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Stoji, Stoji tam hiša zidana …
Stavbe So zaščitene in So lokalnega ali državnega pomena.

Zbral: Bogomir Fajmut - Fajči  Foto: Zdenko Kupčič
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pozdrav

leto 2018 se počasi poslavlja od nas. Bilo 
je pestro, polno različnih dogodkov, do-
sežkov in razočaranj. spet smo si prido-
bili nekaj dodatnih izkušenj in spoznali 
nove, zanimive možnosti. zapomnili si ga 
bomo po marsičem, predvsem pa po dr-
žavnozborskih kot tudi lokalnih volitvah. 
z državnozborskimi volitvami smo izvolili 
državne poslance, ki so postavili novo vla-
do. od njih upravičeno pričakujemo večje 
razumevanje za potrebe in probleme lo-
kalnih skupnosti, saj je izbrani predsednik 
vlade bivši župan, ki mu je delovanje lo-
kalne samouprave zelo poznano. 

z lokalnimi volitvami ste volivke in volivci 
zaključili štiriletni mandat svojim izvolje-
nim predstavnikom v lokalni skupnosti 
in hkrati odprli štiriletno obdobje novim 
zastopnikom vaših interesov v občini. 
Iskreno se zahvaljujem za ponovno zau-
panje z obljubo, da se bom še naprej tru-
dila voditi našo skupnost v dobrobit vseh. 
Želim si konstruktivnega sodelovanja na 
vseh ravneh lokalne oblasti, podpiranja 
dobrih idej, skupnega dela in medseboj-
nega spoštovanja. vsi se moramo truditi 
spodbujati ustvarjalno sodelovanje tako v 
iskanju kot v doslednem uresničevanju ci-
ljev, računajoč na večjo in hitrejšo finanč-
no pomoč s strani eU in države. 
v smislu javnofinančnih prihodkov je de-
lovanje občin močno odvisno od stanja 
države. kljub prenizki državni povprečni-
ni za zakonsko izvajanje nalog, ki jih obči-
ne imamo, moramo biti optimistični, sa-
mozavestni in pripravljeni na nove izzive. 
zavedati se moramo, da so časi, v katerih 
živimo, dokaj negotovi in za marsikoga iz-
redno težki, in da hkrati poleg preizkušenj 
prinašajo tudi nove priložnosti. ravno 
zaradi tega je nujno ustvarjanje ugodnih 
pogojev za dober gospodarski razcvet, s 
katerim si bomo zagotavljali vse večjo so-
cialno varnost.

spoštovane in spoštovani!

smo v zadnjem mesecu leta, namenje-
nem zlasti praznovanju in obdarovanju. 
Čestitam vam ob dnevu samostojnosti, 
posvečenem spominu na enega najpo-
membnejših dogodkov v zgodovini slo-
venskega naroda, plebiscitu za samostoj-
no in neodvisno državo slovenijo.
ta dogodek je bil izjemen zaradi mno-
gih razlogov. slovenke in slovenci smo 
prvič v zgodovini dobili možnost nepo-
srednega izražanja in odločanja o zelo 
pomembnem vprašanju, kot je življenje v 
samostojni državi. plebiscit je na najbolj 
demokratičen način utemeljil vpis slove-
nije kot nove države na zemljevid evrope. 

v decembru kar trije posebni možje, sve-
ti miklavž, Božiček in dedek mraz nosi-
jo darila vsem, ki so si jih zaslužili. vsi so 
nam dobrodošli. nobenega ne smemo 
izpustiti. naj vam prinesejo mir, zdravje in 
veselje. prijetno praznujte božične in no-
voletne praznike.  

Vaša županja, Marijana Cigala

spoštovane občanke in občani!

Na lokalnih volitvah, 18. 11. 2018, je bila za županjo Občine Dravograd izvoljena Marijana Cigala, dr. vet. med.
Izvoljeni kandidati v Občinski svet Občine Dravograd za mandat 2018/2022 so: 

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

Lista: 1 − LMŠ − LISTA MARJANA ŠARCA
1  Branko krenk
2  marjeta podgorŠek rek   

Lista: 2 − MARIJANA CIGALA − 
ENOTNA LISTA
1  marijana CIgala, dr. vet. med. 
2  anton preksaveC  
3  metka JeromelJ  
4  srečko podoJstrŠek  
5  saša pŠenIČnIk  
6  robert plImon  

Lista: 4 − LISTA LIBELIČE − 
ZA LJUDEM PRIJAZNO OBČINO
1  Jože pŠenIČnIk  

Lista: 5 − LISTA ZA PRIHODNOST ZA 
ŠENTJANŽ, OTIŠKI VRH, BUKOVSKO 
VAS, SELOVEC
1  zoran zaJamŠek  
2  metka HodnIk  

Lista: 7 − SDS − SLOVENSKA 
DEMOKRATSKA STRANKA
1  ervin kodrUn  
2  milena mendaŠ  

Lista: 9 − NSI − NOVA SLOVENIJA − 
KRŠČANSKI DEMOKRATI
1  Ivan kotnIk 
 
Lista: 11 − Lista Ferda ABRAHAMA 
"Za DRAVOGRAD, s sodelovanjem in 
povezovanjem"
1  ferdo aBraHam  

Lista: 13 − Marko Kogelnik in neodvisni 
za Dravograd
1  marko kogelnIk  

Lista: 15 − SD − SOCIALNI DEMOKRATI
1  Željko klJaJIĆ  
2  Blanka vrHovnIk  

na konstitutivni seji se po ugotovitvi, da je 
bila na lokalnih volitvah, dne 18. 11. 2018, 
za županjo občine dravograd izvoljena 
ga. marijana Cigala, dr. ved. med. in skla-
dno s 37.b členom zakona o lokalni samo-
upravi, ki določa nezdružljivost med opra-
vljanjem funkcije župana s funkcijo člana 
občinskega sveta, začne postopek za pre-
hod in potrditev mandata nadomestnemu 
članu. več v naslednji številki Informatorja.
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namen rekonstrukcije je v prvi vrsti 
saniranje obstoječe ravne strehe in 
pridobitev novih prostorov za parkiri-
šča, zdravstveni dom in lekarno. s tem 
bi lokacijsko spojili in posodobili dve 
ustanovi. za lekarno bi na novi lokaciji 
lahko zagotovili kapaciteto 200 m2, kar 
predstavlja 60 m2 več od kvadrature 
obstoječe lekarne.  prav tako je obsto-
ječi zd dravograd dotrajan v sanitarnih 
vozliščih in objekt ni prilagojen gibalno 
oviranim osebam. obstoječi prostori zd 
dravograd imajo zdaj 1120 m2, potrebo-
vali pa bi 1531 m2. dogradila bi se tudi 
nova parkirišča. zemljišča za gradnjo 
zagotovi občina dravograd. trenutno 
občina pridobiva soglasja etažnih la-
stnikov in pripravlja javni razpis za izbiro 
zasebnega partnerja. naloga zasebne-
ga partnerja je izdelava projektne doku-
mentacije (Idp, pgd, pzI, pId) nadzidave 
objekta s spremembo namembnosti v 
okviru obstoječih gabaritov ploščadi 
nad tpC meža. objekt mora biti sodo-
ben, energetsko učinkovit, funkcionalen 
in statično stabilen, torej zgrajen skla-
dno z veljavnimi normativi in standardi 
za zdravstvene domove in lekarno. 

OPIS OBJEKTA 
objekt je bil konstrukcijsko večji del iz-
grajen v devetdesetih letih prejšnjega 
stoletja. projekti so se med samo gra-
dnjo spreminjali. v osnovi je bil predvi-
den tudi objekt nad ploščadjo, ki je zdaj 
predmet investicije. statična osnova je 
bila pripravljena in izvedena v temeljih 
in nosilnih stebrih za večetažni objekt. 
zaradi sprememb in krčenja osnovnega 
projekta, so se objekti nad zdajšnjo plo-
ščadjo izvzeli iz projekta. ploščad je bila 
v osnovi obdelana nad nosilno ploščo s 
hidro in toplotno izolacijo, na katero se 
je najprej namestil beton, kjer je objekt 
puščal, pa v nadaljevanju še asfalt. vsi 
dosedanji posegi niso bili učinkoviti. 
Investitor razpolaga z delom projektne 
dokumentacije, po kateri je bil objekt 
zgrajen in je na vpogled na sedežu 

naročnika po predhodni najavi. Iz na-
vedenih projektov je delno razvidna 
konstrukcijska zasnova. 
gradnja objekta se lahko nadaljuje v 
1., 2. etažo na osnovnih stebrih, zato 
osnovne statične zasnove ni mogoče 
spreminjati.

1. DOSTOPI 
dostop do 1. etaže (zdajšnja ploščad) 
bo potekal po obstoječi cesti iz Jz sme-
ri. obstoječi dovoz je treba razširiti za 
okoli 1 m do skupne minimalne širine 6 
m. prav tako se razširijo obstoječa parki-
rišča na J strani za okoli 1 m. ob dovo-
zni cesti je potrebno dograditi pločnik 
za nemoten dostop osebam iz predela 
avtobusnih postajališč. za stranke je 
možen dostop še iz osrednjega jedra, 
kjer je skupno stopnišče ter osebno in 
tovorno dvigalo.

etažnost objekta: plošča nad pritličjem 
površine objekta: neto površina plošča-
di nad pritličjem znaša okoli 1645 m2.

predvidena nadzidava objekta: nadzi-
dava je predvidena s kombinacijo aB, 
jeklene konstrukcije in lesenega ostreš-
ja, ki se zaključuje z atiko v isti višini kot 
obstoječi objekt. streha nadzidave je 
ravna, zaključena z Uv odporno (oz. 
primerljivo) sika folijo, zaščitnim slojem 
prodca, kot izolacija se pretežno upora-
bijo leseni kosmiči. 
fasadni elementi so delno stekleni s 
polnili na notranji strani na mestih pa-
rapetov zaradi prilagojenega oz. poe-
notenega videza k obstoječemu delu. 
Uporabi se kombinacija s paneli, stekla 
(okna) tipa Qubis (oz. primerljivo). 
 

oBvestIla

Občina Dravograd je jeseni 2017 pričela postopek za izvedbo investicije Zdravstveni center Dravograd. V ta namen 
je pripravila investicijsko dokumentacijo, ki je bila na občinskem svetu potrjena marca 2018. Obenem je Občina 
objavila tudi poziv promotorjem k oddaji vloge o zainteresiranosti za izvedbo projekta, na katerega se je prijavil en 
zasebni partner, ki je s tem izrazil interes za javno zasebno partnerstvo. Trenutno Občina pridobiva soglasja eta-
žnih lastnikov in pripravlja razpisno dokumentacijo za izbiro zasebnega partnerja. 

zdravstveni center Dravograd
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oBvestIla

2. PRIHODNJA NAMEMBNOST 
PO ETAŽAH  
V pritličju je predvideno:
avtobusno postajališče se ohrani ob 
objektu za vstop in izstop potnikov, 
delno se uredi obstoječ parkirni režim, 
izvede se dvosmerni promet za osebna 
vozila ter za avtobuse po obstoječem 
prometnem režimu, prav tako se ohra-
nijo sanitarije na obstoječem mestu, kar 
je razvidno tudi iz dokumentacije. 

V 1. etaži je predvideno:
- pokrito parkirišče
parkirišče nad ploščadjo (zdajšnji plato) 
ima prostora za 43 novih parkirnih mest. 
promet je zasnovan kot enosmerni do 
uvoza na parkirišče platoja. označe-
ne so tudi pokrite transportne poti do 
ostalih prostorov in vhodov v 1. nad-
stropju. manjkajoča parkirna mesta, ki 
so potrebna po normativih in standar-

dih za zdravstvene domove in lekarno, 
pa bi pridobili z dodatnimi parkirišči, ki 
bi se izvedla na z strani pri »policijski 
postaji« ter s povezavo s podhodom 
s 57 parkirišči. na lokaciji je že okoli 40 
obstoječih parkirišč, kar skupaj znaša 
140 parkirišč. 
- lekarna s pripadajočimi prostori
neto površina znaša okoli 200 m2, kot je 
bilo predvideno. lekarna je zaradi laž-
jega dostopa, intervencij, dostave ipd., 
umeščena v 1.etažo. pred lekarno bodo 
parkirišča za dostavo ter ločena vhoda 
za osebje in stranke. lekarna je umešče-
na v osrednji del s pogledom na dravo-
grad in sz usmerjenostjo.
- prostori nujne medicinske pomoči
dotični prostori so umeščeni v 1. etažo 
iz podobnih razlogov kot lekarna, da je 
dostop reševalnih vozil čim bolj poeno-
stavljen, prav tako pa ni manipulacije 
pacientov z dvigali. površina prostorov 

znaša okoli 50 m2 (želja 49 m2), ki pa se 
še lahko nekoliko razširi v smeri proti 
parkiriščem.  

V 2. etaži je predviden Zdravstveni 
dom Dravograd 
vhod je predviden iz osrednjega obsto-
ječega stopnišča, kjer bodo tudi dvigala. 
v prostorih bosta vhoda za obiskovalce 
in uslužbence ter evakuacijsko stopni-
šče. Želena površina je 1531 m2 vključno 
s prostori nujne medicinske pomoči, ki 
znašajo 49 m2 in so že umeščeni v pritli-
čju. skupaj potrebnih površin v 2. nad-
stropju za zd je 1482 m2, na razpolago 
pa jih je 1550 m2 (možnost razširitve na 
1630 m2). glede na normative je možno 
povečanje kvadrature za okoli 150 m2. 
glede na zahteve so površine za zd 
dravograd ustrezne. 

Prispevek: Miran Breg, vodja projektov

investicije
KOLESARSKA STEZA OD 
Ž.P. OTIŠKI VRH DO BEGANTA
občina dravograd je v maju 2018 začela z izgradnjo kolesar-
ske steze od železniške postaje do Begantovega grabna v 
dolžini 300m. Izvajalec gradbenih del je podjetje kostmann 
d.o.o. iz slovenj gradca, ki je predmetna dela pridobilo na 
javnem razpisu. kolesarska steza je bila dokončana konec 
junija in bila predana v uporabo julija 2018. Investicija je 
znašala 65.000,00 eUr in je v celoti financirana iz občinskega  

proračuna. novembra 2018 se je pričela tudi izgradnja mo-
stu čez Begantov graben, ki bo omogočal kolesarjem varen 
prehod čez potok, tamkajšnjim stanovalcem pa dovoz do 
stanovanjskega objekta. glede na navedeno bo celotna in-
vesticija v kolesarsko infrastrukturo na tem območju znaša-
la cca 120.000,00 eUr. 
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InvestICIJe

ENERGETSKA SANACIJA PŠ ČRNEČE
občina dravograd je avgusta 2018 dokončala zadnjo fazo 
energetske sanacije pŠ Črneče in sicer se je obnovila kotlov-
nica ter izvedla zamenjava centralne peči, ki je po novem 
peletna. s tem je pŠ Črneče v celoti energetsko sanirana. 

Celotno investicijo v energetsko sanacijo, ki je znašala cca. 
175.000,00 eUr, je občina dravograd v celoti financirala iz 
lastnega proračuna.

POLNILNICE ZA ELEKTRIČNE AVTOMOBILE
v začetku novembra 2018 sta na območju občine dravograd 
začeli obratovati dve polnilnici za električne avtomobile in 
sicer ena na parkirišču pri tpC meža, druga pa na parkirišču 
v centru Šentjanža. občina si je za postavitev e-polnilnic 

pridobila 6.000,00 eUr nepovratnih finančnih sredstev od 
eko sklada, ostala sredstva pa je zagotovila iz občinskega 
proračuna. vrednost investicije je znašala 19.500,00 eUr. 

IGRIŠČE Z UMETNO TRAVO ŠC DRAVOGRAD
občina dravograd je maja 2018 začela izvajati investicijo 
zamenjave umetne trave na nogometnem igrišču v špor-
tnem centru dravograd. Junija 2018 je bil na javnem razpisu 
izbran izvajalec del, podjetje Cvp d.o.o. iz ljubljane. dela 
so se pričela v začetku oktobra in bila konec oktobra tudi 
zaključena. Celotna investicija je znašala 257.000,00 eUr z 

ddv. občina si je pridobila sofinanciranje s strani nogome-
tne zveze slovenije in fundacije za šport, večino sredstev 
pa je zagotovila iz lastnega proračuna. z izvedbo investicije 
je dravograd pridobil najmodernejše nogometno igrišče z 
umetno travo, ki bo omogočalo kvalitetno izvajanje špor-
tnih dejavnosti za vse generacije.   
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InvestICIJe

UREDITEV SANITARIJ ZA ŽENSKE 
V DVORCU BUKOVJE
občina dravograd je novembra pričela z izgradnjo sanita-
rij za ženske v dvorcu Bukovje. s tem se je pričela prenova 
pritličja dvorca, ki se bo nadaljevala z ureditvijo sanitarij za 
moške in invalide, info centra in na koncu še gostinskega 
dela. z omenjeno prenovo bo dvorec omogočal javnemu 
zavodu dravit izvajanje novih turističnih aktivnosti ter obo-
gatitev dogajanja v dvorcu in  njegovi okolici. 

CESTA DOBNIK

CESTA VRATA (ODSEK BOŽIČ—OKROGELNIK)

CESTA VRATA (ODSEK SP. TRATNIK)

CESTA BUKOVSKA VAS - GREGOR

vgrajevanje obrabne plasti asfalta Urejevanje gramoznih bankin stanje po končanih delih

pred obnovo med obnovo po obnovi

pred obnovo

pred obnovo

med obnovo

med obnovo

po obnovi

po obnovi

Prispevek in fotografije: Matjaž Sedeljšak
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PROTIPRAŠNA ZAŠČITA CEST PO KRAJEVNIH SKUPNOSTIH

CESTA GVIDAN

InvestICIJe

pred obnovo

pred obnovo

med obnovo

med obnovo

stanje pred asfaltiranjem

po obnovi

PROTIPRAŠNA ZAŠČITA GARB (KS DRAVOGRAD)

PROTIPRAŠNA ZAŠČITA KOGElNIK (KS TRBONJE)

pred obnovo med obnovo po obnovi

PROTIPRAŠNA ZAŠČITA OKROGElNIK (KS DRAVOGRAD)

pogodba z izvajalcem gradbenih 
del − podjetjem sgp pokerŽnIk 
d.o.o. iz dravograda, ki je bilo 
izbrano na javnem razpisu, je bila 
podpisana 30. 10. 2018, gradbeni 
nadzor pa opravlja podjetje 
JoHan gradBeno svetovanJe 
In InŽenIrIng, ladIslav selInŠek 
s.p. iz starš.

predmet javnega naročila je 
rekonstrukcija javne poti Jp 578891 
Cv. sedlo–sv. danijel v dolžini okoli 
1422 m. v mesecu novembru so 
se pričela izvajati pripravljalna in 
zemeljska dela.

CESTA PODKLANC—DOBROVA

vgrajevanje vodovodnih in 
kanalizacijskih cevi

pripravljeno za asfaltiranje

vgrajevanje nosilne plasti asfalta 
na dobrovi

vgrajevanje nosilne plasti asfalta 
v podklancu
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dobra voda za boljši jutri
V OBČINI DRAVOGRAD ZAKLJUČENIH ŽE 90 ODSTOTKOV METROV NOVIH CEVOVODOV 
 V občini Dravograd nadaljujemo z obsežnim infrastrukturnim projektom petih občin zgornje Dravske doline 
Oskrba s pitno vodo v porečju Drave – 3. sklop. Gradbena dela na projektu, ki so se začela spomladi leta 2016, 
se počasi bližajo koncu. Na območju občine Dravograd je položenih že 90 odstotkov metrov novih cevovodov, 
zaključujejo se tudi dela na objektih vodovodne infrastrukture. 

v naslednjih mesecih morajo izvajalci del dokončati še traso 
vodovoda v trbonjah, povezavo na robindvor in povezavo 
do vodohrana Jeznik na kronski gori. prav tako morajo do-
končati in ustrezno opremiti vse pripadajoče objekte, torej 
vodohrane, hidropostaje in črpališča. v nadaljevanju bodo 
sledila še pridobivanja uporabnih dovoljenj za posamezne 
novozgrajene sklope vodovodnega omrežja. 
 
v projektu oskrba s pitno vodo v porečju drave – 3. sklop 
poleg občine dravograd sodelujejo še občine muta, podvel-
ka, radlje ob dravi in vuzenica. projekt obsega hidravlične 
izboljšave in nadgradnjo vodovodnih sistemov v vseh petih 
občinah ter njihovo povezavo v enotni sistem. v radljah se je 
ob prostorih Javnega komunalnega podjetja radlje ob dravi, 
bodočega upravljavca novega enovitega vodovoda, že pri-
čela izgradnja skupnega nadzornega centra, ki bo zagotavljal 
nemoteno in kakovostno oskrbo prebivalcev vseh omenje-
nih občin s čisto pitno vodo. 

tako kot v dravogradu se polaganje novih cevovodov za-
ključuje tudi v drugih občinah. v občini podvelka so s po-
laganjem vodovodnih cevi že v celoti zaključili, skupaj pa 
je dokončanih že približno 80 odstotkov vseh po projektu 
predvidenih cevovodov. trenutno izvajalci gradbenih del v 
vseh občinah intenzivno gradijo objekte vodovodne infra-
strukture, kot so črpališča, prečrpališča in vodohrani. dela 
med drugim potekajo na vodohranih Breznik, matijevo, tr-
bonje, sv. vid in vuhred. gradnja črpališča v trbonjah je kon-
čana, na spodnji muti pa so dela še vedno v teku.
 
vrednost celotnega projekta oskrba s pitno vodo v pore-
čju drave – 3. sklop znaša skoraj 50 milijonov evrov, projekt 
pa poleg sodelujočih občin sofinancirata evropska unija iz 
kohezijskega sklada ter republika slovenija. skupaj bomo 
v sklopu projekta dogradili preko 110 kilometrov novih ce-
vovodov, 17 vodohranov, 5 črpališč, 17 prečrpališč in 9 hi-
dropostaj. Izgradnja ustrezne vodovodne infrastrukture bo 
ugodno vplivala na zdravje ljudi in prispevala k višji kakovosti 
življenja prebivalcev omenjenih občin, izboljšali se bodo tudi 
pogoji za nadaljnji razvoj občin in širše regije. 

naložbo sofinancirata republika slovenija in evropska unija 
iz kohezijskega sklada.

Vodohran na Kronski Gori – VH Jeznik 200 m3 s hidropostajo

Vodohran na Dobrovi – VH Dobrova 100 m3

Vodohran na Viču – VH RT Grad foto: Zdenko Kupčič

InvestICIJe

Prispevek: Klemen Markota
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Občina Dravograd je kot gostiteljica omogočila, da je RRA Koroška, skupaj z Uradom RS za Slovence v zamej-
stvu in po svetu ter Slovensko gospodarsko zvezo Celovec, izvedla 10. poslovno konferenco z nazivom »Slo-
venska podjetnost kroži prek meja«. Dogodek se je odvil 14. 11. 2018 v dravograjskem Dvorcu Bukovje.

10. poslovna konferenca
  
»Slovenska 

podjetnost kroži prek meja«

konferenco je z uvodnim pozdravom odprla ga. marijana 
Cigala, županja občine dravograd. Častni gostje konferen-
ce, ki se je je udeležilo kar 131 udeležencev, so bili: g. peter J. 
Česnik, minister za slovence v zamejstvu in po svetu rs; g. 
Branko meh, predsednik obrtno-podjetniške zbornice slo-
venije; g. Boštjan gorjup, predsednik gospodarske zbornice 
slovenije ter g. Jürgen mandl, predsednik avstrijske gospo-
darske zbornice na koroškem. ministrstvo za gospodarski 
razvoj in tehnologijo je zastopala ga. marlen skarlovnik, 
vodja sektorja za podjetništvo. navzoče je pozdravil tudi 
g. Iztok grmek, vodja sektorja za bilateralno gospodarsko 
sodelovanje na ministrstvu za zunanje zadeve rs.

Ključni namen dogodka je bil srečanje podjetnikov in go-
spodarskih institucij slovenije s podjetniki ter predstavniki 
gospodarskih institucij iz tujine, predvsem iz avstrije. osre-
dnji del dogodka je bila okrogla miza »Izzivi čezmejnega 
sodelovanja«, na kateri so gostje (mag. stefan la Croce 
(advantage austria), g. zlatko mičetić (gz reka), g. andreas 
kristan (turistično združenje Škocjan ob klopinjskem je-
zeru), g. david valič (podjetniški center sg) ter g. Uroš sle-
menik (labelprofi d.o.o.)) predstavili izzive in priložnosti, s 
katerimi se srečujejo pri vsakodnevnem poslovanju. deba-

ta o vsebini okrogle mize se je potem nadaljevala v okviru 
mreženja udeležencev. Izmenjavali so se stiki, predstavljale 
so se rešitve in primeri praks. dijaki srednje gostinske šole 
slovenj gradec so ob zaključku prvega dela udeležencem 
postregli penino in na ta način pokazali svoje veščine, ki jih 
bodo sčasoma uporabljali tudi v poslovnem svetu.
 
z namenom dodatne promocije gospodarstva na koro-
škem smo naslednji dan, v okviru spot svetovanje koroška 
ter ooz slovenj gradec, organizirali ogled primerov dobre 



11  december 2018  •  Informator

rra koroŠka

prakse na Koroškem. predstavnike tujih institucij, podjetij, 
kot tudi zainteresirane slovenske podjetnike smo peljali na 
ogled podjetij mg rohr d.o.o., gašper trženje d.o.o. ter la-
belprofi d.o.o. Udeleženci so tako lahko spoznali tri uspe-
šna koroška podjetja, ki so predstavila svoj razvoj od samih 
začetkov poslovanja do sedanjosti. ob samem ogledu so 
se udeleženci tudi mrežili, vzpostavili so se novi stiki in mo-
žnosti za prihodnja partnerstva.

s podporo različnih deležnikov je bil dogodek zelo uspe-
šno izveden. na tem mestu se je treba vsekakor zahvaliti 
ge. marijani Cigala, županji občine dravograd, ki je pod-
prla idejni predlog, da se konferenca organizira v občini 
dravograd. s tem je sprejela tudi odločitev, da bo kot go-

stiteljica dogodka omogočila izvedbo le-tega v dvorcu 
Bukovje. Izbor prostora je bil nedvomno dodana vrednost 
samega dogodka. prav tako gre posebna zahvala tudi rav-
nateljici oŠ neznanih talcev dravograd, ge. danijeli ledi-
nek ter njenima učencema, ki so s sodelovanjem pokazali, 
da se zavedajo pomena razvoja podjetništva na koroškem 
in ga tudi podpirajo.

rra koroška bo tudi v prihodnje strmela k ohranitvi za-
četega dela, z namenom, da na koroško privabimo še več 
podpornikov gospodarstva, domače kot tuje vlagatelje, s 
čimer bo omogočeno nadaljnje oz. konstantno mreženje 
deležnikov gospodarstva v naši regiji. 

Usposabljanje 
»Kako učinkovito digitalno tržiti 
turistično ponudbo in oblikovati 
turistična doživetja, ki privabijo?«
V okviru projekta »Razvoj in digitalna promocija turistične ponudbe vodilne destinacije Koroška« (Koroška@
digital), ki ga izvaja RRA Koroška, je v obdobju med septembrom in decembrom 2018 potekalo usposabljanje 
»Kako učinkovito digitalno tržiti turistično ponudbo in oblikovati turistična doživetja, ki privabijo?«. 

program usposabljanja je zajemal sedem praktično narav-
nanih delavnic (namenjenih ponudnikom turističnih sto-
ritev, ki delujejo na območju koroške), ki so obravnavale 
teme:  
•	 ustvarjanje nepozabnih turističnih doživetij, ki navdu-

šijo in privabijo; 
•	 z zgodbo do nepozabnega doživetja in povečanega 

obiska; 
•	 Booking.com in tripadvisor kot ključ do visoke spletne 

prodaje; 
•	 z uspešnim nastopom na facebooku do boljše prepo-

znavnosti v turizmu;
•	 z Instagramom do povečanega turističnega obiska; 
•	 napredna google analitika za kvalitetnejšo in optimal-

no izvedbo kampanj;
•	 spletni iskalnik google v službi turističnih ponudnikov.

zanimanje za usposabljanje je preseglo vsa pričakovanja, 
zato že potekajo dogovori za ponovitev izvedbe še za tiste 
ponudnike, ki zaradi omejenih kapacitet niso mogli sodelo-
vati v prvi skupini.

projekt koroška@digital financirajo evropska unija, iz 
evropskega sklada za regionalni razvoj, republika slove-
nija in občine koroške regije. namen projekta je turistično 
destinacijo koroška bolj sistematično, ciljno usmerjeno 
in učinkovitejše komunicirati s pomočjo digitalnih orodij. 
projektne aktivnosti zajemajo vzpostavitev organizirano-
sti za upravljanje »digitala«, optimiziranje obstoječih in 
vzpostavitev dodatnih kanalov komuniciranja, načrtova-
nje in pripravo vsebin, pospeševanje prodaje z izvajanjem 
spletnih kampanj ter izobraževanja ključnih lokalnih dele-
žnikov turizma v destinaciji. 
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NEVARNI ODPADKI V 
GOSPODINJSTVU IN 
RAVNANJE Z NJIMI 
V okviru evropskega tedna zmanj-
ševanja odpadkov (17.−25. novem-
ber 2018) želimo pri naših občanih 
ponovno vzbuditi zavedanje o ne-
varnosti nekaterih izdelkov, ki jih  
uporabljamo vsak dan, razložiti 
simbole, ki so upodobljeni na njih 
ter z nekaj nasveti pokazati, da lah-
ko mnoge izmed njih nadomestimo 
z alternativnimi.
zbornica komunalnega gospodarstva 
je v ta namen v sodelovanju z ministr-
stvom za okolje in prostor oblikovala 
uporabnikom prijazen priročnik RAZ-
BREMENIMO OKOLJE STRUPENIH SNOVI, 
ki vam ga želimo v nadaljevanju pred-
staviti. priročnik lahko v celoti poiščete 
na spletni strani Jkp dravograd: http://
www.jkp-dravograd.si/.
Izdelke, ki so lahko nevarni za okolje in 
naše zdravje, uporabljamo pogosteje, 
kot se morda zavedamo. Uporabljamo 
jih pri čiščenju doma, pri osebni negi 
in higieni, za izboljšanje svojega vrta 
in za vzdrževanje avtomobila. v domu 
vsakega od nas bi zagotovo našli širo-
ko paleto gospodinjskih izdelkov, ki so 
označeni s simboli za nevarne snovi, pa 
naj bo to insekticid za zatiranje škodljiv-
cev, nabor komercialnih čistil za čiščenje 
kopalnice ali pa lak za nohte. to vse so 
izdelki, ki so lahko nevarni za okolje in 
naše zdravje, če jih ne uporabljamo pra-
vilno, skladiščimo ali ustrezno ločujemo.
v sloveniji smo v preteklem letu ustvarili 
6600 ton nevarnih odpadkov. to pome-
ni, da vsak slovenec na leto proizvede 
3,3 kg nevarnih odpadkov. količina ne-
varnih odpadkov, ki smo jih ustvarili, je v 
preteklem letu narasla za kar 10 odstot-
kov, kar je deloma sicer posledica uspe-
šnega ločenega zbiranja odpadkov, več 
pozornosti pa moramo zagotovo na-
meniti tudi prvima dvema prioritetama 
na področju ravnanja z odpadki ter se 
osredotočiti na njihovo preprečevanje 
in ponovno uporabo. Čeprav so vsi iz-
delki opremljeni z opozorili, simboli za 
nevarne snovi in opisi njihove ustrezne 
rabe, se še vedno premalo zavedamo, 
kako nevarni so, ali pa smo premalo se-
znanjeni, kakšne posledice prinašajo, če 
z njimi ne ravnamo ustrezno. 

NEVARNI GOSPODINJSKI 
ODPADKI
nevarne snovi vsebujejo številni izdelki, 
ki še vedno prepogosto pristanejo med 
odpadki.
to so čistila, barve in topila, kisline in 
baze, odpadna motorna olja, pesticidi, 
fluorescentne žarnice, fluorescentne 
cevi in drugi odpadki, ki vsebujejo živo 
srebro, akumulatorji, litijionske baterije, 
zdravila, kozmetična sredstva, različni 
gospodinjski produkti, ki nosijo oznako 
nevarnih snovi, ter odpadna električna 
in elektronska oprema. nevarni odpadki 
škodujejo okolju in ljudem, zato mora-
mo zanje poskrbeti tudi takrat, ko niso 
več uporabni.
v nevarnih odpadkih je koncentracija 
nevarnih snovi takšna, da škodujejo 
okolju, ob nepravilni rabi pa tudi naše-
mu zdravju. najpogostejši tipi nevarnih 
odpadkov v gospodinjstvu: 

ČISTILNA IN PRALNA 
SREDSTVA TER BELILA
komercialna čistilna sredstva so danes 
običajno ozko usmerjena za čiščenje 
specifičnih madežev, vendar ta začnejo 
v omarah zastajati, prav tako pa imajo 
določen rok uporabe.
mnoga izmed teh vsebujejo škodljive 
snovi, zaradi česar predstavljajo po-
tencialno nevarnost zdravju, prav tako 
pa so tovrstna čistila, če niso ustrezno 
odložena, škodljiva za okolje. takšnemu 
načinu skladiščenja čistilnih in pralnih 
sredstev se lahko izognemo, če upošte-
vamo nekaj preprostih načel. v nevar-
nih odpadkih je koncentracija nevarnih 
snovi takšna, da škodujejo okolju, ob 
nepravilni rabi pa tudi našemu zdravju. 
opremljeni so s simboli za nevarne sno-
vi, ki sporočajo, da so te snovi eksploziv-
ne, strupene ali nevarne.
varno ravnanje in zmanjševanje nevar-
nih odpadkov: 
- Ustrezno ločevanje
Čistilna sredstva, ki jih že imate, porabite 
do konca in jih ustrezno ločite. Če čistila 
ne vsebujejo nevarnih snovi, plasten-
kam čistil in pralnih sredstev odstranite 
pokrovček ali zamašek ter jih odložite 
med embalažo. Če vsebujejo zdravju in 
okolju škodljive snovi, pa jih odpeljite v 
zbirni center.

- Za čistila uporabljajte naravna 
čistilna sredstva 
vinski kis ali limonin sok za dezinfekcijo: 
predstavljata odlično alternativo takrat, 
ko bi sicer posegli po belilu ali kakšnem 
drugem močnejšem čistilu. odlično se 
obneseta pri odstranjevanju vodnega 
kamna, za čiščenje kuhinjskih pultov, 
umivalnikov ali oken. vse, kar morate 
narediti, je, da kis ali limonin sok na-
nesete na krpo, podrgnete in osušite 
s suho krpo, dokler se površina ne za-
sveti. pazite le, da ju ne uporabljate na 
aluminijastih površinah.
Čiščenje s soljo: tudi sol deluje antibak-
terijsko. kot slano vodo jo lahko upora-
bite za dezinfekcijo straniščne školjke ali 
umivalnikov, v suhi obliki pa odlično de-
luje tudi za vpijanje mastnih madežev.
- Za čistila uporabljajte alternativo 
− vsestranska soda bikarbona
sodo bikarbono boste zaradi njene 
vsestranske uporabe v trgovinah našli 
hitreje kot specifična komercialna čistil-
na sredstva. ker gre v osnovi za prah, jo 
lahko zmešate z nekaj vode in kot gosto 
zmes uporabite za čiščenje trdovratnej-
ših madežev. ob dodatku kisa pa boste 
z njo lahko očistili tudi najbolj umazano 
pečico. 

BARVILA IN TOPILA
Barve in topila v gospodinjstvih upora-
bljamo le ob prenovah oziroma obno-
vah, ki se tičejo hiše in stanovanja, ali pri 
manjših projektih »naredi si sam«. ker jih 
ne kupujemo in uporabljamo tako po-
gosto, se zgodi, da jih ne porabimo do 
konca, zaradi česar zastarajo, kot taka 
pa predstavljajo veliko nevarnost tako 
za naše zdravje kot tudi za okolje.
varno ravnanje in zmanjševanje nevar-
nih odpadkov: 
- Ustrezno ločujte
pred nakupom izdelka se pri prodajalcih 
pozanimajte, kje in na kakšen način od-
ložiti embalažo, potem ko barvo ali topi-
lo porabite. prav tako se pozanimajte, ali 
kupujete pravi izdelek in tako zagotovi-
te, da boste izdelek, ki ga kupujete, tudi 
zares uporabili.
- Preračunajte, koliko materiala 
zares potrebujete
raziščite in preračunajte, katero barvo 
in koliko je zares potrebujete. za prera-
čun lahko prosite svetovalce v trgovini 
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ali pa to naredite sami s spletnimi kalku-
latorji. spletni kalkulatorji vam omogo-
čajo natančen izračun količine barve, ki 
jo potrebujete za določen projekt. Če si 
boste vzeli čas in pred nakupom prera-
čunali, koliko barve potrebujete, boste 
lahko tako tudi privarčevali.
- Če je mogoče, izberite barve na 
vodni osnovi
Barve na vodni osnovi so za okolje manj 
nevarne. nabor okolju prijaznejših barv 
postaja vedno večji – imejte to v mislih 
vsakokrat, ko razmišljate o novem pro-
jektu.

KOZMETIKA IN ZDRAVILA
kozmetični izdelki in izdelki za osebno 
higieno velikokrat vsebujejo sestavine, 
ki so nevarne za okolje. Izdelki, kot so lak 
za nohte, barva za lase, razni antiperspi-
ranti in celo šminke, vsebujejo sintetične 
barve in so narejeni iz voskov na osnovi 
nafte, ki škodijo zdravju. vseh izdelkov 
ne moremo izpustiti iz vsakdanje rabe, 
pomembno pa je, da se zavedamo, da 
se pri njihovi proizvodnji uporabljajo 
kemikalije, ki so okolju škodljive, in ko je 
le mogoče, poiščemo okolju ter zdravju 
prijaznejšo alternativo. 
varno ravnanje in zmanjševanje nevar-
nih odpadkov: 
- Kupujte manj in ustrezno ločujte 
pred vsakim nakupom se vprašajte, ali 
izdelek zares potrebujete. Izdelke pravil-
no shranjujte (stran od sončne svetlo-
be, naj bodo pokrovčki zatesnjeni ipd.). 
prazne embalaže in izdelke ustrezno 
odložite (to točko upoštevajte tudi pri 
odlaganju zdravil, ki jih ne potrebujete 
več ali jim je pretekel rok uporabe).
- Izdelajte svojo kozmetiko 
namesto uporabe antiperspiranta 
poskusite z izdelavo naravnega dezo-
doranta. za izdelavo potrebujete le 4 
sestavine: 20 g sode bikarbone, 20 g 
koruznega škroba, 30 g kokosovega 
olja (v trdnem stanju) in kapljico ali dve 
bio eteričnega olja (ki se lahko upora-
blja tudi na koži). najprej združite suhe 
sestavine, sodo bikarbono in koruzni 
škrob, ter dodajte kokosovo olje ter do-
bro premešajte, na koncu dodajte še 
bio eterično olje, premešajte in shranite 
v embalažo, ki ste jo ponovno uporabili, 
na primer od porabljene kreme.
- Kupujte alternativo
danes je mogoče kupiti tudi organsko 
kozmetiko, proizvedeno po načelih 
pravične trgovine, ki je biološko razgra-

dljiva. preglejte ponudbo na spletu ali 
v trgovini povprašajte po izdelkih, ki so 
opremljeni s simboli pravične trgovine, 
netestirano na živalih ipd. 

ODPADNO JEDILNO OLJE IN 
MAST
kljub mnogim opozorilom odpadno ku-
hinjsko olje in mast še vedno prevečkrat 
pristaneta v odtokih ali straniščni školjki. 
zaradi takšnega ravnanja nastajajo veli-
ke težave v kanalizacijskem sistemu, saj 
ovirata pretok in povzročata zamašitve. 
odpadno olje in mast spadata med po-
sebne odpadke, nevarne za okolje, zato 
je nujno, da ju zbirate ločeno in ju, ko 
vam čas dopušča, odložite v zbirnem 
centru ali v posebni posodi, ki sta na-
meščeni v naselju robindvor in meža. 
nasvet: steklenic, ki vam ostanejo od 
olivnega olja ali kisa, ne zavrzite. shra-
nite jih pod pult oziroma v bližino šte-
dilnika, kjer kuhate, in nanje napišite 
»odpadno olje«. vsakič, ko vam po ku-
hanju ostane odpadno olje ali mast, ga 
zlijte v označeno steklenico. steklenice 
shranjujte, in ko jih naberete vsaj pet, jih 
odpeljite v bližnji zbirni center.

ODPADNA ELEKTRONSKA 
IN ELEKTRIČNA OPREMA, 
AKUMULATORJI
- Ustrezno ločujte
nedelujoči računalniki, prenosniki, ta-
blice ali mobilni telefoni in druga elek-
tronika, ki je ni mogoče več popraviti, 
spadajo med nevarne odpadke, zato je 
vaša dolžnost, da jih odpeljete v bližnji 
zbirni center, kjer jih lahko ustrezno od-
ložite v za to namenjen zabojnik. manj-
še tovrstne odpadke lahko odložite tudi 
v ulične zbiralnike za e-odpadke naselja 
robindvor, Šentjanž in meža).
- Popravite in ponovno uporabite
preden izdelke odpeljete, preverite, ali jih 
pred odpisom ni mogoče več popraviti, 
saj nekateri za delovanje potrebujejo le 
menjavo kakšnega rezervnega dela. 

- Podarite, posodite ali si izposodite
delujoče elektronske opreme, ki je sami 
ne potrebujete več, ne zavrzite. podari-
te jo tistim, ki jo potrebujejo. odnesite 
jo v zbirni center ali pod rubriko »po-
darim« objavite po spletnih portalih ali 
družbenih omrežjih. presenečeni boste, 
kako hitro boste našli novega lastnika. 
Če sami kakšnega izmed izdelkov ni-
mate in ga potrebujete le občasno, raje 
kot o nakupu novega premislite, ali si ga 
lahko izposodite. tako boste znancem 
in sorodnikom dali vedeti, da jim boste 
uslugo vrnili ter ob naslednji priložno-
sti, ko bodo kaj potrebovali, na pomoč 
priskočili tudi vi. skupaj pa boste nekaj 
dobrega prispevali tudi za okolje.

ŠKROPIVA, PESTICIDI IN 
INSEKTICIDI
Škropiva, pesticide in insekticide upora-
bljamo za zaščito rastlin ali plodov pred 
škodljivci in za zatiranje plevela. vsebu-
jejo strupene snovi, ki delujejo zelo spe-
cifično na škodljivca ali zatiranje plevela, 
zato je nepravilno odlaganje takšnih 
sredstev še posebej nevarno, saj lahko 
povzročijo onesnaženje voda ter zastru-
pitev ali obolenja pri organizmih, ki jim 
te snovi niso namenjene. pesticidi so za 
okolje izredno nevarni, zato jih je treba 
ustrezno ločevati. odpeljite jih v zbirni 
center ali odložite v trgovini, v kateri ste 
izdelek kupili, če ta sprejema prazno 
embalažo nevarnih izdelkov. oddate jih 
lahko tudi v premično zbiralnico nevar-
nih odpadkov, če se ta nahaja v vašem 
kraju.
nasvet: tovrstni izdelki nosijo simbo-
le za strupenost, škodljivo za okolje in 
biorganizme, zato je pomembno, da 
izdelke vedno hranimo v izvirni emba-
laži (na kateri so nevarne snovi ustrezno 
označene). ker jih v domači rabi upora-
bljamo le občasno, ko se na vrtu ali dvo-
rišču pojavijo težave, ob nakupu izberi-
te raje manjše pakiranje in na ta način 
zmanjšate možnost, da bi vam izdelek 
zastajal na policah, ter hkrati povečate 
možnost, da ga porabite v celoti. 

ŽIVOSREBRNI TERMOMETRI
Živosrebrnih termometrov v prosti pro-
daji ne najdemo več, kljub temu pa jih 
je mogoče najti še v marsikaterem do-
mačem gospodinjstvu. pri njihovi upo-
rabi moramo biti pazljivi, saj so običajno 
izdelani iz stekla, ki se lahko razbije, živo 
srebro, ki je v njem, pa prerazporedi v 
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komUnala

kapljice in razleti po prostoru, pri čemer 
del lahko celo izhlapi. Živo srebro je 
težka kovina, ki lahko v velikih količinah 
povzroči zastrupitev, zato je pomemb-
no, da z njim ravnamo odgovorno.
nasvet: Če se vam poškoduje živosre-
brni termometer, si pri čiščenju lahko 
pomagate s posipom praška elemen-
tarnega žvepla, ki preprečuje hlapenje 
oziroma prehod v hlapno strupeno 
snov. ko se lotite čiščenja, uporabite za-
ščitne rokavice in izdelka ne posesajte, 
saj stik s toploto iz sesalnika izparevanje 
še pospeši. kapljice živega srebra zberi-
te s kosom belega papirja (saj jih boste 
tako lažje videli) in dajte v prazno stekle-
nico ali plastično vrečko, ki jo je mogoče 
zatesniti, površino tal pa obrišite z vla-
žno krpo in jo odvrzite v enako plastič-
no vrečko. tako zbranega odpadka ne 
zavrzite med mešane odpadke, temveč 
dostavite v zbirni center.
vsak odpadek, ki ima eno ali več tovr-
stnih v nadaljevanju opisanih oznak na 
embalaži, je treba uvrstiti med nevarne 
odpadke in jih oddati v predelavo ali 
uničenje.
Nasveti za ravnanje s tovrstnimi od-
padki:
nevarne odpadke hranimo v original-
nih embalažah, na suhem, varnem in 
otrokom nedostopnem mestu, nevarni 

odpadki se med 
seboj ne smejo 
mešati, saj lahko 
pride do nepred-
videne reakcije 
med različnimi 
snovmi, nevarnih 
odpadkov nikoli 
ne odstranjuje-
mo ali uničujemo 
na kakršenkoli 
drugačen način, 
kot le v organizi-
ranih akcijah. pri 
prep oznavanju 
nevarnih odpad-
kov so nam lahko 
v pomoč simboli, 
ki jih najdemo na 
njihovi embalaži 

(Uredba Clp, velja od 20. januarja 2009 
in v celoti velja s 1. 6. 2015):

Strupeno
smrtno nevarno/zelo 
strupeno – izdelki, ki so 
opremljeni s tem zna-
kom, so zelo nevarni za 
zdravje in lahko pov-
zročijo celo smrt, če jih 
zaužijemo ali vdihava-
mo. Če jih uporabljamo 
brez ustrezne zaščite, 
močno poškodujejo 

kožo.
Jedko
Jedko – izdelek, opre-
mljen s tem znakom, 
lahko zaradi nepravilne 
uporabe, povzroči razje-
de na koži ali hude po-
škodbe oči.
Nevarno za okolje
nevarno za okolje – z 
znakom so opremljeni 
izdelki, ki vsebujejo ke-
mikalije, ki ogrožajo žive 
organizme v vodi in na 
kopnem.
Vnetljivo
vnetljivo – znak opozar-
ja, da izdelek vsebuje 
kemikalije, ki se, če so 
blizu toplotnega vira ali 
določene snovi, hitro 
vnamejo, oziroma kemi-
kalije, ki v stiku z vodo 
ali drugo kemikalijo 
sproščajo pline.
Škodljivo zdravju 
Škodljivo, dražljivo – 
znak opozarja na nasle-
dnje nevarnosti, zaradi 
snovi v izdelku: draži 
oči, kožo, dihala, če pri-
de v prebavno cev, lah-
ko draži ali celo razjede 
sluznico, ima narkotične 
učinke.
Različni škodljivi vpli-
vi na zdravje 
različni škodljivi vplivi 
na zdravje – znak opo-
zarja na več različnih 
nevarnosti za zdravje, 
ki so povezane z upo-
rabo izdelka, ki vsebuje 
nevarne kemikalije; na 
primer: izdelek vsebuje 
snov, ki je nevarna pri 

vdihavanju, je muta-
gena (povzroča dedne 
spremembe), je rako-
tvorna, vpliva na repro-
duktivno sposobnost, 
povzroča alergije, ipd.
Eksplozivno  
eksplozivno – znak opo-
zarja, da so v izdelku ke-
mikalije, ki lahko, zaradi 
udarca ali trenja, eksplo-
dirajo.
Oksidativno  
oksidativno – fizikalna 
lastnost izdelka, priprav-
ka ali kemikalije je lahko 
»oksidativnost«, kar 
pomeni, da se lahko v 
stiku s kisikom oziroma 
zrakom vžge.

Vir: Priročnik RAZBREMENIMO OKOLJE 
STRUPENIH SNOVI, objavljen na spletnem 
naslovu Gospodarske zbornice Slovenije, 
ki so ga pripravili:
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KS DRAVOGRAD                 
V drugem polletju leta 2018 smo v svetu krajevne sku-
pnosti, v KS Dravograd, ki šteje preko 4500 krajank in 
krajanov in je največja KS v občini Dravograd, naredili 
veliko novega za boljše počutje in boljše bivanje v Dra-
vogradu, realizirali smo plan za drugo polovico leta in 
dodali nekaj novih dejavnosti na področju humanitar-
nega delovanja.
drugo polletje tega leta je minilo v realizaciji zastavljenih 
ciljev in planov za leto 2018. po terenskih odborih v ks dra-
vograd nam je uspelo uresničiti skoraj vse zastavljene cilje 
in morda še več, saj smo upoštevali tudi predloge krajank in 
krajanov v ks. Izvedli smo nekaj manjših investicij, pri katerih 
lahko sodeluje ks s finančnimi sredstvi, predvsem na podro-
čju turistične infrastrukture, sodelovali smo pri popravilih 
cest in postavitvi varnostnih ograj ob cestah, pomagali smo 
krajankam in krajanom sanirati poškodovane ceste, ki so v 
pristojnosti ks.
na področju humanitarnih zadev smo v mesecu novembru 
po razpisu dopisne seje preko oz rk dravograd pomagali 
malemu lovru voglIČU, in sicer s finančno pomočjo v višini 
300 € iz postavke socialna in humanitarna pomoč. s takimi 
dejanji v ks radi priskočimo na pomoč tistim, ki jo potrebuje-
jo. prav tako smo preko oz rk pomagali pri obdarovanju so-
cialno ogroženih otrok iz občine in ks ter nakazali določena 
sredstva tudi za ta namen.

prireditve, ki so bile v drugi polovici leta, so po terenskih od-
borih že tradicionalne, novost pa je, da se bodo prireditve za 
to, mežo, trg, robindvor, podgrad in mariborsko cesto orga-
nizirale skupaj in na lokacijah to. v juliju sta potekali priredi-
tvi srečanje krajanov pod lipo pri sv. magdaleni ter srečanje 
krajanov in lepa nedelja na viču ob lipi, avgusta je prireditev 

potekala pri treh križih na ojstrici. prav tako smo sodelovali 
na prireditvi zlata jesen dravograda, kjer smo skupaj z ostali-
mi ks in td kot soorganizatorji izvedli lepo prireditev na par-
kirnem prostoru pred dvorano Špicd. 
 
v jesenskem delu leta pa smo pripravili srečanje krajank in 
krajanov s pohodom do skale in kasneje pri brunarici na 
meži izvedli druženje ob kostanju in topli malici. pohoda se 
je sicer udeležilo manjše število ljudi, vendar smo se imeli 
med potjo ob pripovedkah faJČIJa zelo lepo. spomnili pa 
smo se tudi dogodkov in pomena skale v letu 1991 v osa-
mosvojitveni vojni.

MEMORIAl DAMJANA JAMNIKA 
v čast in spomin sovaščanu damjanu Jamniku je športno 
društvo vič organiziralo že tradICIonalnI nogometni tur-
nir memorial damjana Jamnika. tudi tokrat se je turnirja na 
nogometnem igrišču na viču udeležilo kar nekaj nogome-
tnih ekip iz bližnje in daljne okolice. 

PRIREDITEV OD lIPE DO lIPE IN lEPA NEDElJA NA VIČU
tudi letos smo prvo julijsko nedeljo na viču pripravili prire-
ditev od lipe do lipe, ki smo jo združili z lepo nedeljo. prire-
ditev je potekala na tamkajšnjem športnem igrišču. otroci z 
viča so pripravili kratek glasbeno-kulturni program, nato pa 
je vse zbrane z lepimi zvoki zabaval ervin kodrun. na viču 
se je zbralo veliko ljudi, tudi iz širše krajevne skupnosti in so-
sednjih krajev. ob klepetu in zabavi so se družili in njihova 
dobra volja je pregnala tudi oblake na nebu.  Janja Rotovnik

vendar pa delo po to niso edine aktivnosti naše ks, saj se 
vključujemo tudi v delovanje posameznih društev in poma-
gamo pri aktivnostih za boljše delovanje lokalne skupnosti.

krajevne skUpnosti Občine Dravograd

Prispevek: Ferdo Abraham
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tako smo bili pokrovitelji prireditve Žetev aJde, ki jo vsako 
leto organizirata fajči in zdenko.
na območju viča nadaljujemo in skupaj z dravitom poma-
gamo pri izgradnji lesenega objekta na športnem igrišču za 
potrebe Šd vič in vseh krajanov in krajank ks, na robindvoru 
pa skupaj z občino in Jz dravitom v letošnjem in naslednjem 
letu postavljamo fitnes na prostem, za še boljšo rekreacijo in 
družabnost krajank in krajanov.

prav tako smo finančno pomagali raznim kulturnim dru-
štvom in tistim društvom, ki se ukvarjajo s kulturno, pev-
sko ali drugo aktivnostjo za dobrobit krajanov in krajank 
ks dravograd. pri izvedbi letnih programov smo pomagali 
društvu invalidov, upokojencem, karItasU pri organiziranju 
humanitarnih akcij, kot je bil dobrodelni koncert za pomoč 
ogroženim družinam. pomagali smo tudi vsem ostalim do-
moljubnim in veteranskim organizacijam, ki imajo sedež v ks 
dravograd. seveda vseh ne bom našteval, saj jih je veliko. 
Cilj delovanja sveta ks je pomoč društvom in organizacijam, 
ki imajo sedež v ks dravograd, za boljše družabno počutje 
v lokalni skupnosti. prav tako smo pomoč nudili tudi špor-
tnim društvom in nk koroška dravograd za boljše delovanje 
in možnost množičnega udejstvovanja naših krajanov na 
področju športa, tudi najmlajših − tistih iz vvz. aktivno smo 
pomagali tudi ob praznovanju 70-letnice nogometnega klu-
ba dravograd.

prireditve v ks, ki jih organizirata Jz dravit in turistično dru-
štvo, so bile dobro obiskane, ks pa pomaga in sodeluje, koli-
kor zmore, predvsem pri organizaciji ali s finančno pomočjo. 
ostale prireditve, ki so organizirane v ks, pa so potekale sku-
paj z oŠ in vrtcem v dravogradu.

v mesecu decembru bomo v okviru ks dravograd in teren-
skih odborov pripravili prireditve, in sicer zImska pravlJICa 
na roBInvorU, obisk Božička na ojstrici in viču, kjer ob obi-
sku treh dobrih mož obdarimo otroke. ob bok prireditvam 
pa se pripravi krajši program za staro in mlado.
prav tako smo bili aktivni na področju gramoziranja in obno-
ve nekategoriziranih cest in pri postavitvi varnostnih ograj 
ob takih cestah v ks dravograd, kjer je to zaradi varnosti nuj-
no potrebno. to je na območju vrat, ojstrice, goriškega vrha, 
podgrada in meže.

na področju turistične infrastrukture smo bili aktivni tako, 
da smo postavili in obnovili kar nekaj lepih miz in klopi za 
počitek ob sproščenem sprehodu po naši prelepi krajevni 
skupnosti in občini. to je na območju podgrada, goriškega 
vrha, ojstrice ter košenjaka. 

v času od julija do decembra je imel svet ks tri redne in dve 
dopisni seji, na katerih smo obravnavali problematiko in 
sprejeli nekaj odločitev, ki pozitivno vplivajo na delovanje in 
počutje krajanov in krajank v ks dravograd.

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

prav tako pa krajani in krajanke vabljeni v prostore ks dra-
vograd na meži 10, kjer imamo vsako prvo sredo uradne 
ure med 9. in 11. uro, vsako tretjo sredo v mesecu pa od 15. 
do 17. ure. lahko pa z nami kontaktirate tudi preko e-pošte: 
ks.dravograd@kanet.si ali ks.dravograd@gmail.com.

veseli bomo vseh vaših predlogov in pobud. s skupnimi 
močmi bomo pripomogli k boljšemu bivanju in življenju v 
ožjem delu lokalne skupnosti ks dravograd.

prav tako se v imenu članov sveta ks dravograd v mandatu 
2014–2018 zahvaljujem za dobro sodelovanje − z vašimi pre-
dlogi in pobudami smo bili uspešnejši. svet ks v tem man-
datu so sestavljali:
ferdo abraham, predsednik sveta ks; miran kaiser, podpred-
sednik sveta ks ter člani: mag. dušan ferenčak, Ivan okro-
gelnik, Jože ravnjak, avguštin verhnjak, terezija Jamnik, Janja 
rotovnik, rado karel in Ines Ilič, mag. lidija požgan in adi 
kralj kot tajnik samo v letu 2014.

ker pa se bližajo božični in novoletni prazniki, dovolite, da 
vam zaželim:
Spoštovane krajanke in krajani KS Dravograd, občani in občan-
ke, božič in praznovanje novega leta sta čas spokoja in miru ter 
veselja v krogu družine in prijateljev. Zato dovolite, da Vam v 
imenu Sveta KS Dravograd in v osebnem imenu zaželim: 
»Da bi imeli srečo vedno s seboj, da bi jo lahko podarili tudi ti-
stim, ki jo potrebujejo.« 

Zdravo in srečno novo leto 2019!

kraJevne skUpnostI
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KS ČRNEČE
Svet KS Črneče je zaključil 4-letni 
mandat. Kot predsednik Sveta KS 
ocenjujem, da je bil mandat uspe-
šen. Seveda bi se morda lahko nare-
dilo kaj več, a z opravljenim moramo 
biti zadovoljni. Ceste po krajevni 
skupnosti so v zadovoljivem stanju. 
Neurje v lanskem letu nam ni pov-
zročilo toliko škode, kot je je v dru-
gih krajevnih skupnostih. Uspešno 
smo pridobili dve protiprašni zaščiti 
in zaključuje se največje gradbišče v 
naši krajevni skupnosti, in sicer ce-
sta Podklanc−Dobrova. Na prošnje 
krajanov pomagamo tudi pri nabavi 
gramoza za nekategorizirane ob-
činske ceste. 
vodovod se ureja po zaselkih. letos je 
voda pripeljana tudi v zaselek ronet, 
kjer so jo že vrsto let težko pričakovali. 
podklanc in dobrova se na področju 
vodooskrbe urejata ob rekonstrukciji 
ceste. Istočasno z urejanjem vodooskr-
be se ureja tudi odvodnjavanje meteor-
nih in fekalnih voda. 
društvena dejavnost v krajevni sku-
pnosti je zelo aktivna na področju pgd 
Črneče in kulturnega društva Črneče. 
aktivni so tudi lovci lovske družine li-
beliče, ki upravljajo z loviščem na celo-
tnem območju naše krajevne skupno-
sti. v naši krajevni skupnosti smo letos 
praznovali dve pomembni okrogli oble-
tnici: 50 let delovanja gledališke skupi-

ne Črneče in 60 let delovanja lovske 
družine libeliče. v krajevni skupnosti so 
aktivna in delovna tudi druga društva 
in odbori. delujeta dve športni društvi, 
društvo za osteoporozo, župnijski kari-
tas, odbor rdečega križa in drugi. kra-
jevna skupnost ima v svojem proračunu 
sredstva namenjena tudi za delovanje 
teh društev. velik projekt je krajevna 
skupnost v sodelovanju s kulturnim 
društvom napravila v večnamenski dvo-
rani gasilskega doma Črneče. nabavili 
smo 12 novih reflektorjev, projektor in 
veliko platno na odru. vse to smo lah-
ko finančno pokrili iz proračuna ks Čr-

neče, iz kulturnega društva, iz občinske 
nagrade gledališke skupine Črneče in iz 
denarne nagrade predsednika sveta ks 
Črneče. predsednik sveta ks se je od-
povedal denarni nagradi, ki mu pripada 
kot predsedniku in je ta denar namenil 
za ureditev dvorane. 
po dolgih letih čakanja se je delno ure-
dila struga Hudega potoka skozi Črneče. 
krajevna skupnost organizira in sodelu-
je pri različnih dogodkih:
- z ekipo smučarjev sodelujemo na 
smučarskem tekmovanju krajevnih sku-
pnosti na smučišču Bukovnik − za Čre-
šnikov memorial;
- soorganiziramo spomladansko čistilno 
akcijo na celotnem območju naše kra-
jevne skupnosti;
- organiziramo proslavo ob materin-
skem dnevu;
- organiziramo srečanje krajanov pod 
vaško lipo, ki je vsako leto v drugem 
kraju;
- sodelujemo pri srečanju starejših kraja-
nov v krajevni skupnosti Črneče;
- ob zaključku leta organiziramo obda-
rovanje otrok z dedkom mrazom.
na vseh teh prireditvah dobro sodeluje-
mo s podružnično šolo in vrtcem v Čr-
nečah. Brez njih si teh prireditev ne zna-
mo predstavljati. na koncu pa še naše 
želje in pričakovanja v naslednjih letih 
… trenutno največji problem ks Črne-
če je dotrajana kanalizacija v vasi Črne-
če, ki ob večjih nalivih 'bruha' fekalije po 

zasebnih zelenicah. dokončna ureditev 
hudega potoka do struge reke drave in 
prav tako ureditev potoka mimo stano-
vanjske hiše Črešnik. 
asfaltiranje ceste do Banka. asfaltiranje 
povezovalne ceste Črneče−dobrova. 
Ureditev še kakšne protiprašne zaščite 
in utrditev gozdnih cest. 
kulturniki si srčno želimo dograditev za-
odrja pri dvorani v Črnečah. s to prido-
bitvijo bi na črneški oder lahko pripeljali 
še boljše odrske dogodke. 
ob iztekajočem letu in končanem 4-le-
tnem mandatu se vsem krajanom in 
krajankam, še posebej pa članom sve-
ta ks Črneče, zahvaljujem za strpno in 
konstruktivno delo ter dialog.
v letu 2019 vam vsem želim obilo zdrav-
ja in sreče, novemu sestavu sveta ks Čr-
neče pa obilo plodnega dela.
Marko Kogelnik, predsednik Sveta KS Črneče

8. letni koncert MePZ Črneče 
glasba je izmed vseh umetnosti naj-
močnejša in najbolj živa. Človeka obli-
kuje in plemeniti, osrečuje ter razvija 
ljubezen do lepega.
v soboto, 24. novembra, so pevci in 
pevke mepz Črneče v večnamenski 
dvorani gasilskega doma Črneče svojim 
zvestim poslušalkam in poslušalcem 
pričarali toplino in nasmeh na ustnice. 
zvoki zapetih pesmi so jim božali srce in 
dušo, priklicali lepe spomine, jih razve-
drili ter povrnili moči za vsakdanja opra-
vila in napore. 
vsak njihov nastop je boljši, drugačen. 
zapete ljudske pesmi, pesmi iz pesmaric 
ota Čeruja in pesmi aleksandra mežka, 
andreja Šifrerja ter skupine pepel in kri, 
so na 8. letnem koncertu odlično odpeli.  
program so popestrili gostje, tambu-
raški orkester kUd zvonke antoličič iz 
miklavža na dravskem polju in Janez 
Štrekelj iz libelič, ki je s kitaro poskrbel 
za glasbeno spremljavo mepz Črneče.
zbor uspešno, že deveto leto vodi mla-
da in ambiciozna zborovodkinja maru-

Prispevek: Marko Kogelnik
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ša mavrič, ki ima veliko idej, pozitivne 
energije ter zamisli. lahko bi rekli, da se 
v Črnečah na pevskem področju izvaja 
pilotni projekt odličnega medgenera-
cijskega sodelovanja. pevci mepz Črne-
če so ponosni na marušo, ki se zdaj že 
intenzivno pripravlja na doktorat edu-
kacijskih ved v glasbi.
tako, kot so vztrajni črneški pevci in 
pevke, ki nastopajo na vseh prireditvah 
v kraju in širše, tako tudi vztrajno vabijo 
vse mlade in mlade po srcu, da zberete 
pogum in se jim pridružite. naj se nada-
ljuje ta lepa tradicija zborovskega petja 
v Črnečah. 
Čestitke vsem pevcem in pevkam mepz 
Črneče ter zborovodkinji maruši mavrič 
za čudovit pevsko-glasbeni večer.

50 let Gledališke skupine Črneče
gledališče je področje igralskih ume-
tnosti, ki se ukvarja z igranjem zgodb 
pred občinstvom s pomočjo govora, 
giba, glasbe, plesa, zvoka in z razko-
šno predstavo oziroma z enim ali več 
elementi drugih igralskih umetnosti, 
je zapisano v Wikipediji. začetki de-
lovanja gledališke skupine Črneče se-
gajo v zadnje mesece leta 1967, ko sta 
učitelja maks kotnik in zdaj že pokojni 
vid filip poiskala mlade, odra želj-
ne ljudi in začeli so z vajami za prvo 
predstavo. 
ob praznovanju 50-letnega delovanja 
gledališke skupine Črneče je uredniški 
odbor v sestavi zala knez, franci ko-
tnik, dominika knez in valerija skutnik 
pripravil zbornik gledališke skupine 
kulturnega društva Črneče.
zgoščen prikaz delovanja v polstole-
tnem obdobju je gledališka skupina 
Črneče obeležila 3. novembra 2018 
v prostorih večnamenske dvorane 
Črneče, ki je svoje delo predstavila s 
filmom producentke zale knez.
ob 50. obletnici je bila pripravljena 
jubilejna predstava z naslovom »Bil je 
Škrjanec« in si jo boste lahko ogledali 
v abonmaju kulturnega društva Črne-
če v sezoni 2018/2019.
na prireditvi ob praznovanju 50. 
obletnice so bile posameznikom na 
področju ljubiteljskega gledališča po-
deljene:
- bronaste linhartove značke za 5- in 
večletno aktivno udejstvovanje robi-
ju Blimenu in karin Šnabl;
- srebrne linhartove značke za 10- in 
večletno aktivno udejstvovanje Ur-
banu Hribarju, mileni kadiš, Jožefu 
kadišu, aljoši markoviču, miri mori Hri-
bar, petru stoparju, mitji vrhovniku in  

Ivanu zormanu;
- zlate linhartove značke za 15- in več-
letno aktivno udejstvovanje marku 
kogelniku, Bojani lužnic, miranu po-
plasu, Jožetu pušniku, valeriji skutnik 

in Blanki vrhovnik;
- častne linhartove značke za 30- in 
večletno udejstvovanje dominiki 
knez, maksu kotniku in franciju ko-
tniku. posebna pozornost ob jubileju 

Jubilanti 

Nekdanji in sedanji člani gledališke skupine
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je bila namenjena maksu kotniku in 
franciju kotniku, ki v skupini aktivno 
delujeta spoštljivih 50 let. 
maks kotnik je bil soustanovitelj gle-
dališke skupine Črneče in je od začet-
ka delovanja skupine pa do leta 1990 
zrežiral 17 predstav ter od takrat dalje 
z nasveti, oblikovanjem gledaliških li-
stov in dramskih besedil sodeloval pri 
nastajanju vseh ostalih predstav.
franci kotnik je zraven od ustanovi-
tve. najprej je sodeloval kot igralec, 
od leta 1997 pa kot režiser, ki je uspel 
do leta 2012 vsako leto na oder posta-
vil novo dramsko delo. po tem datu-
mu pa so se člani gledališke skupine 
Črneče skupaj z režiserjem odločili, da 
eno predstavo igrajo dve gledališki 
sezoni, kar je bila odlična odločitev, saj 
s številom ponovitev predstave prido-
bivajo kakovost. gledališka skupina 
Črneče se je s posebno, posthumno 
zahvalo zahvalila soustanovitelju vidu 
filipu za pionirsko delo pri oživitvi 
gledališke dejavnosti v Črnečah.

V letu 2018 je Gledališka skupina 
Črneče prejela nagrado Občine 
Dravograd, ki ji je bila podeljena 
na slavnostni seji Občinskega sveta 
Občine Dravograd v Bukovju. Hvala 
predlagateljema ter vsem svetnicam 
in svetnikom. Iskrene čestitke dobi-
tnikom Linhartovih značk in zahvala 
vsem, ki ste prispevali svoj biserček 
na Abrahamovi ogrlici Gledališke 
skupine Črneče. Veliko uspehov pri 
uprizarjanju iger tudi v prihodnje.

Smučarsko tekmovanje v 
veleslalomu med KS – 
9. Črešnikov memorial
smučarska ekipa ks Črneče, ki jo je 
zastopalo 25 smučark in smučarjev 
in so pokrili skoraj vse kategorije, je 
v skupnem seštevku dosegla odlično 
3. mesto. v posameznih kategorijah 
pa so smučarji ks Črneče osvojili kar 
osem medalj od 1. do 3. mesta. 

tekmovanje je potekalo v prijetnem 
pustnem vzdušju in druženju.

Srečanje krajanov KS Črneče pod 
vaško lipo
ks Črneče vsako leto že tradicionalno 
organizira srečanje krajanov v enem 
od zaselkov krajevne skupnosti. letos 
je bila prireditev na klančnikovi kme-
tiji v podklancu. v prijetnem okolju in 

s številnimi udeleženci so se s svojim 
programom predstavili otroci iz vrtca in 
poŠ v Črnečah, sodeloval je tudi mepz 
Črneče, program pa je povezovala čla-
nica recitacijske sekcije kd Črneče mira 
mori Hribar. Valerija Skutnik

Čistilna akcija v naši krajevni 
skupnosti – pomlad 2018
tudi letošnjo pomlad je bila v soboto, 
7. aprila 2018, organizirana tradicional-

na občinska čistilna 
akcija. krajani, ki se 
vsako leto udeleži-
jo te akcije in hkrati 
druženja koristne-
ga s prijetnim, so 
se zbrali na petih 
zbirališčih − od tri-
beja, v/ po naselju 
Črneče, na dobro-
vi, v podklancu in 
lovci ld libeliče s 
predsednikom ks 
Črneče na območju 

Črneške in libeliške gore. področje ob 
reki dravi vsako leto na ta dan in tudi 
med letom prevzamejo člani ribiškega 
društva dravograd. 
vodje akcije v posameznih naseljih naše 
krajevne skupnosti so po prejetju navo-
dil in pripomočkov      (ločevalne vrečke, 
rokavice) prevzeli vodenje akcije na te-
renu − predvsem tam, kjer so opažena 
mesta kot tarča » onesnaževalcev«.
malčki vrtca v Črnečah in učenci sku-
paj z učiteljicami iz naše po Črneče so 
okolico šole pregledali in očistili v pe-
tek. nekateri so se nam skupaj s starši 
pridružili tudi v soboto. ko smo akcijo 
zaključili, smo po zbranih seznamih pre-
šteli udeležence. akcije se je udeležilo 
100 udeležencev. po končanem delu ob 
malici akcijo analiziramo, zaključimo s 
spoznanji, da smo ta dan naredili nekaj 
dobrega za naravo in za nas, ki živimo v 
tej lepi dolini. skritih » divjih odlagališč« 
po uspešnih preteklih akcijah skoraj ni 
več, so pa skoraj še vedno stalnica od-

padki ob pešpoti od naselja 
meža Črneče in ob glavni ce-
sti do libelič.
akcija je bila uspešna in ver-
jamemo, da bodo tudi priho-
dnje. veliko smo že naredili z 
zbirnimi otoki za ločevanje 
odpadkov, na pešpoti pa bi 
bili dobrodošli vidni koši za 
odpadke, kot so že postavlje-
ni koši za živalske odpadke, ki 
jih imamo po vasi – v naselju 
Črneče Črneško polje kar tri 

− z namenom, da jih lastniki hišnih lju-
bljencev na sprehodih redno tudi upo-
rabljajo. vidimo se na naslednji akciji! 
pridružite se nam in preživeli boste lepo 
sobotno dopoldne s koristnim druže-
njem v naravi in v domačem okolju!                                  
Blanka Vrhovnik

kraJevne skUpnostI
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KS ŠENTJANŽ 
v mandatnem obdobju 2014–2018 
smo bili v svetu ks Šentjanž aktivni 
peter Štumberger − predsednik, Jelka 
vrhovnik Hranjec – podpredsednica, 
metka Hodnik − tajnica, Janez rogina, 
tilen podpečan, andreja grobelnik, 
zoran zajamšek, Jurček rek, vladimir 
kotnik, kristina navotnik in Boris gna-
muš. prvič smo se sestali 23. 10. 2014, 
zadnja seja sveta pa je bila 6. 11. 2018. 
v tem obdobju smo se sestali 22-krat in 
izvedli en zbor krajanov. večina članov 
je vzorno opravljala svojo funkcijo in 
so upravičili zaupanje volivcev. zato je 
prav, da takšno nalogo sprejmejo tisti, 
ki so pripravljeni dati nekaj svojega časa 
in energije za dobrobit sokrajanov. ker 
smo želeli, da bi bili čim bolj dostopni 
vsem krajanom, smo z januarjem 2015 
uvedli uradne ure, da bi nas seznanili z 
vašimi potrebami in pričakovanji. le na 
začetku je bilo nekaj odziva, potem pa 
je to vse skupaj zamrlo. raje ste se na 
nas obračali pisno.  

kar smo naredili v tem času, smo spro-
ti pisali v vsako izdajo Informatorja. z 
dobrim sodelovanjem z občino in ve-
liko usklajevanja ter razumevanja se da 
marsikaj narediti. Je pa res, da je potreb 
vedno več, kot je finančnega zaledja, 
zato je včasih nezadovoljstvo s strani 
posameznikov.

In s čim se lahko pohvalimo? pri tem 
imajo vsake oči svojega malarja. zago-
tovo bi lahko bili še bolj aktivni in bi 
lahko naredili še kaj več, vendar ne gre 
vse tako, kot smo si predstavljali, preden 
smo sprejeli to funkcijo. 

ni ravno zasluga ks za novo asfaltirano 
cesto pri dobniku, pa vendarle objavlja-
mo prispevek hvaležne gospe milene 
dobnik, ki je zapisala:
¨Asfaltirano in urejeno cesto smo si tukaj-
šnji krajani dela Otiškega Vrha, Pameč in 
drugi uporabniki ceste Bukovska vas−Ož-
bolt−Medved želeli že vrsto let. Prav zara-
di tega smo tudi izjemno zadovoljni, da 
je Občina Dravograd v tem letu uspela 
pristopiti k izvedbi investicije. Preteklo je 
veliko let od pobude krajanov za ureditev 
tega dela občinske ceste. Pristojne smo 
velikokrat obveščali o slabem stanju ma-
kadamskega cestišča, predvsem spomla-
di in pozimi, ob neurjih ter o povečanem 
prometu na tem delu cestišča. V tem času 
se je v kraju povečalo tudi število družin 
in mlade družine so si morale ustvariti na 

svojem domu zaposlitev kot samostojni 
podjetniki ali kot dopolnilno dejavnost 
na kmetiji. Da so uspešni, rabijo ustrezno 
urejeno pot, ki jim omogoča opravljati 
dejavnosti na domu, varno pot v službo 
in otrok v šolo. Obstoječa cesta pa tega ni 
omogočala. Trenutno se v to smer v službo 
dnevno vozi 30 ljudi, kar je polovica vseh 
delavno aktivnih ljudi. Projekt asfaltiranja 
»ceste Dobnik« smo torej uresničili skupaj z 
Občino Dravograd. Izvajalec del »Splošno 
gradbeništvo in prevozi Zlatko Pokeržnik 
s.p.« je asfaltiral 1050 metrov ceste, ki je na 
območju Bukovska vas−Dobnik. S tem ko 
smo asfaltirali omenjeni odsek, smo torej 
prispevali k boljši kvaliteti življenja ljudi ob 
cesti, dostopnosti do mest in služb, doma-
činom pa izpolnili dolgoletno željo. Težko 
je priti do obnove kakršnekoli ceste in zato 
smo lahko danes še toliko bolj veseli in se 
zahvaljujemo županji Marjani Cigala, ob-
činskemu svetu in Krajevni skupnosti Šen-
tjanž, da smo prenovo izpeljali.̈  
nikakor ne moremo napisati vseh do-
brih del, ki jih opravijo posamezniki in 

društva naše ks. Bi pa ponovno izpo-
stavila prostovoljno gasilsko društvo, ki 
opravlja zelo veliko delo, ne le v naši ks, 
ampak na pomoč priskoči tudi drugim. 
tako so pomagali prekrivati strehe v Čr-
nomlju in polniti protipoplavne vreče. 

koliko je potrebnih vaj, da si vedno v 
pripravljenosti in kondiciji, vedo le oni. 
vsi pa smo ponosni na podmladek, ki je 
na regijskem tekmovanju v orientaciji v 
radljah ob dravi dosegel 3. mesto. Če-
stitke vsem!
za nekatere člane sveta ks Šentjanž se 
zaključuje članstvo. zanamcem želimo, 
da uspešno krmarijo med potrebami, 
željami in realnostjo. Upamo, da se 
bosta ohranila tradicionalna pohod na 
gruberjev vrh dvakrat letno in druženje 
z naslovom ks se drUŽI pod lIpo. 

to so aktivnosti, kjer ni potreb-
no veliko denarja, le dobra vo-
lja. Upamo, da se bodo te ak-
tivnosti še nadaljevale in da jih 
bodo krajani sprejeli za svoje, 
se udeleževali takšnih priredi-
tev, saj je to krasna priložnost 
za druženje, povezovanje, 
sprostitev in pogovor. vse to, 
kar ljudje potrebujemo – malo 
telesne aktivnosti in klepet in 
na svet gledamo veliko bolj 
zadovoljni.

v novem letu 2019 bodite za-
dovoljni in zdravi. naj bosta 
hvaležnost in radost prisotna 
v vsakem trenutku vašega ži-
vljenja. v prazničnem času pa 
naj bo izrečenih čim več lepih, 
iskrenih besed. to vam želijo 
bivši člani sveta ks Šentjanž.
novi sestavi sveta ks pa želi-
mo veliko enotnosti in usklaje-
nega dela.

Kristina Navotnik

kraJevne skUpnostI
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KS TRBONJE
Po uspešnem zaključku kiparsko-
slikarske kolonije smo v nedeljo, 3. 
junija 2018, še pred odhodom na 
»dopust« pripravili »kulturno sreča-
nje pod vaško lipo«. V bogatem kul-
turnem programu so nas razveselili, 
nasmejali in razigrali otroci in učen-
ci vrtca ter šole v Trbonjah, Neža in 
Alenka Jezernik, Kulturno društvo 
Brod Trbonje in godba na pihala 
Trbonje. Po kulturnem programu je 
sledilo čisto pravo letno smučarsko 
tekmovanje, v katerem so uživali 
tako tekmovalci kot tudi gledalci, ki 
so se nasmejali do solz.

druga polovica leta je bila v znamenju 
gradbenih del novega vodovodnega 
omrežja, ki so se začela izvajati v trbo-
njah in na trasi po trbonjskem jarku. v 
jesenskem delu je sledila nujna obnova 
dela ceste v trbonjah. najbolj pričako-
van pa je začetek izgradnje pločnika 
skozi naselje trbonje. prostorska ume-
stitev pločnika v zaščiteno vaško jedro 
je zahtevala tudi rušitev spomeniško 
zaščitene »zurkove« hiše. ker gre za 
edinstven kulturni objekt, želimo, da se 
spomin nanj ohrani …

ZURKOVA HIŠA
v trbonjah in bližnji okolici je kar nekaj 
stavb, ki so dočakale visoko starost in se 
je v njih izmenjalo kar nekaj generacij 
posameznih družin. do teh objektov, 
med katere zagotovo lahko štejemo 
eršotovo, zurkovo, Štraserjevo in ko-
vačevo bajto, lastniki gojijo poseben 
odnos. Želja vseh je, da se objekti ob-
novijo in ohranijo za prihodnje rodove. 
ker večina lastnikov finančne možnosti 
za obnovo nima, je lokalna skupnost v 
preteklosti poskušala preko evropskega 
razpisa pridobiti sredstva za obnovo. 
Žal prijava za sredstva ni bila uspešna, 
po drugi strani pa lastniki objektov, ki so 

nemalokrat lahko že nevarni, nosijo tudi 
odgovornost za poškodovanja, ki bi lah-
ko bila posledica zrušitve ali odpadlih 
delov objekta. prav v takšni nemilosti se 
je znašla zurkova bajta, ki je stala nepo-
sredno ob državni cesti skozi trbonje, 
po kateri je mimo nje vsakodnevno vo-
zilo veliko vozil in hodilo veliko pešcev. 
zaradi prej navedenih razlogov, in ker je 
zurkova hiša postala že precej nevarna 
za mimoidoče, se jo je lastnik odločil 
podreti. rušitev in odstranitev sta bili 
opravljeni pod posebnimi pogoji, pred 
tem pa je bila hiša kot spomenik kultur-
ne dediščine ustrezno dokumentirana.

poskušal sem pridobiti čim več podat-
kov o zgodovini zurkove bajte − kdaj je 
bila zgrajena, kdo so bili lastniki, zakaj 
so postavili kapelo, zakaj in od kdaj je 
bila na pročelju hiše freska sv. florjana 
… vendar veliko podatkov ni oz. jih je 
zelo težko najti. menda je nekaj zapisov 
hranjenih v Benediktinskem samostanu 
v Šentpavlu v avstriji, do katerih pa me 
pot ni zanesla. temu potrjuje tudi dej-
stvo, da je v »trbonjski enciklopediji« 
trbonje in trbonjčani avtorice katice Je-
seničnik zurkova bajta sicer omenjena, 
žal pa o njej ni zapisanih kakšnih drugih 
podatkov. obrnil sem se tudi na koro-
ški pokrajinski muzej, ki pa prav tako ne 
hrani nobenih podatkov o hiši. vseeno 
se je nekaj malega dalo izbrskati iz re-
gistra nepremične kulturne dediščine 
slovenije, saj je hiša spadala med spo-
menike lokalnega pomena. v registru 
je zapisano, da je bila ta delno lesena, 
delno kamnita hiša podolžnega tlorisa 
zgrajena v prvi četrtini 19. stoletja. po-
krita je bila z opečno streho, pod napu-
ščem pa je bila preša. vhodni portal je 
bil kamnit, ob hiši pa je stala kapelica, 
ki je danes lepo obnovljena. na hiši je 
bila naslikana tudi freska sv. florijana, 
o katere starosti lahko le domnevamo. 
freske so se sicer kot ena izmed oblik 
ljudske umetnosti na pročeljih boga-
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tejših kmečkih stavb pogosteje začele 
pojavljati v drugi polovici 18. stoletja. 
pogosto je bil na njih upodobljen sv. 
florijan, zaščitnik gasilcev. menda je 
bilo po drugi svetovni vojni obvezno 
odstranjevanje imen sv. florijana z vseh 
dokumentov, po letu 1958 pa so morali 
odstraniti tudi vse florjanove kipe, fre-
ske in slike ... zaradi tega je še posebej 
zanimivo, da se je zurkova freska ohra-
nila vse do danes. 
v starih dokumentih iz 19. stoletja, ki 
jih hranijo zdajšnji lastniki, so se pred-
hodniki pri hiši ukvarjali tudi z glasbo. 
zanimivo je tudi, da je bila leta 1889 v 
koledarju mohorjeve družbe zurkova 
hiša omenjena kot »zorkova hiša«, tako 
da se je očitno enkrat v preteklosti prii-
mek začel zapisovati drugače. med zbi-
ranjem podatkov pri zdajšnjih lastnikih 
sem naletel tudi na zanimivo anekdoto 
o starem šivalnem stroju. lastniki so 
ga kupili pred prvo svetovno vojno in 
stroj se še vedno nahaja pri zurkovih 
v trbonjah. prav tako hranijo odlično 
ohranjena originalna pisna navodila in 
opis stroja. med drugo svetovno vojno 
so stroj za svoje potrebe odpeljali parti-
zani. Iz trbonj se je partizanski oddelek 
napotil preko pohorja, kjer so naleteli na 
močan nemški odpor, ki je bil vse moč-
nejši in jih je prisilil k umiku. ker jim je 
umik oteževal težek šivalni stroj, so ga 
vojaki zakopali. v partizanskem oddel-
ku je bil tudi vojak iz trbonj, ki se je po 
nekaj letih vrnil v trbonje. takratnemu 
zurkovemu gospodarju je povedal za 
šivalni stroj, ki so ga zakopali na pohorju, 
nakar sta skupaj odšla na mesto zakopa 
ter šivalni stroj nepoškodovan pripeljala 
nazaj domov v trbonje. stroj, ki danes 
sicer ne služi več svojemu namenu, je 
okrasni eksponat, ki s seboj nosi zanimi-
vo zgodbo.  Bogdan Brezovnik 

ORATORIJ TRBONJE
v trbonjah se je med 12. in 14. julijem 
odvijal oratorij; razlegala se je orato-

rijska himna, radostno petje, otroški 
smeh, indijanski vzkliki, »migveč« 
(hvala) in »daga« (prosim) ... okrog 40 
otrok in mladih je skupaj, ob zgledu 
friderika Barage, ki je bil slovenski mi-
sijonar med Indijanci v severni ame-
riki, odkrivalo, kaj je tisto »le eno Je 
potreBno«. veliko smo ustvarjali v 
delavnicah, razmišljali v katehezah, 
plesali, tekmovali v velikih igrah, od 
katerih so vedno najbolj »kul« vodne 
igre ... tekmovali smo tudi v opravlja-
nju preprostih vsakdanjih opravil: po-
spravljanju tabora, čiščenju, kuhanju ... 
predvsem pa smo se trenirali v lepih 
in spoštljivih medsebojnih odnosih. 
skratka, bilo nam je zelo lepo in že ko-
maj čakamo še kakšen oratorijski dan.  
Dominika Verhnjak

PGD TRBONJE
aktivnosti v pgd trbonje potekajo skozi 
vse leto. v drugi polovici smo bili aktivni 
na področju gasilskih tekmovanj, dru-
ženj in operativnih vaj. pomagali smo pri 
organizaciji pionirskega in mladinskega 
tekmovanja gz dravograd in gz dravske 
doline, na katerem smo tekmovali s tre-
mi desetinami. vse tri desetine so dose-
gle druga mesta in se uvrstile na regijsko 

tekmovanje. Članskega in veteranskega 
tekmovanja pa smo se udeležili s petimi 
desetinami, kjer so članice a in starejše 
gasilke dosegle 3. mesto. Junija smo se 
udeležili še parade ob 140. obletnici pgd 
ravne na koroškem.

kraJevne skUpnostI
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septembra smo se z dvema ekipama 
pionirk in eno ekipo mladink udeležili 
tekmovanja v gasilski orientaciji v Črne-
čah. veterani in veteranke so se družili na 
srečanju veteranov v mislinji.
v mesecu oktobru, mesecu požarne 
varnosti, smo bili na otvoritvi regijskega 
gasilskega poligona v radljah ob dra-
vi. v mizarski delavnici sagmeister smo 
pripravili skupno vajo gz dravograd, 
na kateri so sodelovala vsa društva, ki 
so prikazala gašenje delavnice, reševa-
nje ponesrečencev in varovanje ostalih 
objektov v neposredni bližini. Članice 
pa smo svoje znanje pokazale na deve-
ti skupni vaji članic gz dravograd, ki je 
potekala pod okriljem pgd Šentjanž pri 
dravogradu, in sicer na kmetiji zdih na 
selovcu. v osnovni šoli in vrtcu smo pri-
pravili evakuacijo, s katero smo preizkusili 
pripravljenost v primeru požara na šoli. 
kot vsako leto smo tudi letos v mesecu 
novembru organizirali pregled gasilnih 
aparatov za vse krajane ks trbonje. v 
gasilskem domu pa smo gostili naše 
najmlajše iz vrtca, kjer smo jim pred-
stavili delo gasilcev in njihovo opremo. 
skupaj s sosednjima društvoma z mute 
in iz dravograda smo gasilsko vajo izve-
dli še na kmetiji Ižek na sv. Jerneju.
nestrpno že pričakujemo mesec de-
cember, ko bomo organizirali tradici-
onalno božično delavnico za naše naj-
mlajše. Člani društva pa se v tem času še 
posebej potrudijo in obiščejo vse kraja-
ne in tudi bivše krajane, da se jim zahva-
lijo za sodelovanje v minulem letu in jim 
zaželijo vse dobro v letu, ki prihaja. 
Magda Kadiš, namestnica predsednika PGD

KMN TRBONJE
smo klub malega nogometa trbonje 
(kmn trbonje), ki spada pod Šd trbo-
nje, naša glavna športna dejavnost pa je 

igranje malega nogometa, tako imeno-
vanega futsala. futsal je različica nogo-
meta, ki se večinoma igra v dvorani oz. 
na asfaltiranem igrišču. vsaka ekipa igra 
s štirimi igralci in enim vratarjem, število 
menjav pa je neomejeno. razen podla-
ge in števila igralcev pa je razlika tudi v 
žogi, ki je pri futsalu manjša in se ne od-
bija. poudarek je predvsem na tehniki 
ter zadrževanju žoge. 
trenutno teče naša peta sezona v ligi, 
ki se odvija med občinami muta, vuze-
nica, radlje ob dravi in lovrenc na po-
horju. naša ekipa je nastala predvsem z 
namenom druženja, saj se celotna eki-
pa druži že od »malih nog«. lani smo v 
ligi zasedli 7. mesto, letos pa smo po po-
lovici prvenstva 5. Iz leta v leto se ude-
ležujemo vse več turnirjev, letos smo 
nastopili v dovžah, podgorju, Hudem 
kotu, lehnu ter na kapli, sodelovali pa 
bomo tudi v dravogradu, linzu in Črni. 
v mesecu avgustu nam je po dolgih 
letih uspelo tudi organizirati turnir na 
našem igrišču v trbonjah, kljub slabe-
mu vremenu pa se je turnirja udeležilo 
12 ekip. pokal za najboljšo ekipo je iz tr-
bonj odnesla ekipa Jušić mont. naš cilj 
je, da se turnir organizira vsako leto in 

mi se bomo potrudili, 
da se to tudi uresniči. 
na tem mestu pa bi se 
rad zahvalili Športne-
mu društvu trbonje, 
krajevni skupnosti tr-
bonje in vsem spon-
zorjem iz našega kraja, 
saj bi bila brez njih 
izvedba turnirja dosti 
težja, kot je bila. 
Lovro Brezovnik

IZVOlITEV NOVIH 
ČlANOV 
SVETA KS TRBONJE

na lokalnih volitvah 18. 11. 2018 so 
krajanke in krajani izmed predlaganih 
kandidatk in kandidatov za člane v ks 
trbonje, v treh volilnih enotah izvolili 
naslednje člane, ki bodo predstavlja-
li svet ks trbonje: volIlna enota 1: 
Helena BrezovnIk, Bojan vaUkman, 
volIlna enota 2: Branko kaŠnIk, dra-
go UrŠnIk, volIlna enota 3: Bogdan 
BrezovnIk. ob koncu leta in ob priha-
jajočih praznikih se v imenu sveta ks 
ter v svojem imenu vsem krajankam 
in krajanom, društvom, obrtnikom in 
podjetjem, ki so kakorkoli pomagali, 
sodelovali in prispevali k razvoju kraja, 
zahvaljujem za pomoč. Brez sodelova-
nja in pomoči ne bi dosegli ciljev, ki smo 
si jih zastavili in jih tudi uresničili. v sve-
tu ks smo se trudili, da uresničimo čim 
več zastavljenih ciljev, s katerimi smo 
pripomogli k boljšemu počutju v na-
šem malem kraju. verjamemo, da smo 
bili uspešni in temu cilju bomo v svetu 
ks sledili tudi v prihodnje. zato vam v 
novem letu želim veliko zdravja in lepih 
trenutkov tako v krogu najbližjih kot 
tudi ob dogodkih, ki nas družijo v kraju. 
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KS LIBELIČE
Drugo polovico letošnjega leta je 
zaznamovala predvsem gasilska 
dejavnost. To pa ne pomeni, da dru-
gih dejavnosti ni bilo. V KS libeliče 
so se odvile vse predvidene priredi-
tve in še kaj več. Dogodke od mese-
ca maja do novembra povzemamo v 
nadaljevanju prispevka.

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

v petek, 18. maja 2018, od 12. ure naprej 
je na strojni potekal likovni in literarni 
tabor, ob 18. uri pa je bila glavna priredi-
tev, na kateri so naši pevci in pevke zno-

va ubrano zapeli. Udeleženci festivala 
so bili navdušeni nad našim pevskim 
zborom in dediščino, ki jo libeličani 
prenašamo iz roda v rod. festival solzic 
je poklon dediščine iz naslova kulture, 
narave, tradicije, življenja in človeka. Je 
priznanje zapisani besedi, kot jo je za-
pustil prežih in priznanje posebnosti 
koroške − bukovništvu. na strojni so se 
skozi literarna branja poklonili našemu 
bukovniku Blažu mavrelu, venec dišečih 
solzic pa je letos dobil naš koroški avtor 
milan kamnik, ki je po uradnem delu za-
pel in zaigral.  Tekst in foto: Simona J. Pšeničnik

Prispevek: Adrijan Zalesnik
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Od lipe do lipe
med tradicionalna srečanja krajanov v 
občini spada tudi prireditev »od lipe 
do lipe«. libeličani se zberejo pod li-
pami pri CŠod ajda na libeliški gori. 
tudi to nedeljo, 17. 6. 2018 je bilo tako. 
kljub nagajanju vremena je bila pri-
reditev uspešno speljana. precejšnje 

število domačinov je z zanimanjem 
spremljalo kulturni program, ki so ga 
skupaj pripravili otroci libeliške šole in 
vrtca ter mešani pevski zbor kulturno 
prosvetnega društva libeliče. pred-
sednik sveta krajevne skupnosti Jože 
pšeničnik je v svojem nagovoru poz-
dravil vse prisotne, se zahvalil vsem 
sodelujočim pri organizaciji ter pove-
dal nekaj o zgodovini drevesa lipa, ki 
ji lahko rečemo tudi drevo slovenstva. 
voditeljica programa, mlada neža, 
je na koncu vse zbrane povabila, da 
ostanejo ter ob prijetnem pogovoru 
zaužijejo pripravljeno malico. s pova-
bilom na naslednje srečanje so prire-
ditev zaključili. 

Tabor mladine PGD libeliče
letos se libeliški otroci niso veselili le 
začetka težko pričakovanih počitnic. 
zadnji vikend v juniju se je namreč 
odvijal tabor mladine pgd libeliče. 
vsi najmlajši gasilci, ki še niso zbežali 
na morje, so se ga z veseljem udele-
žili. po dolgih letih smo spet obudili 
taborniške dogodivščine.
v petek, 29. junija 2018, smo se v po-
poldanskih urah zbrali pred gasilskim 
domom v libeličah – mentorji in 19 
otrok. prtljago smo naložili v društve-
ni kombi in se polni pričakovanj po-
dali na pot proti ajdi. pa nismo šli peš! 

naš podpoveljnik maksimiljan rožej 
je namreč poskrbel za presenečenje 
in nas na cilj odpeljal z lojtrnikom. pri-
speli smo na libeliško goro, kjer nas 
je pričakal ogromen šotor, v katerem 
smo spali vsi. vanj smo zložili prtljago 
in si pripravili ležišča. da smo doživeli 
pravi taborniški duh, je poskrbel mo-

ški del mentorske ekipe, ki je zakuril 
taborniški ogenj, na katerem smo si za 
večerjo spekli hrenovke. 
prvi dan tabora je švignil mimo nas 

in že smo se stiskali v spalnih vrečah. 
v velikem šotoru smo imeli tudi kino 
(zlatko je pripravil platno in projektor, 
Jure pa risanke). po 22. uri je zavladala 
tišina. no, morala bi … pa so nekateri 
od navdušenja bedeli še pozno v noč.
v sobotno jutro sta nas prebudila gla-
sna sirena in glas našega predsednika 
marka prevolčiča, ki je skupaj s povelj-
nikom ob 7. uri pripravil konkretno 
budnico. otroci so razgibali zaspane 
okončine, nato pa je sledil zajtrk. oko-
li 10. ure smo se odpravili na pohod 
proti Hrastniku. tam smo se na robu 
gozdne jase okrepčali z malico in pi-
jačo. na poti domov nas je presene-
til dim in vonj po zažganem. na vso 
moč smo se pognali proti taboru, kjer 
smo opazili, da nekaj gori. Še dobro, 
da smo imeli pred kratkim gasilske 
vaje, saj so otroci ogenj pogasili sami. 
za nameček pa so se še povaljali v 
gasilnem sredstvu, ki so ga uporabili 
za gašenje. do kosila smo se igrali na 
igrišču, se pogovarjali in zabavali. 

po kosilu nas je v svoje vajeti vzel ga-
šper vehovec, ki je na ajdi zaposlen 
kot športni učitelj, v prostem času pa je 
tudi sam gasilec. z njegovo pomočjo 
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smo lahko plezali po plezalni steni in 
streljali z loki. popoldan je tako minil v 
znamenju raznih iger. Iskali smo orodja, 
ki so nam jih poskrili mentorji ter se po-
merili v vleki vrvi. kmalu je zadišalo po 
palačinkah – večerje smo se razveselili 
vsi. Utrujeni in zadovoljni so se mladi 
gasilci zavili v spalne vreče in pred spa-
njem pogledali še eno risanko.
v nedeljo smo po zajtrku začeli po-
spravljati naš tabor. malo smo se še 
poigrali in okrepčali, ob 12. uri pa od-
pravili proti dolini. za prevoz je spet 
poskrbel maks in nas z lojtrnikom do-
stavil pred gasilski dom. tam so otroke 
pričakali starši, ki so bili nadvse srečni, 
da jih zopet vidijo – srečne in zdrave.
zagotovo bomo naše večdnevno dru-
ženje ponovili drugo leto. Upam, da 
se nas bo zbralo še več in da se bomo 
imeli še boljše kot tokrat.
Anamarija Plešivčnik

Srečanje starejših
v nedeljo, 23. septembra 2018, ob 12. 
uri je potekalo srečanje starejših kra-
jank in krajanov nad 75 let in invali-
dnih oseb v krajevni skupnosti libeli-
če. na povabilo se je odzvalo 30 oseb. 
dve osebi sta bili v spremstvu moža 
(zaradi invalidnosti).

srečanje je bilo organizirano s stra-
ni rdečega križa, krajevne skupnosti 
in karitasa. za dobro razpoloženje 
in program so poskrbeli kulturno 
prosvetno društvo libeliče, mešani 
pevski zbor libeliče in osnovna šola 
libeliče. pozdravni govor je imel pred-
sednik sveta ks g. Jože pšeničnik.
po programu je sledilo kosilo. za pi-
jačo je poskrbel župnik g. franček 
kraner, to je vino iz njegovega roj-
stnega kraja, za ostalo pijačo in sladki 
program pa organizatorji. sledilo je 
veselo druženje, in sicer do pozne po-
poldanske ure. prisotni so obljubili, da 
se drugo leto spet srečamo.
na povabilo kork libeliče se je sre-
čanja udeležila tudi sekretarka ozrk 

dravograd ga. Irena gostenčnik. sre-
čanje je ocenila pozitivno.
zahvaljujem se kulturno prosvetne-
mu društvu libeliče, mešanemu pev-
skemu zboru libeliče in osnovni šoli 
libeliče za pomoč in nastope.
Predsednik KORK Libeliče, Jože Pšeničnik (M)

Pa jim je le uspelo
najmlajši gasilci tekmujejo v več disci-
plinah, ki so po navadi razporejene čez 
celo leto. ena izmed teh je tudi gasil-
ska orientacija. tekmovalci se morajo 
znajti v naravi s pomočjo kompasa in 
zemljevida. poiskati morajo točke, kjer 
se izvajajo razne gasilske vaje – vezava 
vozlov, zvijanje cevi, vaja z vedrovko … 
Cilj tekmovanja je najti vse točke, brez-
hibno opraviti vse vaje in se vrniti na 
cilj. In vse to v čim hitrejšem času. 
prvi dan v mesecu septembru je v Čr-
nečah potekalo občinsko tekmovanje. 
Iz našega društva se ga je udeležila ena 
ekipa pionirk skupaj z mentorjem Žigo 
rožejem. osvojile so prvo mesto in se 
uvrstile na regijsko tekmovanje. to je 
potekalo 8. septembra v radljah ob dra-
vi. tudi tukaj so se izkazale in se z 2. me-
stom uvrstile na državno tekmovanje.
njihova mentorica pri praktičnih vajah, 
Bernarda rožej, jih je cel teden pridno 

trenirala. tako so se v soboto, 15. sep-
tembra, odpravili v moravče na držav-

no tekmovanje. dekleta so v gasilski 
orientaciji že nekaj let zaporedoma do-
segale odlične rezultate. le vprašanje 
časa je bilo, kdaj jim bo uspelo. v njihov 
uspeh sem bila povsem prepričana, saj 
jim ni manjkalo motivacije in volje do 
odličnega rezultata – skupaj z mentor-
jema. Barbara pšeničnik, karin rudolf 
in maja ravnikar so se z mentorjema 
Bernardo in Žigo pogumno podale na 
progo, pokazale svojo spretnost in se 
na cilj vrnile kot najboljše v sloveniji. 
postale so državne prvakinje v gasilski 
orientaciji v kategoriji pionirk. In libe-
ličani smo jih v rodnem kraju pričakali 
tako, kot so si zaslužile – z aplavzom in 
ponosom.
Barbara, karin, maja, Žiga in Bernarda, 
iskrene čestitke za tako velik uspeh. 
trud je poplačan le, če človek ne od-
neha.  Anamarija Plešivčnik

Člani in članice PGD libeliče na 
državnem tekmovanju
libeliški gasilci so uspešno zaključili 
tekmovalni del leta. tega, da so v ob-
činskem merilu najboljši, ni treba več 
govoriti. z uspehi na tekmovanju v do-
mači gasilski zvezi so se na regionalni 
nivo uvrstili z več ekipami vseh starosti. 
ta uspeh jih je popeljal tudi na državno 
gasilsko tekmovanje v gornjo radgono, 
v soboto, 22. in nedeljo, 23. septembra 
2018. teden dni pred tekmovanjem v 
gornji radgoni so pionirke na tekmi ga-
silske orientacije v moravčah premagale 
vso konkurenco (34 ekip) in postale naj-
boljše v državi. pionirke iz pgd libeliče 
so državne prvakinje.
na državno tekmo članov in članic se je 
v okviru gasilske zveze dravograd uvr-
stilo kar osem ekip iz libelič. z uspehi 
smo lahko res zadovoljni, saj je trud, 
vložen v treniranje, poplačan z dobrimi 
uvrstitvami. libeličani so dosegli dve 
5., eno 6., eno 10., eno 19., eno 23., eno 
29. ter eno 40. mesto. v vsaki disciplini 
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je sodelovalo več kot 40 ekip, v eni tudi 
preko 50. vse čestitke si zaslužijo tako 
tekmovalci kot mentorji in seveda tudi 
vodstvo pgd libeliče. le s skupnim de-
lovanjem je možno doseči tak rezultat. 
težko bi v sloveniji našli prostovolj-
no gasilsko društvo, ki je doseglo tak 
uspeh. res je, da večkrat neupravičeno 
zanemarimo uspehe, ki ne prinašajo 
medalje. Je pač tekmovanje in tu veliko-
krat pomembno vlogo igra tudi sreča. 
ta pa je enkrat tu, enkrat tam. množična 
udeležba iz enega društva pa je svoje-
vrsten državni rekord. vseh članov pro-
stovoljnih gasilskih društev je v državi 
133.000, od tega je aktivnih gasilcev 
60.000 in biti med več kot 4500 tekmo-
valci, ki so lahko sodelovali na državnih 
tekmovanjih, ni od muh.
v imenu bralcev našega glasila v papirni 
in elektronski obliki izrekam iskrene če-
stitke za dosežene uspehe, še bolj pa, 
da ste s ponosom predstavljali domačo 
vas, občino dravograd in koroško regi-
jo. Čestitamo!

Nekaj besed o pestrih aktivnostih 
Prostovoljnega gasilskega društva 
libeliče v zadnjem obdobju …
- Člani prostovoljnega gasilskega dru-
štva libeliče so tudi letos s pomočjo 
ostalih krajanov in prijateljev tradicio-
nalno na igrišču postavili majsko drevo, 
ki ga je darovala družina kert oziroma 
»prajsovi«.
- ožje vodstvo prostovoljnega gasil-
skega društva libeliče se je 19. 5. 2018 
skupaj s še ostalimi predstavniki društev 
gasilske zveze in gasilske zveze dravo-
grad udeležilo XvII. kongresa gasilske 
zveze slovenije, ki je potekal na ptuju.
- Člani prostovoljnega gasilskega dru-
štva libeliče so 29. 5. 2018 ob podpori 
nepogrešljivih veteranov oziroma sta-

rejših gasilcev sodelovali pri uničenju 
neeksplodiranega ubojnega sredstva, 
ki je bilo najdeno ob reki dravi na ob-
močju krajevne skupnosti libeliče.
- ekipe oziroma desetine mladincev, pi-
onirk in dveh ekip pionirjev so se 2. 6. 
2018 udeležile občinskega tekmovanja 
v gasilsko-športnih disciplinah, ki je po-
tekalo v trbonjah, na katerem je ekipa 
pionirk dosegla 1. mesto, ekipa pionir-
jev 1. mesto, ekipa pionirjev 1 6. mesto 
ter ekipa mladincev 3. mesto.
- ekipe oziroma desetine članov a1, 
članov a2, članic a, veteranov oziroma 
starejših gasilcev in dveh ekip veterank 
oziroma starejših gasilk so se 3. 6. 2018 
udeležile občinskega tekmovanja v ga-
silsko-športnih disciplinah, ki je poteka-
lo na muti, skupaj s sosednjo gasilsko 
zvezo dravske doline. rezultati so bili 
naslednji: člani a1 1. mesto, člani a2 2. 
mesto, članice a 2. mesto, veterani ozi-
roma starejši gasilci 1. mesto ter vete-
ranke oziroma starejše gasilske desetina 
1 6. mesto in desetina 2 1. mesto.
- zadnji vikend v juniju so za vse pionir-
ke in pionirje ter mladinke in mladince 
po dolgem premoru ponovno organizi-
rali tabor gasilske mladine, ki je potekal 
na Centru šolskih in obšolskih dejavno-
sti ajda na libeliški gori in ki se ga se je 
udeležilo večje število mladih gasilcev, 
ki so pod budnim očesom mentorjev 
izvajali številne gasilske in prostočasne 
aktivnosti.
- 26. 8. 2018 so or-
ganizirali že deveti 
tradicionalni me-
morial oto antona 
v gasilsko-športnih 
disciplinah, na ka-
terem je sodelova-
lo devet gasilskih 
enot. prehodni 

pokal je v kategoriji članic pripadel ekipi 
članic iz libelič, v kategoriji članov pa 
ekipi članov iz kotelj.        
- ekipa pionirk se je 1. 9. 2018 udeležila 
občinskega tekmovanja v gasilski orien-
taciji gasilske zveze dravograd, na kate-
rem so dosegle 1. mesto, 8. 9. 2018 pa so 
se v radljah ob dravi udeležile regijske-
ga tekmovanja v gasilski orientaciji, na 
katerem so dosegle prav tako odlično 2. 
mesto ter se s tem uvrstile na državno 
tekmovanje, ki je potekalo 15. 9. 2018 v 
moravčah.
- ekipa članov B1 se je 9. 9. 2018 pred 
odhodom na državno tekmovanje 23. 9. 
2018 udeležila resnega in usmerjenega 
»teambuildinga« za dosego čim boljše-
ga rezultata na navedenem tekmovanju.
- dne 12. 9. 2018 so na območju nekda-
njega mejnega prehoda vgradili večji 
bazen s požarno vodo.
Predsednik PGD Libeliče, Marko Prevolčič

Oktober, mesec požarne varnosti 
vsako leto je v mesecu varstva pred 
požari izbrana nosilna tematika, ki drža-
vljane osvešča (obvešča) o nevarnostih 
med požarom in o načinu reagiranja v 
primeru nesreč. letošnja nosilna tema-
tika je namenjena številki na klic v sili 
112. običajno je, da se tematika določi 
skupaj z Upravo rs za zaščito in reše-
vanje in slovenskim združenjem za 
požarno varnost. tudi letos je bilo tako. 
klicno številko 112 smo v sloveniji uve-
dli kot druga država v evropi, in sicer že 
leta 1997. zaradi ugotovitve, da so lju-
dje kljub enaindvajsetletni uporabi te 
številke še premalo poučeni o uporabi 
številke za klic v sili, je namen te akcije 
pomanjkljivosti odpraviti in prebival-
stvo v največji meri poučiti o tem.
libeliški gasilci so bili v tem mesecu tudi 
aktivni, tako pri sodelovanju v akcijah 
gasilske zveze dravograd kot pri resnič-
nem posredovanju v kraju. ozaveščanje 
o nevarnostih pri požaru in nesrečah je 
treba začeti že pri najmlajših. zato so 
člani pgd libeliče izvedli akcijo evaku-
acije otrok in osebja iz po šole libeliče. 

kraJevne skUpnostI
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nenapovedano so povzročili »požar« 
in opazovali ukrepanje šolskega osebja 
in otrok pri zapuščanju »nevarnega« 
objekta. poveljnik pgd libeliče, rok 
plešivčnik, je s pomočjo gasilca Jureta 
ringa evakuiranim na zbornem mestu 
podal oceno akcije. z zadovoljstvom je 
ugotovil, da je akcija potekala v skladu z 
varnostnimi predpisi.
najmlajšim iz vrtca so pokazali tudi ga-
silska vozila in opremo v njih, starejšim 
pa pripravljajo ogled regijskega centra 
za obveščanje v slovenj gradcu, ki delu-
je že od začetka leta 1997. 
teden dni pred to vajo pa so člani 
pgd libeliče posredovali tudi na šoli. v 
ostrešju so si domovanje napravile ose, 
ki jih je bilo toliko, da so onemogočale 
normalno poučevanje v zgornjih razre-
dih. odstranjevanje nadležnih žuželk je 
zahtevalo kar precej izkušenosti in po-
guma, saj se je odvijalo na visoki strehi 
šole. akcija se je srečno zaključila in vsi 
upajo, da se nepoklicani stanovalci ne 
vrnejo na to mesto. v upanju, da do ne-
sreč ne bi prihajalo, gasilce pozdravlja-
mo z njihovim pozdravom: na pomoč!

Krajevni praznik
praznovanje krajevnega praznika v li-
beličah združijo s prireditvijo »Jesensko 
druženje ali dan odprtih vrat«. tudi le-
tošnjo 96. obletnico priključitve kraja k 
matični domovini so praznovali tako. kot 
je običaj, v libeličah 'vkup' stopijo in na-
redijo nepozabne dogodke. na prazno-
vanju sodelujejo skoraj vse organizacije 
in ustanove v kraju. krovno vlogo ima 
krajevna skupnost, svoje pa dodajo kpd 
libeliče, pgd libeliče, šola in vrtec v li-
beličah, libeliške gospodinje in še bi se 
našel kdo.
k prireditvi vsak doda svoj delež in uspeh 
je tu. letošnjo prireditev je vodila nata-
ša knez, ki je po pozdravnem nagovoru 
k besedi povabila predsednika sveta 
ks libeliče Jožeta pšeničnika, ki je med 
drugim poudaril, da je zvestoba jeziku 
in narodu bila in bo temelj boja proti 
okupatorjem vseh vrst v vseh obdobjih. 
pozdravil je tudi prisotne goste: poslanca 
državnega zbora g. Jožeta lenarta in g. 
Janija prednika, g. podžupana antona 
preksavca, občinske svetnike, predse-
dnike ks, predstavnike krajevnih društev, 
predstavnico CŠod ajda, ravnateljico oŠ 
v dravogradu, gospoda župnika franca 
kranerja, predstavnika koroškega pokra-
jinskega muzeja in druge. prisoten je bil 

tudi gost iz sosednje avstrijske koroške, 
g. gabriel Hribar, ki je prvi podžupan v 
trški občini Železna kapla – Bela in pred-
sednik koroške stranke enotna lista.
tudi gostje so dobili besedo. poslanec 
državnega zbora rs g. Jože lenart je 
med drugim libeličanom ponudil so-
delovanje (roko) pri organizaciji pra-
znovanja skorajšnje 100. obletnice zgo-
dovinskih dogodkov. dejal je, da tako 
pomemben zgodovinski dogodek, ki 
dokazuje, da lahko mali ljudje premagajo 
velike le, če držijo skupaj in jim v narodni 
zavesti ni para, zasluži večjo odmevnost 
in spoštovanje cele države. podobno bi 
morali tudi mi danes delovati pri reševa-
nju problemov na južnem delu države, 
je še dodal. podžupan občine dravograd 
je pozdravil vse prisotne v imenu občine 
in čestital libeličanom za njihov praznik. 
takratna enotnost ljudi dokazuje tudi, 
da ima slovenski narod korenine v kr-
ščanskih vrednotah in da si ne smemo 

dopustiti vsiljevanja nam 
tujih kultur.
gospod gabriel Hribar je 
v imenu občine Železna 
kapla – Bela čestital kra-
janom libelič za njihovo 
pokončno držo v boju za 
slovenski jezik, ki ni sa-
moumevna dobrina vseh 
slovencev. posnemati mo-
ramo takratne domoljube 
in tudi danes pogumno 
nastopiti proti zatiranju 
manjših narodnostnih 
skupnosti.
po uvodnem delu se je 
odvijal kulturni program, 
ki so ga izvedli šolarji in 
gojenci vrtca ter mešani 
pevski zbor libeliče. or-
ganizatorji se trudijo, da 
na to prireditev vedno 
povabijo koroške glasbe-
nike, folklorne skupine ali 
kantavtorje. nataša knez 
je letošnjega gosta na-
povedala kot poslastico 
proslave in adi smolar je 
bil s takim nazivom zelo 
počaščen. s svojo prepro-
stostjo in duhovitimi be-
sedili svojih pesmi je kar 
malo ogrel roke in srca na 
proslavi prisotnih. zadnji 
del jesenskega srečanja 
pa je bila pokušina dobrot 
libeliških gospodinj, še po-
sebej »presnih krapov« in 

»libeliške r'pne župe«. vse skupaj so zalili 
z domačim moštom. 

Dokončana regulacija hudournika
dela na regulaciji hudourniškega potoka, 
imenovanega fračnikov graben, so se 
zaključila. krajani ob potoku upajo, da se 
bo s tem moč hudourniškega delovanja 
potoka zmanjšala in ne bo povzročala 
škode stanovalcem in cesti, ki poteka tik 
ob njem. Če se ozremo nekaj let nazaj in 
primerjamo stanje, ugotovimo, da je slika 
povsem drugačna. lepo urejen potok, 
pripadajoči mostovi in del nove ceste v 
zgornjem delu dajo stanovalcem in obi-
skovalcem lep pogled. res je, da v spo-
dnjem delu cesta ni takšna, kot bi morala 
biti, ampak smo lahko zadovoljni. po izja-
vah odgovornih pa se bo tudi to uredilo. 

Nepodpisani članki in foto: Adrijan Zalesnik

kraJevne skUpnostI
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Knjižnica Dravograd

Prispevek: Jerneja Ban

PRIPOROČAMO VAM:

Knjige za mlade
1. Andruetto, Maria Teresa: STEFANO
2. Green, John: NESKONČEN STOLP ŽELV
3. Sokolov, Cvetka: VSAK S SVOJEGA PLANETA
4. Potočnik, Karin: LANICA
5. Agee, Jon: ŽIVLJENJE NA MARSU
6. Molnar, Ferenc: DEČKI PAVLOVE ULICE
7. Gleeson, Libby: OGRLICA IN DARILO
8. Willis, Jeanne: NE LE KNJIGA
9. McCaffrey, Kate: TISTA NOČ
10. Gombač, Žiga X.: MOJA ABECEDA
11. Prap, Lila: ZMAJI?!

Knjige za odrasle
1. Perat, Katja: MAZOHISTKA
2. Krečič, Jela: KNJIGA DRUGIH
3. Mazzini, Miha: POHLEP
4. Kawakami, Hiromi: AKTOVKA
5. Pogačar, Marko: BOG NE BO POMAGAL
6. Jančar, Drago: POSTAJE
7. Šalehar, Miha: DUH ČESA
8. Karlovšek, Igor: PREŽIVETJE
9. Babačić, Esad: ODREZANI OD NEBA
10. Jacobs, Harriet: SPOMINI MLADE SUŽNJE
11. Demšar, Avgust: OTOK
12. Zajc, Lenart: AMERIČANKA
13. Žakelj, Bronja: BELO SE PERE NA DEVETDESET
14. Jovanović, Dušan: NA STARA LETA SEM 

VZLJUBIL SVOJO MAMO 

Novitete
1. Honore, Carl: HVALNICA POČASNOSTI
2. Patrić, Ales S.: ČRNA SKALA, BELO MESTO
3. Rugelj, Samo: TRIGLAVSKE POTI
4. Kezele, Adrian P.: SONČNI LABIRINT
5. Yalom, Irvin D.: KAKO SEM POSTAL, KAR SEM
6. Coyne, Jerry A.: VERJETI ALI VEDETI
7. Bakarič, Damjana: NA BOLJŠE
8. Podgoršek, Veronika: LJUBEZEN PO LJUBEZNI
9. Vranich, Belisa: DIHAJTE
10. Riso, Walter: PRAVICO IMAŠ REČI NE
11. Arnejčič, Beno: TEK in BEG
12. Kozinc, Željko: Z MENOJ NA IZLET
13. Cajnko, Ana: DEMENCA, MOJA UČITELJICA
14. Megla, Maja: STRES-KUGA SODOBNEGA ČASA

DOGODKI V KNJIŽNICI DRAVOGRAD

PRAVlJIČNE URE S KRAlJIČNO METKO VSAK TOREK 
OB 16. 30 URI
Če vas zanima, kdo je kraljična metka, kaj počne, kaj 
rada je, kakšne ima prijatelje in predvsem kakšne knjige 
rada bere, se nam pridružite na pravljičnih urah. veselo 
in zabavno je, tudi ustvarjalno, nasmejano in nikoli dol-
gočasno. vabljeni otroci od 3. do 7. leta starosti. 

letošnje pravljične ure smo otvorili z lutkovno predsta-
vo zajček se je izgubil, ki so jo izvedli otroci lutkovnega 
krožka osnovne šole neznanih talcev dravograd pod 
mentorstvom mateje kovše in Henrike kaiser.

Otvoritev pravljičnih ur z lutkovno predstavo Zajček se je izgubil, 2. 
oktober 2018

NACIONAlNI PROJEKT »RASTEM S KNJIGO«
enkrat letno nas obiščejo sedmošolci oŠ Šentjanž in oŠ 
neznanih talcev dravograd. v okviru nacionalnega pro-
jekta »rastem s knjigo«, Javne agencije za knjigo, je vsak 
sedmošolec prejel mladinski roman avtobus ob treh, 
nataše konc lorenzutti. v knjižnici smo jim predstavili 
avtorja in knjigo, spoznali pa so tudi dejavnost knjižnice 
in program Cobiss – virtualno knjižnico slovenije. sed-
mošolci so nas obiskali 24. in 26. oktobra.
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Rastem s knjigo, oktober 2018

Enajsta sezona bralne značke za odrasle 
»KOROŠCI PA BUKVE BEREMO«
letos poteka že 11. sezona bralne značke za odrasle, kjer 
beremo knjige slovenskih avtorjev. na priporočilni se-
znam smo uvrstili knjige, ki so izšle v zadnjih nekaj letih. 
Beremo pa tudi vsa Cankarjeva dela, saj v letu 2018 obe-
ležujemo 100. obletnico njegove smrti.
otvoritev je bila v oktobru. v goste smo povabili Cvetko 
Bevc, slovensko pisateljico, pesnico in glasbenico. njeni 
romani so prav tako na seznamu priporočene literature.  
Bralno značko bomo zaključili v aprilu 2019. Še vedno lah-
ko sodelujete in postanete naši zvesti bralci. 

Cvetka Bevc na otvoritvi bralne značke za odrasle, 10. oktober 2018

BRANJE OB KAVI
enkrat mesečno se ob kavi srečujejo tisti, ki želijo svoje vti-
se o prebranih knjigah deliti z drugimi. lahko se pridruži 
vsak, ki sodeluje v bralni znački za odrasle. srečanja pote-
kajo v sodelovanju z društvom upokojencev dravograd, 
za prijeten klepet pa poskrbi krista ločičnik. v novem letu 
se nam lahko pridružite 17. januarja 2019 ob 10. uri. 

 Branje ob kavi, september 2018

Sklop predavanj o demenci
v sodelovanju s koroškim medgeneracijskim centrom 
ravne na koroškem in društvom upokojencev dravograd 
smo že spomladi izpeljali sklop predavanj o demenci, ki 
so bila zelo dobro obiskana. ker postaja demenca vedno 
večji problem sodobne družbe, smo s predavanji nada-
ljevali v septembru in oktobru. v tem sklopu so svojci 
oseb z demenco dobili veliko informacij o pravnem var-
stvu oseb z demenco in pomoči, ki jo lahko dobijo. pre-
davali sta Ivana peruš, specialistka inovativne validacije 
oseb z demenco in marjana kotnik, univ. dipl. pravnica.
  

Demenca, september in oktober 2018

19. – 23. novembra je potekal 
TEDEN SlOVENSKIH SPlOŠNIH KNJIŽNIC

tedna knjižnic se knjižničarji veselimo, saj takrat še bolj 
kot običajno razvajamo naše uporabnike. to je priložnost, 
ko lahko poudarimo, da so knjižnice najbolj dostopne 
kulturne institucije v našem okolju in da v knjižnicah spo-
štujemo vrednote, ki jih ljudje v tem času zelo pogrešajo. 
namen praznovanja, ki je potekalo pod motom moja 
knjižnica praznuje!, je bil seznaniti uporabnike in prav 
tako neuporabnike, kako različne storitve ponujamo 
knjižnice, ki smo pogosto omenjene kot nekakšne »oaze 
miru« sredi sodobnega »ponorelega sveta«. ob tej prilo-
žnosti lahko naše poslanstvo še posebej izpostavimo. v 
ta namen so se v knjižnici odvijali najrazličnejši dogodki.

Dobimo se v knjižnici 
mentorji programa pUm-o, projektno učenje mlajših od-
raslih, ki deluje pod okriljem moCIs-a slovenj gradec, so 
predstavili program in dvojezično knjigo zgodbe o prija-
teljstvu, ki je plod dela njihovih varovancev. svoj program 
so strnili tudi v promocijski film z naslovom »pUm-o je 
vse kar si želiš« in v njem prikazali dnevne aktivnosti ude-
ležencev. temeljni namen programa je pomagati mladim 
razvijati potenciale, jih uspešno vključiti v izobraževanje, 
vključiti na trg dela ter jim omogočiti uspešno social-
no integracijo. predstavitev so si z zanimanjem ogledali 
osmošolci oŠ neznanih talcev dravograd. 
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20. november je dan slovenskih splošnih knjižnic in na 
ta dan tistim, ki želijo postati člani knjižnice, omogočimo 
brezplačno letno članstvo. tisti, ki imajo doma predolgo 
izposojeno gradivo, pa ga lahko vrnejo brez zamudnine.
na ta dan je bila tema praznovanja »literarni obrazi naše-
ga kraja«. pripravili smo razstavo knjig domačih avtorjev 
in o njih izbrskali starejše objave v medijih. 
 
v četrtek smo gostili kristino Janše, korošico, ki se rada 
vrača v rodni dravograd. z nami je delila nepozabno iz-
kušnjo potepanja po Islandiji, deželi ognja, ledu in prvin-
ske narave. s čudovitimi fotografijami nam je prikazala 
pravljično deželo ognjenikov, vrelcev, gejzirjev in žival-
skih posebnežev in tako napolnila čitalnico knjižnice do 
zadnjega kotička.

Islandija, potopisno predavanje Kristine Janše

»Slabe knjižnice gradijo zbirke, 
dobre knjižnice gradijo storitve, 
velike knjižnice gradijo skupnosti.«
(R. D. Lankes)

Vabljeni v 
Knjižnico 
Dravograd 
in srečno 
2019!

VRTEC DRAVOGRAD

OTROK IN NJEGOVO 
SPREJEMANJE VRTCA 

Če te tvoj otrok poišče s pogledom,
poglej ga!

Če se te tvoj otrok dotakne z rokami,
objemi ga!

Če se te tvoj otrok dotakne s svojimi 
ustnicami,
poljubi ga!

Če ti tvoj otrok želi nekaj povedati,
poslušaj ga!

Če se tvoj otrok počuti nebogljeno,
pomagaj mu!

Če se tvoj otrok počuti osamljen,
spremljaj ga!

Če je tvoj otrok v težavah,
ohrabri ga!

Če tvoj otrok doživi neuspeh,
zaščiti ga!

Če tvoj otrok izgubi zaupanje,
vrni mu ga!

začetek novega šolskega leta in s tem uva-
jalno obdobje je že za nami. Če dobro po-
mislimo, se zdi, kot bi bilo včeraj. a v tako 
kratkem času se je zgodilo in spremenilo 
veliko stvari. največ sprememb ob tem se-
veda doživljajo otroci. nekateri se srečajo 
z novo vzgojiteljico, drugi pridobijo nove 
prijatelje, spet nekateri prihajajo v vrtec 
po daljših počitnicah. Uvajalno obdobje 
pričakujemo in doživljamo vsak drugače. s 
tem se soočajo tako otroci in starši kot tudi 
vzgojitelji. vsi pa imamo skupen cilj. da bi 
bili prvi tedni vključevanja otrok v vrtec 
čim manj stresni in otroku prijazni. 
prvi vstop v vrtec prenekaterih otrok – no-
vincev, v družino prinaša različne občutke. 
staršem se porajajo nešteta vprašanja, ki 
so vezana na doživljanje in življenje njiho-
vega malčka v novem okolju. tudi otroci si 
nov začetek neznanega razlagajo po svoje. 
najmlajši se tega mogoče niti ne zaveda-
jo. strokovni delavci v vrtcu pa imamo pri 
vzpostavljanju dobre sodelovalne klime 
zato zelo pomembno vlogo. ločitev otro-
ka od staršev, njegovega znanega in var-
nega okolja, zanj predstavlja stres. tega se 
prav vsi dobro zavedamo, zato bomo ob 
ločitvi otroka od staršev storili vse, da se 
bo le-ta v skupini dobro počutil. s tolažbo 
otrok ob ločitvi, pogovorom, objemom, 
igro in pozitivno energijo želimo, da bi se 
otrok v skupini počutil varnega in sprejete-
ga. Čeprav se v prvih dneh zdi cilj še zelo 
daleč, se želja že po nekaj tednih uresniči. 

naši najmlajši
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VRTEC ŠENTJANŽ
BRAlKODIlNIK
pred našim vrtcem stoji prav poseben hladilnik. v njem ne 
boste našli mleka, sadja ali marmelade. v njem so zložene 
knjige. namenjene so vsem otrokom. tistim, ki obiskujejo 
vrtec in tistim, ki jih pot slučajno zanese mimo. Ideja zanj se 
je porodila ob podobnem hladilniku, ki pa je hranil knjige za 
odrasle. 
Že med poletnimi počitnicami smo iskali rabljen hladilnik. 
podaril nam ga je gospod, ki ga ni več potreboval. podarjen 
hladilnik smo nato odpeljali k ličarju, ki nam ga je brezplačno 
prebarval z rdečo barvo. otroci so se tako nehote srečali še z 
recikliranjem, saj smo s ponovno uporabo hladilnika zmanj-
šali količino odpadkov. 
Hladilnik smo opremili z besedilom, ki smo ga skozi pogovor 
z otroki sestavili skupaj. poimenovali smo ga Bralkodilnik in 
nanj zapisali: »sem Bralkodilnik. posodim ti pravljico. preberi 
jo in jo vrni. Če imaš tudi ti doma pravljico, ki je več ne potre-
buješ, mi jo podari!«
napolnili smo ga s knjigami, ki so nam jih podarili starši, knji-
žnica ksaverja meška slovenj gradec in ministrstvo za kulturo 
rs. skupaj smo ga postavili pred naš vrtec. nihče od otrok ne 
pozabi zapreti vrat, ob odhodu domov pa mnogi pokukajo, 
če je v njem že kakšna nova pravljica. otroci so navdušeni, 

knjige odnašajo domov 
in jih tudi vračajo. In ker v 
naši vasi nimamo knjižni-
ce, Bralkodilnik pomeni 
tudi doprinos k lažji izpo-
soji knjig.
res je, da je projekt tre-
nutno šele v povojih, 
čas pa bo pokazal, kako 
uspešno bomo sledili 
zastavljenim ciljem. v 
ta projekt smo vključi-
li še potujoči pravljični 
kovček pa izdelavo naše 
prve knjige … naš cilj je 
dvig bralne kulture pri 
otrocih in starših. Želimo 
si, da otroci rastejo s knjigo, saj se zavedamo pomena vsako-
dnevnega branja. ker pa sami še ne znajo brati, niti ne morejo 
sami izbirati knjig, ki bi jih želeli poslušati, so odvisni od nas 
odraslih, zato izbirajmo preudarno. Branje, kjer sta aktivno in 
čustveno vpletena tako otrok kot starš, prinaša zadovoljstvo, 
zato povabljeni, da pokukate v naš Bralkodilnik.
Nineta Paternuš

vrteC

Iz igralnic ni več slišati joka in negodo-
vanja otrok. zdaj se iz njih sliši smeh 
in petje prenekaterih pesmi in dekla-
macij. Ustvarjamo na vseh področjih 
kurikula in igra je vse bolj sproščena 
in ustvarjalna. najlepša pa so jutra, ko 
otroci pogumno in veselo zakorakajo v 

igralnico in se radostno prepustijo na-
šemu objemu. takrat vemo, da smo na 
pravi poti in da se otroci ob nas počuti-
jo varne in da radi prihajajo. strokovne 
delavke se večkrat tudi pošalimo, ko 
nekdo komu ponagaja ali se postavi 
po robu: »to pomeni, da se je že nava-

dil na novo okolje in se v njem počuti 
dobro.« no, tudi to je dober pokazatelj. 
za ta neverjetni odziv pa so seveda za-
služni tudi starši, ki nam zaupajo in pre-
puščajo svoje neprecenljive malčke. 

Marjetka Pavlin

VRTEC TRBONJE
PROJEKT: GOZDNI VRTEC
letos sva se s sodelavko odločili za pro-
jekt gozdni vrtec. naš vrtec v trbonjah 
je ravno prav blizu gozda, da bomo 
lahko veliko časa preživeli v njem. 
otroci so na začetku leta v vrtec prine-
sli škornje in hitro smo jih preizkusili v 
gozdu. ker smo kombinirani oddelek, 
se velikokrat prilagajamo mlajšim otro-
kom. v gozdu bomo zato lahko še veli-
ko bolj aktivni spomladi. 

na začetku projekta smo spoznali 
iglasta in listnata drevesa ter jih poi-
menovali. v gozdu smo nabirali veji-
ce, liste, storže, plodove ter v igralnici 
izdelali plakat. vsak otrok si je naredil 
drevo. obiskal nas je gozdar, ki nam je 
predstavil svoj poklic in nam o gozdu 
povedal veliko novega. v gozdu smo 
opazili tudi gobe, zato smo v vrtec 
povabili gobarja. prinesel je veliko raz-
ličnih gob, ki smo jih skupaj opazovali. 
otroci so jih tudi narisali. v prihodnjih 

zimskih dneh bomo v gozd odšli z lov-
cem, ki nam bo bolj podrobno pred-
stavil gozdne živali. naučili se bomo 
kakšno novo pesmico in deklamacijo, 
v igralnici pa imamo tudi gozdno abe-
cedo. skozi projekt gozdni vrtec bova 
sledili otrokom in njihovim željam ter 
pobudam.
najin glavni cilj je, da bomo v gozdu 
preživeli čim več razigranih trenutkov 
in da se bodo otroci tam počutili spro-
ščeno in varno.   Katja Mori

VRTEC ČRNEČE
TABORNIKI
v tednu otroka smo podružnice vrtca 
dravograd izvedle druženje s starši pri 
renerju. starši in otroci iz oddelkov tr-
bonje, ojstrica, libeliče in Črneče so 
se sodelovanja udeležili v velikem šte-
vilu. v uvodnem delu nas je pozdravil 
tabornik, zapeli smo himno murenčki 
in Himno medvedkov in čebelic. ob 
himni smo dvignili zastavo, ki smo jo 
v vrtcu naredili sami in nanjo pritrdili 
simbole naših oddelkov. 

po pozdravu so otroci skupaj s starši 
pripravili jabolka za pečenje na žerjavi-
ci. spekel nam jih je očka otroka iz od-
delka libeliče. odpravili smo se na lov 
za skritim zakladom. v vrtcu smo spo-
znali taborniške znake, po katerih smo 
se na poti v gozdu in po travnikih tudi 
orientirali. na lovu smo morali narediti 
posebne naloge, zapeli smo pesmice, 
nabirali naravni material, spretno smo 
premagovali ovire, upoštevali navodila 
in uspešno prišli do skritega zaklada. za-
klada so se otroci zelo razveselili.

ob vrnitvi nazaj v tabor smo izvedli 
štafetne igre na postavljenem poligo-
nu, ki so ga pripravili taborniki. otroci 
so z velikim interesom in vztrajnostjo 
sodelovali in navijali za svojo skupino. 
posladkali smo se s pečenimi jabolki.

ob zaključku smo ponovno zapeli hi-
mni in spustili zastavo. v dar so otroci 
dobili taborniške zapestnice, ki jih je 
naredil tabornik. polni pozitivnih ob-
čutkov smo se poslovili in odšli domov.

Vzgojiteljici vrtca Črneče
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vrteC

VRTEC ROBINDVOR
ZOBNA MIŠKA NA OBISKU 

mIŠka In zoBkI
(tatjana kobe)

mIŠka, mIŠka, kam sI Šla?
sI mI vzela zoBka dva!

kaJ Bom delal zdaJ Brez nJIH?
v moJIH UstIH Je prepIH!

rad BI zoBke BrŽ nazaJ!
mIŠka, mIŠka, daJ JIH, daJ!

vsako leto v našem vrtcu komaj ča-
kamo, da nas obišče zobna miška lili. 
njen prihod zelo hitro slišimo, saj mi-
ška trobi in nas pozdravlja že od daleč. 
ampak pozor, za volanom roza skiroja 
je res zobna miška lili. Je zelo prijazna 
miška, ki otroke na šaljiv in poučen na-
čin popelje v svet ustne higiene. s sabo 
ima veliko košaro samih zdravih zob in 
veliko zobno ščetko. zaupa nam, da živi 
v gradu, ki je zgrajen iz samih belih, či-
stih in zdravih zob.
In kje miška dobi zdrave zobke? Ja, pri 
otrocih, ki si pridno umivajo zobe. otro-

kom pokaže, kako s pravilno tehniko 
umivanja zob in higiene ustne votline 
poskrbeti za čiste in zdrave zobe. ko 
bodo mlečni zobki izpadli, bo zobna 
miška ponoči prišla ponje in jih odnesla 
v svoj grad. pod blazinico pa bo zago-
tovo pustila majhno nagrado. 
zobke je treba čistiti vsak dan. zjutraj 
in zvečer. pri tem morajo sodelovati 
tudi starši, ki otrokom pomagajo pri 
izvajanju ustne higiene, jih nadzirajo, 
spodbujajo in omogočajo, da vzdržuje-
jo zdrave navade. v vrtcu vzgojiteljice z 
vsakodnevnim umivanjem zob motivi-
ramo in pomagamo otrokom pri razvi-
janju spretnosti, vztrajnosti in obvlado-
vanju veščine ščetkanja. zobna miška 
otroke seznani z uporabo ustrezne ko-
ličine zobne paste in pravilno higieno 
zobne ščetke. Ščetko je treba po umiva-
nju izprati, držalo obrisati in jo pospra-
viti na ustrezno mesto. zobna miška se 
z otroki pogovarja tudi o zdravi prehra-
ni. posebej opozori na uživanje sadja, 
zelenjave in grizenje skorjic kruha. ker 
pa je to res prijazna miška, dovoli, da se 
včasih otroci tudi malo posladkajo. am-
pak po zaužitju sladkarij otroci obljubi-
jo, da si bodo takoj umili zobe. 

Čas, preživet z 
zobno miško, 
v vrtcu prehi-
tro mine. miška 
otroke nauči 
tudi mišji ples 
in ob odhodu 
z njimi tudi za-
pleše. otroke 
povabi na obisk 
v zobno ambu-
lanto, kajti tam 
pri zobozdrav-
nici čaka na 
lepe nasmehe 
otrok. In kako 
je zobna miška 
lili vesela. do-
bila bo veliko 
zdravih in čistih 
zobkov za svoj 
grad, ki je vedno večji in lepši. pri gra-
dnji ji seveda pomagajo otroci, ki pri-
dno in vestno skrbijo za svoje zobke. 
otroci in vzgojiteljice vrtca si želimo 
še naprej tako uspešnega sodelovanja 
z našo zobno asistentko, ki otroke z 
ustrezno motivacijo popelje v svet zob-
ne preventive.   Nataša Duler

VRTEC OJSTRICA
POJDIMO PO GOBE
goBar (deklamacija)
po nalivu so iz trave
gobe pomolile glave
in klobučke si nadele
rjave, rdeče, črne, bele …

mali medo vsak goban
občuduje in zagnan
urno kar povprek gobari-
vse se znajde v košari.

najbolj se mu zde vabeče
bučke pikčaste in rdeče.
to pa je hudo narobe,
saj so to strupene gobe.

nekega dne so otroci pred vrtcem oj-
strica opazili gobe, ki so jih neznansko 
pritegnile. In prav zaradi njihovega za-
nimanja smo jim namenili nekoliko več 
pozornosti. tako smo izvedli številne 
dejavnosti, v katere smo zajeli vsa po-
dročja kurikula. v vrtec so otroci prina-
šali knjige o gobah pa tudi prave gobe, 
ki smo si jih pozorno ogledali in se o 
njih pogovorili. tudi v vrtcu so imeli na 
razpolago številne informativne knjige 
o gobah, ki so jih pogosto samoinici-
ativno prijeli v roke. Igrali smo se tudi 
matematične igre, ki so vsebovale raz-
vrščanje barvnih gob, štetje in zapo-
redja. oblikovali smo gobe iz plastelina 
in jih ustvarjalno risali s flomastrom ter 
voščenkami na papir. Izvajali smo vaje  
 

za fino motoriko prstov na temo gob, si 
ogledali risanko po gobe ter se naučili 
deklamacijo gobar. v goste pa smo po-
vabili tudi gobarja, ki se je z veseljem 
odzval našemu povabilu.
tako smo se na lep jesenski dan z go-
barjem odpravili v bližnji gozd. tam so 
otroci navdušeni iskali in ne nazadnje 
tudi našli kar veliko različnih gob. gobar 
jih je seznanil z imeni posameznih gob 
ter jih poučil o pravilnem ravnanju in 
nabiranju le-teh. otroci so se celo sami 
preizkusili v vlogi »gobarja« oziroma v 
nabiranju gob, kar jim je šlo zelo dobro 
od rok. polni lepih vtisov in spominov 
smo se vrnili nazaj do vrtca, kjer so otro-
ci gobarju pokazali številne gobe, ki ra-
stejo v naši okolici.  Nataša Cvetko

VRTEC LIBELIČE
NAŠE DOŽIVETJE V AVSTRIJI
otroci vrtca libeliče smo se na zadnji 
septembrski dan odpravili »čez mejo«, 
k sosedom v Žvabek.
v okviru kulturnega tedna dežele koro-
ške so nas povabili na ogled predstave 
otroške dramske skupine lutke suha. 
s predstavo v slovenskem jeziku z na-
slovom Igramo se rdečo kapico so nas 

popolnoma navdušili. In res, kaj početi, 
ko staršev ni doma? v roke vzeti telefon 
ali sesti za računalnik? ne! Igrati se rde-
čo kapico. Igrati se po svoje, drugače, s 
pripomočki in oblačili, ki jih najdeš kar 
v domači omari. ali ni bolj zanimivo, 
ko namesto rdeče kape na glavo na-
takneš rdeč »lavor« in ko se s pomočjo 
maminega krznenega brezrokavnika 
spremeniš v hudobnega volka in metla 

postane puška ... takrat otroška domi-
šljija nima meja! to smo doživeli mi in 
bilo je nepozabno.
otroci vrtca libeliče in vzgojiteljici bi 
se zato zahvalili prijateljem s suhe za 
povabilo, organiziran prevoz in na kon-
cu za slastno malico, saj so s sendviči in 
sokom poskrbeli še za naše želodčke.                                               

Monika Rus

OPRAVIČILO! V prejšnji številki pri prispevku Vrtca Dravograd – Nogometni vrtec ni bila pravilno navedena avtorica, zato se na tem mestu Aniti Gnamuš 
za neljubo napako iz uredništva Informatorja opravičujemo!
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OŠ NEZNANIH TALCEV DRAVOGRAD 
Spoštovani bralci,
v novi preobleki in z novimi izzivi smo zakorakali v jesensko pravljico šolskih aktivnosti. Kljub dejstvu, da 
ustvarjamo in pišemo novo zgodbo, ohranjamo tudi prizvok starega in dobrega, zaradi česar je utrip šole pre-
cej živahen. Igrivo in domiselno, skozi ustvarjalnost naših učencev predstavljamo zgodbe, ki nastajajo v času 
obveznega in razširjenega programa. Ustvarjalnost in nadarjenost naših otrok ne pozna meja. Z veseljem ugo-
tavljamo, da učenci dosegajo odlične rezultate na številnih področjih. S svojimi talenti vedno znova in znova 
pripomorejo k prepoznavnosti Osnovne šole Neznanih talcev Dravograd, tako v ožjem kot tudi širšem okolju.
Pri vzgojnem in učnem delu iščemo vedno nove sodobne pristope ter ustvarjamo prožno učno okolje, ki se pri-
lagaja individualnim sposobnostim in interesom otrok. Skozi timsko sodelovanje in medsebojno razumevanje 
skušamo dosledno razvijati človeške vrednote ter poskrbeti za razvijanje medkulturnega dialoga. S skupnimi 
močmi in povezovanjem razvijamo kulturo bivanja, v kateri se lahko izrazi in izkaže vsak posameznik in tako 
sledimo ciljem, ki smo si jih zastavili v LDN. 
Spremembe in izzivi v šolstvu zahtevajo od učitelja vedno več znanja ter motivacije, saj učitelj ne predstavlja 
več edinega vira znanja. Pravzaprav postaja organizator ustreznega učnega okolja. Kot nova ravnateljica in 
vodja iščem nove, optimalne poti in poskušam ustvarjati klimo, v kateri bodo vsi udeleženci primerno zado-
voljevali svoje potrebe.     Ravnateljica Danijela Ledinek

šola, oh, ta šola ...

PA SE JE ZAČElO – PRVI ŠOlSKI DAN
1. september 2018 je bil za 53 otrok in 
njihove starše prav poseben dan. prvič 
so namreč skupaj prestopili šolski prag 

in tako obrnili nov list v knjigi življenja. 
v očeh otrok je bila iskrica in veliko 
pričakovanja. slavnostni sprejem se je 
začel pred šolskim vhodom, kjer smo 
otroke pričakale učiteljice in vsakega 
izmed njih obdarile z rumeno rutico. 
v telovadnici je sledil pozdrav ravnate-
ljice in učiteljic ter kratek kulturni pro-
gram. da pa bo otrokom 1. šolski dan 
ostal v trajnem spominu, jih je obiskala 
tudi pika nogavička, za katero so otro-
ci ugotovili, da je skrajni čas, da odide 
v šolo in se nauči šteti, brati in pisati. 
otroci so si ogledali še učilnice, si izbra-
li mesto v garderobi in se posladkali s 
torto. z žarom v očeh so odšli domov 
in komaj čakali na naslednji dan. tako, 
pa se je začelo naše skupno popoto-
vanje skozi šolske dni. Mentorica Mateja 
Plazovnik

KEKČEV lITERARNI NATEČAJ 
2017−2018
revija kekec je v prejšnjem letniku 
objavila nagradni literarni natečaj z 

naslovom Ivan, posvečen stoletnici 
smrti znanega slovenskega literarnega 
ustvarjalca Ivana Cankarja. na natečaju 
so z zgodbami sodelovali tudi učenci 

naše šole, nagrajenke 
pa so eni višner, neža 
pšeničnik, neža ferlinc 
in Špela Škratek. njihovi 
literarni prispevki so ob-
javljeni v prvi letošnji šte-
vilki kekca. tako bo lahko 
veliko otrok bralo odlične 
zgodbe svojih vrstnikov. 
Iskreno jim čestitamo in 
še naprej želimo veliko 
dobrih idej pri literarnem 
ustvarjanju. 

Mentorica Marijana Pšeničnik

Ivan
Ivan je moško osebno ime. to je prvo, 
na kar pomislim ob tej besedi. ampak 
pod tem imenom se skriva še marsikaj: 
mnogo oseb, stvari in tudi pojmov. v 
koledarju je ime Ivan zapisano sku-
paj z Janezom. tako ime Ivan kot Ja-
nez namreč izhajata iz grškega imena 
Johánnês. to ime so prvotno dajali v 
zahvalo Bogu, ki jim je dal dolgo priča-
kovanega otroka. po podatkih statistič-
nega urada republike slovenije je bilo 
pred desetimi leti ime Ivan po pogo-
stosti uporabe uvrščeno na 4. mesto. Iz 
imena Ivan in njegovih različic so na-
stali tudi številni priimki (Ivanič, Ivanc, 
Ivančevič …). po imenu Ivan so v slo-
veniji imenovani tudi številni kraji, kot 
npr. Ivanci, Ivančna gorica, Ivanja vas ... 
med znanimi slovenskimi pisatelji, dra-
matiki in pesniki s tem imenom je bil 
tudi Ivan Cankar. po njem so poimeno-
vane nekatere osnovne šole in ulice v 

sloveniji. po kom je dobil Ivan Cankar 
ime, mi ni znano, vem pa, da je bil vse 
življenje zavezan knjigam. Bral jih je, 
prevajal, razlagal, predvsem pa pisal. 
knjige so ga spremljale in bile njegova 
usoda v vseh obdobjih njegovega ži-
vljenja, ki je trajalo komaj dvainštiride-
set let. ni znano, katere knjige so Can-
karja najbolj navduševale v otroštvu. 
znano pa je, da je rad hodil v naravo 
vrhniškega kraja, še posebej v močil-
nik, tam posedal v parku ob potoku ter 
snoval svoje prve pesmi in novele. kot 
otrok je bil izjemno nadarjen učenec, 
čeprav šole ni maral in je raje hodil 
na plitvine ljubljanice, v »enajsto šolo 
pod mostom.« na prvi šolski dan so 
ga doma oblekli v prekrojeno nedelj-
sko obleko starejšega brata. s težkim 
srcem se je Ivan napotil proti šoli. tudi 
knjig, ki so bile povezane s šolo, Ivan 
kot otrok ni maral, toda kljub temu je 
bil ob koncu osnovne šole med vsemi 
vrhniškimi učenci daleč najboljši.
Če bi Ivan živel v današnjem času, bi 
si najbrž zaslužil najboljšo nagrado 
društva slovenskih pisateljev ali ka-
kšno drugo nagrado. takšnih, kot je 
on, namreč v današnjem času ni veliko. 
verjetno bi bil bolj sodobno oblečen, 
tako da ga ne bi bilo sram vstopiti v 
šolski prostor. njegova dela bi bila naj-
brž objavljena v marsikaterem šolskem 
zborniku. na proslavah bi nam lahko 
večkrat bral ali deklamiral odlomke iz 
svojih knjig. lep odnos bi imel tako s 
sošolci kot z učitelji. mislim, da bi v da-
našnjem času rajši prihajal v šolo, saj bi 
imel veliko prijateljev, ki bi ga spošto-
vali in cenili.
mogoče bi celo njegovo ime bilo dru-
gačno, saj je iz imena Ivan veliko razli-

Šola, oH, ta Šola ...



34 Informator  •  december 2018

čic, med drugim anže, Jan ali Žan.
z imenom Ivan pa niso povezana samo 
osebna imena, ampak se tako imenuje 
npr. tudi orkan, ki je leta 2004 dosegel 
zda in je tudi eden močnejših, odkar 
jih spremljajo. Ivan je hkrati naslov so-
dobnega slovenskega filma, ki je bil 
posnet v lanskem letu in je prejel že ve-
liko nagrad. to ime je nosil tudi mamin 
pradedek, ki je zelo rad pletel košare. 
ker se je rodil na večer miklavževanja, 
je vedno govoril, da ga je na svet prine-
sel miklavž, in to v »košu« (večja plete-
na košara). ker se ga jaz ne spominjam, 
mi o njem večkrat pripoveduje mama. 
na koroškem je navada, da imena hitro 
dobijo še drugo ime, pradedka se je 
»prijelo« ime anzi. Ivan je tudi mamin 
stric, prav tako je bil z enakim imenom 
očetov pokojni stric. pa saj Ivanov je še 
kar nekaj in marsikateri izmed njih je 
najbrž tudi anzi, anzej, vanč ali pa le 
samo Ivan.  Učenka Špela Škratek, 8. a                                                 

NATEČAJ MESTNE OBČINE 
SlOVENJ GRADEC
mestna občina slovenj gradec – me-
sto glasnik miru je v lanskem šolskem 
letu v sodelovanju s koroško galerijo 
likovnih umetnosti razpisala natečaj 
za izvirno otroško likovno in literarno 
delo ter fotografijo. razglasitev najbolj-
ših del je potekala 21. septembra 2018. 
med številnimi literarnimi deli učencev 
iz celotne slovenije je nagrado preje-
la tudi naša učenka Špela gostenčnik 
za svojo pesem nekoč in danes. Špeli 
iskreno čestitam in ji želim še veliko pe-
sniškega ustvarjanja. 
Mentorica Irena Kašman

NEKOČ IN DANES

Nekoč bilo je vse drugače,
otroci so imeli lesene igrače,

staršem so pri delu pomagali,
zjutraj nikoli niso dolgo spali.

Ob večerih so se radi skupaj zbrali,
dedkove zgodbe pozorno poslušali,

potem pa so kar ob peči zaspali
in o samih lepih stvareh so sanjali.

Da vstajali so že pred zoro,
se danes nekaterim zdi res noro.

Bosi so gnali živino na pašo,
še prej pa pojedli so ajdovo kašo.

Ko so otroci v šolo hiteli,
odrasli doma so z delom začeli.
Pogosto imeli so dela čez glavo,

a vseeno so si vzeli še čas za zabavo.

Otroci so v šoli pridno sedeli,
kreda in tablica sta bili vse, kar so imeli.

Med poukom niso klepetali,
saj učitelja zelo so se bali.

Vsi domov so peš hodili,
ker avtobusi takrat še niso vozili.
Pozimi bilo je še posebej težko,
ker večkrat bilo zelo je mrzlo.

Gospodinje v ponošeni obleki
so pomivale  posodo spodaj ob reki.

Nekatere so na polju žele pšenico,
spet druge v kuhinji pekle potico.

Možje so peljali žito v mlin,
da moka prinesla bi kakšen cekin.

Potem so v roke še sekiro vzeli,
da drv za peč dovolj so imeli.

Pogosto ob delu so sosedje se zbrali
in med seboj zelo radi poklepetali.

Delo tako skupaj prej so končali,
da potem so lahko se poveselili in plesali.

Danes pa vse to tone v pozabo,
preteklost poznamo žal bolj slabo.

Še dobro, da dediščina nas spominja na to,
kako so včasih živeli težko.

Stare, obledele črno-bele slike
nas spominjajo na razlike

med življenjem danes in nekoč,
ko fantje vasovali so po večerih pojoč.

Kulturna dediščina je povsod okoli nas,
če greš v mesto, na deželo ali na vas.

Spremlja nas na vsakem koraku,
na tleh, pod vodo in tudi v zraku.

Knjižnice, muzeji in galerije
hranijo same zgodovinske umetnije.

Od posode, pesmi, orodja in knjig,
vse do oblek, obutve, orožja in slik.

Stavbe pa niso edine, ki nosijo zaklad,
saj babičinim zgodbam vsak prisluhne rad.

Najbolj pa se razveselimo vsi,
ko po tradicionalnih jedeh iz kuhinje zadiši.

Kulturna dediščina je pomembna zelo,
zato moramo vsi spoštovati jo.

Prenašati jo je potrebno na prihodnje rodove,
da ohranimo trdne slovenske zidove.

Učenka Špela GOSTENČNIK, 9. b

TORBA Z DRUŽABNIMI IGRAMI
v tem šolskem letu si učenci prvih, dru-
gih in tretjih razredov popestrijo po-
poldneve doma z družabnimi igrami, 
ki jih prinesejo iz šole. Igralna torba z 
zvezkom in družabnimi igrami je vsak 
teden na obisku pri drugem učencu. 
svoja doživetja skrbno zabeležijo. ta-
kole jih je zabeležila družina petek. 

Učenka Lija Helbl iz 3. a pa je 
zapisala takole:
»v prvem razredu smo v šoli dobili 
igralno torbo, ki smo jo lahko odne-
sli domov. v njej je bilo zelooo veliko 
iger in bile so zelo zanimive. s starši 
sem se igrala vse družabne igre. Bilo 
je zelo zabavno. Imeli smo jih samo 
en teden. tudi v drugem razredu smo 
dobili igralno torbo. Igre v igralni torbi 
so bile drugačne kot v prvem razredu. 
tudi te igre smo z veseljem igrali in se 
pri tem zabavali. zmagovalna igra, ki 
smo jo največkrat igrali je človek ne jezi 
se. tudi v tretjem razredu bom dobila 
torbo z družabnimi igrami in komaj ča-
kam, da pogledam, kaj me čaka v njej.«
Upam, da z družabnimi igrami spod-
budimo otroke in starše, da kakovo-
stno preživijo skupni čas. ob tem si 
otroci razvijajo samostojnost, mišlje-
nje, se pripravijo na timsko delo in 
branje ter ozaveščajo, da zmagovanje 
ni tako pomembno in znajo sprejemati 
tudi poraze.
ko prejme otrok torbo z družabnimi 
igrami, v njihovih očeh zasijeta sreča in 
igrivost. po enem tednu otroci z veliko 
vnemo pripovedujejo, s kom so igrali 
in katera igra jih je najbolj pritegnila. 
In naj vam zaupam, vedno zmaga dru-
žabna igra človek ne jezi se.
Mentorica Henrika Kaiser

KINOPREDSTAVI V TEDNU OTROKA 
v sodelovanju z dravitom dravograd 
je bila ob tednu otroka, 5. 10. 2018, v 
telovadnici šole kino projekcija za vse 
učence matične šole.
mlajši učenci, od 1. do 4. razreda, so si 
ogledali film »medvedek paddington«, 
starejši učenci, od 5. do 9. razreda, pa 
film »pingvini gospoda popperja«.
obe filmski projekciji sta lepo uspeli, 
učenci pa so uživali ob ogledu ter ta 
dan preživeli nekoliko drugače.
Zapisala dr. Vasja Žibret, univ. dipl. psih.

JESENSKE DElAVNICE
ob tednu otroka smo na oŠ neznanih 
talcev dravograd za učence ter njiho-
ve starše pripravili jesenske delavnice. 
v okviru teh so otroci lahko likovno 
ustvarjali, izdelovali iz odpadnih in 
naravnih materialov ter se športno 
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udejstvovali na fit igrišču. vreme nam 
je bilo naklonjeno, zato veselja in kre-
ativnosti ni manjkalo. po končanih de-
lavnicah sta sledila domač jabolčni sok 
in klepet. Cilj pozitivnosti in druženja je 
bil vsekakor dosežen.
Mentorica Martina Kovač

KOlESARČKI
občina dravograd nam je omogoči-
la izvedbo programa kolesarČkI. to 
je program prometne vzgoje na naj-
mlajše. v ta namen smo v sredo, 10. 10. 
2018, v prvi triadi izvedli tehniški dan. 
otroci so se preko igre učili in ponovi-
li, kako se pravilno vedemo v prome-
tnem okolju. postavljeni so bili v vlogo 

voznika štirikolesnika na nožni pogon 
in v vlogo pešca, ki mora pravilno preč-
kati prometno cestišče na poligonu. 
Upoštevati so morali prometna pravila 
in prometne znake. otroci so doživlja-
li dogodke, kot jih opaža in zaznava 
voznik v pravem prometu. pokazali so 
že veliko mero znanja. pri vožnji so bili 
zelo spretni in tudi kot pešci so se do-
bro znašli. otroci so prejeli diplome o 
uspešno opravljenem izobraževalnem 
programu o prometu. po končanih de-
javnostih na poligonu smo nadaljevali 
delo po razredih in se veliko naučili o 
prometu. otroci so na ta dan zelo uži-
vali, preživeli smo lep dopoldan, pred-
vsem pa je pomembno, da so se preko 
igre naučili še tako pomembne stvari 
za življenje. zahvaljujemo se občini 
dravograd za odlično popestritev na-
ših učnih vsebin.
Mentorica Jasmina Rotovnik

TRADICIONAlNO lIČKANJE 
KORUZE V DOMU STAROSTNIKOV 
ČRNEČE                                                                          
v torek, 9. 10. 2018, so v koroškem 
domu starostnikov v Črnečah pripravili 
ličkanje koruze. ker naša šola z domom 

že vrsto let sodeluje, smo se tudi tokrat 
z veseljem odzvali vabilu in se temu 
tradicionalnemu dogodku pridružili z 
učenci druge triade.  
ličkanje koruze je nekoč spadalo med 
najpomembnejša jesenska kmečka 
opravila, pa vendar danes otroci o tej 
tradiciji bolj malo vedo. ni bilo odveč, 
da smo se pred odhodom pogovorili 
o sami poti, ki jo mora kmet s svojim 
delom prehoditi, da lahko z mize zadi-
šijo zabeljeni koruzni žganci, polenta 
ali pokovka v kinu. koruzo je treba po-
saditi, okopati, polomiti storže, jih olič-
kati, posušiti in zmleti v koruzno moko 
ali zdrob. seveda pa koruza dobro služi 
tudi kot krma za živali.
ob prihodu v Črneče smo takoj začutili 
prijetno, veselo vzdušje. pred vhodom 
je bil velik koruzni kup, ki ga za to pri-
ložnost vsako leto pripeljejo z bližnje 
kmetije klančnik. okrog kupa so že bili 
zbrani stanovalci doma in kramljali ob 
poslušanju domače glasbe, za katero 
so poskrbeli ljudski godci. otroci, ki so 
se večinoma prvič srečali s tem opra-
vilom, so se najprej poučili, kako je 
treba koruzni storž pravilno oličkati in 
nato zvezati v par. delo je ob klepetu 
in smehu steklo kot namazano in vsem 
se je zdelo, da je koruze kar prehitro 
zmanjkalo. sledil je še »likof«, kot se za 
takšne običaje spodobi in polni prije-
tnih vtisov smo se poslovili. 
Mentorici Irena Jeseničnik in Evelina Roglšek

PESTROST SlOVENSKIH NAREČIJ 
AlI VSAKA VAS IMA SVOJ GlAS
ob 80-letnici rojstva priznane sloven-
ske dialektologinje, akademikinje prof. 
dr. zinke zorko, ki je svoje življenje po-
svetila raziskovanju koroških, štajerskih 
in panonskih govorov, vsako leto razpi-
šejo nagradni natečaj, v katerem lahko 
sodelujejo otroci osnovnih šol ter dijaki 
srednjih šol v sloveniji in v zamejstvu. 
z natečajem želijo izkazati spoštovanje 
do narečne pestrosti slovenskega jezi-
ka in prispevati k njenemu ohranjanju. 
12. oktobra je na osnovni šoli draga 
kobala v mariboru potekala prireditev 
ob tretjem narečnem festivalu vsaka 
vas ima svoj glas. nagrajen je bil pri-
spevek našega učenca tilna kralja o 
hvaležnem medvedu.

HVAlEŽNI MEDVED 
nekje v gorah je par živev, je v bajti 
prebivo, otroka je mev. Je oče drvaro, 

mati za otroka skrbeva, mu nekega 
dne v zibki uspavanko peva. ne da bi 
vedva, kak in od kodi, medved iz goše 
prhodi. Je zverina res vejka, glasno sto-
pa čez mah, za dete in sebe mati orng 
je strah. pa ni hudobna ta žvat, čeprav 
je velika,   črn trn v taco jo pika. to mati 
uvidi, po iglo hiti, da reši muk groznih 
krala zveri. pa vzame dojenčkovo zib-
ko, bitje nehvaležno, mati z njim prav 
nič več ni nežno. a lej ga medveda, sej 
zibko ima, ko iz goše se vrne, povno 
hrušk detetu da. ta zgodba nas vejko 
uči, da velikost in teža sploh pomemb-
na ni. kdor zna pomagat, nazaj to dobi, 
zato bodmo prijazni, da bomo srečni 
usi. Učenec Tilen Kralj, 7. b
Mentorica Simona Jerčič Pšeničnik

lUTKARSTVO JE PA RES ZANIMIVO
začelo se je, ko sva se lani prijavili na 
lutkovni krožek. tam sva dobili bese-
dilo z naslovom zajček se je izgubil. 
najprej sva si morali izbrati vloge in 
besedilo znati tekoče prebrati, potem 
pa sva se ga morali še na pamet nauči-
ti. Učiteljici sta izbrali nastopajoče. Bili 
smo tisti, ki smo najbolje znali besedilo 
pripovedovati. Izbrani smo bili: midve, 
torej gaja in ana ter luka, ela in leo. 
tako so se začele priprave na naš prvi 
nastop.

ko sva lutke prvič vzeli v roke, sva po-
skusili nekaj zaigrati. a so naju začele 
roke kar hitro boleti, ker so bile lutke 
zelo težke. pol leta smo vadili in nato 
se je zgodil najin prvi nastop. obe sva 
imeli tremo, a ko sva se vživeli v svoje 
vloge, je trema izginila. med nastopom 
sva se tudi zmotili in nisva znali več 
nadaljevati, a nama je učiteljica takoj 
prišepnila in je predstava gladko tekla 
naprej. po treh predstavah nama je uči-
teljica povedala, da bomo naslednje 
šolsko leto 2018/2019 nastopali po 
vseh podružnicah v bližini dravogra-
da. tako se je v tem šolskem letu tudi 
zgodilo. Šli smo v trbonje in v libeli-
če. v Črneče nismo mogli iti, ker je ena 
od igralk zbolela, dva pa sta bila skoraj 
brez glasu. a še preden smo šli na po-
družnice, smo nastopali za naše starše 
in otroke, ki so se prijavili na pravljične 
urice v knjižnico dravograd.
tega občutka, kako je igrati lutke, nikoli 
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ne bi mogli opisati, saj so ti občutki več 
kot čudoviti, še posebej takrat, ko te ob-
činstvo nagradi z aplavzom.
Petošolki Ana Čeh in Gaja Otič, članici lutkovne-
ga krožka z mentoricama Matejo Kovše in Hen-
riko Kaiser 

ČAS, KO NAM IN ČEBElAM 
ZADIŠI SADJE 
v petek, 5. 10. 2018, smo si v avli šole 
ogledali dve razstavi, in sicer o čebelar-
stvu ter sadju. tokrat so združili moči in 
znanje Čebelarsko društvo dravograd 
in sadjarsko društvo dravograd. pred-
stavili so svoje delo, pridelke in izdelke. 
razstavi smo si učenci lahko podrob-
neje ogledali že med tednom, v petek 
pa smo imeli voden ogled s sadjarjem 
in čebelarjem. najprej smo si ogledali 
razstavo o čebelarstvu. gospod ferk, 
čebelar iz trbonj, nam je razlagal o če-
belarjenju in pomenu le-tega za naše 
življenje. Izvedeli smo več o opraševa-
nju rastlin ter o sestavi čebelje družine. 
Čebelar nam je predstavil proizvode, ki 
jih ustvarijo čebele. poskusili smo lahko 
piškote, narejene iz medu - medenjake. 
poskusili smo tudi dve vrsti medu in se 
z njim posladkali. 

nato smo si ogledali še razstavo o sad-
ju, kjer smo spoznali veliko sort jabolk, 
bile pa so tudi hruške, kiviji, orehi in še 
nekaj drugih vrst sadja. sadjar, gospod 
verhnjak nam je razložil, da dobimo 
novo sorto sadja s cepljenjem. povedal 
nam je tudi, za katere vse izdelke lahko 
uporabljamo sadje ter za kateri izdelek 
je katero sadje primernejše. pri nekate-
rih sortah jabolk smo videli tudi, kako 

je videti njihova notranjost. prepozna-
la sem kar nekaj sort jabolk, ki jih tudi 
sami uporabljamo doma. Učenci smo 
izvedeli, da je jabolko, ki mu rečemo 
carjevič, zaradi svojega posebnega 
okusa izredno priljubljeno. ta sorta je 
znana po svoji izmenični rodnosti. Ja-
bolko je srednje veliko, znano pa je tudi 
po svoji barvi, ima namreč zeleno-rde-
če lise. njen olupek oz. njena površina 
je gladka. obiramo ga v sredini septem-
bra, jabolka pa lahko shranimo v klet, kjer 
nam vzdržijo vse do januarja. ta sorta je 
nastala namreč kot naključni sejanec, ki 
je bil odkrit med leti 1870 ter 1875 v bli-
žini gleisdorfa na avstrijskem Štajerskem. 
včasih so mu pravili tudi rdeči mašan-
cgar ali mošanjcel. Carjevič ni slovenska 
avtohtona sorta, je pa postala naša tradi-
cionalna udomačena sorta, saj jo tudi pri 
nas pridelujejo že več kot 50 let. Carjevič 
glede zemlje ni izbirčen, ustreza pa mu 
bolj mrzlo podnebje in višja lega. to sor-
to porabljamo za peko jabolčnih peciv, 
sušenje krhljev ter tudi za jabolčni sok, iz 
katerega nato nastane mošt.
Ugotovila sem, da sem spoznala pre-
cej stvari, ki jih prej še nisem poznala. 
razstava mi je bila všeč in sem vesela, 
da smo si jo ogledali. namen razstave 
je namreč bil, da spoznamo čim več o 
sadju ter čebelarstvu. z razstave smo 
zagotovo vsi nekaj odnesli, kar nam bo 
prišlo prav v življenju.     
Učenka Lea Pešl, 8. b

VRNIMO lOKAlNO PRIDElANO 
HRANO V SlOVENSKE ŠOlE IN 
VRTCE, 15. 10. 2018 v ljubljani
v želji, da se na področju prehrane v 
vrtcih in šolah stvari uredijo in postopki 
naročanja poenostavijo, kot tudi v želji, 
da bi lahko za ranljive skupine, kamor 
spadajo tudi otroci, zagotovili uživanje 
kakovostne hrane, je evropski poslanec 
dr. Igor Šoltes organiziral delovni sesta-
nek s številnimi ravnatelji osnovnih šol. 
dogodka se je udeležila tudi ravnatelji-

ca oŠ nt dravograd danijela ledinek. 
gre za dogodek v okviru pobude za 
izvzetje živil iz sistema javnega naroča-
nja, ki sta jo v lanskem letu predstavila 
evropski poslanec dr. Igor Šoltes in va-
ruh odnosov v verigi preskrbe s hrano.
v okviru svetovnega dneva hrane smo 
zbrani iskali odgovore na vprašanje, ali 
v slovenskih javnih ustanovah res uživa-
mo kakovostno hrano. evropski posla-
nec dr. Igor Šoltes je poudaril, da mo-
ramo povečati delež lokalno pridelane 
hrane na naših krožnikih in povedal: 
»Pridelava lokalne hrane ima multiplika-
tivne učinke za številna področja. Prispeva 
k varovanju okolja in ohranjanju delovnih 
mest. Dvig samooskrbe za 1 % v Sloveniji 
ustvari celo do 1000 novih delovnih mest. 
Ne pozabimo tudi na turizem, kjer se Slo-
venija vse bolj uveljavlja kot prvovrstna 
turistična destinacija. S krajšanjem pre-
hranskih verig prispevamo tudi k boljšemu 
zdravju, večji kakovosti življenja in vzdr-
žnosti zdravstvenih sistemov.« 

vsekakor nas je dogodek v prvi vrsti 
usmeril v razmislek, v katero smer želi-
mo iti kot družba. kaj so naše priorite-
te? Je to zdravje, okolje, samooskrba, 
spodbujanje domačega kmetijstva in 
ohranjanje podeželja ali pa nam je za 
to malo mar. v prvi vrsti si moramo tudi 
zaradi naših otrok prizadevati za hrano, 
ki ni obremenjena s pesticidi in drugimi, 
zdravju škodljivimi snovmi, kajti le tako 
bomo krepili bolj trajnostno in okolju 
ter ljudem prijazno obliko kmetovanja. 

Ravnateljica Danijela Ledinek
Sestavke za OŠ Neznanih talcev Dravograd                                                                                                                         
zbrala in uredila učiteljica Irena Kašman

OŠ ŠENTJANŽ PRI DRAVOGRADU
Ko septembra stopamo skozi šolska vrata, nam naše misli še vedno uhajajo k 
brezskrbnim počitnicam, med katerimi se je nabralo mnogo lepih, nepozabnih 
spominov. Hkrati pa smo polni pričakovanja, kaj nam bo prineslo novo šolsko 
leto. Takrat se zdi december neskončno daleč … 
A ko v zraku opazimo ples prvih snežink, se zavemo, da se je poletje dokončno 
poslovilo in dalo prostor pisani jeseni, ki je skupaj z odpadlim listjem pobegnila 
pred mrzlo zimo. Z njo pa pride tudi težko pričakovani december – mesec, ki 
prinaša veselje in radost, ko se veselimo drug z drugim, ko skušamo pozabiti vse 
slabo, kar se je zgodilo, in pripraviti prostor novemu, boljšemu, še neznanemu …
Nekaj pa je ostalo, kot je bilo, in sicer to, da vsako leto v decembrski številki In-
formatorja predstavimo, kaj se je na naši šoli dogajalo v prvih štirih mesecih 
šolskega leta. In tako bo tudi v tej številki.

Otrok lahko odraslo 
osebo nauči tri stvari:
kako biti srečen 
brez razloga, 
kako biti vedno 
zaposlen 
in kako iskati tisto, 
kar si želite s celim 
svojim bitjem.

(P. Coelho)
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Prvi šolski koraki
prvi šolski dan je že od nekdaj za neka-
tere neljubi, za druge pa težko priča-
kovani dan. poletne počitnice minejo, 
kot bi trenil, in brezskrbnost spet za-
menjajo skrbi in obveznosti. za učen-
ce prvega razreda je to poseben dan, 
ki so ga že čez poletje komaj čakali. 
postali bodo šolarji.
letos so se  šolska vrata prvič odprla 
za 21 vedoželjnih prvošolcev. v sprem-
stvu staršev so na lep septembrski 
dan storili prve korake v svet šole. v 
šoli smo jih pričakali ravnateljica, poli-
cist, učiteljice renata, andreja in tina 
ter nastopajoči učenci. prvošolčki so 
najprej spremljali lutkovno predstavo 
dveh čebelic po imenu lili in Bine, ka-
terima sta glas posodili anika in lana. 
Čebelici sta povezovali tudi kulturni 
program, v katerem ni manjkalo vese-
le tjaževe harmonike, prečudovitega 
Žaninega in tiinega petja ter plesnih 
korakov deklic iz 3. razreda. ob koncu 

so prvošolčki zaplesali pod vodstvom 
plesne učiteljice simone. veselje jih 
je bilo opazovati, s kakšno vnemo so 
se vrteli po odru in medvedku šivali 
hlače. 
vsem prisotnim sta spregovorila tudi 
gospa ravnateljica in gospod policist. 
sledilo je sladko presenečenje – torta, 
na kateri so otroci iskali svoja imena. 
Čebelici lili in Bine sta jih nato od-
peljali na ogled njihove učilnice in 
po popoldanski pravljici, pogostitvi 
in fotografiranju se je prvi šolski dan 
zaključil. otroci so domov odšli z ve-
likim pričakovanjem, kaj bo prinesel 
naslednji dan, ko bodo v šolo prišli s 
polnimi torbicami in se začeli učiti. 
sedaj so minili trije meseci in prvo-

šolčki so postali že pravi učenci. spre-
jeli so vse šolske obveznosti in razvili 
vesten odnos do svojih dolžnosti. s 
svojimi idejami večkrat presenetijo 
svoje učiteljice in jih tudi marsikdaj 
nasmejejo do solz. Še vedno pa se 
najraje igrajo. Renata SEŠEL 

Prometna varnost na OŠ Šentjanž
letos smo se učenci od 6. do 9. razre-
da že četrtič odpravili s kolesi v slo-
venj gradec na prometne delavnice 
zavoda varna pot. v lepem sončnem 
vremenu se nas je zbralo v torek 21, 
v četrtek pa 12 kolesarjev skupaj še s 
tremi učitelji. ker je del kolesarke raz-
rit in neprevozen, smo naredili ovinek 
po makadamski poti za mislinjo, kar je 
naredilo pot še bolj zanimivo. v slo-
venj gradcu pri trgovini lidl so nas 
že pričakali moderatorji in nas poučili 
o varnosti v prometu, lahko pa smo 
preizkusili naletno tehtnico, posebna 
očala, gokarte ter spretnostni poligon. 

srečali smo se tudi 
z g. robertom Šta-
bo, pobudnikom, 
ustanoviteljem in 
predsednikom za-
voda varna pot, 
ki je pohvalil naše 
delo na področju 
prometne varnosti 
v oŠ. kot vsako leto 
smo tudi letos pre-
vožene kilometre 
prišteli k ostalim v 

kampanji prekolesarimo svet ter hkrati 
obeležili tudi teden mobilnosti. 
letos pa smo prvič obeležili svetovni 
dan spomina na žrtve prometnih ne-
sreč, ki poteka v organizaciji zavoda 
varna pot pod okriljem ozn, svetov-
ne zdravstvene organizacije (WHo) 
ter evropskega združenja žrtev pro-
metnih nesreč (fevr). vsako leto se 19. 
novembra spomnimo vseh umrlih in 
poškodovanih v prometnih nesrečah 
skupaj z njihovimi bližnjimi, prijatelji, 
sodelavci in znanci. mi pa smo se jim 
poklonil z radijsko uro ter z razstavnim 
panojem v jedilnici, učenci 3. razreda 
pa so sodelovali tudi na likovnem na-
tečaju zavoda varna pot. Vodja prometne 
varnosti na OŠ Šentjanž Marinka MORI

Teden otroka 
od 1. do 7. oktobra smo na šoli Šen-
tjanž obeležili teden otroka. téma 
letošnjega je bila prostI Čas. kot vsa-
ko leto smo tudi letos pripravili vrsto 
dejavnosti. vsak dan se je nekaj do-
gajalo. Že v ponedeljek smo šli v kino 
v slovenj gradec. Učenci od 1. do 3. 
razreda so si ogledali risanko, učenci 
od 4. do 9. razreda pa najnovejši slo-
venski mladinski film gajin svet, nad 
katerim so bili vsi navdušeni.
v torek so učenci po kotičkih  na hodni-
kih igrali različne družabne igre. tako 
so se v odmorih družili in drugače pre-
življali prosti čas. ker jim je bilo zanimi-
vo, so z igrami nadaljevali še ves teden. 
največ zanimanja je bilo za namizni 
tenis. gneča okrog mize je bila vedno 
večja. Izrazili so željo, da bi vedno tako 
preživljali čas med odmori.
najbolj svečan dan je bila sreda. takrat  
smo prvošolce sprejeli v Šolsko sku-
pnost. po slovesni zaobljubi so se jim 
pridružili učenci 9. razreda. postali so 
njihovi prijatelji in zaupniki, ki jim bodo 
pomagali skozi celo šolsko leto. na 
sprejemu so skupaj zapeli in zaplesali.
v četrtek je potekala tradicionalna 
tombola. nagrade so bile mamljive, 
zato je bilo navdušenje še toliko večje. 
po pouku so učenci od 1. do 5. razreda 
še zaplesali, učenci od 6. do 9. razreda 
pa sodelovali na jesenskih delavnicah, 
kjer so izdelovali dekoracijo in okrasili 
jedilnico.
petek je bil dan igrač. Učenci so pri-
nesli igrače, ki so jih prerasli ali jim 
niso več všeč. potekala je zamenjava. 
nekateri so se sicer težko poslovili od 
njih, a našli so nove, s katerimi si bodo 
lahko krajšali čas. 
teden je bil zanimiv in je kar prehitro 
minil. Učenci so z različnimi dejavnost-
mi v mesecu oktobru nadaljevali. lepo 
jim je bilo na kostanjevih piknikih, kjer 
so se družili starši, učenci in učitelji. 
Mentorica Šolske skupnosti Milena JAMER

Ob dnevu starejših
mednarodni dan starejših, 1. oktober, 
smo učenci naše šole obeležili tako, da 
smo obiskali varovance v domu svete 
eme. ta dan je v prvi vrsti namenjen 
spoštovanju in skrbi za starejše. vča-
sih kar pozabimo, da moramo imeti 
tak odnos do starejših pravzaprav 
vse leto, ne samo en dan. moramo jih 
imeti radi, jih spoštovati in jim poma-
gati, kolikor je pač v naši moči. tako 
kot otroci imajo tudi starejši svoje pra-
vice. vsi vemo, da si zaslužijo aktivno, 
zdravo, kvalitetno in prijetno staranje, 
saj nekoč to čaka tudi nas.
našega obiska so se varovanci v domu 
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sv. eme neizmerno razveselili, saj smo 
jim dopoldan popestrili s petjem, ple-
som, igranjem in likovnimi delavnicami.  
oskrbovanci so z veseljem sodelovali, 
mi pa smo jim obljubili, da se ponovno 
srečamo v mesecu decembru. obljubo 
smo tudi držali in v prazničnem decem-
bru smo jih spet obiskali in poskrbeli, da 
je bilo vzdušje res praznično. 
Martina RAMŠAK

Rastem s knjigo
v sredo, 24. oktobra, so sedmošolci 
naše šole v okviru nacionalnega projek-
ta »rastem s knjigo« obiskali knjižnico 
dravograd. 
projekt je ministrstvo za kulturo začelo 
izvajati že v šolskem letu 2006/2007 v 
sodelovanju z Javno agencijo za knjigo, 
ministrstvom za izobraževanje, znanost 
in šport  ter s splošnimi knjižnicami in 
šolami. vpeljali so ga z namenom, da bi 
mlade motivirali za branje mladinskega 
leposlovja slovenskih avtorjev ter jih 
spodbudili k obiskovanju splošnih knji-
žnic.
v okviru omenjenega projekta sedmo-
šolci slovenskih osnovnih šol vsako leto 
prejmejo v dar knjigo slovenskega av-
torja/avtorice. letos je bila to knjiga na-
taše konc lorenzutti: avtobus ob treh.
na srečanju je knjižničarka mladim bral-
cem najprej podrobneje predstavila 
omenjen projekt, povedala nekaj zani-
mivosti o avtorici podarjene knjige ter 
zavrtela kratek film o knjižnem delu. na 
kratko jim je predstavila tudi  Cobiss – 
virtualno knjižnico slovenije. 
pred odhodom so se lahko učenci tudi 

včlanili v knjižnico, ki se od naše šolske 
kar precej razlikuje – tako po velikosti 
kot tudi po založenosti s knjigami. 
knjižno darilo pa je prišlo ravno v pra-
vem času, pred jesenskimi počitnicami, 
ko so imeli učenci dovolj časa tudi za 
druženje s knjigo. Lilijana LADRA

Knjižne mišice 
pred štirimi leti nas je knjižnica dravo-
grad povabila k sodelovanju pri pro-
jektu »knjižne mišice«, ki poteka v so-
delovanju s koroško osrednjo knjižnico 
franca sušnika in gimnazijo ravne na 
koroškem – debatni krožek. namen 
tega projekta je, da bi mladi bralci koro-
ških osnovnih šol podrobneje spoznali 
splošne knjižnice na koroškem in njiho-
vo dejavnost. vsako šolsko leto izpelje-
mo dve srečanji.
Že na začetku sodelovanja smo se od-
ločili, da se bodo teh srečanj udeleže-
vali 'zlati bralci' - učenci, ki so vseh devet 
let šolanja pridno brali in osvojili bralno 
značko. tudi tokrat je bilo tako. v tem šol-
skem letu je na naši šoli teh učencev pet.
prvo srečanje je bilo v ponedeljek, 12. 
11. 2018, v knjižnici dravograd. razde-
ljeni v skupine so učenci skupaj z bralci 
oŠ dravograd najprej prebrali odlomke 
iz knjig, ki so na seznamu za domače 
branje. te knjige so morali v predpisa-
nem času poiskati na knjižnih policah, s 
čimer so pokazali, da se znajdejo tudi v 
drugačnem tipu knjižnice, kot je šolska.
zatem so morali iz prej dobljenih od-
lomkov izrezati posamezne besede, be-
sedne zveze in zanimive povedi, ki so 
jih nato v naključnem zaporedju združili 
v 'besedni kolaž'. nastale so zanimive 
kratke besedne stvaritve, ob branju 
katerih so se prisotni čudili brezmejni 
moči besed. komisija (dijaki debatnega 
krožka) je izdelke tudi ocenila in članom 
zmagovalne skupine poklonila praktič-
no nagrado. naslednje srečanje bo v 
spomladanskem času. se ga že veseli-
mo …Lilijana LADRA

Zdrava šola
v klubu zdrave šole smo se letos že lotili 
novih dejavnosti, nekatere pa uspešno 
peljemo že več let. letošnja rdeča nit je 
še vedno zdrava prehrana in gibanje, 
s poudarkom na duševnem zdravju. v 
okviru te téme smo skozi  šolsko leto 
izvedli veliko različnih dejavnosti. ome-
nila bi le nekaj najzanimivejših. 

pridružili smo se simbiozi giba in pope-
ljali naše starše in stare starše na pohod. 
Ugotavljamo, da se nam vsako leto pri-
druži več udeležencev. s člani društva 
diabetikov dravograd – polžki smo se 
udeležili tradicionalnega pohoda ob 
dnevu diabetesa. eden pomembnejših 
dogodkov v letošnjem šolskem letu je bil 
ob 25. obletnici slovenske mreže zdravih 
šol. ta regijski dogodek »koroška v giba-
nju« je potekal 20. 9. 2018 v grajskem 
parku na ravnah na koroškem. naša šola 
je v to mrežo vključena že kar nekaj let. 
spodbujamo zdrav življenjski slog učen-
cev, učiteljev pa tudi staršev na vseh po-
dročjih zdravja, tako na področju dušev-
nega zdravja kot tudi zdrave prehrane in 
gibanja. prav zaradi tega smo se odločili, 
da bomo na tej prireditvi aktivno sode-
lovali. prireditve so se udeležili učenci 8. 
razreda z mentorjema Blažem in tatjano. 
predstavili so se kar s tremi zanimivimi 
delavnicami, in sicer:
- predstavitev malih živali (kače, kuščar-
ja, pajka) ter kako premagati strah pred 
njimi,
- priprava različnih ekoloških semen v 
glini (črna kumina in sladki pelin) – »se-
menske bombice«,
- izdelava jesenskih šopkov iz listov tuli-
panovca in javorja.
Učenke in učenci so se na te delavnice 
zelo dobro pripravili in našo šolo odlič-
no predstavili. pod njihovim mentor-
stvom so nastali zanimivi in lepi izdelki. 
naše stojnice so bile zelo dobro obiska-
ne s strani drugih šol, obiskalo pa jih je 
tudi veliko naključnih obiskovalcev, ki 
so si na stojnicah lahko izdelali lepe je-
senske šopke ali si pripravili »semensko 
bombico« v glini. zelo obiskana je bila 
tudi stojnica z malimi živalmi, kjer so si 
lahko ogledali kačo, kuščarja in pajka. 
Živali so lahko tudi prijeli in o njih izve-
deli veliko zanimivega. marsikateri obi-
skovalec je ob tem premagal strah pred 
temi živalmi. 
ker je v letošnjem letu še poseben po-
udarek zdrave šole na duševnem zdrav-
ju, smo tudi svetovni dan duševnega 
zdravja,10. oktober, obeležili na malo 
drugačen način. svetovna zdravstvena 
organizacija duševno zdravje oprede-
ljuje kot stanje dobrega počutja. zato 
smo se odločili, da tega dne dve uri na-

Šola, oH, ta Šola ...
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menimo sproščanju in dobremu poču-
tju. k nam smo povabili učiteljico joge, 
go. saško omulec vrhnjak. Učencem od 
6. do 9. razreda je jogo najprej na krat-
ko predstavila, sledil je praktičen prikaz 
sproščanja z različnimi vajami. Učen-
ce od 1. do 5. razreda pa je skozi jogo 
popeljala ob pripovedovanju zanimive 
pravljice. ob koncu so bili vsi zadovoljni 
in dobro razpoloženi, hkrati pa so na za-
nimiv način naredili nekaj za svoje telo. 
večkrat bi si morali vzeti čas za druženje 
s samim seboj ter se zavedati, da je skrb 
za dobro duševno zdravje ključna ne 
samo za posameznike, ampak za celo-
tno družbo.

v času od 19. 11. 2018 do 27. 11. 2018 
smo obeležili evropski teden zmanjše-
vanja odpadkov. Izvedli smo menjavo 
rabljenih oblačil in uporabnih predme-
tov. Učenci so en teden v šolo prinašali 
odvečna, premajhna, rabljena oblačila 
in predmete, ki jih ne potrebujejo več. 
stvari smo nato razstavili v jedilnici in 
večina je dobila novega lastnika. ostale 
smo podarili rdečemu križu.
v načrtu imamo še več obeležitev spo-
minskih tednov, dogodkov, akcij … vse-
skozi pa razmišljamo, kako bi izboljšali 
telesno in duševno zdravje, se več giba-
li, skrbeli za soljudi, živali, okolje in s tem 
sledili smernicam zdrave šole. Vodja tima 
Zdrave šole Tatjana ČEVNIK

Hrana kot pomemben del dneva
ne samo vzgoja, temveč tudi prehrana 
je pomemben del dneva. Že vsem zna-
ni rek nam pove, da prazen »žakelj« ne 
stoji sam pokonci. zato tudi prehrani 
na naši šoli dajemo velik pomen. naše 
vodilo niso samo želje učencev, tem-
več tudi zdrav način prehranjevanja. v 
okviru svetovnega dneva hrane (16. 10. 

2018) so si vsi učenci šole lahko pripravili 
zdravo šolsko malico, za učence od 6. do 
9. razreda pa smo pripravili naravoslovni 
dan. prvo šolsko uro so si ogledali doku-
mentarni film Hrana za prihodnost, na-
slednjo uro so si pripravili zdrav obrok 
in kasneje spoznali prehransko pirami-
do, zdrav krožnik in količino sladkorja 
v brezalkoholnih pijačah. svoje znanje 
so učenci s pomočjo plakatov predsta-
vili ostalim, pri tem pa nismo pozabili 
tudi na gibanje. ta dan smo povezali s 
tradicionalnim slovenski zajtrkom, ka-
terega smo obeležili 16. 11. 2018 in tako 
pomenu prehrane v našem življenju 
dali dodaten pomen. Upamo, da bomo 
učence še naprej ozaveščali, da hrana ni 
samoumevna in da je pomemben del 
našega lokalnega življenja.  Blaž MLINŠEK 

Simbioza šola – računalniške 
delavnice
v mesecu novembru smo na naši šoli 
izvedli brezplačne računalniške delav-
nice v sklopu projekta simbioza šola. 
to je projekt medgeneracijskega sode-
lovanja, ki povezuje mlado in starejšo 
generacijo ob računalnikih, z namenom 

promoviranja vrednot prostovoljstva, 
krepitve sodelovanja in prenosa znanja 
med generacijami. za lažjo koordinacijo 
delavnic smo se povezali z društvom 
upokojencev dravograd. Izvedenih je 
bilo pet delavnic, katerih se je udeležilo 
20 starejših občanov. Udeleženci so ob 
pomoči prostovoljcev, naših učencev, 
pridobivali spretnosti v svetu računal-
ništva. delavnice so potekale na témo 
oblikovanja dokumentov, urejanja da-
totek in map ter iskanja informacij na 
spletu. Udeleženci so se poskusili tudi v 
rokovanju s pametnimi mobilnimi tele-
foni. vsi so za delavnice pokazali veliko 

zanimanja in si jih želijo tudi v prihodnje, 
zato bomo s projektom nadaljevali tudi 
v naslednjem šolskem letu. prostovoljci 
so starejšim omogočili pridobiti pozi-
tivno izkušnjo z računalnikom in telefo-
nom ter jih navdušili za nadaljnje učenje 
in uporabo. Koordinator projekta in izvajalec 
računalniških delavnic Marko HAVLE

Božično-novoletni bazar
naša šola je že nekaj časa znana tudi 
po tradicionalnem božično-novole-
tnem bazarju, ki smo ga tokrat izpeljali 
3. decembra. priprave nanj so se začele 
že v oktobru in novembru, ko so na šoli 
potekale popoldanske delavnice, na ka-
terih so učenci pod vodstvom učiteljev 
ustvarili raznovrstne izdelke, namenje-
ne ponudbi na bazarju. kar precej izdel-
kov pa so učenci izdelali tudi v dopol-
danskem času v okviru tehničnih dni in 
interesnih dejavnosti, saj smo želeli, da 
bi bila ponudba tokrat še bolj pestra kot 
prejšnja leta.
Bazar se je odvijal v lepo okrašeni šolski 
jedilnici, kjer so učenci izdelke razpore-
dili po razrednih stojnicah, ki so se šibi-
le pod številnimi novoletnimi okraski, 
božičnimi aranžmaji, nakitom, dišečimi 
piškoti, slastnimi pralineji … ena od 
stojnic je obiskovalce vabila s prijetnim 
vonjem po toplem dišečem čaju, iz 
zvočnikov pa so se razlegale praznič-
ne melodije, ki v tem času res ne sme-
jo manjkati. Številni obiskovalci – starši 
in krajani Šentjanža – so bili navdušeni 
nad ponujenim in so se kar težko od-
ločili, kaj bo romalo v njihovo košarico. 
Še bolj navdušeni pa so bili učenci, ko 
so se njihove stojnice počasi praznile in 
so ugotovili, da je bila odveč skrb, ali bo 
ponudba gostom všeč.
prispevki za kupljeno so bili kot vsa leta 
do sedaj prostovoljni, namenili smo jih 
za šolski sklad. Hvala vsem, ki ste prispe-
vali svoj delež!  Lilijana LADRA

Bazar je bil le ena od mnogih dejav-
nosti, ki smo jih v decembru pripravili 
za učence in jim tako tudi v šoli pope-
strili dneve pred božično-novoletnimi 
prazniki. prazniki, ki so polni topline in 
ljubezni ter lepih misli in želja, ki jih na-
menjamo drug drugemu, z željo, da se v 
letu, ki prihaja, zagotovo izpolnijo.

Pusti, naj prihajajo stvari 
same - kot večer, kot noč, 
jutro in dan. 
Počakaj, da potrkajo pri tebi -
kot dež, kot lačen ptič, 
kot izgubljen popotnik. 
Pusti, da stvari odtečejo 
kot čas in voda.
SREČNO 2019!

Za OŠ Šentjanž pri Dravogradu zbrala 
in uredila Lilijana LADRA

Šola, oH, ta Šola ...
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zdravJe

katalog informacij  – 
krepitev zdravja v Občini Dravograd

naziv 
partnerja

kontaktni 
podatki

aktivnost kje? kdaj?

Zdravstveni 
dom Dravograd 
v konzorciju z 
Zdravstvenim 
domom Slovenj 
Gradec tvori 
strokovni tim 
Centra za krepitev 
zdravja (CKZ) 
Koroška (dipl. 
medicinske sestre, 
univ. dipl. psiholog, 
dipl. fizioterapevt, 
dipl. kineziolog, 
dipl. dietetik)

naslov: trg 4. julija 4, 2370 
dravograd
telefon: (02) 872 34 00
spletna stran:
www.zd-dravograd.si 
e-pošta:
info@zd-dravograd.si
 
sedež Ckz koroška: 
zd slovenj gradec
partizanska 16
2380 slovenj gradec 
telefon: 02 88 579 48
spletna stran: 
www.zd-sg.si 
e-pošta: zvmladina@zd-sg.si 

Vzgoja za zdravje za otroke in 
mladostnike;
Zobozdravstvena vzgoja;
Program za krepitev zdravja 
za odrasle (testi hoje, zdrav 
življenjski slog);
Posvetovalnice v lokalni skupnosti 
(patronaža)

Stojnica v ob svetovnem dnevu 
boja proti aidsu, telesna vadba, 
stojnica s prikazom sladkorja in 
soli v prehrani, tehtanje s tehtnico 
Tanita za merjenje telesne sestave 
in svetovanje

Na šolah, ob 
sistematskih 
pregledih, v ZD in 
lokalni skupnosti

Avla ZD Dravograd

Delovni čas: 
Odprto 24 ur

Izvedeno 
3. 12. 2018

Center za socialno 
delo Dravograd

naslov: meža 4, 2370 
dravograd
telefon: (02) 872 36 30
spletna stran: 
www.csd-dravograd.si 
e-pošta: 
gpcsd.dravo@gov.si 

Uveljavljanje pravic 
iz javnih sredstev;
Program preprečevanja 
izključenosti otrok in mladine, 
pomoč družini in mediacija;
Program preprečevanja 
socialne izključenosti odraslih

Ponedeljek 
8:00−12:00 in 
13:00−15.00
Torek 8:00−12:00 in              
13:00−15:00
Sreda 8:00−12:00 in              
13:00−17:00
Petek 8:00−12:00

Vrtec Dravograd naslov: trg 4. Julija 65, 2370 
dravograd
telefon: 02 878 32 15
spletna stran: 
www.vrtec-dravograd.si/ 
e-pošta: rac.vrtec.
dravograd@guest.arnes.si 

Sovica poskrbi, da smo 
športno aktivni vsi

Po poti sove 
uharice v Libeličah

4. april 2019

Osnovna šola 
Šentjanž pri 
Dravogradu

naslov: Šentjanž pri 
dravogradu 88, 2373 
Šentjanž pri dravogradu
telefon: (02) 878 66 66
spletna stran: 
www.os-sentjanz.si 

Zimske aktivnosti 

Večerni pohod z lučkami v 
konjušnico Črneče

OŠ Šentjanž

Benediktova 
pot (do Labota v 
Avstriji)

2. 2. 2019 
od 10. do 12. ure

Izvedeno 
20. 12. 2018

Avto moto društvo 
Dravograd

naslov: 
mariborska cesta 60, 2370 
dravograd
e-pošta: 
amd.dravograd@gmail.com

g. Jože verdinek,
tel. št.: 041 470 492 

Družinska ura AMZS; Strokovno 
izobraževanje za starejše 
voznike; Usposabljanje voznikov 
prostovoljcev za prevoz starejših v 
občini Dravograd

Dejavnosti 
društva se sprotno 
objavljajo tudi 
na spletni strani 
amddravograd.
blogspot.com in 
na FB profilu 
AMD Dravograd

Koroška ribiška 
družina

e-pošta: koroska.ribiska.
druzina@amis.net 
g. robert preglau, 
tel. št.: 041 248 254

Ribolov, vključi se lahko vsak, 
ki ima željo izvajati ribolov, ki je 
primeren tudi za starejše osebe

Društvo klekljaric 
koroške − sekcija 
Sotočje

mira Časar, tel. št.: 031 207 
625

Skupina klekljaric − večinoma 
upokojenke, ki klekljajo 

Vsak ponedeljek 
od 15. do 17. ure

Društvo 
paraplegikov 
Koroške

damjan Hovnik, 
tel. št.: 041 330 192 

stojan rozman, 
tel.št.: 031 536 573

Nudenje informacij npr. kje 
dobiti pripomoček, katerega 
priporočamo, preureditve doma, 
glede urinske inkontinence, 
potrebne vaje za telo, o 
dostopnosti gostiln, letovišč, 
mobilnosti …
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zdravJe

naziv 
partnerja

kontaktni 
podatki

aktivnost kje? kdaj?

Društvo 
upokojencev 
Dravograd

Program Starejši 
za starejše (obiski 
starejših ne glede 
na članstvo v 
društvu in nudenje 
pomoči)

Prevoz starejših z 
avtom po nujnih 
opravkih po 
predhodnem klicu
na tel. št. 
040 548 474
Obiski  starejših v 
Koroškem domu 
starostnikov v 
Črnečah in v 
Slovenj Gradcu

naslov: trg 4. julija 45
2370 dravograd 

telefon: 02 87 83 747

e-pošta:   
dudravograd@gmail.com  
    
Uradne Ure:
vsak ponedeljek 
od 9. do 12. ure

predsednik:
Željko kljajić
(031 387 660)

podpredsednica:
mag. Ivanka mori
(041 995 239)

Pohod v naravo

Pikado

Telovadba 

Tradicionalni medgeneracijski 
pohod ob 27. aprilu − Dnevu 
upora slovenskega naroda

Obiski članov, ki so dlje časa bolni

Tekmovanje KPZ v veleslalomu pri 
Bukovniku

Prvenstvo v streljanju in kegljanju
 
Memorial Jožeta Šaterja − 
balinanje

V klubski sobi

V dvorani ŠPiC D 

Vsak torek in 
četrtek ob 9. uri 

Vsak petek 
ob 16. uri 

Vsak ponedeljek ob 
18. uri

Januar 

April 

Maj

Društvo varno 
aktivnih poti 

Za starejše 
predavanja na 
temo »Starejši 
voznik«, pomoč 
pri vsakodnevni 
uporabi 
računalnikov in 
telefonov 

aleksandra gantar, 
tel. št.: 031 739 860

e-pošta: 
varnoaktivnepoti
@gmail.com 

aleksandra.gantar
@gmail.com 

Vadba za zdravo hrbtenico 
(prilagojena starejšim, izvajanje 
na stolih). Info: 040 671 690

Vadba za mamice z dojenčki (stari 
od 1 do 12 mesecev). 
Info: 040 671 690

Brezplačna jutranja telovadba 
1000 gibov na prostem

Mladinski center 
Dravograd 

Mladinski center 
Dravograd

Robindvor igrišče
Elektrarniško 
naselje
Tenis igrišče Meža

Vsak torek in 
četrtek ob 8.30

Vsak torek in 
četrtek ob 10.00

Vsak dan 7.30−8.00
Vsak dan 7.30−8.00

Vsak dan 8.00−8.30
Društvo invalidov 
Dravograd

Preprečevanje 
in blaženje 
socialnih in 
psihičnih posledic 
invalidnosti

Usposabljanje za 
aktivno življenje 
in delo

Rehabilitacija, 
rekreacija in šport

Delavnice, 
druženja

naslov: 
trg 4. Julija 18, 
2370 dravograd

telefon: 02/87-84-200

spletna stran: 
www.di-dravograd.eu

e-pošta: di@dravograd.si

Šah

Ohranjanje zdravja v toplicah

Smučanje

Redni zbor članov

Rekreacija, šport

Izlet težjih invalidov

Balinanje

Šport

Srečanje invalidov in starejših

Pikado

Dan odprtih vrat ob dnevu 
invalidov

Januar

Februar

Februar

Marec

April 

Maj 

Maj 

Maj 

Junij 

November

December

Društvo kmetic 
Dravograd

Bernarda Javornik

e-pošta: 
bernarda.javornik
@ce.kgzs.si

Društvo skrbi za večjo poveza-
nost kmetic in žena s podeželja 
na območju občine Dravograd. 
Skupaj s Kmetijsko svetovalno 
službo Dravograd skrbi za stalno 
izobraževanje svojih članic (tečaji, 
predavanja, strokovne ekskurzije, 
delavnice …).

Območno 
združenje Rdečega 
križa Slovenije 
Dravograd

naslov: trg 4. julija 7, 2370 
dravograd

telefon: (02) 877 00 20

e-pošta: 
dravograd.ozrk@ozrks.si

srečanje starostnikov 

zbiranje hrane, lahko prispevaš 
»sosed sosedu sosed » 

obdaritev otrok »dedek mraz » za 
otroke, potrebne pomoči

Koroški dom 
starostnikov Črneče

Mercator 
Dravograd

Izvedeno 
4. 12. 2018

Izvedeno 
15. 12. 2018

21. 12. 2018

Vsi izvajalci aktivnosti naj le-te posredujejo ZD Dravograd, ki bo katalog sproti dopolnjeval. 
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IntervJU

zdravstveni dom dravograd med 
najuspešnejšimi v Sloveniji

Prispevek: Katja Čevnik, foto: osebni arhiv

G. Studenčnik, na položaj direktorja 
Zdravstvenega doma (ZD) ste prišli iz 
gospodarstva. Kako to, da ste se odlo-
čili kandidirati za vodilnega v javnem 
zavodu?
lahko rečem, da sem na to delovno me-
sto prišel po spletu okoliščin, saj prej o 
tem sploh nisem razmišljal. zaključek 
mojega dela v sistemski tehniki je so-
vpadal z razpisom za direktorja zd dra-
vograd, prijavil sem se in bil povabljen 
na razgovor. po prvem razgovoru sem 
bil obveščen, da nihče od kandidatov ni 
dobil zadostne podpore. kmalu zatem 
sem ob ponovitvi razpisa prejel ponov-
no povabilo za sodelovanje. po mojem 
odzivu in ponovnem razgovoru je svet 
zd dravograd sprejel moj program z 
vizijo in sprožil postopek za soglasje ob-
činskega sveta. po potrditvi sem z de-
lom začel kot vršilec dolžnosti direktorja 
s polovičnim delovnim časom za obdo-
bje enega leta. pred iztekom dogovor-
jenega obdobja je bil ponovno izveden 
razpis za opravljanje funkcije direktorja 
zd za štiriletno obdobje, kjer sem bil 
soglasno potrjen tako na svetu zavoda 
kot v občinskem svetu. v času priprav na 
razpis sem spoznal določene posebno-
sti delovanja zd in dojel, da je proble-
matika podobna mojemu preteklemu 
delovanju na sanacijskih projektih v več 
gospodarskih družbah, ki sem jih vodil 
oz. bil član poslovodstva. kot sanator oz. 
krizni menedžer sem v preteklosti delo-
val v večjih podjetjih, kot so Jeklolivarna 
ravne d.o.o., metal d.o.o., sto ravne 
d.o.o. in sistemska tehnika d.o.o.

Zavod ste prevzeli po tem, ko sta ga 
pred tem vodila zdravnika. Se vodenje 
ZD razlikuje, če je na čelu zdravnik ali 
menedžer?
gospodarjenje je svoja znanstvena 
veda, ki v osnovi ni striktno vezana na 
določeno dejavnost. menedžment ozi-
roma vodenje je vloga, ki združuje vse 
deležnike v procesu in ni nujno, da ima 
ena oseba vso potrebno strokovno in 
vodstveno znanje za izvajanje storitev 
ali izdelavo proizvoda. seveda je najbo-

lje, da obvladaš stroko (zdravstvo) 
in menedžment in si tako bolj sa-
mozavesten ter manj odvisen od 
strokovnih sodelavcev. zavedati 
se je potrebno, da ima vsaka 
dejavnost za opravljanje dela 
strokovnjake, ki jih dober me-
nedžer lahko in mora vključiti 
v strokovno vodenje družbe, 
zavoda ali podjetja.
seveda je razlika v stilu in 
načinu vodenja med ne-
kom, ki je samo specialist 
za zdravstveno stroko in 
nekom, ki je strokovno usposobljen za 
vodenje. zdravnik brez usposobljenosti 
za vodenje je bolj osredotočen na same 
procese zdravljenja in precej manj na 
procese vodenja podjetja, saj s tem ni 
seznanjen dovolj in tako postane uspe-
šnost poslovanja za zdravnika bolj ovira 
kot nujno delo. v preteklih dveh letih 
sem opazil, da veliko stvarem v preteklo-
sti ni bilo namenjene dovolj pozornosti 
ali sploh ne. Če navedem nekaj takih 
primerov iz temeljnih poslovnih funkcij: 
ni bilo pogajanj pri naročanju storitev in 
materiala (naročila in pogodbe so se le 
podaljševale ne glede na spremenjene 
okoliščine), med dobavitelji ni bila zahte-
vana konkurenčnost, finančno načrtova-
nje z nadzorno kontrolno funkcijo prav 
tako ni bilo primerno, izvajanje storitev 
se je praviloma prepuščalo posameznim 
vodjem in še največ glavni medicinski 
sestri, vodenje zaposlenih v smislu te-
meljne discipline in reda se je izvajalo 
zelo po domače. skratka veliko stvari 
se je dogajalo spontano, bolj na osno-
vi osebnih ambicij, kar kaže na prešibko 
vlogo vodenja.    
res je, da je bil začetek zame kot mene-
džerja precej težak in sem veliko časa po-
rabil, da sem spoznaval okolje, se seznanil 
z vsebino dela, področno zakonodajo, 
specifično opremo, specifikami pri ka-
drovskih zasedbah, splošnimi procesnimi 
značilnostmi, postopki širitve dejavnosti, 
splošno regulativo v dejavnosti in tako 
naprej. vse te strokovne vsebinske značil-
nosti mora direktor reševati v soglasju s 

strokovnim vodjem, ki je na srečo že for-
malno zakonsko predviden za strokovno 
vodenje zdravstvenih ustanov.
 
Kakšne so sicer naloge direktorja ZD?
splošne naloge direktorja so v principu 
enake v vseh podjetjih, ne glede na tip 
podjetja, ima pa vsaka panoga tudi svo-
je posebnosti, ki so določene v temelj-
nih aktih ustanove in so pri javnih zavo-
dih tudi podane v osnovni zakonodaji za 
dejavnost. 
v zd dravograd so v statutu podane 
naloge direktorja: predstavlja in zastopa 
zavod, organizira in vodi delo in poslo-
vanje javnega zavoda in odgovarja za 
poslovanje ustanovitelju za poslovni 
uspeh, je odgovoren za uravnoteženje 
poslovnih in strokovnih interesov ter za-
konitost dela javnega zavoda. 
konkretne naloge direktorja so, da: pre-
dlaga poslovne politike, delovni pro-
gram in razvojni plan in pripravlja razne 
ukrepe, izvaja sklepe sveta javnega za-
voda in ustanovitelja, sprejema sklepe 
o zaposlitvi, razporejanju delavcev, ime-
nuje glavno sestro ter vodje enot, daje 
poročila o rezultatih poslovanja, spreje-
ma splošne akte za delo in poslovanje.
v statutu za naš zavod je izrecno nave-
deno, da sta funkciji direktorja in stro-
kovnega vodje ločeni in statut tudi do-
loča vsebino dela in odgovornost obeh. 
dodal bi še, da moje delo ni samo for-
malno vodenje zavoda, ampak sem 
se tudi operativno vključil v delo pri 
poslovnih nalogah zavoda: izdelavi ce-
lotnega dokumenta sanacije poslova-

V zadnjih mesecih je bila pereča tema v našem mestu Zdravstveni dom 
Dravograd. Javni zavod, ki se sooča s prostorsko stisko, je v preteklem 
času iz rdečih številk prešel v pozitivno poslovanje in postal celo tretji v 
državi po uspešnosti. Za to je zaslužen tudi direktor Jožef Studenčnik,  
ki nam je razkril več o svojem delu in načrtih za v prihodnje.
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nja zd dravograd, pripravi sanacijskih 
ukrepov vodjem oddelkov, pripravljam 
kvartalna in letna poročila o sanacijskih 
učinkih, sodelujem pri izdelavi letnih in 
kvartalnih poslovno-finančnih poročil, 
vzdržujem in urejam predstavitvene 
strani zd dravograd, sodelujem z do-
bavitelji vključno s sklepanjem pogodb, 
izdelujem finančne mesečne plane 
vključno z izdelavo tabel in grafov za za-
gotavljanje likvidnosti, pripravljam pre-
dloge za širitev dejavnosti, pripravljam 
vloge, sodelujem pri izdelavi raznih ak-
tov, sklicujem, vodim in pišem zapisnike 
za strokovni svet in občasno tudi za svet 
zavoda in tako naprej. Hočem reči, da 
kljub štiriurnemu delavniku opravljam 
tudi dela in naloge, ki niso neposredno 
naloga direktorja. seveda mi vsega tega 
ne uspe opraviti v štiriurnem delovnem 
času, ampak ga opravim doma po re-
dnem delu oz. ob vikendih; vsaj stvari, 
ki so vezane na izdelavo analiz, poročil, 
izdelavo programov, sprejemanje in po-
šiljanje elektronske pošte dobaviteljem 
in podobno.
z zaposlitvijo tudi nisem hotel dodatno 
po nepotrebnem obremenjevati zavoda 
z določenimi stroški, še zlasti za to, ker 
sem delo na začetku opravljal začasno 
za eno leto, potem pa sem s tem na-
daljeval. za delo tako uporabljam svoje 
računalnike, svoj mobilni telefon z lastno 
naročnino. kot zanimivost lahko dodam 
še to, da sem izplačilo prve plače delav-
cem po svojem prihodu omogočil tako, 
da sem manjkajoči denar založil iz la-
stnih finančnih sredstev, ker ga na raču-
nu zd ni bilo dovolj. skratka, zd dravo-
grad želim dati zdrave in dobre temelje 
za opravljanje dejavnosti.
    
ZD ste prevzeli, ko ni bil ravno v dobri 
kondiciji. Še pred kakšnim letom ste se 
spopadali z velikimi izgubami in po-
manjkanjem kadrov, v letu 2018 pa ste 
po uspešnosti kar na tretjem mestu v 
Sloveniji. Čemu pripisujete ta uspeh?
po letu in pol mojega dela v zd so sa-
nacijski ukrepi pripeljali do pozitivne-
ga poslovanja, prvi pozitivni vplivi so 
se pokazali že v prvi polovici leta 2017. 
v samem startu direktorovanja smo s 
kratkoročnimi hitrimi ukrepi prekinili oz. 
zmanjšali prekomerno odtekanje denar-
ja in na kadrovskem področju zagotovili 
nadaljevanje delovanja zavoda. Bistve-
nega pomena za uspeh je bila dobro 
opravljena analiza stanja in s tem za-
znava problemov in nato pravilna izbira 
ukrepov. zelo pomembna je bila pripra-
vljenost zaposlenih za tvorno sodelova-

nje pri izvajanju ukrepov. večino dela pri 
izvajanju sanacijskih ukrepov nas je sicer 
opravilo nekaj posameznikov, a že samo 
nenasprotovanje drugih sem razumel 
kot podporo. k pozitivnemu poslovanju 
so prispevala vsa poslovna področja: 
nabava in širitev dejavnosti oz. večanje 
storitev, skrbno finančno načrtovanje in 
nadzor, kadrovsko prilagajanje (na za-
četku sanacije je bilo preveč zaposlenih 
zaradi nadomeščanja bolniških odso-
tnosti), preveč zunanjih sodelavcev za 
različne naloge, za nebistvene storitve 
in podobno.
zaradi doseženega sem zadovoljen, a 
še vedno so posamezne sive lise, ki jih 
moramo še odpraviti. nekatere od njih 
so naša notranja naloga, druge bo treba 
rešiti v celotnem zdravstvenem sistemu 
v sloveniji. pri tem imam v mislih ustre-
zno kadrovsko prilagajanje, vzporedno 
pridobivanje novih opredeljencev ob 
dejstvu, da smo pridobili mlade zdrav-
nike specialiste. naloge, ki so vezane na 
nadaljnjo širitev naše storitvene dejav-
nosti za občane dravograda, bomo lah-
ko rešili, ko bomo imeli nov zdravstveni 
dom. ostale zunanje, skupne naloge 
zdravstva v sloveniji vidim predvsem pri 
izboljšanju vodenja s strani ministrstva 
za zdravje (mz). slednje mora biti resnič-
ni odločitveni dejavnik v zdravstvu in ne 
privesek zavoda za zdravstveno zavaro-
vanje slovenije (zzzs), saj zdaj ta z de-
narno politiko ne podpira vseh nalog, ki 
jih nalaga mz, to pa tišči zdravstvene za-
vode v negativno poslovanje. mz mora 
prevzeti dejansko vodenje v svoje roke 
in ukrepe, ki jih bo sprejemalo, predho-
dno celovito proučiti in zagotoviti za iz-
vedbo ustrezne resurse. primeri neustre-
znega ravnanja so na primer: sklenitev 
dogovora s sindikati, brez zagotovitev 
plačila dodatno sprejetih bremen, spre-
jetje novih kriterijev po »modri knjigi« za 
razbremenitev zdravnikov in spet brez 
zagotovitve plačila zaradi povečanja šte-
vila novih ambulant s kompletnimi timi 
(plačilo zavodom je na osnovi glavarine 
oz. števila opredeljencev in ne na osnovi 
števila zdravstvenih timov). problemati-
ka zdravstva v sloveniji ima veliko pro-
blemskih področij in bo nujno potrebno 
spremeniti način delovanja celotnega 
zdravstvenega sistema za usklajeno 
delo javnih zavodov, koncesionarjev in 
zasebnega sektorja, v dobro uporabni-
kov in plačnikov. ne smemo si dovoliti, 
da sprejemamo parcialne rešitve, ki v 
končni fazi naredijo več škode kot ko-
risti. vzemimo primer, ki se dogaja pri 
razbremenjevanju zdravnikov: zdravni-

ška zbornica predlaga znižanje kriterijev, 
sindikat z mz sprejme kriterije po »mo-
dri knjigi«, specializacije razpisuje zdrav-
niška zbornica slovenije (opredeljence 
lahko vpisujejo le zdravniki specialisti), 
specializantov pa zbornica ne zagotavlja 
niti približno v obsegu, ki bi v sloveniji 
omogočil izvedbo te zahteve, če komu 
to slučajno uspe, pa ni ustreznega pla-
čila s strani zzzs. Če se poglobimo v to 
tematiko, ugotovimo, da je odsotna vsa 
logika in nered koristi le peščici izbran-
cem iz nejavnega sektorja oziroma tudi 
specialistom, ki služijo več gospodarjem. 
Javni sektor, ki mora upoštevati zakon-
ske predpise in jih v to sili tudi sindikat, 
izgublja zaradi dražitve postopkov, pre-
malo opredeljencev pri povečevanju 
števila ambulant in tako naprej. ker 
vemo, da ni dovolj zdravnikov speciali-
stov, bo v prehodnem obdobju odprta 
še problematika zmanjševanja čakalnih 
vrst in nujno bo, da najdemo sprejemlji-
vo rešitev. vsekakor bo sprejeto zaostro-
vanje kriterijev za zdravnike specialiste 
vodilo le v podaljševanje čakalnih vrst, 
torej v nasprotno smer. pri takšnem 
stanju pa se poraja vprašanje, komu to 
koristi, kdo in zakaj rine v to smer. Jasno 
je le, da te rešitve vodijo v slabljenje 
javnega zdravstva in ustvarjajo pogoje 
za zasebni sektor. Javnim zavodom lo-
bisti uspejo nalagati dodatne naloge in 
pogoje, ki jim koncesionarji in zasebna 
dejavnost niso neposredno podvrženi. 
v zdravstvu se v zadnjih letih ustvarjajo 
diskriminacijski pogoji in favoriziranje 
zasebnega zdravstva. vsi se zavedamo, 
da je temeljni nosilec zdravstva z nujno 
medicinsko pomočjo javno zdravstvo za 
vso populacijo prebivalstva in upam, da 
bo tako tudi ostalo, saj bo drugače čez 
leta zdravstvo še dražje in za revnejši sloj 
skoraj nedostopno (kot lahko vidimo v 
sistemu zdravstva zda). trženje z zdrav-
jem je pogubno za revnejše sloje prebi-
valstva, saj vemo, da je tržno delovanje 
orientirano le v ustvarjanje profita in je 
vse drugo podrejeno temu cilju.
   
Uspelo vam je rešiti kadrovsko sti-
sko glede zdravnikov. Kakšno je sicer 
vzdušje med zaposlenimi?
na začetku je bilo stanje zelo hudo zara-
di neustrezne kadrovske zasedbe ambu-
lant z ustreznim in zadostnim številom 
zdravnikov. zd dravograd je pred mojim 
prihodom vodil direktor zdravnik in bil 
hkrati edini ustrezen zdravnik. v tistem 
času je bila zaradi vseh okoliščin mo-
žnost, da zavod še ta poslednji ustrezen 
zdravnik zapusti. zaradi tega obupnega 

IntervJU
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stanja v zd je tudi prva specialistka, ki je 
končala specializacijo konec leta 2016, 
razmišljala o zaposlitvi drugje; zakono-
daja ji je omogočala, da se lahko zapo-
sli na območju, ki ga pokriva zavod za 
zdravstveno zavarovanje slovenije s se-
dežem na ravnah na koroškem. zaradi 
te problematike sem se s specializanti 
dogovoril in sklenil pisni dogovor že 
pred njihovim zaključkom specializaci-
je o zaposlitvi v našem zdravstvenem 
domu po pridobitvi naziva specialist. 
menim, da sta se zdravnika specialista 
veljko Ignjatović in marko gašper za-
radi izboljševanja razmer v zd dravo-
grad in že zaposlene katje lipovnik, dr. 
med., spec. druž. med., že lažje odločila 
o zaposlitvi. vzdušje še vedno ni takšno, 
kot bi si ga želel, sem pa prepričan, da 
gremo s sanacijo v pravo smer in bomo 
zatečene razmere tudi na medosebnih 
odnosih lahko rešili. med zaposlenimi 
prihaja občasno do medsebojnih na-
petosti, zaradi v določenih trenutkih 
neustrezno rešenih razmerij znotraj de-
lovnega tima in med timi. včasih zaradi 
preobremenjenosti ne najdejo prave 
možnosti za usklajeno delo. nesoglasja 
v timih posredno povzročijo tudi nelju-
bo situacijo za naše paciente. veseli me, 
da imamo mlade zdravnike specialiste, 
ki bodo s svojim delom lahko zmanjšali 
pritiske na posameznega zdravnika, in 
medicinske sestre ter zdravstvene tehni-
ke, in omogočili urejeno delovno okolje, 
ki je osnova za boljše vzdušje med za-
poslenimi. v določenem obdobju smo 
se soočali z neusklajenim delom štirih 
zdravnikov z zdravstvenimi tehniki, ki so 
delali v treh ambulantah; tudi ta zadeva 
je z upokojitvijo dolgoletnega priljublje-
nega zdravnika ervina pečnika, dr. med., 
z licenco razrešena.
     
Kako je z dežurno službo v Dravogra-
du? Kam se lahko občani v nujnih pri-
merih obrnejo po pomoč?
dežurna služba v zd dravograd je za-
radi naše majhnosti posebnost s »hibri-
dno varianto« in deluje v dobrem so-
delovanju z zdravstvenim reševalnim 
centrom ravne na koroškem in tako 
pokrivamo temeljne naloge za nujno 
medicinsko pomoč. na področju ko-
roške smo v preteklem letu v slovenj 
gradcu pridobili še urgentni center, ki 
je prav tako pomemben za nas, obča-
ne dravograda. res je, da so na tem 
področju v zadnjih letih nastajale spre-
membe z urgentnimi centri, ki pa niso 
v popolnosti izpolnili pričakovanj in so 
tako težave z racionalnim poslovanjem, 

kadrovsko zasedenostjo in s prilagodi-
tvijo ostalih deležnikov.
v dravogradu imamo stalno pripravlje-
nost organizirano vsak delovni dan od 
7. do 20. ure; ob vikendih in praznikih 
od 12. do 20. ure. dežurno službo izva-
jamo ob vikendih in praznikih od 7. do 
12. ure. v nočnem času vseh sedem dni 
v tednu dežurstvo izvaja zdravstveno 
reševalni center koroške, kar je navede-
no na naši spletni strani (www.zd-dra-
vograd.si) skupaj s klicnimi telefonskimi 
številkami. 
      
Ne moreva mimo tega, da je v zdaj-
šnjem ZD prostorska stiska in nujno 
potrebujete nove prostore za nemote-
no delo. 
gradnja novega zdravstvenega doma 
je v dravogradu nujna, saj sedanji stan-
dardi prostorske urejenosti zdravstve-
nega doma niso ustrezni, dostopnost 
za invalidne osebe je zelo neurejena, 
lega rtg je na neustreznem mestu (v 
prvem nadstropju), ambulante imajo 
slabo možnost manipulacije s težjimi 
bolniki, energetske in vodno-kanaliza-
cijske napeljave so dotrajane in nujno 
potrebne obnove, ravno tako sanitarije 
in garderobe, nujno potrebno bi bilo 
dvigalo … pri vsem je najhuje, da nima-
mo možnosti za širitev naše dejavnosti, 
kar lahko načrtujemo le v novo zgra-
jenem zdravstvenem domu. z novim 
objektom bi pridobili nujen prostor za 
dodatno splošno ambulanto, fiziote-
rapijo, telovadnico za programe s po-
dročja varovanja zdravja, zdravstvene 
vzgoje in tako naprej. 
   
Ste pa v letošnjem letu kot izvajalec, 
s podporo občin Dravograd, Slovenj 
Gradec in Mislinja, zagnali tudi nov 
projekt. Gre za Center za krepitev 
zdravja, ustanovljen v okviru ZD Slo-
venj Gradec, ki daje poudarek pred-
vsem na področje preventive. ZD Dra-
vograd je v ta projekt aktivno vključen, 
kaj to pomeni za občane?
v tem projektu našo dejavnost pro-
grama CIndI obogatimo z dodatnimi 
vsebinami preventivnega varovanja 
zdravja ob sodelovanju vseh akterjev: 
splošnih zdravnikov, pediatrije, refe-
renčne ambulante, patronaže in zoboz-
dravstva. občani s tem pridobijo več 
programskih možnosti, namenjenih 
šolajoči se mladini do pozne starosti. 
za varnejše starostno obdobje smo se 
vključili tudi v projekt pod naslovom 
»koroško središče integriranih skupno-
stnih storitev dolgotrajne oskrbe«, ki 

ima vstopno točko v novem prostoru 
zd ravne. sodelujemo z mnogimi po-
membnimi ustanovami, številnimi dru-
štvi, vse pa vodi koroški dom starostni-
kov Črneče. 
lani smo pridobili še skupni projekt 
z zd slovenj gradec »odgovorno do 
pitja alkohola«. skupaj z našim dravo-
grajskim zdravnikom specializantom 
sodelujemo pri izdelavi specialistične 
naloge. v projekt bodo vključene ob-
čanke in občani iz finančno šibkih dru-
žin z brezplačnim testiranjem uvedbe 
prehranskih dopolnil v njihovo prehra-
no; mi bomo na razpolago dali prosto-
re za izvajanje pregledov in testiranj 
učinkov tega pristopa, izbrane družine 
bodo brezplačno dobile prehranska 
dopolnila.
na ta način skušamo pokriti vsa tista 
področja, ki so pomembna za zdravje v 
lokalni skupnosti in do zdaj pri nas niso 
bila v celoti sistematično urejana.
 
Kje še vidite potencial, da se lahko ZD 
še bolje razvija in še bolje skrbi za ob-
čane?
Jasno je, da v dravogradu še nimamo 
vsega tistega, kar imajo malo večje lo-
kalne skupnosti in bomo morali vsesko-
zi iskati možnosti in načine, da pove-
čamo dostopnost za naše paciente in 
zmanjšujemo razliko do ostalih lokalnih 
skupnosti. na primarni ravni je treba 
slediti usmeritvam zdravstva v slove-
niji in dopolnjevati obstoječe, pridobiti 
novo sodobno opremo in aparature 
in nadalje širiti ali uvesti dejavnosti, ki 
bodo zaradi naših večjih potreb za nas 
zanimiva; v tem trenutku je to področje 
fizioterapije, kvalitetni zobni rentgen in 
podobno.
 
Bi radi še kaj sporočili bralcem Infor-
matorja?
vsem dravograjčanom želim, da spo-
znajo naš potencial in da želimo s sku-
pnimi močmi izboljšati zdravstveno 
stanje v naši lokalni skupnosti, kar pa 
zahteva sodelovanje vseh, tudi obča-
nov, preko naših političnih zastopni-
kov v občinskih organih. Želim, da v 
prihodnje izrabite to možnost in nam 
izkažete podporo za postavitev novega 
zdravstvenega doma in izberete svo-
jega osebnega zdravnika v našem zd 
dravograd. odločite se za enega izmed 
naših mladih doktorjev specialistov, s 
čimer boste izkazali pravo podporo na-
šemu zd dravograd.
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Spoštovane občanke in spoštovani občani, verjetno ste že zasledili informacijo, da se je izvedla reorganizacija 
centrov za socialno delo in da je Center za socialno delo Dravograd ukinjen, zato vas želim na tem mestu 
seznaniti s potekom reorganizacije in s sedanjim načinom dela centrov za socialno delo. Namesto starih 62 
centrov za socialno delo v Republiki Sloveniji je sedaj ustanovljenih novih 16 (območnih) centrov za socialno 
delo, od katerih vsak pokriva večji teritorij. Centri za socialno delo sedaj poslujejo tudi zunaj sedeža, in sicer 
na enotah. Enote poslujejo v krajih, kjer so imeli sedež stari centri za socialno delo. 

center za socialno delo koroška
Enota Dravograd

na koroškem je ustanovljen Center za 
socialno delo koroška, s sedežem ozka 
ulica 1, 2380 slovenj gradec, ki ga vodi v. 
d. direktorja tadej poberžnik, univ. dipl. 
pravnik.
Csd koroška ima naslednje enote:
•	 enota dravograd na območju upravne 

enote dravograd,
•	 enota radlje ob dravi na območju 

upravne enote radlje ob dravi,
•	 enota ravne na koroškem na območju 

upravne enote ravne na koroškem,
•	 enota slovenj gradec na območju 

upravne enote slovenj gradec,
•	 služba za odločanje o pravicah iz javnih 

sredstev, ki sicer deluje v okviru sede-
ža Csd koroška, je pa locirana na enoti 
ravne na koroškem, 

•	 skupna splošna služba ter,
•	 skupna strokovna služba.

v pristojnosti enote dravograd ostane iz-
vajanje socialno varstvenih storitev, javna 
pooblastila in naloge, ki jih centrom za 
socialno delo nalagajo drugi predpisi, ter 
socialnovarstveni programi, pomembni 
za občino in za sodelovanje z nevladnimi 
organizacijami. poleg tega na enoti dravo-
grad ostane reševanje vlog o:
•	  denarni socialni pomoči (tudi o izredni 

denarni socialni pomoči, posebni obli-
ki izredne denarne socialne pomoči po 
smrti družinskega člana in posebni obli-
ki izredne denarne socialne pomoči kot 
pomoč pri kritju stroškov pogreba), 

•	  pravici do plačila prispevka za obvezno 
zdravstveno zavarovanje, 

•	  pravici do kritja razlike do polne vredno-
sti zdravstvenih storitev, 

•	  subvenciji najemnine, 
•	  varstvenem dodatku, 
•	  prispevku k plačilu sredstev, namenje-

nih za plačilo oziroma doplačilo pravic 
družinskega pomočnika in oprostitvi 
plačil socialno varstvenih storitev

•	  odločanje o pravicah do starševskega 
varstva in družinskih prejemkov

vodenje postopka o otroškem dodatku se 
bo izvajalo na enoti dravograd v primeru, 
ko se hkrati vodi postopek o pravici do 
denarne socialne pomoči ali o pravici do 
varstvenega dodatka ali o pravici do kritja 
razlike do polne vrednosti zdravstvenih 
storitev ali o pravici do plačila prispevka 
za obvezno zdravstveno zavarovanje ali o 
subvenciji najemnine.

v pristojnost Centra za socialno delo ko-
roška preide: 
•	  vodenje postopkov o pravicah iz javnih 

sredstev, in sicer o otroškem dodatku, 
znižanju plačila za programe vrtcev, 
državni štipendiji, dodatni subvenciji 
malice za učence in dijake in subvenciji 
kosila za učence, 

•	  vodenje postopkov o pravici do dodat-
ka za veliko družino,

•	  naloge službe za koordinacijo in pomoč 
žrtvam,

•	  vodenje in organiziranje interventne 
službe in kriznih centrov,

•	  naloge, ki jih opravljajo koordinatorji 
obravnave v skupnosti in 

•	  naloge, ki jih opravljajo koordinatorji za 
izvajanje nadomestne kazni.

ne glede na vse navedeno pa poudar-
jamo, da se sam način vlaganja vlog za 
uporabnike ne spreminja. ne glede na to, 
kje bo potekal postopek glede odločanja 
o upravičenosti do prejemanja denarnih 
transferov, uporabniki vloge vlagajo pri 
enoti centra za socialno delo, ki je krajev-
no pristojen za njih, torej na enoti, kjer so 
zadeve urejali že do sedaj. 

sicer celotna reorganizacija centrov za soci-
alno delo vključuje tri med seboj povezane 
projekte oz. stebre. poleg nove organiza-
cijske strukture centrov za socialno delo je 
predvidena tudi uvedba socialne aktivacije 
in izdajanje informativnih odločb pri uvelja-
vljanju pravic iz javnih sredstev.

v prvi fazi reorganizacije je bil v juniju 
2017 uveden koncept socialne aktivacije, 
s katerim se zagotavlja usklajeno in celo-
stno obravnavo dolgotrajno brezposel-
nih oseb. namen socialne aktivacije je 
motiviranje, vključevanje ter spremljanje 
dolgotrajno brezposelnih oseb. podpreti 
vključene v socialno aktivacijo pri njihovi 
reaktivaciji, integraciji v različne družbene 
sisteme ter jih posledično ponovno vklju-
čiti na primarni, sekundarni in terciarni 
trg dela. projekt bo prispeval k večji soci-
alni vključenosti in zmanjšanju tveganja 
revščine prejemnikov denarne socialne 
pomoči in drugih izključenih oseb ter h 
krepitvi moči in kompetenc socialno iz-
ključenih oseb.

drugo fazo reorganizacije centrov za soci-
alno delo smo izvedli 1. 10. 2018 in v tej fazi 
je bil poudarek predvsem na organizacij-

skem vidiku.
tako na Centru za socialno delo koroška 
deluje skupna splošna služba, ki zajema 
računovodstvo, administrativne naloge, 
pravno in kadrovsko službo ter skupno 
strokovno služba, v katero so vključeni de-
lavci, ki zdaj opravljajo vlogo koordinatorja 
obravnave v skupnosti in koordinatorja za 
izvajanje nadomestne kazni ter službo za 
koordinacijo in pomoč žrtvam.

tretji steber celovite reorganizacije cen-
trov za socialno delo pa predstavlja infor-
mativni izračun, s katerim bodo postopki 
postali bolj pregledni, z opustitvijo ob-
veznosti vsakoletnega obnavljanja letnih 
pravic pa tudi enostavnejši.

pomembno novost s tem v zvezi predsta-
vlja okoliščina, da od decembra 2018 dalje 
občanom za podaljševanje letnih pravic 
(otroški dodatek, subvencija vrtca, držav-
na štipendija, malice, kosilo) ne bo treba 
oddati vloge. vlogo za priznanje pravice je 
treba oddati le, ko oseba prvIČ uveljavlja 
pravico. to pomeni, da stranki, ki ji bo na 
primer pravica do otroškega dodatka po-
tekla decembra, ne bo treba oddati nove 
vloge v mesecu decembru, ampak bo ja-
nuarja, ne da bi oddala vlogo, dobila od-
ločbo o podaljšanju pravice. tista stranka, 
ki ji bo pravica potekla januarja, bo za po-
daljšanje, ne da bi oddala vlogo, odločno 
prejela v februarju in tako naprej celo leto.

reorganizacije centrov naši občani torej 
dejansko ne boste občutili. 
na lokaciji starega Centra za socialno delo 
dravograd deluje Center za socialno delo 
koroška − enota dravograd, kjer boste 
še naprej vlagali zahtevke in hkrati urejali 
druge pravice ter prejemali informacije o 
pravicah. 
enote bodo enako kot do zdaj opravljale 
strokovne naloge. 
na enoti dravograd bomo še naprej spre-
jemali tudi vloge za uveljavljanje pravic iz 
javnih sredstev, ki so v pristojnosti reševa-
nja celotnega območnega centra za soci-
alno delo.

verjamemo, da bo naše sodelovanje z 
občino dravograd in z našimi občani še 
vedno tako dobro in korektno, kot je bilo 
do zdaj. 

Želimo vam zdravo, uspešno in 
srečno leto 2019.

Center za soCIalno delo

Prispevek: Marjetka Sevčnikar, univ. dipl. pravnica
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rdeČI krIŽ

OBMOČnO ZDRUžEnjE 

Rdečega križa Dravograd 
V drugi polovici leta 2018 smo v OZRK Dravograd skupaj z našimi prostovoljci izvedli številne humanitarne in 
izobraževalne aktivnosti, predvsem na področju krvodajalstva, zdravstveno preventivne dejavnosti, pomoči 
otrokom, starejšim in vsem drugim, ki so se znašli v socialni stiski. Izvajali smo tudi izobraževalni program 
prve pomoči za občane in voznike motornih vozil ter program obdarovanja starostnikov in otrok. Poleg tega 
smo izvajali tudi naloge, ki nam jih nalaga zakon o Rdečem križu, kot sta poizvedovanje za pogrešanimi 
osebami in nudenje pomoči ob naravnih in drugih nesrečah. Največ napora smo usmerjali v nudenje pomoči 
najbolj ogroženim posameznikom in družinam iz naše občine, ki so se znašli v socialni stiski. 

KRVODAJALSTVO
ozrk dravograd na podlagi javnega pooblastila organizira 
krvodajalske akcije v naši občini. naloga območnega združe-
nja je vabljenje, motiviranje in aktiviranje krvodajalcev. vsako 
leto se trudimo, da bi ohranili dosedanje število krvodajalcev 
in pridobili nove darovalce krvi. veliko napora vlagamo pred-
vsem v motiviranje in aktiviranje mlajših krvodajalcev. pri tem 
se soočamo predvsem z nerazumevanjem pomena krvoda-
jalstva med delodajalci, saj pogostokrat otežujejo udeležbo 
krvodajalcem na krvodajalskih akcijah. v drugi polovici leto-
šnjega leta smo organizirali 9 krvodajalskih akcij, ki se jih je 
udeležilo 165 krvodajalk in krvodajalcev, ki so skupaj oddali 
660 ml krvi. v zahvalo našim krvodajalkam in krvodajalcem 
smo v soboto, 22. 9. 2018, organizirali krvodajalski izlet. po-
peljali smo jih na morje na debeli rtič in na ogled postojnske 
jame. na debelem rtiču smo priredili tudi krajšo slovesno po-
delitev priznanj krvodajalcem in krvodajalkam, ki so darovali 
25-, 30-, 40-, 50-, 60- ali 100-krat.

SOCIALNI PROGRAM
Kdo so prejemniki materialne in 
druge pomoči Rdečega križa? 
med osebami, ki pri nas najpogosteje iščejo socialno pomoč, 
so številčnejše družine z nizkimi prihodki, osebe, ki so traj-
no nesposobne opravljati redno delo, osebe, ki so izgubile 
redno zaposlitev, starejši občani in občanke, ki imajo nizke 
pokojnine in mlade ali enostarševske družine brez rednih do-
hodkov. vsi iskalci socialne pomoči morajo v vpogled prinesti 
odločbo o prejemanju redne ali enkratne državne socialne 
pomoči s strani centra za socialno delo ali prošnjo za huma-
nitarno pomoč skupaj z dokazili o svojih osebnih prihodkih. 
ozrk dravograd sredstva za nudenje socialne pomoči zbira 
s pomočjo finančnih ali materialnih prostovoljnih prispevkov 
v okviru različnih zbirnih akcij ali prodaje novoletnih koledar-
jev in članarine. poleg tega območno združenje sodeluje v 
različnih nacionalnih programih razdeljevanja hrane v okviru 
rdečega križa slovenije in fundacije za financiranje invalid-
skih in humanitarnih organizacij (fIHo), ki se financira s sred-
stvi od iger na srečo. 

od junija do novembra 2018 smo skupaj 264 osebam razde-
lili hrano iz intervencijskih zalog evropske unije in 66 paketov 
fundacije za financiranje humanitarnih in invalidskih orga-
nizacij (fIHo). mesečno smo oddajali tudi rabljena oblačila, 
obutev in higienske pripomočke. skupaj smo razdelili 480 kg 
oblek in drugih izdelkov. 
v letu 2018 smo 13 otrokom razdelili tudi delovne zvezke v 
vrednosti 1.129,04 €. 

HUMANITARNE AKCIJE
Drobtinica 
ob svetovnem dnevu hrane, 16. oktobra, smo v soboto, 20. 
oktobra 2018, organizirali humanitarno akcijo »drobtinica«, 
katere namen je zbiranje finančnih sredstev za socialno ogro-
žene otroke. akcijo smo pripravili pred trgovino mercator v 
Šentjanžu. v zameno za darovani kruh smo skupaj zbrali 333 
€. zbrani denar smo predali oŠ Šentjanž za pomoč socialno 

ogroženim otrokom. za-
hvaljujemo se donatorjem 
kruha: mercatorju, društvu 
kmečkih žena in kmetiji 
rotovnik, ki so darovali 110 
kg kruha. zahvaljujemo se 
tudi našim prostovoljkam, 
brez katerih ne bi mogli 
izvesti akcije: renata sešel, 
tina ramšak, tatjana Čev-
nik in Irena Štaher.

Višek hrane
vsak dan delimo tudi višek hrane, ki ga daruje trgovina spar 
dravograd. v drugi polovici leta, od junija do novembra 
2018, smo občanom, ki so v različnih socialnih stiskah, razde-
lili 288,76 kg kruha, 136,5 kg mesa in 375 kosov drobnega pe-
civa. skupna vrednost darovane hrane je znašala 2.310,12 €.  

SVETOVNI DAN PRVE POMOČI
ob svetovnem dnevu oži-
vljanja, 16. oktobra, smo v 
soboto, 20. oktobra 2018, 
pred trgovino mercator v 
Šentjanžu pripravili prikaz 
oživljanja (masaža srca in 
nudenje umetnega dihanja 
ter uporaba defibrilatorja). 
krajani in krajanke Šen-
tjanža so se lahko poučili 
in se preizkusili v nudenju 
prve pomoči, in sicer pod 
strokovnim vodstvom višje 

Prispevek: Irena Gostenčnik, sekretarka OZRK Dravograd
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medicinske sestre franje Hribernik in erike smolinger, članice 
ekipe prve pomoči ozrk dravograd.

LETOVAJE SOCIALNO OGROŽENIH OTROK 
IN STAREJŠIH NA DEBELEM RTIČU IN V 
PUNATU
vsako leto otrokom in starejšim ponudimo možnost doživeti 
zdrave in prijetne počitnice. med 11. 8. in 21. 8. 2018 je v puna-
tu, v okviru zdravstvenega letovanja, letovalo 18 otrok. med 
14. 8. in 21. 8. 2018 smo s pomočjo humanitarne akcije peljimo 
jih na morje, ki jo sponzorira trgovina tUŠ, poletne počitni-
ce v punatu omogočili štirim otrokom iz socialno ogroženih 
družin. poletno letovanje na morju smo omogočili tudi našim 
starejšim občanom, saj smo od 21. 8. do 28. 8. 2018 trem upo-
kojencem omogočili letovanje v punatu na otoku krk.    

OBISKI OBDARITVE IN SREČANJA 
STAREJŠIH V OBČINI DRAVOGRAD
v ozrk dravograd se skupaj s krajevnimi organizacijami rde-
čega križa trudimo prispevati svoj delež h kakovosti življenja 
starejših občanov, in sicer tako, da jih obiskujemo in skrbimo 
za njihovo socialno vključenost ter da krepimo solidarnost 
med mlajšimi in starejšimi. skrb za boljšo kakovost življenja 
starejših oseb izvajajo prostovoljci v okviru naših program-
skih aktivnosti: organiziranje srečanj starostnikov, obiski sta-
rejših po domovih ob njihovih jubilejih in praznikih, izvajanje 
sosedske pomoči, postaje rk in delovanje različnih medge-
neracijskih skupin.   
v okviru programa smo organizirali dve srečanji starostnikov, 
katerih namen je medgeneracijsko druženje med starejšimi 
občani naše občine in mlajšimi prostovoljci rdečega križa. 
v avgustu in septembru smo organizirali dve srečanji staro-
stnikov v Črnečah in libeličah. srečanje starostnikov v Črne-

čah smo organizirali 26. 8. 2018 v 
gasilskem domu Črneče. srečanja 
se je udeležilo 67 starostnikov. 
srečanje v libeličah pa je poteka-
lo 23. 9. 2018 na turistični kmetiji 
Buč, kjer se je zbralo 45 starejših 
krajanov in krajank libelič. 
v mesecu decembru bomo pri-
pravili srečanje v koroškem domu 
starostnikov Črneče in sv. emi v 
Šentjanžu pri dravogradu, kjer 
načrtujemo, da bomo obdarili 

152 starejših občank in občanov naše občine. 
v oktobru smo obiskali tudi najstarejšo občanko v občini 
dravograd, terezijo močnik iz selovca, ki je slavila svoj 100. 
rojstni dan. slavljenko je obiskala Irena gostenčnik, mentori-
ca krožka rk na oŠ Šentjanž tina ramšak pa je prišla skupaj z 
učencem, ki je slavljenki zaigral na harmoniko.

DELAVNICE – IZDELAVA VOŠČILNIC
vsako leto v mesecu oktobru pripravimo delavnice za iz-
delavo voščilnic, ki so namenjene voščilu starejših oseb ob 
osebnih in drugih praznikih. namen delavnic je druženje 
prostovoljk, spodbujanje ročnih spretnosti in izmenjava iz-
kušenj. vsako leto pripravimo od 400 do 500 voščilnic. vsaka 
voščilnica ima svoje sporočilo za starejše, ki jih obiščemo po 
njihovih domovih in v domovih za upokojence. 
tudi v mesecu decembru bomo zelo aktivni, saj je praznični 
mesec namenjen različnim obiskom in obdaritvam. v naši 
organizaciji smo si zastavili načrt, da bomo obdarili 223 sta-
rejših občanov in občank iz naše občine po domovih in pri-
pravili obdaritev za otroke (dedek mraz in Božiček), ki bo v 
petek, 21. 12. 2018, v mladinskem centru dravograd. 

mladinski center Dravograd

v mladinskem centru dravograd razne or-
ganizacije predavajo najrazličnejše teme. 
društvo ajda koroška in klub konoplja ko-
roška izvajata predavanja na temo zdravja z 
domačo lekarno in kako si lahko preventivno 
pomagamo sami. 
druga zvrst predavanj so bile na temo oseb-
nostne rasti, povabili smo znane slovenke, 
ki širijo obzorja duhovnosti in zdravega ži-
vljenjskega sloga. v tretjo zvrst predavanj pa 
smo uvrstili splošne teme, kot so avtobiogra-
fije, ohranjanje narave, zbiranje in recikliranje 
in podobno.
projekti: Barbka Špruk: depresija je ozdravlji-
va, polona strašek Borko - luise Hay: pozitiv-
ne misli, zdenka katkič: Šola zdravja.
v letu 2018 smo organizirali raz-
lične vadbe, prilagojene določe-
nim družbenim skupinam. to so 
vadbe za zdravo hrbtenico, ki se 
izvajajo pretežno na stolih, vadba 
za matere z dojenčki in vadba za 
nosečnice. 

zaradi hitrega tempa življenja staršev in 
otrok smo se v mladinskem centru dravo-
grad odločili, da osnovnošolcem ponudimo 
pomoč pri rednem pisanju domačih nalog, 
pri tem smo sledili tekočim vsebinam in se 
pripravljali na kontrolne naloge. 
Ustvarjalno-izobraževalne delavnice za otro-
ke: delavnice so primerne in prilagojene 
učencem od prvega 
do devetega razreda. 
Izvedene delavnice: 
Izomodel delavnice, 
naredimo svoj eko 
vrtiček, ustvarjalnice: 
gumbi sreče.

mladinski center dravograd organizira in 
spodbuja aktivno pot v šolo. spretnostna 
vožnja s skiroji je redna aktivnost z osnovno-
šolci na dan zdravja in v evropskem tednu 
mobilnosti. skiro je prevozno sredstvo, s ka-
terim na cilj pridemo hitreje kot peš in varne-
je kot s kolesom ...

V letu 2018 smo v Mladinskem centru Dravograd, ki deluje pod okriljem Javnega zavoda Dravit, organizirali kar nekaj 
delavnic, predavanj, raznih tečajev, učne pomoči, raznih vadb, rojstnodnevnih zabav in študentskih uric. Mladinski 
center obiskujejo vse starostne skupine in smo s tem zadovoljni, saj vam lahko ponudimo pester program, ki ga bomo 
v letu 2019 tudi nadgradili. Predstavljamo nekaj utrinkov dogajanja v Mladinskem centru Dravograd iz leta 2018.  

Prispevek: Aleksandra Gantar
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S KULTURO ZA PRIJAZNEJŠO STAROST
ne čudite se, da vam starejši tolikokrat rečejo: »nimam časa!« 
res je. v tretjem življenjskem obdobju smo res zaposleni. 
Ukvarjamo se z dejavnostmi, za katere včasih ni bilo časa pa 
tudi ne možnosti. danes vse to imamo. včasih kar ne vemo, 
za kaj bi se odločili, saj lahko izbiramo med tolikimi stvarmi in 
včasih res zmanjka časa. Bi šli na izlet, piknik, pohod, večerno 
telovadbo, odprtje razstave, v Izolo ali lendavo, na tečaj an-
gleščine, nemščine, računalništva, na ples v hotel, na kavico in 
pogovor o knjigah in branju v knjižnico, v gledališče? možnost 
je veliko, odločitev je res težka. 
kulturne dejavnosti so gotovo ena najbolj smiselnih dejavno-
sti tudi za osebno rast in zadovoljstvo v tretjem življenjskem 
obdobju. kulturno udejstvovanje starejše generacije pa po-
meni tudi pomemben prispevek k celotnemu kulturnemu 
življenju v kraju. vsak človek si sam izbere, kako bo kakovostno 
in smiselno zapolnil svoj dan in si polepšal življenje tudi v tre-
tjem življenjskem obdobju. tudi v našem društvu se trudimo, 
da ponudimo možnosti, kjer lahko vsak najde kaj zase.
vse naše prireditve so dobro obiskane. ob dnevu žena se že 
tradicionalno zberemo v avli oŠ dravograd in s prijetnim pro-
gramom, na koncu pa s prigrizkom in druženjem, popestrimo 
praznik.
letos je Cankarjevo leto in na proslavi smo počastili spomin 
na velikega pisatelja. z učiteljicami Ireno Jeseničnik, natašo 
kovše in Ireno kašman smo dramatizirale Cankarjeve črtice 
pehar suhih hrušk, greh in skodelica kave. Učenci so prizore 
dobro odigrali. proslavo so začeli in zaključili naši pevci, ki so 
nepogrešljivi na vseh prireditvah. proslavo so popestrili še 
mladi recitatorji in glasbeniki. o in ob prazniku je spregovorila 
takratna ravnateljica oŠ neznanih talcev dravograd marjeta 
rek podgoršek. predstavila je zgodovinsko ozadje praznika in 
poudarila pomemben prispevek žensk v družbi, ki so žal za 
svoje delo še marsikje slabše plačane kot moški. zaključila je z 
mislijo, da je ženskam družina in materinstvo vedno na prvem 
mestu in da je v odnose z otroki vredno vlagati.
»knjige so sanje, ki jih držimo v rokah!« je zapisal neil gaiman. 
In takim sanjam se predajamo vsak tretji četrtek dopoldne v 
knjižnici dravograd. naša srečanja, ki jim pravimo o branju 
in knjigah ob kavici, so namenjena razgovoru o knjigah, ki jih 
prebiramo, predstavitvi in priporočilih knjig … Izbor je pester. 
vsi, ki se srečujemo v knjižnici, beremo za bralno značko za 
odrasle korošci pa bukve beremo. letos so v priporočilnem 
seznamu knjige slovenskih avtorjev, ki so izšle zadnja leta. ker 
pa je letos Cankarjevo leto, so vključena tudi njegova dela. ob 
100-letnici Cankarjeve smrti, 11. decembra, smo si udeležen-
ci srečanj ogledali razstavo Cankar v stripu v koroški osrednji 
knjižnici na ravnah na koroškem.
Je ples umetnost, šport, zabava? menim, da kar oboje. s ple-
som preženemo stres, porabimo odvečne kilograme in ob 
plesu se počutimo kot prerojeni. tudi starejši radi plešemo. 
radi bi, da bi se na plesišču v Hotelu dravograd zbralo več ple-
salcev. naša plesna srečanja niso le ples, ampak tudi prijetna 
in vesela druženja. letos so bile naše gostje glasbena skupina 
mIX, članice koroškega medgeneracijskega centra. zapele so 
nam in z nami zaplesale. v živo nam igra Joc praper, plešemo 
pa vsako tretjo sredo v mesecu od 19. do 22. ure. ples je name-
njen vsem, ne le upokojencem − pridružite se nam!
na naših klubskih večerih smo v petnajstih letih predstavili 

kar nekaj zanimivih korošcev, tudi dravograjčanov, letos, 12. 
decembra, je bil naš gost dr. ervin pečnik. nadaljujemo tudi 
z obiski gledaliških predstav v kulturnem domu pliberk. tja 
se odpravimo posamezno, če je zanimanje, pa uredimo tudi 
prevoz. 

ob vsem naštetem (vse dejavnosti seveda niso omenjene) je 
jasno, da smo starejši ljudje še polni energije, zmožnosti, ži-
vljenjskih izkušenj, želja in idej.
naj razmišljanje zaključim z besedami Jana lormana: 
»ni dovolj, da starost le preživljamo, marveč mora življenje 
zmeraj imeti prihodnost, vrednost in pomen. Umetnost in 
kultura naj imata pomembnejše mesto v življenju starejših.«

Kristina Ločičnik, predsednica Komisije za kulturo

DELO MOŠKEGA PEVSKEGA ZBORA 
DRUŠTVA UPOKOJENCEV DRAVOGRAD
»kdor poje rad, je v srcu mlad,« pravijo. to je že star pregovor, 
ampak je resničen. pevski zbor društva upokojencev dravo-
grad potrjuje resničnost tega pregovora. zbor je bil ustano-
vljen leta 2009 in bo drugo leto praznoval svojo 20. letnico 
delovanja. to okroglo obletnico bomo obeležili tudi s koncer-
tom v cerkvi sv. vida v dravogradu. zbor je bil ustanovljen na 
pobudo matije kavtičnika, ki je bil dolga leta tudi predsednik 
zbora, umetniški vodja zbora pa je bil dolgoletni ravnatelj 
osnovne šole neznanih talcev dravograd franc veršnik. za g. 
veršnikom je zbor nekaj let vodila gospa metka dobnik, zdaj 

drUštvo Upokojencev Dravograd

Nastop učencev OŠ NT Dravograd na proslavi ob dnevu žena 
(avtor: Bojan Horvatič)

Srečanje »O knjigah in branju ob kavici« (avtorica: Jerneja Ban)
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po zbor že dve leti uspešno deluje pod vodstvom profesorice 
glasbe alenke mori.
vaje imamo enkrat tedensko, pred nastopi pa tudi večkrat. le-
tno imamo okoli 15 nastopov, vendar se to število vsako leto 
povečuje. sodelujemo na vseh občinskih prireditvah, vsako 
leto pa se udeležimo tudi revije od pliberka do traberka in 
vsakoletnega srečanja upokojenskih pevskih zborov koroške 
regije, ki ga organizira eno od društev upokojencev koroške. 
letos je bilo v mislinji. vsako takšno srečanje je prijetno druže-
nje, kjer se medsebojno spoznavamo, izmenjujemo izkušnje, 
tako pevske kot življenjske, obvezno pa na koncu vsi skupaj 
zapojemo. dvakrat smo že nastopali v Cankarjevem domu v 
ljubljani na festivalu za tretje življenjsko obdobje in takšnih 
nastopov se nadejamo še več.
sicer pa je zbor v dobri pevski kondiciji in ima širok izbor pe-
smi, ki jih lahko pojemo. Širok repertoar nam omogoča, da lah-
ko nastopamo ob različnih priložnostih in upam, da bo tudi 
naprej ostalo tako. Imamo pa problem, in sicer pomanjkanje 
pevcev. društvo upokojencev dravograd šteje približno 1100 
članov, mi pa čutimo pomanjkanje pevcev. ne vem, zakaj se 
ne vključujejo v pevski zbor, saj vem, da je med upokojenci 

veliko pevcev z dobrim glasom in posluhom. zato se še enkrat 
vrnimo na začetek: »kdor poje rad, ostane mlad.« mlajši upo-
kojenci, pridružite se nam.

Jakob Mori, predsednik MoPZ DU Dravograd

NAŠIH PET LET …
Glasbena skupina »BICABEND« deluje pod okriljem Dru-
štva invalidov Dravograd že od meseca julija 2013. V pe-
tih letih smo imele »BICE« 130 nastopov. Ponosne smo 
tudi, da že pet let predstavljamo občino Dravograd po 
vseh krajih Slovenije – od Koroške, Štajerske, Prekmurja, 
Prlekije, Posavja, Gorenjske, Notranjske do Primorske.
na vseh naših nastopih gostiteljem tradicionalno podarimo 
knjigo »dravograd na stičišču poti«, ki nam jo za te priložnost 
prijazno prispeva županja občine – gospa marjana Cigala. na-
stopamo v vrtcih, šolah, domovih za starejše in socialno var-
stvenih zavodih. za nastope in sodelovanje s socialnimi zavodi 
so se nam nekateri tudi pisno zahvalili: 
»Sprejeli ste nas, kot sebi enakovredne in tako tudi skupnosti po-
kazali, da ljudje, če le hočemo, nimamo nikakršnih ovir za pristno 
sodelovanje. Vaš spontani odnos, ki temelji na prijaznosti, dru-
žabnosti, srčnosti, je vsekakor temelj in vzor našega sodelovanja.«  
CUDV ČRNA

»Živimo v času, ki nam ni najbolj naklonjen in vsak bi rad za vsako 
ponujeno uslugo imel nekaj koristi, saj dobrodelnost v večini pri-
merov ne velja veliko in ljudje se zaradi tega vse bolj oddaljujemo 
drug od drugega. Članice skupine »BICABEND-a« ne mislite tako 
in se rade odzovete našemu vabilu. S svojim nadvse prijetnim in 
domačim nastopom ste popestrile naš vsakdan in stanovalcem 
omogočile, da so vsaj za trenutek pozabili svoje tegobe.«   
SVZ Hrastovec 
v mesecu oktobru 2018 smo že četrtič sodelovale na »festi-
valu za tretje življenjsko obdobje« v Cankarjevem domu v lju-
bljani. skupaj z nami je nastopil fajči z njegovo lajno. tema 
našega letošnjega nastopa pa je bila »ajda«. pripravile smo 
tudi dve bogato obloženi košari – eno z ajdovim kruhom in 
drugo s šopki iz ajde − ki sta jih med gledalce delili vnukinji 
gospe Halužan. 
dobivamo pa tudi vabila za sodelovanje in udeležbo na dru-
gih kulturnih dogodkih po vsej sloveniji.  tako smo se z vese-
ljem odzvale vabilu organizatorjev festivala »kamrica«, ki je bil 

8. junija 2018 na razkrižju pod naslovom »glasBa nas po-
vezUJe – narodna pesem zdrUŽUJe«. festival »kamrICa« 
je glasbeno-kulturni in družabni dogodek, ki je v slovenskem 
prostoru nov in izviren predvsem pri izbiri nastopajočih, ra-
znovrstnemu načinu izvajanja slovenskih narodnih pesmi in je 
namenjen ohranjanju slovenske narodne in kulturne dedišči-
ne ter ljudskega in kulturnega izročila.

sodelujoče na festivalu druži predvsem odprtost, sodelova-
nje, odkritost, poštenost in ostale vrednote, ki se v današnjih 
dneh žal velikokrat pozabljajo.
z našo prisotnostjo in sodelovanjem na festivalu »kamrICa« 
smo navdušile tako organizatorje kot občinstvo in menimo, da 
smo tako dostojno in uspešno zastopale koroško in občino 
dravograd. 
Koordinatorka skupine: Olga ISAK 

drUŠtvo UpokoJenCev / InvalIdI

bica Bend

Nastop MoPZ v OŠ NT Dravograd na proslavi ob dnevu žena 
(avtor: Bojan Horvatič)
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gasIlCI

17. DRŽAVNI KVIZ GASILSKE MLADINE
v trbovljah je 17. marca 2018 potekal 17. državni kviz gasil-
ske mladine, na katerega so se uvrstile tričlanske ekipe, ki so 
na izbirnem regijskem kvizu dosegle prvi dve mesti v treh 
tekmovalnih kategorijah (39 ekip pionirjev, 39 ekip mladin-
cev in 30 ekip pripravnikov). mlade gasilke in gasilci so se 
pomerili v hitrostnem vezanju vozlov in v ostalih gasilskih 
spretnostih ter v teoretičnem znanju iz gasilske preventive, 
prve pomoči, gasilske zgodovine in iskanja besed v zaple-
tenih tabelah.
na državnem kvizu gasilske mladine sta gasilsko zvezo dra-
vograd zastopali ekipi pionirk in mladincev pgd libeliče. 
pionirke so osvojile 10. mesto, mladinci pa 34. mesto.

21. DRŽAVNO TEKMOVANJE V 
GASILSKI ORIENTACIJI
v soboto, 15. septembra, je v moravčah potekalo državno 
mladinsko tekmovanje v gasilski orientaciji, ki sestoji iz teka 
ter iskanja točk, na katerih se izvajajo različne gasilske disci-
pline. Iz gasilske zveze dravograd so se tekmovanja udele-
žile štiri ekipe: pionirke pgd libeliče, pionirke pgd Črneče, 
pionirji pgd Črneče in mladinke pgd Črneče.
v gasilski zvezi dravograd smo izredno ponosni na rezultat 
pionirk pgd libeliče, ki so v kategoriji 34 ekip postale dr-
žavne prvakinje. zavidljiv uspeh, 8. mesto, so dosegle tudi 
pionirke pgd Črneče. mladinke pgd Črneče so dosegle 14. 
mesto, pionirji pgd Črneče pa 31. mesto. 

aktualne državne prvakinje v kategoriji pionirk v gasilski 
orientaciji maja ravnikar, Barbara pšeničnik in karin rudolf, 
skupaj z mentorjema Žigo rožej in Bernardo rožej, so bile v 
sredo, 10. oktobra 2018, na slavnostnem sprejemu pri župa-
nji občine dravograd marijani Cigala.

DRŽAVNO GASILSKO TEKMOVANJE ZA 
MEMORIAL MATEVŽA HACETA
v gornji radgoni je konec septembra pote-
kalo državno gasilsko tekmovanje za memo-
rial matevža Haceta, ki poteka v počastitev 
spomina na dolgoletnega predsednika ga-
silske zveze slovenije. na državnem tekmo-
vanju nastopijo ekipe, ki se preko tekmovanj 
v svojih gasilskih zvezah in nato preko regij-

skih tekmovanj uvrstijo na zaključni del tekmovanja.
v soboto, 22. septembra 2018, so se za najboljše rezultate v 
državi borile ekipe pionirk, pionirjev, mladink in mladincev. pio-
nirke in pionirji so se pomerili v vaji z vedrovko, štafeti s preno-
som vode ter v vaji razvrščanja. mladinke in mladinci pa v vaji s 
hidrantom, vaji razvrščanja in teoretičnem testiranju.
Iz gz dravograd so se državnega tekmovanja udeležile štiri 
ekipe mladih gasilk in gasilcev. priprave na državno tekmova-
nje so terjale veliko prostega časa otrok in mentorjev, kar pa 
je bilo poplačano z odličnimi uvrstitvami. ekipa pionirk iz pgd 
libeliče je osvojila odlično 5. mesto. mladinci iz pgd libeliče so 
dosegli 29. mesto, mladinke iz pgd Črneče 30. mesto in pionirji 
iz pgd libeliče 40. mesto.
nedelja, 23. septembra 2018, je bila v znamenju tekmovanja 
članic a, članov a, članic B, članov B ter starejših gasilk in ga-
silcev. Članice in člani so se pomerili v taktični mokri vaji, vaji 
razvrščanja in teoretičnem testiranju. starejše gasilke in gasilci 
pa v vaji s hidrantom in vaji raznoterosti. 
Iz gz dravograd se je državnega tekmovanja udeležilo šest 
ekip, ki so dosegle vrhunske rezultate. Člani a1 iz pgd libeliče 
so dosegli 5. mesto, članice B pgd libeliče 6. mesto, člani a2 
pgd libeliče 10. mesto, člani B pgd libeliče 19. mesto, starejše 
gasilke pgd libeliče 23. mesto in starejši gasilci iz pgd Črneče 
29. mesto. 

Čestitamo vsem ekipam, ki so odlično zastopale svoja gasil-
ska društva in s tem tudi gz dravograd.

DRžavna gasilsKa tekmovanja v letu 2018

Prispevek: GZ Dravograd

Slavnostni sprejem pionirk PGD Libeliče − državnih prvakinj v gasilski 
orientaciji z mentorjema pri županji Občine Dravograd Marijani Cigala
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polICIJa svetUJe

NASVETI ZA ZAVAROVANJE PREMOŽENJA 
PRED ODHODOM NA DOPUST
pred nami so božični in novoletni prazniki in tako čas, ko si bomo 
privoščili zaslužen oddih. Število vlomov v stanovanjske objekte 
ali hiše, pa tudi vikende, iz leta v leto narašča, storilci pa so čedalje 
bolj predrzni ali nasilni. »prilika dela tatu« in vlomilec bo raje izbral 
tisto stanovanje ali hišo, kjer bo za kaznivo dejanje najmanj ovir in 
tveganje za odkritje najmanjše. stavba, v kateri ni nikogar, ker so 
stanovalci odsotni (dopust) ali ki je očitno brez varovanja, bo bolj 
verjetno tarča vloma kot obratno. 

za vlomilce so posebno »vabljiva« odprta vrata ali okna, razpo-
ložljivo orodje okoli hiše (na primer zaboji, lestev, ki omogočajo 
dostop do drugače nedosegljivih oken ipd.). da se zavarujemo 
pred temi neljubimi dogodki pred daljšo odsotnostjo z doma:
•	  zaklenite vrata in zaprite okna,
•	  zaprite plin in vodo ter izklopite elektriko, predvsem na aparatih 

(da vam zaradi puščanja vode ali požara ne bo treba predčasno 
prekiniti dopusta),

•	  vklopite alarmno napravo,
•	  ključev stanovanj ne puščajte na »skritih mestih«, kot so nabiral-

niki, predpražniki, lončki za rože ipd.,
•	  doma ne puščajte dragocenosti in denarja (med dopustom raje 

najemite sef),
•	  o svoji odsotnosti ne puščajte sporočil (na telefonskem odzivni-

ku, na listkih …),
•	  poskrbite, da bo videti, kot da je nekdo vedno doma (naj vam 

prijatelj ali sosed redno prazni poštni nabiralnik, dviguje rolete; 
vgradite časovna stikala za samodejno prižiganje luči, odpovej-
te dostavo časopisov …),

•	  doma parkirana vozila zaklenite ter varno shranite dokumente 
in ključe, tudi rezervne,

•	  sosedom povejte, kako in kje ste dosegljivi in
•	  zapišite si serijske številke vrednejših predmetov ali jih celo fo-

tografirajte, po možnosti pa tudi označite (umetniške slike, na-
kit, tehnične predmete idr.).

PREPREČEVANJE NEGATIVNIH POSLEDIC 
UPORABE PIROTEHNIČNIH IZDELKOV
tako kot v vseh dosedanjih letih bomo policisti tudi letos ob 
koncu in na prehodu v novo leto uporabi pirotehničnih izdelkov 
namenili posebno pozornost. opozarjamo, da je vsaka poškodba 
odveč in zato ne moremo mimo tistih nalog in aktivnosti, ki lahko 
nesreče preprečijo. ker se zavedamo, da bo do uporabe piroteh-
nike kljub temu prišlo, dajemo nekaj napotkov oziroma opozoril, 
da pri tem ne bi prihajalo do nevšečnosti ali celo do kakšnih ne-
zaželenih posledic.

Razvrstitev pirotehničnih izdelkov po kategorijah in 
starostna omejitev uporabe:

STAROSTNE OMEJITVE 
UPORABE

KATEGORIJE 
PIROTEHNIČNIH IZDELKOV

14 let
osebam, mlajšim od 14 let, je 
uporaba dovoljena le pod nad-
zorstvom staršev ali skrbnikov.

kategorIJa f1: ognjemetni 
izdelki, ki predstavljajo zelo 
majhno nevarnost, povzročajo 
zanemarljivo raven hrupa in so 
namenjeni uporabi v strnjenih 
naseljih, vključno z ognjemetni-
mi izdelki, ki so namenjeni upo-
rabi v stanovanjskih zgradbah in 
drugih zaprtih prostorih (pasje 
bombice, mini fontane, vrtavke, 
ročne fontane, čudežne svečke)

16 let
osebam, mlajšim od 16 let, je 
uporaba dovoljena le pod nad-
zorstvom staršev ali skrbnikov.

kategorIJa f2: ognjemetni iz-
delki, ki predstavljajo majhno ne-
varnost in povzročajo nizko raven 
hrupa ter so namenjeni uporabi 
na omejenih območjih na pro-
stem (enostrelni tulci, fontane, 
kolesa, ognjeni sodčki, rakete, ba-
terije raket, rimske svečke)

18 let
pogoJ: Baterije enostrelnih tul-
cev do 1000 g nem in fontane 
do 750 g nem ter da baterije ali 
kombinacije ne vsebujejo rakete, 
ognjemetne bombe, bombe v 
možnarju in izdelkov, katerih glav-
ni učinek je pok. pravna oseba in 
podjetnik mora imeti dovoljenje 
za nakup in prenos eksplozivov in 
pirotehničnih izdelkov (za f3. f4. 
t2 in p2) voznIk mora dovo-
lJenJe na polICIstovo zaHte-
vo pokazatI!

kategorIJa f3: ognjemetni 
izdelki, ki predstavljajo srednje 
veliko nevarnost in so name-
njeni uporabi na prostem, na 
velikih odprtih območjih in ka-
terih raven hrupa ni škodljiva za 
zdravje ljudi (baterije enostrel-
nih tulcev do 1000 g nem (neto 
eksplozivne mase), fontane do 
750 g nem) 

Ognjemetni izdelki kategorije F1, katerih glavni učinek je pok:
•	  prodaja je dovoljena od 19. do 31. decembra, 
•	  uporaba je dovoljena od 26. decembra do 1. januarja. 
Njihova uporaba je prepovedana: 
•	  v strnjenih stanovanjskih naseljih, 
•	  v zgradbah in vseh zaprtih prostorih, 
•	  v bližini bolnišnic, 
•	  v prevoznih sredstvih za potniški promet in 
•	  na površinah, na katerih potekajo javni shodi in javne prireditve. 
Fizičnim osebam je prav tako prepovedana: 
•	  predelava pirotehničnih izdelkov zaradi povečanja učinka in 

posest takih izdelkov, 
•	  uporaba pirotehničnih izdelkov v drugih predmetih,
•	  lastna izdelava pirotehničnih izdelkov ali zmesi in posest takih 

izdelkov,
•	  preprodaja pirotehničnih izdelkov.
Policist na kraju samem zaseže eksploziv ali pirotehnične 
izdelke pravni osebi, podjetniku ali fizični osebi, če:
•	  ima v posesti eksploziv ali pirotehnične izdelke brez dovoljenja, 
•	  uporablja eksploziv brez dovoljenja,
•	  uporablja eksploziv v nasprotju z dovoljenjem, 
•	  ravna s pirotehničnimi izdelki v nasprotju s 35. členom zakona 

o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih (zepI).
Prodaja, posest in uporaba ognjemetnih izdelkov kategorije 
F2 in F3, katerih glavni učinek je pok, je prepovedana. Kazen-
ska sankcija za fizično osebo je 400 evrov. 
Uporaba ognjemetnih izdelkov kategorije f1, katerih glavni 
učinek je pok, na krajih, na katerih je njihova uporaba prepo-
vedana ali se jih uporablja izven dovoljenega časa − kazenska 
sankcija 400 evrov. Uporaba ognjemetnih izdelkov v nasprotju 
z navodili proizvajalca oziroma se ne upošteva splošna pre-
poved − kazenska sankcija 400 evrov. Udeleženci na shod oz. 
prireditev ne smejo prinašati orožja, eksplozivnih snovi, piro-
tehničnih izdelkov ali nevarnih predmetov oz. snovi ter motiti 
reda na shodu oz. prireditvi. kazenska sankcija je 150 evrov, 
uporaba pirotehničnih izdelkov na javnih shodih pa se kaznuje 
s 400 evri in s stransko sankcijo zasega pirotehnike.
ob upoštevanju teh nasvetov in opozoril vam želimo varne in 
prijetne praznike.

policijska postaja dravograd in 
Sosvet občine Dravograd opozarjata in svetujeta

Prispevek: Robert Vetrih, komandir policijske postaje, policijski inšpektor II
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JavnI zavod dravIt

Javni zavod Dravit, zavod za šport, turizem, kulturo in mladinske dejavnosti, že od samega začetka skrbi za 
aktivnosti in prireditve v Dravogradu. Z omejenimi sredstvi, veliko prostovoljnega dela in zagnanostjo ter 
dobro voljo zaposlenih smo tudi v letu 2018 pripravili kar precej prireditev, kjer je lahko vsak našel kaj zase. 
Po podatkih, zbranih do konca novembra 2018, smo do zdaj na lokacijah Dvorec Bukovje, dvorana ŠPiC D, 
športni center, igrišča v občini, cerkev sv. Vida in mladinski center pripravili oziroma pomagali pri pripravi 
366 različnih dogodkov in prireditev, ki se jih je udeležilo skoraj 35.000 obiskovalcev. 

v dravogradU letos skoraj 
400 različnih dogodkov

Če poudarimo zgolj nekatere večje:
•	 januar: koncert za Borisa krajnca, 

zimska nogometna liga za otroke; 
•	 februar: pustni karneval, maturant-

ska plesa gimnazije in Šolskega cen-
tra ravne, poročni sejem, proslava 
ob kulturnem dnevu;

•	marec: Jožefov sejem, judo turnir za 
mlade, koncert marka Škugorja;

•	april: koncert godbe na pihala oj-
strica, proslava ob dnevu upora pro-
ti okupatorju;

•	maj: proslava ob 1. maju na košenja-
ku, revija otroških pevskih zborov, 
komedija vida valiča, mega malčk-
ova zabava;

•	 junij: koncert skupine orlek, priredi-
tev Šport in špas, festival dravograd 
- suha, razstava Jožeta kramberger-
ja, komedija tadeja toša, rock dra-
vograd, dravograjska noč; 

•	 julij: koncert maje založnik, letni 
kino;

•	avgust: koncert skupine manouche, 
odprtje razstave sove;

•	 september: četrtkovi koncerti v 
sklopu Jesenskih serenad, zabavna 
prireditev knedl za cmok, finale dr-
žavnega prvenstva v šahu za upoko-
jence, karitasov koncert;

•	oktober: 70 let nogometnega klu-
ba dravograd, Jujitsu turnir, slikarska 
kolonija ex tempore, proslava ob 
dnevu reformacije;

•	november: pesniška olimpijada, 
mednarodna poslovna konferenca, 
mednarodni nogometni turnir me-
morial danila gostenčnika.

ob tem ne smemo pozabiti še na šte-
vilne prireditve, ki jih v lastni režiji pri-
rejajo posamezna društva.

v Javnem zavodu dravit skušamo s pri-
reditvami različnih vsebin in na različ-
nih lokacijah po naši občini dogajanje 
približati vsem. ker kljub vsemu vedno 
znova poslušamo očitke o tem, »da se 
v dravogradu nič ne dogaja«, naj na 
tem mestu velja vabilo, da vsak me-
sec prelistate program prireditev sti-

čišče in se dogodkov udeležite v čim 
večjem številu, saj so namenjeni vam, 
spoštovani dravograjčani. s tem izka-
žete podporo vsem, ki se, velikokrat 
prostovoljno, trudijo, da je življenje v 
našem mestu pestro in razgibano.

Če ste slučajno spregledali, naj vas ob 
koncu leta povabimo v dvorano ŠpiC 
d, kjer bodo 29. 12. gostovali kimperk 
teater ter vas s smehom popeljali v 
novo leto. 30. 12. pa ne zamudite kon-
certa nepozabnih prazničnih melodij 
ansambla saša avsenika in sloven-
skega okteta. kmalu po novem letu, 
6. 1., bosta v cerkvi sv. vida praznično 
vzdušje s koncertom pričarala majda 
in marjan petan, 20. 1. pa bo v dvorani 
ŠpiC d dobrodelni koncert za pomoč 
malemu lovru iz dravograda. 

V želji, da se čim večkrat vidimo in 
da med vsemi prireditvami najdete 
tudi kaj zase, vam želimo srečno in 
uspešno leto 2019!

2 0 1 9
Prijetne božično-novoletne 

praznike z željo, da bomo 

drug drugemu lepšali 

življenje tudi v 2019!
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tUrIstIČno drUŠtvo

td dravograd se rado odzove na vsako 
povabilo za sodelovanje med društvi 
v občini dravograd, prav tako smo ve-
seli vsake izmenjave izkušenj med tu-
rističnimi društvi izven občine, kjer se 
udeležujemo raznih prireditev drugih 
turističnih društev. 
tako smo se meseca junija v organizaci-
ji rtz saška udeležili prireditve »veselo 
v poletje«, ki je potekala v velenju. dru-
štva so se predstavila na 30 stojnicah, 
kjer so promovirala turistično ponudbo 
svojega kraja ter degustirala jedi in vina.
naša stojnica je bila dobro obiskana. 
Udeležili smo se tudi zanimivega po-
sveta »Okolju prijazna izvedba priredi-
tev«. naslednji dan smo sodelovali na 
lepi nedelji v dravogradu.
konec meseca junija pa smo se na 
povabilo td vuhred že tretjič udeležili 
vaških iger, kjer smo prejeli pokal in na-
grado za osvojeno 3. mesto.
avgusta smo bili ponovno prisotni na 
vuzeniških dnevih na kulinarični tržnici 
»mola ižina«.
1. septembra smo sodelovali na kuli-
narični prireditvi »knedl za cmok«, ki je 
bila v dvorani Špic d. na srečanje rtz 
saška smo odšli v vinsko goro, kjer smo 
se udeležili otvoritve Učne poti škrata 
Bisera, po kateri smo se tudi sprehodili.
sodelovali smo na regijskem srečanju 
skupin Šole zdravja v dvorcu Bukovje.
dnevov slovenskega turizma, ki so letos 
potekali v portorožu, smo se udeležili 8. 
oktobra, ko je na srečanju td turistična 
zveza podelila priznanja najbolj zaslu-

žnim prostovoljcem v letu 2018, ki ga 
je v td dravograd prejel gospod Janez 
Jurič. v okviru dnevov slovenskega tu-
rizma je bila prireditev »moja dežela, 
lepa in gostoljubna«.
td dravograd smo bili regijski koordi-
natorji tekmovanja za koroško obmo-
čje. najbolje ocenjeni kraji v posame-
znih kategorijah iz koroške so bili:
v kategoriji manjših mest: radlje ob 
dravi − 2. mesto, v kategoriji izletniški 
kraji: Šentanel − 3. mesto, v kategoriji 
mestno jedro: slovenj gradec − 3. me-
sto ...
»zlata Jesen dravograda« je bila 13. 
oktobra pred dvorano Špic d. letos 
je potekala z obeležitvijo 35 let turi-
stičnega društva dravograd, in sicer 
s kulturnim programom, na katerem 
so nastopali učenci oŠ dravograd in 
oŠ Šentjanž pri dravogradu z otroško 
folklorno skupino, folklorna skupina 
dravca, nina polaner, dominik zeme in 
ansambel zeme. 
na stojnicah so sodelovali: društvo 
klekljaric koroške – sekcija sotočje, 
društvo Šola zdravja dravograd in 
društvo diabetikov dravograd polŽkI. 
za sodelovanje se zahvaljujemo vsem 
nastopajočim na odru in na stojnicah, 
seveda pa si naslednje leto želimo, da 
se nam priključi še kdo. za pomoč pri 
organizaciji prireditve se zahvaljujemo 
ks dravograd, Jz dravit, Športnemu 
centru Špic d in Jkp dravograd. moram 
pa se seveda zahvaliti tudi naši čudoviti 
prostovoljni ekipi td za pridno delo.

In tako bo letošnjega leta že skoraj 
konec. v mesecu decembru pa nam 
ostane le še »zimska pravljica«, kjer 
se bomo družili: pred cerkvijo sv. vida 
– izdelava in postavitev adventne-
ga venca, božična zgodba; pred in v 
domu Borcev Šentjanž – sodelovanje s 
ks Šentjanž pri dravogradu; na igrišču 
robindvor – v sodelovanju s ks dravo-
grad; pred cerkvijo sv. vida − postavitev 
jaslic. v dravograd pa bo prisopihal tudi 
muzejski vlak, kjer bomo sodelovali pri 
sprejemu in pogostitvi potnikov. In po-
tem bodo pred nami prazniki ter z njimi 
nekaj prostih dni. 

Člani td dravograd vam v novem letu 
želimo, da sledite sanjam, uresničite 
svoje cilje, kajti novo leto odpira 'duri', 
misel na prihodnost, domišljijo buri, naj 
začne se s smehom, s smehom naj kon-
ča se. vmes pa naj veselo lepši jutri rase! 

tURistiČnO DRUštvO
  
Dravograd

Prispevek: Milena Mendaš

Turistično društvo deluje prostovoljno, ljubiteljsko kot oblika druženja ljudi, ki so naklonjeni turizmu, krepitvi 
turistične zavesti, medsebojnemu spoznavanju kot stičišče novih idej in pobud. Deluje samostojno in spreje-
ma svoje programe dela upoštevajoč razmere v kraju in pogoje za delo. Delo turističnega društva je odvisno 
tudi od podpore lokalne samouprave. Izjemnega pomena je izmenjava izkušenj med turističnimi društvi in 
sodelovanje med ostalimi nosilci turizma v občini.
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Šport

športne novičke

Prispevek: Boštjan Damiš, predsednik NK Dravograd in Darko Žižek

70 let je že minilo, odkar je ustano-
vljen Nogometni klub Dravograd. 
Častitljiv jubilej igranja nogometa 
v Dravogradu smo proslavili v nede-
ljo, 28. 10. 2018, ko so se v športnem 
centru predstavile ekipe Reprezen-
tance Slovenije (udeleženci SP v J. 
Afriki), Humane zvezdice in Nogo-
metni klub Dravograd.
dejstvo, ki nas krasi, da je nogometni 
klub dravograd zgledno urejen kolektiv v 
slovenskem nogometu, nas zavezuje, da 
delamo v korist otrok in nogometa. glav-
no bogastvo nogometnega kluba dravo-
grad so najmlajši člani kluba. lahko se po-
hvalimo s številnimi lastnimi produkti, ki 
danes uspešno nastopajo v tujini in v prvi 
slovenski ligi. to so Jaka Bijol, matic kotnik, 
roman Bezjak, rok sirk, nino kukovec … 
v največji ponos pa nam je igranje rober-
ta korena, marka Šulerja in dravograjčana 
nejca pečnika za reprezentanco slovenije 
in levji delež, ki so ga prispevali ob uvr-
stitvi na svetovno prvenstvo in k uspehu 
naše izbrane vrste v Južnoafriški republiki. 

prav tako moramo biti zelo ponosni na 
fante iz naše nogometne šole, ki se re-
dno uvrščajo na sezname izbrancev za 
reprezentanco slovenije, za mnz mari-
bor oziroma na fante, ki so bili povablje-
ni v večje, prvoligaške klube v sloveniji 
(maribor, Celje, velenje, domžale, Bra-
vo...) in v tujini.
to nam pove samo eno. v klubu se nav-
kljub težkim razmeram, finančni krizi, ki 
se pozna tudi v športu, zelo dobro in 
kvalitetno dela. 
ne smemo pa pozabiti naših trenerjev, 
bivših in sedanjih, ki imajo najvišjo stro-
kovno izobraženost za treniranje in so-

dijo v sam vrh slovenskega nogometa.
v nogometno šolo dravograd je vklju-
čenih skoraj 200 otrok. najmlajši so 
nogometaši vrtca, potem selekcija U7, 
selekcija koroške lige U9, selekcija lige 
mnz maribor U11.
fantje selekcije U13 zelo uspešno igrajo 
ligo mnz maribor 11 : 11. v najvišji ligi, 
1. ligi vzHod, igrajo naši fantje selek-
cije U15. kadeti in mladinci igrajo v 2. 
ligi nzs vzHod in se borijo za preboj v 
najvišjo prvo ligo. naše člansko moštvo 
tekmuje v 3. ligi snl sever. fantje pra-
vijo, da bodo dali vse od sebe, da si čim 
prej priigrajo enotno drugo ligo.

V letu 2018 smo nadaljevali z aktiv-
nostmi skladno s strategijo Nogo-
metnega kluba Dravograd in dolgo-
ročnim Mladinskim programom NK 
Dravograd.
to pa pomeni predvsem realen finančni 
načrt, točno določeni cilji in analize vse-
ga opravljenega. to prav tako pomeni 
točno izdelana strategija. ne nazadnje 
to pomeni, da se vsi ljudje v klubu s tem 
soočijo in poenotijo.
v tekmovalnem smislu smo imeli odlič-
no sezono, saj smo postali članski prvaki 
v 3. snl-s in skupni zmagovalci mladin-
ske in kadetske lige mnz maribor in smo 
se uvrstili v 2. slovensko ligo.
starejši dečki U15, ki igrajo v 1. ligi, so bili 
uvrščeni na 10. mesto, mlajši dečki U13 
so bili zmagovalci lige mnz, medtem ko 
so najmlajši tekmovali po turnirjih in do-
segali zavidljive rezultate.

Udeležili smo se več mednarodnih tur-
nirjev, najpomembnejša sta bila v Bilov-
cu (Češka), kjer smo v močni konkurenci 
zasedli 2. mesto in v guči (srbija), kjer 
smo zasedli 3. mesto.
nk dravogradu se izkazal tudi kot do-
ber organizator, saj nam je bilo zaupano 
organiziranje mednarodnega Uefa tek-
movanja regions Cup, kjer so nastopi-
le amaterske reprezentance slovenije, 
Škotske, romunije in gruzije.

ob tej priložnosti bi se v imenu nogo-
metnega kluba koroška dravograd radi 
zahvalili vsem prizadevnim staršem, 
vsem trenerjem in vsem prostovolj-
cem, brez katerih si kvalitetnega dela 
nogometne šole in nadaljnjega razvoja 
nogometa v dravogradu in širše na ko-
roškem ne znamo predstavljati. tudi v 
prihodnje si želimo dobrega sodelova-
nja in pomoči na vseh nivojih.

70 LET NK KOROŠKA 
DRAVOGRAD

DELOVANJE NK KOROŠKA DRAVOGRAD V 2018
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LESTVICA ONL PO JESENSKEM DELU SEZONE 2018−2019
podklanC − doBrova 9 6 2 1 35:10 20

Šd lenIveC − salon keramIke mateJa 9 6 1 2 25:24 19

domIt 8 6 0 2 40:22 18

avIofUn gramoznICa lIBelIČe 9 6 0 3 28:29 18

andfIt Belta 9 5 1 3 23:16 16

meŽa 8 4 1 3 27:27 13

Šd vIČ 9 3 2 4 24:27 11

ČrneČe 9 2 1 6 21:23 7

HIt gorČe avtolIČarstvo glInIk 7 2 0 5 11:23 6

BUkovska vas 10 2 0 8 20:41 6

fC YagaBaBa 9 2 0 7 13:34 6

V nedeljo, 28. oktobra 2018, smo 
svojemu namenu slovesno predali 
prenovljeno igrišče z umetno travo. 
Igrišče je pridobilo certifikat Fifa 
Quality Pro in je prvo v Sloveniji 
certificirano s specifikacijo Green 
Fields MX Elite 50 l.
slovesno obarvanemu športnemu do-
godku so prisostvovali županja občine 
dravograd ga. marijana Cigala, podžu-

pan občine dravograd g. tone preksa-
vec, podpredsednika nzs g. stanko 
glažar in g. milan Jarc, predsednik no-
gometnega kluba dravograd g. Boštjan 
damiš, navijači in ostali gostje.
nova pridobitev nedvomno pomeni 
nov mejnik razvoja športa v dravogra-
du. z novo pridobitvijo, ki je bila pre-
dana v uporabo, bogatimo kakovost 
športnega prostora, njegovo funkcio-

nalnost, videz in predvsem ustvarjamo 
okolje za zdrav razvoj naših najmlajših.
gre za travo, ki izpolnjuje vse zahteve z 
uvedenimi normativi fifa Quality pro, ki 
zagotavljajo pravilen odboj žoge, nor-
malno kotaljenje in ustrezno mehkobo 
podlage. na igrišču bo dnevno vadilo 
več kot 200 mladih nogometašev vseh 
selekcij. Igrišče bo tudi prizorišče prven-
stvenih tekem vseh selekcij.
zahvala gre občini dravograd, vsem 
svetnikom, posebej Jožetu pšeničniku, 
ki so stali za vsemi idejami in jih tudi 
podpirali, pa nogometni zvezi slove-
nije, mnz maribor, fundaciji za šport, 
izvajalcu green studio in nenazadnje 
tudi predsedniku nogometnega kluba 
dravograd Boštjanu damišu, vodji nŠ 
darku Žižku ter vsem ostalim, ki so bili 
kakorkoli udeleženi.

OTVORITEV UMETNE TRAVE

MEDNARODNI DVORANSKI NOGOMETNI TURNIR
16. MEMORIAl DANIlA GOSTENČNIKA

za nami je že 16. memorial danila gostenč-
nika, ki se je odvijal v dvorani ŠpIC d v dravo-
gradu. organizatorji turnirja so bili tako kot 
vsa pretekla leta vodstvo nk koroška, trener-
ji nŠ dravograd, starši otrok, ki obiskujejo nŠ 
in nekateri starši, katerih otroci so že končali 
z nastopi v nŠ. Brez tako dobrih sodelavcev 
− prostovoljcev tudi turnir ne bi mogel biti 
organiziran na tako visokem nivoju. turnir je 
tako po organizacijski kot po športni plati 
dosegel pričakovane cilje. na turnirju je so-
delovalo 50 ekip iz srbije, avstrije in slove-
nije.  najpomembnejši pa so seveda otroci 
in pogled na razigrane in nasmejane otroke 
nam pove, da smo uresničili njihove želje in 
da so v teh treh dneh uživali v igranju no-
gometa ter medsebojnem druženju. ome-
niti velja tudi revijalni tekmi, na katerih so se 

predstavili najmlajši člani nogometne šole 
dravograd, to so otroci iz nogometnega vrt-
ca nŠ dravograd, stari od 4 do 6 let. 
Rezultati prvega dne, petek, 30. 11. 2018:
CICIBANI  U-9: 1. nk korotan, 2. nŠ Jare-
nIna, 3. nk nŠ radlJe, 4. nŠ dravograd 
1, najboljši strelec: aleks HaCe (nk korotan) 
− 13 zadetkov, najboljši vratar: tijan marzel 
(nk nŠ radlje)
CICIBANI U-11: 1. WaC, 2. nŠ JarenIna 1, 3. 
nŠ JarenIna 2, najboljši strelec: tim Šker-
get (nŠ Jarenina) − 7 zadetkov, najboljši vra-
tar: matteo kreUCz (WaC)
Rezultati drugega dne, sobota, 1. 12. 2018:
mlaJŠI deČkI U-13: 1. nŠ marIBor 1, 2. nŠ 
dravograd 1, 3. nŠ marIBor 2, najboljši 
strelec: luka topalovIČ (nŠ maribor 1) − 17 

zadetkov, najboljši vratar: vito vUksanovIČ 
(nŠ maribor 2)
Rezultati tretjega dne, nedelja, 2. 12. 2018:
stareJŠI deČkI U-15: 1. nŠ dravograd 1, 
2. ketY emmI 15, 3. nŠ JarenIna 1, 4. ketY 
emmI 14, najboljši strelec: Brin Horvat (nŠ 
Jarenina) − 17 zadetkov, najboljši vratar: nace 
senICa (nŠ dravograd)
priznanja najboljšim na turnirju sta pode-
ljevala nekdanji kapetan slovenske nogo-
metne reprezentance in strokovni vodja nŠ 
dravograd g. robert koren in vodja nŠ dra-
vograd g. darko ŽIŽek.

vsem, ki so kakorkoli pomagali pri organi-
zaciji turnirja in vsem sponzorjem iskrena 
zahvala, vsem udeležencem pa čestitke za 
prikazano igro. 

OBČINSKA NOGOMETNA LIGA 
DRAVOGRAD Jesen 2018 
občinska nogometna liga je že vrsto let najmnožičnejše rekreativno tek-
movanje v občini dravograd. v sezoni 2018/2019 je liga enotna, v njej 
nastopa 11 ekip. sistem tekmovanja je enokrožen in po odigranem 11. 
krogu se izoblikujeta dve skupini, kjer v prvi skupini igrajo za uvrstitve od 
1. do 6. mesta in v drugi skupini za uvrstitve od 7. do 11. mesta.  
tekme se igrajo ob nedeljah dopoldne na igriščih v občini dravograd 
(libeliče, vič, dravograd). tako se vsako nedeljo z nogometom rekreativ-
no ukvarja preko 230 odraslih občanov, saj imajo pravico do nastopa na 
tekmah občinske lige le igralci, starejši od 18 let in s stalnim ali začasnim 
prebivališčem v občini dravograd. 
po nedokončanem jesenskem delu prvenstva 2018–2019 (odigralo se je 
10 krogov, razen ekipe HIt gorče avtoličarstvo glinik, ki mora odigrati še 
dve preloženi tekmi), je lestvica sledeča: 
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KK DRAVOGRAD KOROŠKA
Konec junija je v Dravogradu potekal in v celoti uspel 
že tradicionalni enajsti Koroški poletni košarkarski 
kamp, na katerem je svoje košarkarsko znanje nad-
grajevalo 74 deklet in fantov. Po kratkem poletnem 
premoru v juliju so koroški košarkarji in košarkarice 
6. avgusta začeli priprave na novo tekmovalno leto 
2018/19. Na parketu šentjanške telovadnice in špor-
tne dvorane Špic D je dnevno treniralo 85 košarkaric 
in košarkarjev. Nad podmladkom v letošnji sezoni 
bdi strokovni štab v naslednji sestavi: Miha Čop, Aleš 
Čevnik, Aljoša Skledar, Matic Burjak, Mitja Ban in 
Uroš Krevh, ki obenem vodi tudi člansko ekipo.

v klubu so ponosni na koroška dekleta, selekcijo mlajših pio-
nirk do 13 let, ki v tekmovanju pod okriljem košarkarske zveze 
slovenije nastopa šele tretjo sezono. v letošnji še ne poznajo 
poraza (6 zmag) in so se že uvrstila med najboljših 16 ekip v 
sloveniji. v nadaljevanju prvenstvenih bojev bodo poizkušala 
seči še višje. fantje do 13 let, ki so povečini leto ali dve mlajši 
od nasprotnikov, so uspešni v drugi državni ligi (5 zmag in 1 
poraz), uvrstili pa so se tudi v 3. krog mini pokala spar. obe 
ekipi pionirjev do 15 let sta sezono začeli v drugi ligi. B zased-
ba je v prvem delu zabeležila 2 zmagi in 4 poraze in ostaja na 
tem nivoju tekmovanja, fantje iz a moštva pa so si zagotovili 
nastopanje med prvoligaši (4 zmage in 2 poraza). v prvi ligi bo 
v nadaljevanju sezone nastopala tudi kadetska ekipa fantov do 
17 let, ki je v prvem delu ostala neporažena (6 zmag). manj sre-
če so imeli mladinci do 19 let, ki so na nivoju prve B lige ostali  

brez zmage (6 porazov) in bodo v preostanku tekmovalnega 
leta zmage lovili v drugoligaškem tekmovanju.

poleg tekmovalnih selekcij mlajših starostnih kategorij v le-
tošnji sezoni navdušuje tudi članska zasedba, ki nastopa v 4. 
državni ligi vzhod. v prvem delu sezone so mladeniči, vzgo-
jeni v domačem klubu, zbrali 6 zaporednih zmag in se odkrito 
spogledujejo z napredovanjem v višjo ligo. priložnost za igro 
v članskem moštvu pridno izkoriščajo tudi mladinci. poleg 
dobrih iger veseli tudi dejstvo, da so prizadevnost ekipe pre-
poznali tudi gledalci, ki vse bolj množično obiskujejo domače 
tekme. kot zanimivost lahko zapišemo, da je naša ekipa poleg 
Cerknice še edino neporaženo člansko moštvo v sloveniji in to 
na vseh nivojih tekmovanj.

člani

člani mladinci U19mlajše pionirke U13

Koroški poletni košarkarski kamp

Prispevek: Uroš Krevh
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Šola zdravJa

JUTRANJA TELOVADBA V DEŽJU 
ALI MED CVETJEM - 1000 GIBOV ZA 
ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG
z gibanjem v nov dan
Znani latinski izrek «zdrav duh v zdravem telesu« 
imamo na jeziku zlasti, kadar govorimo o zdravju v 
povezavi z gibanjem. Ponavljanje, kako pomembna je 
redna telesna vadba v vseh obdobjih človekovega ži-
vljenja, lahko postane kaj kmalu utrujajoče in prazno, 
če temu in podobnim rekom ne sledijo dejanja. Zato 
vas bom pobližje seznanila z dejavnostjo vse bolj pri-
ljubljene vadbe 1000 gibov Šole zdravja. 

Rana ura zlata ura
Jutranje vaje, ki jih v Šoli zdravja dravograd izvajamo na 
treh lokacijah v dravogradu, z začetkom ob pol osmih ali 
osmih zjutraj, so zlasti v mrzlih decembrskih jutrih tik pred 
božično-novoletnimi prazniki najboljši pokazatelj resnosti 
članic. te se ob tej zgodnji jutranji uri, ko se decembra šele 
komaj zdani, navdušene in razposajene zberejo v krogu in 
brez obotavljanja začnejo telovaditi. 
vaja se vedno začnejo s tekom za ogrevanje, ki mu sledijo na-
tančno zastavljene telesne vaje, prilagojene celovitosti člove-
škega organizma, saj ga povežejo od prstov na rokah, preko 
glave in udov do stopal. tako se stimulira več poglavitnih 
sistemov v telesu – limfni, arterijski, venski in živčni, kar pri-
pomore k splošnemu boljšemu počutju. vsaka skupina ima 
izbranega vodjo – mentorja, ki ima opravljen tečaj vaditelja in 
zbranim kaže vaje, vadba pa traja dobre pol ure.
Udeleženke se strinjajo, da je jutranji čas idealen za tovrstno 
dejavnost, saj je treba dan začeti pozitivno in organizirano ter 
si ga na ta način optimalno zapolniti. tako tudi druge dnevne 
obveznosti in zaposlitve stečejo brez večjih ovir. to, da se te-
lovadi v vseh letnih časih, je, kot povedo, najboljši način, kako 
vadbo preprosto vključiti v vsakdanje življenje. menijo, da je 
predvsem pozimi tako tudi manj možnosti za različne akutne 
okužbe, stik z naravo pa je vedno dobrodošel. 
vabimo vas, da se nam pridružite pri telovadbi in si orga-
nizirate svojo skupinico Šole zdravja v svojem okolju (Čr-
neče, libeliče, trbonje, Šentjanž itd.). najstarejša skupina je 
na robindvoru in telovadi že peto leto zapored. na meži 
in elektrarniškem naselju telovadijo že tretje leto. mentorice 
bodo poskrbele, da se vadbe izvajajo pravilno in vam po-
magale ustanoviti novo skupino. pri tej jutranji aktivnosti je 
pomembno, da se izvaja v bližini vašega doma in postane 
del vašega vsakdana. 

pridružite se nam lahko vsak delovni dan:
Robindvor igrišče od 7:30 do 8:00
Elektrarniško naselje od 7:30 do 8:00
Tenis igrišče Meža od 8:00 do 8:30

za udeležbo na telovadbi ne potrebujete predhodne kon-
dicijske pripravljenosti, drage športne opreme ali polne de-
narnice. vaje so preproste in primerne za vsakogar, izvajate 
jih po svojih zmožnostih. vadba je brezplačna. pridružite se 
nam lahko kadarkoli.

razgibajmo Dravograd

Prispevek: Aleksandra Gantar
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mUzeJske zgodBe

DOPOLNITEV STALNE RAZSTAVE S PRILAGOJENIMI VSEBINAMI
Stalna razstava Kometri, baroni s Pukštajna (1817−1932), ki smo jo v Koroškem pokrajinskem muzeju, Muzeju 
Dravograd postavili pred dvema letoma v dvorcu Bukovje, je na Ta veseli dan kulture, 3. 12. 2018, dobila svojo 
končno podobo z vsebinami, prilagojenimi obiskovalcem z motnjo vida. 

potipaj zgodbo o baronih Kometrih

v letu 2017 smo razstavo opremili z interaktivnim gradi-
vom, ki smo ga oblikovali v sklopu pedagoškega progra-
ma s prepoznavnim likom radovednega popka in razstavo 
dopolnili s sodobno muzejsko prezentacijo vsebine, na-
menjene predvsem otrokom in mladostnikom. muzejske 
postavitve se v sodobnem času vse bolj otresajo oklepov 
neke strogo varovane dediščine, ki naj bi bila za obiskoval-
ce čim bolj dostopna, pa hkrati ustrezno zaščitena in ne 
preveč zasičena s strokovnim opisom. sodobna muzejska 
postavitev zato vse bolj stremi k atraktivnemu načinu pre-
zentacije vsebine, ob tem pa mora ostati verodostojna in 
hkrati privlačna. razstava, ki poleg čuta vida poskrbi tudi za 
ostale čute, pa je namenjena tudi skupinam obiskovalcev s 
prilagojenim dojemanjem. 

zgodbo o kometrih, zadnjih lastnikih dvorca Bukovje in pri-
padajočega posestva, pripovedujemo na več načinov: pre-
ko zgodbe, z eksponati in s pomočjo interaktivnega gradi-

va, ki obiskovalca med samim ogledom tudi aktivno zaposli 
in spodbudi k razmišljanju. s temi pristopi dosežemo tudi 
različne starostne skupine, družine z otroki in mladostniki 
pa spodbudimo k skupnemu ogledu. zloženka radovedni 
popek reši muzejsko uganko je primerna za prvo in drugo 
triado osnovnošolcev, popkova pobarvanka in labirint sta 
namenjena najmlajšim, vsakomur pa so namenjene tri ma-
gnetne table, vezane na različne vsebine zgodbe o baronih 
oz. sami stavbni zgodovini. 

tekom leta 2018 smo snovali projekt potipaj zgodbo o 
kometrih, s katerim smo se osredotočili predvsem na obi-
skovalce z motnjo vida. projekt smo izvedli v sodelovanju 
s pedagoško fakulteto maribor, avtorica zasnove gradiva je 
ravenčanka tamara Šuc. osredotočila se je predvsem na 
predstavitev vsebine s tipnim načinom, pri čemer je izbrala 
nekaj osrednjih tem oz. eksponatov. tako je izdelala maketo 
dvorca in obstoječih objektov ob njem, ki so z dotikanjem 
lažje predstavljivi obiskovalcu z motnjo vida ter atraktivni 
tudi vsem ostalim. reprodukciji krilnega oltarja oz. triptiha 
je dodala njegovo različico s poudarjenimi konturami obli-
čij svetnikov, kopijo verižne srajce pa bo mogoče obleči in s 
tem občutiti težo tega viteškega dela oblačila. 

razstavo smo dopolnili tudi s povzetkom v Brajevi pisavi, ki 
je kljub svojemu dolgemu obstoju, louis Braille jo je razvil 
že davnega leta 1821, v našem vsakdanu premalokrat pri-
sotna. 

s tem je stalna razstava Kometri, baroni s Pukštajna 
(1817−1932) dopolnjena z vsemi zastavljenimi vsebinami, s 
katerimi želimo prispevati k ozaveščanju in popularizaciji 
enega od segmentov bogate kulturne dediščine kraja in 
okolice.

Prispevek: Aleksandra Čas, kustodinja razstave, Koroški pokrajinski muzej
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pIsma BralCev

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!

oHranjamo
mejice in 
mokrišča
Mejice in mokrišča lokalno blažijo 
vplive podnebnih sprememb, 
blagodejno vplivajo na naše počutje, 
zagotavljajo ekosistemske storitve 
za človeka in so zatočišče mnogim 
ogroženim živalskim in rastlinskim 
vrstam.

mejice so ozki pasovi dreves in grmovja, 
ki razmejujejo različna življenjska 
okolja. povezane so s kmetijsko krajino, 
saj so se skupaj z njo razvijale in 
dobivale svojo obliko. njihov prvotni 
namen je bil razmejevanje lastniških 
parcel in ograjevanje pašne živine, 

kmalu pa je bila znana tudi njihova 
uporabna vrednost pri zmanjševanju 
vetrne erozije in izsuševanju prsti. 
mejice ob vodotoku imenujemo 
obrežna vegetacija. korenine lesnatih 
rastlin preprečujejo odnašanje prsti 
in utrjujejo rečne bregove, s čimer 
ščitijo pred poplavami, hkrati pa 
upočasnjujejo pronicanje kemikalij 
v vodo in tako ščitijo podtalnico. v 
mejicah se zadržujejo za kmetijstvo 
koristne živali. Ujede, lisice in kače 
plenijo glodavce, dvoživke, kuščarji 
in plenilske žuželke pa jedo različne 
nevretenčarske škodljivce. Cvetoče 
rastline v mejicah zagotavljajo nektar 
in cvetni prah, kar pozitivno vpliva 
na pestrost in število opraševalcev, ki 
so izredno pomembni za oprašitev 
pridelka.

mokrišča so vse površine, kjer se vsaj 
del leta zadržuje voda, s čimer je po-
vezana tudi tamkajšnja prisotnost raz-
ličnih rastlinskih in živalskih vrst. ne 
glede na to, ali gre za tekoče ali stoje-
če, stalne ali začasne vode, so mokri-
šča pomembna zaloga pitne vode, saj 
zagotavljajo in stabilizirajo podtalnico. 
delujejo kot naravne čistilne naprave, 
ki iz vode odstranjujejo mnoge škodlji-
ve snovi, ki jih v okolje vnaša človek. 
stabilizirajo lokalno klimo in blažijo 
posledice ekstremnih vremenskih po-
javov. ob poplavah zemlja zadržuje 
vodo, v sušnem obdobju pa jo oddaja 
in s tem hladi okolico. v bližini mokrišč 
ne prihaja do prekomernega izsuševa-
nja prsti. mokrišča so pomembna tudi 
z vidika biodiverzitete, saj so zaradi 
specifičnosti okolja vir mnogih ende-
mičnih vrst. nekatere živali v mokri-
ščih najdejo stalen življenjski prostor, 
druge se vanje zatekajo občasno ali le 

v delu svojega življenjskega cikla (npr. 
gnezdenje, mrestenje, razmnoževanje, 
vzreja mladičev, v času selitev in počit-
ka med selitvami), ne nazadnje so mo-
krišča tudi pomemben vir pitne vode 
za mnoge okoliške živali.

Intenzivno kmetijstvo in urbanizacija 
povzročata izgubo naravnih 
življenjskih prostorov, kar predstavlja 
grožnjo populacijam številnih 
rastlinskih in živalskih vrst. mejice in 
mokrišča predstavljajo eno izmed 
pomembnejših točk biodiverzitete 
predvsem v kulturni krajini – pokrajini, 
ki jo soustvarjata narava in človek. ne 
pozabimo, bogata vrstna pestrost 
zagotavlja zdravo okolje in številne 
ekosistemske storitve, koristi, ki 
jih družbi omogočajo ekosistemi  

(npr. opraševanje, zadrževanje vode, 
lokalno nižanje temperature).

mejice in mokrišča niso pomembne 
le z vidika uravnavanja vode v okolju, 
preprečevanja vetrne in vodne erozije 
prsti ter ohranjanja biodiverzitete, 
ampak so hkrati velik ponor ogljikovega 
dioksida, ki prispeva h globalnemu 
segrevanju podnebja. ohranjanje 
mejic in mokrišč lahko torej vidimo 
kot eno izmed pomembnih strategij 
prilagajanja podnebnim spremembam 
in ohranjanja ekosistemskih storitev.

v okviru projekta »meJ-mo JIH!«, ki 
naslavlja pomen in ohranjanje mejic 
in mokrišč, smo v izobraževalnem 
sklopu, v katerega smo vključili 10 
šol iz različnih regij, sodelovali tudi z 
osnovno šolo Šentjanž pri dravogradu. 
z učenci 8. razredov smo v sklopu 
naravoslovnega dne poskušali poiskati 

prezrta življenjska okolja v okolici šole 
ter živali in rastline, ki v njih živijo. 

Prispevek smo pripravili v okviru projekta 
»MEJ-MO JIH! – Pomen ohranjenih 
MEJic in MOkrišč za prilagajanje 
podnebnim spremembam in ohranjanje 
biodiverzitete«, ki ga izvaja Herpetološko 
društva – Societas herpetologica 
slovenica skupaj s Centrom za kartografijo 
favne in flore. Projekt je financiran s strani 
Eko sklada (Slovenskega okoljskega 
javnega sklada) in Ministrstva za okolje 
in prostor Republike Slovenije.

Aja Zamolo, Nadja Osojnik
Herpetološko društvo – Societas herpetologica 
Slovenica, www.herpetolosko-drustvo.si

Mejice v okolici Dravograda Dravograjsko jezero prav tako spada med mokrišča
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60 let 
LD Libeliče
Bilo je leto 1958, ko se je ustanovila 
LD Libeliče. Skozi 60 let obstoja se 
je spreminjala številčnost divjadi, 
spreminjalo se je članstvo, obliko-
vala in spreminjala se je zakonodaja. 
Od nekdaj številčne male divjadi in 
skromnega števila srnjadi je danes 
stanje obrnjeno. Male divjadi ni prav 
veliko, razen race mlakarice. Visoka 
divjad na čelu s srnjadjo pa je dose-
gla zelo visoko številčnost. Gamsa 
je v lovišču le za vzorec. Tu in tam se 
skozi naše lovišče sprehodita jelen 
in divji prašič. Divji petelin še kleplje 
na Naceznikovem vrhu, na otokih za 
hidroelektrarno Dravograd drvarijo 
bobri in vidre lovijo ribe. Drava je 
postala čista reka. Kune belice so se 
nenadzorovano razmnožile in počasi 
že predstavljajo zelo konfliktno vrsto 
divjadi. Pred njimi niso varni koko-
šnjaki, ne avtomobilski kabli in ne 
podstrešja hiš in vikendov.
doseganje plana odstrela v ld libeli-
če ni bil nikoli problem. nekoč je bilo 
načrtovanje prepuščeno sami lovski 
družini in občini. danes to pripravlja 
in nadzira zavod za gozdove republi-
ke slovenije. lovska družina libeliče je 
šla skozi različna obdobja intenzivnosti 
lova. v prvih letih obstoja ni bilo veliko 
odstrela srnjadi, v 80. letih prejšnjega 
stoletja pa je številčnost srnjadi moč-
no narastla, s tem pa se je povečal tudi 
odstrel. v članstvo lovske družine libe-
liče so prihajali mladi, lova željni fantje. 
da se je vzpostavilo neko ravnovesje 
odstrela, so se uvedla določena nova 
pravila in sankcije. mnogokrat je bila 

zaradi tega tudi huda kri, a na koncu 
se je vse lepo izteklo. v zadnjih 10 letih 
smo odpravili vse sankcije in z letnimi 
lovsko gospodarskimi načrti stimulira-
mo lovce k čim bolj aktivnemu lovu in 
doseganju plana. v najboljših letih je 
bilo v lovski družini libeliče več kot 50 
članov, danes nas je 46. zakonodaja je 
močno vplivala na dogajanje v lovski 
družini libeliče. nekoč so se lovci pred 
skupnim lovom zbrali pred gostilno, 
srečanje ter analiza lova pa sta bila tra-
dicionalno v gostišču. puške so visele 
na obešalnikih in lovska latinščina je 
dvigovala vzdušje družbe. Uplenje-
nega srnjaka se je pripeljalo sredi vasi 
in nazdravljalo se je lovskemu blagru. 
danes je to že skoraj utopija. ljudje so 
vedno bolj občutljivi na orožje in ob 
pogledu na uplenjeno divjad se mnogi 
zgrozijo. puška mora biti strogo v torbi 
in šilček žganja pred lovom je že skoraj 
izginil. zakonodaja nam jemlje lovske 
šege in navade. Še smo zvesti roko-
vanju ob srečanjih in zeleni vejici ob 
uplenitvi divjadi visokega lova. naše 
nazdravljanje »na lovsko zdravje« se je 
preselilo na našo lovsko kočo na Črne-
ški gori. redno se srečujemo na lovski 
koči, kjer se ob petkih preizkušamo v 
streljanju na glinaste golobe. mlade 
fante učimo pravilnega rokovanja z 
orožjem, starejši pa ob teh dogodkih 
obnavljamo svoje znanje. 
vzdušje v lovski družini libeliče je 
zelo dobro, lovsko prijateljstvo je na 
visokem nivoju. do starejših lovcev iz-
ražamo veliko spoštovanje. 60 let je za 
nami, ki jih ocenjujemo kot dobre. pre-
hajamo v naslednje desetletje. le kaj 
nam bo prineslo? Upam, da zdravja, ve-
liko lovskega prijateljstva in tudi veliko 
lovskega blagra. saj zato pa smo lovci.

15. avgusta smo pred lovskim domom 
na Črneški gori organizirali osrednjo 
proslavo ob 60-letnici obstoja lovske 
družine libeliče. pod streho šotorov 
se je zbralo več kot 300 povabljenih, 
in sicer člani sosednjih lovskih dru-
žin ter gozdni in kmetijski posestni-
ki iz območja naše lovske družine. v 
veliko čast smo si šteli, da so se naše 
proslave ob 60-letnici obstoja lovske 
družine med mnogimi drugimi ude-
ležili tudi predsednik koroške lovske 
zveze, lovski tovariš Janez Švab, di-
rektor policijske uprave Celje, gospod 
Jože senica, prvič v zgodovini obstoja 
lovske družine libeliče pa nas je obi-
skal tudi predsednik lzs, mag. lado 
Bradač. prav veseli in počaščeni pa 
smo bili, ker se je našega slavja ude-
ležila tudi delegacija iz lovske družine 
Bukovca, s katero vzpostavljamo zelo 
dobre odnose. ob pozdravnih govo-
rih, pesmih moškega pevskega zbora 
Štefan goršak Čaki, zvokih lovskih ro-
gistov iz ld muta ter mnogih drugih 
nastopajočih so se zaslužnim članom 
lovske družine libeliče podelila tudi 
razna priznanja. zahvale smo podelili 
vsem tistim, ki so nam tako ali druga-
če pomagali organizirati svečanost. 
najvišje priznanje lovske zveze slo-
venije − znak za lovske zasluge prve 
stopnje − je prejel naš dolgoletni član 
Jožef kogelnik, ki je lovsko družino li-
beliče vrsto let vodil kot starešina. na 
tem dogodku smo podelili tudi naziv 
častni član lovske družine libeliče, in 
sicer lovskemu tovarišu Ivanu Čevni-
ku. kot se za tak dogodek spodobi, 
smo se v prijetnem druženju ob dobri 
hrani in kapljici zadržali do zgodnjih 
jutranjih ur.   

Marko Kogelnik, starešina LD Libeliče
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Humanitarno društvo Pravo za vse 
je sopomenka za brezplačne pravne 
nasvete, ki se dajejo v okviru pravnih 
klinik ter v okviru spletnega sveto-
vanja. Društvo je bilo ustanovljeno 
leta 2012 iz vrst takrat še študentov 
Pravne fakultete UM, danes uspešnih 
pravnikov. Društvo sestavlja 30 čla-
nov z najmanj univerzitetno izobraz-
bo. Namen ustanovitve društva je bil 
v zagotavljanju preventivnega prav-
nega varstva pravic posameznikov. 
društvo je svojo primarno brezplačno 
storitev zasnovalo na podlagi spletnega 
svetovanja. spletno svetovanje je hitro, 
enostavno, anonimno in brezplačno. 
spletno svetovanje poteka preko 
spletnega obrazca, ki je dostopen na 
www.pravozavse.si. v obrazec lahko 
vsakdo, ki ima dostop do interneta, 
postavi svoje pravno vprašanje. preko 
te storitve smo od leta 2012 s pravnimi 
nasveti pomagali že več kot 10.000 
uporabnikom, ne le iz slovenije, na nas 
se obračajo tudi tujci, ki se znajdejo v 
labirintu slovenske zakonodaje.
ambicije ekipe se po postavitvi 
spletnega svetovanja niso ustavile. 
pravno svetovanje se je nadgradilo s 
klasično obliko svetovanja »iz oči v oči«. 
Člani društva tako danes svetujejo že 
v treh pravnih klinikah. pravne klinike 
zagotavljajo anonimno in neposredno 

svetovanje strankam, ki dobijo 
takojšen odgovor na svoje vprašanje. 
pravne klinike ne nadomeščajo 
dela odvetnikov, namen je dobiti 
zgolj prvo brezplačno informacijo 
pred nadaljnjim postopanjem. na 
pravnem posvetu ne sestavljamo 
listin ali pišemo drugih pisanj, pač pa 
le usmerjamo in dajemo odgovore 
na morebitna vprašanja in dileme. v 
pravnih klinikah vas pričakujemo na 
naslednjih lokacijah:
•	Klinika v Mariboru, na naslovu: Uni-

verza v mariboru, slomškov trg 15, 
2000 maribor, dvorana severni stolp. 
Čas svetovanja je vsako sredo od 
18:00 do 20:00.

•	Klinika v Črenšovcih, v prostorih ob-
čine, na naslovu: prekmurske čete 20, 
9232 Črenšovci. dosegljivi smo vsa-
ko prvo in tretjo soboto v mesecu od 
13:00 do 15:00.

•	Klinika na Ravnah na Koroškem, v 
društvenih prostorih nad Havano 
ravne, prežihova ulica 7, 2390 rav-
ne na koroškem. svetovanje poteka 
vsako prvo in tretjo soboto v mese-
cu od 10:00 do 12:00.

v društvu se vse bolj zavedamo tudi, 
da ljudje iščejo pomoč šele oziroma 
predvsem tedaj, ko je običajno 
že prepozno, ko so roki za pravna 
sredstva in druga opravila že potekli. 

v sled navedenega smo dejavni tudi 
v okviru raziskovalno-pedagoškega 
dela, na način, da objavljamo različne 
pravne prispevke na teme s področij, 
s katerimi se ljudje v večini srečujejo 
in imajo težave. prispevke smo najprej 
objavljali na različnih medijskih 
portalih, zdaj pa obširno pravno bazo 
najdete na naši spletni strani www.
pravozavse.si pod zavihkom pravo za 
vse informira ali arhiv člankov. 
februarja 2015 smo začeli triletni 
projekt v sodelovanju z varuhinjo 
človekovih pravic republike slovenije 
pri izvajanju nalog in pooblastil 
državnega preventivnega mehanizma 
po določbi 5. člena zakona o ratifikaciji 
opcijskega protokola h konvenciji 
proti mučenju in drugim krutim, 
nečloveškim ali poniževalnim kaznim 
ali ravnanju, v okviru katerega izvajamo 
nadzor na krajih odvzema prostosti 
ter preverjamo ravnanje z osebami, 
ki jim je bila odvzeta prostost. s tem 
pripomoremo k izvajanju nadzora nad 
spoštovanjem prava v institucijah, ki so 
družbeno odmaknjene.
filozofija društva je, da so pravo ljudje, 
zato želimo vrniti zaupanje v pravo, 
zaupanje v ljudi.

Žiga CVETKO, mag. prav.,
Humanitarno društvo Pravo za Vse

praznovanje obletnice poroke, še 
posebej, če je to jubilejna poroka, kot 
so npr. »srebrna (25 let)«, »zlata (50 let)« 
ali »biserna (60 let)«, je vedno nekaj 
posebnega. veseli in ponosni smo, da se 
tudi v naši občini zakonski pari odločajo 
za praznovanje takšnih jubilejev. med 
novembrom 2016 in oktobrom 2018 
smo zabeležili kar nekaj jubilantov, zlato 
poroko sta 28. 4. 2018 obeležila tudi 
Jožefina in ludvik roBIn z dobrove pri 
dravogradu. Iskrene čestitke vsem!

HUmanitarno društvo 
Pravo za vse
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Odprtje razstave likOvnih del 
Jožeta KrambergerJa, 19. 6. 2018

bicabend na festivalu Kamrica 
v razKrižJu, 8. 6. 2018

odprtJe območne liKovne razstave, 28. 6. 2018

teKmovanJe v lovu rib s plovcem za 
poKal občine dravograd, 30. 6. 2018

osrednJa občinsKa proslava ob 
dnevu državnosti, 22. 6. 2018

festival dravograd suha 15., 16. 6. 2018

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

JUNIJ–DECEMBER 2018

Dogodilo se je . . .

11. državni festival malih instrumentalnih 
sestavov in dravograJsKa noč, 30. 6. 2018

slavnostna seJa občinsKega sveta, 29. 6. 2018
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svečanost 
pri 
trotovem 
Križu, 
8. 7. 2018

KiparsKa razstava sove uršKe heller, 30. 8. 2018

teKmovanJe za ribišKega carJa 2018, 25. 8. 2018

poletni dvorni glasbeni večer manouche, 3. 8. 2018

Knedl za cmoK – srečanJe upoKoJencev in 
23. srečanJe harmoniKarJev diatoniKov, 1.9.2018

neJcu grudniKu znova uspelo uJeti 
lepo profesorico iz drave, 3. 7. 2018

odprtJe razstave liKovnih del aKademsKega 
sliKarJa denisa senegačniKa, 31. 7. 2018

udeležba na svetovnem Kongresu oidfa – 
nizozemsKa 10. in 11. 8. 2018

Koncert godbe na pihala trbonJe in 
odprtJe razstave KonstruKtivne alpe, 4. 7. 2018

razstava hermana JeseničniKa, 2. 7. 2018



64 Informator  •  december 2018

dogodIlo se Je ...

JesensKe serenade - renesančnih v lamentiano – 
voKalno inštrumentalna sKupina ridiamo, 20. 9. 2018

JesensKe serenade – Kvartet Klarinetov a vista, 
13. 9. 2018

državno teKmovanJe matJaža haceta 
v gornJi radgoni 22. in 23. 9. 2018

otvoritev KolesarsKe poti žp otišKi vrh–begant s 
položitviJo temelJnega Kamna za most čez 
begantov graben, 19. 9. 2018

prvi večer 
jesenskih
serenad v 
dvorcu 
buKovJe, 6. 9. 2018

dobrodelni Karitasov Koncert, 28. 9. 2018 bicaband na 18 f3žo v canKarJevem domu, 2. 10. 2018

zadnJi večer JesensKih serenad v dvorcu buKovJe –
diXe šoK band, 27. 9. 2018

predstavitev monografiJe 
feliKsa frühaufa sreča, 4. 10. 2018

odprtJe liKovne razstave 25. liKovnega srečanJa 
v dravogradu, 6. 10. 2018
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eKsKurziJa liKovne seKciJe Kd dravograd, 13. 10. 2018

recital viliJa Korošca – harmoniKa, 
dvorec buKovJe, 12. 10. 2018

proslava ob dnevu reformaciJe, 29. 10. 2018

prazniKi neKoč – odprtJe 
razstave ročnih del lotKe nenadić, 19. 11. 2018

KomemoraciJa ob dnevu spomina na mrtve, 29. 10. 2018

podelitev priznanJ za naJ športniKa občine 
dravograd 2017 in otvoritev igrišča z novo 
umetno travo, 28. 10. 2018

literarni večer 19. pesnišKe olimpiJade 18. 11. 2018

žetev aJde pred hotelom dravograd, 7. 10. 2018

otvoritev regiJsKega gasilsKega poligona 
za KorošKo, 13. 10. 2018

Koncertni večer rusKe glasbene umetnosti, 
dvorec buKovJe, 20. 10. 2018
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foto UtrInek / kazalo

Kazalo

Foto: Metka Jeromelj
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nagradna križanka št. 29

geslo križanke pošljite do 15. februarja 2019 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. 28
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. 28: vodoravno: dravograd, ŽeleznIna, odak, UHaČ, kaval, ala, eka, otrIn, Jt, vBod, odeon, 
dH, sprostItev, vol, Blokada, stranka, rom, sel, kropa, kronIstka, lazar, oBoJka, emIrat, vIŽar, kp, donava, ate, emIl, an, tItan, 
Copata, tI, avI, senat, razBorŠek, kraJa, anIon, Imola, ten, nadJa, ČIkar, ICa. Geslo: SPROSTITEV V NARAVI.
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