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pogled v preteklost

KaKo so »h i t e l i« 
po tretji razvojni osi pred pol stoletja … 

Zbral: Bogomir Fajmut - Fajči  Foto: arhiv Policijske postaje Dravograd

pogled v preteklost
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pozdrav

spoštovane občanke, spoštovani občani!

Življenje je pestro, sestavljeno iz najrazlič-
nejših presenečenj, malih in velikih. med 
temi so lahko tudi takšna, da nam ponoči 
ne dajo spati, a v novi dan je dobro stopa-
ti nasmejan in poln elana. pravimo, da je 
življenje takšno, kot si ga naredimo sami. 
Je res tako? da, v veliki meri je, vedno pa 
ni. vsakodnevno se trudimo delati male in 
številne korake, včasih tudi samo zato, da 
lahko na koncu vse skupaj zajamemo v en 
velik nasmeh zadovoljstva.
najbolj iskrene so preproste stvari, do-
stopne vsakomur, ki se jih vse premalo 
zavedamo. pogostokrat jih občutimo ali 
vidimo šele takrat, ko smo globoko ranje-
ni. razočaranja so velika, a ne nepremo-
stljiva. velikokrat se prepletajo s trenutki 
veselja, radosti in sreče … ravno ta izme-
njava dela življenje lepo. po letošnji malce 
daljši zimi smo z mesecem majem in ju-
nijem končno dobili vstopnico v poletje.
toplejši dnevi so neopazno začeli spremi-
njati naš vsakdanji življenjski ritem. lahko 
si privoščimo daljši sprehod, si umislimo 
zahtevnejše kolesarjenje, pospešeno 
vrtnarjenje, intenzivnejše obiskovanje 
prireditev in drugih dogodkov … kakor-
koli, poletje ne širi samo našega intere-
snega prostora, ampak s pozitivno ener-
gijo spodbuja našo ustvarjalnost, miselne 
procese in družabno življenje. 

Žal pa to za našo lokalno skupnost kot in-
stitucijo ne velja vedno. Še vedno smo v 
primežu pomanjkanja finančnih sredstev 
za reševanje nakopičenih potreb v občini. 
posebej občuten je primanjkljaj denarja 
na področju investicij, zlasti komunalnih 
in cestnih. država v zadnjih treh letih ne 
zagotavlja več zakonsko predpisanih fi-
nančnih sredstev v taki višini, da bi občina 
lahko normalno funkcionirala. povpreč-
nina, kot imenujemo denar, ki ga država 
vsako leto namenja za slehernega obča-
na, znaša 551 €, kar v seštevku pomeni 
slabih 5 milijonov €. 

ta vsota je občutno premajhna glede na 
zakonsko zahtevane naloge, ki se morajo 
izvajati in znašajo približno 6,2 milijona € 
na leto. to so naloge s področja delovanja 
vrtca (okoli 1,1 milijona €), sociale, plačil 
različnih socialnih ustanov za starejše in 
ljudi s posebnimi potrebami ter zdravstve-
nega zavarovanja za nezaposlene (578.000 
€), pomoči na domu, knjižničarske dejav-
nosti (170.000 €), šolskih prevozov otrok 
(322.000 €), dodatnih dejavnosti na osnov-
nih šolah in glasbenih šolah (250.000 €), 
športa in prostočasnih aktivnosti (400.000 
€), kulture (340.000 €), turizma (127.000 €), 
javnih del (54.000 €), delovanja občinske 
uprave in občinske inšpekcije, vzdrževa-
nja cest poleti in pluženja pozimi brez in-
vesticij (750.000 €), stanovanjske politike 
(360.000 €), zaščite in reševanja (280.000 €) 
…pozimi nam je z vetrolomom  še pose-
bej zagodla narava in povzročila ogromno 
škodo ne le na objektih, ki  so jih poško-
dovala podrta drevesa, temveč predvsem 
v gozdovih in na cestah. slednje so se pri 
spravilu lesa na nekaterih delih popolno-
ma uničile. strokovnjaki so ocenili, da bi 
potrebovali najmanj 500.000 € za njihovo 
popravilo. tega denarja v proračunu nima-
mo, država pa za sanacijo ni pripravljena 
prispevati niti centa. 
zelo pogosto opažamo, da občanke in 
občani ne poznajo vsebine proračuna, 
kljub temu da je večkrat predstavljena in 
vseskozi javno objavljena. proračun si raz-
lagajo kot vir denarja za asfaltiranje cest in 
nič drugega. zaradi napačne predstave so 
večkrat razočarani, ko izvedo, da »njihova 
cesta« še ni na vrsti za popravilo. 
Če bi bilo denarja dovolj, bi najprej uredili 
ceste vseh kategorizacij, še posebej pode-
želske, in šele nato vse drugo. Žal ni tako. 
Investicijske obnove cest niso sofinancira-
ne niti s strani eU niti s strani države, am-
pak zgolj iz občinskega proračuna. v njem 
denarja zanje pogosto zmanjka zaradi 
drugih zakonskih obveznosti, ki jih mora 
občina izvajati. občina je podvržena zah-
tevam najrazličnejših zakonov in obljubam 
države slovenije evropski skupnosti glede 
varstva okolja. sem spadajo investicije s 
področja kanalizacijskega sistema in gra-
denj čistilnih naprav, vodovodnega siste-
ma in obnovljivih virov.
naša občina je na teh področjih zelo uspe-
šna. Že leta 2002 smo postavili prve male 
čistilne naprave, leta 2010 pa tudi gene-
ralno čistilno napravo v svetem Boštjanu. 
zgradili smo več kilometrov kanalizacij-
skega sistema po celi občini in letos zače-
njamo še z nekaj dodatnimi več sto metri 
kanalizacijskega voda. vse smo izvedli s 

pomočjo eU sredstev. posameznikom, ki 
nimajo možnosti priklopa na generalno 
čistilno napravo, sofinanciramo nakup 
male čistilne naprave v vrednosti do 1.500 
€.prav tako smo uspešni na področju vo-
dooskrbe, kjer trenutno delamo in bomo 
tudi kmalu zaključili 50-milijonski projekt 
vodooskrbe pri nas in še v štirih dravskih 
občinah, sofinanciran s strani eU. 
veliko dela smo opravili tudi na področju 
obnovljivih virov, kjer smo vse šole in dru-
ge pomembne objekte v občini (dvorec 
Bukovje, dvorana Špic d, Športni center …) 
energetsko predrugačili in s tem pocenili 
njihovo vzdrževanje. tudi za te investicije 
smo si pridobili finančna sredstva eU.
naša občina se kljub naštetim finančnim 
težavam dobro razvija.
zahvala za to gre našim uslužbencem in 
dobremu vodenju občine, predvsem nji-
hovemu znanju in spretnosti pri pridobi-
vanju eU sredstev kot tudi volji do dela ter 
pozitivni naravnanosti za razvoj.  
v lokalni skupnosti imamo tudi zelo pestro 
družabno življenje, ogromno društev, klu-
bov, sekcij … tega smo veseli. 
vedno je prijetno na prireditvah v naši ob-
čini. te nas razvedrijo in navdahnejo z op-
timizmom. so dovolj raznovrstne in kvali-
tetne, da lahko zadovoljijo skoraj vse naše 
občanke in občane ter ostale obiskovalce, 
ki jih ni malo. skupaj smo preživeli številne 
urice v obilju pozitivnih vtisov in izpolnje-
nih pričakovanj. 
nazadnje smo uživali na koncertu mpz 
Štefan goršek Čaki ob praznovanju 40. 
obletnice njihovega delovanja s posebni-
mi gosti. Bilo je lepo. 
Še nekaj lepih dogodkov je pred nami. 
mislim na večdnevno praznovanje občin-
skega praznika. tako kot vsako leto jih tudi 
letos pričakujemo z rahlim vznemirjenjem. 
po navadi se v teh prazničnih dneh druži-
mo in veselimo ter se ob tem spomnimo, 
kako živimo, kaj nas moti in kaj si želimo, 
da bi se spremenilo. tako bo tudi letos. 
pridite!
vesela sem, da vam lahko za praznik že 
zdaj čestitam v želji, da bi znali še naprej 
tako dobro sodelovati, kot smo do zdaj. 
vztrajnost, trdo delo in dovolj samozavesti 
so osnovni pogoji za uspeh. Bodimo po-
nosni na to, kar smo in kar imamo. veseli-
mo se skupnih uspehov in ne pozabimo, 
da skupaj zmoremo veliko, kar smo že več-
krat dokazali. 
Bodimo ponosni na našo občino in na vse 
tiste, ki se trudijo boljšati in lepšati vsakda-
nje življenje v njej. 

Vaša županja, Marijana Cigala

spoštovane občanke in občani!
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oBvestIla

OBČINA DRAVOGRAD
trg 4. julija 7, 2370 dravograd
tel.: +386 2 872 35 60, faks: +386 2 872 35 74 
http://www.dravograd.si; e-pošta: obcina@dravograd.si

informacije 
občinske uprave

DOBITNIKI NAGRADE IN PRIZNANJ 
OBČINE DRAVOGRAD ZA LETO 2018

OBVEsTILO
vse lastnike gozdov vljudno prosimo, 
da na mestih spravila lesa redno 
čistite mulde in prepuste, saj boste s 
takim ravnanjem prispevali k ohranitvi 
cestne infrastrukture v občini.

pozorni bodite tudi na to, da vej 
in lesnih ostankov ne nalagate v 
neposredni bližini vodotokov.
za vaše sodelovanje se vam iskreno 
zahvaljujemo.

ROKI ZA PODAJO VLOG 
ZA JAVNE PRIREDITVE 
IN sPREMEMBO 
OBRATOVALNEGA ČAsA
organizatorji javnih prireditev na ob-
močju občine dravograd morajo o 
izvedbi le - teh obvestiti lokalno sku-
pnost. v kolikor se bodo na javni prire-
ditvi uporabljale zvočne naprave, je tre-
ba najkasneje 30 dni pred začetkom 
javne prireditve podati vlogo za izdajo 
dovoljenja za začasno čezmerno obre-
menitev okolja s hrupom, kot to določa 

Uredba o načinu uporabe zvočnih na-
prav, ki na shodih in prireditvah povzro-
čajo hrup (Uradni list rs, št. 118/05).

gostinci, ki spreminjajo redni ali podalj-
šani obratovalni čas gostinskega obrata, 
morajo 15 dni pred spremembo poda-
ti vlogo za izdajo odločbe o spremenje-
nem obratovalnem času.

za enkratno podaljšanje obratovalnega 
časa ob prireditvi za zaključeno družbo 
(poroka, rojstni dan, obletnica, srečanja, 

dekliščina, fantovščina, sedmina ipd.) 
morajo gostinci podati vlogo za izdajo 
odločbe o spremenjenem obratoval-
nem času najmanj 5 delovnih dni pred 
načrtovano prireditvijo.

do vlog lahko dostopate na spletni 
strani občine dravograd https://www.
dravograd.si/vloge-in-obrazci ali jih 
prevzamete v Uradu županje.

Anita Kosmač

V sklopu dogodkov ob prazniku naše občine 
bodo dobitnikom s strani občinskega sveta 

podeljeni nagrada in priznanja občine za leto 2018. 

Nagrado občine Dravograd 
»za izjemne uspehe na posameznih področjih življenja 

in dela, ki prispevajo k razvoju in ugledu občine, 
življenju v občini ter podobi krajev« 

prejme

GLEDALIŠKA SKUPINA ČRNEČE, 
SEKCIJA KULTURNEGA 

DRUŠTVA ČRNEČE

Priznanje občine Dravograd 
»za enkratne – izjemne dosežke in kot vzpodbudo 

za nadaljnje strokovno delo in aktivnosti na 
posameznih področjih življenja in dela« 

prejmejo

ZOFKA FRANK na področju negospodarskih 
dejavnosti in dejavnosti splošnega pomena

Podjetje SGP POKERŽNIK, d.o.o.
na področju gospodarskih dejavnosti

NOGOMETNI KLUB KOROŠKA DRAVOGRAD 
na področju športa
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InvestIcIJe

investicije

Prispevek: Miran Breg

občina dravograd je v maju 2018 začela z izgradnjo kole-
sarske steze od železniške postaje do Begantovega grabna 
v dolžini 300 m. Izvajalec gradbenih del je podjetje kost-
mann d.o.o. iz slovenj gradca, ki je predmetna dela prido-
bilo na javnem razpisu. rok izvedbe je 30. junij 2018. Inve-
sticija bo znašala 65.000,00 eUr in je v celoti financirana 
iz občinskega proračuna. Jeseni 2018 pa je predvidena še 
izgradnja mostu čez Begantov graben, ki bo kolesarjem 
omogočal varen prehod čez potok, tamkajšnjim stanoval-
cem pa dovoz do stanovanjskega objekta. glede na nave-
deno bo celotna investicija v kolesarsko infrastrukturo na 
tem območju znašala okoli 120.000,00 eUr. 

občina dravograd je jeseni 2017 dokončala predzadnjo 
fazo energetske sanacije pŠ Črneče, in sicer se je izvedla to-
plotna fasada, skupaj z žaluzijami na oknih. poleti 2018 pa 
bo z izvedbo zadnje faze energetska sanacija predmetnega 
objekta končana, in sicer z obnovo kotlovnice ter zamenja-
vo peči, ki bo po novem peletna. celotna investicija v ener-
getsko sanacijo bo tako znašala okoli 175.000,00 eUr.

CEsTA DOBNIK
pogodba z izvajalcem gradbenih del − podjetjem sgp po-
kerŽnIk d.o.o. iz dravograda, ki je bilo izbrano na javnem 
razpisu, je bila podpisana 21. 2. 2018, gradbeni nadzor pa 
opravlja podjetje mpI mIlan prŠa s.p. iz dravograda.
predmet javnega naročila je rekonstrukcija javne poti Jp 
578141 Bukovska vas–sv. ožbolt v dolžini okoli 525 m, kar 
mora biti po sklenjeni gradbeni pogodbi dokončano do 31. 
8. 2018. v mesecu maju so se začela izvajati pripravljalna in 
zemeljska dela.

KOLEsARsKA sTEZA OD ŽELEZNIŠKE POsTAJE OTIŠKI VRH DO BEGANTA

ENERGETsKA sANACIJA 
PODRUŽNIČNE ŠOLE ČRNEČE
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OPORNI ZIDOVI

Prispevek: Matjaž Sedeljšak

InvestIcIJe

podporni zid nad igriščem

oporni zid na dobrovi

podporni zid v podklancu

oporni zid v podklancu

povezovalni vodovod 
na kamnitem mostu

vodohran vičČrpališče trbonje

PO DALJŠEM ZIMsKEM PREMORU 
UsPEŠNO NADALJEVANJE 
KOHEZIJsKEGA PROJEKTA 
OsKRBE s PITNO VODO NA OBMOČJU 
OBČINE DRAVOGRAD

Na območju občine Dravograd nadaljujemo z obsežnim 
in pomembnim infrastrukturnim projektom Oskrba s 
pitno vodo v porečju Drave – 3. sklop, kjer partnersko 
sodelujemo še s štirimi občinami zgornje Dravske doline. 
Intenziteta del na območju naše občine je bila v zimskih 
mesecih nekoliko nižja, saj je bilo zaradi dolge zime od-
prtih manj gradbišč.
 
prvo uporabno dovoljenje smo pridobili za vodovod Be-
gant. sledi končanje objektov in tehnični pregledi vodovo-
dov vič, vrata in Črneče ter širitev vodovodnega omrežja po 
mariborski cesti do vrat. v spomladanskem času smo uspe-
šno začeli z deli na kmetijskih zemljiščih v naselju Šentjanž, 
v Bukovski vasi, v sv. Jedrti, v selovcu in v trbonjah. dela se 
bodo na teh odsekih nadaljevala v cestnem telesu, na ploč-
nikih in po kolesarski stezi od Šentjanža do sv. Jedrti. prebi-
valce prsimo za razumevanje in dobro mero potrpežljivosti, 
saj bo na določenih odsekih potekala delna zapora cest. 

takšna naložba je zelo zahtevna tudi za investitorje. s pro-
jektom oskrba s pitno vodo v porečju drave – 3. sklop  

izvajamo nadgradnjo in hi-
dravlične izboljšave obsto-
ječih vodovodnih sistemov 
na območju celotne občine 
dravograd. 

prebivalcem na območju 
naše občine bomo z naložbo 
zagotovili kakovostne vodne 
vire ter dolgoročno, zaneslji-
vo in varno oskrbo z zdravo 
pitno vodo.
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komunala JKP Dravograd

Prispevek: Marija Slavič in Irena Petelin

PITNA VODA
Javno komunalno podjetje Dravo-
grad d.o.o. s pitno vodo oskrbu-
je 4.079 prebivalcev, 152 pravnih 
oseb in 45 družbenih dejavnosti, 
kar pomeni 46% prebivalstva v ob-
čini Dravograd. Skupna letna ko-
ličina distribuirane vode je v letu 
2017 znašala 231.149 m3, od tega 
je poraba v gospodinjstvih znašala 
165.971 m3, ter v družbenih in go-
spodarskih dejavnostih 65.178 m3.
v upravljanju imamo dva vodooskrbna 
sistema s skupno dolžino vodovodne-
ga omrežja dimenzije nad dn 80 mm 
45,746 km. na sistemih imamo zgraje-
nih osem vodohranov, dve črpališči in 
tri hidropostaje. voda v vodovodnem 
sistemu dravograd se zagotavlja z gra-
vitacijskimi viri in enim črpališčem – vr-
tina Črneče, vodovodni sistem trbonje 
pa se napaja izključno iz vrtine trbonje.
za zagotavljanje mikrobiološke ustre-
znosti pitne vode izvajamo na sistemih 
občasne dezinfekcije pitne vode s klo-
riranjem. plinsko kloriranje pitne vode 
je najpogosteje uporabljen postopek 
dezinfekcije in je hkrati z minimalnimi 
koncentracijami preostalega – rezidual-
nega klora v pitni vodi tudi pokazatelj 
uspešnosti dezinfekcije in posredno 
dokaz, da je voda mikrobiološko varna. 
kloriranje izvajamo občasno po potrebi 
ob večjih in dolgotrajnih močnih pada-
vinah na vodooskrbnih sistemih dravo-
grad – Črneče in trbonje.
v letu 2017 so se vrednosti prostega klora 
gibale od 0,1 do 0,3 mg/l. po stališču sve-
tovne zdravstvene organizacije je smer-
na zdravstvena koncentracija prostega 
preostalega klora 5 mg na liter vode.  
strokovno spremljanje kakovosti pitne 
vode, z jemanjem vzorcev in laborato-
rijsko preizkušanje pitne vode izvaja na-
cionalni laboratorij za zdravje, okolje in 
vodo iz maribora.

Ustreznost pitne vode se v sloveniji 
spremlja na dva načina: v okviru no-
tranjega nadzora na osnovi sistema 
Haccp (Hazard analysis critical control 
point) oz. atkkt (analiza tveganja kritič-
nih kontrolnih točk) in preko državnega 
monitoringa pitnih vod.
v letu 2017 je bilo na vodovodnih sis-
temih, ki jih upravljamo v okviru notra-
njega nadzora odvzetih 73 vzorcev, v 
okviru državnega monitoringa pa osem 
vzorcev oz. opravljenih analiz pitne 
vode. v okviru notranjega nadzora je 
bilo opravljenih 73 preiskav vzorcev na 
mikrobiološke parametre in 26 preiskav 
vzorcev za fizikalno-kemijske preiskave.
v okviru državnega monitoringa je bilo 
opravljenih osem preiskav na mikrobio-
loške parametre in ena preiskava vzorca 
za fizikalno-kemijske parametre.
v okviru rednega inšpekcijskega nadzora 
s strani zdravstvenega inšpektorata sta 
bila odvzeta dva vzorca, ki sta bila skladna. 
zahteve pravilnika o pitni vodi so izpolnje-
vali vsi vzorci, ki so bili odvzeti v analize.
Glede na rezultate analiz vzorcev 
vode je bila voda v letu 2017 primer-
ne kakovosti za pitje in uporabo v 
gospodinjstvih, tveganja za zdravje 
uporabnikov pa ni bilo. Podatki o re-
zultatih laboratorijskih preizkušanj 
pitne vode, pridobljeni tako v okviru 
notranjega nadzora kot tudi držav-
nega monitoringa, so javni in na vpo-
gled pri upravljavcu. 
v primeru odstopanj in omejitev upora-
be pitne vode iz javnega vodovodnega 
omrežja bomo uporabnike pitne vode 
obveščali na podlagi načrta o načinu 
obveščanja uporabnikov pitne vode na 
vodovodnih sistemih v upravljanju Jav-
nega komunalnega podjetja dravograd 
d.o.o., in sicer preko: 
•	koroškega radia, tel. 02 884 12 45,  

02 884 18 18, www.koroski-radio.si;
•	spletne strani upravljavca  

www.jkp-dravograd.si/; 

•	ktv dravograd; 
•	občinskega glasila Informator;
•	lokalnega časopisa – Informator Jkp 

dravograd – v poštni nabiralnik;
•	aplikacije www.npv.si/(obveščanje 

nIJz, zIrs, nlzoH).

ALI VESTE, 
da poškodovani ekosistemi vpliva-
jo na količino in kakovost vode, ki je 
nujno potrebna za naša življenja. Za-
vedati se moramo, da več kot 2,1 mi-
lijona ljudi na svetu nima dostopa do 
varne pitne vode. Kar 80 odstotkov 
vse odpadne vode, ki nastane v druž-
bi, pristane v naravi, ne da bi bila pred 
tem ustrezno obdelana ali ponovno 
uporabljena. Skrb vzbujajoč podatek, 
ki mu namenjamo premalo pozor-
nosti, je tudi, da je kmetijstvo danes, 
predvsem z namakalnimi sistemi, od-
govorno za več kot 70 odstotkov sve-
tovnih vodnih izgub. 
Ker je cilj trajnostnega razvoja do leta 
2030 vsem omogočiti enakopraven do-
stop do vode in urediti sanitarne težave, 
bo treba poskrbeti tudi za bolj trajno-
stno gospodarjenje z vodnimi viri. 
Kaj so naravne rešitve, ki lahko pri-
pomorejo k reševanju teh težav?
Združeni narodi vidijo rešitev v izbolj-
šanju in nadgraditvi tradicionalne, 
sive infrastrukture v zeleno.
Nadgraditev v zeleno infrastrukturo 
na primer pomeni:
- s pomočjo »naravnih mokrišč«, torej ra-
stlin in prsti, ki imajo naravne zadrževalne 
in absorpcijske sposobnosti, zmanjševati 
količine meteornih voda, ki odtečejo in 
vstopajo v kanalizacijske sisteme in se ka-
sneje izlivajo v jezera, reke in potoke;
- z ohranjanjem agrikulture na njivah in 
poljih, ki zemljo ščitijo pred izsuševanjem, 
ali z zasaditvijo novih rastlin in dreves, je 
mogoče zmanjšati onesnaževanje in od-
tekanje vode s kmetijskih površin;
- s povezovanjem poplavnih površin z re-
kami in potoki je mogoče ublažiti učinke 
podnebnih sprememb, na primer zmanj-
šati pogostost in intenziteto poplav.
Tovrstne izboljšave pogosto prinašajo 
koristi, ki presegajo tiste vezane na 
vodo. Naravna mokrišča, ki se upo-
rabljajo za obdelavo odpadnih voda, 
lahko na primer hkrati zagotovijo bio-
maso za proizvodnjo energije, izbolj-
šajo biotsko raznovrstnost, ustvarijo 
rekreacijske prostore, z njimi pa se od-
prejo tudi nova delovna mesta.

komUnala

PREISKAVE 
PITNE VODE

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

vzetI 
vzorcI

74 69 72 78 71 76 160 73

skladnI 
vzorcI 

72 61 64 66 62 69 151 73

neskladnI 
vzorcI

2 8 8 15 9 7 9 0

odstotek 
skladnIH 
vzorcev

97,3 88,4 88,88 84,6 87,32 90,79 94,375 100

Delež skladnih vzorcev pitne vode, odvzetih v notranjem nadzoru
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ODPADKI
v mesecu aprilu je bila organizirana 
spomladanska akcija zbiranja in odvoza 
kosovnih odpadkov. občani so zbrali 
19.500 kg kosovnih odpadkov. v vsa-
koletni akciji čiščenja okolja, ki je bila 
organizirana s strani občine dravograd, 
dne 07. 4. 2018, je bilo zbranih 4.430 kg 
odpadkov.
ne glede na letno akcijo zbiranja kosov-
nih odpadkov vas želimo spomniti, da 
lahko vse vrste odpadkov pripeljete na 
zbirni center otiški vrh kadarkoli v de-
lovnem času (po–pe od 8.00 do 15.00, v 
torek do 17.00, vsako prvo soboto v me-
secu od 9.00 do 12.00, v mesecih april, 
maj in junij pa še dodatno vsako tretjo 
soboto v mesecu).

ALI VESTE,
da je dolžnost vseh lastnikov in vo-
dnikov psov, da z javnih površin od-
stranijo iztrebke svojih psov.
samoumevno bi nam moralo biti, da 
počistimo, kar ''pridela'' naš kuža. Če si 
nataknemo vrečko na roko, z njo prime-
mo iztrebek in vrečko povlečemo čez 
iztrebek, ni možnosti, da bi blato prišlo 
v stik z dlanjo. to je veliko lažje narediti, 
kot s čevlja obrisati posledice neprevi-
dnega koraka, čiščenje avtomobilskega 
predpražnika, gume ali domačih tal. 
nikar ne silimo sokrajanov, da hodijo po 
nečem, kar smo mi malomarno pustili 
na javni površini. to velja tako za ploč-
nike, ceste, potke, kot tudi za cvetlične 
gredice in zelenice. velja pa tudi za pa-
šnike in travnike, na katerih kosijo krmo 
za živino. Če je krma ''onesnažena'' z iz-
trebki, je živina v najboljšem primeru ne 
bo želela zaužiti, v najslabšem pa se od 
tega lahko celo zastrupi. zato vas tudi 
na podeželju na nekaterih površinah ne 
bodo veseli, če boste v ključnem trenut-
ku prizadevno zrli v napačno smer.
travnik kmetu predstavlja enako, kot 
vam vrt ali korito za rože. ali vam bi bilo 
vseeno, če bi se sosedov kuža 'podelal' 
na vaši gredi?
vse lastnike psov v imenu vseh krajanov 
prosimo, pobirajte iztrebke svojih psov. 
s tem boste skrbeli za čisto okolje in 
preprečevali širjenje bolezni na ljudi in 
druge živali.

ZBIRANJE ODPADNE EMBALAŽE NA 
EKO OTOKIH
Ugotavljamo, da se občani vedno bolj 
poslužujejo ločenega odlaganja odpa-
dne embalaže na eko otokIH. 
tega dejstva se veselimo, saj na ta način 
zberemo v občini vedno več kvalitetno 
zbrane uporabne surovine za nadaljnjo 
predelavo.

LOČEVANJE ODPADKOV 
NA POKOPALIŠČIH
vsa pokopališča v občini dravograd so 
opremljena s posodami za ločeno zbira-
nje odpadkov. opažamo, da uporabniki 
ne upoštevajo navodil, ki so nalepljene 
na posodah. Brezbrižno pomešajo ze-
leni odrez skupaj s posodami, plastiko, 
svečami ….
glede na to, da mora biti zeleni odrez 
oz. BIo odpadki čisti, ker jih drugače ne 
moremo predati v center za ravnanje z 
odpadki, jih moramo dodatno prebirati, 
kar povzroča dodatne prevoze in stro-
ške sortiranja. 
nedopustno je, da lastniki grobov od-
padke odložijo kar ob pokopališčni zid, 
kot lahko vidite na sliki. v takem prime-
ru, ko nastanejo večje količine odpad-
kov, je lastnik dolžen poklicati na sedež 
upravljavca pokopališča in se dogovori-
ti za odvoz.

ALI VESTE,
da so EKO otoki NAMENJENI ZBIRA-
NJU EMBALAŽE V VELIKOSTI ODPR-
TIN NA POKROVIH POSOD. Vse večje 
kose, ki ne gredo skozi odprtino, 
so občani dolžni odpeljati na zbirni 
center. Nujno je, da vso odpadno 
embalažo pred odlaganjem izpra-
znimo in stisnemo ter na ta način 
zmanjšamo volumen tudi do 50 %. 
Prepovedano je nasilno odpiranje 
pokrovov posod in odlaganje od-
padkov na pokrov ali na tla ob poso-
dah na EKO otokih.

Odpadna embalaža, ki spada na 
EKO OTOK: 
Steklena embalaža – v zabojnik za 
steklo ne smemo odložiti porcelana, kri-
stala, ognjevarnega stekla, pleksi stekla, 
ogledal, okenskega stekla, steklene em-
balaže z vsebino; vse to lahko prepusti-
mo v zbirnem centru, kjer lahko prepu-
stimo tudi vso ostalo stekleno embalažo.

Papir – v zabojnik za papir je prepove-
dano odlagati: onesnažen papir oz. em-
balažo (krožniki za enkratno uporabo, 
embalažo živil …), celofan, darilni papir, 
plastificiran papir, povoščen papir, tapete, 
tetrapak, higienski papir. revijam in pro-
spektom odstranimo folijo. večje količine 
odpadnega papirja in kartonske embala-
že moramo oddati v zbirnem centru.
Kovinska embalaža, plastika – v za-
bojnik za kovinsko oziroma plastično 
embalažo ne odlagamo večjih kosov in 
stvari, ki so sestavljene iz različnih mate-
rialov, vse to lahko predamo v zbirnem 
centru brezplačno. pri odlaganju em-
balaže za čistila in kozmetiko bodimo 
pozorni na znake za nevarne snovi, če 
izdelek vsebuje nevarne snovi, tudi em-
balaža sodi med nevarne odpadke. 
odpadno embalažo lahko torej oddate 
na tri načine: manjše kose odpadne em-
balaže v posodo sUHo oziroma vrečko 

sUHo, na eko otokIH ali na zbirnem 
centru otiški vrh.
vse večje kose odpadne embalaže in 
vse druge odpadke iz gospodinjstev pa 
na zbirnem centru otiški vrh.
na ta način se bomo izognili težavam 
na eko otokih (neugledno odloženi od-
padki, ki kvarijo videz naselij).

POGREBNA IN POKOPALI-
ŠKA DEJAVNOsT
Javno komunalno podjetje dravograd 
d.o.o. opravlja pokopališko in pogreb-
no dejavnost na območju občine dra-
vograd. Je upravljavec sedmih poko-
pališč na območju občine dravograd, 
in sicer: 
dravograd, Črneče, libeliče, trbonje, 
kronska gora, Šentjanž pri dravogradu 
in ojstrica. poleg upravljanja pokopa-
lišč imamo v najemu tudi mrliške veži-
ce, in sicer dravograd, libeliče, Črneče 
in trbonje. 
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v letu 2016 je začel veljati novi zakon 
o pogrebni in pokopališki dejavnosti. 
v zakonu je tudi napisano, da je lahko 
izvajalec ali izvajalka pogrebne dejav-
nosti pravna ali fizična oseba, ki izpol-
njuje pogoje, določene z zakonom, in 
je pridobila dovoljenje za opravljanje 
pogrebne dejavnosti. Javno komunal-
no podjetje Dravograd d.o.o. si je pri-
dobila dovoljenje za opravljanje po-
grebne dejavnosti v decembru 2017.
občina je na podlagi veljavnega za-
kona pripravila nov odlok o pokopali-
škem redu v občini dravograd, ki ga je 
občinski svet sprejel na 25. redni seji 19. 
4. 2018 in je začel veljati 26. 5. 2018. s 
tem dnem je prenehal veljati dosedanji 
odlok o pokopališki in pogrebni dejav-
nosti ter urejanju pokopališč (mUv Št. 
39 24. 12. 1999).
v odloku je pri pogrebni dejavnosti na 
novo urejana 24-urna dežurna služba, 
ki se izvaja kot obvezna občinska go-
spodarska javna služba. 
24-urna dežurna služba obsega vsak 
prevoz od kraja smrti do hladilnih pro-
storov izvajalca javne službe ali zdra-
vstvenega zavoda zaradi obdukcije 
pokojnika, odvzema organov oziroma 
drugih postopkov na pokojniku in nato 

do hladilnih prostorov izvajalca javne 
službe, vključno z uporabo le-teh.
Izvajalec 24-urne dežurne službe mora 
izpolnjevati zakonske obveze in ravnati 
v skladu s pokopališkim redom in dru-
gimi predpisi občine ter zagotavljati 
stalno pripravljenost in odzivnost pri 
njem zaposlenih delavcev izven pol-
nega delovnega časa v obliki stalne 
pripravljenosti delavcev na domu.
Izvajalec 24-urne dežurne službe na 
območju občine dravograd je Javno 
komunalno podjetje dravograd d.o.o., 
meža 143, dravograd.

ALI VESTE,
- da vam lahko v skladu z novim Od-
lokom vsak prvi prevoz pokojnika 
opravi samo izvajalec 24-urne de-
žurne službe imenovan za območje 
občine Dravograd;
- da vam kot izvajalec pogrebne in 
pokopališke dejavnosti v občini Dra-
vograd, nudimo pomoč in izvedemo 
storitev v celoti po vaših željah. V 
primeru smrti v vaši družini nas po-
kličite na 24 urno dežurno službo na 
telefon 041 600 735.

ČRPANJE GREZNIC
v januarju 2017 smo v skladu z Uredbo o 

metodologiji za oblikovanje cen storitev 
obveznih gospodarskih javnih služb var-
stva okolja (Uradni list rs, štev. 87/2012, 
109/2012) začeli izvajati in zaračunavati 
storitev praznjenja grezničnih gošč.
Črpanje posamezne greznice izvajamo 
enkrat v treh letih po vnaprej pripra-
vljenem programu čiščenja.
vsak lastnik vnaprej prejme pisno ob-
vestilo o datumu praznjenja greznice. 
v dopisu lastnike prosimo, da nam 
sporočijo na tel. številko 02 87 21 110 
ali elektronsko pošto komunala@jkp-
dravograd.si, če jim termin ne ustreza, 
hkrati pa prosimo, da pripravijo prost 
dostop do pokrova greznice. v prime-
ru, da nas lastnik ne obvesti o odpove-
di črpanja v roku dveh dni od prejema 
obvestila in bomo posledično prišli 
na naslov lastnika po nepotrebnem, 
bomo lastniku zaračunali stroške pre-
voza cisterne v višini 39,30 evra. Ugo-
tavljamo tudi, da kar nekaj občanov 
nima ustrezno urejenega odvajanja 
odpadnih vod iz stanovanjskih stavb.
o vseh odjemnih mestih, ki nimajo 
urejenega odvajanja odpadnih fekal-
nih vod v skladu z veljavno zakono-
dajo, bomo seznanili medobčinski in-
špektorat dravograd.

rra

spot svetovanje Koroška
Prispevek: Andreja Tarkuš

V okviru podpornih storitev države za poslovne subjekte se uvaja nov nacionalni sistem – sistem SPOT. Vla-
dni strateški razvojni projekt bodo v okviru štirih ravni izvajali: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehno-
logijo, Ministrstvo za javno upravo in SPIRIT Slovenija, javna agencija. Cilj je vzpostavitev celovitega sistema 
brezplačnih podpornih storitev države za poslovne subjekte pod enotno znamko. Sistem SPOT bo poslovnim 
subjektom, podjetnikom in potencialnim podjetnikom nudil nove in izboljšane elektronske storitve, storitve 
podjetniškega svetovanja, informiranja in podjetniškega usposabljanja ter obogaten nabor storitev s področja 
internacionalizacije in tujih investicij.

v okviru projekta je bilo vzpostavljenih 12 novih regionalnih 
poslovnih točk, v vsaki statistični regiji po ena. v koroški regiji 
so se v konzorcij povezali: a.l.p. peca d.o.o., podjetniški cen-
ter slovenj gradec in rra koroška d.o.o. poslovna točka spot 
svetovanje koroška je začela delovati 1. 1. 2018 na ravnah na 
koroškem, na naslovu Čečovje 12a, v stavbi Upravne enote.
podjetnikom nudimo strokovno pomoč svetovalcev v obliki 
informiranja, svetovanja, organiziramo delavnice in usposa-
bljanja, pripravljamo dogodke izmenjave dobrih praks in odpi-
ranja poslovnih priložnosti, animiramo lokalno okolje, skrbimo 
za splošno promocijo podjetništva na regionalnem in lokal-
nem nivoju ter povezujemo vse lokalne akterje za podporo 
poslovnim subjektom. svetovalci svetovanja, po predhodnem 
dogovoru, opravljamo tudi na terenu pri uporabnikih.
storitve so namenjene potencialnim podjetnikom in mi-
kro, malim in srednje velikim podjetjem in so za vse upo-
rabnike brezplačne.

Uradne ure SPOT svetovanje KOROŠKA so: 
•	ponedeljek, torek in petek: od 8.00 do 14.00
•	 sreda: od 11.00 do 17.00

Na sedežu SPOT so uporabnikom na voljo svetovalci:
•	andreja tarkuš, a.l.p. peca d.o.o. 
•	david valič, podjetniški center slovenj gradec d.o.o.
•	veronika zupanc, podjetniški center slovenj gradec d.o.o.
•	danijela Uran, rra koroška d.o.o.

zaželeno je, da se podjetniki predhodno naročijo na 
kontakte: tel. 1: 064 263 784, tel. 2: 064277 968, 
e-pošta: spot.koroska@gmail.com
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kraJevne skUpnostI

Ks DRAVOGRAD                 
v prvem polletju letu 2018 smo v sve-
tu ks dravograd naredili veliko nove-
ga za boljše počutje in boljše bivanje 
v ks dravograd, izvedli smo načrt za 
prvo polovico leta in dodali nekaj no-
vih stvari na področju humanitarnega 
delovanja.
ks dravograd je največja ks v občini 
dravograd in zelo ponosni smo, da 
imamo tako lepo trško jedro, ki je cen-
ter občine in krajevne skupnosti.

prvih šest mesecev leta 2018 je minilo 
v realizaciji zastavljenih ciljev in načr-
tov za leto 2018. po terenskih odborih v 
ks dravograd nam je uspelo uresničiti 
skoraj vse zastavljene cilje in morda še 
več, saj smo upoštevali tudi predloge 
krajank in krajanov ks. Izvedli smo ne-
kaj manjših investicij, pri katerih lahko 
sodeluje ks s finančnimi sredstvi, pred-
vsem na področju turistične dejavnosti 
in infrastrukture, pri popravilih cest in 
postavitvah nekaj varnostnih ograj na 
cestah. v načrt smo skupaj z občino 
dali še obnovitev nekategorizirane ce-
ste na viču pri g. gnamušu in krpanje 
asfalta na delu mariborske ceste (do 
konca junija).
skupaj z zasebnikom dr. vidalijem, ko-
ronarnim klubom koroške ter ks smo 
namestili še en defibrilator, in sicer na 
objektu restavracije fabrika na viču, 
kjer ima ordinacijo že omenjeni zoboz-
dravnik. financiranje in nakup je opra-
vil g. vidali skupaj z ostalimi deležniki, 

ks pa je poskrbela za namestitev in 
nadzor nad defibrilatorjem.

prireditve, ki so bile v prvi polovici leta, 
so tradicionalne po terenskih odborih, 
novost pa je, da se bodo prireditve za 
to sveta ks dravograd (meža, trg, ro-
bindvor, podgrad in mariborska cesta) 
organizirale skupaj in na lokacijah to. 
to meža na primer pri brunarici na bi-
všem smučišču v mesecu juniju orga-
nizira prireditev od lipe do lipe, ki je 
tradicionalna. 
svoje prireditve pa imajo tudi na viču in 
v ostalih to. letos smo sodelovali tudi 
pri čistilni akciji »očistimo našo občino 
dravograd«, ki se je je udeležilo rekor-
dno število udeležencev, in sicer kar 142. 
v imenu sveta ks se jim zahvaljujemo.

prav tako je ks dravograd še vedno or-
ganizator tradicionalnega pohoda ob 
27. aprilu, dnevu of, ki postaja rekrea-

tiven in tradicionalen za vse krajane in 
krajanke ter tudi za druge udeležence. 
pohod organizira ks, skupaj z domo-
ljubnimi organizacijami, ki delujejo v 
ks, ter društvom upokojencev, vsako 
leto pa se nam pridruži še več društev, 
kot so polžki, dI in športna društva.

ks dravograd bo v mesecu juniju tudi 
pokroviteljica proslave pri Junčku nad 
dravogradom, in sicer bomo skupaj z 
zzB za vrednote noB organizirali po-
hod in svečanost ter pogostili vse ude-
ležence.

to pa niso edine aktivnosti naše ks, de-
lujemo po to, vključujemo se v delo-
vanje posameznih društev in pomaga-
mo pri aktivnostih za boljše delovanje 
lokalne skupnosti. vsako leto se udele-
žimo smučarskega tekmovanja, ki ga 
sk Bukovnik organizira v počastitev 
velikemu človeku na področju športa 
in gospodarstva, g. alojzu Črešniku, in 
tudi letos smo bili tam s svojo ekipo.

finančno smo pomagali tudi raznim 
kulturnim društvom, kot je godba na 
pihala ojstrica, in sicer pri nabavi novih 
delov uniform ter pri organizaciji vsa-
koletnega koncerta, ki ga organizirajo 
ob prazniku velike noči − letos smo 
bili soorganizatorji, kar nam je v veliko 
čast. prav tako sodelujemo z drugimi, ki 
se ukvarjajo s kulturno, pevsko ali dru-
go aktivnostjo za dobrobit krajanov in 
krajank ks dravograd. pri izvedbi letnih 
programov smo pomagali tudi dru-

krajevne skupnosti Občine Dravograd

Prispevek: Ferdo Abraham
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štvu invalidov, upokojencem in ostalim 
domoljubnim in veteranskim organiza-
cijam, ki imajo sedež v ks dravograd. 
vseh ne bom našteval, saj jih je veliko 
in cilj delovanja sveta ks dravograd je 
pomoč društvom in organizacijam, ki 
imajo sedež v ks dravograd, in sicer za 
boljše družabno in drugo počutje v lo-
kalni skupnosti. prav tako smo delovali 
tudi na humanitarnem področju, saj 
smo finančno pomagali oork dravo-
grad pri obdaritvi socialno ogroženih 
otrok ter karitasu pri pomoči krajanom 
in krajankam ob njihovem vsakole-
tnem koncertu dobrodelnosti. 
prireditve v ks, ki jih organizirata Jz 
dravit in turistično društvo, so bile do-
bro obiskane. ks pomaga in sodeluje, 
kolikor zmore, predvsem pri organi-
zaciji ali s finančno pomočjo, tudi pri 
ostalih prireditvah, ki so organizirane v 
ks skupaj z oŠ in vrtcem v dravogradu.
prav tako smo bili aktivni na področju 
obnove nekategoriziranih cest in pri 
postavitvi varnostnih ograj na cestah v 
ks dravograd, prav tako tudi na obmo-
čju ojstrice in vrat.
seveda pa ks deluje tudi na področju 
športa, kulture in pomoči krajankam 
in krajanom, saj nas v času uradnih ur 
obišče kar zajetno število ljudi, ki pri-
dejo na pogovor in izpostavijo svoje 
probleme. tam, kjer lahko ks priskoči 
na pomoč, to tudi storimo.
ks in njen predsednik pa sta letos po 
dolgem času pomagala pri postavitvi 
mlaja pri domu pgd dravograd, ki pa 
je eno izmed najbolj aktivnih društev v 

ks in jim zato tudi člani sveta ks posve-
čajo posebno pozornost. Brez gasilcev 
ne mine nobena prireditev v lokalni 
skupnosti, ti ljudje so pripravljeni kadar 
koli priskočiti na pomoč ljudem v stiski, 
nesreči ali pa pri pomoči in organizaciji 
prireditev.
svet krajevne skupnosti dravograd 
zelo dobro sodeluje tudi z nk dravo-
grad avto grubelnik, saj delujejo na 
področju športa in v sklopu nk deluje 
tudi nogometna šola roberta korena. 
to je ena izmed najštevilčnejših šol 
nogometa, v katero so vključene vse 
generacije otrok, od vrtca pa do oŠ 
in naprej, zato se je svet ks odločil, 
da letos, ko nogometni klub praznuje 
70. letnico delovanja, le-tega predlaga 
za občinsko priznanje, ki jim bo po-
deljeno na slavnostni seji občinskega 
sveta. poleg predlagatelja sveta ks so 
predlog podprli še številni svetniki in 
svetniške skupine v občinskem svetu.

Predstavitev delovanja in aktivnosti 
terenskega odbora Ojstrica z zaselki 
in terenskega odbora Vrata
TERENSKI ODBOR OJSTRICA
terenski odbor ojstrica je eden izmed 
aktivnejših odborov v krajevni skupno-
sti dravograd. terenski odbor povezu-
je krajanke in krajane naslednjih naselij: 
ojstrica, goriški vrh, kozji vrh, sv. duh 
in velka. Čez celotno leto se odbor tru-
di za najrazličnejše aktivnosti v kraju. 
v prvi polovici leta 2018 smo imeli kar 
nekaj tradicionalnih dogodkov (pra-
znovanje materinskega dne, vsakoletni 
zbor krajanov).
zadnjo nedeljo v aprilu (24. april) že 
tradicionalno poteka postavitev mlaja 
v čast prazniku dela. 
ostale kulturno-družabne prireditve 
se bodo odvijale še tekom leta. termini 
le-teh bodo objavljeni naknadno. prva 
takšna bo potekala prvo nedeljo v av-
gustu na goriškem vrhu pri treh križih, 
kjer se bo prav tako postavljal mlaj. 

TERENSKI ODBOR VRATA − KOZJI VRH
prav tako kot vsako leto bomo tudi 
letos organizirali druženje krajanov in 
krajank na našem območju na sv. Bo-
štjanu − prireditev od lipe do lipe.
v času od januarja do konca junija 2018 
je ime svet ks dravograd dve redni 
in eno dopisno sejo, kjer smo sprejeli 
nekaj odločitev, ki pozitivno vplivajo 
na delovanje in počutje krajanov in 
krajank v ks dravograd. prav tako pa 
smo aktivno sodelovali pri sestavi pro-
računa občine, saj smo del financiranja 
tudi v ožjem delu lokalne skupnosti in 
se zavzemali za čim bolšji načrt dela za 
leto 2018 in bili pri tem zelo uspešni.
svet ks si bo v bodoče prizadeval in 
poskušal pridobiti še več predlogov in 
mnenj krajank in krajanov za boljše de-
lovanje in izboljšanje bivanja v lokalni 
skupnosti.
prav tako pa krajani in krajanke vablje-
ni v prostore ks dravograd na meži 
10, kjer imamo prvo sredo v mesecu 
uradne ure med 9. in 11. uro ter tre-
tjo sredo med 15. in 17. uro, lahko pa 
z nami kontaktirate preko e-pošte 
ks.dravograd@kanet.si, ks.dravograd@
gmail.com ali preko facebook strani, 
kjer sproti obveščamo o vseh aktiv-
nostih in novostih. v mesecu juliju 
in avgustu uradnih ur ne bo, smo pa 
dosegljivi preko elektronske pošte in 
telefona.
veseli bomo vsakega vašega predlo-
ga in pobude. skupaj smo močnejši in 
uspešnejši, in tako bomo pripomogli k 
boljšemu bivanju in življenju v lokalni 
skupnosti in ks dravograd.
na koncu pa vsem občankam in obča-
nom občine dravograd ter krajanom 
in krajanom ks dravograd želimo lepe 
poletne dni in da bi jih preživeli čim 
lepše, v krogu tistih, ki jih imate radi.

prav tako čestitke ob občinskem pra-
zniku.

kraJevne skUpnostI
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Ks ČRNEČE
Člani sveta ks črneče smo se v prvih 
petih mesecih leta 2018 sestali na treh 
rednih in eni izredni seji sveta ks Čr-
neče. važnejši sklepi, ki smo jih sprejeli 
na rednih sejah v letošnjem letu, so:
•	 - nabava reflektorjev za 

večnamensko dvorano gasilskega 
doma Črneče,

•	 - predlog za občinsko nagrado − 
gledališka skupina Črneče,

•	 - obravnava problematike ob vpisu 
otrok v vrtec Črneče in osnovno 
šolo Črneče,

•	 - zmanjšanje števila članov ks 
Črneče iz 10 članov na devet 
članov.

•	na izredni seji sveta ks Črneče smo 
obravnavali odstop enega izmed 
članov sveta ks Črneče.

organizirali smo tudi dva ožja zbora 
krajanov. prvi ožji zbor krajanov smo 
organizirali ob problematiki urejanja 
hudega potoka skozi Črneče. zaradi 
določenih nejasnosti in konfliktnih 
dogodkov na samem gradbišču smo 
se sestali z vsemi lastniki zemljišč ob 
omenjenem potoku, z izvajalci del, s 
predstavniki podjetja vgp drava in s 
predstavnico ministrstva za okolje in 
prostor. o nastalih problemih smo se 
konstruktivno pogovorili.
drugi ožji zbor krajanov smo sklicali 
na dobrovi zaradi obnovitvenih del 
na cesti dobrova−sv. križ. omenjena 
cesta bo nekaj časa zaprta za ves pro-
met. Investitor − občina dravograd in 
izvajalec gradbenih del sta povablje-
nim krajanom predstavila prometni 
režim v času zaprtja ceste. trenutno 
največje gradbišče v ks Črneče je re-
konstrukcija ceste in izgradnja vodo-
vodnega in kanalizacijskega sistema 
podklanc−dobrova.

v mesecu marcu je ks Črneče organi-
zirala proslavo ob materinskem dnevu.  

v programu so sodelovali otroci vrtca 
Črneče, učenci poŠ Črneče in mešani 
pevski zbor Črneče. proslava je bila 
zelo dobro obiskana. po proslavi so 
člani sveta ks Črneče prisotne pogo-
stili z obloženimi kruhki in pijačo.

Čistilne akcije v mesecu aprilu se je 
udeležilo veliko krajanov, opažamo 
pa, da zavest o ekologiji in varovanju 
okolja še vedno ni na želenem nivoju.
Člani sveta ks Črneče so s svojim de-
lom pokazali, da se da marsikaj nare-
diti brez stroškov.

moški del sveta ks Črneče je popravil 
veliko zlomljenih stolov iz večnamen-
ske dvorane Črneče, ženski del sveta 
ks Črneče pa jih je očistil.

Šport
na pustno nedeljo je potekalo smu-
čarsko tekmovanje v veleslalomu med 
krajevnimi skupnostmi v občini dra-
vograd − 9. Črešnikov memorial.
ekipo ks Črneče je sestavljalo 19 tekmo-
valcev različnih starostnih kategorij, ki je 
v skupni razvrstitvi zasedla 3. mesto.
Športno društvo Črneče v zimskem 
času izvaja igranje namiznega teni-
sa v večnamenski dvorani gasilskega 
doma Črneče. vabljeni so tako mlajši 
kot starejši in igranje namiznega te-
nisa se je v Črnečah dobro prijelo. v 

toplih spomladanskih in poletnih me-
secih pa športno društvo organizira 
košarko in nogomet na igrišču v Črne-
čah. organizirali so tudi kolesarjenje 
po kolesarki od Šentjanža do slovenj 
gradca.
Športniki športnega društva pod-
klanc–dobrova so aktivno sodelovali 
ob postavljanju mlaja za 1. maj na vasi 
dobrova. nogometna ekipa športne-
ga društva dobrova−podklanc je v 
občinski nogometni ligi dravograd 
v sezoni 2017−2018 postala občinski 
prvak. krajani dobrove in podklanca 
vsak petek zvečer igrajo odbojko na 
igrišču podklanc.

Kultura
kulturno društvo Črneče je na začetku 
meseca januarja aktivno sodelovalo 

pri organizaciji dobrodelnega koncer-
ta za operacijo našega občana. s tem 
je kulturno društvo pokazalo tudi hu-
manitarno noto, za kar se kulturnemu 
društvu iskreno zahvaljujemo. 
mešani pevski zbor redno prepeva 
na vseh svečanih dogodkih v krajev-
ni skupnosti Črneče. sodelovali so 
tudi na tradicionalnih prireditvah, kot 
so proslava ob kulturnem prazniku, 
materinskem dnevu in proslava na 
ruskem pokopališču. prav tako pevci 
tega zbora prepevajo na pogrebih v 
Črnečah in tudi drugje. Udeležili so se 

tudi območne revije 
odraslih pevskih zbo-
rov v dvorcu Bukovje.

gledališka skupina 
kulturnega društva 
Črneče je v spomla-
danskem času zaklju-
čila z uprizarjanjem 
izjemo uspešne pred-
stave ojoj, tašča je 
zopet živa. vzpore-
dno pa je gledališka 

POŠ Črneče – proslava za materinski dan Čistilna akcija Rusko pokopališče

Prispevek: Marko Kogelnik

Smučarska ekipa KS Črneče
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skupina Črneče že pripravljala novo 
predstavo z naslovom Bil je škrjanec. 
krstna uprizoritev predstave te pred-
stave je bila v kulturnem domu sve-
čina. v mesecu maju so se predstavili 
tudi domačemu občinstvu. predstava 
je bila zelo dobro sprejeta. 

recitacijska sekcija vrsto let zapored 
sodeluje na kar nekaj prireditvah v 
kraju. na začetku meseca maja so so-
oblikovali slovesnost v spomin ruskim 
vojnim ujetnikom v Črnečah. oblikova-
li so celotno vezno besedilo, vodili pri-
reditev s povezovanjem, članica lena 
kadiš je že peto leto zapored posebej 
v ta namen spesnila zelo čutno pesem. 
letošnja je nosila naslov Češnje cvet.

pgd Črneče je imelo v mesecu fe-
bruarju redni občni zbor članov, ki je 
bil tudi volilni.  Izvoljeno je bilo novo 
(staro) vodstvo. na florjanovo nede-
ljo so se gasilci že 
tretje leto zapored 
udeležili tradicio-
nalne florjanove 
svete maše. v spo-
mladanskem času 
se je ekipa pgd 
Črneče udeležila 
kviza gasilske mla-
dine. v počastitev 
prvega maja so 
postavili mlaj na 
igrišču v Črne-
čah. sredi meseca 

maja pa so se udeležili 17. kongresa 
gz slovenije na ptuju.

kraJevne skUpnostI

Kviz gasilske mladine

Dramska skupina Črneče

Kulturni praznik – MePZ Črneče

Florjanova nedelja v Črnečah

Kolesarjenje ŠD Črneče

Občni zbor PGD Črneče

Postavljanje mlaja
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Ks LIBELIČE
Hitro se zavrti koledarsko leto in spet 
je napočil čas, ko se je treba ozreti 
nazaj. tokrat se oziramo na minulo 
zimo, pomlad ter dogodke, ki so se v 
libeličah zgodili do zdaj. večina teh je 
tradicionalnih in se zgodijo vsako leto 
skoraj ob istem času, po programu 
društev in skupnosti. vas tradicije bi 
lahko rekli. poleg opisanih dogodkov 
so bili krajani aktivni tudi na drugih 
področjih. v velikem številu so se od-
zvali na splošno akcijo spomladanske-
ga čiščenja svoje okolice, mladi so po-
skrbeli za velikonočno pokanje, gasilci 
pa se že pridno pripravljajo na prihaja-
joče tekmovanje. torej, v libeličah se 
vedno nekaj dogaja.

Tradicionalni turnir v pikadu 
Športno društvo libeliče je spet pri-
pravilo tradicionalni turnir v pikadu. 
tekmovalci so se pomerili v igri »301 
master out« za moške ter v navadni 
igri za tekmovalke in mladince. tek-
movanje so izvedli v dvorani gasilske-
ga doma, in sicer v soboto, 27. 1. 2018.
organizatorji so bili z udeležbo zado-
voljni, vabijo pa še več krajanov, da se 
na njihova vabila odzovejo.
v mladinski konkurenci se je med se-
boj pomerilo šest tekmovalcev. do-
segli so naslednje uvrstitve: 1. mesto 
andraž rožej, 2. mesto miha perovnik 
in 3. mesto alja kos.
v ženski konkurenci je sodelovalo 
osem tekmovalk. prva tri mesta so do-
segle: 1. Špela cehner, 2. anita kos in 
3. lea rebernik.

najštevilčnejša pa je bila konkurenca 
v moški kategoriji, kjer je sodelovalo 
21 tekmovalcev. najboljši so bili: 1. 
rok plešivčnik, 2. alojz plešivčnik in 3. 
zvonko krivec.
v kategoriji dvojice so si prva tri me-
sta razdelili: 1. alojz plešivčnik – simon 
ridl, 2. Ivanka plešivčnik – gorazd 
Škratek ter 3. miran kos – Jure ring.
tekmovanje je potekalo tudi v igri 

»high score« ki jo je z zbranimi 487 
točkami osvojil simon ridl. 

Gasilci so smučali
letošnja zima je bila takšna, kot se za 
zimo spodobi. to so s pridom izkori-
stili tudi gasilci občine dravograd. na 
smučišču Bukovnik so v soboto, 3. 3. 
2018, organizirali smučarsko tekmova-
nje gasilcev gasilske zveze dravograd. 
med številnimi udeleženci je bilo tudi 
20 udeležencev iz prostovoljnega ga-
silskega društva libeliče. nastopili so 
v vseh kategorijah. glede na doseže-
ne rezultate jim lahko čestitamo, saj 
so tudi v teh disciplinah na vrhu raz-
predelnice. Čestitke gasilci!

kategorija:
- pionirke: 2. mesto maja ravnikar, 3. 
mesto karin rudolf,
- pionirji: 3. mesto andraž rudolf,
- Članice a: 2. mesto anika plešivčnik, 
3. mesto patricija kos, 
- Članice B: 1. mesto katja rudolf, 2. 
mesto Bernarda rožej, 
- Člani a: 1. mesto tomaž vogel,
- Člani B1: 1. mesto aleš rudolf, 2. me-
sto matjaž konečnik, 
- Člani B2: 1. mesto Branko perovnik, 2. 
mesto vlado rožej,
- veterani: 1. mesto Ivan pšeničnik.

Kurenti v Libeličah
letos je bila zima do prihoda koran-
tov iz rogoznice bolj zelena kot bela. 
poslanstvo slovenske posebnosti, kot 
so kurenti, je preganjati zimo. v šali 
bomo rekli, da so jo letos pripeljali. 

obiskali so nas v soboto, 3. februarja, 
popoldan. sredi vasi so uprizorili ples, 

ki je bil glasen in ritmičen. ritmiko 
mu dajejo kurenti (bilo je skoraj več 
kurentk), glasnost pa zvonci. le-ti naj 
bi prestrašili zimo, da naravo prepusti 
pomladi. kako uspešen je bil ta ples, 
bo pokazal čas. 
kurenti so zbranim krajanom prine-
sli veselje, nekaterim mlajšim pa tudi 
malo strahu, vendar je le-ta hitro mi-
nil. vse navzoče je organizator, krajev-
na skupnost libeliče, počastil z libe-
liško trento, čajem in še z nekaterimi 
tekočimi 'zadevami'. Živeli kurenti in 
živel pustni čas, čas vseh, ki so vese-
lega srca!

Libeliška »pustnija« 2018
na pustno soboto je center libelič 
»neprevozen« za tiste, ki hočejo samo 
skozi vas. zbere se namreč libeliška 
»pustnija«. tudi letos je bilo tako, saj 
so se zbrale številne maske, ki so pred-
stavljale najrazličnejše like tako iz pra-
vljic kot iz vsakdanjega življenja, poli-
tike ter še mnoge druge. Bilo je tudi 
nekaj skupinskih in družinskih mask. 
ko jih človek vidi, mora priznati, da se 
krajani (ne vsi) zavedajo, da je za ohra-
njanje običajev treba vložiti kar nekaj 
časa in truda ter tudi materiala. glavna 
pa je ideja in izvirnost. ne enega ne 
drugega libeličanom ne manjka.
 

poleg mask se je na povorki zbralo 
tudi precej »nemask« ali obiskovalcev, 
ki so s svojo prisotnostjo popestrili 
dogodek. vse skupaj se je začelo s po-
ročilom o dogodkih v lanskem letu, ki 
ga je naročil g. pust in ga objavil preko 
svojega neposrednega odposlanca, 
saj se povorke sam ni mogel udeležiti. 
podatke je pridobil od svojih pustnih 
agentk Irme in simone. Je pa res smo-
la, da je pust povsod isti čas. 
povorko proti gorčam na kmetijo Hri-
bernik je vodila skupinska maska »li-
beliški cirkus«, za njo pustni muzikant 
in nato mešano maske in »nemaske«. 
na cilju so bili pogoščeni s čajem in 
'krapi', nekateri pa tudi z neko črno te-
kočino v malih kozarčkih in z rumeno 
v malo večjih. po obveznem zaužitju 

kraJevne skUpnostI

Prispevek: Adrijan Zalesnik
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dobrin in slikanju se je »pustnija« po-
časi razšla. 

Zimsko veselje
neprestano »bombardiranje« o snegu 
in mrazu pozimi z vseh strani, tako s 
strani televizije kot drugih medijev, 
ustvarja navidezno »paniko« med no-
vinarji. večina ljudi ve, da je pozimi 
mrzlo, poleti pa toplo. Če nekajkrat 
na dan poslušaš ta »strašna« opozo-
rila, nasvete in ne vem kaj še, počasi 
začneš v to verjeti. edina borba proti 
temu je, da se oblečeš, kot se za zimo 
spodobi in se odpraviš na svež zrak. 
zunaj šele opaziš, da je zima kot zima 
in ni samo neki letni čas, ki ga je treba 
jemati »previdno« in s strahom, am-
pak ga živeti kot vse ostale letne čase, 
torej njemu primerno.
povsod po državi vidiš veselo otro-
čad, mlajšo in starejšo, kako uživa na 
snegu. tudi v libeličah je tako. kar ne-
kaj zim je bilo brez snega in pravega 
mraza, tako da smo že skoraj pozabili, 
da se lahko tudi na domačem hribu 
uživa v vragolijah s sanmi ali smučmi. 
libeliška ks, Šd in očetje so iz »arhiva« 
potegnili prenosno vlečnico, organizi-
rali ekipo, ki jo je postavila in ob njej 
tudi dežurala v času obratovanja ter 
tako otrokom v času počitnic naredili 
veselje. rok je z libeliškim »ratrakom« 
pripravil progo. Babice so poskrbele 
za vroč čaj na smučišču in nastalo je 
prvo smučarsko središče pri lesenem 
križu, na vinjerebru.

zimo pa so ovekovečili tudi mladinci. 
na igrišču so namreč postavili sko-
raj pet metrov veliko skulpturo, ki ji 
pravzaprav lahko rečemo tudi sneže-
ni mož. Je nekaj posebnega in nekaj, 
česar v libeličah še nismo imeli. »lg« 
oznaka pa lahko ima več pomenov. 

med drugim pove, da so ga postavili 
»libeliški gasilci«, ali pa bolj moderno, 
da je avtor tega »libeliški gang«. kakor 
koli že, važno je, da so mladi sebi našli 
zabavo, nam pa povedali, da so tudi 
danes za »hece«.

Živ-žav na smučišču potrjuje pravil-
no odločitev, da mladim omogočijo 
take zimske počitnice, ki bodo dolgo 
ostale v spominu, saj bolj kot je eno-
stavno, bolj je doživeto. med gledalci 
je kar nekaj takih, ki so počitnice po-
dobno preživljali že nekoč, in sicer na 
istem »hribru« in na enak način. lepo 
je bilo takrat in lepo je zdaj.

Korajža je v Libeličah doma VIII 
najbolj obiskana prireditev v kraju, 
poleg jesenskega srečanja krajanov 
ob krajevnem prazniku, je zabav-
na prireditev »korajža je v libeličah 
doma«, ki je organizirana v sklopu slo-
venskega kulturnega praznika. letos 
je bila že osmič. 

mlada voditelja prireditve, neža in 
martin, sta celotno prireditev vodila 
v duhu največjega slovenskega pisa-
telja, franceta prešerna. libeličani pač 
združijo, kar »vkup paše«: praznik in 
kulturo. 
organizatorji opažajo, da je vedno 
težje pridobiti točke programa, pa 
kljub temu jim ga uspe organizirati 
tako, da za gledalce kar prehitro mine. 
takšnih zabavnih in preprostih prire-
ditev nam danes kar primanjkuje, kar 
odraža obisk in zadovoljstvo gledal-
cev, ki s ploskanjem »izsilijo« še ka-
kšen dodatek. letos so nastopili: mla-
de pevke Žana, alja, karin in Barbara 
ter muzikanta Borut in tadej, igralska 
sekcija kpd libeliče s skečem »večna 
lovišča« in harmonikar Žiga. za prese-
nečenje je poskrbel duo »demenca«. 
Jakob in franc sta na trobenti zaigrala 
dve narodni pesmi in bila za svoj na-
stop in izvedbo poplačana z bučnim 
aplavzom.
Bila sta tudi edina nastopajoča, ki ni-
sta potrebovala moderne tehnike in 
ozvočenja. In kot sta sama dejala, jima 

ni težko izbrati viže, ki jo bosta zaigra-
la, saj sta že pozabila, katera je bila 
pred tem.

za konec je Žiga dejal, da ni veselice 
brez golice ter brez ponarodele pe-
smi v dolini tihi, ki so jo skupaj zapeli 
vsi v dvorani. tudi Jožica s. zalesnik je 
dopolnila program, in sicer z zgodba-
mi iz šolskega razreda.
Čisto na koncu pa sta neža in martin 
občinstvu povedala, da visoki jubilej 
praznuje dolgoletni pevovodja zdrav-
ko in pozvala vse, da mu ob spremlja-
vi harmonike zapojejo vse najboljše, 
dodali pa so še kol'kor kapljic … za 
dobro voljo ni treba veliko, zato vas 
vabijo, da se že zdaj pripravite na so-
delovanje na deveti »korajži«.

Razstava kuhinjskih pripomočkov
vzporedno s prireditvijo »korajža je v li-
beličah doma« je letos že drugič potekala 
tudi posebna razstava v Bučevi dvorani.

dragici perovnik je tudi tokrat uspe-
lo zbrati dovolj artiklov za uspešno 
razstavo. k sodelovanju je povabila 
krajane in jih prosila, da pogledajo 
po shrambah in podstrešju, če kje 
pozabljen leži kakšen kuhinjski pri-
pomoček. tema razstave je namreč 
bila: kaj smo nekoč uporabljali v ku-
hinjah. letošnji temi je botroval izpad 
električne energije, pravi dragica, saj 
je med mešanjem sladice zmanjka-
lo elektrike, in tako so bile moderne 
gospodinjske naprave v trenutku ne-
uporabne. da kaj takega nekoč ni bil 
problem, saj so vsi takratni pripomoč-
ki delovali »na ročni pogon«, je hotela 
povedati svojim otrokom. tedaj pa 
se ji je porodila misel, da je res veliko 
tega že šlo v pozabo in da naša mladi-
na le malo ve, kako je takrat potekalo 
delo gospodinje. z namenom ohra-
niti vsaj spomin na to, se je odločila 
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za razstavo kuhinjskih pripomočkov, 
ki so jih nekoč uporabljali v kuhinjah.
Ideja je na plodna tla padla tudi med 
krajani, ki so prispevali že skoraj poza-
bljene pripomočke iz kuhinje njihovih 
mam in babic.
na vprašanje, ali kaj razmišlja že o raz-
stavi za naslednje leto, dragica z na-
smeškom odgovori, da idej ne zmanj-
ka ter da računa tudi na sodelovanje 
krajanov in organizacij. potrjuje tudi 
misel, da le skupaj lahko ustvarimo 
dobre projekte. libeličani to znamo!

Počastili praznik žensk
v letnih programih društev in organi-
zacij v libeličah je tudi točka o prazno-
vanju praznika žensk. to praznovanje 
organizirajo med 8. marcem, dnevom 
žena in 25. marcem, materinskim dne-
vom. tudi letos so vrste strnili šola in 
vrtec, gasilci, športniki, kulturno dru-
štvo in krajevna skupnost. prisrčen 
program so prikazali otroci šole in 
vrtca. poimenovali so ga »potovanje 
po sloveniji«. v šaljivem in zanimivem 
tonu so navzočim prikazali lepote in 
posebnosti slovenskih pokrajin. poka-
zali so, da je domovina zelo raznolika 
tako po naravi kot tudi po značilno-
stih iz zgodovine.

vem, da marsikdo izmed nas veliko za-
nimivosti še ni videl, o njih slišal ali jih 
obiskal. morda pa je ravno predstavi-
tev domovine s strani najmlajših koga 
spodbudila, da si bo popestril svoje 
vedenje o tem, da je domovina naj-
lepša, le pogledati jo je treba.
mešani pevski zbor libeliče je žen-
skam zapel tri pesmi: dečva je zaubr-
na, rožici in roža na poljani.

tudi iz pomladno obarvanega pro-
grama je bilo čutiti, da imamo zime 
že vsi dovolj in da komaj čakamo na 
najlepši del leta, ko se narava prebudi 

in zacveti v vsej svoji polnosti. Iskrene 
čestitke vsem ženskam v ks libeliče je 
izrekel tudi predsednik sveta ks libeli-
če, Jože pšeničnik. obudil je spomin na 
nastanek in pomen praznika, ki je po-
svečen nežnejšemu spolu. Čestitki se 
pridružuje tudi uredništvo in vas, spo-
štovane ženske, spodbuja, da nekaj, 
kar so povedali mladi, vzamete resno 
in obiščete kateri del naše domovine. 
vrnitev domov pa bo zbudila stari rek: 
povsod je lepo, doma je najlepše!

'Prasl' 2018 
lansko pomlad smo v lokalnem gla-
silu prebrali članek z naslovom »re-
snične sanje«, v katerem avtor opisuje 
dialog med vrbami na mlaki, ki se bo-
jijo, da bodo neizkoriščene končale na 
kupu in se neizkoriščene spremenile v 
humus. letos ni treba opisovati sanj, 
ampak resničnost. 
mladi fantje so staknili glave in naredi-
li načrt, kako bodo obnovili tradicijo, 
ki izvira iz davnega leta 1995 in se je s 
kratkimi prekinitvami izvajala vsa leta. 
do zdaj neponovljiva je bila cvetna 
nedelja v letu 1998, ko je v libeliškem 
glasniku pisalo: »… da so ob žegnanju 
pri farni cerkvi stali trije veliki praslni, 
nosijo odgovornost naslednji: najve-
čjega, ki je meril 27,63 m, so izdelali na 
libeliški gori, drugega po višini so po-
stavili odpisani in je bil 22,24 m visok, 
tretjega, ki pa je bil presenečenje, so 
ob zvonik prislonile libeliške ženske in 
je bil kar 9,6 m visok …«

libeliški fantje: denis kos, Žiga rožej, 
Žiga kotnik, Žiga Hovnik, ožbej Hov-
nik, Žan pšeničnik, tilen ledinek, Jaka 
močilnik, domen pšeničnik, marsel 

ružman in Blaž Hovnik so letos, kljub 
pomanjkanju »gradbenega« materiala 
ive, uspeli narediti kar 16,22m visok 
'prasl'. seveda pa ne gre brez ženskih 
rok, laura ladinek je 'prasl' okrasila. 
nadzor nad vsem pa je imel zlatko za-
lesnik. obljubili so, da bodo tradicijo 
nadaljevali in v svoje vrste vključevali 
tudi mlajše ter tako poskrbeli, da bo 
le-ta živela še naprej. 

vsa pohvala mladim, ki so s tem po-
kazali, da jim zgodovina in običaji do-
mačega kraja niso tuji in so ponosni 
na to. kjer mladi oživljajo tradicijo in 
ohranjajo svojo zgodovino, se ni treba 
bati za prihodnost. 'prasl' velikan bo 
do druge cvetne nedelje »počival« na 
vidnem mestu kmečke zbirke, kjer je 
na ogled vsem turistom, ki prihajajo 
v naš kraj. ni jih malo, ki so začudeni, 
da se v tako malem kraju na vseh po-
dročjih trudijo ohraniti svojo kulturno 
dediščino. Čestitamo!

Nekaj občnih zborov
na začetku leta po društvih potekajo 
občni zbori, kjer vodstva članom po-
ročajo o minulem delu in predstavijo 
program dela za naprej. nekaj gradiva 
o tem tudi objavljamo.

• PGD Libeliče je na začetku meseca 
februarja opravil svoj redni občni zbor. 
letošnji je bil tudi volilni, saj so izvedli 
volitve v organe društva. kandidati so 
bili v večini že dosedanji funkcionarji, 
tako da v vodstvu ni prišlo do bistve-
nih sprememb. 

pred točko volitve so svoja poročila 
podali še stari funkcionarji. po volitvah 
pa so kot novi predstavili svoje progra-
me za naslednje leto, nekatere pa tudi 
za celotno mandatno obdobje.
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Iz poročil in odzivnosti razpravljavcev 
na podana poročila se je dalo sklepa-
ti, da je za društvom uspešno leto in 
mandat, ki bi ga bilo vredno ponoviti 
tudi v naslednjem petletnem obdo-
bju, seveda z nadgradnjo.

predstavniki krajevnih in občinskih 
organizacij ter gostje prijateljskih ga-
silskih društev so izrekali pohvale in z 
zadovoljstvom ugotavljali, da je lahko 
pgd libeliče kot organizacija vzor mar-
sikateremu društvu v občini in širše.
med gosti je bila tudi županja marija-
na cigala, ki je delovanje in poslova-
nje društva ocenila kot zelo vzorno. 
posebej zadovoljen nasmešek pa se 
ji je na obraz prikradel ob poslušanju 
finančnega poročila in podatkov o 
stanju na računu.
kot je običaj na vsakem občnem zbo-
ru, so podelili tudi priznanja za naju-
spešnejše člane ter nazive, ki so si jih 
člani pridobili z izobraževanjem. 

na internetni strani www.libelice.si si 
oglejte podrobnosti o delu društva v za-
dnjem mandatu in letu ter programu za 
prihodnost. po uradnem delu se je dru-
ženje nadaljevalo ob glasbi in večerji.

• KPD Libeliče je svoj zbor članov or-
ganiziralo na začetku meseca marca. 
navzoči so poslušali podana poročila 
o delu v letu 2017 in program dela za 
letošnje leto. z obema so bili zado-
voljni in ju potrdili. tudi letos so pode-
lili priznanje za dolgoletno in uspešno 
delo v društvu. tokratna dobitnica je 
bila Irma knez, ki v društvu deluje že 
od svojega prihoda kot učiteljica v 
libeliče. na kulturnem področju je s 
svojim delovanjem kot igralka, pevka, 
članica upravnega odbora in avtorica 
dramskih del pomembno prispevala k 
obstoju in razvoju društva.

Urejanje hudournika
Že na otvoritvi obnovljene ceste proti 
nedogu in urejene struge potoka ob 
njej je bilo govora, da se bo morala re-
gulacija fračnikovega grabna nadalje-
vati do glavne ceste libeliče–dravo-
grad, sicer se nevarnost poplavljanja 
hudournika ne bo zmanjšala. 

kot je razvidno iz dokumentacije, je 
bila investicija s strani ministrstva za 
okolje in prostor rs dokončno potrje-
na 9. 3. 2018. Izvajalec del je podjetje 
drava vodnogospodarsko podjetje 
ptuj, ki se je dela lotil s »polno paro«. 
naslovna stran dokumentacije nam 
razkriva tudi dolžino ureditvenih del. 
kot pa ste najbrž že opazili, bodo z iz-
kopanim materialom zasuli legendar-
no »kovačevo jamo«, ki je včasih služi-
la za pridobivanje gramoza, po njej pa 
je ime dobil tudi odsek glavne ceste 
(včasih pa je v njej parkiral tudi kakšen 
avtomobil z mladimi zaljubljenci).

Popestritev »Velike uharice«
pred nekaj leti je bila »velika uharica«, 
takšno ime namreč nosi gozdna učna 
pot v libeličah, prenovljena in očišče-
na. pri tej akciji so opazili, da bo treba 
še nekaj postoriti, da bo do popolno-
sti urejena za obiskovalce. vsako leto 
ob skupni občinski akciji »očistimo 
naselja v občini dravograd« libeliča-
ni poleg okolice uredijo tudi to po-
učno pot. letos so namestili nekaj 
novih označevalnih tabel, popravili 
stopnišča in posekali grmovje, ki se 
je nagibalo na pot in s tem oviralo 
obiskovalce ter odstranili navlako, ki 
so jo nemarneži odvrgli v gozdu. za 
posebno pridobitev in popestritev 
pa je letos poskrbela lovska družina 
libeliče, ki je na pot postavila lovsko 

prežo. preža je narejena tako, da mlajši 
obiskovalci lahko splezajo nanjo. 

predsednik sveta ks libeliče, Jože pše-
ničnik, pravi, da so se z lovci že nekaj 
časa pogovarjali o tem in da se v ime-
nu vseh krajanov libelič lovcem iskre-
no zahvaljuje. zahvalo donatorjem pa 
izreka tudi milena Hrastel, pomočnica 
direktorja – vodja oe cŠod ajda na 
libeliški gori. gojenci tega šolskega 
centra so namreč redni obiskovalci 
»velike uharice« in libeliških zgodo-
vinskih in etnoloških posebnosti. za 
krepitev duha in nabiranje kondicije 
v neokrnjeni naravi ste na to gozdno 
učno pot vabljeni vsi krajani, ki imate 
radi svojo okolico in lepo naravo. na 
poti boste izvedeli marsikaj, kar ste 
morda že pozabili ali pa o tem še niste 
slišali. se splača in koristi zdravju. do-
brodošli na »veliki uharici«! 

Libeličani zapeli na Strojni
mešani pevski zbor kpd libeliče je s 
svojim petjem popestril festival solzic 
na strojni.

v petek, 18. maja 2018, je od 12. ure 
naprej na strojni potekal likovni in lite-
rarni tabor, ob 18. uri pa je bila glavna 
prireditev, na kateri so naši pevci in 
pevke znova ubrano zapeli. Udele-
ženci festivala so bili navdušeni nad 
našim pevskim zborom in dediščino, 
ki jo libeličani prenašamo iz roda v 
rod. festival solzic je poklon dedišči-
ne iz naslova kulture, narave, tradicije, 
življenja in človeka. Je priznanje za-
pisani besedi, kot jo je zapustil pre-
žih in priznanje posebnosti koroške 
− bukovništvu. na strojni so se skozi 
literarna branja poklonili našemu bu-
kovniku Blažu mavrelu, venec dišečih 
solzic pa je letos dobil naš koroški 
avtor milan kamnik, ki je po uradnem 
delu zapel in zaigral. Simona J. Pšeničnik
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Ks TRBONJE
po koncu leta 2017, ki ga je tradicionalno 
z božičnim koncertom zaključila godba 
na pihala trbonje, smo za nekaj časa 
»ugasnili« luči in se prepustili vse prej 
kot zimskemu januarju. vsekakor smo 
se ozrli nazaj in v svetu ks pregledali ak-
tivnosti ter naloge, ki so bile opravljene 
v preteklem letu. večino nalog, ki smo si 
jih zadali, je bilo opravljenih, kljub temu 
pa z vsemi stvarmi nismo bili povsem 
zadovoljni, kar ostaja izziv za vnaprej. 
pred nami je kar nekaj dogodkov, na 
katere vas bomo z velikim veseljem po-
vabili. pridite in uživali boste. 

6. SREČANJE S KURENTI 
Že šesto leto zapored so trbonje in tr-
bonjčane obiskali kurenti. pričakali smo 
jih v soboto, 3. februarja, pred gasilskim 
domom, kjer so zaplesali. kurenti iz ro-
goznice so nam že popestrili čas pu-
stovanja in v naš kraj prinesli posebni 
pustno-karnevalski duh. gre za eno naj-
starejših društev kurentov iz ptujskega 
območja, zato smo nad njihovim obi-
skom še posebej ponosni. 

PUSTNI KARNEVAL
Če ne bi bilo pustovanja, ne bi bilo mask, 
ne bi bilo smeha in zabave … 11. 2. 2017 
je bil velik karneval z veliko maskami in 
še več nagradami. za prav vse pa je bilo 
poskrbljeno za pijačo in jedačo, tokrat na 
eni strani palačinke na tisoč in en način 
in na drugi strani prave »koline«.  

ČREŠNIKOV MEMORIAL
tako kot vsako leto smo se konec fe-
bruarja zbrali na smučišču Bukovnik in 
v vseh kategorijah poskušali prismučati 
najboljše rezultate. nismo bili najboljši, 

a smo kljub temu v nekaj kategorijah 
stali na 'podiumu'.  

ČISTILNA AKCIJA 
v okviru občinske čistilne akcije smo se 
odzvali tudi v trbonjah. krajani, člani 
posameznih društev smo se zbrali in 
se dogovorili, da odidemo in očistimo 
kraje, kjer že »tradicionalno rastejo« 
odpadki. v mislih imam predvsem od-
padke − pločevinke, plastenke in drugo 
embalažo, ki so tako brezbrižno odvrže-
ni ob cestah, po vsej verjetnosti iz vozil.

POHOD NA DANIJELSKI VRH
po dveh letih premora zaradi neugo-
dnih vremenskih razmer je letos pohod 

na danijelski vrh uspel. na praznični 27. 
april se je 12. tradicionalnega pohoda 
udeležilo več kot 60 pohodnikov. po 
zboru pred gasilskim domom so se od-
pravili proti vrhu in od tam do lovskega 
doma Bukovje, kjer bili pohodniki veseli 
dobrega bograča in osvežilne pijače.

3. MEDNARODNA KIPARSKO-
SLIKARSKA KOLONIJA
Že tretje leto zapored smo v trbonjah 
gostili mednarodno kiparsko-slikarsko 
kolonijo »trbonje 2018«. pod vodstvom 
umetniškega vodje franja maroška so 
se je udeležili kiparji in slikarji rudolf 
novak, albert kraigher, leander fužir, 
srečko frühauf, marjana Halužan, mar-
jan gregorc, anton vodušek, alojz kre-

vh, alojz erjavc, Hermina Jeseničnik in 
Ivan podošovnik. potekala je od 22. do 
25. aprila 2018 in drugi del od 1. in 2. ju-
nija 2018. kiparji in slikarji so umetniška 
dela ustvarili na prireditvenem prostoru 
v trbonjah in bližnji okolici. 

KULTURNO DRUŠTVO 
BROD TRBONJE
kulturno društvo Brod trbonje je v me-
secu decembru 2017 drugo leto zapo-
red uprizorilo »žive jaslice«, ki si jih je 
ogledalo okoli 700 obiskovalcev. v me-
secu marcu se je društvo v sodelovanju 
s krajevno skupnostjo trbonje predsta-
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vilo z avtorsko komedijo »skok čez plot«, 
katere gledanost je v pozitivnem smislu 
zagotovo presenetila vse nastopajoče. 
društvo je igro posvetilo dnevu žena, 
vsem obiskovalkam, ki so si igro ogleda-
le. v nadaljevanju je društvo komedijo 
uprizorilo še v krajih vuzenica, muta, 
dravograd in logatec. poudariti je tre-
ba, da je društvo igro odigralo v logat-
cu ob materinskem dnevu, na povabilu 

društva kmečkih žena in podeželja. v 
sodelovanju z organizatorjem vsakole-
tnega, zdaj že tradicionalnega srečanja 
krajanov trbonj »pod vaško lipo« je dru-
štvo prevzelo organizacijo programa, 
prav tako pa je v programu sodelovalo s 
kratkim skečem. 

PGD Trbonje
v pgd trbonje aktivnosti potekajo skozi 
celo leto. leto 2017 smo zaključili z bo-
žično delavnico, ki smo jo pripravili za 
naše najmlajše. potekala je v nedeljo, 16. 
decembra, na njej pa so izdelovali različ-
ne okraske, s katerimi so okrasili božič-
no drevo in dvorano gasilskega doma. 
za presenečenje je na koncu delavnice 
poskrbel še Božiček, ki je naše mlade 
ustvarjalce obdaril s skromnim darilom.
prvi meseci novega leta so namenje-
ni zborom članov, kjer smo se družili s 
člani sosednjih ter prijateljskih društev. 
letos smo imeli volilni občni zbor, na 
katerem smo vodenje društva zaupali 
dosedanjemu vodstvu. 
24. februarja je v dravogradu potekal 
kviz gasilske mladine gz dravograd. so-
delovali smo z eno ekipo pripravnikov, 
eno ekipo mladincev in dvema ekipama 

pionirjev. pripravniki denis repnik ter 
luka in Žiga kuster so osvojili drugo me-
sto in se uvrstili na regijsko tekmovanje. 

pred 1. majem, praznikom dela, smo pri 
gasilskem domu že tradicionalno posta-
vili prvomajsko drevo, ki ga je letos da-
roval danilo smolar. začeli pa smo tudi 
s pripravami enot na gasilska tekmova-
nja, ki bodo potekala na začetku junija.
z devetimi člani smo sodelovali na ga-
silski paradi v počastitev XvII. kongresa 
gasilske zveze slovenije, ki je potekala v 
soboto, 19. 5. 2018, na ptuju. 

OSNOVNA ŠOLA TRBONJE
Sadjar na obisku
sadjar je prišel k nam na obisk. povedal 
nam je veliko o sadju. dal nam je za po-

skusiti čips iz jabolk. zelo mi je bilo do-
bro. Šli smo ven. sadjar je obrezoval trto. 
debla od sadja smo privezali k palici in 
smo tudi nekaj obrezali.
Urška Paradiž, 2. razred

ko je prišel sadjar v 
šolo, smo mu zapeli tri 
pesmice. nato smo se 
usedli in sadjar nam je 
povedal nekaj o sadju. 
potem nam je razdelil 
suho sadje. nato smo 
šli ven. pogledat smo 
šli ptičjo valilnico, če je 
umazana. videli smo, da 
je čista. nato smo šli po-
gledat, če so kaj zrasla 
drevesa. 
Žiga Rudolf, 3. razred

Šola v prihodnosti
mIze Bodo maJHne. taBla Bo 
maJHna. otrocI Bodo pIsalI v 
zvezek. UČItelJIca Bo roBot.
ZALA BOŽIČ, 1. razred

Šola Bo lesena. stolČkI Bodo 
maJHnI. UČItelJIca Bo roBot. 
domaČIH nalog ne Bo.
JULIJA URŠNIK, 1. razred

Zapojmo si prihodnost
sedaj hodimo v šolo s težko torbo. v 
prihodnosti bo šolar prišel v šolo z raču-
nalnikom. naloge bodo opravljali preko 
računalnika. Jaz menim, da to ni dobro, 
saj moramo znati pisati na roko. seve-
da moramo razmišljati, saj s tem urimo 
svoje možgane. Andraž Šantl, 3. razred

v našem času hodimo v šolo s torbo, 
zvezki in polno peresnico pisal. a v pri-
hodnosti čez 50 ali več let bodo imeli 
otroci namesto zvezkov tablice in pre-
nosne računalnike. poučevali se bodo 
kar doma, ker jim bo učitelj poslal spo-
ročilo, kaj naj rešijo in se morajo naučiti, 
kar preko spletne učilnice, ki jo bodo 
imeli naloženo na tablici. v šolo ne 
bodo hodili vsak dan, ampak samo ta-
krat, ko bodo imeli napovedano prever-
janje znanja. Učenci se ne bodo poznali 
najbolje, kar je zelo slabo za njihovo pri-
jateljstvo. Lara Kogelnik, 3. razred

zapojmo si prihodnost
prihodnost je bele barve,
streha je rdeče barve,
okna so kvadratna. 
Saša Pirnat , 2. razred

Teden Rdečega križa
prišla je gospa franja. povedala nam je 
veliko stvari in zakaj moramo pomagati. 
povedala nam je tudi, kako moramo biti 
opremljeni na kolesu. naučili smo se, 
kako se povije glava, noga in roka.
Teja Kašnik, 2. razred

v torek je prišla gospa z rdečega križa. 
povedala je, zakaj je teden rdečega kri-
ža in kako se moramo obnašati na cesti. 
potem je gospa franja povedala veliko 
o nesrečah. lahko smo vadili oživljanje 
na lutki. Špela Nabernik, 3. razred

kraJevne skUpnostI
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Zaključek bralne značke
v torek smo šli na zaključek bralne znač-
ke, kjer nas je pričakal Boštjan gorenc 
oziroma pižama. Je pisatelj, komik, pe-
snik in igralec. povedal nam je veliko o 
svojih knjigah. najbolj mi je bila všeč 
knjiga o mravlji rusici in pošasti in še 
ena knjiga z naslovom kapitan gatnik. 
Imeli smo se lepo. Špela Nabernik, 3. razred

danes smo šli v dravograd. prišel je Bo-
štjan gorenc - pižama. potem nam je 
povedal in pokazal vse zgodbe. najbolj-
ša mi je bila tista o vampirjih. na koncu 
smo vsi dobili še štampiljko.
Kina Kovač Jakob, 3. razred

danes smo odšli na dravograjsko šolo in 
tam je bil Boštjan gorenc ali pižama. Bil 
je zelo smešen in nam je povedal pra-
vljice. pravljice so bile tudi zelo smešne. 
najbolj sem se smejal, ko je Boštjan re-
kel, da je gradina imela na majici sliko 
Justina Bieberja. v avtobusu sva se z 
zalo pogovarjala o morju. ko smo prišli 
v šolo, smo imeli sadno malico in potem 
kosilo. Mark Kušar Pušelc, 2. razred

OŠ NEZNANIH TALCEV 
DRAVOGRAD, PODRUŽNICA TRBONJE
UČencI 1., 2. In 3. razreda
mentorIca: vesna Šmon
Izteka se še eno šolsko leto, za vse ude-
ležene polno novih izkušenj, znanj in 
zanimivih dogodkov. eden takšnih, ki 

je pri učencih naredil velik vtis, se je 
odvijal v oŠ dravograd 22. maja ob za-
ključku bralne značke. Učenci so o tem 
zapisali tudi nekaj svojih vtisov.

Zaključek bralne značke
tudi letos smo skoraj vsi v razredu osvoji-
li bralno značko. zaključek bralne značke 
smo imeli v telovadnici oŠ dravograd. 
za nagrado so v šolo povabili pisatelja 
Boštjana gorenca, ki mu pravijo pižama. 
pripovedoval nam je razne zgodbice, 
med njimi kapitan gatnik in kaj se skri-
va v očkovi bradi. na koncu pa nam je 
povedal tudi zelo razburljivo zgodbico, 
ki mi je bila najbolj všeč. pižama nam je 
na koncu prireditve vsem podelil žig, 
na katerem je njegova podoba, potem 
smo se odpravili nazaj na avtobus in se 
odpeljali v trbonje.
Bil je zelo razburljiv dan, saj je bilo po-
slušanje zgodbic nekaj posebnega. Še 
nihče mi ni pripovedoval zgodb na tako 
razburljiv način kot gospod gorenc.
LILI RAČNIK, 4. razred

tudi letos smo skoraj vsi osvojili bralno 
značko. zaključek bralne značke smo 
imeli v dravograjski telovadnici. obiskal 
nas je znani pisatelj Boštjan gorenc. 
kličejo ga pižama. gospod pižama je 
predstavil zgodbo na zelo razburljiv 
način. vse zgodbe je napisal sam in to 
so: kapitan gatnik, kaj se skriva očku v 
bradi, slovenski klasiki 1 … nato smo 

morali uganjevati, katera zgodba je na-
rejena iz smeškov.
nazadnje pa nam je povedal najbolj za-
nimivo zgodbo. v njej je nastopala lisičja 
družina, zlobna pošast, medved (ki je 
vse pozabil), volk (ki je bil važič), zajček 
(ki je bil piflar) in mravlja, ki je bila pogu-
mna in pametna. ta zgodba mi je bila 
najbolj zanimiva, razburljiva in smešna. 
preden smo odšli, je vsak od nas na roko 
dobil njegovo štampiljko. za konec je še 
posijalo sonce in nas je malo pogrelo.
to je bil najboljši zaključek bralne znač-
ke. ELINA RAČNIK, 4. razred

med letom sem zelo rada in redno bra-
la knjige. prebrati smo morali šest knjig. 
knjige so bile zelo zabavne in pouč-
ne. 22. maja smo odšli z avtobusom v 
dravograd. tam nas je obiskal Boštjan 
gorenc - pižama. pripovedoval nam je 
zgodbe in nas zabaval. Bil je zelo zaba-
ven. po končanem srečanju s pisateljem 
smo se vrnili nazaj v šolo veseli in srečni.
VALENTINA ŽVIKART, 5. razred                                                                   

Mentorica: Petra Preksavec

Vsem krajankam in krajanom želim 
v svojem imenu ter v imenu sveta KS 
mirno poletje s čim več lepimi dopu-
stniškimi ter drugimi trenutki, in da se 
v drugo polovico leta podamo nabiti z 
novo energijo. 
Bogdan Brezovnik, Predsednik Sveta KS Trbonje

kraJevne skUpnostI

Ks ŠENTJANŽ

Kulturno društvo Moški pevski zbor 
Goršek Štefan Čaki Šentjanž

»27. maj 1978
Prvi shod pevcev pri Brezovniku, kjer smo namera-
vali imeti prve vaje za nastop na krajevnem prazni-
ku. Orgle, ki so bile pri hiši, niso delovale, zato smo 
takoj spremenili lokacijo in odšli do »Otiškega Fika-
na«, kjer smo na starem harmoniju vadili prve pesmi. 
Naslednji teden smo šli po klavir v Kamnico, prevoz 
je uredil Peter P. in smo ga pripeljali k Tonetu G., s ka-
terim smo imeli zmenjeno, da nam bo odstopil pro-
stor za vadbo.

3. junij 1978 
Ponovno smo se zbrali fantje na preizkušnjo.«

(Iz kronike MoPZ Goršek Štefan Čaki, ki jo je leta 1978 začel pi-
sati Ferdo Navodnik ml., zdaj pa zanjo skrbi Dušan Navodnik.)
prvič so se zbrali 27. maja 1978 pri Brezovniku,nato pa so vaje 
imeli vsak teden. minilo je še nekaj mesecev, ko je po takra-
tnih pravilih krajevna skupnost Šentjanž izdala soglasje, da 
je zbor za kulturno dejavnost potreben in se lahko registrira. 

v register društev je bil zbor vpisan 28. decembra 1978 pod 
imenom goršek Štefan Čaki. 
prvi zborovodja in soustanovitelj je bil ferdo navodnik st. iz 
kamnice, ki se je na koroško vozil kar 12 let.
od leta 1978 do leta 2018 se je v zboru zamenjalo 51 pevcev. 
tone pokržnik in dušan navodnik v zboru pojeta že 40 let, le 
eno leto manj vili lavk, Ivan gnamuš in vlado lužnik. marjan 
rečnik je v zboru že 31 let, franc svetina in zlatko repnik pa 
24. Štefan ošlovnik pri 'Čakijih' poje 22 let, domin vrhovnik 14. 
14 let je član 'Čakijev' tudi Janko repnik.
od leta 2006 v zboru poje Boris gnamuš, torej 12 let, dve leti manj 
david repnik in kot zadnji, dani repnik, ki v zboru poje štiri mese-
ce. njihov vadbeni prostor je že od leta 1984 v oŠ Šentjanž. 
Žal pa je nekajkrat vmes posegla tudi kruta usoda. leta 1995 
je umrla njihova zborovodkinja viljenka raško, leta 2005 pa 
pobudnik in soustanovitelj moškega pevskega zbora goršek 
Štefan Čaki − pevec ferdo navodnik ml. pregovor »glasba 
obriše solze in osreči srce« velja povsod in tudi pri moškem 
pevskem zboru goršek Štefan Čaki je tako. Življenje gre naprej 
in tudi spomin na žalostne dogodke pomaga 'Čakijem' tkati 
trdne vezi.
do danes je moški pevski zbor goršek Štefan Čaki vodilo se-
dem zborovodij. za ferdom navodnikom st., s katerim so za 
radio maribor posneli 16 pesmi, je leta 1990 vodenje prevzela 
viljenka raško, po njeni smrti pa polona krpač. leta 1997 je 
zborovodja 'Čakijev' postal peter slanič. 
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z zborovodjem tonetom Ivartnikom so ob 25-letnem jubile-
ju posneli kaseto in cd ploščo z naslovom »Šopek šmarnic«. 
zaradi njegove bolezni je vodenje 'Čakijev' leta 2006 prevzel 
Janez kolerič. od leta 2007 pa moški pevski zbor goršek Štefan 
Čaki vodi zborovodja gospod marjan Berložnik. 
repertoar moškega pevskega zbora goršek Štefan Čaki zaje-
ma koroške narodne pesmi in pesmi ostalih slovenskih po-
krajin, pojejo tudi dalmatinske, ruske in makedonske narodne 
pesmi, nastopili pa so tudi s sakralnimi in črnskimi duhovnimi 
pesmimi. v štiridesetih letih delovanja so se naučili preko 320 
pesmi, seveda nekatere pojejo zelo pogosto, druge manj, za 
nekatere pa so že pozabili, da so se jih učili. na srečo pa so vse 
zapisane v njihovi kroniki. 
moški pevski zbor goršek Štefan Čaki sodeluje na raznih kon-
certih, proslavah, prireditvah in jubilejih v občini in regiji, pa 
tudi v drugih krajih po sloveniji. peti v domačem jeziku na tu-
jih tleh je poseben občutek, saj poslušalci ne razumejo jezika, 
zato mora biti melodija tista, ki jim leže v uho. med slovenski-
mi narodnimi pesmimi je veliko takšnih. 'Čakiji' so jih leta 2004 
ponesli v Črno goro, nato v turčijo v alanyo, leta 2006 so peli v 
guči na otvoritvi sabora trubačev, še isto leto na tekmovanju 
na Češkem v vlachovo Brezi, kjer je zbor tekmoval tudi leta 
2008. zbor je pel tudi v tuniziji skupaj z mladimi Škorpijoni, 
kjer so bili odlično sprejeti. peli so tudi na rodusu in na ma-
džarskem, leta 2015 pa so bili gostje pri slovenskem društvu 
»kredarica« v novem sadu. pevci se radi odzovejo vsakemu 
povabilu, če jih je le dovolj »po štimah«.

27.maj 2018

»N´mau čez Izaro, ń mau čez gmajnico, 
kjer je dragi dom z mojo kajžico,
kjer so me zibali mamica moja
in prepeulali haji, hajo…«,

je zazvenelo na jubilejnem koncertu ob 40-letnici delovanja 
moškega pevskega zbora goršek Štefan Čaki Šentjanž, v nede-
ljo, 27. 5. 2018, ob 16. uri v domu borcev v Šentjanžu.
»Vsak narod ima svojo zgodovino. Štirideset let v zgodovini ne 
pomeni veliko, veliko pa pomeni za pevce, saj so se v tem ob-
dobju ustanovili, razvijali, dosegali postavljene cilje, enkrat bolj 
uspešno, drugič manj, pridobivali in izgubljali pevce, ponavlja-
li kakšne pesmi, da so se jim živci »kravžljali« … Pa vendar so 
vztrajali in dosegli 40-letni jubilej.«
tako je bilo med drugim povedano na koncertu moškega 
pevskega zbora goršek Štefan Čaki Šentjanž, ki ga je vodila 
Bojana lužnic. koncert so s svojim sodelovanjem obogatili pi-
halni orkester Šentjanž, ki jim je igral pol ure pred koncertom, 
ansambel Škorpijoni z uvodno glasbo z naslovom »pleničke 
je prala« in nato še z dvema lastnima skladbama, vokalna sku-
pina oŠ Šentjanž, ki je skupaj z jubilanti zapela pesmi »kaj je 

ljubezen« in »gozdovi v mesečini«, pa eva Boto in adi smolar. 
za lepo okrašen oder pa sta poskrbeli oŠ Šentjanž in cvetli-
čarna peruš.
gospod robert preglau, vodja območne izpostave Javnega 
sklada republike slovenije za kulturne dejavnosti, je pevcem 
podelil gallusove značke.
Častno gallusovo značko so prejeli tone pokržnik, dušan na-
vodnik, vili lavk, Ivan gnamuš, vlado lužnik in marjan rečnik, 
zlato gallusovo značko franc svetina, zlatko repnik, Štefan 
ošlovnik in domin vrhovnik, srebrno gallusovo značko pa 
Janko repnik, Boris gnamuš in david repnik. 
najmlajšemu pevcu daniju repniku, ki si seveda mora galluso-
vo značko še prislužiti, so pevci podarili sliko z njegovimi foto-
grafijami v družbi 'Čakijev' od leta 2004, in sicer kot spodbudo, 
da bi tudi on »vzdržal« in se kalil v moškem pevskem zboru 
goršek Štefan Čaki. 
Javni sklad republike slovenije za kulturne dejavnosti, ob-
močni izpostavi dravograd in ravne na koroškem, sta zboro-
vodji, gospodu marjanu Berložniku, podelili častno gallusovo 
značko in Jubilejno priznanje območne izpostave.

Jubilanti so prejeli tudi čestitke županje, prvega zborovodje 
'Čakijev' − gospoda ferda navodnika in članov drugih pevskih 
zborov, največje priznanje za dolgoletno delovanje pa je bila 
polna dvorana poslušalcev. kot vsako leto je po zaključku ura-
dnega dela koncerta ob dobri hrani in slaščicah, za kar so po-
skrbele sopotnice pevcev ter petra in Ivanka, sledilo druženje 
z gosti in poslušalci.

pevci se ob tej priliki zahvaljujejo občini dravograd, krajevni 
skupnosti Šentjanž, Javnemu skladu republike slovenije za 
kulturne dejavnosti − območni izpostavi dravograd, dravitu 
dravograd, donatorjem in razumevajočim sopotnicam za po-
moč in podporo.
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Knjižnica Dravograd

Prispevek: Jerneja Ban

PRIPOROČAMO VAM:

Knjige za mlade
1. Ehring, Anna: MIRA IN MARTIN
2. Vidmar, Janja: ELVIS ŠKORC, GENIALNI ŠTOR
3. Ogrizek, Maša: KOKO DAJSA V MESTU
4. De Cock. Michael: ROZI IN MUSA
5. Nesbo, Jo: DOKTOR PROKTOR IN VELIKI ROP ZLATA
6. Muršič, Rajko: GLASBENI POJMOVNIK ZA MLADE
7. Cox, Lizzie: HEJ, PUNCA ; HEJ, FANT; VSE O 

ODRAŠČANJU
8. Lindgren, Astrid: VSI MI OTROCI IZ HRUPNEGA
9. Janežič, Helena: ČUKEC NUKEC
10. Mattiangeli, Susanna: UČITELJICA
11. Muck, Desa: ČUDEŽNA BOLHA MEGI  

IN KOBILA RIKA

Knjige za odrasle
1. Partljič, Tone: LJUDJE IZ MARIBORA
2. Moderndorfer, Vinko: DRUGA PRETEKLOST
3. Pungerčar, Milenka: UPORNICA
4. Prenner, Ljuba: ŽIVLJENJE ZA HRBTOM
5. Štromar Gal, Maja: ŽENSKA DRUGJE
6. Stamm, Peter: SEDEM LET
7. Atwood, Margaret: DEKLINA ZGODBA
8. Neuman, Andres: STVARI,  KI JIH NE NAREDIVA
9. Ferrante, Elena: GENIALNA PRIJATELJICA
10. Sivec, Ivan: NE POZABI NAJINE LJUBEZNI
11. Tomažič, Agata: TIK POD NEBOM
12. Šribar J., Luna: STARINARNICA
13. Bandi: OBTOŽBA
14. Širok, Mojca: POGODBA

Novitete
1. Plisecka, Maja: JAZ, MAJA PLISECKA
2. Hartmann, Florence: ŽVIŽGAČI
3. Puett, Michael  J.: POT: NOV NAČIN  

RAZMIŠLJANJA O VSEM
4. Duckworth, Angela: PREDANOST
5. Gantar, Minka: KO IMAJO HORMONI ŽUR
6. Greger, Michael: KAKO OZDRAVIMO S HRANO
7. Divković, Ingrid: KNJIGA ZA DIVJO ŽENSKO
8. Juul, Jesper: EMPATIJA : POT DO SEBE  

IN DO DRUGEGA
9. Mikuš Kos, Anica: DUŠEVNO ZDRAVJE OTROK 

DANAŠNJEGA ČASA
10. Šimleša, Bruno: BREZ ROKAVIC
11. Valetič, Žiga: 80TA - DESETLETJE MLADIH
12. Gibbons, Floyd: RDEČI BARON
13. Jackson, Ashley: CHURCHILL
14. Mogi, Ken: IKIGAJ: JAPONSKA POT DO  

SMISLA ŽIVLJENJA

VsEŽIVLJENsKO UČENJE …

Viki Grošelj je predstavil knjigo 
ALPSKI BOJEVNIKI
viki grošelj je predstavil knjigo alpski bojevniki, v ka-
teri je avtorica Bernadette mcdonald opisala majhno 
slovensko plezalsko skupnost, ki posega na svetovni 
alpinistični oder. knjigo je v celoti posvetila slovenskim 
plezalcem in njihovim dosežkom. predstavil jo je naš vr-
hunski alpinist viki grošelj, s katerim smo sodelovali že 
drugič. Izkupiček od prodanih knjig pa je bil tudi tokrat 
namenjen prebivalcem nepala. 

Viki Grošelj: Alpski bojevniki, 10. januar 2018

Aljaž Anderle, predavanje z naslovom 
LEDENE STRASTI
gostili smo še enega vrhunskega alpinista, ki spada 
med najboljše ledne plezalce na svetu in je udeleženec 
številnih gorskih odprav. aljaž anderle nam je povedal, 
da je zima njegov najljubši letni čas in opisal, kako se 
sooča z ekstremnimi razmerami, ko pleza po najtežjih 
lednih smereh sveta. 

Aljaž Anderle: Ledene strasti, 14. maj 2018 
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Sklop predavanj o demenci
v sodelovanju s koroškim medgeneracijskim centrom 
ravne na koroškem in društvom upokojencev dravograd 
smo izpeljali tri predavanja o demenci, ki so bila zelo do-
bro obiskana, saj demenca postaja vedno večji problem 
sodobne družbe. predavanja se bodo nadaljevala v jeseni 
in tudi takrat vljudno vabljeni v knjižnico. 

Dr. med. Iwona Ewa Kosi: Demenca nam ukrade spomin – Izzivi Al-
zheimerjeve bolezni, 6. 2. 2018

Dr. med. Petra Mihelič Moličnik: Psihoterapevtska komunikacija z os-
ebami z demenco, 21. 3. 2018

Mag. Dalja Pečovnik: Ravnanje z osebami z demenco v instituciji in 
skupnosti, 11. 4. 2018

Nadaljevalni tečaj nemščine
v februarju in marcu je že tretjič potekal tečaj nemščine v 
obsegu petdesetih ur, ki je za uporabnike brezplačen, saj 
je sofinanciran iz evropskega socialnega sklada in mIzŠ in 
poteka v sodelovanju z mocisom. tokrat se je učilo okoli 
petnajst udeležencev pod vodstvom nataše knez. 
namen projekta je povečati vključenost odraslih v vse-
življenjsko učenje v koroški regiji ter izboljšati (temeljne 
in poklicne) kompetence, ki jih potrebujejo zaradi potreb 
na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebne-
ga razvoja in delovanja v sodobni družbi.

Nadaljevalni tečaj nemščine, februar in marec 2018

PREDsTAVITVE KNJIG

Nina Novak Oiseau je predstavila knjigo 
KJER MORJE POLJUBLJA NEBO
v počastitev slovenskemu kulturnemu prazniku se je v 
knjižnici predstavila mlada ustvarjalka, pesnica, pisatelji-
ca, kantavtorica in glasbena publicistka nina novak oise-
au. o njenem ustvarjanju in romanu kjer morje poljublja 
nebo sta se pogovarjali z miro mori Hribar.

Nina Novak Oiseau: Kjer morje poljublja nebo, 5. 2. 2018

Dr. Marjan Linasi je predstavil najnovejšo 
knjigo Koroške vojne zgodbe. Nekaj utrinkov 
iz let 1938–1945
zgodovinar dr. marjan linasi, muzejski svetnik v koro-
škem pokrajinskem muzeju, je predstavil knjigo, v kateri 
je zbral zgodbe, ki odstirajo drugačen pogled na dogaja-
nja v času zločinskega nacističnega režima. nastale so na 
podlagi dokumentov in pričevanj. 
osvetljujejo nenavadne, krute dogodke, ki so se dogajali 

Dr. Marjan Linasi: Koroške vojne zgodbe, 7. 3. 2018
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knJIŽnIca

v letih 1938–1945 na koroškem. v knjigi so zbrane zgodbe, 
ki se berejo kot kriminalke. dr. linasi pa je predstavil nekaj 
zgodb, v katerih so opisana dejanja dravograjčanov.

Ema Golčer za zaključek bralne značke za 
odrasle 2017/2018 »Korošci pa bukve beremo«
aprila smo zaključili jubilejno deseto sezono Bralne značke 
za odrasle »korošci pa bukve beremo«. Bila je popolnoma 
koroško obarvana, saj smo brali koroške avtorje in tudi 
za zaključek v knjižnico povabili korošico. letos je bralno 
značko zaključilo kar 94 zvestih bralcev. na zaključek smo 
ob slovenskih in svetovnih dnevih knjige povabili raven-
čanko emo golčer, ki je predstavila knjigi gelika in v ob-
jemu gore. knjigi sta bili na priporočilnem seznamu med 
najbolj branimi. zvesti bralci so prejeli knjižno in praktično 
nagrado. na koncu pa je sledilo še prijetno druženje.

Ema Golčer, 23. 4. 2018

Branje ob kavi
v letošnji sezoni smo na pobudo naših bralcev organizi-
rali srečanja, kjer se pogovarjamo o prebranih knjigah s 
seznama za bralno značko. potekajo enkrat mesečno, v 
sodelovanju z društvom upokojencev, vodi pa jih gospa 
krista ločičnik. vljudno vabljeni, da se nam ponovno pri-
družite oktobra. 

Branje ob kavi

ZA OTROKE IN MLADINO

KNJIŽNE MIŠICE, Debatni krožek dijakov Gimna-
zije Ravne na Koroškem pod vodstvom Tee Kovše
knjižne mišice so se v sodelovanju z zlatimi bralci oŠ ne-
znanih talcev dravograd in oŠ Šentjanž pri dravogradu 
nadaljevale v letu 2018. tokrat so se posvetili grdim bese-
dam in iskanju novih besednih zvez za čustveno obarvane 
stavke in vzklike.

Knjižne mišice, 16. 4. 2018

PRAVLJIČNE URE
vsak torek so otroci prisluhnili pravljici in s pravljičarko miro 
tudi ustvarjali. pravljični škrat jih je opazoval in na zadnji 
pravljični uri nagradil tiste, ki so pridno sodelovali. pravljič-
ni junaki odhajajo na počitnice in se vračajo oktobra, ko 
otroke ponovno vabijo v otroški kotiček.

Zaključek pravljičnih ur, 24. 4. 2018

POLETNI PRAVLJIČNI NAHRBTNIKI za otroke in 
POLETNI PAKETI PRESENEČENJA za odrasle
za lažji izbor počitniške literature bomo za odrasle pripravili 
poletne pakete presenečenja, v katerih bodo knjige za brez-
skrbne dni na plaži, v objemu planin ali na domačem ležalni-
ku. za otroke pa bomo pripravili poletne pravljične nahrbtni-
ke s knjigami o toplem poletju in počitniških dogodivščinah.
v paketu ali nahrbtniku boste našli nagradni kupon, izpol-
njenega oddali v skrinjico v knjižnici in tako sodelovali v 
nagradnem žrebanju, ki bo 7. septembra 2018.

POLETNI OBRATOVALNI ČAs (JULIJ, AVGUsT)
ponedeljek in sreda: od 9.00 do 18.00
torek, četrtek in petek: od 8.00 do 15.00
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vrtec

VRTEC DRAVOGRAD
NOGOMETNI VRTEC
predšolsko obdobje je obdobje temeljnega gibalnega razvo-
ja. Ustrezne gibalne dejavnosti, ki naj bi potekale skozi igro, 
so v predšolskem obdobju ključnega pomena za otrokov 
gibalni in funkcionalni razvoj, poleg tega vplivajo tudi na 
otrokove spoznavne, socialne ter čustvene sposobnosti in 
lastnosti. gibanje skozi igro je lahko tudi poučno, če odrasli 
igro organiziramo tako, da jo ustrezno povezujemo z drugimi 
področji. otroci ob tem spoznavajo nove stvari in utrjujejo že 
usvojena znanja. glede na pomen, ki ga ima gibanje v otro-
kovem razvoju, je nujno že v otroštvu ustvariti pozitiven od-
nos do gibalnih dejavnosti.

nogometna zveza slovenije je želela dodatno popestriti vse-
bino programa v vrtcih, dodatno zadovoljiti potrebe otrok po 
gibanju in igri, pozitivno vplivati na otrokovo zorenje, dobro 
počutje in razvoj motoričnih ter miselnih sposobnosti, sezna-
niti otroke z nogometom kot igralno in gibalno aktivnostjo 
in promovirati šport ter gibanje z nogometno prepoznav-
nostjo. nogometna zveza slovenije nas je že v šolskem letu 
2016/2017 povabila k sodelovanju. začeli so izvajati program 
nogometni vrtci, ki je namenjen otrokom starosti 5 in 6 let. 
v ta projekt smo vključeni že drugo leto – otroci in vzgojite-
ljici oddelka drugega starostnega obdobja enote dravograd. 
novost se je odlično prijela, saj so nad možnostjo igranja no-
gometa v vrtcih navdušeni tako otroci kot tudi njihovi star-
ši. program je namenjen dečkom in deklicam, je brezplačen 
za vse otroke in se izvaja enkrat tedensko v dopoldanskem 
času od oktobra do aprila. prednost je tudi ta, da se gibalne 
aktivnosti izvajajo v telovadnici Špic d, izvaja pa jih zunanji 
sodelavec oziroma trener. 

cilji, ki jih skušamo pri otrocih doseči, so predvsem uvajanje 
otrok v igre, kjer je treba upoštevati pravila ter sodelovanje, 
razvijanje koordinacije, gibanja, ravnotežja, moči, natančno-
sti, hitrosti, prstnih spretnosti … pri dejavnostih v skupini 
imajo priložnost, da si skupaj z drugimi otroki prizadevajo 
doseči cilj. otroci so ustvarjalni, ko iščejo svoje načine in poti 
za rešitev različnih gibalnih nalog, z lastno domišljijo odgo-
varjajo na nove izzive ter izražajo svoja čustva.

Zanimivosti iz otroških ust:
Neža: »Všeč mi je, ko se igramo »Spidermena«.«
Vito: »Všeč mi je, ko se igramo Črnega moža in jaz zmagam.«
Špela: »Všeč mi je, ko brcamo žogo na gol.«
Matevž: »Všeč mi je, ko lahko tekamo.«
Val: »Všeč mi je, ko brcamo žogo med keglji.«
Klara: »Všeč mi je, ko zabijem gol.«
Vita: »Všeč mi je, ko brcam žogo.
Iris Bračun Mlačnik

VRTEC ČRNEČE
MODNA REVIJA
strokovni delavci koroškega doma starostnikov Črneče so 
nas povabili k sodelovanju na prireditvi 8. modne revije sta-
novalk in stanovalcev. z veseljem smo se odzvali povabilu, saj 
smo prvič sodelovali na modni reviji. starši otrok so poskrbeli 
za modno kolekcijo otroških oblačil. predstavili smo se tako 
dečki kot deklice. sprehodili smo se po rdeči preprogi, poželi 
velik aplavz gledalcev in pri tem bili ponosni nase. ogledali 
smo si pester program vseh ostalih nastopajočih in jim gla-
sno ploskali. na koncu prireditve so nas prijazno pogostili. v 
prihodnje si želimo še več podobnih sodelovanj.
Vzgojiteljici

naši najmlajši

VRTEC LIBELIČE
ZABAVNO, POUČNO IN NIČ MUČNO – 
GEOPARK KARAVANKE
v vrtcu libeliče že vrsto let z navdušenjem sodelujemo v čez-
mejnem projektu geoparka karavanke – geopark med peco 
in košuto. vsako leto razpišejo novo temo, ki jo prilagajamo 
skupini in starosti otrok. Čeprav se sliši nenavadno, se preko 
projekta lotevamo malo drugačnih, a izredno zanimivih tem. 
In to predstavlja za vse nas poseben izziv. 
v letih sodelovanja so bile razpisane različne teme:
•	»voda in kamen – neločljivo povezana dela narave« otroci 

so spoznavali pomen vode, njene lastnosti, različne pojav-

ne oblike. spoznavali so tudi škodljive vplive človeka na 
vodo. Igrali so se z vodo in iskali posebne kamne. z njimi so 
se igrali, jih razvrščali in z njimi ustvarjali.

•	»vulkani – zemlja bruha, na površju se nekaj zakuha« preko 
različnih iger, delavnic in video posnetkov sem otroke mo-
tivirala za pogovor o vulkanih. s ponujenimi dejavnostmi 
pa so krepili radovednost, domiselnost in doživljanje teme 
na različne načine. Izvajali smo poskuse, jih likovno, gibalno 
in glasbeno upodabljali. naša igralnica se je spreminjala v 
vulkansko pokrajino.

•	»pestro, raznoliko, živo, v našem gozdu je zanimivo« osre-
dnji prostor našega raziskovanja je bil bližnji gozd, kjer so 
raziskovali, odkrivali in ga spoznavali z vsemi svojimi čutili. 
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gozd je nudil otrokom najbolj enostaven način, da so sto-
pili v stik z naravo in spoznavali njeno raznolikost.

•	»dinozavri - izumrlo življenje na zemlji« tema je otroke zelo 
pritegnila. spoznavali in raziskovali so, kdo so dinozavri, za-
kaj so izumrli. ob različnih dejavnostih so se spremenili v 
raziskovalce, paleontologe, geologe.

•	fosili, zgodbe iz preteklosti: spoznali so, kaj so fosili, kako 
nastanejo in kje jih lahko najdemo. v igralnici so imeli pe-
skovnik, kjer so našli različne dinozavre, školjke, žuželke. 
postali so paleontologi. preko dejavnosti so spoznavali, kaj 
nam fosili povedo o življenju na zemlji pred milijoni let.

•	»mi smo Unesco » libeliče z bogato kulturno in naravno 
dediščino, so nam ponujale veliko možnosti spoznavanja 
in raziskovanje domačega kraja. obiskali smo črno kuhinjo, 
prajsovo kaščo, staro učilnico …

v letošnjem šolskem letu je bila razpisana tema z naslovom: 
»Utrip narave« v projektu so otroci spoznavali, da nam lahko 
narava veliko da, če ji le znamo prisluhniti, raziskovati in začu-
titi. raziskovali so neposredno okolico našega vrtca in spo-
znavali različna življenjska okolja: mlako, potok, gozd, travnik, 
vrt in polje. svoje izkušnje, ki so jih pridobivali v naravi, so 
prenesli v igralnico in si izdelali veliko didaktičnega materiala, 
s katerim so svoja znanja poglabljali, utrjevali ter se učili. Izde-

lali so naravoslovni dnevnik, v katerega beležijo svoja opaža-
nja. pri vsakem otroku je to spodbudilo velik raziskovalni duh.
mnenja sem, da s temi projekti razvijamo pri otrocih poziti-
ven odnos do dediščine in jih učimo le to ohranjati in varo-
vati. teme, ki so razpisane vsako leto, so otrokom zelo všeč in 
zanje pokažejo veliko zanimanje. predvsem pa so dejavnosti, 
ki jih izvajamo zabavne, poučne in nič mučne.
Vzgojiteljica Zala Vehovec

VRTEC ŠENTJANŽ
ŽELIMO SI NOV VRTEC
v ne tako daljni preteklosti smo bile kot strokovne kolegice, 
vabljene na otvoritev vrtcev. z veseljem smo si ogledovale 
nove prostore vrtca na prevaljah, sledila je otvoritev lesene-
ga škrata v Šmartnem pri slovenj gradcu in novega vrtca na 
legnu. ne da bi bile otrokom in strokovnim delavcem vrtca 
nevoščljive, le želja, ki v nas tli že nekaj časa, je vedno večja. 
res je, da so novi vrtci lepi, zgrajeni po standardih in je v njih 
veselje voditi otroke skozi različne dejavnosti, poleg tega je 
dovolj prostora tudi za različne dejavnosti in postavljanje ko-
tičkov po interesih otrok.
tudi okolice vrtcev so prilagojene otrokom tako, da jih spod-
bujajo k najrazličnejšim gibalnim dejavnostim. vsi pa se še 
kako zavedamo, kako gibanje vpliva na razvoj otroka v celoti. 
mi se znajdemo po svoje, saj je v naši okolici enote v Šentjan-
žu komaj prostora za majhen peskovnik, ki ne dosega stan-
darda niti za eno skupino otrok, kaj šele za tri, kolikor nas je v 
tem šolskem letu v enoti. otroci nimajo možnosti preizkušati 
igral, na katerih se v drugih vrtcih tako radi igrajo in razvija-
jo spretnosti in veščine. vzgojiteljice smo se znašle po svoje 
in otrokom iz odpadnih palet, s pomočjo našega hišnika in 
likarice-perice, izdelale sedežno garnituro, ki jo otroci upo-
rabljajo za igro.
radi sodelujemo s starši, se z njimi družimo in jim z veseljem, 
skupaj z otroki, pokažemo, kaj vse že znamo. tudi tu pride 
iznajdljivost vzgojiteljic še kako prav. Če bi se želeli predstaviti 
kot enota, je to nemogoče, saj v enoti ni skupnega prostora, 

kje bi se lahko predstavili. zato izkoristimo naravo, letošnje 
leto pa tudi dvorano doma borcev v Šentjanžu.
da je nov vrtec v Šentjanžu nujno potreben, ni le naša najve-
čja želja, ampak že velika potreba, saj ni možno, da bi vsi star-
ši, ki bi radi svoje otroke vpisali v enoto, tam res dobili prosto 
mesto zanj. In tako so malčki prikrajšani za veliko novih izku-
šenj socializacije, ki jo lahko razvijejo le v interakciji med sabo.

Vzgojiteljice smo razmišljale, zakaj si želimo nov vrtec?
•	da bo več prostora in da pridobimo večnamenski prostor.
•	da bi bil nov vrtec bolj prostoren, da bi imeli večjo kuhinjo.
•	da bi imeli boljše pogoje; vzgojiteljice boljše delovne po-

goje (večja garderoba, kabinet), otroci pa več prostora za 
svojo igro; večje in sodobno urejene sanitarije.

•	da bi imele igralnice sodoben prezračevalni sistem in bi 
bila temperatura prostorov primerna in prijetna za otroško 
igro. prostornejša okolica s pestro igralno površino ter pri-
merno in varno ograjo.

Otroci pa si nov vrtec želijo predvsem zato:
•	da bi lahko imeli pred vrtcem tobogan.
•	da bi imeli večji peskovnik.
•	da bi imeli večje igrišče.
•	da bi imeli na igrišču takšna igrala, kot so v katalogu, ki ga 

je zadnjič prinesel poštar.
•	da bi se lahko igrali na travi, kjer je veliko prostora.

naše želje so skromne, le otrokom bi radi omogočili čim lep-
še bivanje v varnem, razgibanem in urejenem okolju.
Vzgojiteljica Stanka Rifel

vrtec
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VRTEC ROBINDVOR
ČISTILNA AKCIJA V VRTCU ROBINDVOR
v vseh krajevnih skupnostih občine dravograd je v soboto, 
7. aprila 2018, potekala občinska čistilna akcija. vanjo so se 
vključile različne organizacije, društva in posamezniki. tudi 
otroci in strokovne delavke vrtca robindvor smo pristopile k 
tej čistilni akciji. Izvedli smo jo že v petek, 6. aprila, saj je vrtec 
v soboto zaprt.
skozi celotno dopoldne so v vrtcu potekale različne dejav-
nosti, ki so otroke na svojevrsten način ozaveščale o pome-
nu čistega okolja in posledicah njegovega onesnaževanja. 
najmlajše sta obiskala knjižna junaka Čistko in smetko, ki sta 
skozi hudomušno igro nazorno prikazala svoji vlogi, tako po-
zitivno kot negativno. nato sta najmlajše povabila k urejanju 
in čiščenju zelenice za vrtcem. tudi starejše otroke je obiskal 
knjižni junak - maskota Žabica nagica, ki jim je predstavila 
pripetljaj s svojega potepanja: ko je tako nekoč ugotovila, da 
je povsem gola, se je želela skriti nekje v močvirju, ampak 
kamorkoli se je že zarila, počepnila ali ulegla, vsepovsod je 
bilo polno odpadkov. Bila je zelo nesrečna in razočarana nad 
početjem brezbrižnih ljudi. med pogovorom je otrokom po-
tožila svoje skrbi v povezavi z onesnaževanjem in uničeva-

njem narave. pokazala jim je te pobrane in prinesene odpad-
ke, otroci pa so jih poskušali poimenovati in pravilno sortirati. 
otroke je nato spodbudila in povabila k čistilni akciji, kjer so 
skupaj očistili dvorišče pred vrtcem. otroci so grabili listje, 
pobirali papirčke, zlomljene veje in preko ograje odvržene 
plastenke. ob zaključku akcije je pred nami stalo kar nekaj 
vreč smeti, nekaj odpadkov pa smo odvrgli na kompostnik. 
okolica našega vrtca je danes spet lepa in urejena ter pripra-
vljena na brezskrbno in varno otroško igro. 
Simona Pokeržnik

VRTEC OJsTRICA
PROJEKT GLASBENO POPOTOVANJE
v okviru projekta smo v vrtcu na ojstrici odkrivali in spozna-
vali različne zvrsti glasbe. osredotočili smo se predvsem na 
narodno-zabavno, zabavno, ljudsko in klasično glasbo. naj-
več zanimanja so otroci sprva pokazali za narodno-zabavno 
glasbo, zato smo nekoliko več pozornosti namenili prav tej 
zvrsti. z različnimi zanimivimi dejavnostmi sem otrokom 
približala posamezno zvrst glasbe in jih hkrati spodbujala 
h gibalnemu, verbalnemu in likovnemu izražanju glasbenih 
del. Še posebej so uživali v gibanju ob glasbi, ob čemer so 
pokazali veliko kreativnosti. med šolskim letom smo v igral-
nici skupaj z otroki uredili glasbeni kotiček, ki je vseboval 
številne ritmične in melodične instrumente, ki so jih otroci 
vsakodnevno uporabljali. In prav zaradi velikega navdušenja 
in igranja se je ta kotiček obdržal vse do danes. otroci so se s 
pomočjo različnih posnetkov simfoničnih orkestrov zelo vži-
veli v vlogo dirigenta in članov orkestra. v goste smo povabili 
nekaj glasbenikov, ki so nam še približali čudoviti svet glas-
be, zvokov in glasbil. tako so se otroci podrobneje seznanili s 

harmoniko, trobento in baritonom ter sami preizkusili zvočne 
zmožnosti posameznega instrumenta. s svojim obiskom pa 
nas bodo v prihodnje razveselili tudi člani godbe na pihala 
ojstrica in pa folklorna skupina gozdar iz Črne na koroškem, 
v kateri plešem tudi sama. glasba je v vrtcu del našega vsak-
dana, saj jo imam tudi sama zelo rada, zato jo z veseljem pre-
našam na otroke. Nataša Cvetko

VRTEC TRBONJE
POTOVANJE V ANGLIJO
projekt »potujemo po svetu« je otroke zelo pritegnil. spozna-
vali smo različne države in njihove značilnosti. najbolj všeč 
je bila otrokom anglija, saj jih je vanjo popeljal medvedek 
paddington. otroci so me pozitivno presenetili, saj so po 
nekaj dneh že poznali Big Ben, london eye, Bridge town … 
gledali smo knjige o angliji in naredili plakat. otroci so od 
doma prinašali različne slike in predmete. medse smo pova-
bili angleško učiteljico, ki nam je skupaj z učenci predstavila 
nekaj angleških besed in pesmic. spoznavali smo tudi angle-
ško kraljico in kraljevi dvor ter se za en dan spremenili v kralje 
in kraljice. deklice so od doma prinesle obleke, dečki pa srajč-
ke. naredili smo si krone in imeli tisti dan v vrtcu kraljevi ples. 
Izvedeli smo, da v angliji pogosto dežuje, zato smo od doma 
prinesli dežnike. z njimi smo se sprehodili po dežju. dečki 
so iz kock sestavljali Bridge town in risali Big Ben, deklice pa 
so se igrale, da so kraljice in risale palače. po pripovedovanju 
ene izmed deklic, da ima v angliji prijateljico, smo se odločili, 

da ji napišemo pismo. v pismu smo se ji predstavili in jih po-
stavili kar nekaj vprašanj. priložili smo tudi skupinsko fotogra-
fijo in prosili poštarja, da nam pismo odpošlje. povedal nam 
je, da bo pismo potovalo z letalom in to se je zdelo otrokom 
še posebej zanimivo. kar nekaj tednov smo čakali, da nam je 
deklica odpisala. opisala nam je svoje življenje, priložila svojo 
fotografijo in odgovorila na vsa naša vprašanja. prav te izku-
šnje se otroci najraje spominjajo. Katja Mori

vrtec



28 Informator  •  junij 2018

Šola, oH, ta Šola ...

OŠ NEZNANIH TALCEV DRAVOGRAD 
Tako, čaka nas le še nekaj šolskih obveznosti pred poletnimi počitnicami, ki jih vsi že nestrpno pričakujemo. 
Verjetno pa ni treba posebej razlagati, da je v tem času na šoli zelo pestro, saj v redovalnico ˝padajo˝ še zadnje 
ocene pred letnim spričevalom. Saj že veste, da se na naši šoli ne učimo zgolj za šolo in ocene, ampak za ži-
vljenje, zato smo tudi tokrat sodelovali na številnih tekmovanjih in natečajih, hkrati pa dokončujemo še zadnje 
projekte, ki smo se jih lotili med šolskim letom. V našem prispevku vam bi želeli nekatere od njih tudi predsta-
viti. Torej, kmalu HURA za zaslužene počitnice! Lepo se imejte do jeseni.       Učiteljica Irena Kašman

šola, oh, ta šola ...

UČENCI SO POSVOJILI 
ČEBELJO DRUŽINO
Učenke in učenci 4. in 5. razredov so se 
pod mentorstvom učiteljic Irene Jese-
ničnik, nataše kovše, marije nachbar in 
eveline roglšek lotili poslikave panjskih 
končnic. natečaj je razpisala Čebelar-
ska zveza slovenije z namenom, da 
panjske končnice izpod otroških rok 
dobijo svoje mesto na pravih čebeljih 
panjih pri bližnjem čebelarju, otroci pa 

na ta način posvojijo čebeljo družino 
in navežejo stike s čebelarjem. Učenci 
so panjske končnice predali čebelarju 
g. miranu kadišu. ta dan so si lahko 
ogledali čebelnjak, oblekli čebelarsko 
opremo ter pokušali čebelje pridelke.  
Aleksandra Rožič, pomočnica ravnateljice

ŠE VEDNO PIŠEMO Z ROKO
tudi v letošnjem šolskem letu smo se 
od 26. do 30. marca pridružili tednu 
pisanja z roko. kljub temu da naše re-

dno šolsko delo zahteva veliko pisanja, 
ugotavljamo, da informacijska tehno-
logija neposredno vpliva tudi na razvoj 
pisave. zato smo v tem tednu dodatno 
ozaveščali o pomenu pisanja z roko, 
vzpostavljali pozitiven odnos do pisa-
nja z roko, poudarjali neponovljivost 
in individualnost pisave vsakega posa-
meznika ter vse skupaj še medgenera-
cijsko povezali. letošnji teden pisanja z 
roko je bil uvrščen tudi v evropsko leto 
kulturne dediščine.    
Aleksandra Rožič, pomočnica ravnateljice

ZMAGOVALNI NAJ BRALNI KOTIČEK
minilo je že nekaj časa, odkar so leto-
šnje prvošolke in prvošolci zakorakali v 
prvi razred. od takrat naprej ustvarja-
mo, spoznavamo, raziskujemo in usva-
jamo nova znanja, pri čemer doživlja-
mo veliko lepih trenutkov. ostane pa 
nam tudi čas za igro in urejanje novih 

kotičkov. s projektom naša mala knji-
žnica (nmk) smo se v lanskem šolskem 
letu lotili oblikovanja bralnega kotička 
v razredu. ker so ga otroci zelo dobro 
sprejeli, sem si v tem šolskem letu za-
mislila bralni kotiček na hodniku, ki je 
dostopen učenkam in učencem 1., 2. 
in 3. razredov. Ideje o tem, kako naj bi 
bil kotiček videti, pa so kar švigale iz 
otroških glavic: omejili bi ga s čudovito 
poslikano leseno ograjo, notranjost bi 
napolnili z mehkimi blazinami, lutkami 
in lesenimi zaboji, kjer bi skrbno hranili 
veliko knjig itd. otroci so želeli bralno 
čarobnost doživljati leže na mehkih 
blazinah. te želje so se jim uresničile že 
v mesecu novembru.
otroci so kotiček poimenovali: koti-
ček sapramiške, pike nogavičke, muce 
copatarice … vanj lahko hkrati vstopi 

največ pet učencev, in to le z dovolje-
njem učiteljice pri zeleni luči na sema-
forju. skupaj z učenci in učenkami pa 
smo oblikovali še pravila obnašanja v 
bralnem kotičku, ki smo jih obesili na 
vidno mesto.
PRAVILO 5-IH DA-JEV: 
• BEREM KNJIGE IN REVIJE,
• REŠUJEM KNJIŽNE UGANKE,
• BOGATIM SVOJ BESEDNI ZAKLAD,
• NAJDEM SVOJ MIR,
• SE ŠEPETAJE POGOVARJAM S PRIJATELJI.
PRAVILO 5-IH NE-JEV:
• NE TRGAM IN UNIČUJEM KNJIG,
• NE TEKAM PO BRALNEM KOTIČKU,
• NE HODIM PO SEDEŽIH,
• NE JEM IN NE PIJEM V BRALNEM KOTIČKU, 
• SE NE LOVIM IN SKRIVAM.
zelo sem ponosna, da jih otroci dosle-
dno upoštevajo. moram pa dodati, da 
tudi sama zelo rada vstopim v kotiček 
in s svojimi malimi prijatelji berem, se 
pogovarjam ter prisluhnem tišini, ali pa 
se skupaj odpravimo na potovanje v 
pravljične dežele.
spomladi pa nas je obiskala tričlanska 
komisija, v sestavi Jane Bauer (uredni-
ca, pisateljica), pšenice kovačič (ilustra-
torka, oblikovalka) in katje kac (vodja 
projekta nmk), ki je bila navdušena, ko 
je pregledovala slike in prebirala, kako 
se v bralnem kotičku plete vez med 
učenci in knjigami. In razglasili so, da 
smo zmagali na natečaju naJ BralnI 
kotIČek. Učenci so se zelo razveselili 
nagrade in komaj čakajo na obljubljeni 
izlet v neznano.    Mentorica Henrika Kaiser

SANJE SO POSTALE RESNIČNOST 
ALI TA MOJ ZABOJ
v tem šolskem letu so učenke in učenci, 
ki obiskujejo gledališki krožek, uprizorili 
besedilo ta moJ zaBoJ, ki ga je napi-
sal nemški dramatik paul maar. Učen-
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cem dravograjske in črneške osnovne 
šole ter svojim staršem so se predstavili 
desetkrat, enajstič pa so 11. aprila nasto-
pili na 16. otroškem festivalu gledaliških 
sanj v festivalni dvorani v ljubljani. tega 
srečanja otroških gledaliških skupin se je 
letos udeležilo 45 skupin iz slovenije in 
tujine. Štiričlanska strokovna komisija je 
mlade igralke in igralca napotila domov 
z lepimi nagradami, saj so dobili kipec 
sanjka in priznanje za najboljšo predsta-
vo za 1. in 2. triado. Učenka Urška sekuti 
in učenec tilen kralj sta dobila naziv 
obetavna igralka oziroma obetavni igra-
lec, mentor franci kotnik pa nagrado za 
režijo in mentorsko delo. vsekakor lep 
dosežek.        Mentor Franci Kotnik

ZLATI BRALCI NA PREŽIHOVINI IN 
KONCERTU ADIJA SMOLARJA
v petek, 20. aprila 2018, smo si zlati 
bralci prislužili nagrado oz. izlet za 9 
let branja za bralno značko. letos nas 
je bilo 22 in naša knjižničarka Berta pu-
šnik je dejala, da smo zelo pridna ge-
neracija. ob 8.20 smo se odpravili proti 
ravnam na koroškem, kjer smo obiskali 
osrednjo knjižnico dr. franca sušnika. 
pot smo nadaljevali na prežihovino, 
kjer smo izvedeli ogromno zanimivih 

stvari iz vorančevega življenja. da, tudi 
vreme je bilo prekrasno za izlet po ko-
roški. nazadnje smo se odpravili proti 
prevaljam, kjer nas je s svojo glasbo 
razveselil adi smolar. skozi glasbo in 
besede nam je povedal veliko življenj-
skih modrosti, ki nam v življenju lahko 
pridejo prav. predvsem je poudaril, da 
je vedno dobro misliti s svojo glavo. 
vesel in ponosen sem, da sem med zla-
timi bralci, saj nam branje koristi, da se 
v življenju odločamo za prave stvari. po 
koncertu smo se odpravili nazaj proti 
dravogradu. dopoldne smo preživeli 
na nekoliko drugačen način, torej ne 
v učilnici, ampak ˝na terenu˝ in se ob 
tem tudi veliko novega naučili. z nami 
sta se učili naši učiteljici, simona Jerčič 
pšeničnik in Irena kašman.   
Učenec Matjaž Remic, 9. a

KNJIŽNE MIŠICE ZLATIH BRALCEV 
Že več let poteka projekt koroških splo-
šnih knjižnic »mladi, povabljeni v koro-

ške knjižnice« z delovnim naslovom 
knJIŽne mIŠIce. pri projektu sodeluje-
jo zlati bralci koroških osnovnih šol, to 
so učenci, ki vseh devet let berejo za 
bralno značko. srečanja zlatih bralcev 
oŠ neznanih talcev dravograd vsako-
krat potekajo skupaj z zlatimi bralci oŠ 
Šentjanž v knjižnici dravograd. 

srečanja vodijo dijakinje gimnazije 
ravne na koroškem, praviloma naše 
bivše učenke. knjižne mišice merijo 
moči v pisani ter izgovorjeni besedi. 
zlati bralci se morajo znajti v splošni 
knjižnici pri iskanju knjig in informacij, 
predstavniki pa tudi govorno nastopi-
ti. organizatorji ustrezno poskrbijo za 
teme, ki so za mlade zanimive in za-
bavne. v vsakem šolskem letu se zlati 
bralci trikrat pomerijo med seboj. v 
ponedeljek, 16. aprila 2018, so se zlati 
bralci naše šole udeležili še zadnje-
ga kviza v tem šolskem letu. tokratno 
srečanje je bilo namenjeno grdim be-
sedam in iskanju novih besednih zvez 
za čustveno obarvane stavke in vzklike. 
zlati bralci so s pomočjo pantomime in 
orientacije v splošni knjižnici prišli do 
rešitev, najuspešnejša je bila naša sku-
pina zlatih bralk.   Knjižničarka Berta Pušnik
  

NA ZABAVO PRAVO 
K BARONU OB DRAVO  
tema 32. festivala turizmu pomaga 
lastna glava kultura in turizem nam je 
odprla številne možnosti za promocijo 
kulturne dediščine v našem kraju. ker 
smo želeli ponuditi nekaj novega, smo 
se z mentorjema Heleno gostenčnik 
in lovrom plimonom odločili, da pred 
dvorcem Bukovje za mlajšo populacijo 
organiziramo enkraten dogodek z na-
slovom na zabavo pravo k baronu ob 
dravo. ker je o zadnjih lastnikih dvorca 
Bukovje malo znanega, se nam je zdelo 
to še toliko bolj zanimivo in pomemb-
no. zabava pri baronu je razdeljena na 

pet različnih dejavnosti. na začetku se 
udeleženci na zabaven način poučijo 
o življenju barona Hansa kometra, na 
koncu pa za nagrado prejmejo baro-
nov kolaček. ker je bil baron strasten 
zbiralec starega orožja, lovec in gur-
man ter je imel okus za estetiko, so tudi 
vse aktivnosti povezane z njegovimi 
hobiji. cilji turistično-projektne naloge 
so spoznati del kulturne dediščine do-
mačega kraja na zabaven način, dru-
ženje z vrstniki in aktivno preživljanje 
prostega časa. v četrtek, 12. 4. 2018, pa 
smo devetošolke v mercator centru v 
velenju na festivalu na turistični stoj-
nici predstavile naš projekt in usvojile 
srebrno priznanje. 
Devetošolke: Tia Horvatič, Iris Brumnik, Alja Sk-
rube, Maja Otič, Urška Ravnikar in Eva Vravnek

SODELOVALI SVA NA 
REVIJI PEVSKIH ZBOROV
10. 5. 2018 je na naši šoli potekalo ob-
močno srečanje otroških in mladinskih 
pevskih zborov. prireditev je bila razde-
ljena na dva dela. v prvem delu so se 
predstavili otroški zbori, v drugem pa 
mladinski pevski zbori iz naše občine. 
srečanja so se udeležili pevci iz dravo-
grada, Črneč, libelič, trbonj, Šentjanža 
in tudi iz oŠ mislinja.
z mlajšo sestrico vsako leto komaj ča-

kava na nastop na pevski reviji. v zbor 
sva vključeni že od prvega razreda. 
obe zelo radi pojeva in pleševa. pev-
skih vaj se redno udeležujeva in tudi 
doma radi pojeva. v letošnjem letu 
sem se pridružila pevskemu zboru, 
ki ga vodi učitelj andrej loparnik. pri 
njegovih urah petja se učimo pravil-
nega petja, dihanja in izvajamo tudi 
ogrevalne vaje. vadimo pa tudi pravila 
obnašanja in postavitve na odru. zbor 
šteje 24 pevcev iz četrtega in petega 
razreda. v zbor je vključenih tudi nekaj 
fantov. nastop na pevski reviji je bil za 
nas zelo pomemben in smo se nanj 
dolgo pripravljali. zapeli smo tri pesmi: 
kresniček, markec in veseli čas prihaja. 
tedenske vaje ob četrtkih zjutraj so 
nam v veliko veselje. vsekakor je moja 
tiha želja, da bi imeli še več pevskih vaj 
in pevskih nastopov. zelo sem vesela, 
če lahko v zboru nastopamo na javnih 
prireditvah in s tem pokažemo, da je 
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na naši šoli prisotno tudi petje. Želim 
si, da bi se zborovskega petja udeležilo 
še več otrok, ki imajo posluh in bi lahko 
mogoče poskusili izvesti tudi kakšno 
pesem, kot jo izvaja perpetuum Jazzi-
le. mlajša sestrica je vključena v otroški 
pevski zbor, ki ga vodi učiteljica Irena 
Jeseničnik. zbor šteje 40 mlajših pev-
cev na šoli (1., 2. in 3. razred). na reviji so 
zapeli pesmice pozdravljena trobentica, 
ste videli polža in pesmico videk. tudi 
mlajši učenci pridno vadijo, redno pri-
hajajo na vaje in se trudijo dobro naučiti 
besedila in melodije. za to je potrebno 
veliko vaj, saj mnogi še ne znajo brati. 
sestrici je bila najbolj všeč pesmica o 
polžu. naši starši so na pevski reviji zelo 
uživali, v njihovih očeh je bilo mogoče 
opaziti žarek iskrice in ponosa. seveda 
pa niso pozabili tudi na glasne aplavze. 
po nastopu na reviji pa smo si pevci 
prislužili tudi prigrizek in naša suha grla 
poplaknili s sokom.  
obe upava, da smo se na pevski reviji 
dobro odrezali in da bo naša šola dobi-
la dobre strokovne ocene. z največjim 
veseljem pričakujeva in se že veseliva 
naslednjega nastopa. 
Katarina in Aleksandra Gnamuš Šlebnik, 4. b in 2. a

MLADI KOLESARJI NA VRANSKEM
v petek, 18. 5. 2018, je v centru varne 
vožnje vransko in na oŠ vransko pote-
kalo tekmovanje najboljši mladi kole-
sar amzs-fIa etec 2018, katerega sta 
se udeležili dve ekipi amd dravograd. 
za nastop na evropskem prvenstvu na 
madžarskem se je borilo petnajst ekip 
iz desetih avto-moto društev, zmago 
pa so si privozili mladi kolesarji iz amd 
moste. Štiričlanske ekipe dveh fantov in 
deklet, starih med 10 in 12 let, so pet-
kov dopoldan merile moči v vožnji po 
poligonu, se preizkusili v teoretičnem 
poznavanju cestno-prometnih predpi-
sov, se zabavali na simulatorju vožnje 
avtomobila, risali risbico s prometno 
vsebino ter reševali labirint. prvo ekipo 
amd dravograd so sestavljali učenci 
oŠ neznanih talcev dravograd pod 
mentorstvom učitelja mateja kodrina. 
v svojem krstnem nastopu so dosegli 
trinajsto mesto. Izkušena druga ekipa 
amd dravograd se je odrezala mnogo 
bolje. Učenke in učenci oŠ mislinja pod 

vodstvom učiteljice marije tasič so za 
las zgrešili glavno nagrado in tekmova-
nje končali na odličnem drugem mestu. 
ekipi sta vodila in usmerjala predsednik 
amd dravograd ferdo abraham in taj-
nik Jože verdinek.        Mentor Matej Kodrin

USPEŠNI TUDI V ROBOTIKI
Učenci, ki smo v šolskem letu 2017/2018 
obiskovali krožek robotike, smo dosegli 
kar nekaj odličnih rezultatov. vse se je 
začelo z izdelavo robotov. najprej je bilo 
potrebno izdelati ˝podvozje˝ robotov. 
ker aleks erjavc program google sket-
chup obvlada, smo za risanje zadolžili 
njega. robot pa seveda ne bi deloval 
brez programa in vezja, za kar sta bila 
zadolžena miha perovnik in Blaž tajzel. 
svoje delo sta opravila zelo dobro. le-
tos so se krožku pridružili tai pongrac, 
teo vavkan, mihael paradiž in filip ve-
zonik. Izboljševali so robote iz legokock 

in nadgradili program. Udeležili smo se 
kar nekaj tekmovanj. v aprilu je poteka-
lo regijsko tekmovanje. v dveh različnih 
kategorijah smo dosegli dve prvi in dve 
drugi mesti. prijavili smo se še na odpr-
to tekmovanje v ljubljani, ki je potekalo 
19. 4. 2018 in usvojili vse, kar smo lahko: 
prvo, drugo, tretje in četrto mesto. vsi 
smo bili zelo veseli in še posebej učitelj, 
ki nas je nagradil s krofi. 15. 5. 2018 nas 
je čakalo še državno tekmovanje v ma-
riboru. kljub napornim pripravam trud 
ni bil zaman, saj smo v skupni kategoriji 
dosegli odlične dosežke. miha in Blaž 
sva dosegla tretje mesto, aleks četrto, 
mihael in filip peto ter teo in tai osmo 
mesto. vsi smo s svojimi dosežki zelo 
zadovoljni in bomo še naprej sodelovali 
pri robotiki.
Devetošolci Aleks Erjavc, Miha Perovnik in Blaž 
Tajzel pod mentorstvom Sama Štraserja

ZAPOJMO SI PRIHODNOST
35. dan šole na OŠ Neznanih talcev 
Dravograd
18. maja 2018 smo na oŠ neznanih tal-
cev dravograd praznovali dan šole. Če 
smo se lani ob 50. obletnici s spomini 
vračali v preteklost, smo letos razmišljali 
o prihodnosti. kako bo videti šola priho-
dnosti? Bodo vrednote, kot so strpnost, 

solidarnost, sodelovanje, odgovornost 
in soodvisnost, ki so hkrati tudi temeljne 
vrednote naše šole, v družbi preživele? 
ali pa bodo čas ter odnosi, kot jih pozna-
mo danes, le še bežen spomin? z učen-
ci smo pripravili šolsko igro z naslovom 
zapojmo si prihodnost. z zgodbo smo 
želeli prikazati, da se bodo čas ter odno-
si zagotovo spremenili. na boljše ali na 
slabše? tega ne vemo. Želimo si in upa-
mo, da bodo vrednote in pristni človeški 
odnosi ostali del tudi modernih družb. 
Učenci od 1. do 5. razreda ter učenci pri 
tehničnem pouku so pod mentorstvom 
učiteljev pripravili še razstavo izdelkov, 
kjer so med ustvarjanjem razmišljali o 
tem, kako bo videti čas nekaj desetletij 
naprej. razstavo smo pripravili v avli šole 
in si jo je bilo mogoče ogledati pred ter 
po prireditvi. prireditvi je na koncu sledil 
bučen aplavz občinstva, ki nas je navdal 
z elanom ter naše misli že usmeril v pri-

hajajoče projekte in prireditve na naši 
šoli. naj za konec navedem še del pesmi 
andraža Hribarja po čem diši ta dan, s 
katero je šolski pevski zbor tudi zaključil 
letošnjo prireditev  »po čem poznam ta 
dan, ujet v dno srca, zemlja drhti, dišeč 
zrak se vrti, nad stare slovenske vasi.« 
Iskreno si želimo, da se bo svet tudi čez 
nekaj let vrtel okrog temeljnih odnosnih 
vrednot, pa četudi v družbi robotov. 
Tadeja Grubelnik, vodja dneva šole 2018 

NA MODNI REVIJI V ČRNEČAH
v okviru medgeneracijskega sodelova-
nja smo tudi v tem šolskem letu združili 
moči z oskrbovanci doma starostnikov  
v Črnečah in pripravili modno revijo. 
koliko smeha, priprav, pričakovanj … je 
bilo potrebno za našo novo skupno iz-
kušnjo - sprehod po modni pisti. najprej 
izbor oblačil, obutve, modnih dodatkov, 
ličil, potem izmenjava mnenj, svetova-
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nja, medsebojna pomoč in še kaj, vse za 
to, da bo dogodek pustil bogat pečat. 
Iskrena zahvala, da smo lahko bili tudi 
tokrat del vaše življenjske zgodbe. 
Aleksandra Rožič, pomočnica ravnateljice

KAR BOLI SVET, BOLI TUDI MENE
vsako jutro sonce vzide in obsije ta 
naš čudoviti planet. na njem skupaj 
uživamo darove življenja - ljudje, živa-
li, rastline in vsa narava. na žalost pa 
v človeškem delu življenja nimajo vsi 
enakih pravic in možnosti. onesnaže-
nja, vojne in nasilja, ki se še dogajajo 
na našem svetu, povzročajo veliko tr-
pljenja in stisk. Učenci sedmih in osmih 
razredov osnovne šole neznanih talcev 
dravograd so v četrtek, 26. aprila 2018, 
sodelovali v projektu kar boli svet, boli 
tudi mene. na delavnicah so pod vod-
stvom članov ekološko - kulturnega 
društva za boljši svet iz maribora od-
krivali medsebojno povezanost ljudi po 

svetu ter se pogovarjali o spoštovanju 
in razumevanju pripadnikov različnih 
kultur, etničnih skupin, beguncev in mi-
grantov. v okviru delavnic so pod spre-
tnimi in kreativnimi prsti mladih nastali 
tudi čudoviti izdelki, kot so pesmi, spisi, 
ilustracije in stripi, ki govorijo o enosti 
sveta in enakosti med ljudmi. Člani dru-
štva so za učence odigrali dramatizira-
no predstavo, ki jim je pomagala bolje 
razumeti pojave sovražnega govora in 
trpljenje ljudi, ki iščejo boljše možnosti 
za preživetje. vsi skupaj smo iskali reši-
tve za ustvarjanje bolj pravične in od-
prte družbe.        
Člani Društva za boljši svet

zemlja vrti se okoli nas, 
vsak od njih ima drugačen las,
smo črni, beli, veseli, zardeli, 
veliko prijateljev bi radi imeli.
pomagati bi si morali vsi, 
čeprav enaki smo si mi,
ni važno, kakšen na pogled si ti, 
po srcu bodi dober kakor mi.
nasmehi, pogledi, prijateljstvo vso, 
važno, da svet gradimo lepo,
z nasmehi si to pokažemo, 
in z roko v roki svet gradimo.

Nataša Šegovc, Špela Škratek, 8. a

 

DRUŽENJE S PIŽAMO NA 
ZAKLJUČKU BRALNE ZNAČKE
22. maja 2018 je bralce naše šole obi-
skal pisatelj, prevajalec in komik Boštjan 
gorenc – pižama. Bralno značko je v šol-
skem letu 2017/2018 osvojilo 71 % vseh 
učencev, zlatih bralcev (to so učenci, ki 
so osvojili bralno značko od 1. do 9. ra-
zreda) je 22 oziroma 50 %. eno šolsko uro 
so z gostom preživeli učenci na razredni 
stopnji (od 1. do 5. razreda) vključno z 
učenci s podružničnih šol, eno šolsko 
uro pa učenci na predmetni stopnji (od 
6. do 9. razreda). Boštjan gorenc – piža-
ma je zlatim bralcem izročil spominska 
priznanja. s pomočjo računalniške pro-
jekcije je učencem predstavil svoje av-
torsko in prevajalsko delo in kot komik 
poskrbel za odlično razpoloženje.  
Knjižničarka Berta Pušnik

v torek, 22. 5. 2018, nas je na šoli obi-
skal Boštjan gorenc – pižama. zelo sem 

se razveselil, da ga bom končno videl 
v živo. povedal je, da je komik, pisatelj 
in prevajalec. piše tudi knjige za otroke. 
prevedel pa je zelo znano in zabavno 
knjigo kapitan gatnik. Bil je zelo zaba-
ven. skoraj sem se razjokal od smeha, 
ko je pripovedoval rezijansko ljudsko 
pripovedko o grdinici in rusici. med 
opisom grdinice se je pohecal iz zna-
nega pevca, saj je dejal, da je bilo nekaj 
najbolj groznega na pošasti to, da je 
imela na majici narisanega Justina Bibe-
ra. preden je to izjavil, nas je seveda po-
svaril, naj si pokrijejo ušesa vsi, ki imajo 
slabo srce ali druge zdravstvene težave. 
res se je izplačalo pridno brati, čeprav 
se mi ni vedno ljubilo.   Mark Moličnik, 4. b

FESTIVAL SOLZIC NA STROJNI
v petek, 18. maja 2018, je od 12. ure na-
prej na strojni potekal likovni in literarni 
tabor. Udeležili so se ga tudi otroci naše 

šole s spremljevalci. pridružili so se nam 
še starši. festival solzic je poklon dedi-
ščine iz naslova kulture, narave, tradici-
je, življenja in človeka. Je priznanje zapi-
sani besedi, kot jo je zapustil prežih in 
priznanje posebnosti koroške - bukov-
ništvu. na strojni smo se skozi literarna 
branja poklonili našemu bukovniku Bla-
žu mavrelu. 
planinski krožek se je pod vodstvom 
učiteljice franje Šmon drevenšek v pe-
tek že zgodaj zjutraj odpravil iz libelič 
proti strojni. Ustavili smo se pri troto-
vem križu in pri kmetiji Janež, kjer ohra-
njajo našo koroško arhitekturno dedi-
ščino. na strojni smo se srečali z učenci 
in spremljevalci »neue mittelschule 
Bleiburg«. srečanje je bilo zelo zanimivo 
tudi popoldne, ko so naši učenci hiteli 
nazaj v dolino, saj je oŠ neznanih talcev 
dravograd praznovala 35. dan šole. ob 
18. uri je potekala tudi glavna prireditev, 
sledil pa je kres in druženje z milanom 
kamnikom. na literarnem taboru je 
ostala Jana lesičnik, učenka 8. b razre-
da, in nastala je naslednja pesem:

Druženje
narava v cvetju in zelenju,
mladost v rasti in brstenju.
kamor pogled mi seže,
vse cvetoče je in sveže.

nove zdaj vezi se tkejo, 
kot koraki skupaj grejo. 
s kresom, s pesmijo v noč - 
tako danes, kot nekoč.

In ko se jutro bo rodilo, 
mlado, veselo bo in čilo. 
prijateljstva nova, ki se stkejo, 
naj nikoli ne umrejo.
Mentorica Simona Jerčič Pšeničnik

TILEN IN JAKA –
NAGRAJENCA NATEČAJA MOJA 
RODNA DOMOVINA
v aprilu sem se z učiteljico darjo lesnik 
in sedmošolcem Jako odpravil v lju-
bljano na podelitev priznanj natečaja 
moja rodna domovina. na oŠ vič smo 
imeli kosilo, nato pa smo se odpravili do 
križank, od koder smo odšli na voden 
ogled ljubljane. najprej smo pešačili, 
nato pa smo se peljali še z ladjico po 
ljubljanici. sledila je podelitev nagrad 
v mestnem muzeju ljubljana. tega do-
godka se bom rad spominjal, saj je bil 
res zanimiv.

Kjer hiša mojega stoji očeta
Borili smo za svojo se pravico,
Prešeren nam podaril je Zdravljico.
Sledili boji so nepopisni,

Šola, oH, ta Šola ...
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ZDRAVA ŠOLA
na naši šoli smo se v okviru tima zdra-
ve šole lotili kar nekaj novih dejavno-
sti, nekatere pa uspešno peljemo že 
več let. letošnja rdeča nit je še vedno 
projekt duševno zdravje, v šolskem 
letu 2017/18 pa se je pridružila še téma 
prehrana in gibanje. v okviru te téme 
smo skozi  šolsko leto izvedli veliko 
različnih dejavnosti. omenila bi le ne-
kaj najzanimivejših. 

ob evropskem tednu mobilnosti smo 
se z učenci in učitelji udeležili kolesar-
jenja v slovenj gradec ter se tam pri-

družili delavnici o prometni varnosti. 
v telovadnici smo se ob dnevu dušev-
nega zdravja razgibali ob aerobiki. 
pridružili smo se projektu simbioza 
giba in popeljali naše stare starše na 
pohod. s člani društva diabetikov 
dravograd – polžki smo se udeležili 
tradicionalnega pohoda ob dnevu 
diabetesa. ob tednu solidarnosti smo 
intenzivno zbirali star papir, zbran de-
nar pa bo namenjen šolam v naravi. 
tretji teden v novembru smo izvedli 
menjavo rabljenih oblačil ter uporab-
nih predmetov, s čimer se pridružuje-
mo evropskemu tednu zmanjševanja 

odpadkov. Še posebej smo se potru-
dili ob svetovnem dnevu hrane – 16. 
oktobru, saj smo ta dan imeli naravo-
slovni dan. Učenci od 1. do 9. razreda 
so se odločili za različne aktivnosti, 
povezane z zdravim načinom prehra-
njevanja.
da bi bilo gregorjevo malo drugačno, 
smo v ponedeljek, 12. marca, na našo 
šolo povabili večkratnega svetovnega 
prvaka v hip hopu, tadeja oprešnika 
iz plesne šole spin. Učence od 1. do 9. 
razreda je naučil nekaj novih plesnih 
korakov, naše druženje pa smo poi-
menovali ples prijateljstva. 

OŠ ŠENTJANŽ PRI DRAVOGRADU
Za nami je že polovica koledarskega leta, s tem pa tudi konec šolskega leta. Ta se nam je zdel septembra ne-
skončno daleč, tako daleč, da smo mislili, da ga ne bomo dočakali. Potem pa … 
Zdi se, kot da vsako šolsko leto mine hitreje. Le kako je to mogoče? Lahko da zaradi tega, ker se nam vseskozi 
dogaja tooooliko zanimivega. Nekaj tega smo vam razkrili že v decembrski številki Informatorja, v tej pa vam 
bomo zaupali, kaj vse smo počeli v nadaljevanju šolskega leta. 

nato Slovenci postali smo neodvisni.
In vsak človek si je kraj izbral,
kjer bo vsak dan jedel, delal, spal.
Ta kraj, ki dom se imenuje,
človeka za vedno zaznamuje.

Dom ni le hiša, ki nas otopli,
je kraj, kjer je družina, kjer si ti.
Lahko imaš vilo ali le kočo poševno,
vse ti je lahko dom, 
pa če je še tako revno.

In prav tu, kjer živimo mi,
lepotam konca in kraja videti ni.
Naša domovina zelo je raznolika
pa čeprav sploh ni velika.

Takšnih lepot, kot jih imamo mi,
na vsem preostalem svetu ni.
Zato zapomnimo si, 
domovina ni samoumevna,
pa tudi če je čisto majhna ali revna.

Tilen Kralj, 6. razred OŠ Neznanih talcev 
Dravograd, mentorica Darja Lesnik

Kakšno domovino si želim
domovina je kraj, kjer živim. Je vse, za 
kar mi je mar. Je lepota, v kateri se zbu-
dim. to so moji starši in vse, kar imam 
rad, to je moja domovina. toda država, 
v kateri živim, to ni isto kot domovina.
moje ime je Jaka in živim v družini s 
staršema, bratom ter sestrico. odkar 
sem se rodil, živim v hiši, na robindvo-
ru. Če bi prišel v drugo državo, z mojo 
družino nikoli ne bi našel svoje prave 
domovine. saj ta ni samo kraj, kjer si 
doma, domovina je veliko več. Je kraj, 
kjer si preživel svoja leta otroštva, je 

kraj, kjer si dobil najlepše spomine, je 
kraj, kjer se najbolje počutiš. ko pomi-
slim na to, mi je zelo lepo pri srcu. toda 
ko pomislim na slovenijo kot državo, 
se vse spremeni. marsikdo misli, da je 
slovenija popolna. toda ni vse, kot bi 
želeli. slovenija je moja domovina, v 
njej vidim veliko lepot. od lepih pokra-
jin do majhnih vasi. do visokih gor. to 
je slovenija, opisana v lepem pomenu. 
toda takoj, ko v to vključiš politiko, pre-
moženje, cene, postane grozneje od 
blatnih luž. ponosen sem na vse zna-
menitosti, ki so v njej. včasih gledam 
videe o sloveniji, ki so jih posneli tuj-
ci. ko pohvalijo našo državo, sem zelo 
ponosen. toda nisem samo ponosen, 
da je slovenija tako zanimiva, ampak še 
bolj pomembno je, da sem ponosen, 
ker živim v njej in ker je to moja prava 
domovina. v sloveniji se počutim pro-
stega, nikoli se ne počutim zaprtega. 
to je zato, ker imam okoli sebe prijetne 
ljudi ter prijatelje. In počutje je ena naj-
bolj pomembnih stvari. Če se v domo-
vini ne počutiš sprejetega, potem to 
sploh ni prava domovina. Šola ni slaba. 
Čeprav jaz nisem tip, ki bi redno delal 
domače naloge in se učil. pa vseeno 
dobim petice. seveda je malo nepra-
vično, da imam tako znanje, medtem 
ko se drugi učijo, da dobijo trojko … 
vseeno sprejmem. od nekdaj sem rad 
pisal spise, navezujoče se na okoliščine. 
toda to bo moj prvi spis, ki ne bo vklju-
čeval neresničnosti ali vesoljcev. seve-
da pa moram do svoje domovine biti 
tudi kritičen. In ker ima vsak svoje želje, 
zakaj potem jaz ne bi imel želja za iz-
boljšanje naše domovine? predvsem bi 

si želel, da bi vse družine imele denar, 
tistim falotom, ki pa imajo ves denar 
zase in ga nočejo darovati, pa bi izpra-
znil žepe do zadnjega centa. lakota je 
huda stvar, ki je nikoli nočem doživeti. 
pa ne ta lakota, da ti kruli v želodcu. 
mislim na to, da od lakote dobesedno 
umiraš. Če bo slovenija z denarjem in 
službami ravnala tako kot zdaj, bo na 
koncu še predsednik lačen. mislim, 
otrok se trudi v šoli in gre naprej v višjo 
šolo. konča vse, potem pa … ne naj-
de službe. kako naj se preživlja? In če 
ima otroke, kako naj jih nahrani. samo 
upam, da se bo vse uredilo.
Čeprav sem star skoraj 13 let, vem vse 
to o svoji domovini in še več. toda edi-
ni razlog, da to znam, ni, kar se učimo v 
šoli ali kar koli drugega, razlog je ta, da 
imam svojo domovino rad, in je edini 
kraj, na katerem sem varen. 
Jaka Sekolovnik, 7. razred OŠ Neznanih talcev 
Dravograd, mentorica Darja Lesnik

Sestavke za OŠ Neznanih talcev Dravograd 
zbrala in uredila učiteljica Irena Kašman
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to druženje je bilo nekaj posebnega in 
učenci so se ob plesu prijetno zabavali. 
letošnji svetovni dan zdravja, ki ga obe-
ležujemo 7. aprila, smo posvetili ozave-
ščanju o pomembnosti gibanja. na naši 
šoli smo mu posvetili dva dogodka.

v ponedeljek, 11.  aprila, nas je obiskala 
ga. andreja Štekl, promotorka zdravega 
in aktivnega življenjskega sloga, ki nam 
je pripravila predavanje na to témo, na 
koncu pa so se učenci tudi razgibali.
kar 19 učencev naše šole se je udele-
žilo prireditve 'tek po mestnih poteh 
za zdravje in smeh' v slovenj gradcu. 

Čeprav je glavni namen teka sodelo-
vanje in druženje, smo vseeno veseli, 
da je naš učenec miha ošlak iz 2. ra-
zreda dosegel 2. mesto.  

v timu zdrave šole skupaj z učenci 
vseskozi razmišljamo, kako bi izboljšali 
telesno in duševno zdravje, se več gi-
bali, skrbeli za soljudi, živali, okolje in s 
tem sledili smernicam zdrave šole. le-
ta letos praznuje že 25. obletnico de-
lovanja. Vodja tima Zdrave šole Tatjana ČEVNIK

DREVORED ŽIVLJENJA
v sredo, 11. 4. 2018, smo učenci 1. a 
in 1. b razreda skupaj z učiteljicama, 
hišnikom in g. matjažem feraričem 
posadili svoje drevo - stebrasti gaber. 
posadili smo ga ob igrišču, kjer v sode-

lovanju s krajevno skupnostjo nastaja 
drevored življenja. tu že rasteta lipa in 
divja češnja, drevesi naših prejšnjih pr-
vošolčkov. Učenci smo drevesu zapeli 
pesem, mu namenili deklamacijo ter 
mu zaželeli vse dobro. tudi g. matjaž 
je povedal nekaj besed in nam v spo-
min na ta dogodek podaril svojo knji-
go z naslovom kostanj, hrast in breza.
za naše drevo bomo skrbeli in upali, 
da bo zrastlo v dobro, zdravo drevo in 
nam čez leta dajalo prijetno senco ter 
nam obudilo spomine na šolske dni.

drevesa pripovedujejo zgodbe. prav 
gotovo bo tudi naš stebrasti gaber v 
prihodnosti pripovedoval zgodbo o 
razigranih, radovednih in zaljublje-
nih učencih. Učenci 1. a in 1. b razreda z 
učiteljicama Matejo in Tatjano

PROJEKTA TRETJEŠOLCEV
Učenci 3. razreda smo tudi letos sode-
lovali v dveh projektih. prvi je  med-
narodni projekt naša mala knjižnica, ki 
je namenjen promociji bralne kulture 
ter spoznavanju novejših domačih in 
tujih avtorjev. v okviru tega projekta 
beremo knjige in poustvarjamo ter 
preizkusimo svoje znanje v delovnih 
zvezkih. prav tako sodelujemo v doda-
tnih dejavnostih: literarnem natečaju, 
pismu presenečenja, predvsem pa iz-
menjavi knjižnega junaka. letos je to 
trol velikanoga, ki je prišel z oŠ vran-
sko ter potuje od učenca do učenca in 
pri vsakem doživi zanimive stvari.
prav tako pa sodelujemo v nateča-
ju  zavoda enostavno prijatelji in 
lidla »IgrIvo UČenJe za zdravo  
ŽIvlJenJe«.  v okviru tega nateča-
ja smo opravili pet različnih nalog s 
področja zdrave prehrane, gibanja, 
prostega časa, kvalitetnih odnosov 
ter osebne higiene. obiskali in družili 
smo se z oskrbovanci doma sv. eme in 
jim pripravili kulturni program, izdela-
li smo družabno igro in se jo igrali na 

prostem, pripravili lutkovno predstavo 
in jo zaigrali ob obisku zobozdravnice, 
organizirali športne igre za drugošol-
ce ter izdelali maketo človeškega te-
lesa. ob tem smo se seveda zabavali, 
pa tudi marsikaj naučili.    Marinka MORI

O KNJIGI IN S KNJIGO …
»Če misliš, da je branje knjig dolgočasno, 
jih bereš narobe.« (neznani avtor)

na šoli veliko skrb posvečamo tudi 
bralni pismenosti, v povezavi s tem pa 
peljemo kar nekaj projektov, poveza-
nih s knjigo in branjem.

KNJIŽNE MIŠICE
v tem šolskem letu nas je knjižni-
ca dravograd že tretje leto zapored 
povabila k sodelovanju pri projektu 
»knjižne mišice«, v okviru katerega 
mladi bralci koroških osnovnih šol 
spoznavajo splošne knjižnice na koro-
škem in njihovo dejavnost. projekt po-
teka v sodelovanju s koroško osrednjo 
knjižnico franca sušnika in gimnazijo 
ravne – debatni krožek.
Že na samem začetku smo se odloči-
li, da se bodo teh srečanj udeleževali 
zlati bralci. to so učenci, ki so  vseh 
devet let šolanja pridno brali in osvo-
jili bralno značko. vsako šolsko leto iz-
peljemo dve srečanji. 
prvo srečanje v tem šolskem letu je 
bilo v novembru in bi ga lahko naslovili 
'knjiga kot zdravilo'. Učenci so morali 
namreč po danih navodilih v knjigah 
iskati nasvete za zdravljenje različnih 
bolezni, pri čemer so prišli do zaključ-
ka, da res raste rož'ca za vsako bolezen. 
drugo srečanje, ki je bilo aprila, je po-
tekalo pod naslovom 'Izberimo prave 
besede za lep odnos'.

tokrat so morali učenci najprej s po-
močjo pantomime prikazati določene 
besedne zveze, ki jih pogosto upo-
rabljamo v vlogi čustveno obarvanih 
stavkov in vzklikov (npr. pojdi se solit! 
naj te koklja brcne!). zatem so morali 
na knjižnih policah poiskati knjigo, ki 
vsebuje primer zapisa t. i. 'grdih' be-
sed. namesto teh so morali poiskati 
lepe, nove izraze. na obeh srečanjih so 
bili aktivni, hkrati pa tudi tekmovalno 
naravnani, saj je zmagovalno skupino 
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čakala skromna nagrada. druženji sta 
bili tudi poučni, kajti učenci so prišli do 
spoznanja, da se v knjigah skrivajo od-
govori na (skoraj) vsa vprašanja, le poi-
skati jih je treba.

RASTEM S KNJIGO
Že vrsto let smo vključeni tudi v na-
cionalni projekt »rastem s knjigo«, ki 
ga organizira ministrstvo za kulturo v 
sodelovanju z Javno agencijo za knji-
go ter v sodelovanju s splošnimi knji-
žnicami in šolami. s tem projektom bi 
radi mlade spodbudili, da bi več brali, 
oz. da bi brali leposlovna dela sloven-
skih ustvarjalcev.
namenjen je sedmošolcem, ki so 23. 
novembra v okviru tega projekta obi-
skali knjižnico dravograd.  ob tej prilo-
žnosti so vsi prejeli v dar knjigo pisate-
lja mihe mazzinija: zvezde vabijo. 
na srečanju jim je knjižničarka po-

drobneje predstavila omenjen pro-
jekt, povedala nekaj zanimivosti o 
avtorju podarjene knjige ter prebrala 
odlomek iz nje. zatem so se lahko 
učenci preizkusili v iskanju podatkov o 
knjigah v sistemu cobiss in na knjižnih 
policah poiskali željene knjige. pred 
odhodom so se nekateri še včlanili v 
knjižnico. očitno sta jih prepričala pri-
jetno druženje v knjižnici in pa dobra 
založenost knjižnih polic.

SREČANJE ZLATIH 
BRALCEV NA PREVALJAH
v petek, 20. aprila 2018, so se zlati bralci 
vseh osnovnih šol na koroškem zbrali 
na prevaljah, v rojstnem kraju bralne 
značke. letos jih je bilo kar 191. priredi-
tev je potekala v družbenem domu v 
organizaciji oŠ franja goloba prevalje.

najprej je vse prisotne pozdravila rav-
nateljica oŠ franja goloba, ga. mira 
Hancman, v imenu občine pa je zbra-
ne nagovorila še podžupanja občine, 
ga. greta Jukič, ki je izpostavila svoje 
doživljanje branja za bralno značko, 
saj je imela to čast, da je osnovno 
šolo obiskovala takrat, ko sta ravnatelj 
stanko kotnik in pisatelj leopold su-
hodolčan podelila prve značke.
osrednji gost prireditve je bil znani ko-
roški kantavtor, pisec besedil in pisatelj 
knjig za otroke, adi smolar, ki je s svo-
jimi duhovitimi in poučnimi pesmimi 
navdušil mlade obiskovalce. najbolj 
glasno so se mu s petjem pridružili pri 
njegovi 'Jaz ne grem v šolo' … 
z naše šole se je prireditve udeležilo 
11 zlatih bralk in bralcev − 11 deve-
tošolcev, ki so osvojili bralno značko 
vseh devet let šolanja. to so: diana 
areh, ema gaberšek Jelenko, nejc go-
renšek, Blaž Javornik, larisa korinšek, 
ana kreft, Jakob logar, Blažka merc 
praper, gloria petrej, dejan robin, 
maša robin.

BRALNA NOČ
23. april je svetovni dan knjige, ki ga 
praznujejo pisatelji, pesniki, ilustratorji, 
knjižničarji in vsi, ki imamo knjige radi.
v sloveniji smo ta praznik podaljša-
li kar na cel teden, v katerem se po 
večjih krajih naše dežele odvijajo šte-
vilne prireditve, povezane s knjigo in 
branjem. od leta 2014 se je tem prire-
ditvam pridružila še noč knjige.
tudi na naši šoli nismo pozabili tega 
praznika in smo v ta namen v petek, 
20. aprila, za vse učence, ki so v tem 
šolskem letu osvojili bralno značko, že 
drugič organizirali bralno noč.
Učenci so se tega dne v šoli zbrali ob 
18.30. najprej so si ogledali gledališko 
predstavo tonček se ženi  v izvedbi 
učencev iz oŠ kapla. 
sledila je večerja v jedilnici šole, tej 
pa delo v različnih delavnicah. Učenci 
so lahko izbirali med literarno, likov-
no, glasbeno in gibalno delavnico, v 
katerih so poustvarjali v povezavi z 
gledano predstavo. celi dve šolski uri, 
kolikor so trajale delavnice, so bili ak-
tivni in ustvarjalni, rezultat njihovega 

dela pa so bili številni zanimivi izdelki. 
po končanih delavnicah so si kar v 
učilnicah pripravili spalne kotičke. 
pred spanjem so se učenci višjih razre-
dov pridružili mlajšim in jih z branjem 
popeljali v svet sanj in domišljije.
Branju bi moralo slediti spanje, a to-
krat spanca ni bilo od nikoder. verje-
tno je temu botrovalo razburjenje za-
radi posebnosti tega večera ... 
ob sedmih zjutraj so ponočnjaki še vsi 
zaspani pospravili učilnice in se odpra-
vili na zajtrk, s katerim jih je pričakala 
prijazna kuharica. tudi na kavico za 
učiteljice ni pozabila. ob osmi uri so se 
učenci v spremstvu staršev odpravili 
domov, kjer zagotovo ni bilo konca nji-
hovemu pripovedovanju o zanimivem 
večeru in še bolj zanimivi noči.
Koordinatorica Bralne značke Lilijana LADRA

KULTURNI DAN MALO DRUGAČE
v petek, 23. 2. 2018, so imeli učenci od 
6. do 9. razreda kulturni dan. v okviru 
tega dne so v kompleksu vojašnice 
generala rudolfa maistra najprej obi-
skali vojaški objekt kadetnica, kjer so 
si ogledali več razstav, med njimi raz-
stavo orožja, razstavo vojna za slove-
nijo 1991 in razstavo republika slove-
nija na mirovnih operacijah in misijah. 
po ogledu omenjenih razstav so se 
predstavniki 8. in 9. razreda pomerili v 
kratkem kvizu, v katerem so pokazali, 
kako so sledili razlagam ob posame-
znih razstavah. Bolj so se izkazali de-
vetošolci, vsi sodelujoči pa so prejeli 
praktično nagrado.
zatem so se napotili proti II. gimnaziji 
maribor, kjer so si v njihovem amfitea-
tru v izvedbi english student theatra 
ogledali muzikal sen kresne noči. to 
je magični muzikal o mladosti in njeni 
norosti, zmešnjavah in relativnosti lju-
bezni po shakespearovo.
Izvajan je bil v angleškem jeziku, ven-
dar so težave z razumevanjem od-
pravili tako, da so sočasno predvajali 
slovenske podnapise. trajal je dve uri 
in pol z vmesnim 10-minutnim od-
morom, v katerem so lahko gledalci 
zbrali svoje prve občutke. teh je bilo 
zagotovo ogromno, saj so nastopa-
joči navdušili s svojo igro, kostumi,  
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rekviziti, plesom, predvsem pa s pe-
tjem znanih uspešnic, ki so bile ne-
kakšna mešanica sodobne popularne 
glasbe, dobrega starega rock’n’rolla, 
latinskih in brazilskih ritmov ter popa. 
Učenci so se iz dvorane odpravili pol-
ni lepih vtisov, razmišljajoč o zmešnja-
vah, ki jih lahko povzroči ljubezen.
Lilijana LADRA

DAN ŠOLE
v četrtek, 29. maja 2018, smo imeli v 
domu borcev Šentjanž prireditev ob 
dnevu šole z naslovom s pesmIJo 
okolI sveta. 
ni naključje, da smo druženje pripra-
vili prav v marcu – najlepšem pomla-
dnem mesecu, saj takrat praznujejo 
žene, mame, babice, tete … prav njim 
smo želeli podariti malo veselja in ra-
dosti ter jim na svojevrsten način po-
vedati, da so nekaj posebnega.
s pesmimi različnih narodov, ki so jih 
zapeli člani mladinskega pevskega 
zbora in dveh otroških pevskih zbo-
rov ob spremljavi šolskega ansambla, 
so nastopajoči prisotne v dvorani po-
peljali okoli sveta in jim tako pričarali 
malo drugačnosti. 
le malo je bilo učencev, ki se niso 
predstavili na odru, bodisi v vlogi pev-
cev, plesalcev ali igralcev na različne 
inštrumente.
kot je bilo pričakovati, je bila dvorana 
napolnjena do zadnjega kotička, saj 
so obiskovalci vedeli, da jih čaka ne-
pozabno druženje.
zahvala za dobro izpeljano prireditev 
gre v prvi vrsti vsem nastopajočim 
ter  zborovodkinjama ge. silveli gro-
sek in ge. renati sešel, ki sta poskrbeli 
za takó ubrano petje. seveda pa tudi 
vsem ostalim učiteljem in delavcem 
šole, ki so kakorkoli pripomogli k 
uspešni izvedbi prireditve in k temu, 
da je vse potekalo brez nepričakova-
nih zapletov. poslovili smo se z oblju-
bo, da se kmalu spet srečamo.
dan šole je hkrati tudi dogodek, na 
katerem ponavadi javno objavimo vi-
dne dosežke naših učencev na različ-
nih tekmovanjih. ker je bil tokrat dan 
šole že v marcu, tega ni bilo možno 
izpeljati, saj se tekmovanja do takrat 

še niso zaključila na vseh ravneh in 
rezultati še niso bili znani. tako bomo 
zasluženim učencem podelili prizna-
nja in nagrade za njihove dosežke na 
šolski zaključni prireditvi v juniju.
Je pa prav, da na tem mestu izpo-
stavimo dosežke našega šestošolca, 
naceta Hranjeca, saj se lahko pohvali 
z odličnimi rezultati, doseženimi na 
državni ravni. prejel je:

•	 srebrno 
priznanje na 
državnem 
tekmovanju 
iz računalni-
štva Bober,
•	 zlato 
priznanje na 
državnem 
tekmovanju 
v razvedrilni 
matematiki in 

1. nagrado,
•	zlato vegovo priznanje na držav-

nem tekmovanju iz matematike in 
1. nagrado,

•	 srebrno priznanje na državnem 
tekmovanju iz znanja geografije.

Iskrene čestitke!!!    Lilijana LADRA

ŠOLA, DA SE TI ZROLA 
na valentinovo, 14. 2. 2018, se je na 
koroški televiziji dravograd vrtela 
oddaja Šola, da se ti zrola, ki so jo pri-
pravili učenci oŠ Šentjanž.  za oddajo 
z naslovom nekoga moraš imeti rad 
smo si izposodili verze minattijeve pe-
smi. verzi so se kot rdeča nit prepletali 
skozi vso oddajo. pri nastajanju odda-
je so sodelovali vsi učenci s pisanjem 
pesmi rad/-a imam. nastale so čudo-
vite pesnitve, ki so razkrivale ljubezen 
do narave, živali in sočloveka. zelo 
težko je bilo med vsemi prispelimi pe-
snitvami izbrati pesmi, s katerimi smo 
sestavili  prisrčno oddajo s pridihom 
ljubezni.
 
Le kaj se je dogajalo tistega 
Valentinovega dne?
na valentinovo se je v Blažkini garde-
robni omarici znašlo pisemce z vrtni-
co. v pismu so bili zapisani stihi pesmi 
nekoga moraš imeti rad in naloga, da 
mora odgovoriti na vprašanje, koga 
ima rada, in podariti vrtnico naprej. 
vrtnica je potovala iz razreda v razred 
in vsak učenec, ki je vrtnico prejel, je 
moral skozi pesmico odgovoriti, koga 
ima rad/-a. vrtnica je tako skrivnostno 
potovala in na koncu ponovno po 
naključju pripotovala nazaj v Blažki-
no garderobno omarico. Blažka je ves 
dan razmišljala, kdo ji  je podaril vrtni-
co. ob koncu oddaje pa je le izvedela. 

vrtnico ji je podaril ... 
to pa boste izvedeli, če si boste 
oddajo pogledali na spletni strani  
https://youtu.be/3QwrI89vsHo.
oglejte si oddajo in v naših novičkah 
iz nogavičk boste izvedeli še marsikaj. 
manjkalo pa ne bo tudi prijetne glasbe. 
Renata SEŠEL 

PLANINSKI POHODI
Snežna jama in koča na Loki
zjutraj smo se z avtobusom in dvema 
kombijema odpeljali proti snežni jami. 
vožnje je bilo okoli ene ure in pol. na 
koncu smo se peljali po ožji vzpenja-
joči se cesti in le prišli do parkirišča, od 
koder smo morali pot nadaljevati peš. 
Hodili smo po urejeni gozdni poti 
navzgor in prišli do koče, na kateri je 
pisalo z velikimi črkami snežna jama. 
prišli smo tik pred vhod jame, iz katere 
se je že čutil mraz. takrat sem spozna-
la, zakaj se ji reče ravno snežna jama. 

dolžina jame je okoli en kilometer ali 
več. globoka je več kot sto metrov, 
zaradi česar smo se kar precej naho-
dili. Jama je bila zelo mrzla, zato smo v 
njej našli celo sneg. pot po jami je bila 
po mojem mnenju kar nevarna in na-
porna, predvsem za mlajše udeležen-
ce pohoda. po ogledu jame smo pot 
nadaljevali po dokaj položni planinski 
poti. Hodili smo približno dve uri, to 
nas je zelo izčrpalo. končno smo pri-
speli do koče na loki, kjer smo si lahko 
naročili malico, ki je bila zelo okusna. 
pot smo nadaljevali po cesti, katera 
nas je pripeljala nazaj na parkirišče. s 
tem smo zaključili ta pohod.
Eva PARADIŽ, 5. razred                                                                         

Spominski pohod k 
Medvedu v Otiškem Vrhu
konec januarja sem se udeležila po-
hoda k domačiji medved v otiškem 
vrhu. za nas je ta pohod organizirala 
mentorica planinskega krožka, učite-
ljica zdenka krajnik.
zbrali smo se pred trgovino v središču 
Šentjanža. Bilo nas je nekaj čez sto. Bili 
smo vseh starosti. z mano sta šla de-
dek in bratec.
nismo hodili prav dolgo, zraven smo 
se zabavali in je hitro minilo. ne-
kaj časa smo hodili, nato pa smo se  

Šola, oH, ta Šola ...
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Žustavili pri neki hiši, kjer so nas po-
gostili. cesta je vodila navzgor. ves 
čas nas je spremljalo toplo sonce. na 
domačiji smo se nekaj časa zabavali. 
sledila je proslava, saj je med vojno na 
tem mestu padlo več naših pogumnih 
in srčnih partizanov. Bili so izdani. po-
vedali so nam, kako se je to dogajalo. 
na prireditvi je igral pihalni orkester 
Šentjanž. nastopilo je tudi nekaj mo-
jih znancev. 
na koncu proslave so nas pogostili. 
malo smo se še družili, nato pa smo se 
čez hribe vrnili domov. Bilo je super, 
saj zelo rada hodim na planinske po-
hode.            Taja SKARLOVNIK, 4. razred

FOLKLORA IN PEPIJEVE BRADAVICE
kaj sploh je folklora? to je obujanje 
starih plesov, pesmi in iger. ob plesu 
in petju učenci spoznavamo šege in 
navade ljudi v preteklosti. kar se meni 
zdi prav.
petošolci smo se tudi letos odločili, 
da skupaj zaplešemo in zapojemo. z 
vajami smo pričeli že septembra. naša 
mentorica zdenka krajnik nam je ra-
zložila, kaj bomo pravzaprav pri fol-
klori počeli. začeli smo se učiti prvih 
korakov in peti pesmi. 
razmišljali smo, kaj bi bila nit naše 
plesne predstavitve. odločili smo se, 
da prikažemo staro zgodbo o bradavi-
cah. In kako izgleda ta naš splet?
deklice zapojemo pesem ena ptička 
priletela, fantje pa z rinkami pridrvijo 
na oder. me se ustrašimo. pepi zagle-
da na tleh lepo izrezljano palico. Hoče 
jo pobrati, a ga anza ustavi in ga opo-
zori, da bo dobil bradavice. pepi mu 
ne verjame. pobere palico in … glej 
ga … dobi bradavice. vsi ostali  zaple-
šemo, pepi pa je žalosten, zato grem 
do njega in skupaj zapleševa z rinko. 
med plesom bradavice izginejo in vsi 
smo veseli. 
pri folklori so zelo pomembni godci. 
letos igra na diatonično harmoniko 

tjaš iz 4. razreda, na blok flavto nace 
iz 6. razreda, sama pa igram na violino. 
da zapojemo dvoglasno, nam poma-
gajo učenke višjih razredov, pa tudi 
kakšnega fanta iz 6. razreda si 'sposo-
dimo' za ples.
preden smo se pokazali drugim, smo 
veliko vadili, dodajali in spreminjali 
splet. najprej smo nastopili na prire-
ditvi ob dnevu šole, kjer smo navdu-
šili starše in obiskovalce. nato smo se 
udeležili območnega srečanja otro-
ških folklornih skupin koroške v mi-
slinji. tudi tam smo dali vse od sebe 
in se odlično odrezali, saj smo prejeli 
srebrno priznanje in si s tem prislužili 
vstop na medobmočno srečanje otro-
ških folklornih skupin zahodne Šta-
jerske in koroške, ki bo maja v roga-
ški slatini. Izbrani pa smo bili tudi na 
državno revijo ljudskih pesmi, plesov 
in običajev pika poka pod goro, ki bo 
prav tako v rogaški slatini. 
komaj že čakamo, da bomo zopet na-
stopali.
Špela KONEČNIK, 5. razred

28. OTROŠKI PARLAMENT
9. aprila smo se mladi zopet zbrali, to-
krat že na 28. nacionalnem otroškem 
parlamentu (nop) v državnem zboru.  
Iz vsake regije je prišlo 5 učencev, 4 
debaterji in en novinar. Učenci smo bili 
izbrani na regijskem parlamentu, še prej 
pa smo se morali udeležiti medobčin-
skega parlamenta. 
letos je bila téma Šolstvo In ŠolskI 
sIstem. Bolj kot napake tega sistema 
so bili dobrodošli nasveti, kako bi mladi 
spremenili naš šolski sistem, da bi bilo 
šolanje lažje, dostopnejše, zabavnejše, 
privlačnejše …
parlament se je začel ob deveti uri zju-
traj. zbrali smo se v veliki dvorani držav-
nega zbora rs. takrat so nas nagovorili 
politiki, med njimi predsednik državne-
ga zbora, g. milan Brglez, in predsednik 
republike slovenije, g. Borut pahor.

Že na začetku zasedanja so mladi par-
lamentarci lahko gospodoma zastavljali 
različna vprašanja, na katera sta spretno 
odgovarjala. ob pol desetih se je začel 
1. del dela v štirih skupinah. skupine so 
se ločile po témah debatiranja, in sicer: 
Šola za življenje, odnosi v šoli, metode 
in načini poučevanja/učenja in Učne 
vsebine. takrat so mladi lahko povedali 
svoje mnenje na izbrano témo. 
sledil je odmor, po odmoru pa še 2. del 
skupinskega dela. takrat se je debata 
po skupinah zaključila in vsaka skupina 
je izbrala tri člane, ki so predstavili delo 
skupine. po foto terminu je sledil plenar-
ni del zasedanja, oziroma predstavljanje 
dela v skupinah. po predstavljeni témi 
so lahko ostali parlamentarci kaj doda-
li, podali repliko ali postavili vprašanje 
ministrici za šolstvo, dr. maji makovec 
Brenčič, in predsedniku vlade, g. miru 
cerarju. ministrica je dobila veliko vpra-
šanj glede npz-jev, in sicer ali so sploh 
potrebni in zakaj jih pišejo že tretješolci. 
obrazložila je, da le tako lahko spremlja-
jo naš napredek skozi vsa triletja osnov-
ne šole. 
pri témi Šola za življenje je veliko mladih 
ugotovilo, da je premalo praktičnega 
dela in da bi med osnovne predmete 
morali uvesti tudi prvo pomoč. po mne-
nju parlamentarcev je snov preobsežna. 
Učbeniki bi morali biti narejeni po ena-
kem postopku. ocenjen bi moral biti 
tudi trud in da bi vsI imeli pravico do 
testa za nadarjenost.  
glede téme odnosi v šoli se mladi stri-
njajo, da ni spoštovanja s strani učenca 
do učitelja, pa tudi obratno ne. tako 
mislijo, da bi bila včasih dobrodošla 
menjava vlog. Učenci bi bili za en dan 
v vlogi učiteljev, učitelji pa v vlogi učen-
cev. prav tako bi bilo potrebno, da uči-
telj zelo dobro pozna učenca, ki ga uči, v 
smislu karakterja, ciljev, interesov …
pri tematiki metode učenja se je veli-
ko omenjala tehnologija. te naj učenci 
ne bi uporabljali kot igračo, ampak kot 
orodje in pomoč pri učenju. pri tem bi 
lahko izbirali med klasičnim poukom in 
poukom z uporabo tehnologije. 
ko je bila izpostavljena téma Učne vse-
bine, se je veliko razpravljalo ravno o  
npz-jih, češ, da so neuporabni in nesmi-
selni. prav tako bi bilo po mnenju udele-
žencev bolj logično, da se napove tudi 
ustno ocenjevanje, ker se zanj otroci nič 
manj ne učimo kot za pisno ocenjeva-
nje. po razpravljanju je sledila predstavi-
tev državnega zbora in odhod domov.
lahko smo slišali, da mladi ne skrivajo 
svojega mnenja, povejo ga jasno in gla-
sno in kar je najbolj važno, vljudno.
sodelovanje na otroškem parlamen-
tu je bila za vse parlamentarce velika 
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izkušnja. tudi 
zame. Imela sem 
vlogo novinarke. 
verjetno tja ne 
bom več šla. a ni-
koli ne veš, kaj ti 
prinese življenje. 
Je bilo pa vseka-
kor neverjetno 
doživetje za vsa-
kega izmed nas.  
Blažka MERC P., 9. 
razred

LITERARNI NATEČAJI
na šoli se vsa leta odzovemo na šte-
vilne literarne natečaje, ki jih razpišejo 
šole in društva, v okviru katerih učenci 
ustvarjajo zanimive zgodbe in pesmi 
na različne téme. 
v tem šolskem letu so pisali o invalidih 
in preživljanju dopusta z njimi, o klicu 
na številko 112 v primeru raznih nesreč, 
o rodni domovini in njeni kulturni dedi-
ščini, o mladih in pasteh, ki jih prinaša 
odraščanje … veliko nastalih prispev-
kov je tudi nagrajenih, mladi avtorji 
pa so vabljeni na svečane podelitve 
priznanj in nagrad. za kar štiri svoje pri-
spevke je bila v tem šolskem letu nagra-
jena naša učenka – devetošolka Blažka 
merc praper, ki ji pisanje ni tuje, še zlasti 
ne pesmic. tako je bila s pesmijo pepca 
na festivalu otroške poezije rIma raJa 
izbrana med finaliste natečaja – najbolj-
ših 15 ustvarjalcev iz šol slovenije.

PEPCA
pepca se je skozi gozd kobacala,
sama sebi se neumno krohotala.
v laseh je imela pentljo rdečo,
v levi roki pa veliko, raztrgano vrečo.

pa mimo prišel sosedov je miha,
si jo ogleduje, rokave si viha:
»no, no, pepca, ali rabiš pomoč?
Če tako boš nosila, bo trajalo celo noč!«

»kar tiho, kar tiho, mladenič bahavi,
ne veš kaj nosim,« pepca izjavi.
»polno vrečo srebra in zlata!«
pogumno in vljudno še zraven doda.

začudeno pogleda sosedov jo miha,
hitro kot gazela domov jo popiha.
pepca čisto brez slabe vesti,
prečka, hodi čez peščene poti.

»glej jo, glej jo, kako pepca hiti!«
se oglaša polonca in še dekleta tri.
»ti bi tudi hitela, če vedela bi,
da v vreči so same drage stvari.«

polonca prime se za koder v laseh,
ljubosumnost se vidi ji že v očeh.
a pepca smeje se obrne stran,
pogleda na travnik z rožicami obdan.

odloči se, ga prečka bliskovito,
na tleh zasledi Štunfarjevo rosito.
»pepca pa dela, ko ji treba ni!«
mala reče in čričke lovi.

»si kaj rekla?« pepca pogleda.
rosita zavije z očmi in reče: »seveda!«
»oh, kako bi si želela tudi ti,
da v vreči nosila bi tono sladkarij.«

pepca pride domov, celo pot momlja,
vrečo da na mizo in se usede na tla.
»kako lepo je nositi vrečo polno vate,
da vsaj enkrat v življenju ljudje so 
pozorni nate!«
(Blažka Merc P.)

DEVETOŠOLKA OB SLOVESU
Pred neznanimi vrati
sanje otrok o prihodnosti se rodijo 
že zelo zgodaj. z njimi odraščamo, se 
razvijamo, se bogatimo. sanje otrok 
so tudi vstopiti v prvi razred, prvi 
letnik … to so bile tudi moje sanje 
-  sedeti v šolski klopi, se učiti, iskati 
nove stvari … 
v meni je divjal vihar, srce mi je moč-
no udarjalo, roke so se mi tresle, ko 
sem prvič stopila čez šolski prag. ta-
krat sem postala prava šolarka s tor-
bo na hrbtu in risalnim blokom v roki. 
to je bilo to, kar sem si želela. 
leta so zelo hitro minila, med nami 
- sošolci so se spletale močne, prija-
teljske vezi, ki so enkrat napovedale 
sonce, drugič pa zopet dež. Bili smo 
kot vremenska napoved. skupaj smo 
doživljali marsikaj: od kulturnih, izo-
braževalnih, raziskovalnih in ljube-
zenskih doživetij. 
smo v letih, ko puberteta ni pozabila 
na nas. preobrazila nas je iz majhnih 
dečkov in radovednih deklic v velike, 
odraščajoče fante in punce, ki morajo 
prevzeti že kakšne odgovornosti. 
med odmori dekleta čebljamo, kam 
se bomo vpisale, ali bo tam lepo, 
kako se bomo navadili, ali se bomo 
se srečevali po končani osnovni šoli. 
pa tudi za nazaj obujamo spomine 
o tem, da nismo bili vedno pridni in 
ubogljivi, da smo bili tudi radovedni, 
neubogljivi, neučakani, nagajivi in ni-
smo zmeraj ubogali učiteljic. vendar 
so nas zmeraj tolerirale glede tega. 
dale so nam več kot le znanje, poka-
zale so nam, kako se naj borimo, da 
zmagamo v boju.
In tako smo na koncu osnovne šole, 
a vendar spet na začetku. na začetku 
poti, ki je posuta s cvetjem in trnjem. 
vse bolj se nam bliža svet odraslosti, 
ko hočemo narediti vse sami; čeprav 
nam starši želijo pomagati, mi ostaja-
mo gluhi. mislimo si, da nas ne razu-

mejo in ta občutek je obojestranski. 
svojo življenjsko pot hočem nadalje-
vati v gimnaziji. Ufffffff, kako težko 
se sliši ta beseda, a hkrati zelo lepo. 
srednja šola oz. gimnazija mi je prio-
riteta. to mi bo pomagalo v življenju, 
da bom lahko uresničila sanje, ki jih 
imam. vsak korak v življenju je težek, 
ampak mislim, če si nekaj močno že-
lim, ni nič nemogoče. 
Jeseni bomo postali tako imenovani 
»fazani«. porisali in popisali nas bojo 
od glave do nog. ampak tako je, ko 
vstopiš čez šolski prag srednje šole. 
In zato bomo morali zavihati rokave 
in iti veselo na delo. preden bomo 
to naredili, moramo končati osnov-
no šolo, preživeti tudi (verjetno) ne-
pozabni končni izlet, valeto, ki jo že 
nestrpno čakamo in upamo, da bo 
šlo vse po načrtih. potem sledi nekaj 
najboljšega in najobširnejšega, to so 
počitnice, ko bomo lahko lenarili in 
se spočili, nabrali energijo za novo 
šolsko leto in ustvarjali načrte za pri-
hodnost.
v teh letih osnovne šole je bila šola 
zame kot drugi dom, kajti pol dneva 
sem preživela s sošolci. a zdaj se mi 
odpirajo vrata, skozi katera bom sto-
pila sama. vem, da ne bo lahko, am-
pak treba se bo potruditi. 
končuje se naša osnovnošolska pot. 
veliko je vrat, ki nas vabijo, da bi na-
daljevali naše šolanje. Želim si odlič-
no končati osnovno šolo, potem gim-
nazijo in se vpisati na fakulteto. kam, 
še ne vem. v gimnaziji bom spoznala 
veliko novih stvari, idej in na podlagi 
teh se bom odločila, kam me bo vo-
dilo moje srce.   Diana AREH

seveda to še zdaleč ni vse, veliko je 
še tega, o čemer bi lahko zapisali be-
sedo ali dve, a bodi dovolj za tokrat. 
Če pa bi radi izvedeli še kaj več, si 
preberite naše šolsko glasilo Šentjan-
ščice, ki je objavljeno na šolski spletni 
strani. kdo ve, mogoče se prav tam 
skriva prispevek vašega otroka …                            
po vestno opravljenih zadolžitvah 
smo le dočakali zaslužene počitnice, 
čas, ko se bomo vsi – učenci, učite-
lji in starši prepustili brezskrbnemu 
toku poletnih dni in si skušali nabrati 
čim več energije za naslednje šolsko 
leto, bodisi na morju, v hribih ali v za-
vetju domačega vrta …

Za OŠ Šentjanž zbrala in uredila 
Lilijana LADRA.
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odlIČno 5

»odličnjaKi« na sprejemu pri županji
Županja Marijana Cigala je v četrtek, 14. junija 2018, v večnamenski dvorani ŠPIC D v Dravogradu sprejela 
19 letošnjih »zlatih« učencev OŠ Dravograd, OŠ Šentjanž in Glasbene šole Radlje ob Dravi. Učenci so vsa leta 
osnovnošolskega ali glasbenega izobraževanja zaključili s t. i. »odličnim uspehom«. Za dosežen uspeh jim 
iskreno čestitamo in želimo uspehov polno nadaljnjo izobraževalno pot.

tUrIstIČno drUŠtvo

Za letošnje leto smo si člani TD za-
stavili program, ki ga bomo lahko 
uresničili glede na predvidene pri-
hodke, pridobljene na razpisih in od 
donatorjev.
v mesecu januarju smo se nameravali 
udeležiti tekmovanja gradov kralja ma-
tjaža v podpeci, ampak je bila prireditev 
zaradi vremena odpovedana.
na začetku februarja smo se udeležili 
sejma natour alpe adria na gospodar-
skem razstavišču v ljubljani. 
konec marca, v soboto pred cvetno ne-
deljo, smo izdelali cvetnonedeljsko bu-
taro, ki smo jo postavili pri farni cerkvi 
sv. Janeza evangelista.

v mesecu aprilu smo se udeležili čistil-
ne akcije. Članice smo okrasile tudi oder 
za koncert godbe na pihala ojstrica.
na začetku maja smo se na povabilo 
Športnega društva »Branke« ceršak v 
maneži ferkove kmetije v ceršaku (ob-
čina Šentilj) že četrto leto zapored ude-
ležili tekmovanja v kuhanju najboljšega 
golaža. prireditev je bila tako kot vedno 
dobro organizirana in kljub malo slab-
šemu vremenu zjutraj lepo izpeljana.
Udeležili smo se 18. srečanja turistič-
nih društev podeželja, ki je bilo letos v 
Šmarjah pri Jelšah. predstavili smo se na 
stojnici, in sicer z degustacijo koroških 
dobrot in mošta ter s promocijo kraja. 

na razstavi kulinaričnih dobrot kruha 
smo razstavljali naš domači rženi kruh. 
naše članice so tudi letos ob petkih ali 
sobotah prisotne na mercatorjevih tr-
žnicah v celju, velenju in slovenj grad-
cu. več aktivnosti na lokalnem nivoju 
imamo v načrtu za drugo polovico leta.

drage občanke in občani, vabljeni na 
naše prireditve, ki so predhodno obja-
vljene na facebook profilu turističnega 
društva dravograd, večje, kot sta tradi-
cionalni prireditvi zlata jesen dravogra-
da in zimska pravljica dravograda, ki jih 
pripravimo skupaj s ks, pa so objavlje-
ne tudi na ktv dravograd.

turistično društvo
  
Dravograd

Prispevek: Milena Mendaš

OŠ DRAVOGRAD
tIa HorvatIČ
alJa skrUBe
IrIs BrUmnIk
maJa otIČ
mIHa perovnIk
neJc toplak
katJa anJa ŽleBnIk
UrBan mIHelIČ

OŠ ŠENTJANŽ
BlaŽka merc praper
ana kreft
matIJa paJenk

GLAsBENA ŠOLA 
RADLJE OB DRAVI
alenka JezernIk

leJa JUvan
BlaŽ taJzel
aleks erJavc
klara kac
tInkara kogelnIk
Jaka kUplJen
eva vravnek
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zdravJe

projekt Nadgradnja in razvoj preventivnih 
programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem 
varstvu in lokalnih skupnostih
V letu 2017 smo se v Zdravstvenem domu Slovenj Gradec skupaj z Zdravstvenim domom Dravograd v obliki 
konzorcija prijavili na razpis Ministrstva za zdravje. Bili smo uspešni in izbrani kot eno izmed 25 okolij v Slo-
veniji, kjer bosta potekala nadgradnja in razvoj preventivnih programov. 

Prispevek: Mateja Učakar, mag. zdr. nege, vodja Centra za krepitev zdravja ZD Slovenj Gradec in ZD Dravograd

aktivnosti projekta se bodo izvajale na 
območju zdravstvenega doma slovenj 
gradec in zdravstvenega doma dravo-
grad v sodelovanju s partnerji v lokal-
nem okolju (občina, center za socialno 
delo, območna služba zavoda za za-
poslovanje, območna enota zavoda za 
zdravstveno zavarovanje slovenije, ob-
močna enota nIJz, vzgojno izobraževal-
ni zavodi, pUm-o, mladinski centri …). 
nameni projekta so krepitev javnoz-
dravstvene vloge zdravstvenih domov 
(zd), izvajanje nadgradenj preventivnih 
pregledov za otroke in mladostnike, pre-
ventivnih obravnav za ogrožene otroke 
in mladostnike ter izvajanje integrirane 
preventive kroničnih bolezni na primar-

ni ravni zdravstvenega varstva, vklju-
čevanje ranljivih oseb v preventivno 
zdravstveno varstvo ter uvajanje mo-
dela skupnostnega pristopa za krepitev 
zdravja in zmanjševanje neenakosti v 
zdravju v lokalnih skupnostih.
ključni del projekta predstavlja vzpo-
stavitev integriranih centrov za krepi-
tev zdravja (ckz) kot samostojnih enot 
v zdravstvenih domovih. v ckz, ki ima 
sedež v zd slovenj gradec in pokriva 
tudi območje zd dravograd, stremimo 
k zagotavljanju kakovostnih preventiv-
nih programov, ki se med seboj pove-
zujejo in strokovno dopolnjujejo ter jih 
izvaja za to posebej usposobljen kader. 
Izvajamo program priprava na porod in 

starševstvo, aktivnosti krepitve zdrav-
ja in preventivnih obravnav za otroke, 
mladostnike in njihove starše, zobozdra-
vstvene vzgoje za otroke in mladostnike 
ter program za krepitev zdravja odraslih.                                                     
s ciljem doseganja boljšega zdravja, z 
zdravjem povezane kakovosti življenja 
in zmanjševanja neenakosti v zdravju 
v lokalnih skupnostih ter načrtovanja 
aktivnosti promocije zdravja, ki bodo iz-
hajale iz potreb ciljnih populacij, bomo 
v okviru tega projekta prispevali k boljši 
informiranosti, motiviranosti in posledič-
no vključenosti v preventivne programe 
ter k dostopnejšim, sprejemljivejšim in 
ustreznejšim preventivnim obravnavam.

nenehno izboljševanje procesov je te-
meljna zavezanost kakovosti izvajanja 
našega poslanstva. ohraniti in krepiti 
želimo vse dejavnosti v mreži osnovne 
dejavnosti kot enovit preventivno kura-
tivni center, s poudarkom na promociji 
zdravja. naš zavod želi postati eden naj-
bolj prijaznih in strokovno usposoblje-
nih zavodov na koroškem na področju 
primarnega zdravstvenega varstva.
na področju strokovnosti rastemo, pri-
dobivamo nove kadre in v bližnji priho-
dnosti bomo zagotavljali tri specialiste 
družinske medicine, imamo specialistko 
dentalne medicine za pedontologijo za 
celotno koroško, v naslednjih treh letih 
pa predvidevamo še specialista pedi-
atra. toliko specialistov v našem majh-
nem zavodu zagotavlja strokovno moč-
no ustanovo, ki potrebuje le še sodobno 
opremo.   
na tem področju smo zelo šibki, saj je 
splošna stopnja odpisanosti medicinske 
opreme v zdravstvenem domu dravo-
grad več kot petinosemdeset odstotna. 
ključne težave smo imeli z zobozdra-
vstevnim stolom v šolski ambulanti, z 
dotrajano opremo za preventivo, rtg 
in  njegovo digitalizacijo ter nakupom 
ostale manjše opreme po oddelkih. to 
opremo je bilo  nujno treba posodobi-

ti in odločili smo se, da najprej uredimo 
šolsko zobno ambulanto. 
zavod je bil v težkih poslovnih razme-
rah. v zdravstvu in pri upravljalcih ni 
namenskih finačnih sredstev za investi-
cije, zato smo se odločili, da poskusimo 
del sredstev pridobiti z donacijo. pozvali 
smo vas, uporabnike naših storitev, da 
nam pomagate.
z veseljem ugotavljamo, da ste se od-
zvali nad našimi pričakovanji in nam 
omogočili nabavo osnovne opreme šol-
ske zobozdravstvene ambulante. s tem 
smo uredili pogoje za uspešno delo v 
šolski zobozdravstveni ambulanti, ki je 
na to čakala že kar nekaj let. zamenjava 
okoli 20 let starega zobozdravstvene-
ga stola je olajšala delo zobozdravnici, 
zmanjšala bolečine našim mladim  pa-
cientom ter zagotovila bistveno višjo 
stopnjo varnosti pred okužbami. z no-
vim stolom že od meseca marca tega 
leta poleg navedenega zagotovljamo 
še kontinuirano dezinfekcijsko funkcijo, 
ki je pomembna tehnična funkcija in je 
skladna s standardom današnjega časa.
pomoč pri reševanju odprave pomanj-
kljivosti zaradi zastarelosti opreme nam 
veliko pomeni, saj lahko s tem našim 
mladim pacientom nudimo kakovo-
stnejše storitve, kar je bistvo našega 

poslanstva. verjamem, da zdravje spada 
med našo najvišjo temeljno vrednoto in 
s takšnimi plemenitimi dejanji ga bomo 
lahko tudi zagotavljali. 
Hvala vsem, ki ste se odzvali naši prošnji 
za donacijo in tako našim otrokom in 
mladostnikom omogočili kakovostno in 
ustrezno zobozdravstveno oskrbo v zo-
bozdravstveni ambulanti oŠ neznanih 
talcev dravograd.

Direktor ZD DRAVOGRAD:
Jožef Studenčnik, univ. dipl. inž., spec. manag.

Zdravstveni dom Dravograd je javni zdravstveni zavod, ki ga je ustanovila Občina Dravograd. Ustanovljen je 
za izvajanje osnovnega zdravstvenega varstva in obsega preprečevanje bolezni in poškodb, odkrivanje bole-
zni, diagnostiko, zdravstvenovzgojno delo, zdravljenje in rehabilitacijo na ambulantni in dispanzerski način. 
Dejavnosti se izvajajo v poslovnih prostorih zdravstvenega doma, v Osnovni šoli Neznanih talcev Dravograd 
in na terenu na območju občine Dravograd za nekaj manj kot 9000 prebivalcev. 

Zdravstveni dom
  
bogatejši za nov zobozdravstveni stol
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koroŠkI dom starostnIkov ČrneČe

INTERVJU Z GOsPO 
JOŽICO HEBER
Marca letos je stanovalka 
Koroškega doma starostnikov 
postala tudi gospa Jožica Heber. 
Z veseljem je z nami podelila 
svojo izkušnjo.

Nam zaupate nekaj o sebi?
rodila sem se na golniku, 18. marca 
1945, stara sem 73 let. ko sem bila sta-
ra 20 let, sem šla od doma, v prvo služ-
bo v ljubljano. delala sem v bolnišnici 
golnik, v mikrobiološkem laboratoriju. 
pri dvajsetih letih sem se poročila in 
imela otroka, nato sva se 1. 1. 1969 z 
možem zaradi njegove službe preseli-
la v dravograd. tudi v dravogradu sem 
se večkrat selila v različna stanovanja, 
nato pa smo se preselili v hišo. Hiša je 
zdaj bila prevelika zame, zato sem pri-
šla v Črneče v dom. Imam tri otroke in 
že deset vnukov ter dva pravnuka.
»ljubezen ni to, da gledava drug dru-
gega, ampak da vsi gledamo v isto 
smer.«

Kakšno je bilo vaše 
življenje Dravograjčanke?
prvi dve leti sem hodila na ravne v 
službo. vozila sem se z vlakom in av-
tobusom. nato sem dobila službo v 
dravograjskem zdravstvenem domu 
in tu delala do upokojitve. ob službi 
sem na farmaciji študirala medicinsko 
biokemijo. 

Katerih aktivnosti ste 
se v Dravogradu udeleževali?
rada berem knjige, zato sem veliko 
hodila v knjižnico. sodelovala sem pri 
planinskem društvu, kjer smo se udele-
ževali izletov. naredila sem tečaj za pla-
ninskega vodnika in tudi sama vodila 
izlete. dravograjčani so se mi zahvalili, 
saj sem jim pokazala veliko mest in tako 
sem dobila priznanje s strani planinske-
ga društva, katerega podelitev je bila v 
lendavi. sodelovala sem in še sedaj so-
delujem pri društvu upokojencev, so-
delujem tudi pri društvu za zdravje srca 
in ožilja. aktivna pa sem tudi pri vseh 
društvih, pri katerih je bil moj mož, ki je 
opravljal službo zdravnika.
 
V Koroškem domu starostnikov ste 
našli svoj novi dom. Kaj vam je tu še 
posebej všeč?

všeč mi je lokacija in okolica doma, 
lokacija malo manj zaradi povezave z 
dravogradom, avtobus pelje zelo red-
ko. tu v domu človek nikoli ni sam, kar 
je v redu. nimaš vsakodnevnih skrbi in 
se lahko posvetiš hobijem. Udeležujem 
se telovadbe, sodelujem v likovni de-
lavnici, veliko berem, rešujem križanke, 
kar je telovadba za moje možgane.

Kaj pa je vplivalo na Vašo 
odločitev za prihod v dom?
videla sem, da nisem več sama kos 
delu, ki sem ga imela doma. nisem 
ga mogla več sama ustrezno opravi-
ti. v domu sem relativno samostojna. 
dobro se mi zdi, da se lahko odločim 
kje in kako bom živela. s prihodom v 
dom sem tudi otrokom odvzela ka-
kšno skrb.

Kako poteka Vaš dan v domu?
na vse tri obroke hodim v jedilnico. 
vsak dan grem v delovno terapijo. gle-
dam televizijo, ki jo imam v sobi. zelo 
rada gledam risanke in kvize. včasih 
me zamotijo kakšni obiski, pogosto 
posedim kje v domu in malo poklepe-
tam s stanovalci.
v prostem času rešujem križanke. 
zame je časopis takoj več vreden, če 
ima še kakšno križanko. Hodim na 
sprehode, vsake toliko časa rada vi-
dim, da me otroci povabijo na kakšen 
izlet. rada berem, trenutno pa berem 
nemško kriminalko od usode preklet. 
v branje bi vsem priporočila martina 
krpana, je kratka in zanimiva zgodba. 
zelo lepo bi bilo, če bi ljudje prebrali 
knjigo z naslovom Hipokratova prise-
ga, avtorice dr. zore konjajev, ker tako 
po človeško predstavi tiste težke čase 
med 2. svetovno vojno. rada berem 
poezijo in jo tudi poslušam.
»Jaz sem spoznala, da zdaj, ko potre-
bujem pogovor, velikokrat grem v cer-
kev. ljudje pravijo, da kdor se obrača 
Bogu, ni nikoli sam.«
»kdor pozna Boga, ta zna tisto, česar 
ne zna pol sveta, podariti nasmeh sre-
di gorja.«

Ali Vam je bil kateri dogodek 
v domu posebej drag/ljub?
najbrž bo to dan odprtih vrat, saj sem 
tudi kot članica rdečega križa večkrat 
prišla v dom. Upam, da bom takrat 
imela veliko obiskov in klepetov.

Pred kratkim ste se prvič udeležili 
tudi modne revije v domu. 
Bilo je zelo zanimivo. angažiranih je 
bilo veliko stanovalcev, ki so se skrb-
no pripravljali za vlogo manekenov. 
vsi smo se je radi udeležili, saj nas je 
mira, za ta dogodek navdušila ter lepo 
in skrbno pripravila. 

Bi kaj spremenili v življenju, 
če bi bili še enkrat mladi?
Žal mi je, da sem starše že izgubila, saj 
ko sem se postavila na svoje noge, bi 
jim lahko kaj povrnila. vsem bi priporo-
čila, da se v družini veliko pogovarjajo, 
saj se mi zdi to zelo pomembno. sama 
bi rada kdaj starše še kaj vprašala.

Kaj je vaš moto?
Živi, pusti živeti. zdi se mi, da je zgo-
voren. a ni lepo pustiti živeti vse, kar 
je živega?

Kaj bi želeli sporočiti bralcem 
glasila Informator?
Bralcem bi rada sporočila, da naj držijo 
skupaj in naj ne bodo sebični. ljudje 
so tako bolj uspešni in vsem je lepše. 
altruizem in občutek za skupnost sta 
nekaj pozitivnega.

»po čebelah se vižaj.«

Prispevek: Alma Osmič, študentka Fakultete za socialno delo

»Tu v domu človek nikoli ni sam, kar je v redu« 
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PROGRAM sTAREJŠI ZA sTAREJŠE
moj namen je na kratko opisati naše delo v programu starejši 
za starejše in prve vožnje z avtom za starejše. 
v dveh letih in pol našega delovanja v programu starejši za 
starejše je od 1298 starejših v naši občini vanj vključenih 1068 
starejših od 69 let. velika večina, to je kar 80 %, je odgovorila 
na vprašalnik, na osnovi katerega smo dobili sliko o življenju 
in posledično tudi o njihovih potrebah za dostojno življenje 
v starosti. vseh starejših, ki so potrebovali kakršno koli pomoč, 
je bilo v teh dveh letih okrog 400. tako naših 27 požrtvovalnih 
prostovoljcev redno obiskuje in pomaga starejšim v naši obči-
ni. za marsikoga starejšega je naš prostovoljec vir informacij o 
tem, kje lahko dobi pomoč pri hrani, strežbi ali finančni pomo-
či. prostovoljci obiskujejo starejše glede na njihove potrebe in 
želje. na prvem mestu je zagotovo želja po druženju, potem 
sprehodi in dajanje informacij. neredko se zgodi, da starejši 
tudi po telefonu pokličejo našega prostovoljca in povedo, kaj 
jih teži. društvo upokojencev dravograd s tem programom 
presega okvir delovanja samo znotraj društva, saj pomaga 
vsem starejšim, ne glede na to, ali so naši člani ali ne.
z mesecem aprilom 2018 pa smo začeli s prevozi starejših v 
naši občini. avto peugeot 208 smo kupili s prostovoljnimi pri-
spevki in donatorskimi sredstvi ter z denarjem, ki so ga dravo-
grajčani prispevali iz lastnega žepa, saj so zaznali potrebo po 
prevozih. za stroške avtomobila pa je letos prispevala občina 
dravograd, in sicer 1800 evrov. voznikov prostovoljcev je 12, ki 
se trudijo starejše pripeljati varno in pravočasno k zdravniku, 
zdravniku specialistu, zobozdravniku, po nujnih nakupih ali na 
prireditve na območju koroške. vozniki so naši prostovoljci v 
programu starejši za starejše in prostovoljci iz društva šoferjev 
in avtoprevoznikov dravograd. amd dravograd je voznikom 
omogočil izobraževanje v centru varne vožnje na vranskem. 
klice za prevoz sprejemamo od ponedeljka do petka od 8. do 
15. ure. zaradi boljše organizacije priporočamo, da se pokliče 
vsaj tri dni prej, na številko 040 548 474. na območju goriškega 
vrha in ojstrice pa voznica prostovoljka vozi s svojim avtom. 
naši prostovoljci so ljudje, ki radi pomagajo tistemu, ki je po-
moči potreben. vsak ponedeljek lahko pridejo v društvo na 
pogovor in skupno reševanje problemov na terenu. deležni so 
rednega izobraževanja in posredovanja pomembnih informa-
cij za starejše, ki jih obiskujejo.
  
DELO sOCIALNO-ZDRAVsTVENE KOMIsIJE
ko govorimo o komisiji za socialno-zdravstvena vprašanja, je 
treba omeniti, da je bil že leta 1986 ustanovljen odbor za soci-
alo, ki ga je vodila ga. marija poberžnik. leta 1993 se je odbor 
preimenoval v komisijo za socialno-zdravstvena vprašanja in 
leta 2007 je predsednica komisije postala ga. mirjana cvijič. 
Članici te komisije pa sta Jožica Ivačič in monika popič.
komisija ima številne naloge, ki pomagajo življenje starejših 
občanov narediti čim bolj prijazno in dostojno. to je stalna 
skrb za najstarejše, bolne, socialno šibke in osamljene člane 
našega društva, z namenom preprečevanja izključenosti čla-
nov iz socialnega okolja.
pri stikih s starejšimi so nam v pomoč prizadevni poverjeniki na 
terenu, ki imajo zelo dobre stike z našimi člani in posledično ima 
tudi naša komisija dobre informacije in vezi med njimi. največ 
srečanj vsako leto opravimo ob njihovih življenjskih jubilejih, ko 
jih obiščemo na domu. teh obiskov je okrog 80 na leto.

stiki s slavljenci in njihovimi svojci so prijetni in prisrčni. Člani se 
nas vedno razveselijo in zadovoljni ugotovijo, da le niso pov-
sem nepozabljeni. naše člane pa obiskujemo tudi v domu sta-
rostnikov, in sicer ob jubilejih, novem letu in raznih prireditvah. 
obiskujemo tudi tiste, ki se dlje časa zdravijo v bolnišnicah in 
imajo z okolico zelo redke stike ali pa jih sploh nimajo. Člane 
nad 85 let pa povabimo na srečanja in jih brezplačno pogosti-
mo. večkrat nam uspe tudi, da člane z zelo nizkimi pokojnina-
mi ob praznikih obdarimo. 
z veseljem bomo še naprej spremljali kakovost življenja starej-
ših doma in v domovih za starejše. spremljali bomo, kako živijo 
ljudje in kakšne so njihove možnosti za vključevanje v aktivno 
življenje družbe.

drUŠtvo UpokoJencev

Prispevek: Mag. Ivanka Mori, podpredsednica DU Dravograd

delo društva upokojencev dravograd 

na področju sociale in prostovoljstva

Obisk ob visokem jubileju pri ge. Brzelak

Prvo srečanje voznikov prostovoljcev z novim avtom

Veselimo se novega avta    

Obisk ge. županje Marijane Cigala
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oBMočno ZdružEnjE 

Rdečega križa Dravograd 
OZRK Dravograd se je v drugi polovici leta 2018 še vedno spopadal s socialnimi problemi in stiskami številnih 
ljudi, saj mnogi še vedno ne občutijo pozitivnih posledic višje gospodarske rasti in zaposlenosti, ki jo v Slove-
niji dosegamo v zadnjih letih. Vsi naši napori so usmerjeni v en sam cilj – pomagati najbolj ranljivim skupi-
nam ljudi, predvsem na področju socialnih programov. Kljub omejenim zmožnostim smo v naši organizaciji 
uspeli nuditi pomoč vsem, ki so zanjo prosili in bili do nje upravičeni. 

v ozrk dravograd smo si s sprejetjem 
programa za leto 2018 ponovno zadali 
številne in raznovrstne naloge, katerih 
cilj je spodbujati humanitarnost in so-
lidarnost med ljudmi. pri opravljanju 
zadanih nalog si prizadevamo, da jih ne 
bi opravili zgolj na birokratski in neose-
ben način, temveč s humanim in spo-
štljivim odnosom do oseb in družin v 
stiski, ki jim nudimo pomoč.  

Uspešni smo bili pri organiziranju krvo-
dajalskih akcij, zdraviliškega letovanja 
socialno ogroženih otrok na debelem 
rtiču, prostovoljstva in izvajanja social-
nih programov oskrbovanja in obisko-
vanja starostnikov ter socialno ranljivih 
oseb in družin. Uspešno smo namreč 
razdeljevali prehrambne pakete in vi-
ške hrane iz trgovine spar v dravogra-
du. posebno pozornost smo tudi letos 
namenili različnim aktivnostim v tednu 
rdečega križa in tednu solidarnosti, 
kjer smo med drugim organizirali do-
bro obiskovana merjenja krvnega tlaka, 
sladkorja in holesterola po vseh krajev-
nih skupnostih v občini dravograd.  

na področju sistema civilne zaščite in 
reševanja usposabljamo ekipo prve 
pomoči ozrk dravograd in se vključu-
jemo v aktivnosti pri zagotavljanju po-
moči prizadetim v naravnih in drugih 
nesrečah. s stalnim izobraževanjem in 
preverjanjem znanj na področju prve 
pomoči smo ustrezno pripravljeni za 
izvajanje javnega pooblastila. poleg 
tega redno organiziramo obnovitvena 
usposabljanja o nudenju prve pomoči 
in reševanju življenj z defibrilatorjem za 
občane in občanke občine dravograd. 
ozrk dravograd je letos prejel bronasti 
znak civilne zaščite za požrtvovalno in 
učinkovito posredovanje ob neurju s 
poplavami decembra 2017.    

Krvodajalstvo 
organiziranje krvodajalskih akcij je ena 
izmed glavnih dejavnosti rdečega križa 
slovenije. cilj krvodajalstva je zagotavlja-
ti samozadostno oskrbo krvi v sloveniji. 
v sloveniji kri daruje okoli pet odstotkov 
prebivalstva. krvodajalstvo je človeko-

ljubna in humanitarna dejavnost, ki se 
izvaja po načelih prostovoljnosti, brez-
plačnosti in anonimnosti. darovanje krvi 
še vedno velja za eno iz med najbolj hu-
manitarnih in solidarnih dejanj posame-
znika, saj vsaka oddana kri pripomore k 
rešitvi življenja osebe, ki jo potrebuje. 

v prvih štirih mesecih letošnjega leta 
smo organizirali štiri krvodajalske akcije, 
ki se jih je udeležilo 115 krvodajalcev in 
krvodajalk. naloge območnega združe-
nja rdečega križa dravograd so vablje-
nje in motiviranje krvodajalk in krvoda-
jalcev k dajanju krvi, pridobivanje novih 
krvodajalcev in ozaveščanje mladih o 
namenu in pomembnosti krvodajalstva. 
vsem krvodajalcem in krvodajalkam 
občine dravograd se zahvaljujemo za 
njihovo humano in solidarno dejanje 
ter pozivamo mlade krvodajalce, da se 
nam pridružijo. v septembru 2018 bomo 
naše krvodajalke in krvodajalce nagradili 
z enodnevnim izletom v mladinsko leto-
višče rk slovenije debeli rtič, s postan-
kom v postojni in ogledom postojnske 
jame. na debelem rtiču bomo za krvo-
dajalce pripravili tudi krajšo slavnostno 
podelitev priznanj.

Socialni program 
socialni program, nudenje pomoči 
najbolj ogroženim posameznikom in 
družinam, je ena izmed temeljnih in 
najobsežnejših nalog ozrk dravograd. 
z nudenjem materialne pomoči ozrk 
dravograd pomaga lajšati socialno sti-
sko brezposelnih, starostnikov, bolnih, 
osamljenih in drugih pomoči potrebnih. 

od januarja do maja smo razdelili 205 
prehrambnih paketov iz intervencijske 
zaloge hrane iz evropske unije in 136 
paketov rdečega križa, ki so financira-
ni iz sredstev fundacije invalidskih in 
humanitarnih organizacij (fIHo). dnev-
no smo razdeljevali tudi višek hrane iz 
trgovine spar dravograd. Iz tega pro-
grama je bilo razdeljenih 835 kg mesa, 
kruha in drobnega peciva v skupni vre-
dnosti 2700 evrov. mesečno smo oddali 
tudi okoli 250 kg rabljenih oblačil, obu-
tve in higienskih pripomočkov.

Zbirna akcija Mercator
v soboto, 19. maja 2018, je ozrk dra-
vograd v okviru akcije »zbiramo hrano. 
lahko prispevaš?« organiziral zbirno 
akcijo v trgovini mercator v dravogra-
du. zbirna akcija je potekala od 7.00 ure 
zjutraj do 14.00 ure popoldne. v akciji 
smo zbrali okoli 350 kg prehrambnih in 
higienskih izdelkov, kar je preseglo naša 
prvotna pričakovanja. zbrane izdelke 
bomo razdelili med posameznike in 
družine v socialni stiski v dravogradu, 
skupaj s prehrambnimi paketi iz inter-
vencijske zaloge evropske unije.   

Letovaje socialno ogroženih 
otrok na Debelem rtiču
v času zimskih počitnic, med 24. febru-
arjem in 3. marcem 2018, smo devetim 
otrokom iz socialno ogroženih družin 
iz občine dravograd omogočili brez-
plačno letovanje na morju, in sicer v 
mladinskem letovišču debeli rtič. Brez-
plačno letovanje na debelem rtiču smo 
med 16. in 23. aprilom 2018 omogočili 
tudi enemu starostniku iz naše občine. 
sredstva za brezplačno letovanje smo 
pridobili preko javnega razpisa fIHo − 
fundacije invalidskih in humanitarnih 
organizacij.     

Usposabljanje iz prve pomoči 
in obnovitev znanja 
z defibrilatorjem
v prvi polovici letošnjega leta smo iz-
vedli dve obnovitveni usposabljanji 
iz nudenja prve pomoči in uporabe 
defibrilatorja. prvo usposabljanje smo 
organizirali 11. februarja 2018 za lovsko 
družino dravograd, ki se ga je udeležilo 
65 članov lovske družine. Usposabljanje 
je vodila višja medicinska sestra fra-
nja Hribernik. drugo usposabljanje pa 

Prispevek: Irena Gostenčnik in Grega Gostenčnik
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smo izvedli 16. marca 2018 za krajevno 
skupnost trbonje, ki ga je vodila lona 
Heber, dr. med. obnovitvenega uspo-
sabljanja se je udeležilo 19 krajanov in 
krajank trbonj. 

Aktivnosti v 
Tednu Rdečega križa 
8. maja, na rojstni dan Henrija dunanta, 
praznujemo svetovni dan rdečega križa. 
s tem dnevom se začne tudi teden rde-
čega križa, v katerem območna združe-
nja po vsej sloveniji pripravijo številne 
dogodke, s katerimi želimo širši javnosti 
približati svoje delovanje, opozarjati na 
pomen prostovoljstva in človekoljubja 
ter med svoje vrste pritegniti nove pro-
stovoljce. letos je teden rdečega križa 
potekal pod geslom »ker nam je mar. 
povsod in za vsakogar.« ozrk dravograd 
je med 8. in 31. majem 2018 pripravil raz-
lične aktivnosti za občanke in občane 
občine dravograd. 

organizirali smo tradicionalna merjenja 
krvnega tlaka, sladkorja in holesterola, 
ki smo jih izvedli v krajevnih skupnostih 
trbonje, Črneče, libeliče, Šentjanž pri 
dravogradu in dravograd ter na ojstri-
ci. skupaj se je merjenja udeležilo 210 
občank in občanov. v tednu rdečega 
križa smo tudi izvedli štiri krvodajalske 
akcije za vse krajevne skupnosti v obči-

ni dravograd. 
na osnovnih šolah dravograd in Šen-
tjanž pri dravogradu ter na podružnič-
nih osnovnih šolah trbonje in libeliče 
smo izvedli kolesarske krožke v 5. razre-
dih. v izvajanje aktivnosti rdečega križa 
dravograd vključujemo tudi učence 
osnovnih šol dravograd in Šentjanž pri 
dravogradu s podružnicami. Učenci oŠ 
Šentjanž pri dravogradu so pripravili 
zbiranje prehrambnih in higienskih pri-
pomočkov in obiskali transfuzijski odde-

lek v splošni bolnišnici slovenj gradec.
Učenci oŠ Šentjanž pri dravogradu in 
dravograd so nas obiskali v prostorih 
ozrk dravograd, kjer smo jih seznanili s 
humanitarnim in socialnim delom ozrk 
dravograd. 

10. tradicionalno srečanje 
starejših krajanov KS Šentjanž 
pri Dravogradu – Pozdrav 
pomladi 
v soboto, 19. maja 2018, je krajevna or-
ganizacija rk Šentjanž pri dravogradu 
organizirala 10. tradicionalno srečanje 
starejših krajanov krajevne skupnosti, ki 
se ga je udeležilo 70 starostnikov. poz-
dravnemu nagovoru predsednice ozrk 
dravograd franje Hribernik je sledil kul-
turni program, ki so ga pripravili učenci 
in učenke oŠ Šentjanž pri dravogradu. 
prireditev smo zaključili z razdelitvijo pri-
ložnostnih daril, s pogostitvijo s piščan-
čjo obaro in pecivom ter druženjem in 
klepetom. srečanje starostnikov so pod-
prli trije donatorji, in sicer ks Šentjanž 
pri dravogradu, ki je prispevala finančna 
sredstva za nakup pijače in slanega pe-
civa ter kmetiji Jeglijenk in Brdnik, ki sta 
prispevali pecivo za pogostitev starejših 
občanov.  

Pomoč pri odpravljanju 
posledic viharnega vetra in 
ujm v decembru 2017
naloge ozrk dravograd na področju 
civilne zaščite so: načrtovanje priprav 
na nesreče, zagotavljanje učinkovitih 
mehanizmov ukrepanja ob nesrečah, 
osveščanje in zagotavljanje pomoči pri 
odpravljanju posledic naravnih nesreč 
ali drugih izrednih dogodkov. ozrk 
dravograd poleg tega tudi izpopolnju-

je delovanje lastne mreže za ukrepanje 
in zagotavlja pomoči pri odpravljanju 
posledic ob naravnih in drugih nesre-
čah. za uspešno, hitro in učinkovito 
delovanje ob različnih nesrečah se po-
vezujemo s štabom cz občine dravo-
grad in nacionalnim društvom rdeče-
ga križa slovenije.  

11. decembra 2017 je občino dravograd 
zajel močan viharni veter, podiral je 
drevesa, ki so uničevala električno na-

peljavo, povzročala zastoje na cestah 
in škodo na stanovanjskih objektih. 
orkanski veter je odkrival tudi strehe 
na hišah. močan veter je prebivalcem 
občine dravograd povzročil ogromno 
škode. sekretarka ozrk dravograd Ire-
na gostenčnik je stanje in škodo, ki jo 
je povzročilo neurje, spremljala preko 
štaba cz občine dravograd, ki je bil 
aktiviran prvi dan naravne nesreče. 
sekretarka je takoj poslala prošnjo za 
finančno pomoč na rdeči križ slove-
nije. rk slovenije je 15. decembra 2018 
iz sklada solidarnosti nakazal 12.000 
evrov za popravilo škode. občinska ko-
misija za razdelitev pomoči se je sestala 
20. decembra 2018 in sredstva razdelila 
na podlagi sklepa (sredstva se razde-
lijo: socialno ogroženim družinam in 
družinam, ki nimajo drugih primernih 
nastanitvenih možnosti). sredstva so 
bila razdeljena 17 družinam, in sicer kot 
prva pomoč pri reševanju nastale ško-
de zaradi orkanskega vetra. 

Bronasto priznanje civilne 
zaščite 
območno združenje rdečega križa 
dravograd je na slavnostni prireditvi 
ob dnevu civilne zaščite, ki je potekala 
6. marca v družbenem domu prevalje, 
prejel bronasti znak civilne zaščite za 
požrtvovalno in učinkovito posredo-
vanje ob viharnem vetru decembra 
2017. priznanje je podelil poveljnik ci-
vilne zaščite za koroško, alan matijevič. 
v imenu ozrk dravograd je priznanje 
sprejela sekretarka območnega združe-
nja, Irena gostenčnik. poleg združenja 
je na slavnostni podelitvi priznanj pri-
znanje prejel tudi dolgoletni prostovo-
ljec ozrk dravograd anže Jaušovec. 

Bronasto priznanje je prejel za požrtvo-
valno in učinkovito delo pri vodenju in 
organizaciji ekipe prve pomoči ozrk 
dravograd. anže Jaušovec od leta 2011 
vodi, usposablja in spodbuja člane 
ekipe za udeležbo na vsakoletnih re-
gijskih tekmovanjih ekip prve pomoči 
in civilne zaščite, poleg tega se redno 
udeležuje izobraževanj in usposabljanj 
iz prve pomoči, ki jih organizira rdeči 
križ slovenije.    
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TEČAJ ZA OPERATIVNEGA GAsILCA
Na podlagi programa izobraževanj Gasilske zveze Dravo-
grad smo od marca 2017 do marca 2018 v skladu s temelj-
nim programom usposabljanja prostovoljnih gasilcev 
izvedli dva tečaja in izobrazili ter usposobili 25 operativ-
nih gasilcev, od tega jih je 17 včlanjenih v Gasilsko zvezo 
Dravograd, osem pa jih prihaja iz drugih Gasilskih zvez 
Koroške regije. 

gre za temeljna usposabljanja, ki so zelo zahtevna in obse-
žna. tečajniki v prvi fazi opravijo tečaj za gasilca pripravnika, 
ki zajema osem različnih predmetov v skupnem trajanju 34 
pedagoških ur, od tega 29 ur teoretičnih predavanj in pet 
ur praktičnih vaj, ter izpit. Udeleženec po uspešno zaklju-
čenem programu pridobi potrebno teoretično in praktično 
znanje za opravljanje preventivnih in manj zahtevnih opera-
tivnih nalog v gasilski enoti ter čin gasilca pripravnika. 
nato sledi tečaj za 
operativnega gasilca, 
ki zajema devet različ-
nih predmetov v sku-
pnem trajanju 149 ur, 
od tega 57 ur teore-
tičnih predavanj in 92 
ur praktičnih vaj, izpit 
ter zaključna izpita iz 
teorije in prakse. cilj 
programa je usposo-
biti gasilce za izvaja-
nje nalog gašenja in 
reševanja v primeru 
požara ter v primeru 
naravnih in drugih 
nesreč. Udeleženec 
pridobi čin gasilca.

v gasilski zvezi dravograd se zavedamo, da je za uspešno 
delo ključnega pomena izobraževanje članov, predvsem 
zato, ker so naše naloge čedalje zahtevnejše in obsežnejše. 
ne glede na to, da v svojih vrstah združujemo prostovoljne 
gasilce, se trudimo, da sledimo novostim na tem področju. 
»novopečenim« operativnim gasilcem iskreno čestitamo in 
se jim zahvaljujemo za njihov čas, vztrajnost in zagnanost. 
Želimo jim veliko uspeha pri opravljanju tega humanega 
poslanstva. nanje zremo s ponosom in upamo, da bodo 
nadaljevali gasilsko tradicijo v dobrobit skupnosti in priho-
dnjih generacij.

zahvaljujemo se predavateljem in inštruktorjem ter prosto-
voljnim gasilskim društvom, ki so pomagali pri organizaciji 
in izvedbi teh tečajev. 

v slogi je moč, na pomoČ! 

iZoBražEvanja 
v Gasilski zvezi Dravograd

Prispevek: GZ Dravograd

Zaključni izpiti, 24. 03. 2018, PGD Dravograd

Podelitev diplom in činov, 25. 05. 2018, PGD Šentjanž pri Dravogradu 
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cIvIlna zaŠČIta

regijsko preverjanje je bilo izvedeno v centru Črne, kjer so do-
bro izkoristili obstoječa podjetja, ustanove ter infrastrukturo in 
s tem poskrbeli za boljšo pripravljenost na morebitne narav-
ne in druge nesreče. vsaka ekipa je svojo usposobljenost in  
znanje preizkusila pri dajanju prve pomoči poškodovanim v 
različnih situacijah na štirih delovnih mestih.
na ta način se poskuša prva pomoč približati javnosti ter ob-
čanom prikazati delo in poslanstvo ekip prve pomoči, članom 
ekip pa omogočiti preizkus znanja v reševalnih aktivnostih, kot 
bi dejansko potekale ob množični nesreči.

na preverjanju, katerega cilj je obnavljati teoretično in prak-
tično znanje članov ekip in s tem vzdrževati njihovo stalno 
usposobljenost za dajanje prve pomoči, je sodelovalo osem 
ekip. ekipe so ponovno dokazale, da imajo veliko znanja ter 
da so pripravljene pomagati v vsakršni situaciji. prvo mesto je 
dosegla ekipa adient d.o.o. slovenj gradec, sledili sta ji ekipi 
prostovoljnega gasilskega društva mislinja ter prostovoljnega 
gasilskega društva radlje ob dravi.

prvouvrščena ekipa regijskega preverjanja usposobljenosti 
ima pravico sodelovanja na državnem preverjanju usposoblje-
nosti ekip prve pomoči civilne zaščite in rdečega križa, ki bo 
predvidoma izvedeno oktobra 2018 v postojni.

na tem preverjanju je sodelovala tudi ekipa pp cz občine dra-
vograd, ki je osvojila 6. mesto. 

ekipi pp, mentorju ter vsem ostalim, ki pomagate, se zahvalju-
jemo za vaše delo ter vztrajnost in vam za opravljeno preverja-
nje in doseženo 6. mesto iskreno čestitamo! Že več let namreč 
opažamo, da na regijskem preverjanju sodeluje vse manj ekip 
civilne zaščite ter rdečega križa in vse več prostovoljnih gasil-
cev. ekipa tudi preko leta aktivno sodeluje pri  predstavitvah in 
prireditvah, za kar se ji zahvaljujemo. Čestitki in zahvali za do-
bro opravljeno preverjanje usposobljenosti se pridružuje tudi 
občina dravograd. 

regijsko preverjanje  
usposobljenosti ekip prve pomoči 2018
V soboto, 19. 5. 2018, je na območju občine Črna na Koroškem potekalo XXIV. regijsko preverjanje 
usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa v Koroški regiji, ki so ga organizirali 
Uprava RS za zaščito in reševanje - izpostava Slovenj Gradec, Rdeči križ Slovenije - Območno združenje 
Mežiške doline in Občina Črna. 

Prispevek: Bojana Flis
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V soboto, 9. junija, je potekalo že 18. srečanje Šempetrov. Tudi v Dravogradu imamo Šempeter (na Kronski gori), 
zato smo bili ponovno povabljeni na celodnevno športno-zabavno druženje. Tokrat nas je pot vodila čez mejo, 
v San Pietro di Natisone (Špeter Slovenov) v Italiji. Iz naše občine se je srečanja pod vodstvom županje Ma-
rijane Cigala udeležila 50-članska »delegacija« športnikov, lovcev, Šempetrskega šopka, MoPZ Štefan Goršek  
Čaki in ostalih Šempetranov.

18. srEčanjE Šempetrov

Občina Dravograd se srečanj udele-
žuje od leta 2006. kraji in župnije, ki 
nosijo ime po svetem petru, so se za-
čeli srečevati že leta 2000 na pobudo 
treh Šempetrov – pri gorici, v savinj-
ski dolini in otočca. postopno smo se 
jim pridružili še piran, Bistrica ob sotli, 
pivka, san pietro di natisone (Špeter 
slovenov) v Beneški sloveniji in naš sv. 
peter na kronski gori. za to gre zahvala 
harmonikarjem Šempetrskega šopka, 
ki so s svojim imenom pritegnili po-
zornost in opozorili druge, da imamo 
tudi v dravogradu Šempeter. tako se 
je začelo sodelovanje, ki je preraslo v 
podpis sporazuma, da občina dravo-
grad pristopi kot enakovreden partner 
in seveda s tem tudi kot organizator 
srečanj. srečanje vsako leto poteka 
prvo soboto v juniju v že vnaprej do-
ločenem kraju. glas o uspešnih in ve-
dno zanimivih srečanjih je segel tudi 
do naših severnih sosedov in morda 
se nam kmalu pridruži še Šentpeter iz 
roža v avstriji.

vsakega srečanja se navadno udele-
ži približno 600 udeležencev in prav 
toliko se nas je medsebojno družilo, 
tekmovalo in zabavalo tudi tokrat. kot 
je zdaj že navada, so nam gostitelji pri-
pravili prisrčen sprejem v malem kraju, 
kjer so nas pogostili z lokalnimi dobro-
tami in prigrizki ter ponudili domače 
žganje. sledil je krajši kulturni program, 
kjer se je s himno Šempetranov tudi 
uradno začelo naše druženje, po kosi-
lu pa je že bil čas za športne aktivnosti. 
organizatorji so pripravili tudi pohode 
in izlete po Špetru in okoliških krajih. v 
poznopopoldanskih urah je sledila še 
večerja, program s podelitvijo pokalov 
in predaja zastave organizatorju nasle-
dnjega srečanja, nato pa veselo druže-
nje in ples s skupino skedinj.

tokrat so potekala tekmovanja v pe-
tih športnih disciplinah: malem no-
gometu, odbojki na travi, balinanju, 
pikadu in namiznem tenisu. dravo-
grad je imel ekipe pri vseh športih in 

pri vseh so se izkazali z uvrstitvami. 
najboljša je bila ženska ekipa v pikadu, 
ki je zasedla 2. mesto, moška ekipa je 
bila tretja, prav tako tretja je bila ekipa 
v namiznem tenisu, ekipi balinanja in 
odbojke sta zasedli 4. mesti, nogome-
taši pa so bili peti. v skupnem seštevku 
športnih tekmovanj so zmagali doma-
čini, dravograjčani pa smo dosegli 3. 
mesto. seveda smo vsi tekmovanja 
vzeli za zabavo, kot dodatek k druže-
nju Šempetranov, med katerimi ima-
mo že dolgoletne prijatelje.  

 »Naj pesem zadoni, kjerkoli kdaj smo zbrani!
Le vprašaj, kdo smo mi – veseli Šempetrani!«

to niso zaman verzi himne Šempetra-
nov, saj je bilo v Špetru ves dan vese-
lo kot že dolgo ne. prihodnje leto pa 
bomo peli, plesali in se družili pri nas, 
v dravogradu, saj smo po osmih letih 
ponovno na vrsti, da pripravimo sreča-
nje. vabljeni že zdaj prvo junijsko so-
boto med vesele Šempetrane tudi vi!
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športne novičke

Prispevek: Darko Žižek

tradicionalno vsakoletno tekmovanje v občinski  nogometni 
ligi − najbolj množičnem rekreativnem občinskem tekmova-
nju − se je letos končalo v mesecu juniju. na tekmovanju je 
nastopalo 12 ekip. samo tekmovanje je potekalo v dveh delih, 
in sicer jeseni od septembra do novembra 2017 ter spomladi 
od aprila do junija 2018. ob nedeljah dopoldan, izjemoma tudi 

ob sobotah popoldan, so se na igriščih v libeličah, na viču in 
v dravogradu (na igrišču z umetno travo) odvijale tekme, na 
katerih je sodelovalo preko 200 odraslih občanov.
tekme v onl so sodili sodniki, in sicer sanel džambić, andrej 
garb, pavel oreški in darko Žižek. zmagovalec tekmovanja v 
sezoni 2017/2018 je bila ekipa podklanc - dobrava. 

Zmagovalna ekipa PODKLANC – DOBROVA

Naj strelec 
ONL 
Dravograd 
v sezoni 
2017/2018 
z 19 zadet-
ki – Vlado 
BRICMAN 

POKALNO 
TEKMOVANJE 2018

v pokalnem tekmovanju, ki je potekalo na izpadanje, je prav tako 
sodelovalo 12 ekip. na finalni turnir so se uvrstile tri ekipe: Bukovska 
vas, meža ter Črneče, ki so se pomerile v medsebojnih srečanjih, in 
sicer v nedeljo, 10. 6. 2018.

KONČNA LESTVICA 
SKUPINA 1: Uvrstitve od 1. do 6. mesta

1. podklanc−
doBrava

16 14 2 0 80:22 44

2. domIt 16 11 2 3 97:31 35

3. avIofUn 
gramoznIca 
lIBelIČe

16 10 2 4 48:23 32

4. koma 
andfIt Belta

16 8 1 7 55:55 25

5. meŽa 16 8 1 7 49:51 25

6. ktv 16 5 1 10 32:49 16

SKUPINA »B«: Uvrstitve od 7. do 12. mesta

7. BUkovska 
vas 

16 8 2 6 43:41 26

8. HIt gorČe 
avtolIČar-
stvo glInIk

16 6 3 7 28:38 21

9. Šd vIČ 16 6 1 9 35:46 19

10. ČrneČe 16 4 2 10 28:64 14

11. YagaBaBa 
ŠentJanŽ

16 3 3 10 29:66 12

12. alfom 
otIŠkI vrH

16 2 2 12 26:67 8

OBČINsKA NOGOMETNA LIGA DRAVOGRAD

Rezultati finalnega turnirja:
Bukovska vas : meža 2 : 2 – 5 : 4 po izvajanju kazenskih strelov
meža : Črneče 4 : 0
Črneče : Bukovska vas 1 : 0

Vrstni red: 1. meŽa, 2. ČrneČe, 3. BUkovska vas
ekipa meŽa je tako zmagovalec pokalnega tekmovanja v 
sezoni 2018 in je prejela tudi prehodni pokal. 
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POZABLJENI NARAVNI RITMI 
Današnji ritem življenja ne pozna počitka. Človek bi 
moral biti vedno v akciji, produktiven in ustvarjalen. 
Počitek je dobil negativen pomen, kot bi bili ljudje do-
bro podmazani stroji, ki naj se ne bi nikoli ustavili. Od 
tod tudi mnogokrat slab občutek, ko naše moči opeša-
jo in zaradi upokojitve ali izgube službe izstopimo iz 
tega hitro se vrtečega stroja. 
morda je prišel čas, da se znova spoprijateljimo z naravnimi 
cikli. zato pa naj bo vedno dovolj sprehodov ali pa jutranje-
ga gibanja, ki je do telesa prijazno in nenasilno. vaje 1000 
gibov, ki jih je osmislil dr. medicine nikolay grishin, so v pra-
kso ponesli člani društva Šola zdravja in so primerne za vse, 
ki kaj dajo na zdrav življenjski slog. družbi je v pomoč, ko 
ljudje znajo in hočejo sami kaj narediti za ohranjanje dobre 
duševne in telesne kondicije. vsakodnevno razgibavanje in 
druženje z različnimi ljudmi nam prinaša dobro voljo, ki za-
nesljivo preganja depresijo in črnogledost. poleg tega si v 
skupini lažje poiščemo novega prijatelja ali sorodno dušo in 
se lažje vključujemo v družbeno oz. lokalno dogajanje. tako 
si vrnemo izgubljeno samozavest in občutek koristnosti. v 
družbi se razvija tudi empatija do sočloveka, saj je skoraj ve-
dno nekdo v naši bližini, ki mu lahko pomagamo ali potre-
buje našo tolažbo. 
v društvu Šola zdravja razvijamo solidarnost, prijaznost in 
dobro voljo, izmenjujemo izkušnje in sledimo ideji, da je 
vsak dan lahko nov začetek. ne pozabimo, da ima v svetu, ki 
se vrti v ciklih naravnega kroga, vsak dan in vsak izmed nas 
svoj pomen. ko se dnevi daljšajo in se sliši ptičje žvrgolenje, 
bomo z nabranimi močmi in mirom v sebi pripravljeni na 
prihajajoč letni čas.

šola Zdravja Dravograd

Prispevek: Aleksandra Gantar

Pridružite se jutranji telovadbi na igrišču Robindvor ali na 
Prežihovi ulici od 7:30 do 8:00, ali na Meži pri igrišču za 
tenis od 8:00 do 8:30. Brezplačna vadba poteka skozi vse 
leto vsak delovni dan. 

KOLEsARsKI sEJEM, OTROŠKI TEK IN NAJVEČJA OTROŠKA ŠPORTNA ZABAVA 
NA KOROŠKEM POPEsTRILA VIKEND VEČ KOT 6000 OBIsKOVALCEM
Tretji vikend v maju je znova združil okoli 6000 mladih nadobudnežev in njihovih staršev na največjem športno-
rekreativnem dogajanju na Koroškem. Že 12. Mega malčkova zabava s Hoferjem je na več kot 4500 m2 površin 
znova ponudila več kot 20 zabavnih in rekreativnih aktivnosti za otroke. Te so bile ob letošnjem Svetovnem dne-
vu čebel še dodatno medeno obarvane s čebelarskimi delavnicami in s kar 1000 medenimi napitki za najmlajše. 
Aktivni in zabavni vikend za družine se je začel že v soboto s Kolesarskim sejmom rabljene in nove opreme, ki 
so ga organizatorji letos prvič testno pognali in ga bodo v prihodnjih letih glede na zanimanje kupcev še nadgra-
jevali. Nedeljsko dogajanje se je tradicionalno začelo v dopoldanskih urah z Malčkovim tekom na Ravnah, ki je 
dosegel rekordno udeležbo več kot 450 otrok. 

aktivni in zabavni vikend na koroškem je 
posvečen otrokom in njihovim družinam, 
saj najmlajše skozi športno igro in zabavo 
spodbuja h gibanju ter aktivnemu pre-
življanju prostega časa. tako so se otroci 
med 3. in 10. letom v nedeljo dopoldne 
preizkusili na tradicionalnem malčkovem 
teku v grajskem parku na ravnah. letošnja 
udeležba je bila rekordna, saj se je teka 
udeležilo več kot 450 otrok. tekaško moti-
vacijo je na prizorišču poleg staršev doda-
tno dvigoval miha deželak, ki je kot amba-
sador gibanja malčkovega športa skupaj z 

otroki pretekel zastavljeno traso. dodatno 
pa je otroke navdušil klemen kosi, ki jim je 
podelil zaslužene pokale. 
letošnjo, že 12. mega malčkovo zabavo s 
Hoferjem, so tokrat zaznamovale čebele. 
prvič v zgodovini je 20. maja potekal sve-
tovni dan čebel, ozaveščanju o pomenu 
teh pridnih in aktivnih malih prijateljic pa 
se pridružuje tudi največja športno-rekre-
ativna prireditev za otroke na koroškem. 
popoldansko dogajanje z več kot 20 različ-
nimi aktivnostmi na več kot 4500 m2 povr-
šin so tako dodatno popestrile čebelarske 

delavnice za otroke v izvedbi lokalnih če-
belarskih društev, nacionalnega inštituta 
za javno zdravje ter Šolskega centra slo-
venj gradec – srednja šola slovenj gradec 
in muta. otroci so bili nad delavnicami 
navdušeni, še posebej pa jih je pritegnil 
stekleni panj, skozi katerega so lahko opa-
zovali čebele. 
najmlajši so se med aktivnim vihranjem 
okrepčali s kar 1000 okusnimi medenimi 
napitki maja in vili, ki so jih pripravili dijaki 
z mentorji Šolskega centra slovenj gradec 
in s sponzorstvom sestavin podjetja Ho-

12. Mega malčkova zabava - 
največja športno-rekreativna prireditev na Koroškem 
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fer. medeni napitki so bili pravi osvežilni 
hit, z njimi pa so organizatorji želeli opozo-
riti na pomen zdrave prehrane najmlajših 
in njihovega vsakodnevnega gibanja za 
razvijanje aktivnega življenjskega sloga.
gregor likar, idejni vodja aktivnega in za-
bavnega vikenda za družine na koroškem, 
je ob tej priložnosti povedal: »veseli in po-
nosni smo, da tudi letošnja visoka udelež-
ba potrjuje, da so naše vsebine za otroke 
in družine aktualne in kakovostne. dober 
občutek je videti toliko ljudi v gibanju in z 
nasmehi na obrazih. vse to nam daje nov 
zagon za naše delo, da še naprej ostajamo 
ambasadorji gibanja in zdravega življenj-
skega sloga.« 
mega malčkova zabava s Hoferjem je 
z brezplačnimi športnimi aktivnostmi, 
ustvarjalnimi delavnicami in živo glasbo 
na prizorišče v dravogradu tudi letos pri-
vabila okoli 4500 otrok in njihovih staršev, 
ki se niso dali pregnati nekaj kapljam dež-
ja. dogajanje sta dodatno popestrila alpski 
smučar klemen kosi in vrhunska športna 

plezalka Janja garnbret, ki sta v klepetu 
z mihom deželakom najmlajšim podala 
nekaj nasvetov in priporočil. najmlajše so 
tudi letos navduševali mobilna plezalna 
stena, spretnostni kolesarski poligon, park 
napihljivih igral, številne športne igre in 
poligoni, lokostrelska delavnica, tematske 
in ustvarjalne delavnice, lepotni kotiček 
s poslikavo obrazov, oblikovanjem norih 
otroških frizur in lakiranjem nohtov ter šte-
vilne druge animacije. za glasbeno zaba-
vo, petje in ples pa je znova poskrbel spidi 
z glasbenimi gosti.  
največja športno-rekreativna prireditev 
na koroškem je letos še dodatno razširila 
svoj obseg. Športno obarvan je bil kar cel 
vikend, saj je v soboto potekal še kolesar-
ski sejem rabljene in nove opreme, ki so 
ga organizatorji letos prvič testno pogna-
li. zanimanje za nakup nove in rabljene 
opreme je presegalo razpoložljivo ponud-
bo, zato bodo organizatorji dogodek v pri-
hodnjih letih dodatno nadgrajevali z razši-
ritvijo asortimana. sejem sta začinili še dve 

vodeni kolesarski turi z električnimi kolesi, 
na katerih so obiskovalci lahko preizkusili 
te udobne dvokolesnike. Športno obarva-
no dogajanje je tako popestrilo program 
drava festivala, ki med majem in julijem 
poteka v krajih ob reki dravi. 

O Malčkovem športu
Malčkov šport predstavlja otroške programe, 
katerih glavni cilji so usmerjeni v vsestranski 
razvoj otrok, igro, učenje, zabavo in animacijo. 
Poslanstvo njihovih programov je usmerjeno v 
spodbujanje gibanja in aktivnega preživljanja 
prostega časa najmlajših kot tudi v vzgojo otrok 
v duhu vrednot, povezanih z aktivnim življenj-
skim slogom. 
V dvanajstih letih svojega delovanja so v Malčk-
ovem športu v rekreativnih aktivnostih povezali 
že več kot 35.000 otrok iz Koroške, Štajerske in 
Primorske regije. Poletje bodo začeli s projektom 
Timu se dogaja!, v sklopu katerega bodo za 
otroke med poletnimi počitnicami organizirali 
tečaje rolanja, plavanja, tenisa ter jih popestrili 
tudi z organizacijo rojstnodnevnih zabav.  

ŠPORTNI PRIREDITVI ŽOGARIJA 
TER ŠPORT IN ŠPAs
Konec maja in na začetku junija je bilo v dvorani Špic D in nje-
ni okolici zelo živahno. Družili so se tako mladi kot stari, vsi pa 
so z nasmehom zapuščali prizorišče. 
otroški vrisk in smeh je 25. maja odmeval po dvorani Špic d. tam 
se je, že šesto leto zapored, odvijala Žogarija. gre za mednarodni 
projekt, ki uteleša eno najpomembnejših prepričanj – da nogo-
met lahko izboljša kakovost življenja med mladimi, jim vcepi vre-
dnote, kot so solidarnost, poštenost in odgovornost ter spodbu-
di spremembe na bolje tako v lokalnih skupnostih kot tudi širše. 
otrokom v starosti od 7 do 11 let je omogočeno, da na posebej 
ograjenem igrišču pokažejo svoje nogometne veščine v nogo-
metni igri 3 na 3, se preizkusijo v spretnostnih igrah, sodelujejo 
v ustvarjalno-likovnih delavnicah in pri pripravi zdravega hitrega 
obroka, se predstavijo kot pevci, glasbeniki, plesalci in navijači. 
tudi letos niso pozabili na njihove spremljevalce oz. predstav-
nike šol, ki so se pomerili v zabavni igri. na letošnji Žogariji so 
sodelovali otroci oŠ dravograd, podružnici Črneče in libeliče, 
oŠ Šentjanž, 3. oŠ slovenj gradec in otroci iz vrtca dravograd. 

vikend kasneje, 2. junija, pa je potekala prireditev Šport in Špas 
– druženje in gibanje vseh generacij, ki predstavlja največjo in 
najmnožičnejšo športno-rekreativno prireditev na slovenskem. 
s projektom dan druženja in gibanja vseh generacij spodbuja-
jo medgeneracijsko sodelovanje in aktivnosti cele družine. tudi 
tokrat so sodelovali otroci naših vrtcev, šol, njihovi vzgojitelji, uči-
telji, starši in sorodniki. vsi skupaj so se najprej ogreli z jutranjo 
telovadbo, ki so jo demonstrirale udeleženke Šole zdravja, zatem 
pa so se nekateri odpravili na krajši ali daljši pohod (ribiški dom, 
grajska bajta in dvorec Bukovje). mnogi so ostali kar na igrišču z 
umetno travo, kjer so svoje sposobnosti preizkušali v različnih 
enostavnih gibalno-športnih vajah. po pohodih je zbrane čakala 
malica in pijača. v sodelovanju z aktivom kmečkih žena in čebe-
larji so se lahko udeleženci okrepčali na njihovih stojnicah, kako 
zdravi so, pa so preverili pri društvu diabetikov polžki in pri ozrk 
dravograd. najmlajši so bili najbolj navdušeni nad prikazom ga-
silske in policijske opreme ter policijskimi psi. 
preživeli smo prijetno dopoldne, za kar se vsem sodelujočim, tako 
društvom, gasilcem, policistom kot tudi udeležencem, iskreno za-
hvaljujemo in vas prihodnje leto vabimo v še večjem številu.
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Praznovanje obletnice poroke, še posebej, če je to ju-
bilejna poroka, kot so npr. »biserna (25 let)«, »zlata (50 
let)« ali diamantna (60 let), je vedno nekaj posebnega. 
Veseli in ponosni smo, da se tudi v naši občini zakon-
ski pari odločajo za praznovanje takšnih jubilejev. 

to je izredno lep dogodek, zato želimo v 29. številki Informa-
torja, ki bo izšla konec leta 2018, z objavo fotografij posebej 
obeležiti te svečane dogodke. 

v 25. (decembrski) številki Informatorja v letu 2016 smo že 
objavili fotografije zakonskih parov, ki so v času od maja 2014 
do oktobra 2016 praznovali svojo jubilejno poroko. seveda so 
bile objavljene samo fotografije parov, ki so nam le-te poslali 
in so soglašali z njihovo objavo.  

Zato vabimo tudi vas, če ste v obdobju od oktobra 2016 
do oktobra 2018 obeležili katero od jubilejnih porok in 
želite, da to objavimo, da nam pošljete svojo fotogra-
fijo in s tem tudi dovolite njeno objavo. Fotografijo, na 
kateri je razviden zakonski par, nam skupaj s podatki 

(ime, priimek, datum in kraj ter vrsta jubilejne poroke) 
pošljite najkasneje do 31. 10. 2018 na naslov uredništva 
Informatorja po e-pošti (informator@dravograd.si) ali 
na naslov Občina Dravograd, za Informator, Trg 4. julija 
7, 2370 Dravograd.  

poroke

POVABILO K OBJAVI FOTOGRAFIJ 

JUBILEJNIH POROK v Informatorju 

Prispevek: Ines Golob, Upravna enota Dravograd

poroke NA OBMOČJU OBČINE DRAVOGRAD
Obveščamo vas, da so se s 1. 1. 2018 začela uporabljati določila Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17), 
ki se nanašajo na postopek sklepanja zakonskih zvez in nov Pravilnik o sklepanju zakonske zveze in ponovi-
tvi slovesnosti ob jubileju sklenitve zakonske zveze (Uradni list RS, št. 66/17). Ista določila se uporabljajo tudi 
za sklepanje partnerskih zvez. 

družinski zakonik uvaja določene spremembe na področju 
sklenitve zakonske ali partnerske zveze.

NOVOST: v skladu z določbami družinskega zakonika se bo-
dočima zakoncema oz. partnerjema daje na voljo več možnih 
načinov sklenitve zakonske oz. partnerske zveze, tudi takšne, 
ki so po obličnosti in slovesnosti minimalne. pri sklenitve za-
konske oz. partnerske zveze morata biti obvezno prisotna 
oba bodoča zakonca oz. partnerja, glede na njuno željo pa 
se sklenitev zakonske oz. partnerske zveze lahko sklene:
•	pred matičarjem in načelnico ali načelnikom upravne eno-

te ali od njega pooblaščeno osebo – s pričami ali brez,
•	pred matičarjem in županjo ali županom občine, na ob-

močju katere se sklepa zakonska oz. partnerska  zveza – s 
pričami ali brez,

•	samo pred matičarjem s pričami ali brez.
v vseh navedenih primerih morajo bodoči zakonci ali par-
tnerji najprej izvesti postopek prijave zakonske zveze ali par-
tnerske zveze na Upravni enoti dravograd, na podlagi kate-
rega nato upravna enota poskrbi za prisotnost uradnih oseb 
pri samem obredu (matičarja, načelnice, pooblaščene osebe 
ali županje).

na območju Upravne enote dravograd sta za sklenitev za-
konskih zvez in partnerskih zvez določena dva uradna pro-
stora, in sicer:
•	cerkev sv. vida v dravogradu in
•	poročna dvorana na sedežu Upravne enote dravograd, 

meža 10.

Uradni čas za sklepanje zakonskih in partnerskih zvez v 
Upravni enoti dravograd je:
•	ob sobotah od 12.00 do 18.00 v uradnih prostorih za skle-

panje zakonske in partnerske zveze,
•	ob sredah v času uradnih ur upravne enote, v prostorih po-

ročne dvorane Upravne enote dravograd, ki se nahaja na 
sedežu upravne enote.

zakonska in partnerska zveza se ne sklepa na z zakonom do-
ločene praznike v republiki sloveniji, ki so dela prosti dnevi 
ter tudi ne na druge z zakonom določene dela proste dneve.
ostale informacije so dostopne na: 
www.upravneenote.gov.si/dravograd/o_upravni_enoti/.
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pIsma Bralcev

18-članska glasbena zasedba the moonlighting orchestra se pripravlja 
na novo epizodo na svoji bogati, 15-letni glasbeni poti, s katero bodo 
navdušili svoje zvesto občinstvo. pripravljajo koncert na celjskem 
gradu, in sicer 17. junija 2018, za katerega trdijo, da bo glasbeni posladek. 
poimenovali so ga tri ženske, tri zgodbe, en oder. s koncertom se bodo 
tudi poklonili nedavno preminulemu ustanovitelju orkestra albertu 
zaveršniku. Člani zasedbe the moonlighting orchestra prihajajo 
iz celja, Šentjurja, Šmarja, Žalca, velenja, dravograda, rečice ter 
slovenskih konjic.
zasedba se je že leta 2014 predstavila z novim in svežim pristopom 
koncertnega preigravanja, s projektom sWIng'n'roll, s serijo odmev-
nih nastopov od ljubljane do celja. projekt jih je zaznamoval kot gla-
snike večne glasbe s sodobnim orkestralnim pristopom in posebno 
energijo. dodali so odrski ˝dinamit˝.
vzneseno pričakujejo nov dirigentov zamah, za nov zveneč refren. Čas 
je za trI zgodBe.
orkester odseva šarm in vokalno interpretacijo treh pevk, ki so muze 
novega spektakla. tri pevke, trije glasbeni slogi, tri življenjske zgodbe. 
SWING, OLDIES GOLDIES, ROCK. 
vsaka je unikum, vsaka s sabo nosi skrivnosti, ljubezni, razočaranja, 
nepredvidljivosti in glasbeni žar. In njihov mikrofon vse to prenese … 
tmo glasbeniki bogatih izkušenj danes tvorijo zasedbo, ki je v 
slovenskem prostoru unikum. Žal pa so ravno v jubilejnem letu zaigrali 
zadnji akord ustanovitelju orkestra in velikemu glasbeniku albertu 
zaveršniku. koncert bo tudi poklon njegovemu delu in ustvarjanju. 

15. obletnica skupine The Moonlighting Orchestra

Pisali ste ...
V uredništvo Informatorja smo prejeli nekaj vaših razmišljanj. V kolikor bi želeli tudi sami prispevati k 
vsebini občinskega glasila v rubriki »Pisali ste …«, nam lahko svoje izvirne zapise pošljete na e-naslov 
informator@dravograd.si ali po klasični pošti na naslov Občina Dravograd, Trg 4. julija 7, 2370 Dravograd,  
s pripisom »za Informator«. Uredništvo si pridržuje pravico do objave ali neobjave, krajšanja, povzemanja 
ali delnega objavljanja nenaročenih prispevkov v skladu s svojo uredniško politiko in prostorskimi 
možnostmi. Poudarjamo, da so prispevki osebna mnenja avtorjev in ne izražajo nujno stališč uredništva!
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IntervJU

intervju – Feliks Frühauf - Sreč

Prispevek: Katja Čevnik, foto: osebni arhiv S. Frühaufa

G. Sreč Frühauf, 40 let je že tega, kar 
ste prvič tako bolj resno v roke vzeli 
čopič in začeli likovno ustvarjati. Kako 
ste prepoznali svoj talent, kako je po-
tekala vaša likovna pot?
Že v vrtcu sem pokazal zanimanje, več-
krat sem moral na tablo tudi kaj narisati 
pa je potem ostalo ves teden tako, nato 
so zbrisali in sem narisal nekaj novega. 
v nižji gimnaziji na ravnah me je učil 
likovni pouk plevnik, videl je, da imam 
smisel in talent za to. kadar je bil likovni 
pouk, so vsi fantje šli v park brcat žogo, 
jaz pa sem kar ostajal v učilnici, tam sem 
bil pa vedno prisoten. Učitelj me je tudi 
nagovarjal, da bi šel v kakšno tako šolo, a 
je mama temu nasprotovala. pa jo je šel 
osebno »prosit«, ali se lahko šolam, a se 
ni vdala, želela je, da se čim prej izučim za 
kak poklic, da bi potem pomagal doma. 
tako je ta ideja o likovnem ustvarjanju 
zamrla. vmes je bil seveda čas za druži-
no, gradnjo hiše … nato pa sem enkrat 
na morju opazoval te ulične umetnike, 
ki so ustvarjali portrete. Žena je peljala 
sina tja, povedal sem ji, h komu naj gre, 
saj ta dobro riše, pa me ni poslušala in 
je šla k drugemu. takoj sem opazil, da 
nekaj ni v redu in ji rekel, da bom sina 
narisal sam. Žena ni vedela nič o tem, 
da imam talent za slikanje, zato je bila 
zelo začudena. potem pa sem dal idejo 
malo na stran pa me je začela kar priga-
njati (smeh). odločil sem se, da bom šel 
najprej k Jožetu krambergerju, ki sem 
mu tudi posodil knjigo o slikanju, da mi 
jo vrne in da še kak nasvet. svetoval mi 
je, naj si iz koledarja, ki je od kakšnega 
slikarja, izberem motiv in ga skušam čim 
bolj natančno preslikati. Izbral sem si ko-
ledar z deli Jaka torkarja, krasne krajine. 
pa sem se lotil in slikal in skušal posne-
mati. »ko boš kaj naslikal pa pridem po-
gledat,« je rekel. svoja dela sem vmes dal 
uokviriti in jih obesil na steno. pa gleda 
te slike in je mislil, da sem jih kje kupil, 
ker so bile korektno narejene. (smeh) Je 
rekel: »veš, sreč, eni imajo talent. ampak 
talent ni vse, če dobro delaš, nekaj rata.« 
In tako sem vztrajal in delal in delal. nato 
sem se vpisal h koroškim likovnikom 
na ravnah na koroškem. pripravili smo 
letno društveno razstavo, na katero je 
prišel še kritik dr. cene avguštin. zagle-
dal se je v moje slike, najbolj všeč mu je 

bila slika robindvor, ki jo je tudi izbral za 
republiško razstavo. pa tudi v železar-
ni so prirejali razstave in kolonije. tako 
sem šel na prvo kolonijo, kjer je bil moj 
mentor Jaka torkar, ta s koledarja. tudi 
on se je takoj osredotočil na mojo risbo, 
takrat sem risbo delal, ker v barvah se 
nisem počutil dovolj samozavestnega. 
pa je vse udeležence kolonije, ki jim je 
perspektiva delala težave, vodil gledat 
mojo risbo, kako je pravilno. In tako sva 
skozi to kolonijo stkala prijateljstvo, po-
kazal sem mu tudi tisto prvo sliko, ki sem 
jo naredil po njegovi. Bil je vesel, da sem 
si njegovo sliko izbral za učenje. pa jo 
je pohvalil, da je lepša, ker je v bolj to-
plih barvah kot njegova! (smeh) dal mi 
je tudi poduk, da je risba enakovredna 
slikam, če je dobro narejena, ima enako 
ceno kot npr. oljnata. 

Da ste se lahko razvijali, ste veliko ho-
dili po slikarskih tečajih in kolonijah, 
katere se najraje spominjate?
o ja, kolonije so se pa kar vrstile. potem, 
ko sem začel tako malo bolj zares, so me 
vabili na vse konce, enkrat eden, drugič 
drugi. so bili časi, ko sem šel na 15 kolonij 
letno, potem sem zmanjšal na pet, zdaj 
pa sem nekje pri številki 10. zelo ljuba 
mi je triglavska kolonija, ki jo organizira 
planinsko društvo dovje-mojstrana, na 
to sem šel prvič pred 30 leti. rad imam 
gore, tam sem tudi začel z barvami. ne-
rad pa hodim na kolonije na morje, mor-
je mi ni najljubše, raje imam gorski zrak. 
smo pač različni. 

Zdaj ste že vrsto let član Društva koro-
ških likovnikov pa častni član Likovne 
sekcije Kulturno umetniškega društva 
Kliničnega centra in Medicinske fakul-
tete dr. Lojza Kraigherja v Ljubljani, 
ste tudi član Likovne sekcije Kultur-
nega društva Dravograd, Likovnega 
društva Karinta s Prevalj ter potujoče 
skupine ART-FEMIPS. Ste tudi mentor 
mnogim mlajšim slikarjem. Kako vam 
uspe usklajevati vse to?
lahko bi bil še v enkrat toliko društvih, 
več kje so me vabili. pa ne gre, ker po-
tem nikjer nisi prav zares zraven. teh 
pet, ki jih imam, to pa še gre. Je pa za-
nimiva predvsem skupina art-femIps, 
ki se je spletla na kolonijah. tam smo 
se srečevali različni ljudje in smo utrdili 
prijateljstva. In istih pet, ki se nas je ve-
dno srečevalo, se je odločilo, da bomo 
naredili skupino, da bomo skupaj slikali 
v tujini in nastopali na razstavah. tako se 
je rodil art-femIps, ime ima pa po na-
ših začetnicah, s je pa slovenija. In smo 
res obredli veliko sveta na tak način, tudi 
s pomočjo naših veleposlaništev. tam 
smo razstavljali in predstavljali slovenijo.

Več kot 40 samostojnih in več kot 200 
skupinskih razstav doma in v tuji-
ni ste pripravili. Navdiha očitno ne 
zmanjka.
40 razstav ni veliko, če tako pogledava, 
eno na leto. se je zgodilo, da sem imel 
včasih tri na leto, potem pa nekaj let 
nič. pa tudi ne razstavljam rad pogosto, 
težko se odločim. predvsem zaradi logi-

74-letni Feliks Frühauf, bolj znan pod vzdevkom Sreč, že več kot 40 let bogati kulturno podobo Dravograda. 
Njegova dela opisujejo kot »izjemna«, »vrhunska«, »izredna« in zanje je prejel nešteto priznanj in pohval, tudi 
naziv častni občan Dravograda. Je tudi ustanovitelj mednarodne likovne kolonije v Dravogradu, ki nepre-
kinjeno poteka že četrt stoletja. Skromni in neutrudni umetnik ima še veliko idej in navdiha, zato za jesen 
napoveduje še eno presenečenje.
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stičnih težav. so tudi ljudje, ki slik ne ce-
nijo in jih pri shranjevanju in transportu 
poškodujejo. In se dela škoda. 

Kam potem shranjujete svoja dela?
povsod po hiši jih imam. ko delaš vsak 
dan, se nabere. Če ne slikam vsak dan, 
mi kar nekaj manjka. grem v atelje in 
ustvarjam, ko le imam kaj prostega časa.

Kakšna je tehnika, s katero ustvarjate? 
rad delam v risbi, olju, akrilu in akvare-
lu. ta slednja je tudi najtežja tehnika. to 
govorim tudi mlajšim slikarjem, najprej 
naj poskusijo s čim drugim, kjer lahko 
še kaj popravijo, prebarvajo, pri akvare-
lu tega ni, ni več kaj popravljanja. tudi 
jaz se ga nisem lotil dolgo časa, sem 
imel »rešpekt« pred njim. navaditi se je 
treba na papir, na barve, tudi čopiči so 
pomembni. zdaj sem pa šel tudi na ab-
strakcijo. me osvobaja. Če nekaj delaš re-
alistično, je preprosteje, če znaš opazo-
vati in najti barve, boš lažje naredil sliko 
kot pa pri abstrakciji, ko moraš misliti zra-
ven, kako boš kaj postavil, da bo »štima-
la« kompozicija, kontrasti, barve … več 
kdo reče, da bi pa to lahko tudi sam na-
redil, te packe, da je kar tako nekaj, pa ni 
res! za tako sliko je veliko premišljevanja. 

Katere motive imate najraje?
kar je realističnih slik, imam rad krajine, 
gore, tudi tihožitja, arhitekturo, mestne 
vedute. cvetja ne rišem veliko, ker mi-
slim, da naj to delajo tisti, ki to radi poč-
nejo. poskusil sem pa marsikaj. 

Kdo pa je boljši slikar, moški ali ženske?
oboji, vsak na svojem področju. Ženske 
so tudi izredne, ker imajo mogoče malo 
bolj prefinjen smisel za barvo. mogoče 
so malo šibkejše pri arhitekturi, ker je le 
potrebnega malce tehničnega znanja, 
so pa boljše pri rožah, šopkih, akvarelih. 
smo kar skupaj. (smeh)

Znani ste tudi po svoji dobrodelnosti, 
nikoli vam ni težko podariti kakšne 
svoje slike za dober namen.
da, veliko, predvsem za kakšne bolni-
šnice, lions klube, rotary klube, karitas, 
za otroke in starostnike … nikoli mi ni 
težko podariti slike, če le vem, da je pravi 
namen. težje mi je dati sliko nekomu, ki 
je ne zna ceniti. ali pa »prijateljem«, ki že-

lijo sliko na steni pa se ne zavedajo, koli-
ko je dela vloženega. precej časa vložim 
v sliko, veste. tudi po cele tedne. da daš 
sliko s toliko vloženega truda kar neko-
mu, ki niti na kako mojo razstavo ne pri-
de, je preveč. In tako se nabirajo. sem re-
kel ženi, ki se pritožuje, da so moje slike 
že v vseh prostorih, da ko me ne bo več, 
lahko za 1. maja naredijo kak lep kres iz 
njih, bo gorelo v toplih barvah. (smeh)

Vsi, ki jih pot zanese v Dravograd, se 
lahko ustavijo pri vas, saj imate že do-
bra tri leta vedno odprta vrata svoje 
galerije v trškem jedru. Zakaj ste se 
odločili za odprtje tovrstne galerije?
po smrti mame sva od sester odkupila 
stanovanje, v katerem je živela, in razmi-
šljal, kaj bi zdaj s tem prostorom. pa sem 
si omislil galerijo, neki atelje, da bi lahko 
ustvarjal. omenil sem ženi, ona je grad-
benik, je kar takoj začela z razmišljanjem 
in se odločila, da bova začela z delom. 
sam sem hotel preprosto, ampak sva 
potem kar lepo naredila. namen tega je, 
da bi slikal in imel odprta vrata in bi me 
mimoidoči lahko videli pri ustvarjanju. a 
me velikokrat ni, ker hodim okrog, pa mi 
potem očitajo, da je večinoma zaprto. 
tudi žena se huduje. (smeh)

Dosti omenjate ženo. Pri vašem ustvar-
janju vas vedno podpira družina?
da, to pa vedno! Žena je zelo potrpe-
žljiva. se je že navadila na to, da me ni, 
ker toliko hodim na kolonije. ampak mi 

pa prej naloži vsa opravila, ki jih moram 
narediti, da lahko potem v miru grem. si 
moram zaslužiti. (smeh) Ima pa žena tudi 
lepo napisano, kdaj grem, kam grem; 
samo njo vprašam pa že vse vem. Je kot 
neka tajnica. (smeh) veste, po treh mo-
žganskih kapeh človek tudi začne malo 
pozabljat pa je 'fajn', da ona ve. gledam 
pa tudi na to, da sproti naredim vse, kar 

je potrebno. pa tudi za vnuke poskrbim, 
dedki imamo čas, da jih, kadar je treba, 
zapeljem ali jih grem iskat.

Pred nekaj leti ste dobili tudi srebrni 
znak Občine Dravograd za dolgoletno 
likovno ustvarjanje in nemalo kasneje 
postali tudi častni občan Dravograda. 
Kaj vam pomeni ta naziv?
zelo veliko mi pomeni, v veliko čast mi 
je. da te nekdo prepozna, prepozna tvo-
je delo, je zelo velika čast. Bom pa odkrit, 
je tudi breme, priznam. Imam še kakšno 
obveznost več in jih moram bolj uskla-
jevati na račun tega. sem pa seveda 
počaščen. vesel sem tudi, da imajo lju-
dje, ki vodijo občino posluh do kulture 
nasploh. seveda ostaja želja, da bi naš 
dravograd dobil kdaj mestno galerijo. 

Sreč, veliko navdiha še naprej, hvala 
za vaš čas in odgovore!

»Srečka Frühaufa ne bo mogla spregle-
dati nobena zgodovina Dravograda in 
sledovi njegovega delovanja bodo traj-
no navdihovali sokrajane, saj je izpo-
vedna moč njegovih slik sposobna pre-
vzeti vsakogar, ki ima občutek za lepo.« 
Ferdinand Blaznik, prijatelj

IntervJU
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Ob zaključku mandata Občinskega sveta Obči-
ne Dravograd v letih 2014–2018 je prav, da kot 
županja in s tem odgovorna oseba pri vodenju 
naše občine naredim kratek povzetek našega 
dela. Prepričana sem, da vas, spoštovane ob-
čanke in občani, najbolj zanimajo investicije, 
realizirane v tem obdobju, kajti prav ta izvede-
na dela so pokazatelj uspešnega skupnega dela 
svetnikov občinskega sveta, občinske uprave 
in županje. Z njimi je povezan moj osebni trud 
pri njihovem načrtovanju in še v večji meri pri 
njihovi izvedbi. Zavedam se, da vsega doseže-
nega ne bi bilo brez skupnih naporov nas vseh, 
občank in občanov naše občine ter naše države 
in Evropske unije. V te napore je vloženega ve-
liko mojega osebnega angažiranja, stalne pri-
pravljenosti prisluhniti potrebam v občini in 
nenehnega iskanja poti, kako priti do potreb-
nih finančnih sredstev za uresničitev zadanih 
nalog. Po moji skromni oceni bi lahko rekla, da 
ni malo tistega, kar smo hoteli in kar smo lahko 
uresničili. Nekateri boste kljub vsemu na novo 
pridobljenemu ali pa obnovljenemu rekli, da bi 
bilo lahko narejenega še več in morda boljše, 
vendar se mi zdi, da moramo pri ocenjevanju 

ostati v mejah realno možnega in v okviru tega 
iskati rešitve, ki vodijo do nekega cilja. 

Tudi sama si želim, da bi se v občini še kaj več 
zgradilo, popravilo, obnovilo, vendar vse na-
enkrat pač ne gre. Zahvaljujem se vsem, ki ste 
na kakršen koli način pomagali pri realizaciji 
zastavljenih ciljev in ste še zdaj v oporo pri iz-
vrševanju odgovornih nalog vodenja občine ter 
upam, da ste zadovoljni z dosedanjim opravlje-
nim delom. 

Vaša županja, Marijana Cigala, dr. vet. med.

cesta bauh–brdnik–breznik

pločnik jaklova rida, libeliče energetska sanacija podružnične šole ojstrica

pešpot črneče–dravograd, 1. faza

rekonstrukcija jp v šentjanžu, odsek epšek–filač

2014–2018
investicije
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InvestIcIJe

rekonstrukcija javne poti v žabji vasi

izgradnja kanalizacijskega sistema

protiprašna zaščita cest v ks črneče

reciklaža ceste javna pot v industrijski coni

protiprašna zaščita cest v ks libeliče

energetska sanacija dvorca bukovje

reciklaža ceste javna pot v libeličah

sanacija zemeljskega plazu na lc libeliče–
trotov križ–zelen breg reciklaža ceste avtobusna postaja trbonje

protiprašna zaščita cest v ks libeliče
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energetska sanacija oš neznanih talcev dravograd

oporni zid, cesta gvidan

dvorec bukovje – menjava strešne kritine

kolesarska pot dravograd–muta–odsek vrata

investicijska vlaganja v elektroenergetske objekte

mrežni inkubator koroška – mpik2 dravograd

parkirišče meža

InvestIcIJe

protiprašna zaščita cest v ks trbonje

kolesarska pot begant–dravograd–most čez dravo

protiprašna zaščita cest v ks šentjanž
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protiprašna zaščita v ks dravograd (napečnik)

sanacija kamnitega opornega zidu 
na pokopališču v libeličah

cesta nedok – nov prepust

protiprašna zaščita v ks dravograd (krenker)

prestavitev ceste v trbonjah

rekonstrukcija in energetska sanacija oš trbonje

protiprašna zaščita v ks dravograd (srebrnik)

protiprašna zaščita v ks dravograd (miheli)

cesta na kronsko goro – patrnuž

InvestIcIJe

poslikava opornega zidu nad sparom v dravogradu
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dvorec bukovje – izgradnja dvigala

sanacija zemeljskega plazu na jp apačnik–višnar

cesta proti nedoku

projekt oskrbe s pitno vodo v porečju drave – 3. sklop

most čez velški potok

cesta proti nedoku

sanacija lokalne ceste trbonje–cviterško 
sedlo pod desetnikom

InvestIcIJe

postavitev varovalnih ograj po občinipostavitev varovalnih ograj po občini

izvedba deponije lesa ob lokalni cesti šentjanž–
smučišče bukovnik
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pešpot črneče−dravograd, 2. faza

preplastitve državnih cest v občini dravograd protiprašna zaščita kogelnik

preplastitve državnih cest v občini dravograd

cesta podklanc–dobrava

preplastitve državnih cest v občini dravograd

kanalizacija sv. boštjan
izgradnja kanalizacije in obnova asfalta v 
šentjanžu pri dravogradu

nov pločnik pri oš šentjanž

preplastitve državnih cest v občini dravograd

InvestIcIJe
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protiprašna zaščita v ks črneče (mihelič)

protiprašna zaščita v ks črneče (prikeržnik)

ureditev javne razsvetljave v libeličah, odcep šola

protiprašna zaščita v ks libeliče (koroš)

prenove javnih razsvetljav

ureditev javne razsvetljave v libeličah, pokopališče

protiprašna zaščita v ks libeliče (močnik)

InvestIcIJe

pešpot podgrad–robindvor

prežihova ulica – obnova ceste

pešpot podgrad–robindvor, rampa za kolesarje
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dedek mraz v 
črnečah, 12. 12. 2017

razstava adventnih venčkov in božično 
novoletnih okraskov ter voščilnic 
lotke nenadić, 17. 12. 2017

regijska proslava ob mednarodnem dnevu 
invalidov, 3. 12. 2017

proslava ob dnevu samostojnosti in enotnosti ter 
božično novoletni koncert po šentjanž, 26. 12. 2017

odprtje pregledne razstave del likovne 
sekcije kd dravograd, 8. 1. 2018

nastop bica band-a 
v vrtcu trbonje in libeliče, 18. 12. 2017

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

JANUAR–JUNIJ 2018

Dogodilo se je . . .

dobrodelni koncert za borisa kranjca, 12. 1. 2018 predaja defibrilatorja v črnečah, 2. 2. 2018
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dogodIlo se Je ...

predaja avtomatskega 
zunanjega defibliratorja 
v dvorcu bukovje, 9. 2. 2018

osrednja občinska proslava ob 
kulturnem prazniku, 7. 2. 2018

občni zbor pgd črneče, 10. 2. 2018

lov na sulca, 8. 2. 2018

odprtje razstave likovnih del 
hermine jeseničnik, 6. 2. 2018

lutkovne delavnice jskd io dravograd - 
dvorec bukovje, 17. 2. 2018

poročni sejem 2018, 
17. 2. 2018

13. osrednji občinski pustni karneval, 10. 2. 2018

območna revija odraslih pevskih zborov, 24. 2. 2018 regijski festival mlade literature urška, 9. 3. 2018
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dogodIlo se Je ...

odprtje razstave prazničnih okraskov 
lotke nenadić - pisana velika noč, 22. 3. 2018

jožefov sejem, 17. 3. 2018

odprtje razstave ročnih 
izdelkov florjana in jasne 
pšeničnik, 10. 4. 2018

druga začetna lutkovna 
delavnica v dvorcu bukovje, 
14. 4. 2018

območno srečanje lutkovnih 
skupin koroške, 10. 4. 2018

spominska svečanost padlim 
braniteljem dravograda, 6. 4. 2018

otvoritev filatelistične razstave in osrednja 
občinska proslava ob dnevu upora proti 
okupatorju, 25. 4. 2018

proslava ob dnevu žena, 9. 3. 2018

mednarodni judo turnir u21, špic d, 17. 3. 2018

odprtje razstave možnarjev v galeriji fajči, 2. 4. 2018
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dogodIlo se Je ...

folklorni večer, 16. 5. 2018

ujemi sanje- odprtje razstave ročnih del 
marine štamulak, 8. 5. 2018

otvoritev razstave vrtca dravograd- likovna 
ustvarjalnost najmlajših, 22. 5. 2018

območna revija otroških in mladinskih 
pevskih zborov, 10. 5. 2018

spominska svečanost pri spomeniku padlim 
ruskim ujetnikom v črnečah, 7. 5. 2018

koncert ob 40 letnici delovanja mopz 
štefan goršek čaki, 27. 5. 2018

recital matevža župančiča v dvorcu bukovje, 26. 5. 2018
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nagradna križanka št. 28

geslo križanke pošljite do 15. avgusta 2018 na naslov: občina dravograd, trg 4. julija 7, 2370 dravograd.  v nagradni križanki ne smejo sodelovati osebe, zaposlene na občini 
dravograd, kakor tudi ne njihovi ožji družinski člani. 

NAGRAJENCI NAGRADNE KRIŽANKE – INFORMATOR, ŠT. 27
med reševalci nagradne križanke iz prejšnje številke so bili izžrebani trije nagrajenci, ki bodo po pošti prejeli nagrado, knjigo »dravograd: 
na stičišču poti«. nagrajencem iskreno čestitamo!

rešitev križanke iz Informatorja, št. 27: vodoravno: spomenIk, armatUra, lIana, am, zasneŽene, pomIk, apel, steklo, alaH, Ica, 
karantena, rUt, Ulan, Ind, streHa, pIra, vreČa, alor, It, pomIrItev, Jt, neresec, tIrnIca, ave, vsota, kIdaČ, snet, antIlI, monotonIJa, 
olIB, arIel, eneJ, vaza, Šek, Imre, nIk, Bv, IŠ, otec, nImanIČ, lesket, ŽIca, era, oktava, plan, far. Geslo: ZASNEŽENE POTI V MESTO.



Prireditve ob Prazniku 
občine dravograd  2018

sobota, 
23. 6., 

ob 9:00

PRIREDITVENI PROSTOR LUKNA
PredStava Fotr - 
Lado bizovičar

petek, 
22. 6.,

ob 18:00

DVOREC BUKOVJE
OSREDNJA PROSLAVA OB 

DNEVU DRŽAVNOSTI

PRIREDITVENI PROSTOR LUKNA
ZAKLJUČEK 

KOŠARKARSKEGA KAMPA

ponedeljek, 
25. 6., 

ob 8:00

PLANINSKI DOM KOŠENJAK
XVI. SPOMINSKI POHOD 

NA KOŠENJAK

nedelja, 
24. 6., 

ob 12:00

IGRIŠČE PRED OŠ OJSTRICA
KRAJEVNI PRAZNIK IN 
ZAKLJUČEK KOLONIJE

 sreda,
27. 6., 

ob 16:00

hOTEL DRAVOGRAD
TURNIR DRUŠTVA 

INVALIDOV V PIKADU

ponedeljek, 
25. 6., 

ob 21:00

PRIREDITVENI PROSTOR LUKNA
ČE BI JAZ BIL PRECEDNIK - 
PREDSTAVA TADEJA TOŠA

 četrtek ,
28. 6., 

ob 19:00

INFOPISARNA DRAVOGRAD
OBMOČNA LIKOVNA 

RAZSTAVA

 petek ,
29. 6., 

ob 16:00

PARK DVORCA BUKOVJE
KLEKLJARSKI DAN V 

DVORNEM PARKU



četrtek, 
29.6., 19:00

INFOPISARNA DRAVOGRAD
RAZSTAVA OB 10. OBLETNICI 
DELOVANJA LIKOVNE SEKCIJE 
KD DRAVOGRAD

PRIREDITVENI PROSTOR LUKNA
DRAVOGRAJSKA NOČ

Območna izpostava Dravograd

prijazno  vabljeni!

 petek ,
29. 6., 

ob 18:00

DVOREC BUKOVJE 
SLAVNOSTNA SEJA 

SVETA OBČINE

 petek ,
29. 6., 

ob 20:00

PRED DVORCEM BUKOVJE
POLETNA NOČ – 

KONCERT PO ŠENTJANŽ

 petek ,
29. 6., 

ob 21:00

PRIREDITVENI PROSTOR LUKNA  
ROCK DRAVOGRAD

 sobota,
30. 6., 

ob 10:00

 sobota,
30. 6., 

ob 8:00

RIBNIK BRDINJE 
TEKMOVANJE V LOVU RIB 

S PLOVCEM

IGRIŠČE V ŠENTJANŽU 
3. TURNIR V MALEM 

NOGOMETU 

 sobota,
30. 6., 

ob 17:00

PRED DVORCEM BUKOVJE
11. FESTIVAL MALIH 

INSTRUMENTALNIH SKUPIN

 sobota,
30. 6., 

ob 18:00

 sreda,
4. 7., 

ob 18:00

CERKEV SV. VIDA 
KONCERT GODBE TRBONJE 

IN OTVORITEV RAZSTAVE




