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pogled v preteklost
Stare fotografije iz zbirke Dr. Ljube Dornik ŠubeLj
Dr. Ljuba Dornik Šubelj izhaja iz znane dravograjske družine Pirtovškovih in je ena najbolj znanih slovenskih 
zgodovinark. Fotografije so iz albuma Marine Pirtovšek por. Dornik (1. 10. 1919–17. 12. 2004).

Prispevek: Zgodovinarsko društvo Dravograd

pogled v preteklost

proslava za 1. maj 1947 v dravogradu

Babi mojca v osnovni šoli – prva na desni, 1926. leta

parada za 1. maj 1947 v dravogradu

delovna akcija v dravogradu 1946 
(nasproti občine, vidi se vodnjak)

proslava v sokolskem domu 
v dravogradu 1946

nastop v sokolskem domu 
v dravogradu 1946

proslava v sokolskem domu v dravogradu 1946

dravograjska dekleta v času nemške okupacije
pirtovšek timika v drugi vrsti druga od leve

pevsko 
društvo 
Zvon

Če imate tudi vi 

zanimive fotografije, 

primerne za delitev 

z ostalimi, nas 

kontaktirajte na 

Zgodovinarsko 

društvo Dravograd 

(zdd@dravograd.net).
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poZdrav

v času, ko 
pišem uvo-
dnik za naš 
Informator, je 
zunaj že sko-
raj pravo po-
letje. sonce 
močno pri-
peka, tempe-
ratura je pre-
cej visoka za 
ta čas in se še 
dviguje, vse 
kaže na to, 

da bo danes krasen, čeprav nekoliko pre-
vroč spomladanski dan in le upamo lahko, 
da mu ne bo sledilo deževno popoldne. 
Če bi bil dež v teh časih to, kar je bil ne-
koč, bi se z veliko hvaležnostjo zahvaljevali 
zanj, a kaj, ko smo imeli v zadnjem času že 
kar nekaj hudih nalivov, ki so poškodovali 
mnoge ceste, sprožili številne plazove, z 
vodo zalili mnoge objekte in hiše ter po-
škodovali številne vrtove in poljščine. 
prav gotovo so ti vremenski pojavi odgo-
vor na to, kakšen imamo odnos do okolja. 
Zagotovo nismo dovolj dobri gospodarji 
narave in le upamo lahko, da se nam ne 
bo le-ta še huje maščevala. morda pa je 
zdaj zadnji čas, če ni že prepozno, da re-
snično vsi razmišljamo, na kakšen način ji 
lahko tudi v vsakdanjem življenju poma-
gamo in poskrbimo za to, da bo življenje 
na Zemlji mogoče tudi v prihodnje, za 
naše zanamce. 
vesela sem, da v trgovinah ni več brez-
plačnih vrečk iz plastičnih mas, saj je tako 
omogočena izdelava le-teh iz drugih ma-
terialov, ki so okolju prijaznejši. Upajmo, da 
bo plastike vse manj in da se bo ta dobra 
praksa prenesla tudi na druga področja 
življenja. 
naj bo dovolj o tem. vsekakor je prav, da 
se čim prej zavemo svoje odgovornosti do 
okolja in ga skušamo skupaj ohraniti v čim 
večji meri. prav vsi. 
letošnje leto se je začelo povsem drugače, 
kot smo ga vajeni. prineslo je novo, popol-
noma neznano obdobje koronavirusa in z 
njo bolezen Covid-19, razširjeno po vsem 
svetu. ni nam bilo lahko. 
povedano nam je bilo, da od razglasitve 
naše neodvisnosti in od vojne za slove-
nijo še nikoli nismo bili v težjem položaju, 
kajti koronavirus je sovražnik človeštva, ki 
predstavlja hujšo nevarnost, kot nam je 
poznana v klasični vojni, razen če je v njej 
uporabljeno biološko orožje, in dokler ne 
bomo imeli na voljo cepiva, je naša edina 
možnost preživetja upočasnitev širjenja 
virusa. 
opazovali smo dogajanje v severni Italiji 
in nismo verjeli, da lahko virus od tam prej 
pride k nam kot do rima ali sicilije. a prišel 
je k nam, in to kaj kmalu. 
vlada je bila v težkem položaju, saj za 
spopad z epidemijo ni imela pripravljenih 
ukrepov, ne kratkoročnih in ne dolgoroč-

nih, tako finančne kot gospodarske nara-
ve. ni bilo dovolj zaščitne opreme, mask, 
razkužil, aparatur v pomoč zdravljenju 
in drugega materiala, a se je nemudoma 
našla prava in učinkovita rešitev iz neugo-
dne situacije. v veliko pomoč so bile ekipe 
Civilne zaščite v občinah in vsi ostali, ki so 
jim pomagali. tudi pri nas je bilo tako. Čla-
ni občinske CZ so se zelo hitro konstitui-
rali in začeli delati v polnem teku. takoj so 
priskrbeli razkužila, zaščitne maske in ostali 
potrebni material za zaščito.
njihova hitra in kvalitetna odzivnost je 
zagotovo temeljila na vsakoletni praksi 
zaščite ljudi pred naravnimi nesrečami. na 
žalost smo imeli in še imamo v naši obči-
ni takih nesreč veliko, od poplav, plazov, 
žledoloma, vetroloma … In vedno smo se 
morali več ali manj sami rešiti iz katastro-
falnih situacij. Iz teh smo se veliko naučili. 
Iskrena hvala poveljniku občinske CZ g. 
Bojanu Zavcu in podžupanu g. tonetu 
preksavcu, ki sta pri reševanju nastale neu-
godne situacije zagotovo naredila največ. 
Hvala tudi vsem, ki ste z njima sodelovali, 
od strokovnih delavcev na občini do šivilj, 
ki so šivale zaščitne maske iz blaga, kakor 
tudi članicam občinskega rdečega križa in 
številnim drugim prostovoljcem. posebej 
se zahvaljujemo vam, spoštovane občan-
ke in občani, za strpnost in sodelovanje 
pri izvajanju ukrepov ter za vašo pozitivno 
naravnanost, da je treba to biološko ogro-
ženost zajeziti in čim prej odpraviti. 
ponosni smo na uspešno in hitro zausta-
vitev širjenja bolezni, saj že od 28. marca 
2020 nismo imeli pozitivnega primera 
okužbe. In tako je tudi danes. niti pomisliti 
ne smemo, kaj bi lahko bilo, če bi se stanju 
ne posvetili dovolj in bi bolezen podivjala.  
posebno vlogo je v tem času odigralo naše 
zdravstveno osebje, ki je bilo med najbolj 
obremenjenimi in požrtvovalnimi, zato se 
jim iskreno zahvaljujemo. ponosni smo 
tudi na dobro organiziranost zaščite pred 
boleznijo v koroškem domu za starostnike 
Črneče in v domu svete eme v Šentjanžu, 
kjer se jim je uspelo popolnoma izogniti 
temu virusu, kljub temu da so bili ravno 
domovi za ostarele najbolj na udaru. kdor 
zna, ta zna, bi rekli. Hvala.
o pandemiji bomo še govorili, zato naj za-
ključim, da je bila človeška solidarnost na 
veliki preizkušnji in zelo smo lahko veseli, 
saj vidimo, da je zmagala. 
Zagotovo je ta pandemija spremenila svet. 
Že danes je marsikaj drugače, kot smo bili 
navajeni, jutri bo ta razlika še večja. 
Časa krize ni mogoče izmeriti, vendar smo 
prepričani, da bomo skupaj, vsi, vsak po 
svojih močeh, naredili vse, kar je treba, da 
bomo to nevarnost dokončno uspešno 
premagali za normalno življenje naprej.

Bliža se čas praznovanja občinskega pra-
znika, 4. julij. letos ga ne bo moč pra-
znovati, kot smo ga do zdaj, a v njegovo 
čast bomo vseeno priredili nekaj obeležij. 

praznovali ga bomo skupaj z državnim 
praznikom, dnevom državnosti, in sicer 
na prostem v parku dvorca Bukovje. prav 
tako se bomo poklonili v čast padlim so-
krajankam in sokrajanom pred spomeniki 
v občini in na slavnostni seji občinskega 
sveta občine podelili nagrado, priznanja 
in grbe vsem tistim, ki so z delom na do-
ločenem področju še posebej zaznamo-
vali življenje v občini. posebnih druženj 
z glasbo in plesom pa žal v tem času ne 
moremo prirejati. 
ob prazniku občine se spomnimo tudi 
posameznih uspehov pri delu na različnih 
področjih. tako smo letos še posebej po-
nosni na novo pridobitev za naše najmlaj-
še, na moderni vrtec v Šentjanžu. 
naj vas z nekaj besedami spomnimo na 
potek tega projekta: za to obsežno in fi-
nančno visoko investicijo smo se odločili iz 
razloga večletnega velikega pomanjkanja 
prostora za varstvo naših malčkov. sprva je 
bilo načrtovano, da mora biti vrtec dogra-
jen predvidoma do konca maja 2020. ta 
datum se je zaradi koronavirusa podaljšal 
na konec avgusta 2020. Izvajalec investi-
cije je bilo podjetje sgp pokeržnik d.o.o. 
iz dravograda, izbrano v postopku javno 
zasebnega partnerstva na javnem razpisu. 
vložek podjetja je bilo zemljišče, izdela-
na projektna dokumentacija, dograditev 
objekta in njegovo upravljanje za dobo 
15 let. Investicija je znašala 2.798.400,00 €. 
občina bo vrtec odplačala skozi mesečno 
uporabnino v obdobju 15 let. plačevati se 
bo začela z dnem prenosa objekta v upo-
rabo. sredstva za odplačilo bodo zagoto-
vljena v vsakoletnem proračunu občine 
dravograd. vrtec ima šest oddelkov, dve 
enoti za prvo starostno skupino ter štiri 
enote za drugo starostno skupino, kuhi-
njo, pisarniški del in spremljajoče prostore 
v skupni površini 1050 m2. prostore za de-
lovanje dosedanjega vrtca je omogočala 
oŠ Šentjanž, ki bo s prevzemom novega 
vrtca v uporabo le-te preuredila za izvaja-
nje lastne dejavnosti. 
ob prazniku pa se veselimo tudi skoraj-
šnjega zaključka zelo obsežnega projekta 
vodooskrbe v naši in v sosednjih štirih ob-
činah, imenovanega »oskrba s pitno vodo 
v porečju drave − 3. sklop«, vrednega sla-
bih 50 milijonov €, s 85-% sofinanciranjem 
eU, ki bo prinesel večjo dostopnost do za-
dostne in kvalitetne pitne vode večjemu 
številu občank in občanov. 

spoštovane in spoštovani, iskrene čestit-
ke tako ob občinskem prazniku kot tudi 
ob dnevu državnosti, s povabilom na pri-
reditev, ki bo v sredo, 24. junija, ob 19. uri 
v parku dvorca Bukovje. vzemite si čas ta 
večer in se pridite poveselit. praznujmo 
skupaj in bodimo vsaj malo ponosni na 
to, da imamo svojo občino in s tem mo-
žnost samostojnega ustvarjanja. 

Županja Marijana Cigala

spoštovane občanke in občani!
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InFoRMaCIJe občinske uprave

PartnerStvo 
za Pohorje kot 
PriLožnoSt za 
Preboj Pohorja
Občina Dravograd ena izmed 22 
ustanovnih partnerjev
»Združeni v Partnerstvo za Pohorje bomo 
začeli usklajevati cilje in projekte ter ustvar-
jati zeleno destinacijo z evropsko uvelja-
vljeno tržno znamko. Prav tako se bomo 
trudili ohraniti naravne in kulturne danosti 
ter spodbuditi skladen gospodarski in tu-
ristični razvoj s poudarkom na trajnostni 
rabi naravnih virov«, je zaveza članov par-
tnerstva za pohorje, ki so jo potrdili s slav-
nostnim podpisom 12. decembra 2019 na 
poti med krošnjami na rogli.

mariborska razvojna agencija je prevze-
la vlogo koordinatorja partnerstva in si 
skupaj s partnerji zastavila nekaj začetnih 
projektnih aktivnosti. o ključnem name-
nu partnerstva in projektnih aktivnosti 
direktor mariborske razvojne agencije 
(mra), Uroš Rozman: »Člani, povezani v 
Partnerstvo za Pohorje, bomo lahko začeli 
usklajevati cilje in vsebine, izvajati projekte 
ter tako ustvarili zeleno destinacijo z evrop-
sko uveljavljeno tržno znamko. S sodelova-
njem tudi drugih deležnikov na nacional-
nem nivoju pa bomo lahko izboljšali ter 
pospešili razvoj potrebne infrastrukture, ki 
bo Pohorje kot zeleno destinacijo približali 
drugim podobnih destinacijam v razviti 
Evropi.«

v prvi fazi je priprava »strategija razvoja 
pohorja«, v kateri bomo določili, kakšne 
so potrebe občine in ostalih deležnikov 
na pohorju. pri tem bomo za izhodišče 
uporabili že narejene strategije in študije 
za območje pohorja. končen dokument 
bo vseboval potrebne finančne vire za 
realizacijo projektov ter bo osnova za 
izvedbo aktivnosti v nadaljevanju. ver-
jamemo, da bomo z dokumentom, ki 
ga bodo podprli vsi člani partnerstva za 
pohorje, močnejši tudi pri pridobivanju 
sredstev s strani ministrstev in evropskih 
razpisov.

pomembno je omeniti, da smo skupaj še-
stimi las-i (totI las, las lastovica, las 
drava, las dobro za nas, las »od pohorja 
do Bohorja«, las mislinjske in dravske do-
line), ki delujejo na območju partnerstva 
za pohorje, 28. 2. 2020 oddali vlogo na 5. 
javni razpis za podukrep 19.3 – priprava in 
izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne 
akcijske skupine ter prijavili projekt z na-
slovom »Razvoj in promocija potencialov 

Pohorja ter dvig njegove prepoznavnosti 
kot turistične destinacije« (akronim: »desti-
nacija pohorje 365«). Če bo projekt potr-
jen, aktivnosti začnemo septembra.

občina dravograd v okviru partnerstva 
za pohorje pričakuje oziroma bo aktivna 
glede reaktiviranja ali saniranja zapušče-
nih in neizkoriščenih podeželskih ob-
močij, spodbujanja finančnih vlaganj v 
operacije, ki varujejo okolje in ohranjajo 
naravo na podeželju, izvajanja aktivnosti, 
ki vplivajo na varstvo okolja in ohranjanje 
narave na podeželju ter ustvarjanja do-
prinosa k uspešnemu izvajanju operacij 
varstva okolja in narave, je izpostavila žu-
panja, Marijana Cigala.

občina dravograd je v svoji viziji zapisa-
la, da jo odlikuje visoka kakovost življenja 
občanov, ki se odraža v različnih možno-
stih športnih aktivnosti ter s kvalitetnimi 
gostinskimi in prenočitvenimi zmoglji-
vostmi, zato je treba dati poudarek tudi k 
razvoju turističnih dejavnosti in turistični 
ponudbi.
prav zaradi usklajene promocije ponudbe 
na območju partnerstva za pohorje so se 
na pobudo mariborske razvojne agencije 
povezale vse vodilne destinacijske orga-
nizacije (rra koroška, lto rogla-Zreče, 

gIZ, Zavod za turizem maribor-pohorje) 
in turistične agencije območja ter obliko-
vale turistične pakete, s katerimi vabimo 
vse, ki si želite oddiha v neokrnjeni naravi 
»našega hriba«. kdaj, če ne zdaj, je čas, da 
obiščete, doživite in spoznate »pohorje 
365«.
v okviru partnerstva za pohorje vas va-
bimo, da nas spremljate tudi na spletni 
strani (http://www.mra.si/partnerstvo-
za-pohorje.html) in fB (https://www.
facebook.com/mariborska.razvojnaa-
gencija/), kjer bomo redno poročali o 
projektnih aktivnostih. v rubriki »Ponosni 
na Pohorje« (http://www.mra.si/pono-
sni-na-pohorje.html) bomo vsak teden 
k razmišljanju o pohorju povabili vse, ki 
nam ga bodo skozi svoj pogled in misli 
še bolj približali. 

Iskreno se veselimo sodelovanja z vsemi, 
ki si želite skupaj z nami pisati uspešno 
zgodbo o pohorju. svoje pobude, pomi-
sleke in vprašanja posredujte na klavdija.
gornik@mra.si in potrudili se bomo poi-
skati odgovore. 

Za več informacij je za vas dosegljiva:
klavdija gornik, koordinatorica partner-
stva za pohorje (klavdija.gornik@mra.si)

V Partnerstvo za Pohorje je vključenih 19 občin: Dravograd, Hoče-
Slivnica, Lovrenc na Pohorju, Maribor, Mislinja, Muta, Oplotnica, 
Podvelka, Rače-Fram, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Ruše, 
Selnica ob Dravi, Slovenj Gradec, Slovenska Bistrica, Slovenske Konjice, 
Vitanje, Vuzenica in Zreče), trije ključni nosilci turistične ponudbe 
(Unitur, Marprom in Vabo) ter šest ostalih članov (MRA, RRA Koroška, 
Razvojna agencija Savinjske regije, RIC Slovenska Bistrica, LTO Rogla – 
Zreče, GIZ in Zavod za turizem Maribor – Pohorje).

Županja Občine Dravograd, Marijana Cigala, podpisuje slavnostno plaketo v okviru Partnerstva za 
Pohorje (12. december 2019, Pot med krošnjami, Rogla). Foto: Grega Bohinc Toporiš
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DravSke eLektrarne 
Maribor na Poti k 
brezogLjični Družbi
dravske elektrarne maribor upravljamo z 
osmimi velikimi hidroelektrarnami na reki 
dravi, petimi malimi hidroelektrarnami 
in štirimi sončnimi elektrarnami ter tako 
povprečno letno proizvedemo 2.800 gWh 
električne energije, kar predstavlja dobro 
četrtino vse proizvedene električne ener-
gije v državi in 80 odstotkov vse električne 
energije iz obnovljivih virov. k odločnim 
korakom na poti do brezogljične družbe 
nas spodbuja tudi dejstvo, da smo pod-
jetje v posredni državni lasti, kar pomeni, 
da smo dolžni slediti zavezam države pri 
proizvodnji energije, ki gredo v smeri po-
večanja deleža proizvedene energije iz 
obnovljivih virov, kar je država zapisala v 
vseh strateških razvojnih dokumentih.

Zato smo pred časom opravili meritve 
vetrnega potenciala na področju seve-
rovzhodne slovenije, ki so med drugim 
pokazale, da je na območju košenjaka 
nad naseljem ojstrica nad dravogradom 
ugoden veter, izkoristljiv za proizvodnjo 
električne energije. ta dejstva so botro-
vala k pripravi projekta Vetrna elektrarna 
Ojstrica. 

ključni cilj izgradnje vetrne elektrarne na 
omenjenem območju je prispevati k po-
večanju domače proizvodnje električne 
energije iz obnovljivih virov. vetrne elek-
trarne bodo namreč v prihodnje pred-
stavljale nezanemarljiv del v mozaiku 
energetske neodvisnosti slovenije, saj so 
vetrne elektrarne različnih investitorjev 
načrtovane tudi na senožeških brdih, na 
Zajčici, v dolenji vasi, v mislinji, na paškem 
kozjaku, v rogatcu in na plešivcu. 

vetrna eLektrarna 
ojStrica
leta 2014 smo dravske elektrarne ma-
ribor začele izvajati meritve vetra, ki so 
potekale eno leto, saj brez vsaj enoletnih 
meritev na konkretnih lokacijah ocena 
vetrnega potenciala ni možna. analiza 
zbranih podatkov je pokazala, da je loka-
cija za energetsko izrabo vetra ugodna, 
zato smo pripravili pobudo za umešča-
nje vetrnih elektrarn v prostor. Hkrati, 
ob pripravi tehnične in ekonomske do-
kumentacije, je bil naročen tudi monito-
ring splošno razširjenih vrst ptic, kot del 
tako imenovane okoljske predpresoje, ki 
je pokazal, da obstajajo omejitve glede 
obsega oziroma števila vetrnih agrega-
tov na območju. Zato smo se odločili, da 
bomo namesto prvotno predlaganih 
osmih vetrnih agregatov načrtovali tri 
s spremljajočo infrastrukturo. vetrna 
elektrarna bi letno proizvedla približno 

20 gWh električne energije, kar je dvakrat 
toliko, kot jo potrebujejo vsa dravograjska 
gospodinjstva v letu dni. 
mikrolokacije vetrnih agregatov še niso 
določene in bodo opredeljene v postop-
ku priprave državnega prostorskega na-
črta. vetrni agregati bodo med seboj po-
vezani z 20 kv kablovodom in priključeni 
na srednje napetostne 20 kv zbiralnice v 
razdelilni transformatorski postaji 110/20 
kv dravograd. 

Do zdaj izvedene aktivnosti
postopek umeščanja vetrne elektrarne 
ojstrica v prostor poteka v skladu z Zako-
nom o urejanju prostora (ZUrep-2). maja 
2016 je bila na ministrstvo za infrastruk-
turo poslana pobuda za umeščanje v 
prostor – državni prostorski načrt za ve-
trno elektrarno ojstrica. pobuda je bila na 
zahtevo ministrstva za okolje in prostor in 
ministrstva za Infrastrukturo dopolnjena 
septembra 2016 ter medresorsko usklaje-
na. februarja 2017 je bila na spletni strani 
ministrstva za okolje in prostor objavljena 
pobuda za pričetek postopka državnega 
prostorskega načrta vetrne elektrarne 
ojstrica. Istočasno je bil z ministrstva za 
okolje in prostor poslan poziv za smerni-
ce nosilcem urejanja prostora. smernice 
pomenijo pogoje, pod katerimi bi se lah-
ko vetrno elektrarno ojstrica umestilo v 
prostor in okolje. nosilci urejanja prostora 
so do junija 2017 podali svoje smernice. 
analiza smernic je bila izdelana konec 
septembra 2017 ter posredovana na mi-
nistrstvo za okolje in prostor v nadaljnji 
postopek za začetek državnega prostor-
skega načrta. Hkrati je bil na vlado repu-
blike slovenije poslan predlog, da sprej-
me sklep za pričetek postopka državnega 
prostorskega načrta, ki ga je le-ta sprejela 
8. marca 2018, s čimer je dravskim elek-
trarnam maribor prižgala prvo zeleno luč 
za temeljit pregled in analizo prostora z 
vseh vidikov.

Dosledno upoštevanje zakonodaje
vsi postopki potekajo v skladu s sloven-
sko veljavno zakonodajo in jih vodi mi-
nistrstvo za okolje in prostor. opažamo, 
da je v sloveniji zaznati pozitiven odnos 
do povečane proizvodnje električne 
energije iz obnovljivih virov. v dravskih 
elektrarnah maribor smo prepričani, da 
moramo v sodelovanju in z dialogom v 
lokalnih skupnostih izkoristiti še neizkori-
ščene obnovljive vire v državi. samo tako 
bo mogoče doseči ter nato tudi ohraniti 
energetsko neodvisnost. slovenija je so-
razmerno bogata z naravnimi viri, a mo-
ramo jih preudarno uporabiti in povečati 
izrabo vode, sonca in vetra ter pogumno 
stopati po poti do samozadostne brezo-
gljične družbe. 

Potek umeščanja lokacij vetrnih 
agregatov v prostor
na podlagi pobude za umeščanje vetrne 
elektrarne ojstrica s tremi vetrnimi agre-
gati v prostor so nosilci urejanja prostora 
podali svoja mnenja k predlogu projekta. 
Šele na osnovi preučitve prejetih mnenj 
in usmeritev ter nadaljnjih analiz, ki 
bodo kot strokovne podlage dale po-
trebne odgovore glede posegov v pro-
stor, bo sprejeta odločitev, ali so ti trije 
vetrni agregati na predlagani lokaciji 
sprejemljivi ali ne.   

Pregled pomembnejših vplivov 
potencialnega projekta v prostor
v okviru izdelave tako imenovanega 
Okoljskega poročila bodo poleg zbranih 
podatkov za namene opredelitve obsto-
ječega stanja in nadaljnje presoje upo-
rabljeni tudi vsi javno dostopni podatki, 
rezultati monitoringov, druge objavljene 
domače in tuje znanstvene študije ter iz-
delane dodatne strokovne študije, med 
katerimi v tem članku navajamo najpo-
membnejše vplive – torej področja, ki 
bodo še posebej pozorno in skrbno 
obdelana: 
•	 Obravnava hrupa, ki ga povzročajo 

vetrnice. obravnavane bodo vse obli-
ke hrupa, ki ga povzročajo delujoče 
vetrnice.

•	 Analiza površinskih voda in podtalni-
ce, na katere bi sama izgradnja lahko 
vplivala. obravnavani bodo tako pose-
gi na sami lokaciji postavitve vetrnice 
(pri čemer je treba omeniti, da so teme-
lji vetrnice zgolj v velikosti povprečne 
stanovanjske hiše – okrog sto kvadra-
tnih metrov) kot tudi za dostopne poti 
(le-te v glavnem potekajo po obstoje-
čih cestah in gozdnih poteh).

•	 Analiza kulturne dediščine obmo-
čja ter vpliv posega na gozdarstvo 
in kmetijska zemljišča. obravnavani 
bodo vplivi na gozd in kmetijska ze-
mljišča ob izgradnji ter kasneje. Zave-
dati se je treba, da lahko sama izgra-
dnje predstavlja poseg v gozd, kar pa 
se po postavitvi agregatov ponovno 
zagozdi ali zatravi. 

•	 Preveritev elementov krajine. Izde-
lani bodo prikazi vidnosti vetrnice z 
različnih lokacij. 

obravnavali in analizirali bomo tudi vse 
druge vplive, ki se ob umeščanju objektov v 
prostor, ob njihovi gradnji ter v času obrato-
vanja pojavijo – vsaj tako skrbno, kot mora 
to narediti vsak med nami, ki se odloči za 
gradnjo hiše, v kateri kasneje biva. 

v dravskih elektrarnah maribor zagota-
vljamo, da bodo vse analize in študije iz-
vajali najvišje strokovno usposobljeni ka-
dri priznanih slovenskih institucij, ki bodo 
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oBČInska Uprava / rekordI

na področjih upoštevali tudi vsa tuja pri-
poročila in usmeritve. rezultate opravlje-
nih študij bomo delili z lokalno skupno-
stjo in vsemi zainteresiranimi javnostmi. 
v lokalno okolje smo vstopili odprti za 
konstruktiven dialog ter skupaj z vami 
v dialogu iskali najprimernejše rešitve.

naj ob tem še dodamo, da so v zasnovi 
projekta in pri pripravi pobude za ume-
stitev vetrne elektrarne v prostor že bili 
upoštevani zaključki monitoringa divje-
ga petelina, ki domuje tudi na pobočjih 
košenjaka – prav zaradi tega je prišlo do 
zmanjšanja predvidenega števila vetrnih 
agregatov z osem na tri – vetrni potencial 
bi omogočal postavitev osmih agregatov, 
upoštevanje življenjskega prostora divje-
ga petelina pa omogoča postavitev treh. 

v dravskih elektrarnah maribor se zave-
zujemo, da bodo v primeru postavitve 
vetrnih agregatov uporabljene najmo-
dernejše in najnovejše tehnologije, tako 
imenovan Bat (Best available tecnolo-
gy). razvoj je namreč tudi na področju 

vetrnih agregatov in izkoriščanja vetrne 
energije šel skokovito naprej; predvsem v 
smeri povečanja izkoristka − kar posledič-
no pomeni zmanjševanje hrupa − novih 
materialov in zmogljivosti.

Prihodnji koraki
opisani postopki od podane pobude do 
umestitve objektov v prostor so v slove-
niji dolgi. v vmesnem času je bila spreje-
ta odločitev o postopku celovite presoje 
vplivov na okolje za potencialni projekt 
vetrne elektrarne ostrica, kar pomeni, da 
bomo še posebej natančno in temeljito 
obravnavali vplive na okolje v postop-
ku umeščanja vetrnih agregatov v pro-
stor, nosilci urejanja okolja pa nas bodo 
temeljito nadzorovali. glede na pred-
videne roke za izvedbo vseh strokovnih 
podlag in pripravo državnega prostor-
skega načrta lahko predvidimo, da bo 
v naslednjem letu jasno, ali so objekti 
sprejemljivi za prostor in ali lahko na-
daljujemo z zbiranjem potrebne doku-
mentacije za začetek gradnje. terminski 
načrt za omenjene faze bo pripravilo mi-

nistrstvo za okolje in prostor, v njem pa 
bodo upoštevani vsi potrebni in obvezni 
strokovni elementi okoljskega dela ume-
ščanja ter tudi vključevanje in obveščanje 
lokalne skupnosti o poteku projekta.

Zaveza
dravske elektrarne maribor želimo v času 
pomembnega projekta tvorno sodelova-
ti z lokalno skupnostjo. Transparentno 
bomo opravili vse postopke in skupaj 
s pristojnimi institucijami sprejeli od-
ločitev o izvedljivosti projekta. O vseh 
prihodnjih korakih bomo lokalne sku-
pnosti obveščali. 
 
v skladu s politiko družbe dravske elek-
trarne maribor in danimi zavezami lokalni 
skupnosti na predhodnih srečanjih pa 
smo in bomo tudi v prihodnje odprti za 
konstruktiven in argumentiran dialog z 
vsemi deležniki. oglasite se nam na e-na-
slov info@dem.si, veseli bomo vsakega 
odziva, pobude ali razprave.

Majna Šilih, vodja Službe komuniciranja DEM

KoRošICI tudI uRadno v Guinnessovi knjigi rekordov 
Zdaj je uradno! Anita Kac iz Šentjanža pri Dravogradu in Jadranka Smiljić iz Slovenj Gradca sta s strani Guinnes-
sove komisije prejeli dobro novico in se z 28-urnim neprestanim kvačkanjem tudi uradno vpisali v Guinnessovo 
knjigo rekordov.

Anita Kac in Jadranka Smiljić, ki sta z 28-urnim maratonom 
v neprestanem kvačkanju začeli 6. februarja, sta si oddahnili. 
trije meseci intenzivnih priprav niso bili zaman. svetovni re-
kord je tudi uradno dosežen. "presrečna sem. vsem bi se še 
enkrat zahvalila. ekipi, družini in vsem, ki ste naju podpirali. 
Zelo sem hvaležna. Hvaležna in vesela. 16. ali 17. avgusta lani 
sem naju prijavila, 24. marca pa sva tudi uradno guin-
nessovi rekorderki," so bile prve besede Jadranke, ki 
jo je nad knjigo rekordov navdušil sin Kosta.

v 28 urah neprestanega kvačkanja sta izkoristili 125 minut 
odmorov, najdaljša dva sta bila dolga po 15 minut. med 
podvigom nista spali, oči pa niso zatisnili niti Zdravko Kac, 
Tjaša Rogina in Ernest Knez, trije najožji člani ekipe. končni 
seštevek je pokazal, da sta porabili štiri kilograme in pol vol-
ne, kar znese približno 13.500 metrov. "Jeklena volja je po-

trebna za kaj takega," je podvig takrat opisala anita. 

Tekst in foto: Nejc Strojnik, Večer Koroška
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InvestICIJe

Prispevek: Miran Breg, vodja projektov

InvestICIJe

vzgojno interPretacijSka voDna 
učna Pot »bobrček« in info center 
geoParka karavanke
občina dravograd si je uspešno pridobila evropska sred-
stva za ureditev info centra geoparka karavanke v dvorcu 
Bukovje ter ureditev tematske poti okoli črneškega zaliva. 
v mesecu juliju 2019 so se začela izvajati gradbena dela za 
ureditev info centra v dvorcu Bukovje, ki so bila končana 
pozimi 2020. obnovljeni prostori so namenjeni predstavitvi 
geoparka karavanke in stalnim razstavam o reki dravi in ži-
vljenja ob njej. trenutno poteka opremljanje info centra ter 
oblikovanje vsebin razstav. prostor bo hkrati primeren tudi 
za razne seminarje in izobraževanja. do jeseni 2020 je pred-
videna tudi ureditev tematske poti okrog črneškega zaliva, 
ki bo skupaj z info centrom v Bukovju predstavljala celoto 
in s tem omogočala nov turistični produkt. v letu 2020 se 
predvideva še obnova gostinskega dela v dvorcu Bukovje 
in ureditev apartmaja. tudi za ta projekt si je občina že za-
gotovila sofinanciranje z eU sredstvi iz sklada esrr.

koLeSarSka Steza – PoLigon reLaX
občina dravograd je spomladi 2020 dodatno razširila od-
sek kolesarske steze pri poligonu relax, in sicer z namenom 
varnosti  pešcev in kolesarjev, saj imajo zdaj ločeno cestno 
površino. s tem bo onemogočeno mešanje raznih udele-
žencev v prometu na tem območju.  Izvedbo investicije 
kolesarske povezave med otiškim vrhom in dravogradom 
je prevzela direkcija rs za infrastrukturo, njena izvedba je 
predvidena spomladi 2021, dokončanje pa v letu 2022.

kanaLizacija črneče – faza a
občina dravograd bo v letu 2020 izvedla projekt rekon-
strukcije kanalizacijskega sistema v Črnečah. v mesecu 
maju je bila podpisna gradbena pogodba z izvajalcem, 
ki je bil kot ponudnik z ekonomsko najugodnejšo ponud-
bo izbran na javnem razpisu, to je podjetje vgp drava 
ptuj, d.o.o. s ptuja. gradbeni nadzor bo izvajalo podje-
tje areal Invest, d.o.o., ki ga bo na gradbišču zasto-
pal samo Izlakar iz maribora. Investicija je ocenjena na 
205.000,00 eUr brez ddv. Z izvedbo projekta bomo rešili 
dolgo trajajoč problem z odvajanjem odpadne vode na 
tem območju in s tem omogočili nemoteno obdelovanje 
kmetijskih površin ter preprečili nadaljnje onesnaževanje 
s fekalijami. sredstva so zagotovljena v državnem pro-
računu, in sicer na podlagi Zakona o financiranju občin.
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vrtec v Šentjanžu
občina dravograd je v letu 2019 uspešno izvedla postopek javno zasebnega partnerstva za izvedbo investicije izgradnje 
vrtca v Šentjanžu. v postopku si je zagotovila zasebnega partnerja, ki je bil tudi edini ponudnik, to je podjetje sgp pokeržnik 
d.o.o. iz dravograda. Zasebnik je v skladu z razpisnimi pogoji zagotovil zemljišče, izdelal projektno dokumentacijo, vrtec 

zgradil ter ga upra-
vljal 15 let, kolikor 
znaša koncesijska 
doba. vrtec se je 
začel graditi jeseni 
2019 in je trenutno 
v zaključni fazi. vr-
tec bo dokončno 
zgrajen do leto-
šnjega poletja in 
bo svojemu name-
nu predan septem-
bra 2020.

InvestICIJe

ceSta na robinDvor S PeŠPotjo

gradnja pešpoti podporni zid pri garažah Začetni del nove pešpoti

Prispevek: Matjaž Sedeljšak

PeŠPot trbonje
v mesecu aprilu se je z izvajalcem gradbenih del − podje-
tjem sgp pokerŽnIk d.o.o. iz dravograda sklenil aneks št. 
2 za podaljšanje pogodbenega roka do 30. 6. 2020, in sicer 
zaradi neizpolnjenih obveznosti s strani direkcije rs za in-
frastrukturo (obnova državne ceste).

pločnik za kapelico ozka kamnita ograja na opornem zidu

trasa pešpoti med objekti
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obnova javne Poti v LibeLičah

pripravljeno za asfaltažo

gradnja opornega zidu

obnovljeni del javne poti

Izveden oporni zid  v dolžini okoli 84 m podporni zid – kamnita obloga ob potoku

InvestICIJe

ceSta LaMbizer
v mesecu maju smo z izvajalcem gradbenih del − podjetjem voC CelJe d.o.o. iz Celja sklenili aneks št. 2 za podaljšanje 
pogodbenega roka do 15. 12. 2020, in sicer zaradi razlogov s strani občine dravograd.

ProtiPraŠna zaŠčita 
goriŠki vrh (krPač)
pogodba z izvajalcem gradbenih del − podjetjem sgp po-
kerŽnIk d.o.o. iz dravograda, ki je bilo izbrano na javnem 
razpisu, je bila podpisana 12. 5. 2020, gradbeni nadzor pa 
opravlja podjetje Jandor d.o.o. iz radelj ob dravi.
predmet javnega naročila je obnova odseka lokalne ceste  

078011 dravograd–vič–goriški vrh–logarnica in odseka jav-
ne poti Jp 578101 planinski dom–križišče v skupni dolžini 
okoli 370 m, kar mora biti po sklenjeni gradbeni pogodbi 
dokončano do 30. 11. 2020. projekt bo na osnovi 21. člena 
Zakona o financiranju občin delno sofinanciran s strani rs, 
ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.

PeŠPot gorče

nova pešpot pri odcepu za CŠod ajda nova pešpot z avtobusnima postajališčema, javno razsvetljavo 
in obnovljeno državno cesto
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oDPaDki
v mesecu aprilu 2019 je bila organizirana 
spomladanska akcija zbiranja in odvoza 
kosovnih odpadkov. občani so zbrali 
30.240 kg kosovnih odpadkov. v vsakole-
tni akciji čiščenja okolja, ki je bila organi-
zirana s strani občine dravograd marca 
2019, je bilo zbranih 3.520 kg odpadkov. 
ne glede na letno akcijo zbiranja kosov-
nih odpadkov vas želimo spomniti, da 
lahko vse vrste odpadkov pripeljete na 
Zbirni center otiški vrh kadarkoli v de-
lovnem času (po–Če od 8.00 do 16.00, 
v petek do 14.00, vsako prvo in tretjo 

soboto v mesecu od 8.00 do 12.00). 
v letu 2019 je bilo na območju občine 
dravograd skupaj zbranih 2.546.514,80 
tone odpadkov, kar predstavlja prevzem 

odpadkov od 8.563 oseb, 42 družbenih 
dejavnosti in 165 gospodarstev. občani 
zbirajo odpadke v gospodinjstvih, na 
eko otokih in Zbirnem centru otiški vrh.

KoMunala JKP Dravograd

Prispevek: Mirko Štih

Pitna voDa
Javno komunalno podjetje dravograd 
d.o.o. s pitno vodo oskrbuje 4209 prebi-
valcev, vključno z varovanci koroškega 
doma starostnikov Črneče - dravograd 
in doma sv. eme v Šentjanžu, 164 prav-
nih oseb in 46 družbenih dejavnosti, 
kar pomeni 47,92 % prebivalstva v ob-
čini dravograd. skupna letna količina 
distribuirane vode je v letu 2019 zna-
šala 230.551 m3, od tega je poraba v 
gospodinjstvih znašala 163.669 m3 ter 
v gospodarskih družbah in družbenih 
dejavnostih 66.882 m3.
v upravljanju imamo dva vodooskrbna 
sistema s skupno dolžino vodovodne-
ga omrežja dimenzije nad dn 80 mm 
45,746 km. na sistemih imamo zgraje-
nih šest vodohranov, dve črpališči in tri 
hidropostaje. voda v vodovodnem sis-
temu dravograd se zagotavlja z gravita-
cijskimi viri in enim črpališčem – vrtina 
Črneče, vodovodni sistem trbonje pa se 
napaja izključno iz vrtine trbonje.
Za zagotavljanje mikrobiološke ustre-
znosti pitne vode na sistemih izvajamo 
stalno dezinfekcijo pitne vode s klori-
ranjem. plinsko kloriranje pitne vode je 
najpogosteje uporabljen postopek dez-
infekcije in je hkrati z minimalnimi kon-
centracijami preostalega – rezidualnega 
klora v pitni vodi tudi pokazatelj uspe-
šnosti dezinfekcije in posredno dokaz, 
da je voda mikrobiološko varna. 

v letu 2019 so se vrednosti prostega klo-
ra gibale od 0,10 do 0,26 mg/l. največja 
dovoljena količina preostalega klora po 
priporočilih svetovne zdravstvene orga-
nizacije znaša 5 mg/l.
strokovno spremljanje kakovosti pitne 
vode z jemanjem vzorcev in laborato-
rijsko preizkušanje pitne vode izvaja na-
cionalni laboratorij za zdravje, okolje in 
hrano iz maribora.

Ustreznost pitne vode se v sloveniji 
spremlja na dva načina: v okviru notra-
njega nadzora na osnovi sistema HaCCp 
(Hazard analysis Critical Control point) 
oz. atkkt (analiza tveganja kritičnih 
kontrolnih točk) in preko državnega mo-
nitoringa pitnih vod.
v letu 2019 je bilo za osnovne kemijske 
parametre (temperatura, elektroprevo-
dnost, pH, barva, motnost, oksidativ-
nost, amonij, nitriti, kloridi) odvzetih 17 
vzorcev, ki so bili vsi skladni s pravilni-
kom. na razširjene kemijske preiskave 
sta bila odvzeta dva vzorca za nitrate, 
atrazin, kovine in indeks mineralnih olj. 
Za trihalometane (tHm) so bili odvzeti 
trije vzorci in za skupno trdoto so bili 
odvzeti trije vzorci. od vseh odvzetih 
vzorcev na razširjene kemijske parame-
tre je zahteve pravilnika o pitni vodi gle-
de skladnosti izpolnjevalo devet vzorcev 
ali 100 %. vsi so bili skladni s pravilnikom 
o pitni vodi. na osnovne mikrobiološke 
parametre je bilo odvzetih 61 vzorcev, 
od katerih en vzorec ni bil skladen s 
pravilnikom o pitni vodi. presežen je bil 
parameter enterokoki pri 44 °C, ki je po-
sledica notranje inštalacije objekta, kar 
smo rešili z dezinfekcijo notranjega raz-
voda in ponovnim odvzemom vzorca, ki 
je bil skladen.

v okviru državnega monitoringa pitnih 
vod je bilo na omenjenih vodovodnih 
sistemih odvzetih sedem vzorcev za 
osnovne kemijske in mikrobiološke  

parametre. na razširjene kemijske prei-
skave je bil za nitrate odvzet en vzorec, 
prav tako za kovine, arzen in trihalome-
tane (tHm) en vzorec. vsi vzorci so bili 
skladni.
podatki o rezultatih laboratorijskih preiz-
kušanj pitne vode, pridobljenih v okviru 
notranjega nadzora, so javni in v celoti 
mesečno objavljeni na spletni strani 
podjetja: www.jkp-dravograd.si. rezul-
tati državnega monitoringa in inšpekcij-
skega nadzora so javni in na vpogled pri 
upravljavcu. v letu 2019 ni bilo inšpek-
cijskega nadzora na vodovodnem sis-
temu. glede na rezultate analiz vzorcev 
vode je bila voda v letu 2019 primerne 
kakovosti za pitje in uporabo v gospo-
dinjstvih, tveganja za zdravje uporabni-
kov pa ni bilo. 
v primeru odstopanj in omejitev upora-
be pitne vode iz javnega vodovodnega 
omrežja bomo uporabnike pitne vode 
obveščali na podlagi načrta o načinu 
obveščanja uporabnikov pitne vode na 
vodovodnih sistemih v upravljanju Jav-
nega komunalnega podjetja dravograd 
d.o.o., in sicer preko: a) koroški radio, 
http://www.koroski-radio.si; b) spletna 
stran upravljavca http://www.jkp-dra-
vograd.si/; c) ktv dravograd; d) občin-
sko glasilo Informator občine dra-
vograd; e) lokalni časopisi – Informator 
Jkp dravograd – v poštni nabiralnik; f) 
aplikacija http://www.npv.si/(obvešča-
nje nIJZ, ZIrs, nlZoH).

komUnala

Delež skladnih vzorcev pitne vode, odvzetih v notranjem nadzoru 

preIskave pItne vode 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

vZetI vZorCI 72 78 71 76 160 73 69 61

skladnI vZorCI 64 66 62 69 151 73 68 60

neskladnI vZorCI 8 15 9 7 9 0 1 1

skladnI vZorCI v % 88,88 84,6 87,32 90,79 94,375 100 98,57 98,36

kolIČIna (t)

koCerod mešani komunalni odpadki, BIo in kosovni odpadki, 
zeleni odrez

1.916,53

ZBIrnI Center (odpadna električna in elektronska oprema, sve-
če, gume, tonerji, gradbeni material, azbestno cementni materia-
li, jedilno in strojno odpadno olje, zdravila, baterije, spreji, pestici-
di, olje, barve, papir, steklo, plastika

629,98

skUpaJ ZBranI vsI odpadkI v letU 2019       2.546,51
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Zaradi koronavirusa smo v letu 2020 
prestavili akcijo zbiranja kosovnih od-
padkov, ki je bila prvotno načrtovana 
za teden pred velikonočnimi prazniki, in 
sicer na datum 1. 6. 2020.

PRAVILNO LOČEVANJE ODPADKOV
1. papirja, papirne in kartonske embala-
že ne odlagamo med odpadno ko-
munalno embalažo. ves papir, vključno 
s papirno in kartonsko embalažo, odla-
gamo izključno na ekoloških otokih in/
ali na zbirnem centru za odpadke v oti-
škem vrhu. lokacije ekoloških otokov in 
zbirnega centra ter abecednik ločevanja 
odpadkov so objavljeni na naši spletni 
strani www.jkp-dravograd.si.
2. stekleno embalažo odlagamo le na 
ekoloških otokih in/ali na zbirnem cen-
tru za odpadke.
3. odpadno plastično in kovinsko em-
balažo ter embalažo iz sestavljenih ma-
terialov moramo popolnoma izprazniti 
ter odložiti med odpadno komunalno 
embalažo v domači posodi oz. vrečki. 
ostanke hrane moramo kompostirati v 
hišnih kompostnikih oz. jih odložiti v za-
bojnik za biološko razgradljive odpadke. 
4. v zabojnik za mešane komunalne od-
padke ne smemo odlagati odpadne ko-
munalne embalaže, nevarnih odpadkov, 
kosovnih odpadkov, gradbenega mate-
riala in BIo odpadkov.

ZBIRANJE ODPADNE EMBALAŽE NA 
EKO OTOKIH
Na eko otokih ostajajo posode za 
zbiranje papirja, kartona, papirne in 
kartonske embalaže ter steklene em-
balaže. Poudarjamo, da so eko otoki 
namenjeni le fizičnim osebam za od-
laganje papirja, kartona in papirne ter 
kartonske embalaže ter steklene em-
balaže. Ostalo plastično, kovinsko in 
sestavljeno embalažo odlagajte doma 
v posodo za odpadno komunalno em-
balažo. Ostali odpadki na eko otoke ne 
sodijo, odpeljati jih moramo na zbirni 
center. Odpadke je prepovedano od-
lagati na pokrove posod ali poleg po-
sod. 

Pred odlaganjem papirne in kartonske 
embalaže je treba škatle raztrgati in s 
tem zmanjšati volumen odpadka. Ste-
klo in kozarce za vlaganje pa je treba 
dobro izprazniti in odstraniti zamaške.

v letu 2019 smo nadaljevali kontrolo 
pravilno ločenih odpadkov v poso-
dah in vrečkah, kontrola ni bila tako 
intenzivna kot prejšnje leto. Izvajala se 

je predvsem na mestih, za katera smo 
pričakovali, da bodo problematična. 
občane smo nekajkrat tudi samo opo-
zorili brez izdaje pisnega opozorila, in 
sicer v izogib težav zaradi prijav ne-
pravilnega ločevanja na medobčinski 
inšpektorat.
Izdanih je bilo 32 vseh opozoril o ne-
ustreznem ločevanju odpadkov. Iz-
dali smo tudi dve opozorili lastnikom 
nepremičnin, ki odpadke odlagajo v 
vrečke. to so občani, ki živijo na ob-
močjih, ki so redkeje poseljena in se 
jim odvoz vrši po sistemu pobiranja 
vreč z logotipom emBalaŽa, meŠanI 
komUnalnI odpadkI.

kontrole smo izvajali tudi na eko oto-
kih, ki so na različnih lokacijah znotraj 
občine dravograd. kontrolo smo iz-
vajali vizualno. ko smo ugotovili, da 
so odpadki nepravilno odloženi, smo 
le-te detajlno pregledali. pregled ne-
pravilno odloženih odpadkov na eko 
otokih smo izvedli 28-krat. glede na ta 
pregled smo izdali 10 prijav na med-
občinski inšpektorat v dravogradu. 
Ugotavljamo, da nekateri občani še 
vedno ne upoštevajo navodil in smer-
nic, kaj odlagati na eko otok in tja ne-
pravilno odvržejo mešane komunalne 
odpadke in kosovne odpadke.

pozornost, ki smo jo usmerili ob kon-
troli ter obveščanju občanov za izloči-
tev stekla iz obeh posod oziroma vreč, 

je prinesla rezultate. občani so v večini 
sprejeli navodila in steklo ločujejo po-
sebej ter ga odlagajo na eko otokih 
oziroma ga odpeljejo na Zbirni center 
otiški vrh. tako se nam je v letu 2019, 
že drugo leto zapored, precej poveča-
la ločeno zbrana in oddana steklena 
embalaža.

ZBrana In oddana steklena 
emBalaŽa (po letih):
leto 2017 - 71,59 t
leto 2018 - 129,77 t 
leto 2019 - 152,68 t

ravnanJe Z elektrIČno In 
elektronsko opremo
leta 2019 smo na Javnem komunal-
nem podjetju dravograd d.o.o. zbrali 
in oddali 54.10 t odpadkov elektronske 
in električne opreme, kar je 25 % manj 
kot leto prej, v katerem smo zbrali kar 
72,25 t.

v uličnih zbiralnikih, ki jih imamo v ob-
čini dravograd postavljene v strnjenih 
naseljih meže, robindvora in Šentjan-
ža, smo v letu 2019 zbrali 1,92 t odpa-
dne elektronske in električne opreme.

komUnala

SLIKA POSOD ZA PAPIR NA EKO OTOKIH: Nepravilno odlaganje odpadkov (med papirjem smo našli 
večjo količino svinjske masti in ocvirkov, ki so zaudarjali tako močno, da je prevzemnik papirja za-
vrnil celo smetarsko vozilo z okoli dvema tonama papirja).
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oDvajanje in čiŠčenje 
koMunaLne oDPaDne 
voDe
v letu 2019 je bilo na javni kanalizacij-
ski sistem priklopljenih 4265 oseb, 114 
pravnih oseb in 42 družbenih dejavno-
sti, kar pomeni 49,75-% priključenost 
na javno kanalizacijsko omrežje. odve-
dene in očiščene komunalne odpadne 
vode na vseh čistilnih napravah je bilo 
244.844,29 m3. v občini dravograd 
imamo štiri sisteme kanalizacijskega 
omrežja s čistilno napravo: Čn dravo-
grad, mČn libeliče, Jedert in selovec. 
poleg navedenih čistilnih naprav imajo 
občani dravograda vgrajenih 57 malih 
komunalnih čistilnih naprav do 50 pe, 
kar predstavlja približno 322 oseb. na 
podlagi načrta praznjenja greznic in 
čiščenja grezničnih muljev in blata iz 
mkČn smo v letu 2019 izvedli 212 čr-
panj. 

Javno komunalno podjetje dravograd 
d.o.o. o praznjenju in prevzemanju bla-
ta uporabnike javnih storitev črpanja 
greznic obvešča individualno, s pisnim 
pozivom 14 dni pred črpanjem. 

vsa vprašanja lahko uporabniki pošljejo 
tudi na elektronski naslov komunala@
jkp-dravograd.si. vse informacije v zve-
zi s črpanjem in čiščenjem grezničnih 
gošč in gošč iz mkČn so objavljene 
na spletni strani Jkp dravograd d.o.o.: 
http://www.jkp-dravograd.si/obvesti-
la/praznjenje-greznic-in-odvoz-blata-
mkcn.

Črpanje posamezne greznice izvaja-
mo enkrat v treh letih po vnaprej pri-
pravljenem načrtu. v letu 2019 so bile 
izpraznjene vse greznice na območju 
občine. na podlagi praznjenj smo ko-
nec leta pripravili seznam vseh greznic 
in seznam tistih objektov, ki odvajanja 
in čiščenja odpadnih fekalnih vod iz 
objektov nimajo urejenega skladno z 
veljavno zakonodajo. 

Zamašitve na črpališčih 
kanalizacijskega javnega sistema
v občini dravograd imamo kar nekaj 
odcepov kanalizacijskega sistema, kjer 
imamo vgrajen tlačni cevovod in kar 
devet črpališč za prečrpavanje blata. 
vsa ta črpališča pomenijo veliko tvega-
nje za prečrpavanje odpadne vode, ki 
vsebuje odpadke, ki ne sodijo v kanal. 
kljub prošnjam in pisnim navodilom se 
vedno znova dogajajo zamašitve na čr-
pališčih. vse uporabnike javnega kana-
lizacijskega sistema dravograd, libeliče 
in sv. Jedert opozarjamo in prosimo, 
da v odtok in  kanalizacijski sistem ne 
spuščajo:
•	 trdnih odpadkov, kot so nogavice, 

čistilna volna, kosi tekstila, perje, dla-
ka, pepel, žagovina, drobni plastični 
predmeti, papir, embalaža, britvice, 
osvežilni robčki vseh vrst, palčke za 
čiščenje ušes, higienski ženski vložki 
in plenice, saj pri obratovanju črpa-
lišč povzročajo mehanske poškod-
be;

•	 organskih odpadkov, kot so ostanki 
hrane, pokošena trava, plevel z vr-
tov;

•	 barv, topil, dezinfekcijskih sredstev, 
kislin, lugov, fitofarmacevtskih sred-
stev in zdravil;

•	 gradbenih odpadkov (deli lesa, be-
tona, peska ...);

•	 odpadnih olj in naftnih derivatov in 
vseh mogočih odpadkov, ki jih naj-
demo v kanalizacijskem sistemu. 

Največji problem na črpališču pred-
stavljajo vlažilni robčki in vatiranci 
za ušesa, ki ne sodijo v straniščno 
školjko, ampak v posodo za mešane 
komunalne odpadke.

v črpališču najdemo celo vrečke od se-
salcev, spodnje perilo, najlon nogavice 
in še ogromno odpadkov, ki ne sodijo 
v kanal. s temi odpadki je na črpalkah 
povzročena velika finančna škoda, čr-
palke niso prilagojene za mletje in reza-
nje odpadkov, ampak samo za črpanje 
blata.

pomembno dejstvo, ki bistveno vpli-
va na delovanje čistilne naprave in 
celotnega kanalizacijskega sistema, je 
odnos uporabnikov in zavest, da je či-
stilna naprava živ in občutljiv sistem, ki 
razgraja organsko onesnaženje le v op-
timalnih pogojih delovanja.

vse uporabnike pozivamo in prosimo, 
da dosledno upoštevajo zgoraj na-
vedena navodila in tako skupaj omo-
gočimo, da bo čistilna naprava služila 
namenu, za katerega je bila zgrajena – 
varstvu ter ohranjanju našega skupne-
ga bivalnega prostora.

v primeru okvare na javnem vodo-
vodnem ali kanalizacijskem sistemu, 
težav pri oddaji komunalnih odpad-
kov, potrebe po praznjenju greznice, 
v primeru smrtnega primera ali drugih 
vprašanj v zvezi z izvajanjem javne ko-
munalne službe, pokličite na dežurno 
številko 041 600-735.

komUnala

Novi primeri zamašitev črpalk in jaškov na črpališčih Jedert in Dravograd
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kS DravograD                 
V prvem polletju leta 2020 smo v Krajevni skupnosti Dra-
vograd, ki šteje 4388 krajank in krajanov, in je največja 
KS v Občini Dravograd, naredili veliko, imeli smo tudi 
načrte za boljše počutje in bivanje v Dravogradu, vendar 
nas je presenetil COVID-19. Ne samo nas, celo Slovenijo 
in cel svet. Vendar smo kljub temu naredili nekaj za KS 
in seveda po prekinitvi epidemije takoj zavihali rokave 
in bomo poskušali v drugi polovici leta nadoknaditi vsaj 
večino stvari po načrtu Sveta KS Dravograd. 
ob pripravi proračuna občine dravograd za leto 2020 se je 
vodstvo občine odločilo, da prebivalcem občine omogoči, 
da za manjši del proračuna sami predlagajo, kaj naj se po-
stori po občini (participativen proračun). poraba sredstev v 
višini 100.000,00 eUr je bila razdeljena po krajevnih skupno-
stih glede na število prebivalcev. ks dravograd je tako dobila 
možnost, da je za ta sredstva v višini 30.000,00 eUr prisluh-
nila željam prebivalcev ks dravograd in jih poskusila strni-
ti v manjše projekte za leto 2020. krajani ks dravograd ste 
predlagane projekte v mesecu novembru potrdili z glasova-
njem na sedežu ks. po potrditvi predlogov s strani občinske 
komisije so strokovne službe občine dravograd te projekte 
vnesle v proračun 2020, člani os so ga potrdili, izvedba le-
teh pa bo v letu 2020.
ks dravograd se je tudi letošnje leto z ekipo, ki jo je vodil 
miran kaiser, podpredsednik sveta ks, udeležila 11. Čre-
ŠnIkovega memorIala. ekipno smo dosegli 2. mesto, po 
posameznih kategorijah pa: 4. mesto Jon vinšek, 5. mesto 
til vinšek, 1. mesto miran kadiš, 5. mesto anton Jevšnik, 6. 
mesto (najstarejši udeleženec) franček veršnik, 1. mesto an-
tonija ločičnik, 2. mesto Ivana vinšek, 5. mesto nadja sep, 
6. mesto Jožica pušnik, 2. mesto Ivan kotnik, 3. mesto Janko 
lorber, 4. mesto vinko krajnc, 7. mesto Jožef kladnik, 4. mesto 
gorazd pušnik, 5. mesto miran kaiser, 1. mesto kočnik Uroš, 
9. mesto dejan antolič in 7. mesto tilen Čeru. prijavil se je še 

Zoran vinšek, ki je končal v snegu, ferdo abraham je zaradi 
poškodbe odpovedal nastop, Jan pušnik pa se je opravičil.
ks dravograd se vsem udeležencem iz ks dravograd zahva-
ljuje za udeležbo in pošilja lep športni pozdrav.

ks dravograd se je v času koronavirusa na pobudo štaba CZ 
in podžupana vključila, da smo skupaj z gasilci pgd dravo-
grad postavili začasni šotor, ki ga ima ks dravograd in ga dali 
v uporabo policistom pp dravograd, ki so po uredbi vlade 
opravljali in še opravljajo mejno kontrolo na mp vič. ks s svo-
jimi člani v svetu vedno rada priskoči na pomoč in postori kaj 
dobrega za skupno dobro ljudi v dravogradu.

v času pusta smo v ks dravograd skupaj z društvom diabe-
tikov dravograd polžki organizirali manjšo pustno povorko. 
tradicija ne sme iti v pozabo, smo rekli in zavihali rokave. 
društvo diabetikov dravograd polžki, hvala za podporo in 
sodelovanje.

na območju volilne enote pod gradom smo skupaj s pred-
stavnikom v svetu ks in krajani zabeležili naslednje:

Pomladansko dogajanje v naselju Pod gradom
tudi v naselju pod gradom smo občutili posledice pandemi-
je virusa CovId-19, zato so bila prej pestra dogajanja v našem 
naselju v tem času prestavljena v ožje družinske skupine. s 
sosedi smo si pomahali skozi okna, se na hitro pozdravili z 
varne razdalje (ob upoštevanju varnostnih priporočil) ter več 
komunicirali preko raznoraznih komunikacijskih kanalov in 
socialnih omrežij. Za vse, ki so se trudili za našo varnost ter 
zagotavljanje zdravja, smo tudi pri nas na balkonih večkrat 
zaploskali in s tem izkazali zahvalo ter spoštovanje do teh 
skupin ljudi in ostalI doma.
da pa smo to težko obdobje lažje preživeli, nam je nekoliko 
pomagal tudi Štab Civilne zaščite občine dravograd, ki je 
poskrbel, da je vsako gospodinjstvo v ks prejelo po eno pral-
no zaščitno masko, namenjeno za osebno zaščito krajanov.

kraJevne skUpnostI

KRaJevne sKupnostI Občine Dravograd
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Zahvala in čestitke za skrb, ki jo namenjate prebivalcem Občine 
Dravograd.

Bilo je težko obdobje, ki pa se glede na trenutno situacijo po-
časi končuje. sonček je spet posijal v naše naselje in s sosedi 
si že upamo, čeprav še vedno na varni razdalji, pokramljati in 
se vsaj nekoliko družiti. takoj ko smo nekoliko na stran dali 
problematiko pandemije, je tema pogovora spet postala 
lokalna problematika in vprašanja prebivalcev, ki se v večini 
primerov začnejo z vprašalnico kdaJ?

•	kdaJ se bodo začele aktivnosti in dela na cesti s pešpotjo 
do naselja pod gradom?

•	kdaJ bo sanirana in zaključena škarpa nasproti bloka v 
podgradu, za katero so bila zagotovljena sredstva v partici-
pativnem delu proračuna občine dravograd za leto 2020?

•	kdaJ in kJe v naselju pod gradom bodo tudi malčki naše-
ga naselja dobili svoj kos zelenice z vsaj nekaj igrali, da ne 
bodo več prepuščeni igri na cestiščih v naselju?

•	kdaJ bodo sanirane tudi ostale asfaltne vozne poti v na-
šem naselju, ki so zelo uničene in nujno potrebne vsaj 
adaptacije, če že ne celovite preplastitve?

ker pa gre čas naprej in bo treba stvari, ki smo jih predvideli 
za začetek junija, prestaviti v krajšo prihodnost, se člani sveta 
ks dravograd dogovarjamo, da bi letošnje tradicionalno dru-
ženje prebivalcev ks dravograd v počastitev praznika ob-
čine dravograd na grajski bajti, predvideno za mesec junij, 
prestavili na jesenski čas, ko se bomo lahko spet bolj varno 
družili in skupaj poveselili. 
    
odpadla je tudi letošnja spomladanska občinska čistilna 
akcija, v kateri smo prebivalci ks dravograd vedno aktivno 
sodelovali, zato predlagam, da prebivalci sami (v manjših 
skupinah) očistimo morebitne smeti v svojih bivalnih oko-
ljih, in sicer s sloganom: »naj bo dravograd, čisto in zdravo 
življenjsko okolje.«

ker pa prebivalci našega naselja spremljamo tudi aktivnosti 
izven svojega ožjega bivalnega okolja, se nas veliko pridru-
žuje aktivnostim v organizaciji mladinske iniciative za 3. ra-
zvojno os pod sloganom: Korošci HOČMO CESTO

v upanju, da bo naše poletno in jesensko obdobje bolj pe-
stro in z več druženji prebivalcev ks dravograd, vas lepo poz-
dravljam. ostanIte ZdravI!
Zvone Burja

v času od januarja do junija je imel svet ks tri redne in dve 
dopisni seji, na katerih smo sprejeli nekaj odločitev, ki pozi-
tivno vplivajo na delovanje in počutje krajanov in krajank v 
ks dravograd.
v nadaljevanju leta se bomo potrudili, da nadoknadimo vse, 
kar je bilo upočasnjeno v času virusa CovId-19, posebej pa 
vse tiste prireditve, ki bodo in so odpadle v prvi polovici leta 
in v mesecu juniju.

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, meža 10, kjer imamo že od preklica epidemije Co-
vId-19 vsako prvo sredo v mesecu uradne ure med 9. in 11. 
uro ter vsako tretjo sredo v mesecu med 15. in 17. uro. lahko 
pa z nami kontaktirate tudi preko e-pošte: ks.dravograd@ka-
net.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.

v imenu članov sveta ks dravograd naj v času praznovanja 
občinskega praznika in praznika, ki ga obeležuje naša slove-
nija, vsem zaželim naslednje:

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

Najpomembnejše premoženje vsake skupnosti so njeni ljudje in 
boljši, kot so ljudje, boljša je KS in ne nazadnje tudi občina. Le s 
skupnimi močmi, enotnostjo, razumevanjem in strpnostjo bomo 
kos novim nalogam in izzivom prihodnosti. Z željo, da bi tudi v 
prihodnje skupaj ustvarjali sodobno in odprto KS in občino, se 
vam zahvaljujemo za prizadevnost in sodelovanje ter vam iskre-
no čestitamo ob našem skupnem prazniku Občine Dravograd. 
Obenem pa vam čestitamo tudi ob 25. juniju, dnevu državnosti 
Republike Slovenije.

PREMAGALI SMO COVID-19, SKUPAJ LAHKO ŠE MARSIKAJ!
OSTANITE ZDRAVI!
Ferdo Abraham

kraJevne skUpnostI
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kS črneče
V letu 2020 se je Svet KS Črneče sestal na eni redni seji in 
izvedel eno dopisno sejo. Skupaj z Občino Dravograd pa 
je bil organiziran zbor krajanov za ožji del Črneč, kjer se 
bo izvajala izgradnja kanalizacije – faza A. 
na prvo redno sejo 2020 smo povabili novo vodjo poŠ Črne-
če, go. Heleno Uduč pepevnik. dogovorili smo se za nadaljnje 
dobro sodelovanje otrok poŠ Črneče na prireditvah, ki jih or-
ganizira ks Črneče. na tej seji smo se dogovorili tudi o vseh 
planiranih dogodkih v prvi polovici leta 2020, ki pa so zaradi 
pandemije odpadli. dogovorili smo se tudi o pridobivanju so-
glasij za izgradnjo kanalizacije v vasi Črneče – faza a.
na izredni seji pa smo potrdili spremembo proračuna ks Črne-
če zaradi novih navodil občine dravograd o delitvi finančne 
pomoči društvom.
na zboru krajanov za ožji del vasi Črneče je bila že drugič pri-
kazana izvedba izgradnje kanalizacije − faza a. na tem zboru 
krajanov so krajani tudi podpisovali soglasja za izgradnjo kana-
lizacije. kot predsednik sveta ks Črneče sem se na povabilo Ci-
vilne iniciative Črneče udeležil njihovega sestanka, na katerem 
so naju z g. podžupanom seznanili z njihovimi aktivnostmi.

komunalno podjetje 
dravograd je uredilo 
notranjost in okolico 
poslovilne vežice v Čr-
nečah, žal pa gradbišče 
Črneškega gaja sameva.
v podklancu je že v teku 
priklop gospodinjstev 
na novo kanalizacijo.
sredi nove vasi Črneče 
je spet postavljen meri-
lec hitrosti, ki pomemb-
no pripomore k umirja-
nju prometa skozi vas.

od načrtovanih dogodkov se je pred pandemijo izvedlo le 
tekmovanje v veleslalomu za 11. Črešnikov memorial na smu-
čišču Bukovnik.
naši stalni in zvesti smučarji iz ks Črneče so ekipno osvojili 3. 
mesto, posamezniki pa so dosegli naslednje izvrstne rezultate:
- dve prvi mesti: Zala knez in peter prikeržnik, 
- drugo mesto: Ivo grabner,
- dve tretji mesti: silva skutnik in dominika knez.
- v kategoriji družin je 3. mesto osvojila družina skutnik (rok, 
silva in andrej).

v zimskih mesecih, dokler je bilo še dovoljeno, so se naši mlajši 
pod vodstvom grege Štelcerja srečevali pri igranju namiznega 
tenisa v večnamenski dvorani gasilskega doma Črneče.

v mesecu maju je občina dravograd v sodelovanju s ks Črne-
če aktivno pristopila k izvajanju projektov iz participativnega 
dela proračuna občine dravograd, ki se nanaša na ks Črneče:
- obnova oglasnih desk v ks Črneče,
- obnova ograje – igrišče sveti križ,
- izgradnja javnih sanitarij v gasilskem domu na dobrovi,
- postavitev zaščitne ograje – igrišče Črneče,
- postavite javne razsvetljave na križišču podklanc-dobrova,
- nabava stolov za večnamensko dvorano gasilskega doma 
Črneče.

Zaradi pandemije in prepovedi druženja ljudi pa ni bilo mo-
goče izvesti načrtovanih dogodkov: materinski dan, čistilna 

akcija in srečanje krajanov pod vaško lipo. smo pa ob dne-
vu žena in materinskem dnevu poslali voščila v vsa gospo-
dinjstva ks Črneče.
Marko Kogelnik

Kulturne dejavnosti
Že četrto leto zapored kd Črneče v zimskih mesecih organizira 
abonma ljubiteljskih gledaliških skupin. Zaradi nastale situacije 
prepovedi druženja je odpadla zadnja abonmajska predstava 
v mesecu aprilu, ki bo nadomeščena v novi sezoni.
predstave v abonmaju so zelo dobro obiskane, k ogledu le-teh 
pa je kd Črneče povabila tudi stanovalce skupnosti sonČek iz 
dravograda, ki se jih z veseljem udeležujejo.
gledališka skupina Črneče pod vodstvom in režijo mire mori 
Hribar je na začetku marca uspešno izvedla premiero nove 
gledališke predstave ŠentorIta. predstava je avtorsko delo 
mire mori Hribar.

odigrana je bila še ena predstava v Šentilju pri mislinji, nasle-
dnje dogovorjene predstave pa so bile že odpovedane.
druga gledališka skupina pod vodstvom in režijo francija ko-
tnika pa pripravlja Burko o jezičnem dohtarju, premiere pa za-
radi situacije s koronavirusom še ne morejo napovedati.

mepZ Črneče se je udeležil občinske revije odraslih pevskih 
zborov v dvorcu Bukovje. Upam, da se kulturno in družabno 
življenje čim prej spet vrne na stare tire.
Valerija Skutnik

Aktivnosti PGD Črneče v letu 2020
v času koronavirusa smo bili tudi člani pgd Črneče bolj malo 
aktivni. vse spomladanske aktivnosti so se predstavile na jesen 
ali celo v naslednje leto.

kraJevne skUpnostI
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aktivnosti:
- 18. 1. 2020: občni zbor pgd Črneče in podelitev priznanj in 
odlikovanj zaslužnim članicam in članom;
- 7. 2. 2020: smučanje oz. veleslalom gasilcev koroške regije na 
kopah (udeležilo se ga je 8 članic in članov, doseženi so bili 
dobri rezultati);
- 7. 3. 2020: priprava 17. kviza gasilske mladine gZ dravograd, ki 
je potekal v gasilskem domu Črneče.
kviza so se udeležile štiri ekipe pionirjev, štiri ekipe mladincev 
in ena ekipa pripravnikov. rezultati:
pionirji:
ekipa ČrneČe 1    − 3. mesto
           ČrneČe 2    − 1. mesto
           ČrneČe 3    − 5. mesto
           ČrneČe 4    − 7. mesto

mladinci:
ekipa ČrneČe      − 2. mesto
           ČrneČe 1   − 7. mesto
           ČrneČe 2   − 1. mesto
           ČrneČe 3   − 3. mesto

pripravniki:
ekipa ČrneČe   − 1. mesto

skupaj   3x 1. mesto
               1x 2. mesto
               2x 3. mesto
               1x 5. mesto
               2x 7. mesto

vsem tekmovalcem in mentorjem iskrene čestitke in veliko 
uspehov na regijskem tekmovanju.

vse aktivnosti ob praznovanju zavetnika gasilcev sv. florjana 
(obisk svete maše) in ob praznovanju prvega maja (postavitev 
mlaja) so letos odpadle.
vsa športna tekmovanja v gasilsko-športnih disciplinah so se 
prestavila na jesenski čas. državno tekmovanje pa se je presta-
vilo v naslednje leto, v leto 2021.
kljub vsem ukrepom v času pandemije nalezljivega koronavi-
rusa smo bili v gasilskem društvu še vedno pripravljeni za po-
moč krajanom in bili na dveh intervencijah – travniški požar.

Tatjana Golob

kraJevne skUpnostI

kS Šentjanž 
EPIDEMIJA, ČAS SPREMEMB
Letošnja epidemija nas vse postavlja 
v poseben položaj. Vsi naši načrti so 
naenkrat vredni toliko kot lanski sneg. 
Spremeniti moramo svoje male rutine 
(zjutraj ne morem v 'kafič' na kavo, ne v 
trgovino in ne v cerkev) in svoje življe-
nje (načrt za delovanje društva, obve-
znosti v KS, ki smo si jih zadali v mesecu 
februarju, je treba temeljito prenoviti, 
ustaviti). Ne moremo v pisarno ali knji-
žnico, kar oteži naše delo. A vse to ni 
nič v primerjavi z milijoni ljudi, katerih 
življenje dobesedno visi na nitki.

smo v času, ko se zaradi koronavirusa 
dogaja veliko sprememb, s kakršnimi 
se nismo soočili še nikoli doslej. med 
najbolj občutnimi je omejitev gibanja. 
preživljanje časa doma, v skrbeh za 
zdravje in preživetje, za nikogar ni eno-
stavno. prazne ulice, nič druženj, otroci 
so sredi šolskega leta doma, podjetja in 
podjetniki ne vedo, kako bodo preživeli. 
Znašli smo se v negotovosti, več je trenj 
v družinah. kako v času epidemije živeti 
in ne "znoreti"?
situacija nas lahko vodi v razmislek 
o tem, kaj je resnično pomembno v  
življenju. kaj so naše temeljne vrednote 

in poslanstvo. razmere kličejo tudi po 
povečani skrbi tako zase kot za druge. 
ljudje v sodobni družbi smo pretirano 
aktivni in zaposleni z dejavnostmi, po-
gosto se ne znamo ustaviti, ne znamo 
prisluhniti. menim, da je trenutna situa-
cija priložnost, da se ustavimo in najde-
mo stik s sabo.
Upam, da bo v nas prebudila svetlo plat, 
več razumevanja, strpnosti in sočutja. 
vsekakor upam, da bomo iz tega prišli 
z več modrosti in bolje opremljeni za 
podobne situacije v prihodnosti. 
In če je koronavirus res tako smrtono-
sen, kot nekateri pravijo, bomo doživeli 
že davno pozabljeno srečo: vsako jutro, 
ko bomo odprli oči, bomo preprosto 
srečni. ne zato, ker bi morali kaj imeti 
ali ker bi morali kaj biti ali celo zato, ker 
bi morali kaj doseči. preprosto bomo 
srečni, ker smo živi in ker je pred nami 
nov dan. mogoče pa smo prav to po-
trebovali.
Milena Dobnik

Čas pred epidemijo pa je bil pester in 
poln dogajanj. vse je težko napisati in 
prikazati na papirju, pa vendar bi vam 
radi prikazali nekaj utrinkov dogajanj 
v naši krajevni skupnosti. pestro doga-
janje se je začelo v mesecu decembru 
2019 z naslednjimi dogodki:

MIKLAVŽEVANJE
v četrtek, 5. 12. 2019, nas je v cerkvi sv. 
Janeza v Šentjanžu obiskal sv. miklavž. 
veroučni učenci so pripravili kratek 
program, nato pa je prišel sv. miklavž s 
parklji, ki je z majhnimi pozornostmi ob-
daril vse pridne otroke. 

PRIHOD BOŽIČKA
vsi vemo, da se praznikov najbolj veseli-
jo naši otroci in zato smo, tako kot vsako 
leto, 19. 12. 2019 pripravili že tradicional-
no prireditev »prihod Božička«. priredi-
tev je bila namenjena vsem otrokom ks 
Šentjanž, obdarjeni pa so bili vsi otroci 
do 7. leta starosti. najprej smo pred do-
mom Borcev okrasili božično drevesce 
in postavili snežno vas. otroke, starše, 
stare starše in druge krajane smo pogo-
stili s toplim čajem in pecivom, ki smo 
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ga pripravili s skupnimi močmi. nato 
smo v dvorani doma za otroke pripra-
vili gledališko predstavo z naslovom 
»pod prazničnim dežnikom« v izvedbi 
gledališke skupine kUkUC iz Beltincev. 
po predstavi pa smo poklicali Božička, 
ki je otroke razveselil z darili. veseli smo, 
da smo našim najmlajšim spet pričarali 
nepozabne božične praznike in da so 
uživali tako otroci kot tudi njihovi starši.

STAND UP KOMEDIJI
 tudi na starejšo populacijo nismo po-
zabili, zato smo zanje v dom Borcev 
Šentjanž pri dravogradu prvič povabili 
priznane stand up komike.  
v soboto, 7. 12. 2019, smo uživali ob 
predstavi z naslovom »profesor kuzman 
mlajši« v izvedbi Uroša kuzmana. 
v soboto, 28. 12. 2019, pa so nas na pred-
novoletnem stand upu nasmejali ervin 

Šišić, gašper Bergant in perica Jerković. 
odziv krajanov in drugih obiskovalcev 
je bil zelo navdušujoč, saj je bila dvora-
na napolnjena do zadnjega kotička. vsi 
udeleženci predstav so podali pozitivne 
pohvale in izražali željo, da bi se takšne 
prireditve lahko dogajale večkrat. 
 
KONCERT PIHALNEGA 
ORKESTRA ŠENTJANŽ
26. 12. 2019 je bilo dogajanje že tradici-
onalno namenjeno Božično-novoletne-
mu koncertu godbe na pihala Šentjanž, 
hkrati pa na ta dan obeležujemo tudi 
dan samostojnosti in enotnosti, ki jo je 
tokrat popestril slavnostni govornik g. 
peter Zakrajšek. 
priča smo bili odlično pripravljenemu in 
odigranemu koncertu naših godbenic 
in godbenikov. vsako leto v pripravo 

božično-novoletnega koncerta vlagajo 
veliko truda in prostovoljno vloženega 
časa, kar se je videlo tudi tokrat. pro-
gram so popestrili učenci oŠ Šentjanž, 
mpZ Štefan goršek Čaki, posebna gosta 
pa sta bila majda in marjan petan. 

SPOMINSKA SVEČANOST
PRI MEDVEDU
1. 2. 2020 smo v sodelovanju s člani 
društva za napredek in razvoj organizi-
rali že tradicionalen pohod na kmetijo 
medved, kjer smo s spominsko slove-
snostjo obeležili 75. obletnico tamkaj-
šnjih pobojev. na proslavi so sodelovali 
mpZ goršek Štefan Čaki, godba na piha-
la Šentjanž in učenci oŠ Šentjanž. 

Udeležba te spominske slovesnosti je iz 
leta v leto številnejša. obiskovalci s tem 
dokazujejo in izkazujejo hvaležnost za 
vse, kar so padli borci storili za nas, da 
živimo v dokaj mirnih razmerah.
po proslavi je sledilo druženje s klepe-
tom in pogostitvijo vseh obiskovalcev.

ČREŠNIKOV MEMORIAL
v nedeljo, 16. 2. 2020, je na smučišču 
Bukovnik potekal tradicionalni Črešni-
kov memorial. Udeležili so se ga obča-
ni občine dravograd, kjer so tekmovali 
po posameznih krajevnih skupnostih:  

Šentjanž, dravograd, tr-
bonje, libeliče in Črneče. 
Udeležba je bila zelo do-
bra. 

PUSTOVANJE 
V ŠENTJANŽU
pustni karneval je letos 
v sodelovanju z Javnim 
zavodom dravit iz dravo-
grada potekal 22. 2. 2020. 
Bilo je izredno pestro in 
zanimivo. Zbor mask je bil 
na igrišču pri oŠ Šentjanž, 
nato je sledila povorka 
skozi vas v spremstvu 
godbe na pihala Šentjanž. 
ob prihodu na prizorišče 
pred domom Borcev Šen-
tjanž pri dravogradu se 
je začelo pustno rajanje 
in predstavitev mask. Za 

pustno vzdušje so poskr-
beli kurenti in domača glasbena gostja 
dunja vrhovnik. posladkali smo se s sla-
stnimi krofi, čajem in obloženimi kruhki 

z domačimi »grumpi«. 
prireditve konec lanskega leta ter janu-
arja in februarja 2020 so bile lepo obi-
skane. obisk udeležencev pa je seveda 
zahvala za vložen trud.

poleg vseh omenjenih dogodkov, pri 
katerih smo v ks Šentjanž tudi finanč-
no pomagali, se nenehno trudimo in 
aktivno vključujemo v boljše delovanje 
lokalne skupnosti in pomagamo posa-
meznim društvom.

krajanke in krajane ks Šentjanž ob-
veščamo, da lahko z nami kon-
taktirate preko elektronske pošte 
ks.sentjanzpridravogradu@gmail.com 
ali preko facebook strani: krajevna 
skupnost Šentjanž, kjer vas bomo ob-
veščali o vseh aktivnostih in novostih. 
veseli bomo in smo vaših predlogov in 
pobud, saj le skupaj zmoremo še več za 
boljše delovanje ks Šentjanž. 

o uradnih urah v prostorih ks Šentjanž 
pa vas bomo še obvestili.
Irena Vrhovnik
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kS LibeLiče 
V Krajevni skupnosti Libeliče se je kljub omejitvam ob 
pandemiji koronavirusa marsikaj dogajalo. V krajevnem 
glasilu smo dogodke povzeli in o tem zapisali naslednje 
prispevke. Zajemamo obdobje od januarja do maja leto-
šnjega leta. 
Kot že tolikokrat so tudi letos pridne roke uredile naše 
»trikotno« krožišče. Vsakokrat je motiv posvečen aktu-
alnim dogodkom. Letos je zajčke pripravil Ivan, izgled 
pa je delo družine Rapuc. Aranžma, kot vedno, izvedejo 
stalne urejevalke dobrodošlice v Libeliče. Hvala vsem!

Živeti ob meji – pripovedni večer v Žvabeku
v petek, 31. 1. 2020, je od 19. do 21. ure v Hiši kulture v Žvabeku 
ob 100. obletnici plebiscita na koroškem potekal zanimiv večer 
pripovedovalcev, ki so ga organizirali predstavniki kpd drava 
iz Žvabeka. povezovalec programa je bil prof. Jokej logar. k so-
delovanju sta bila povabljena tudi predstavnika libelič – franc 
perovnik in adrijan Zalesnik. prisluhnili smo pripovedovalcem 
z obeh strani meje, ki so obujali spomine na življenje ob meji 
nekoč in danes.
prireditev je del evropskega projekta Carinthija 2020 in je bila 
zelo dobro obiskana. poslušali smo o ljubezenskih srečanjih, 
švercanju, strogih graničarjih in pogumnih libeliških pobih, ki 
so po plebiscitu leta 1920 s pomočjo vaške inteligence (žu-
pnik anton vogrinec, učitelja rudi mencin in Janko gačnik) in 
s pritiski na slovensko vlado v ljubljani in Beogradu dosegli 
ponovno štetje glasov in premik meje. tako je večji del libelič 
leta 1922 pripadel kraljevini sHs, manjši del (leifling) ter poto-
če pa so ostale v republiki avstriji. libeličani so bili tako nekaj 
časa gospodarsko odrezani od sveta. o tem 100-letnem do-
gajanju v tem prostoru sta nam na začetku programa pripove-
dovala prof. Štefan pinter in adrijan Zalesnik, kako pa so vse to 
doživljali ljudje ob meji, so nam povedali pripovedovalci obeh 
strani meje s svojimi osebnimi izpovedmi.

najstarejši med njimi je bil franc perovnik, ki je povedal o prvih 
spominih na mejo in življenju ob njej. na koncu je dodal, da 
je v zadnjih letih, ko lahko prosto prečkamo mejo, vendarle 
najlepši čas. ljudje lahko ponovno svobodno obiščejo soro-
dnike, prosto prečkajo mejo in se neomejeno gibljejo na obeh 
straneh oz. na ozemlju obeh držav. mogoče mejo nekaterim 
starejšim predstavlja jezik, saj so zaradi strogega političnega 

sistema le redki avstrijski koroški slovenci v družinah ohranili 
slovenski jezik in so dvojezični, v Jugoslaviji pa se nemščine v 
šolah (še posebej trdo ob meji) nekaj časa po drugi svetovni 
vojni sploh niso učili, saj so v šoli poučevali le ruščino in srbo-
hrvaščino.
starejšim pripovedovalcem je meja nekoč predstavljala strah, 
težko jo je bilo prečkati zaradi strogega varovanja. v mladosti 
so jih starši svarili pred graničarji in strogimi ukrepi, zato so se 
je izogibali. kljub temu je bilo tudi veliko ubežnikov, ki so šli po 
svetu za boljšim zaslužkom in tam ostali, v domovino pa so se 
vračali le na družinske obiske.
pripovedovalci, rojeni po letu 1945, so mejo doživljali drugače, 
enostavno je bila tam, del njihovega življenja, bilo jo je tudi 
enostavneje prečkati. po letu 1960 se je meja sprostila, slo-
venski korošci so veliko zahajali čez mejo v trgovine, ker se v 
Jugoslaviji določenih stvari ni dalo kupiti. nekaterim trgovcem 
v avstriji je takrat posel cvetel, torej je meja predstavljala tudi 
priložnost za dober zaslužek. s tem pa je povezano tudi »šver-
canje« – o tej iznajdljivosti smo prisluhnili zanimivim dogodi-
vščinam o skrivanju aparatov, kave …
ljudje ob meji so živeli v sožitju, eni so ostali v avstriji, drugi 
v Jugoslaviji in kasneje v sloveniji. nekako jim je uspelo ohra-
njati sorodstvene in prijateljske vezi, nekatere domačije so 
kasneje postale točke srečanj sorodnikov z vseh vetrov, zato 
je mag. Štefan kramer, ki ima korenine v libeličah, na koncu 
poudaril pomen večjezičnosti in medkulturnosti. Zanimiva je 
tudi zgodba potoških gasilcev, ko so marca leta 1975, ko je bila 
v libeličah sprožena gasilska sirena, takoj prihiteli na pomoč. 
Zagorelo je pri lužniku, bila je že noč, meja je bila ponoči za-
prta z »rampo«, a potoški gasilci so enostavno zlomili rampo 
in prihiteli na pomoč.
po dveh urah zanimivega pripovedovanja lahko strnem, da je 
bila to odlična priložnost za druženje in obujanje spominov, 
kjer smo pozabili na politiko in prisluhnili osebnim, včasih že 
intimnim zgodbam naših pripovedovalcev.
po uradnem delu smo si vzeli čas za druženje in obujanje spo-
minov. to je dokaz, da človek najde pot do človeka kljub pre-
prekam, ki jih predstavlja politična oblast. Srce vedno najde 
pot do srca.
Simona Jerčič Pšeničnik; foto: Karl Pölz

Korajža je v Libeličah doma X
Jubilejna, 10. prireditev korajža je v libeličah doma je spet nav-
dušila polno dvorano obiskovalcev. pred desetimi leti je Jožica 
srebotnik Zalesnik prvič organizirala to prireditev, ki so jo po-
svetili praznovanju slovenskega kulturnega praznika. skozi vsa 
leta so tudi na tak način poudarjali pomen kulture svojega na-
roda in to kulturo iskali med preprostimi in domačimi ljudmi. Z 
leti je bilo videti, da interes sodelujočih pada ter da bo morda 
ravno jubilejna prireditev zadnja. glede na letošnjo prireditev 
temu ne moremo pritrditi. režijo je imela predsednica kpd li-
beliče Simona Jerčič Pšeničnik. domači talenti so s svojimi 
točkami naredili zabavno in raznoliko kulturno prireditev. pol-
na dvorana obiskovalcev je dokaz, da je takšna pot oživljanja 
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kulture in življe-
nja z njo le prava. 
preprosto, vendar 
srčno oblikovan 
program naredi 
libeliške prireditve 
gledljive, zabavne 
in ljudske.
s slovensko hi-
mno je program 
začel Mešani pev-
ski zbor Libeliče, 
ki je imel v svojem 
programu tudi ko-
mični vložek, kako 
poteka nastop, če 
ni prave pevovod-
kinje. mlada vo-
ditelja prireditve 
Lana Stolnik in 
Nej Konečnik sta 
na oder povabila 
Elin Pšeničnik, 
ki je na klavir zai-
grala dve skladbi, 
nakar je Adrijan 
Zalesnik v različ-
nih narečjih de-
klamiral pesem 

toneta pavčka. program sta nadaljevala Marko Prevolčič in 
Tadej Kobovc s harmoniko, sledil mu je brat Borut s trobento. 
Čarovniške veščine je pokazala Alja Kos. najbolj pa je gledalce 
navdušil Nej Konečnik s prijateljem Gašperjem Plešivčnikom, 
ko sta izvedla imitacijo znanega slovenskega reperja. Z video 
filmom so se predstavili mladi judoisti iz libelič, ki jih trenira 
Nuša Perovnik, ter povedali, da judo le ni samo borilni šport, 
ampak tudi način postati dober in pošten človek. Tia Grubel-
nik je pokazala svoje pevske sposobnosti, Mira in Jože Pše-
ničnik pa sta uprizorila skeč »gostilna«, v katerem so zaigrali 
tudi njuni vnuki. Z njimi pa je zapelo tudi občinstvo v dvorani.

Ob “Korajži“ še razstava “Šport v Libeličah 
nekoč in danes”
Že kar nekaj let vzporedno s »korajžo« v prostorih kmetije 
Buč potekajo razstave, ki imajo namen ohraniti tudi tisti del 
kulturne dediščine, ki včasih neopažen gre mimo nas. Dragi-
ca Perovnik, ki je organizatorka teh razstav, s svojim delom 
spodbuja in ohranja zavest ljudi o preteklosti. tokrat je bila 
tema razstave »Šport v libeličah«. na razstavi je sodelovalo kar 
precej starejših razstavljavcev in veliko mladih, ki zadnjih nekaj 
let zaznamujejo to panogo in preko nje tudi prenašajo ime 
domačega kraja v širši prostor. dragica je povedala, da so letos 
sodelovale štiri družine z družinskimi priznanji, osem aktivnih 
mladih športnikov, športno društvo HIt gorče ter ostalih 12 

rekreativnih športnih navdušencev. razstavljenih je bilo oko-
li 1000 kolajn, pokalov in priznanj. veseli so bili tudi arhivskih 
dokumentov, ki jih hranijo posamezniki o športnem dogajanju 
v libeličah.

Višinske priprave MePZ KPD Libeliče
v zgodnjem sobotnem jutru se kolona avtomobilov vzpenja 
v strmine nad dravsko dolino. Ustavi se pri planinskem domu, 
potniki 'poskačejo' iz avtomobilov, zajamejo gorski zrak v plju-
ča ter se v krogu brž začnejo razgibavati. nihče ne bi uganil, 
ampak to so člani libeliškega pevskega zbora, ki so prišli na 
dvodnevne intenzivne vaje v planinski dom na košenjaku.
In v resnici je bilo precej intenzivno. točno ob deveti uri so se 
že razlegli prvi akordi in niso potihnili do pozne noči. no, nekaj 
pavz za prehranjevanje je le bilo potrebnih. ampak v resnici je 
bilo tudi slednje ob izvrstni kuhi v domu kar intenzivno. ostale 
ure pa se je prepevalo, nekaj časa ločeno po glasovih, nato vsi 
skupaj, melodije pa so zvenele vse bolj ubrano. le tam nekje 
pred večerjo je zbranost na trenutke popuščala, kar smo vese-
lo izkoristili za trening smejalnih mišic. po odlični večerji smo 
se naužili gorskega zraka in pretegnili 'tačke'.

sledilo je veselo druženje ob praznovanju mitjevega rojstne-
ga dne, kjer je za presenečenje poskrbela Bernardina slastna 
torta. tudi tu brez petja ni šlo, suvereno smo obdelali vse, od 
fredijevih evergrinov do lastnih uspešnic, kot je pridi nazaj. In 
še pred polnočjo smo utrujeni legli k počitku. tudi nedelja ni 
bila od muh. slastnemu zajtrku je že sledilo upevanje. nato pa 
spet najprej ločeno piljenje not, za konec pa še skupno ubra-
no petje vseh novih pesmi tega vikenda. tudi dirigentka je bila 
zelo zadovoljna z nami. Še kosilo, med katerim so ugotavljali, 
da so takšne višinske priprave silno koristne za naš zbor in ta-
kšno druženje zelo prijetno. ob slovesu smo si bili enotni, da 
tako izvrstnemu dogodku pritiče, da postane tradicionalen.
Besedilo in foto: Vanja Gleščič

Libeliška pustnija 2020
ob dveh popoldan, na pustno soboto, smo bili povabljeni na 
veliko parkirišče sredi libelič. v maskah ali pa kot gledalci. oba-
krat bi dokazali, da nam je do ohranjanja tradicije in ljudskih 
običajev. kar pust zagotovo je. In res smo se začeli zbirati blizu 
parkirišča, sredi vasi in na glavni cesti. le na parkirišče se je 
bilo težko premakniti (?). no, pa smo tudi to počasi premagali. 
s prihodom skupinskih in posamičnih mask na prostor se je 
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tudi glavnina (ni jih bilo preveč) gledalcev približala dogaja-
nju. Izvirne skupinske maske so prikazovale aktualno stanje v 
naši državi, ki je že nekaj časa res pust(n)o. libeliška varda je 
opozorila na resnost trenutka. poveljnik je opozoril, da so si li-
beličani usodo krojili že pred stotimi leti in oni, varda, so tokrat 
tu zato, da zaščitijo krajane pred ponovnimi vplivi od zunaj ali 
od znotraj. res so vzbujali »strah«, ki je pripomogel k temu, 
da ob povorki po vasi še nikoli ni bilo toliko gledalcev. vedno 
več in več jih je bilo! na pogosta vprašanja poveljujočega: »Za 
koga?« je bil glasen odgovor vseh vardistov: »Za libeliče!«
najštevilčnejša skupina je bila družina ovčke Jona. sicer risan-
ka prikazuje, da vse ovčke le niso tako »ovčaste«, ampak bolj-
še. po mojem političnem gledanju je skupinska maska hotela 
prikazati splošno stanje v državi, ki nas ima vse za nekakšne 
ovčke. Za idejo in sodelovanje je treba čestitati malčkom iz 
vrtca ter njihovim staršem in vzgojiteljicam.
potapljači in reševalci so demonstrirali reševanje utopljenca. 
Zanimivo je bilo to, da so imeli svoje »kisikove bombe« nepre-
stano v uporabi. preveč »frišnega in čistega lufta« iz jeklenke 
je lahko včasih tudi nezdravo. napredek pri svetovnem in dr-
žavnem zdravstvu je dosegla raziskovalna skupina, ki si šteje 
v čast, da so ravno v libeličah na pustno soboto prvi odkrili 
cepivo proti CovId-19. dodobra so dezinficirali vse prisotne. 
voditelj pustne prireditve je civilno komisijo oblikoval med 
gledalci, ki so morali oceniti maske. ni pozabil povedati, da 
bodo imeli težko delo, saj idej za maske v libeličah ne zmanj-
ka. posamezniki so namreč poskrbeli, da je bila libeliška pu-
stnija tudi tokrat zelo pisana.
sporočilo tega časa je, da se odžene zima (kadar je) in se na 
široko odpre vrata prihajajoči pomladi. moderator je zbrane 
opomnil, da živimo v najlepšem okolju, ki mu je prizaneseno 
najhujše. razne hude ure vetra, žleda, povodenj in še kaj bi 
lahko rekli, nas bolj redko obiščejo. tudi županje že dolgo ni 
bilo v libeličah, je zaključil. komisija je opravila delo ter skleni-
la, da so vse maske najboljše in naj se darila razdelijo med vse. 
to so storili in neuradni del nadaljevali še pozno v popoldan.

Dvajsetletne želje se uresničujejo
Cesta libeliče–gorče (in obratno) je dobila novo podobo. 
kdaj so se v ks odločili za izgradnjo pločnika libeliče–gorče? 
prvič so postavko v program dela ks vnesli leta 1999. kar dvaj-
set let je bilo potrebnih, da se je želja krajanov uresničila. 
Zdaj obe naselji povezuje obnovljena cesta s pločnikom in 
javno razsvetljavo, avtobusni postajališči sta dobili hišici z do-
danim košem za smeti. posebej lep pa je pogled ob praznikih, 
ko se na svetilke izobesijo zastave. 

 občina dravograd je prisluhnila zahtevi po popravilu dela 
lokalne ceste do hišne številke 40. po skoraj petletnem poziva-
nju in prošnjah so obnovili okoli 30 m dotrajane lokalne ceste. 
Uporabniki se za storjeno iskreno zahvaljujemo.

Obvestilo o kresovanju
letošnje kresovanje pred prvomajskimi prazniki je odpadlo. 
prostor, na katerem smo kar precej let pridno zbirali material 
za grmado, je v lasti kmetije »pri Jaklnu«. sporočajo pa, da v 
prihodnje ne bodo več dovolili kresovanja na njihovi parceli 
in s tem nakazali, da bomo morali odpadno vejevje in ostale 
naravne gorljive odpadke odstranjevati drugače. ena od mo-
žnosti je, da najdemo drugega lastnika, ki bo to dovolil, druga 
pa komunalno podjetje.

Dejavnosti v kraju
Športniki, kakor tudi večina pre-
bivalcev, komaj čakajo, da se 
življenje normalizira, obžaluje-
jo, da se v lepem vremenu ne 
morejo ukvarjati s športom. so 
pa takoj ob umiku odloka o pre-
povedi športnih aktivnosti na 
igrišču postavili mreže za tenis 
in badminton. travnato igrišče 
(ki je tudi v zemljiški knjigi vpi-
sano kot last občine) so redno 
kosili, fantje pa so z zemljo izrav-
nali nastale vdolbine. Je pa Šd 
v zimskem času organiziralo vse 
svoje aktivnosti, ki jih izvajajo v 
zaprtih prostorih. 
pgd libeliče je edino društvo, 
ki je še pred uvedbo omejeval-
nih ukrepov proti širitvi koronavirusa izvedlo svoj redni občni 
zbor. Ukrepi jih niso omejili pri tradicionalnem opravilu ob 
prazniku dela, 1. maju. simbol tega praznika so z upošteva-
njem vseh zaščitnih predpisov postavili ob igrišču v gorčah. 
poročila in program dela za leto 2020, ki je bil sprejet na obč-
nem zboru, bomo objavili na libeliški internetni strani. 

Aktivnosti KS Libeliče
Ukrepi zaradi pandemije koronavirusa so ohromili tudi dejav-
nosti v organih ks. najbolj nejevoljni so, ker ne morejo in ne 
smejo nadaljevati s projektom skupnega objekta na igrišču. 
takoj, ko bo mogoče, bodo skupaj s Šd, pgd in kpd nada-
ljevali aktivnosti. podrli bodo stari objekt, odpeljali kontejner, 
zabetonirali osnovno ploščo za sanitarije in pripravili točkovne 
temelje za montažni leseni del.
strokovna služba na občini dravograd je obljubila, da bodo 
hkrati z meritvami na terenu za odmero pločnika uredili tudi 
izmero parcele (igrišče). s tem bodo omogočili tudi točno lo-
kacijo objekta.
o pločniku pišemo v enem od člankov. kdaj bo otvoritev, pa 
zaradi stanja v državi ni določeno. predsednik sveta ks libeli-
če, Jože pšeničnik, je povedal, da zahteve in prošnje krajanov 
o reševanju njihovih problemov naslavljajo neposredno na 
občino ali na ks (elektronska pošta: krajevnaskupnost@libe-
lice.si). manjše probleme sprotno rešujejo, večje pa predajo v 
reševanje občine. dogovarjajo se, da bi ks sama organizirala 
čistilno akcijo, ki bi trajala en teden (vrečke bi dobili pred gasil-
skim domom, se vpisali v seznam in napisali, kje boste čistili). 
vrečke s smetmi bi odlagali na za to določena mesta. s po-
drobnostmi vas bodo pravočasno seznanili.
naslednja seja sveta ks libeliče je predvidena za konec mese-
ca maja ali takoj, ko bo to dovoljeno.
  
V kakšnem okolju živimo?
res je, da smo različni. različnih nazorov in tudi različni pri 
dojemanju nekaterih predpisov ali navad. na to razmišljanje 
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kS trbonje
Po končanem veselem decembru, ki smo ga v Trbonjah 
obeležili z dvema odličnima dogodkoma, in sicer s kon-
certoma »S SLOVENSKO - DALMATINSKO GLASBO" in 
"BOŽIČNIM KONCERTOM", je bil v mesecu januarju 2020 
načrtovan počitek. V februarju nam je uspelo pripraviti 
kurentovanje in pustovanje, nakar je sledilo nenačrtova-
no mirovanje zaradi razglašene pandemije kot posledice 
bolezni COVID-19. Vse načrtovane aktivnosti so bile od-
povedane in žal tudi v bližnji prihodnosti nimamo prav 
veliko upanja na skupna druženja ob tradicionalnih do-
godkih. Kljub temu smo v mesecu marcu izvedli čistilno 
akcijo v prav posebni obliki, ki je predstavljena v nada-
ljevanju. Ob tem vsem krajankam in krajanom želimo, da 
ostanejo veseli in predvsem zdravi.   

PUSTNI KARNEVAL 
pustna ne-
delja, 23. 2. 
2020, je bila 
r e z e r v i r a -
na za ma-
ske, ki so se 
p o p o l d n e 
zbrale pred 
g a s i l s k i m 
domom v 
tr b o n j a h . 
komisija je imela pri »izboru« tudi tokrat težko delo, vendar na 
koncu ni bilo razočaranj, saj je bilo dovolj daril in nagrad. Za 
vse, tudi za »nemaske« pa je bilo dovolj čaja, krofov in še kaj se 
je našlo za pod zob. 

ČISTILNI POHOD
v času pandemije so veljale 
omejitve gibanja in druženja, 
kljub temu pa so se lahko lju-
dje gibali in sprehajali v bliži-
ni svojega doma oz. v okviru 
občinskih meja. ker smo v tr-
bonjah vsako leto v mesecu 
marcu sodelovali na občinski 
čistilni akciji, smo se odločili, da 
kraj očistimo tudi letos. tokrat 
se žal nismo mogli zbrati sku-
paj, zato smo se odločili, da lahko sami posamezno ali v krogu 
družinskih članov očistimo svoj kraj v času sprehoda in tako 
združimo prijetno s koristnim.
"Čistilni sprehod" je potekal tako, da smo od 17. 4. 2020 do 24. 4. 
2020 na vhodu v dvorano gasilskega doma pod nadstrešnico 
postavili mizo, na kateri so si lahko krajani vzeli vrečke za od-
padke, hkrati pa so vpisali tudi lokacijo pobiranja odpadkov in 
se kot udeleženec po želji tudi vpisali. Čez vikend se je nabral 
kar lep kup smeti oz. natančneje rečeno − pločevink. razgla-
bljati o tem sploh nima smisla, saj fotografije povedo več kot 

me je spodbu-
dil nekulturen, 
n ep r is to j en , 
n en o r mal en 
odnos do la-
stne okolice in 
širšega narav-
nega okolja.
o d l a g a n j e 
smeti in rav-
nanje z njimi si 

(nam) je javno komunalno podjetje kar dobro zastavilo. orga-
nizirali so odvoz odpadkov iz gospodinjstev, ki zajema kar ne-
kaj postavk. kaj konkretno, si preberite na njihovi spletni strani. 
osredotočil se bom le na nekaj od teh, in sicer na odpadke »za 
v kante« in odpadke za možnost lastnega kompostiranja.

Že pred časom smo morali dati podatek, ali imamo možnost 
kompostiranja ali ne v lastnem kompostniku. Celo podpisati 
smo morali ta dokument. In prav je tako. Zavezali smo se, da 
bomo te odpadke primerno odlagali na lastnem zemljišču. ali 
to počnemo to vsi? ne! nekateri namesto kompostnika upo-
rabljajo kar potoke, gozdne jase in druge z grmovjem porasle 
predele naše okolice. »saj bo zgnilo, saj bo odnesla voda, saj 
bo prerasla trava« so najpogostejši odgovori ali razmišljanja. 
nesramnost je prva beseda, ki mi pride na misel. ali pa z ob-
žalovanjem pomislim na te ljudi, ki niso zmožni dojeti, da ži-
vljenje v skupnosti pomeni tudi spoštovanje nekaterih norm, 

ki jih ne bi bilo treba zapisati, če bi se vsi dovolj zavedali, da 
je narava trenutno naša, pozneje pa bo od naših potomcev. 
ali jim res privoščimo, da bodo živeli v ostankih, odpadkih in 
nesnagi, ki jo mi odmetavamo, kjer se nam pač zdi. Ja, res se 
nekaterim to tako tudi zdi.

lepo okolje ne pomeni le zgledno urejenega lastnega dvo-
rišča, zelenice ali vrta. pomembno je tudi, v kakšno okolje je 
vse to postavljeno. le pogled na širšo okolico daje pravo sliko, 
kje in kako živimo. ali nam je res vseeno, kako je videti potok, 
ob katerem se sprehajamo, kako je videti gozd, skozi katere-
ga tečemo … dodati moram še vse pogostejšo jezo lastnikov 
gozdov in poljskih parcel. ne dovoljujejo, da se v ali na njihovo 
lastnino posega brez njihovega dovoljenja. to se nanaša na 
odlaganje odpadnega materiala v gozdovih in vedno pogo-
stejše sprehajanje sprehajalcev in vožnjo mopedistov izven 
poti, puščanje pasjih iztrebkov, ki na koncu pristanejo v krmi 
za živali. pravijo, da želijo, da se s tem preneha, kajti osebna 
lastnina ni javno odlagališče ali sprehajališče. kljub trudu ne-
katerih, da so v naravi uredili tudi prijetne kotičke z razgledom 
in možnostjo počitka sprehajalcev, ima grenak priokus. lepo 
urejen prostor ne opravičuje posega v lastnino brez vprašanja. 
Je pa dobrodošla ideja, ki se lahko izvede še kje drugje, seveda 
s soglasjem lastnikov zemljišč.

moje razmišljanje je dobronamerno, namenjeno tistim, ki se 
v napisanem prepoznajo. Upam, da bo vsaj malo pomagalo.
Besedilo in foto: Adrijan Zalesnik
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besede. Žalostni smo, da med nami živijo ljudje brez osnovnih 
manir in brez spoštovanja narave, takšno odmetavanje ploče-
vink pa veliko pove tudi o spoštovanju do sokrajanov.

OSNOVNA ŠOLA TRBONJE
MOJ DAN V TEM POSEBNEM ČASU
»Bil je sončen dan. mama je pripravila bivališče za zajčka, na 
skrivaj. Zajčka je pripeljala teta Zdenka in stric rajko. Zajček 
mi je bil takoj zelo všeč. dal sem ga takoj v njegovo kletko. Z 
mamo sva mu dala seno, pšenico in vodo. Hitro je začel piti 
vodo in grizljati pšenico. 
kletko imam blizu tram-
polina. vsak dan mu za 
družbo prinesem Čipija. 
vsak dan moram počistiti 
kletko. Ime sem mu dal 
tomi. Zelo ga imam rad.«
Aljaž Pečovnik, 2. razred

DOMA ZARADI KORONAVIRUSA
»nekoč je prišel koronavirus. Šole so se zaprle. doma smo. pogre-
šam sošolce. doma pomagam v hlevu. In pasemo telice. Z Blažem 
jih paziva, da ne pobegnejo. pogrešam igro s sošolci. naredim na-
logo in grem jest. ko se najem, grem telice past. Imam novo kolo. 
komaj čakam, da grem v šolo.«  Zala Božič, 3. razred

Peter Rudolf, 2. razred           Zala Božič, 3. razred

Anja Nabernik, 1. razred     JULIJA GRACEJ GRÖGL, 1. razred

GODBA NA PIHALA TRBONJE NAS OBDARI
kot vsako leto smo se tudi decembra odzvali povabilu godbe 
na pihala trbonje. povabili so nas na svoj tradicionalni koncert, 
ki vsako leto s svojim pestrim repertoarjem skladb in gostov pri-
vabi veliko število poslušalcev. tudi v vrtcu trbonje smo se odlo-
čili, da s kratkim programom dodamo svoj delček in tako pope-
strimo koncert. takoj smo začeli s pripravami in se naučili nekaj 

pesmic ter dekla-
macij, ki smo jih 
z velikim pono-
som predstavili 
sokrajanom. na 
naše preseneče-
nje je predsednik 
godbe na koncu 
koncerta oznanil, 
da nas bodo na-

gradili z nakupom malih ritmičnih in melodičnih instrumentov. 
tega smo se zelo razveselili in že komaj čakali, da bomo lahko 
ustvarjali različne glasbene motive in nove melodije. na dan, ko 
smo v vrtec dobili škatlo z instrumenti, sta nas še posebej pre-
senetili tudi sestri Jezernik, ki sta nam podrobneje predstavili 
instrumente in za nas pripravili prav poseben program ter nekaj 
skladb zaigrali na mali bobenček.  Vzgojiteljici Katja in Janja

KD BROD
kulturno društvo 
Brod trbonje je v 
marcu 2020 uprizo-
rilo komedijo poštar 
JakeC in jo ob dne-
vu žena že tradici-
onalno posvetilo 
vsem ženam. 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO TRBONJE
tako kot v vseh društvih je tudi naše delovanje onemogoči-
la pandemija CovId-19. v pgd trbonje smo pred ukrepom 
prepovedi druženja opravili nekaj aktivnosti. leto 2019 smo 
zaključili z božično delavnico, ki smo jo pripravili za naše naj-
mlajše. potekala je v nedeljo, 15. decembra, na njej pa so izde-
lovali različne okraske, s katerimi so okrasili božično drevo in 
dvorano gasilskega doma. Za presenečenje je na koncu delav-
nice poskrbel še Božiček, ki je naše mlade ustvarjalce obdaril s 
skromnim darilom.

Začetek leta je bil namenjen zborom članov, kjer smo se družili 
s člani sosednjih ter prijateljskih društev. 29. februarja je potekal 
zbor članov pgd trbonje, na katerem smo priznanja za uspešno 
opravljen tečaj za gasilca pripravnika podelili osmim članom, en 
član pa je opravil tečaj za nosilca izolirnega dihalnega aparata. na 
zboru so bile podeljene plakete za gasilskega veterana ter značke 
za dolgoletno delo v gasilski organizaciji in za delo v operativi.
7. marca je v Črnečah potekal kviz gasilske mladine gZ dravograd. 
sodelovali smo z dvema ekipama mladincev in eno ekipo pionir-
jev. ekipi mladincev sta dosegli 4. in 6. mesto. ekipa pionirjev je 
dosegla 2. mesto in se uvrstila na regijsko tekmovanje, ki pa je bilo 
kasneje odpovedano. 
tako kot marsikje po sloveniji smo za 1. maj, praznik dela, gasilci 
priskočili na pomoč godbi na pihala trbonje, da so lahko s po-
močjo gasilskega 
avtomobila izve-
dli tradicionalno 
prvomajsko bu-
dnico.
kljub prepovedi 
druženja skrbimo, 
da sta orodje in oprema brezhibna in pripravljena za primer 
posredovanja ob morebitnih intervencijah, skrbimo pa tudi za 
varnost kraja, za kar se trudimo že dobrih 55 let. Magda Kadiš

Bogdan Brezovnik

kraJevne skUpnostI
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knJIŽnICa

KnJIžnICa Dravograd

Prispevek: Jerneja Ban

PriPoročaMo vaM:

Knjige za mlade
1. Ogrizek, Maša: LJUBO DOMA
2. Mansour, Haifaa Al: ZELENO KOLO
3. Sokolov, Cvetka: BO RES VSE V REDU?
4. Walliams, David: ATI V ZAGATI
5. Pennac, Daniel: ERNEST IN CELESTINA
6. Lagercrantz, Rose: MOJE SREČNO ŽIVLJENJE
7. Aerts, Jef: MODRA KRILA
8. Mitchelhill, Barbara: ERIK IN ČRTASTA GROZA
9. Moderndorfer, Vinko: BABICA ZA LAHKO NOČ
10. Stark, Ulf: GOSPOD GROM
11. Ludwig, Trudy: NEVIDNI FANT
12. Stepančič, Damijan: SVETILNIK

Knjige za odrasle
1. Osojnik, Iztok: NEWYORŠKA TRILOGIJA
2. Rezman, Peter: MESTO NA VODI
3. Kočan, Kristina: DIVJAD
4. Vukšić, Goroslav – Gogo: NORCI POMORCI
5. Radmilovič, Marko: KOLESAR
6. Vrbič, Vlado: PRESTRELJENE SANJE
7. Zusak, Markus: FANT, KI JE POSTAL MOST
8. Handke, Peter: ŽALOST ONKRAJ SANJ
9. Karahasan, Dževad: TOLAŽBA NOČNEGA NEBA
10. Čander, Mitja: SLEPEC
11. Zajc, Lenart: DELCI SVETLOBE
12. Rooney, Sally: NORMALNI LJUDJE

Novitete
1. Sapolsky, Robert M.: OBNAŠAJ SE!
2. Holiday, Ryan: OVIRA JE POT
3. Duckworth, Angela: PREDANOST
4. Sinek, Simon: VODITELJI JEDO ZADNJI
5. Dolinšek, Janez: DALEČ OD BLIZU
6. Spitzer, Manfred: OSAMLJENOST
7. Radinger, Elli H.: MODROST STARIH PSOV
8. Hočevar, Tone: SKUŠNJAVE
9. Saunders, Cicely: ČUJTE Z MENOJ
10.  Barbu, Petre: VELIKA ZABAVA
11.  Gorny, Grzegorz: VATIKANSKI TAJNI ARHIV
12.  Pahor, Boris: TAKO MISLIM

DogoDki v knjižnici DravograD

PREMAGAJ ANKSIOZNOST IN NAJDI PRAVI MIR TER 
ZADOVOLJSTVO, Andrej Pešec
andrej pešec je univ. dipl. politolog, deluje pa kot celo-
stni psiholog, pedagog, trener in strokovnjak za odnose 
ter osebni razvoj. vodil je že več kot 1400 predavanj, we-
binarjev in izobraževanj, za katere so značilni nenavadni 
praktični primeri, sinteza sodobnih celostnih znanj, mo-
drosti in motivacijske filozofije. njegove zgodbe lahko 
spremljate na socialnih omrežjih in spletni strani Znanje 
za življenje https://www.znanjezazivljenje.si/. 

Andrej Pešec, 6. januar 2020 

OBISK SLEPIH IN SLABOVIDNIH UPORABNIKOV, 
20. JANUAR 2020
v dravogradu se že nekaj let srečuje skupina slepih in 
slabovidnih ljudi, ki prihajajo iz različnih koroških krajev. 
srečujejo se v prostorih obrtne zbornice dravograd, za 
njihova srečanja pa skrbi andreja Božnik. v preteklih le-
tih smo se nekajkrat udeležili njihovih srečanj in jim kaj 
zabavnega prebrali. tokrat pa smo jih povabili v naše 
prostore in jim predstavili, kaj vse knjižnica nudi upo-
rabnikom s posebnimi potrebami. 

v knjižnici imajo brezplačno članstvo in si lahko izposo-
dijo knjige z velikim tiskom, zvočne knjige, povečevalne 
lupe. ker imamo urejen dostop do naših prostorov, lah-
ko obiščejo naše dejavnosti in prireditve. seveda pa se 
prilagajamo njihovim specifičnim potrebam in prisluh-
nemo njihovim željam.

Poletni obratovalni čas (julij, avgust)
Ponedeljek in sreda od 9.00 do 18.00

Torek, četrtek in petek od 8.00 do 15.00
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ČAROBNA AFRIKA – POTOPISNO PREDAVANJE 
MARINKE DRETNIK, SUZANE PLANŠAK, 
JASMINE POPIČ
Že nekaj let zapored gostimo pogumne korošice, ki se 
vsako leto podajo na novo avanturo. tokrat so obiskale 
čarobno afriko. po namibiji in Bocvani so dobre tri tedne 
potovale z avtomobilom, spale pod zvezdami med divji-
mi živalmi.

ČAROBNA AFRIKA – potopisno predavanje Marinke Dretnik, Suzane 

Planšak, Jasmine Popič, 22. januar 2020

DEMENCI PRIJAZNA TOČKA
dom Hmelina, dom za starejše občane in spominčica, 
slovensko združenje za pomoč pri demenci sta v društvu 
upokojencev in knjižnici dravograd odprla demenCI prI-
JaZnI toČkI. točka je namenjena osebam z demenco, 
njihovim svojcem in vsakemu, ki želi pridobiti informacije 
o bolezni in o tem, kam se obrniti po pomoč in nasvet.  

Otvoritev »Demenci prijazne točke«, 27. januar 2020

PROJEKT DOLGOTRAJNE OSKRBE
koroški dom starostnikov izvaja pilotni projekt dolgotraj-
ne oskrbe, ki bo izhodišče za dokončno ureditev sistem-
skih rešitev na področju dolgotrajne oskrbe. med par-
tnerji sta tudi občina dravograd in društvo upokojencev 
dravograd s prostovoljci, izvajalci programa starejši za 
starejše. 

v naši knjižnici potekajo usposabljanja za prostovoljce, 
prav tako pa so vsak drugi teden potekala predavanja za 
širšo javnost z različnimi tematikami: prehrana starostni-
ka, prva pomoč, paliativna oskrba, nasilje v družini, oseb-
na higiena, komunikacija z osebami z demenco. v letu 
2020 so bila izpeljana štiri predavanja, najmanj toliko je 
bilo planiranih še do junija, vendar jih žal nismo mogli 
izpeljati.

LITERARNI VEČER S PISATELJICO IN PESNICO 
ANTICO MARIJANAC
antica marijanac je predstavila avtobiografski roman 
razsuti cvetovi, v katerem je opisano njeno življenje, po-
svečeno učiteljskemu poklicu. prva leta poučevanja jo je 
pot zanesla tudi v dravograd, kjer je nekaj let poučevala 
na oŠ neznanih talcev. med obiskovalci se je antice mar-
sikdo spomnil kot sodelavke ali učiteljice. 
ob slovenskem kulturnem prazniku je v knjižnici predstavila 
svoje življenje in delo ter se vrnila v čas po 2. svetovni vojni.

Literarni večer z Antico Marijanac, 5. februar 2020

PROJEKTI, KI JIH ZARADI EPIDEMIJE COVID-19 
NISMO USPELI ZAKLJUČITI

12. sezona bralne značke za odrasle 
»Korošci pa bukve beremo«
letošnjo sezono je bralno značko spet osvojilo več kot 100 
bralcev, natančneje 108. Zaključno prireditev, načrtovano 
15. aprila, smo morali zaradi epidemije Covid-19 odpo-
vedati. kljub temu pa smo se našim zvestim bralcem za 
sodelovanje zahvalili s knjižnim darilom, ki so ga prejeli v 
maju, ko smo ponovno odprli vrata knjižnice. 

Branje ob kavi
tudi na branju ob kavi smo se letos družili samo nekajkrat. 
v mesecu februarju smo obiskali knjižnico radlje ob dravi, 
ki se je pred nekaj leti preselila v večje in primernejše pro-
store. Zelo lepo nas je sprejela direktorica slavica potnik, ki 
nas je popeljala skozi njihovo delovanje, nam predstavila 
dejavnosti in projekte. prijetna druženja ob kavi bomo na-
daljevali v septembru.

knJIŽnICa
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našI najmlajši

vrtec LibeLiče
MMM, KAKO DIŠI!
otroci v vrtcu libeliče imajo zelo radi, 
če jih nekdo obišče – pa naj so to gasil-
ci, babice ali dedki … vedno se jih raz-
veselijo in z njimi uživajo. vsako leto nas 
v vrtcu obišče dedek Branko in skupaj 
z otroki speče najbolj slastne palačinke. 
tudi v tem šolskem letu nas je obiskal 
in pogostil s pečenjem palačink. ob 
prihodu dedka so se otroci izkazali za 
izvrstne gostitelje, saj so dedka sprejeli 
izjemno prijazno. skupaj smo si pogle-
dali, katere sestavine potrebujemo za 
peko, jih poimenovali, naštevali … Z 
zanimanjem so pomagali pri mešanju 

in pripravi. med peko pa smo z ded-
kom prijetno kramljali, mu peli pesmi-
ce, rime in zastavljali uganke. palačinke 
smo namazali z marmelado in čokola-
do. sledila je prava pojedina, slastna 
marmelada in slastne palačinke, juhu-
hu … prijeten vonj po palačinkah pa je 
privabil tudi šolske otroke, ki so se nam 
kasneje pridružili in skupaj smo preži-
veli prijetno dopoldne. Z dedkom smo 
se dogovorili, da nas spomladi spet 
obišče. a žal smo se znašli v situaciji, ko 
smo bili vsi doma in komaj čakamo, da 
se stanje normalizira in da lahko z na-
šim delom nadaljujemo.
Monika Rus

DAN PRED »KORONO«
v vrtcu ni nikoli dolgčas, vedno se kaj 
dogaja, ustvarja … vedno imamo načr-
te in ideje za delo in igro. tako smo se 
tudi v tednu pred »korono« odpravili na 
sprehod čez mali most nad reko dravo. 
razigrani, veseli smo premagovali pot, 
še vedno pa imeli čas za opazovanje 
okolice. otroci so opozarjali na stvari, 
ki so jih pritegnile: avtomobili, hiše … 
pozdravljali so ljudi, ki smo jih srečeva-
li … v reki dravi smo opazili račke, se 

o njih pogovarjali, jih opisovali ter se 
dogovorili, da bo to tema za naše delo 
in dejavnosti v naslednjih tednih. med 
opazovanjem me je za rokav pocu-
kal otrok in mi rekel: »lej, kk se drava 
premika.« polni vtisov smo se vrnili v 
igralnico, takrat pa so 'udarile' novice o 
ukrepih ob pojavu koronavirusa. Z otro-
ki smo se o tem pogovorili. ob pesmi-
ci smo se naučili pravilno in zadostno 
umivati roke, skupno smo odstranili vse 
plišaste igrače, prav tako smo se dogo-

vorili, da otroci v vrtec ne prinašajo svo-
jih igrač. malo so me začudeno gledali, 
a se z menoj strinjali. naslednje jutro je 
prišel v vrtec fant, ki je vsak dan prina-
šal blazino za spanje. Z žalostnimi očmi, 
vendar z razumevanjem, mi je rekel: »al, 
ko bo ta bolezen minva, bom pa spt 
lahko prneso pojšt.« tako vsi čakamo, 
da to mine in se vrnemo v vrtec, kjer se 
bomo spet družili, igrali in delali načrte 
za …
Anica Vindiš

Pravljične ure
otroke, ki so redno obiskovali pravljične ure, smo nagradili s 
slikanico. prejeli so jo v maju, ko smo ponovno odprli knjižni-
co. Žal tudi zanje nismo mogli izpeljati načrtovane zaključne 
prireditve. veselimo se ponovnega druženja v oktobru.

POLETNO BRANJE IN PAKETI PRESENEČENJA 
ZA ODRASLE IN OTROKE
Že v mesecu juniju smo za vas pripravili poletne pakete 
presenečenja za odrasle in otroke, ki v tem času še olajšajo 
izbor gradiva. v paketih boste našli počitniško literaturo za 
brezskrbne dopustniške dni na plaži, v objemu planin ali 
na domačem ležalniku. Za otroke smo pripravili poletne 
pravljične pakete s knjigami o toplem poletju in počitni-
ških dogodivščinah. v paketu boste našli nagradni kupon, 
izpolnjenega oddali v skrinjico v knjižnici in sodelovali v 
nagradnem žrebanju, ki bo 11. septembra 2020.

Za otroke in mladino smo pripravili tudi počitniški kotiček, 
v katerem so razstavljene pustolovske, ljubezenske, poči-
tniške knjige po starostnih stopnjah.
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vrtec  Šentjanž
VPIS PREDŠOLSKIH OTROK 
V VRTEC ZA ŠOLSKO LETO 
2020/2021 IN GRADNJA 
NOVEGA VRTCA V ŠENTJANŽU
v letošnjem šolskem letu je vpis prvič 
potekal strnjenih 14 dni, in sicer od 2. 
3. do 13. 3. 2020. tako smo lahko večini 
staršev omogočili, da so lahko vlogo za 
vpis v vrtec za svojega otroka osebno 
oddali na upravi vrtca dravograd, kjer 
so prejeli tudi še druge ključne infor-
macije. na srečo smo z vpisom zaključili 
ravno na petek, 13. 3., zadnji dan, ko je 
bil vrtec še odprt, preden smo ga mo-
rali do nadaljnjega zapreti zaradi epide-
mije. Zaključitev vpisa nam je omogoči-
la, da smo lahko podatke analizirali tudi 
po zaprtju vrtca, oblikovali predvidene 
oddelke za novo šolsko leto, pripravili 
dopise in starše z obvestili razveselili o 
premestitvah in sprejetju v vrtec.
v rednem roku je bilo v vrtec vpisanih 
kar 130 otrok, od tega jih 18 v septem-
bru še ne bo izpolnilo starostnega 
pogoja, ki je 11 mesecev. Štirje otroci 
so bili v vrtec vpisani po roku. analiza 
podatkov je pokazala, da bomo lahko v 
šolskem letu 2020/2021 prvič po petih 
letih v vrtec sprejeli vse vpisane otroke, 
nekaj mest pa bo ostalo še za otroke, ki 
bodo starostni pogoj izpolnili med šol-

skim letom. komisija za sprejem otrok 
v vrtec zato ni bila potrebna. vsem že 
vključenim otrokom smo lahko omo-
gočili tudi želene premestitve v druge 
oddelke oziroma enote. slednje nam 
je seveda omogočila gradnja novega 
vrtca v Šentjanžu, ki se ga vsi že neiz-
merno veselimo. to lahko potrdim kot 
svetovalna delavka, predsednica sveta 
zavoda ter kot mamica dveletnemu 
sinu, ki prav tako obiskuje vrtec.
v letošnjem šolskem letu je bilo za 
vključitev v enoto Šentjanž zainteresi-
ranih kar 50 staršev otrok novincev, kar 

zagotovo potrjuje in opravičuje našo 
dolgoletno željo in potrebo po gradnji 
novega vrtca.
na tem mestu je zato prav, da se v ime-
nu strokovnih delavcev in staršev za-
hvalim občini dravograd za posluh in 
financiranje projekta ter investitorju za 
izvedbo gradnje novega vrtca.
kot kaže trenutna analiza, bo prosto-
rom novega vrtca s septembrom ži-
vljenje dalo nekaj več kot sto otrok, do 
konca leta pa še nekaj več.
saj veste: Hiša dobi življenje šele, ko so v 
njej otroci. Janja Kerbler, svetovalna delavka

vrtec DravograD
AKCIJA SRČNA PISMA 
ZA MALE BORCE
v sodelovanju z društvom viljem Juli-
jan smo se akcije srčna pisma za male 
borce lotili z uvodnim pogovorom o 
resnejših boleznih (o boleznih, ki nam v 
vrtcu niso najbolj poznane; o boleznih, 
ki so veliko težje, kot so gripa, prehlad, 
angina …). pogovarjali smo se o tem, 
kaj pomeni, če si dolgotrajno bolan. 
nekateri otroci iz oddelka že imajo ne-
kaj znanja o tem, saj imajo omenjene 
bolezni in posledice le-teh možnost 
občutiti in spremljati pri ljudeh, ki jih 
poznajo. Začeli so razmišljati, kako se 
počutijo predvsem otroci, ki so dalj 
časa v bolnišnici ali jim bolezen pre-
prečuje vsakodnevne aktivnosti (so ža-
lostni, ker se ne morejo igrati doma; za 
praznike pridejo drugi k njim, a bi mo-
goče raje oni obiskali sorodnike; pogre-
šajo prijatelje iz vrtca …). popolnoma 
spontano se je hitro oglasilo sočutje. 
otroci so izrazili željo, da jim narišemo 
nekaj veselega, živahnega, pozitivne-
ga, kar jim bo polepšalo dneve (v večini 
je bila to zaradi aktualno obravnavane 

teme mavrica). med risanjem sva jih s 
sodelavko spodbujali, da so z beseda-
mi izrazili, kaj želijo sporočiti otrokom, 
ki so jim namenjena srčna pisma – naj 
čim prej ozdravijo, naj bodo srečni, naj 
se imajo lepo. risbice smo nalepili na 

velika srca, ki se prepogibajo v kuver-
to … tako bodo male borce, ko bodo 
kuverte odprli, presenetile napisane in 
narisane lepe želje prav IZ srCa, ki jim z 
naše strani sporočijo največ.
Doroteja Majcen
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oŠ neznanih taLcev DravograD 
Pouk na daljavo. Ne, kaj takšnega se v celotni zgodovini šolstva zagotovo še nikoli ni zgodilo. Mimogrede pa naj 
omenim, da letošnje leto v Dravogradu obeležujemo kar 200 let šolstva in prvič so šolske klopi sredi aprila prazne. 
Vsi že dva meseca sedimo doma za računalniki in se učimo na daljavo. Na neki način je to celo zabavno, po drugi 
strani pa zelo naporno, saj nimamo nobenega osebnega stika med seboj. Tu in tam se vidimo na daljavo preko vi-
deokonferenc in se kaj pogovorimo, vendar to ni tisto pravo, zato nas večina že težko pričakuje, da se bomo vrnili v 
šolo in vsaj zaključili šolsko leto tako, kot se spodobi, vendar smo za zdaj še vedno v negotovosti. 
Pa vendarle, na prvem mestu je zdravje in tudi to nenavadno šolsko leto bo minilo. Le še ocene pridobimo, potem 
pa na zaslužene počitnice, ki so tako rekoč že pred vrati in se po malem že veselimo počitniških dogodivščin.
Pazite nase in ostanite zdravi!  Učiteljica Irena Kašman

šola, oh, ta šola ...

COVID-19 − PRILOŽNOST IN IZZIV
ko smo na začetku šolskega leta vstopi-
li v šolske prostore, si nihče izmed nas 
ni znal predstavljati, da se bo naš učni 
proces kmalu obrnil na glavo. kaj nam 
je pouk na daljavo prinesel dobrega 
in zakaj smo bili prikrajšani, verjetno v 
popolnosti ne bomo vedeli nikoli. ne-
kateri so se v tej situaciji znašli bolje kot 
v šoli, spet drugi so tarnali, da to ni do-
bro za nikogar. kolikor je bilo slabega, 
je bilo verjetno tudi dobrega. Če gle-
damo z optimizmom, smo se marsikaj 
novega naučili in sprejemali odločitve, 
ki jih drugače ne bi. vsekakor pa smo 
se po svojih najboljših močeh trudili 
vsi, starši, otroci, učitelji, vodstvo šole in 
še marsikdo, ki nam je pri zagotavljanju 
ustrezne opreme za učence priskočil na 
pomoč. vsekakor je Covid-19 za vse nas 
hkrati predstavljal priložnost in izziv. 
petnajstim učencem smo za nemoteno 
delo na domu priskrbeli računalnike 
ali tablice, nekaterim pa smo zagoto-
vili povišano hitrost interneta, da so 
lahko svoje delo opravljali kar najbolj 
učinkovito. spoznali smo nova spletna 
orodja, spremenile so se metode dela. 
prepoznali smo številna znanja, veščine 
in hobije, ki jih pri običajnem pouku pri 
posameznikih ne bi opazili. 
kljub izrednim razmeram, ki so povzro-
čile, da smo 16. 3. 2020 zaprli šole, bomo 
šolsko leto pripeljali do konca. Zelo ve-
seli smo, ker smo 18. maja 2020, le nekaj 
dni po dnevu šole in 200-letnici šolstva 
v občini, lahko v šole sprejeli naše naj-
mlajše. pri pripravi varnega okolja smo 
upoštevali vsa priporočila nIJZ in mIZŠ. 
organizacijsko in kadrovsko zahteven 
proces. Zaradi številnih omejitev smo 
namreč na pomoč poklicali in dobili 
dva učitelja CŠod. v šolo se je tako vrni-
lo 194 učencev 1. vzgojno-izobraževal-
nega obdobja (18 skupin), le 2 odstotka 
otrok pa je ostalo doma. 
25. maja 2020 so se nam v šolskih pro-
storih pridružili tudi vsi devetošolci (3 
skupine). veseli smo dejstva, da so prišli 

v šolo vsi in da so bili vsi dobro razpo-
loženi in predvsem zdravi. kljub temu 
da so bili prikrajšani za izvedbo npZ, 
bomo poskrbeli, da se bodo lahko ob 
vseh omejitvah ustrezno in slovesno 
poslovili od osnovnošolskega izobra-
ževanja. skupaj z razredniki in učitelji 
bomo poskrbeli, da bo njihovo slovo 
pustilo sled na ostalih generacijah. 
naj na koncu dodam zahvalo vsem, ki so 
se v tej izredni situaciji potrudili izstopiti 
iz okvirjev in s predanim delom poskr-
beli za premagovanje neznanih ovir. 
Hvala CZ občine dravograd, ki je skrb-
no spremljala in bdela nad dogajanjem 
in nam glede na potrebe priskočila na 
pomoč.  
Ravnateljica OŠ Neznanih talcev Dravograd,
Danijela Ledinek  

OSTAL BOM DOMA

ostal bom doma,    
ostal bom doma,    
ker tako pravijo vsi   
še peter prevc 
take nasvete deli.

Učiteljica lina za
delo na daljavo skrbi, 
mi pa jo z veseljem   
ubogamo vsi,    
dokler se situacija ne umiri.
Jakob Jeseničnik, 5.a 

TEDEN PISANJA Z ROKO – januar 2020
“Quod scribit bis legit,” pravi latinski 
pregovor. pomeni pa, da če nekaj zapi-

šeš, je to tako, kot da bi dvakrat prebral. 
Učenci naše šole so ta teden sodelovali 
pri projektu teden pisanja z roko 2020, 
katerega osrednja tema je bila »v naši 
družini radi pišemo z roko«. Učenci so 
pisali prijazna in spodbudna sporočila, 
k pisanju pa so povabili tudi ostale dru-
žinske člane, učitelje na šoli in učence 1. 
razredov. nastali so zanimivi izdelki, ki 
smo jih nekaj razstavili tudi v avli šole. 
Učiteljica 5. razreda, Tatjana Pšeničnik

LEDENO KRALJESTVO − 
GRADOVI KRALJA MATJAŽA 2020
naša šola se je že drugo leto zapored 
udeležila gradnje gradov kralja matja-
ža. skulpture v čast junaka iz povesti, 
katerega legenda bo še dolgo ostala 
v našem spominu, so nekaj let poprej 
ustvarjali pod goro peco, kjer vladar 
počiva. Zdaj pa dogodek poteka v Črni 
na koroškem, zato je del njega tudi 
lokalna šola, ki tako kot dravograjska 
spada med UnesCo šole. vsako leto 
konec januarja priredijo tabor in po-
vabijo še druge predstavnice projekta, 
da bi ustvarjale z njimi. v ta namen se-
stavijo program, namenjen odkrivanju 
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kraja, spoznavanju novih vrstnikov in 
ohranjanju črnjanske kulturne dedišči-
ne. Udeleženci lahko pokažemo svojo 
ustvarjalnost in izvirnost, predvsem pa 
spoznamo veliko novega. 
pod vodstvom gospe ravnateljice in 
učitelja likovne vzgoje smo se torej tudi 
letos januarja odpravili v Črno poustva-
rit snežno skulpturo, vredno matjaževe-
ga imena. po koncu petkovega pouka 
smo krenili na pot, da bi kar se da hitro 
prispeli na cilj. tamkajšnji predstavni-
ki so nas ob prihodu toplo sprejeli. Za 
nas udeležence so pripravili kratek pro-
gram, potem pa smo se lahko nastanili. 
pozno popoldne so sledile ustvarjalne 
delavnice, skozi katere je bilo mogoče 
spoznati naše likovne in ustvarjalne 
sposobnosti. 
sledil je kratek ogled kraja. ko smo sto-
pili ven skozi vhodna vrata, smo bili vsi 
še prav posebej navdušeni, kajti v dra-
vogradu snega do tega dneva še nismo 
ugledali, ker smo bili priča milejši zimi 
kot po navadi. v središču trga so nam 
naznanili, da se podajamo na lov za 
zakladom kralja matjaža. prijetno do-
živetje in končno obilo snega sta nam 
kar lepo polepšala večer. navdihnjeni in 
polni novih idej smo malce kasneje po-
ustvarili skico gradu, katerega gradnja 
se je začela naslednji dan.
mislim, da smo se vsi, sicer malce za-
spani, a z dobro voljo, odpravili na »kraj 
zločina«. ko se je legenda naše zgodbe 
s padalom spustila s hriba, smo začeli 
graditi. s sošolci smo prikazali ogromno 
sodelovanja in pridnih rok, kajti skulp-
turo smo uspešno zaključili še pravoča-
sno. Četudi so nam na koncu oznanili, 
da smo vsi zmagovalci in je bilo čutiti 
rahlo razočaranje v našem »klanu«, ker 
smo bili prepričani v naše prvo mesto, 
in kljub temu da nam je sneg pošteno 
premrazil roke, smo zaradi dobrega 
programa preživeli nekaj res krasnih 
trenutkov, ki jih ni moč pozabiti.

pa še nagrajeni strip našega šestošolca 
tiana rudolfa.

BADMINTON − ŠOLSKO 
TEKMOVANJE KOROŠKE REGIJE
23. 1. 2020 je v dvorani Špic d potekalo 
področno posamično tekmovanje oŠ v 
badmintonu koroške regije, ki so se ga 
udeležili tudi učenci naše šole. kar ne-
kaj učencev naše šole je prejelo meda-
lje. Zadovoljni obrazi nagrajencev nam 
povedo vse. 

vodstvo šole čestita vsem učencem, ki 
so sodelovali na tekmovanju, prav tako 
pa so čestitke namenjene tudi njihovim 
mentorjem. 

KOLEGIALNE HOSPITACIJE PRI 
PROJEKTU POGUM
v letošnjem šolskem letu nam je v okvi-
ru projekta pogUm uspelo realizirati 
kar nekaj zastavljenih ciljev. Ustvarili 
smo knjižico od semena do semena, 
velik korak naprej smo naredili pri po-
stavitvi učilnice na prostem in razvijali 
veščino pridelave hrane. nekatere de-
javnosti smo morali odpovedati zaradi 
koronavirusa, vendar so učenci doma 

samostojno sejali vrtnine in se naučili 
skrbeti zanje.
velik korak naprej nam je uspel tudi v 
mesecu januarju in februarju, ko smo 
izvedli kolegialne hospitacije v obliki 
učnega sprehoda. v okviru projekta si 
poleg dodatnih dejavnosti želimo, da 
učenci razvijajo kompetence podje-
tnosti tudi pri samih učnih urah in to 
smo storili s kolegialnimi hospitacijami. 
vsi učitelji na šoli so pripravili dve učni 
uri s poudarkom na eni od petnajstih 
kompetenc podjetnosti, kot so npr. so-
delovanje, obvladovanje negotovosti, 
dvoumnosti in tveganje, motivacija in 
vztrajnost … Januarja smo v hospita-
cijah sodelovali samo učitelji na šoli, v 
mesecu februarju pa so nas obiskali in z 
nami sodelovali tudi ravnatelji in učite-
lji iz štirih koroških šol, ki so vključene v 
projekt kot implementacijske šole. od-
ziv na kolegialne hospitacije je bil zelo 
pozitiven. nad njimi so bili navdušeni 
tako učitelji kot tudi učenci, ki so doži-
veli prav posebne šolske ure. 
Ana Mrdavšič, učiteljica in vodja tima POGUM

Učenci 3. razreda, ki so pri uri glasbene 
umetnosti razvijali kompetenco »vklju-
čevanje virov«.

ZA ŠESTOŠOLCE ZIMSKA ŠOLA V 
NARAVI ŠE PRED KARANTENO 
Iz Zalinega dnevnika: Četrtek, 6. 2. 2020 – 
predzadnji dan na Treh kraljih
»Učitelji so nas prišli zbudit že ob sed-
mih. oblekli smo se in odšli na zajtrk. 
Zelo smo bili nestrpni, saj nas je danes 
čakala tekma. po zajtrku smo se oblekli 
v smučarsko opremo in odšli na smu-
čišče. tam smo najprej še malo vadili 
za tekmo. med smučanjem je prišel na 
smučišče neki kuža, in to ravno, ko sem 
se spustila po strmini. tekel je za menoj 
kot neumen. ko smo končali s smuča-
njem, smo se vrnili v hotel in se malo 
odpočili, potem pa odšli na kosilo na 
dunajski zrezek. vsem nam je zelo prijal, 
saj smo bili lačni od napornega trenin-
ga. po kosilu smo odšli v sobe in se dru-
žili. moja prijateljica je imela beležko z 
vprašanji, ki smo si jih postavljale druga 
drugi in se pri tem pošteno nasmejale. 
Čakale pa so nas še priprave na prešer-
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novo proslavo. Jaz sem bila zadolžena 
za pesem od železne ceste. po počitku 
pa je šlo zares. ponovno smo odšli na 
smučišče, saj smo imeli tekmo. proga 
je bila ledena, zato mi smučanje ni šlo 
preveč dobro. na srečo smo po tekmi 
spet malo počivali, hkrati pa smo izve-
deli še za zmagovalca tekme, vendar to 
žal nisem bila jaz. komaj smo čakali na 
večerjo, saj je bila pica. Za dodatek je 
nastala dolga vrsta. po večerji pa smo 
imeli proslavo. ko sva jaz in moj sope-
vec dominik stopila na oder, mi je še-
pnil, da je pozabil besedilo. Zavladala je 
tišina. le kaj je lahko še hujšega. Zače-
tek pesmi sem mu prišepnila na uho in 
bila prepričana, da se je zdaj le spomnil 
besedila in mu namignila, naj že enkrat 
začne. a se še vedno ni spomnil in ni 
začel peti. vsi so se pričeli smejati, nakar 
je na oder stopila učiteljica in rekla, da 
bomo kar skupaj zapeli. tedaj pa se je 
besedila spomnil tudi dominik in pri-
čel s petjem. na koncu se je vse srečno 
končalo in prav lepo sva zapela. Čaka-
la nas je še podelitev nagrad. tedaj pa 
je v prostor vstopila učiteljica nachbar 
in nas lepo presenetila. to je bila naša 
učiteljica v petem razredu, letos pa je 
odšla v zasluženo upokojitev. vsi smo 
je bili zelo veseli. prejeli smo nagrade in 
čokolade. sledila pa je še zabava, ki je 
trajala do desetih zvečer. ta dan je bil 
zares zelo zabaven. Zaspali pa smo v 
mislih na naslednji dan, ko smo odpo-
tovali domov.«
Zala Črešnik, 6. b

IZDELAVA LUTK 
Učenci 5. razredov so imeli 12. 3. 2020 
tehniški dan, ki je bil namenjen gleda-
liški dejavnosti. 

po lastni izbiri so se povezali v manjše 
skupine in se dogovorili, katero lutkov-
no predstavo bodo zaigrali. doma so 
sešili obleko za svojo lutko, v šoli pa 
so jo potem dokončali (prišili gumbe 
in druge dodatke). glavo lutke smo že 
prej naredili s kaširanjem, v šoli so jo le 
pobarvali s tempera barvami in narisali 
obraz.
Učenci so v skupini napisali besedilo 
predstave, pripravili odrsko sceno in 
po pripravi svojo lutkovno predstavo 
zaigrali sošolcem. nastale so zanimive 
predstave, v katerih smo vsi zelo uživali.
tatjana pšeničnik, učiteljica 5. b

LIKOVNO USTVARJANJE 
NA DALJAVO
pouk na daljavo je potekal tudi pri pou-
ku likovne umetnosti. Učenci so morali 
namreč s prostorskim oblikovanjem oz. 
arhitekturo ter odkrivanjem različnih 
vrst prostorov (odprti, zaprti, polodprti 
itd.) ustvariti grajsko poslopje. In uspe-
lo jim je. Učitelj Igor vitrih pa je bil zelo 
zadovoljen.

nekateri učenci oŠ neznanih talcev 
dravograd so bili tudi v »času korone« 
zelo dejavni. poleg šolskega dela so se 
udeleževali raznih literarnih natečajev 
in tako ali drugače ustvarjali. predsta-

vljamo vam nekaj njihovih pesmi, ki so 
nastajale v času izolacije pod mentor-
stvom učiteljice darje lesnik.

KORONA
tiho v deželo je prišla, 
korona iz neba,                                                                                                                       
zaprla v domove nas je vse,
kjer pridno razkužujemo se. 
Šola zaprla vrata je, 
otroci smo veselili se. 
a sedaj predolgo traja že vse, 
saj naveličali smo se.
vsi bi radi spet na igrišče, 
kjer naše otroško je stičišče.
vsi bi radi sedli v šolske klopi, 
ker nas to najbolj veseli. 
Zdaj prihaja poletni čas, 
ki vsem nam je najlepši čas. 
radi zunaj bi ga preživeli, 
ne pa samo v hiši čepeli. 
Znanstveniki na pomoč! 
Hitro najdite zdravilo, 
ki pregnalo to korona bo strašilo! 
obljubimo, da pridno navodila bomo 
spoštovali in vsak dan sproti se razkuževali!

Taja Garmuš, 7. a 
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O korona, o korona! 
o korona, o korona! 
Zakaj vzela moj najljubši si kotiček?
to zelo me žalosti zaradi tvoje neodgovornosti.                                                                                      
sedaj igrišče prazno je in to ne more 
spremeniti prav nihče. 
Jaz sedaj doma sedim in v zvezke le strmim.                                                                            
koncentracijo težko držim, ker po 
žogi hrepenim. 
o korona, o korona! sedaj že vsi nestrpno 
čakamo, da izgine tvoja moč, da vsi mi 
zaživimo kot nekoč.

Tim Smrečnik, 6. c

IZOLACIJA
ljudje smo družabna bitja, 
všeč nam je družbe čar,
smo tudi sočutna bitja, 
saj nam za druge je mar.
rad bi bil brezskrben, družil se z ljudmi,
vendar ne bi rad, da zato nekdo trpi.

Bilo nam je samoumevno iti v trg in trgovino, 
celo učiti se v šoli glasbo, nemščino in 
zgodovino.
Zdaj gremo redko v trgovino, malokdo 
po trgu roma,
pouka ni več v šoli, ker učimo se od doma.

Širijo se zgodbe, polne strahu, polne laži,
vsa ta negativnost studenec nam življenja skali.

kljub temu življenje vedno zid teman prebije,
da vsa njegova energija svetu se razkrije.
dan poslabšata strah in negativnost,
a ga obarvata sreča, pozitivnost.
Čeprav brezupna se sedanjost zdi,
ozrimo se na tiste pozitivnejše stvari.

Življenje izven družbe svet je ohromilo,
vendar ni vse črno, marsikaj se je 
na dobro obrnilo.
Zmanjšala je raba se nafte in goriv,
od dimov in nesnage manj naš zrak je siv.

kar nekaj časa je minilo, spet nazaj bi stari svet, 
želim si ga z vso silo.
res je, da je težko, vendar enkrat, 
kot vse, bo tudi to minilo.
Tilen Kralj, 8. b

KORONAVIRUS IN 
ŠOLA NA DALJAVO
od razglasitve epidemije dalje se je tudi 
naše šolanje precej spremenilo. pouk na 
daljavo nam je na začetku povzročil kar 
nekaj težav. nekateri učenci niso imeli ne 
računalnika in ne dostopa do interneta. 
Hitro smo se morali prilagoditi na nove 
razmere. kljub temu da zelo radi delamo 
z računalnikom, so se iz dneva v dan po-
javljali novi zapleti. Učitelji so nam učno 
vsebino naložili v spletno učilnico. teža-

ve smo imeli že pri vnosu gesla. v spletni 
učilnici so nas čakale razlage snovi ter na-
loge, ki smo jih morali reševati. navodila 
smo učenci različno razumeli. naslednja 
težava pa je bila pri oddaji nalog. neka-
tere naloge smo morali oddati v spletno 
učilnico, druge pa učiteljem na elektron-
sko pošto. na računalnik smo si morali na-
mestiti različne programe in se jih naučiti 
uporabljati. ker smo imeli pri tem težave, 
smo se morali obrniti tudi na starše in uči-
telje. seveda so nam z veseljem pomaga-
li. na pomoč pa nam oboji priskočijo tudi 
pri razlagi snovi ali nerazumljivi nalogi. 
med seboj pa si pomagamo tudi učenci. 
večkrat se pokličemo preko video klica, 
kjer skupaj rešimo kakšno nalogo. tudi z 
učitelji imamo pouk preko Zooma − apli-
kacije za videokonference. Učitelji nam 
vedno posredujejo povratno informacijo 
o delu. po dveh mesecih dela na daljavo 
smo se na takšen način dela že privadili. 
v prihodnje pa nas čaka še ocenjevanje 
na daljavo.
epidemija nam je res postavila življenje na 
glavo. pogrešam že sošolce, predvsem za-
radi druženja in učitelje zaradi razlage sno-
vi. Za vse nas je to nova izkušnja in prepri-
čana sem, da nam bo s skupnimi močmi 
uspelo prebroditi ta čas.
Vita Merc, 7. a
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KORONAVIRUS – COVID 19 
o koronavirusu govorijo prav vsi, 
zato nobenega miru zdaj več ni.  
Celo učitelji so dali nam nalogo, 
da napišemo pesem za to nadlogo. 
včasih vse mirno je bilo, 
a zdaj mediji še samo o tem pišejo. 
kitajska predolgo tiho je bila 
in zmedo po celem svetu povzročila. 
tam se je začelo govoriti, da prišla 
je bolezen, ki ne da se je ukrotiti. 
Zajela je države vse, 
prišla je tudi do naše slovenije.  
nekateri so padli v paniko in obup, 
za starejše pa je to pravi strup.
otroci zdaj od doma delamo 
ter si kadarkoli počitek vzamemo.
Učenci pa brez skrbi, 
se z nalogami spopadamo. 
koronavirus že skoraj je povsod, 
o njem kroži veliko zmot, 
kamorkoli prileti, 
veliko katastrofo povzroči. 
vendar zdaj najbolje bo, 
če doma v karanteni ostajamo, 
ampak mi vseeno pozitivni smo,  
saj verjamemo, 
da nam na tem svetu enkrat bolje bo.

NELI PŠENIČNIK, 7. c

Prispevke za OŠ Neznanih talcev Dravograd 
zbrala in uredila Irena KašmanŠestošolec Janik Senica
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glasbena šola ravne na koroškem vabi k vpisu v program glasbene in plesne 
pripravnice za šolsko leto 2020/2021. 

otroci za program glasBene prIpravnICe (starost 6 let) in plesne prIpravnICe 
(starost 6/7/8 let) opravijo samo evidentiranje preko spletnega obrazca na na-
slednji povezavi: www.eglasbenasola.si/applications_api/application/41.

po opravljenem evidentiranju bodo kandidati prejeli nadaljnje informacije za vpis. 
več informacij na spletni strani glasbene šole ravne na koroškem (www.gsravne.si).

učenci, ki So biLi oDLični oziroMa
znaŠa PovPrečje ocen 4,5 in več vSeh 9 Let

Osnovna šola Neznanih talcev Dravograd
Ravnateljica šole: Danijela LEDINEK

metka remIC
vita leBIČ
filip JesenIČnIk
tine rotovnIk
nik Čede
aiša kasamI

učenci, ki So v ŠeStih Letih gLaSbenega 
izobraževanja oz. Dokončana gLaSbena 
ŠoLa  DoSegLi oDLičen uSPeh

Glasbena šola Ravne na Koroškem
Ravnatelj glasbene šole: mag. Aleksander KOTNIK

maja ravnIkar
matic roŽIČ

OŠ Šentjanž pri Dravogradu 
Ravnateljica šole: Dragica JURJEC

aljaž Jelenko gaBerŠek
lara kotnIk
lana kraJnC
klavdija vrBaČ

Glasbena šola Radlje ob Dravi 
Ravnatelj glasbene šole: Matej Švab, mag. prof.

Ula krenk, klavir
ana mozgan, kitara

odlIčnI učenCI v naši občini

lea peŠl
nejc slatInŠek
maja BraČIČ
Jošt kadIŠ
timotej otto
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ZdravJe

delovanJe CentRa za krepitev zdravja Koroška 
v času epidemije

v času epidemije je moral Center za kre-
pitev zdravja (CkZ) koroška za nekaj časa 
žal zapreti svoja vrata. vendar smo se 
strokovne delavke CkZ koroška organi-
zirale na drugačen način in ljudem kljub 
vsemu predajamo svoja znanja v okviru 
svojih strokovnih kompetenc in znanj.  
medicinske sestre smo v tem času delale 
na različne načine. nekatere neposre-
dno s pacienti v ambulantah, nekate-
re po telefonu ali elektronski pošti od 
doma. vsak način dela je izjemno po-
memben. trudile smo se po svojih naj-
boljših močeh, da bi vsi dobili pomoč, ki 
jo potrebujejo.

vseskozi smo delovale zdravstveno 
vzgojno in preventivno. v ta namen smo 
pripravili razne prispevke za različne sta-
rostne skupine ljudi in različne potrebe 
po krepitvi zdravja, kljub in še posebej v 
tej težki situaciji. prispevke dnevno ob-
javljamo na naši spletni strani https://
krepimozdravje.si/, na facebook strani 
krepimo zdravje ter na spletnih straneh 
Zdravstvenega doma slovenj gradec in 
Zdravstvenega doma dravograd. prav 
tako poskušamo doseči čim širši krog 
populacije s prispevki in aktivnostmi na 
lokalni televiziji, lokalnem radiju in v ča-
sopisu. 

kineziologinja je v teh tednih pripravila 
aktiven odmor, ki je primeren za vse, ki v 
trenutni situaciji delajo od doma, pa tudi 
za vse druge ljudi brez težav v mišično-
skeletnem sistemu. prikazala je tudi var-
no vadbo, ki je namenjena predvsem 
zdravim nosečnicam. oboje je posneto 
in objavljeno na naši spletni in facebook 
strani. tam boste našli tudi priporočila v 
primeru bolečin v križu, ki jih je pripravi-
la naša fizioterapevtka.

dietetičarka pripravlja zanimiva in ak-
tualna priporočila glede prehranjeva-
nja. tako lahko izveste, na kakšen način 
sestaviti uravnotežen krožnik z vsemi 
potrebnimi hranili, našli pa boste tudi 
nasvete, kako preprečiti prenajedanje v 
tem obdobju, ko smo večinoma doma 
in smo tako bolj izpostavljeni zalogam 
hrane. pripravili smo nakupovalni listek 
po hranilih (ogljikovi hidrati, beljakovine, 
maščobe), ki vam lahko pomaga obliko-

vati seznam, da se v nakupovalni koša-
rici ne znajdejo samo ogljikovi hidrati 
(moka, testenine, sladkor). prav tako si 
lahko preberete, kako lahko s prehran-
skimi odločitvami podpremo delovanje 
imunskega sistema ter zakaj v stresnem 
obdobju posegamo po visoko kalorični 
hrani. objavili smo tudi recepte za pri-
pravo puhastega 'šmorna' in kruha brez 
kvasa.

ves čas trajanja epidemije smo v obča-
snem stiku z našimi udeleženci neka-
terih dolgih delavnic (primer delavnica 
Zdravo hujšanje). tako delno nadome-
stimo srečanje v zdravstvenem domu, 
ki v trenutni situaciji ni mogoče. preko 
telefona ali elektronske pošte smo jim 
na voljo ob morebitnih dilemah in vpra-
šanjih ter za spodbudo in motivacijo. 
ker priprava na porod in starševstvo 
žal ne more potekati v zdravstvenem 
domu, smo na naši spletni in facebook 
strani delili povezave, kjer si lahko preko 
kanala Youtube ogledate osnovne in-
formacije, ki jih kot bodoči starši morate 
poznati.

prav tako nismo pozabili na naše otroke 
in mladostnike. otroci in njihove druži-
ne na naših straneh najdejo ideje, kako 
oziroma na kakšen način se gibati in pri 
tem upoštevati vse nasvete in priporo-
čila države glede na nastalo situacijo 
(poligon po hiši ali stanovanju, štafetne 
igre s starši pred hišo, sprehodi, družab-
ne igre z dodatkom gibalnih nalog …). 
medicinske sestre, ki izvajajo zoboz-
dravstveno vzgojo in vzgojo za zdravje 
otrok in mladostnikov, pripravljajo razne 
aktualne prispevke za otroke in mladino, 
ki so vezani na aktualno tematiko ali so 
del rednih vsebin. ob sodelovanju z uči-
telji in svetovalnimi delavkami osnovnih 
in srednjih šol ter vrtcev v naši regiji po-
sredujemo gradivo čim večjemu številu 
otrok in dijakov. psihologinji sta pisali o 
načinu, kako otroku pojasniti čas v ka-
ranteni, pripravili sta pesmico o virusu z 
imenom korona, napotke za kvalitetno 
učenje, pismo velikonočnega zajčka ob 
morebitni zamudi pisanke, družabno 
igro za vso družino in obrazec pisanja 
dnevnika. 

psihologinji in diplomirana medicinska 
sestra s specialnim znanjem v tem ob-
dobju dnevno izvajajo pogovore ob 
soočanju s stresom, strahovi ali skrbmi, 
povezanimi s koronavirusom, tako ime-
novano psihosocialno pomoč.

Vsi občani Dravograda in pacienti 
Zdravstvenega doma Dravograd, ki 
imate vprašanja ali težave, ki se na-
našajo na krepitev zdravja, izvedbo 
delavnic, sladkorno bolezen, psihoso-
cialno stisko … in potrebujete pomoč, 
lahko pokličete na telefon 02 87 23 
449 ali pišete na lea.rebernik@zd-dra-
vograd.si.

v tem težkem obdobju smo se vsi sku-
paj ponovno spomnili, kako pomembna 
vrednota je zdravje. Zelo pomembno 
je, da ga krepimo vse življenje. strokov-
ne delavke CkZ koroška imamo znanja 
in kompetence, da vam lahko pri tem 
pomagamo. v oporo smo vam lahko z 
nasveti, ki so strokovni in najsodobnejši. 
tudi v tem obdobju, ko ne moremo biti 
z vami fizično, ne pozabite, da mislimo 
na vas in na vaše zdravje. Zato dnevno 
pripravljamo priporočila, članke, navo-
dila, snemamo posnetke, pripravljamo 
igre, pesmice, recepte in še veliko več. 

spremljajte naše delo na spletni strani 
https://krepimozdravje.si/ in facebooku 
in mogoče vam bo kakšen nasvet po-
magal premagati vašo trenutno stisko. 
ko pa bodo razmere dopuščale, da se 
lahko spet srečamo, vas bomo o tem 
obvestili. Že zdaj se veselimo srečanja z 
vami. do takrat pa ostanite zdravi, osta-
nite doma in z nami preko spleta. 

Epidemija koronavirusa Covid-19 je situacija, s katero se soočamo prvič. Medtem ko aktualni dogodki nekaterim 
ljudem ne predstavljajo grožnje in ne doživljajo posebnih stisk, so za druge trenutne razmere lahko zelo obreme-
nilne. Marsikdo se tako sooča z občutki nemoči, obupa in napetosti, s socialno izolacijo in strahom pred neznanim 
in nejasno prihodnostjo.
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leKaRna Dravograd svetuje
novi koronaviruS − SarS-cov-2
Že od lanskega decembra, vse pogosteje pa na začetku letošnjega leta, so iz tujine prihajali skrb vzbujajoči po-
snetki iz nekaterih azijskih mest, ki so se znašla v popolni karanteni, po celem svetu pa se je krepil strah, povezan 
z novim koronavirusom. Glavna vzroka tega strahu sta bila hitro in nenadzorovano širjenje COVID-19 po celem 
svetu ter mnogo neznank v zvezi z boleznijo COVID-19, ki jo novi koronavirus povzroča. 

Prispevek: Sonja Vošner, mag. farm.

ZdravJe

CovId-19 se je najprej pojavil v mestu 
vuhan v provinci Hubej na kitajskem, 
kjer so zaznali več primerov pljučnic 
oz. respiratornih okužb. Izključili so šte-
vilne običajne povzročitelje in potrdili 
okužbo z novim koronavirusom, ki so 
ga poimenovali sars-Cov-2, bolezen 
pa CovId-19. virus spada med zoonoze, 
kar pomeni, da se preko živali prenaša 
na ljudi. ker gre za nov virus, še vedno 
obstajajo določene neznanke, ki so po-
vezane zlasti s trajanjem inkubacijske 
dobe, kužnostjo, načinom prenosa, de-
ležem težko potekajočih okužb ipd.

v januarju 2020 so prve primere zazna-
li tudi drugje na kitajskem, posamezne 
primere pa še v državah Jugovzhodne 
azije, avstralije, Zda, francije in nem-
čije. možnost prenosa in okužbe se je 
eksponentno povečevala in 4. marca 
2020 smo v sloveniji zabeležili prvi po-
trjen primer okužbe s CovId-19. svetov-
na zdravstvena organizacija (WHo) je 
izbruh sars-Cov-2 razglasila za pande-
mijo, kar pomeni, da se je nevarnost za 
zdravje ljudi praktično razširila po vsem 
svetu.

Z negotovo in popolnoma neznano si-
tuacijo smo se soočili tudi v sloveniji, in 
sicer tako v svojem delovnem kot tudi 
domačem okolju. veliko je bilo neznank 
in ugibanj, kako pravilno ravnati, saj je 
bilo na začetku zelo malo konkretnih na-
vodil, ukrepati pa je bilo treba takoj. 

v koroški lekarni smo vsak dan skrbeli za 
redno razkuževanje vseh površin, ki bi 
lahko predstavljale tveganje za kontak-
tni prenos okužbe CovId-19, prav tako 
smo namestili razkužila, ki so jih lahko 
naši uporabniki ob prihodu v lekarno 
uporabili. Iz preventivnih razlogov smo 
izdelali še posebno izdajno okence, ki ga 
do zdaj v naši lekarni v dravogradu ni-
smo imeli, s čimer smo v prvi vrsti poskr-
beli tako za varnost naših strank kot tudi 
za varnost vseh naših zaposlenih.

13. marca je začela veljati odredba o 
omejitvi izdaje zdravil za uporabo v hu-

mani medicini za zagotavljanje preskrbe 
z zdravili v daljšem obdobju, tako da 
smo izdajali zdravila na recept v količini, 
ki ustreza zdravljenju bolnika za obdo-
bje enega meseca, zdravila brez recepta 
pa v količini enega pakiranja na osebo. 
ti ukrepi za ljudi niso bili najbolj prijazni, 
a kljub temu jih je bilo treba spoštova-
ti. kot verjetno povsod drugod, je bilo 
največ negodovanja nad vrstami pred 
izdajnim okencem. toda žal drugače v 
danih razmerah ni šlo, saj smo imeli po-
trjene okužbe s CovId-19 tudi v občini 
dravograd. 

Že takoj po prvih informacijah o nevar-
nosti novega koronavirusa in njegovega 
izredno hitrega širjenja znotraj skupno-
sti se je v lekarnah izredno povečalo 
povpraševanje po razkužilih in zaščitnih 
maskah. kljub ustreznim zalogam, ki 
smo jih deloma vnaprej načrtovali, so 
le-te v tednu dni popolnoma pošle. v 
koroški lekarni smo veliko naporov vla-
gali v lastno izdelavo razkužil in nabavo 
surovin zanje. Z velikim zadovoljstvom 
lahko povem, da nam je uspelo v tem 
obdobju zagotavljati solidno preskrbo z 
razkužili za uporabnike in mnoga pod-
jetja, ki so v tistih dneh ohranjala proi-
zvodnjo. seveda pa smo morali izdajo 
v najbolj kritičnem obdobju omejiti na 
manjše količine, da smo minimalno ko-
ličino razkužila lahko zagotovili čim šir-
šemu krogu ljudi. Bistveno več težav je 
bilo z maskami, saj smo skoraj dva tedna 
ostali brez njih.

veseli me, da se epidemiološka slika v 
sloveniji v zadnjem obdobju izboljšuje, 
kar dokazuje, da so bili na ravni države 
sprejeti pravilni ukrepi, ki so se jih ljudje 
tudi dejansko držali. smo v obdobju 
zmernega optimizma, ko se preventivni 
ukrepi postopno odpravljajo, kljub temu 
pa nekateri epidemiologi že opozarja-
jo na neizbežnost drugega vala okužb. 
Iz tega razloga je pomembno, da se še 
vedno zavedamo resnosti situacije in na 
vsakem koraku skrbimo, da preprečimo 
ponovni izbruh okužb CovId-19 v slo-
veniji.

Splošni nasveti in pravila za zaščito 
pred okužbo s COVID-19 so enaki kot 
pri gripi in ostalih boleznih dihal:
•	skrbimo za higieno rok (temeljito 

umivanje rok s toplo vodo in milom, 
če tega ni, si roke razkužimo);

•	kašljamo in kihamo v robec ali rokav;
•	ohranjamo minimalno varnostno raz-

daljo (vsaj 1,5 m);
•	 Izogibamo se dotikanju oči, nosu in 

ust;
•	 Izogibamo se zaprtim prostorom z ve-

čjo gostoto ljudi;
•	 Izogibamo se stikom z bolnimi ose-

bami;
•	skrbimo za redno čiščenje in dezin-

fekcijo površin, ki se jih pogosto do-
tikamo;

•	 Izogibamo se uživanju surovega ali 
slabo termično obdelanega mesa;

•	skrbimo za redno zračenje prostorov;
•	Uporaba zaščitnih mask, ki pokrivajo 

nos in usta, je smiselna pri osebah, 
ki imajo simptome akutnega obole-
nja dihalnih poti, v vsakem primeru 
pa je trenutno obvezna v vseh jav-
nih zaprtih prostorih. stroka uporabo 
zaščitnih mask priporoča tudi v vseh 
drugih primerih, ko ohranjanje mini-
malne varnostne razdalje (vsaj 1,5 m) 
ni mogoče; 

•	v primeru simptomov (slabo počutje, 
povišana telesna temperatura, kašelj 
ipd.) ostanIte doma in poklIČIte 
svojega osebnega zdravnika.

naj v zaključku izkoristim priložnost in 
se vsem uporabnikom naše lekarne 
zahvalim za dosedanje sodelovanje, 
dosledno upoštevanje sprejetih preven-
tivnih ukrepov in zlasti za razumevanje 
ter strpnost, ki sta v teh težkih trenutkih 
še toliko pomembnejša. prav vsakomur 
pa svetujem, da upošteva zgoraj nave-
dene preproste preventivne ukrepe, saj 
lahko z njimi tako kot posamezniki in kot 
družba naredimo največ, da preprečimo 
morebiten ponoven izbruh okužb Co-
vId-19. 

ostanite zdravi!



34 Informator  •  junij 2020

ZDRAVJE V OBČINI 2020

DRAVOGRAD
Prikaz Zdravje v občini 2020 je namenjen pregledu
ključnih kazalnikov zdravja v občini v primerjavi s slo-
venskim in regionalnim povprečjem.

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

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

Več podatkov o zdravju pa lahko najdete na spletni
strani https://podatki.nijz.si.

NEKAJ DEJSTEV O ZDRAVJU V OBČINI

Zdravstveno stanje in umrljivost

� Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala
povprečno 22,2 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 16,4
dni.

� Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega
krvnega tlaka, je bil nižji od slovenskega povprečja, za
sladkorno bolezen prav tako.

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

� Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih
obravnav zaradi zlomov kolka 5,4 na 1000, v Sloveniji pa
6,5.

� Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu
slovenskemu povprečju.

� Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 24 na
100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.

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

� Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je
bil nižji od slovenskega povprečja.

� Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega
črevesa in danke je bila 67,8 %, v Sloveniji pa 64,6 %.

� Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka
materničnega vratu je bila 75,4 %, v Sloveniji pa 71,7 %.

Slika 1: Odstotek uporabnikov konoplje (marihuane, hašiša) kadar-
koli v življenju, Slovenija, 2018

Slika 2: Umrljivost po stalnem bivališču na 100.000 prebivalcev -
starostno standardizirana, povprečje 2014–18

Izdal: Nacionalni Inštitut za javno zdravje
Trubarjeva 2, SI-1000 Ljubljana, Slovenija
E-mail: info@nijz.si
Slike: Barbara Ploštajner, Roman Bor, Victoria Zakrajšek
Datum: april 2020 (četrtek, 02.04.2020 @ 07:48:33)

ZDRAVJE V OBČINI 2020

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

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

Barve in oblike oznak pomenijo:
▲ Zelena – občina je statistično značilno boljša od povprečja preostale Slovenije.
∎Modra – občina je statistično značilno različna od povprečja preostale Slovenije, želenega gibanja kazalnika ni mogoče enoznačno določiti.
▼ Rdeča – občina je statistično značilno slabša od povprečja preostale Slovenije.
� Rumena – občina se statistično značilno ne razlikuje od povprečja preostale Slovenije.
○ Bela – vrednost izbranega kazalnika zaradi majhnosti opazovane populacije (majhnega števila primerov) ni zanesljiva.

Kazalnik Občina UE Regija SLO Enota Manj od povprečja Več od povprečja
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1.2 Prirast prebivalstva -1,8 -1,8 0,5 6,8 �

1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let) 6,4 6,4 5,0 5,3 %

1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj) 14,4 14,4 15,0 14,4 %

1.5 Stopnja delovne aktivnosti 60,6 60,6 60,8 64,4 %
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2.1 Telesni �tnes otrok 46,7 46,7 51,3 52,3 indeks

2.2 Prekomerna prehranjenost otrok 24,8 24,8 27,4 24,5 %

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

2.6 Prometne nezgode z alkoholiziranimi povzročitelji 5,9 5,9 8,5 9,1 %

2.11 Konoplja (marihuana, hašiš) 12,9m 12,9 12,3 20,7 %

P
re
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nt
iv
a 3.1 Odzivnost v Program Svit 67,8 67,8 65,2 64,6 %

3.2 Presejanost v Programu Zora 75,4 75,4 76,7 71,7 %

3.4 Presejanost v Programu DORA 76,8 76,8 74,4 76,2 %
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4.2 Bolniška odsotnost 22,2 22,2 24,0 16,4 dnevi

4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let) 0,7 0,7 0,9 1,0 sss/1000

4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več) 1,4 1,4 1,8 1,9 sss/1000

4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni 4,6 4,6 4,9 5,2 sss/100

4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka 21,4 21,4 23,3 23,0 sss/100

4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi 10,4 10,4 11,5 11,9 sss/100

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

4.9 Možganska kap (35-84 let) 4,3 4,3 3,2 2,6 sss/1000

4.10 Novi primeri raka 523 523 552 563 sss/100.000

4.15 Novi primeri raka debelega črevesa in danke 73 73 70 70 sss/100.000

4.16 Novi primeri raka pljuč 53 53 75 67 sss/100.000

4.17 Novi primeri raka dojke 88 88 104 121 sss/100.000

4.18 Novi primeri malignega melanoma 17 17 20 26 sss/100.000

4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več) 5,4 5,4 6,4 6,5 sss/1000

4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj 13,2 13,2 15,4 14,7 sss/100

4.13 Pomoč na domu 1,9 1,9 1,1 1,7 %

4.14 Klopni meningoencefalitis 20,2 20,2 23,5 9,2 sss/100.000

U
m
rl
jiv
o
st
*

5.1 Umrljivost po stalnem bivališču 937 937 955 916 sss/100.000

5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let) 85 85 84 77 sss/100.000

5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let) 145 145 164 162 sss/100.000

5.6 Umrljivost zaradi raka pljuč (0-74 let) 31 31 46 41 sss/100.000

5.7 Umrljivost zaradi samomora 24 24 21 19 sss/100.000

Legenda: /: kazalnik na tej administrativni ravni ni smiseln; sss: starostno standardizirana stopnja na 100, 1.000 ali 100.000 prebivalcev, na slovensko populacijo 1.7.2014. *: spremenjen izračun po stalnem bivališču namesto
po običajnem je pojasnjen v "Opisi kazalnikov" v dokumentu "Metodološka pojasnila" na spletni strani.
m: Podatki temeljijo na statističnem modelu.

Pojasnilo h kazalnikom:
Prebivalci in skupnost: 1.1: leto 2018; 1.2: leto 2018; 1.3: leto 2018, stari 80 let in več; 1.4: leto 2018, stari 25-64 let; 1.5: leto 2018, stari 15-64 let. Dejavniki tveganja za zdravje: 2.1: leto 2018, otroci in mladostniki, stari 6-14
let; 2.2: leto 2018, otroci in mladostniki, stari 6-14 let; 2.5: povprečje 2013-2017; 2.6: povprečje 2013-2017; 2.11: leto 2018. Preventiva: 3.1: leto 2018; 3.2: povprečje 1.7.2015 – 30.6.2018, ženske, stare 20-64 let; 3.4: 1.1.2018 –
31.10.2019, ženske, stare 50-69 let. Zdravstveno stanje: 4.2: leto 2018, zaposleni prebivalci; 4.3: povprečje 2014-2018, bolnišnične obravnave, stari 0-19 let; 4.4: povprečje 2014-2018, bolnišnične obravnave, starejši od 15 let;
4.5: leto 2018; 4.6: leto 2018; 4.7: leto 2018; 4.8: povprečje 2014-2018, bolnišnične obravnave, stari 35-74 let; 4.9: povprečje 2014-2018, bolnišnične obravnave, stari 35-84 let; 4.10: povprečje 2012-2016, novo odkriti raki razen
nemelanomskega; 4.11: povprečje 2014-2018, bolnišnične obravnave, stari 65 let in več; 4.12: leto 2018; 4.13: leto 2018, stari 65 let in več; 4.14: povprečje 2009-2018; 4.15: povprečje 2012-2016; 4.16: povprečje 2012-2016; 4.17:
povprečje 2012-2016; 4.18: povprečje 2012-2016. Umrljivost: 5.1: povprečje 2014-2018; 5.2: povprečje 2014-2018, stari 0-74 let; 5.3: povprečje 2014-2018, stari 0-74 let; 5.6: povprečje 2014-2018, stari 0-74 let; 5.7: povprečje
2014-2018.

Viri podatkov: Nacionalni inštitut za javno zdravje, Statistični urad Republike Slovenije, Ministrstvo za �nance, Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa, Fakulteta za šport (UL), Register raka, Inštitut Re-
publike Slovenije za socialno varstvo:
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DRAVOGRAD
Prikaz Zdravje v občini 2020 je namenjen pregledu
ključnih kazalnikov zdravja v občini v primerjavi s slo-
venskim in regionalnim povprečjem.

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

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

Več podatkov o zdravju pa lahko najdete na spletni
strani https://podatki.nijz.si.

NEKAJ DEJSTEV O ZDRAVJU V OBČINI

Zdravstveno stanje in umrljivost

� Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala
povprečno 22,2 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 16,4
dni.

� Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega
krvnega tlaka, je bil nižji od slovenskega povprečja, za
sladkorno bolezen prav tako.

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

� Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih
obravnav zaradi zlomov kolka 5,4 na 1000, v Sloveniji pa
6,5.

� Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu
slovenskemu povprečju.

� Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 24 na
100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.

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

� Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je
bil nižji od slovenskega povprečja.

� Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega
črevesa in danke je bila 67,8 %, v Sloveniji pa 64,6 %.

� Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka
materničnega vratu je bila 75,4 %, v Sloveniji pa 71,7 %.

Slika 1: Odstotek uporabnikov konoplje (marihuane, hašiša) kadar-
koli v življenju, Slovenija, 2018

Slika 2: Umrljivost po stalnem bivališču na 100.000 prebivalcev -
starostno standardizirana, povprečje 2014–18

Izdal: Nacionalni Inštitut za javno zdravje
Trubarjeva 2, SI-1000 Ljubljana, Slovenija
E-mail: info@nijz.si
Slike: Barbara Ploštajner, Roman Bor, Victoria Zakrajšek
Datum: april 2020 (četrtek, 02.04.2020 @ 07:48:33)
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Kazalniki zdravja v občini: Dravograd
Prikazane so izbrane vrednosti kazalnikov zdravja za občino v primerjavi z upravno enoto, statistično regijo in Slovenijo. Graf kaže primerjavo kazalnikov na ravni
občine z državnim povprečjem. Kazalniki so testirani na statistično značilnost. V majhnih občinah zaradi majhnega števila dogodkov lahko pričakujemo večja
nihanja vrednosti kazalnikov med posameznimi leti. De�nicije, dodatni podatki in gra�čni prikazi so dostopni na NIJZ spletni strani ▸.

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

Barve in oblike oznak pomenijo:
▲ Zelena – občina je statistično značilno boljša od povprečja preostale Slovenije.
∎Modra – občina je statistično značilno različna od povprečja preostale Slovenije, želenega gibanja kazalnika ni mogoče enoznačno določiti.
▼ Rdeča – občina je statistično značilno slabša od povprečja preostale Slovenije.
� Rumena – občina se statistično značilno ne razlikuje od povprečja preostale Slovenije.
○ Bela – vrednost izbranega kazalnika zaradi majhnosti opazovane populacije (majhnega števila primerov) ni zanesljiva.

Kazalnik Občina UE Regija SLO Enota Manj od povprečja Več od povprečja
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1.2 Prirast prebivalstva -1,8 -1,8 0,5 6,8 �

1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let) 6,4 6,4 5,0 5,3 %

1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj) 14,4 14,4 15,0 14,4 %

1.5 Stopnja delovne aktivnosti 60,6 60,6 60,8 64,4 %
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2.1 Telesni �tnes otrok 46,7 46,7 51,3 52,3 indeks

2.2 Prekomerna prehranjenost otrok 24,8 24,8 27,4 24,5 %

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

2.6 Prometne nezgode z alkoholiziranimi povzročitelji 5,9 5,9 8,5 9,1 %

2.11 Konoplja (marihuana, hašiš) 12,9m 12,9 12,3 20,7 %

P
re
ve

nt
iv
a 3.1 Odzivnost v Program Svit 67,8 67,8 65,2 64,6 %

3.2 Presejanost v Programu Zora 75,4 75,4 76,7 71,7 %

3.4 Presejanost v Programu DORA 76,8 76,8 74,4 76,2 %
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4.2 Bolniška odsotnost 22,2 22,2 24,0 16,4 dnevi

4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let) 0,7 0,7 0,9 1,0 sss/1000

4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več) 1,4 1,4 1,8 1,9 sss/1000

4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni 4,6 4,6 4,9 5,2 sss/100

4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka 21,4 21,4 23,3 23,0 sss/100

4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi 10,4 10,4 11,5 11,9 sss/100

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

4.9 Možganska kap (35-84 let) 4,3 4,3 3,2 2,6 sss/1000

4.10 Novi primeri raka 523 523 552 563 sss/100.000

4.15 Novi primeri raka debelega črevesa in danke 73 73 70 70 sss/100.000

4.16 Novi primeri raka pljuč 53 53 75 67 sss/100.000

4.17 Novi primeri raka dojke 88 88 104 121 sss/100.000

4.18 Novi primeri malignega melanoma 17 17 20 26 sss/100.000

4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več) 5,4 5,4 6,4 6,5 sss/1000

4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj 13,2 13,2 15,4 14,7 sss/100

4.13 Pomoč na domu 1,9 1,9 1,1 1,7 %

4.14 Klopni meningoencefalitis 20,2 20,2 23,5 9,2 sss/100.000

U
m
rl
jiv
o
st
*

5.1 Umrljivost po stalnem bivališču 937 937 955 916 sss/100.000

5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let) 85 85 84 77 sss/100.000

5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let) 145 145 164 162 sss/100.000

5.6 Umrljivost zaradi raka pljuč (0-74 let) 31 31 46 41 sss/100.000

5.7 Umrljivost zaradi samomora 24 24 21 19 sss/100.000

Legenda: /: kazalnik na tej administrativni ravni ni smiseln; sss: starostno standardizirana stopnja na 100, 1.000 ali 100.000 prebivalcev, na slovensko populacijo 1.7.2014. *: spremenjen izračun po stalnem bivališču namesto
po običajnem je pojasnjen v "Opisi kazalnikov" v dokumentu "Metodološka pojasnila" na spletni strani.
m: Podatki temeljijo na statističnem modelu.

Pojasnilo h kazalnikom:
Prebivalci in skupnost: 1.1: leto 2018; 1.2: leto 2018; 1.3: leto 2018, stari 80 let in več; 1.4: leto 2018, stari 25-64 let; 1.5: leto 2018, stari 15-64 let. Dejavniki tveganja za zdravje: 2.1: leto 2018, otroci in mladostniki, stari 6-14
let; 2.2: leto 2018, otroci in mladostniki, stari 6-14 let; 2.5: povprečje 2013-2017; 2.6: povprečje 2013-2017; 2.11: leto 2018. Preventiva: 3.1: leto 2018; 3.2: povprečje 1.7.2015 – 30.6.2018, ženske, stare 20-64 let; 3.4: 1.1.2018 –
31.10.2019, ženske, stare 50-69 let. Zdravstveno stanje: 4.2: leto 2018, zaposleni prebivalci; 4.3: povprečje 2014-2018, bolnišnične obravnave, stari 0-19 let; 4.4: povprečje 2014-2018, bolnišnične obravnave, starejši od 15 let;
4.5: leto 2018; 4.6: leto 2018; 4.7: leto 2018; 4.8: povprečje 2014-2018, bolnišnične obravnave, stari 35-74 let; 4.9: povprečje 2014-2018, bolnišnične obravnave, stari 35-84 let; 4.10: povprečje 2012-2016, novo odkriti raki razen
nemelanomskega; 4.11: povprečje 2014-2018, bolnišnične obravnave, stari 65 let in več; 4.12: leto 2018; 4.13: leto 2018, stari 65 let in več; 4.14: povprečje 2009-2018; 4.15: povprečje 2012-2016; 4.16: povprečje 2012-2016; 4.17:
povprečje 2012-2016; 4.18: povprečje 2012-2016. Umrljivost: 5.1: povprečje 2014-2018; 5.2: povprečje 2014-2018, stari 0-74 let; 5.3: povprečje 2014-2018, stari 0-74 let; 5.6: povprečje 2014-2018, stari 0-74 let; 5.7: povprečje
2014-2018.

Viri podatkov: Nacionalni inštitut za javno zdravje, Statistični urad Republike Slovenije, Ministrstvo za �nance, Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa, Fakulteta za šport (UL), Register raka, Inštitut Re-
publike Slovenije za socialno varstvo:
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KAJ JE KONOPLJA?

Konoplja je do šest metrov visoka rastlina, v kateri se
nahaja več kot 400 različnih kemičnih snovi, med ka-
terimi sta najbolj znani aktivni substanci kanabinoida
THC (delta-9-tetrahidrokanabinol) in CBD (kanabidiol).
Medtem ko CBD nima psihoaktivnih učinkov, je THC
psihoaktivna snov, ki lahko povzroča zasvojenost in
druga tveganja za zdravje ljudi. V Sloveniji je psihoak-
tivno konopljo in pripravke iz nje (hašiš, hašiševo olje
in marihuana) kaznivo gojiti in prodajati, posredovati
ali omogočati njeno uporabo, medtem ko se posest
manjše količine za enkratno lastno uporabo obravnava
kot prekršek, kar pomeni, da v Sloveniji posest manjše
količine psihoaktivne konoplje za enkratno lastno upo-
rabo pravno formalno ni kaznivo dejanje. Izjema je
konoplja, ki jo je dovoljeno gojiti in uporabljati v indu-
strijske in prehranske namene in za katero je v drža-
vah EU dovoljena koncentracija THC pod 0,2 % v suhi
snovi rastline in se uporablja za izdelovanje vrvi, blaga,
moke, olja, kozmetične pripravke itd.

Ali konoplja* lahko povzroči zasvojenost?
Psihoaktivne snovi v konoplji (THC) delujejo na mo-
žganski center za ugodje, kjer se razvije mehanizem
zasvojenosti. Tako kot pri drugih psihoaktivnih snoveh
se po dlje trajajoči uporabi razvije toleranca - to po-
meni, da mora uporabnik za isti učinek uporabiti večjo
količino psihoaktivne snovi, razvije pa se lahko tudi za-
svojenost. Znano je, da se zasvojenost v višjem deležu
razvije pri ljudeh, ki so začeli uporabljati konopljo* že
v mladosti.

Kakšne so posledice rabe konoplje pri otrocih in
mladostnikih?
Uporaba konoplje je škodljiva, še zlasti v obdobju
mladostništva. V času odraščanja so človeški možgani
zelo občutljivi na zunanje vplive. Raziskave so poka-
zale, da kanabinoidi pri otrocih in mladostnikih vplivajo
na razvoj tistega dela možganov, ki je zadolžen za ob-
delavo sprejetih podatkov in za miselne procese, ki
na koncu pripeljejo do reševanja problemov in spreje-
manja odločitev (npr. pri računanju). Pri redni uporabi
se te sposobnosti zmanjšajo, še posebej pri tistih, ki
so začeli uporabljati to drogo pred 18. letom starosti.
Uporabo konoplje pri otrocih in mladostnikih nekatere
raziskave povezujejo tudi s slabšim učnim uspehom in
predčasno opustitvijo šolanja. Poveča se tudi tveganje
za uporabo drugih drog in zasvojenosti.

Stanje v Sloveniji
Konoplja (marihuana in hašiš) je najbolj razširjena pre-
povedana droga med prebivalci Slovenije. V zadnjih
letih vsebnost THC v konoplji narašča, kar med upo-

rabniki dodatno povečuje tveganje za zdravje.

Mladostniki
Tipično obdobje za pričetek uporabe konoplje sega v
obdobje pozne adolescence in doseže vrh v zgodnji
odraslosti. Po podatkih raziskave Z zdravjem pove-
zano vedenje v šolskem obdobju iz leta 2018 je vsak
peti (21 %) 15-letnik in skoraj vsak drugi 17-letnik (42
%) že kdaj v življenju uporabil konopljo, dnevno** pa
konopljo uporablja skoraj 3 % 15-letnikov in skoraj 4 %
17-letnikov (Slika 3).

Slika 3: Dnevna** uporaba konoplje pri 15 in 17-letnikih

Skoraj polovica 15-letnikov (48 %) in 62 % 17-letnikov
meni, da bi zelo lahko ali lahko dobili konopljo v na-
slednjih 24 urah, kar pomeni, da je konoplja v Sloveniji
zelo lahko dostopna droga.

Odrasli
Uporaba konoplje lahko povzroča škodljive zdra-
vstvene posledice, tako akutne kot kronične. Med
akutnimi učinki je ena najresnejših posledic povečano
tveganje za udeležbo v prometnih nezgodah. Kronični
učinki vključujejo nastanek zasvojenosti, bolezni dihal
in razvoj psihotičnih simptomov. Bolj ogroženi so tisti,
ki pogosto uporabljajo kanabinoide, in tisti, ki so začeli
z uporabo v mladosti.

V zadnjem desetletju je v Sloveniji število zastrupi-
tev s THC naraslo. Tako so bili med leti 2014 in 2017
kanabinoidi najpogostejše prepovedane droge, ki so
jih odkrili pri odraslih zastrupljencih z drogami v UKC
Ljubljana.

Po podatkih Nacionalne raziskave o uporabi tobaka,
alkohola in drugih drog med prebivalci Slovenije, ki
jo je v letu 2018 izvedel Nacionalni inštitut za javno
zdravje, je konopljo že kdaj v življenju uporabilo 21 %
prebivalcev Slovenije v starosti 15–64 let, med njimi
so jo najpogosteje uporabili moški, stari med 25 in 34
let (40 %).

* tukaj in v nadaljevanju je pod konopljo mišljena psihoaktivna konoplja in pripravki iz nje (marihuana, hašiš, hašiševo olje)

** dnevna uporaba pomeni uporabo konoplje 20 ali več dni v zadnjih 30 dneh
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Primerjava podatkov raziskave iz leta 2018 s podatki iz
raziskave 2011-2012 kaže, da je prišlo do zvišanja upo-
rabe konoplje, in sicer pri obeh spolih in skoraj vseh
starostnih skupinah (Slika 4).

Slika 4: Uporaba konoplje kadarkoli v življenju po starostnih skupi-
nah, 2011/2012 in 2018

Uporaba konoplje v medicinske namene
S spremembo Uredbe o razvrstitvi prepovedanih drog
je v Sloveniji od leta 2014 dalje omogočeno, da lahko
zdravnik, skladno s strokovnimi smernicami in predpisi,
predpiše zdravila na osnovi naravnih ali umetnih ka-
nabinoidov in od leta 2016 dalje medicinsko konopljo
(THC).

Po podatkih Nacionalne raziskave o uporabi tobaka,
alkohola in drugih drogmed prebivalci Slovenije iz leta
2018 je 8 % Slovencev že kdaj uporabilo konopljo v
različne zdravstvene namene. Med njimi je višji delež
žensk. Med osebami, ki konoplje v zdravstvene na-
mene še niso uporabili, jih 14 % razmišlja o tem, da bi
jo uporabili v prihodnje (Slika 5).

Slika 5: Uporaba konoplje v medicinske namene po spolu in staro-
stnih skupinah

Le 2 % uporabnikov konoplje v zdravstvene namene
je prejelo konopljo na zdravniški recept. Večina jo je
kupila od znanca, v specializirani prodajalni ali preko
spleta. Uporabili so jo zaradi različnih zdravstvenih
težav, največkrat zaradi akutne ali kronične bolečine,
zaradi težav s spanjem in različnih kožnih obolenj (Slika
6). Potrebno je poudariti, da marihuana, hašiš in ha-
šiševo olje, ki se ponujajo na črnem trgu, niso regi-
strirana zdravila in se ne uporabljajo za zdravljenje v

uradni medicini, saj ti pripravki ne morejo zagotavljati
učinkovitosti in varnosti.

Slika 6: Najpogostejše zdravstvene težave, zaradi katerih so upora-
bili konopljo

Konoplja in vožnja
Vožnja pod vplivom katerekoli psihoaktivne snovi, tudi
konoplje, je prepovedana. Poleg alkohola postaja ko-
noplja čedalje pogostejše zaznana snov pri voznikih
in pomembno vpliva na področje prometne varnosti.
Študije kažejo, da se tveganje za prometno nezgodo
pri voznikih, ki vozijo pod vplivom konoplje poveča za
najmanj dvakrat. Tveganje se še dodatno poveča ob
kombinaciji THC z alkoholom ali drugimi psihoaktiv-
nimi snovmi. Rezultati raziskave o uporabi drog med
slovenskimi vozniki, ki jo je izvedla Agencija za varnost
prometa v letu 2016 so pokazale, da je 8 % vprašanih
že sedlo za volan pod vplivom prepovedanih drog,
med katerimi je bila najpogostejša konoplja. Zaradi
navedenega policija vse več pozornosti namenja tudi
preverjanju prisotnosti drog pri voznikih v cestnem
prometu (poseben postopek in preizkus z napravo za
hitro ugotavljanje drog).

Preventiva
Pri učinkovitem preprečevanju rabe drog so pri mla-
dostnikih ključni varovalni dejavniki, med katerimi je
na prvem mestu podporno ožje družinsko okolje in
dobri odnosi v družini. Otroci, ki jim starši nudijo do-
volj opore in varne navezanosti, se redkeje zatekajo
v družbo vrstnikov, ki uživajo psihoaktivne snovi, prav
tako je verjetnost rabe drog med mladimi, ki preži-
vijo veliko kvalitetnega časa s starši, oziroma družino,
manjša.

Velik vpliv ima tudi pozitivno šolsko okolje in ustre-
zni ukrepi lokalnih skupnosti oziroma politik na lokalni
ravni. Vloga slednjih je predvsem omogočanje, nude-
nje in �nanciranje prostorov in dejavnosti, pri katerih
se lahko mladi združujejo in preživljajo čas v obliki
različnih aktivnosti, s pomočjo katerih se lahko mla-
dostniki na zdrav način povezujejo z vrstniki. Vse več
raziskav namreč potrjuje pomen organizacije prosto-
časnih mladinskih aktivnosti in vrstniških skupin na
zgodnje oblikovanje življenjskega sloga. Zelo malo
mladostnikov, katerih prijatelji ne uživajo drog, namreč
poroča, da so droge kdaj poizkusili sami. Na lokalnem
nivoju pa so zelo pomembni tudi ukrepi, ki vplivajo
na zmanjševanje dostopnosti psihoaktivnih snovi in
ustvarjanje zdravih okolij.

* tukaj in v nadaljevanju je pod konopljo mišljena psihoaktivna konoplja in pripravki iz nje (marihuana, hašiš, hašiševo olje)

** dnevna uporaba pomeni uporabo konoplje 20 ali več dni v zadnjih 30 dneh
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KAJ JE KONOPLJA?

Konoplja je do šest metrov visoka rastlina, v kateri se
nahaja več kot 400 različnih kemičnih snovi, med ka-
terimi sta najbolj znani aktivni substanci kanabinoida
THC (delta-9-tetrahidrokanabinol) in CBD (kanabidiol).
Medtem ko CBD nima psihoaktivnih učinkov, je THC
psihoaktivna snov, ki lahko povzroča zasvojenost in
druga tveganja za zdravje ljudi. V Sloveniji je psihoak-
tivno konopljo in pripravke iz nje (hašiš, hašiševo olje
in marihuana) kaznivo gojiti in prodajati, posredovati
ali omogočati njeno uporabo, medtem ko se posest
manjše količine za enkratno lastno uporabo obravnava
kot prekršek, kar pomeni, da v Sloveniji posest manjše
količine psihoaktivne konoplje za enkratno lastno upo-
rabo pravno formalno ni kaznivo dejanje. Izjema je
konoplja, ki jo je dovoljeno gojiti in uporabljati v indu-
strijske in prehranske namene in za katero je v drža-
vah EU dovoljena koncentracija THC pod 0,2 % v suhi
snovi rastline in se uporablja za izdelovanje vrvi, blaga,
moke, olja, kozmetične pripravke itd.

Ali konoplja* lahko povzroči zasvojenost?
Psihoaktivne snovi v konoplji (THC) delujejo na mo-
žganski center za ugodje, kjer se razvije mehanizem
zasvojenosti. Tako kot pri drugih psihoaktivnih snoveh
se po dlje trajajoči uporabi razvije toleranca - to po-
meni, da mora uporabnik za isti učinek uporabiti večjo
količino psihoaktivne snovi, razvije pa se lahko tudi za-
svojenost. Znano je, da se zasvojenost v višjem deležu
razvije pri ljudeh, ki so začeli uporabljati konopljo* že
v mladosti.

Kakšne so posledice rabe konoplje pri otrocih in
mladostnikih?
Uporaba konoplje je škodljiva, še zlasti v obdobju
mladostništva. V času odraščanja so človeški možgani
zelo občutljivi na zunanje vplive. Raziskave so poka-
zale, da kanabinoidi pri otrocih in mladostnikih vplivajo
na razvoj tistega dela možganov, ki je zadolžen za ob-
delavo sprejetih podatkov in za miselne procese, ki
na koncu pripeljejo do reševanja problemov in spreje-
manja odločitev (npr. pri računanju). Pri redni uporabi
se te sposobnosti zmanjšajo, še posebej pri tistih, ki
so začeli uporabljati to drogo pred 18. letom starosti.
Uporabo konoplje pri otrocih in mladostnikih nekatere
raziskave povezujejo tudi s slabšim učnim uspehom in
predčasno opustitvijo šolanja. Poveča se tudi tveganje
za uporabo drugih drog in zasvojenosti.

Stanje v Sloveniji
Konoplja (marihuana in hašiš) je najbolj razširjena pre-
povedana droga med prebivalci Slovenije. V zadnjih
letih vsebnost THC v konoplji narašča, kar med upo-

rabniki dodatno povečuje tveganje za zdravje.

Mladostniki
Tipično obdobje za pričetek uporabe konoplje sega v
obdobje pozne adolescence in doseže vrh v zgodnji
odraslosti. Po podatkih raziskave Z zdravjem pove-
zano vedenje v šolskem obdobju iz leta 2018 je vsak
peti (21 %) 15-letnik in skoraj vsak drugi 17-letnik (42
%) že kdaj v življenju uporabil konopljo, dnevno** pa
konopljo uporablja skoraj 3 % 15-letnikov in skoraj 4 %
17-letnikov (Slika 3).

Slika 3: Dnevna** uporaba konoplje pri 15 in 17-letnikih

Skoraj polovica 15-letnikov (48 %) in 62 % 17-letnikov
meni, da bi zelo lahko ali lahko dobili konopljo v na-
slednjih 24 urah, kar pomeni, da je konoplja v Sloveniji
zelo lahko dostopna droga.

Odrasli
Uporaba konoplje lahko povzroča škodljive zdra-
vstvene posledice, tako akutne kot kronične. Med
akutnimi učinki je ena najresnejših posledic povečano
tveganje za udeležbo v prometnih nezgodah. Kronični
učinki vključujejo nastanek zasvojenosti, bolezni dihal
in razvoj psihotičnih simptomov. Bolj ogroženi so tisti,
ki pogosto uporabljajo kanabinoide, in tisti, ki so začeli
z uporabo v mladosti.

V zadnjem desetletju je v Sloveniji število zastrupi-
tev s THC naraslo. Tako so bili med leti 2014 in 2017
kanabinoidi najpogostejše prepovedane droge, ki so
jih odkrili pri odraslih zastrupljencih z drogami v UKC
Ljubljana.

Po podatkih Nacionalne raziskave o uporabi tobaka,
alkohola in drugih drog med prebivalci Slovenije, ki
jo je v letu 2018 izvedel Nacionalni inštitut za javno
zdravje, je konopljo že kdaj v življenju uporabilo 21 %
prebivalcev Slovenije v starosti 15–64 let, med njimi
so jo najpogosteje uporabili moški, stari med 25 in 34
let (40 %).

* tukaj in v nadaljevanju je pod konopljo mišljena psihoaktivna konoplja in pripravki iz nje (marihuana, hašiš, hašiševo olje)

** dnevna uporaba pomeni uporabo konoplje 20 ali več dni v zadnjih 30 dneh
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Primerjava podatkov raziskave iz leta 2018 s podatki iz
raziskave 2011-2012 kaže, da je prišlo do zvišanja upo-
rabe konoplje, in sicer pri obeh spolih in skoraj vseh
starostnih skupinah (Slika 4).

Slika 4: Uporaba konoplje kadarkoli v življenju po starostnih skupi-
nah, 2011/2012 in 2018

Uporaba konoplje v medicinske namene
S spremembo Uredbe o razvrstitvi prepovedanih drog
je v Sloveniji od leta 2014 dalje omogočeno, da lahko
zdravnik, skladno s strokovnimi smernicami in predpisi,
predpiše zdravila na osnovi naravnih ali umetnih ka-
nabinoidov in od leta 2016 dalje medicinsko konopljo
(THC).

Po podatkih Nacionalne raziskave o uporabi tobaka,
alkohola in drugih drogmed prebivalci Slovenije iz leta
2018 je 8 % Slovencev že kdaj uporabilo konopljo v
različne zdravstvene namene. Med njimi je višji delež
žensk. Med osebami, ki konoplje v zdravstvene na-
mene še niso uporabili, jih 14 % razmišlja o tem, da bi
jo uporabili v prihodnje (Slika 5).

Slika 5: Uporaba konoplje v medicinske namene po spolu in staro-
stnih skupinah

Le 2 % uporabnikov konoplje v zdravstvene namene
je prejelo konopljo na zdravniški recept. Večina jo je
kupila od znanca, v specializirani prodajalni ali preko
spleta. Uporabili so jo zaradi različnih zdravstvenih
težav, največkrat zaradi akutne ali kronične bolečine,
zaradi težav s spanjem in različnih kožnih obolenj (Slika
6). Potrebno je poudariti, da marihuana, hašiš in ha-
šiševo olje, ki se ponujajo na črnem trgu, niso regi-
strirana zdravila in se ne uporabljajo za zdravljenje v

uradni medicini, saj ti pripravki ne morejo zagotavljati
učinkovitosti in varnosti.

Slika 6: Najpogostejše zdravstvene težave, zaradi katerih so upora-
bili konopljo

Konoplja in vožnja
Vožnja pod vplivom katerekoli psihoaktivne snovi, tudi
konoplje, je prepovedana. Poleg alkohola postaja ko-
noplja čedalje pogostejše zaznana snov pri voznikih
in pomembno vpliva na področje prometne varnosti.
Študije kažejo, da se tveganje za prometno nezgodo
pri voznikih, ki vozijo pod vplivom konoplje poveča za
najmanj dvakrat. Tveganje se še dodatno poveča ob
kombinaciji THC z alkoholom ali drugimi psihoaktiv-
nimi snovmi. Rezultati raziskave o uporabi drog med
slovenskimi vozniki, ki jo je izvedla Agencija za varnost
prometa v letu 2016 so pokazale, da je 8 % vprašanih
že sedlo za volan pod vplivom prepovedanih drog,
med katerimi je bila najpogostejša konoplja. Zaradi
navedenega policija vse več pozornosti namenja tudi
preverjanju prisotnosti drog pri voznikih v cestnem
prometu (poseben postopek in preizkus z napravo za
hitro ugotavljanje drog).

Preventiva
Pri učinkovitem preprečevanju rabe drog so pri mla-
dostnikih ključni varovalni dejavniki, med katerimi je
na prvem mestu podporno ožje družinsko okolje in
dobri odnosi v družini. Otroci, ki jim starši nudijo do-
volj opore in varne navezanosti, se redkeje zatekajo
v družbo vrstnikov, ki uživajo psihoaktivne snovi, prav
tako je verjetnost rabe drog med mladimi, ki preži-
vijo veliko kvalitetnega časa s starši, oziroma družino,
manjša.

Velik vpliv ima tudi pozitivno šolsko okolje in ustre-
zni ukrepi lokalnih skupnosti oziroma politik na lokalni
ravni. Vloga slednjih je predvsem omogočanje, nude-
nje in �nanciranje prostorov in dejavnosti, pri katerih
se lahko mladi združujejo in preživljajo čas v obliki
različnih aktivnosti, s pomočjo katerih se lahko mla-
dostniki na zdrav način povezujejo z vrstniki. Vse več
raziskav namreč potrjuje pomen organizacije prosto-
časnih mladinskih aktivnosti in vrstniških skupin na
zgodnje oblikovanje življenjskega sloga. Zelo malo
mladostnikov, katerih prijatelji ne uživajo drog, namreč
poroča, da so droge kdaj poizkusili sami. Na lokalnem
nivoju pa so zelo pomembni tudi ukrepi, ki vplivajo
na zmanjševanje dostopnosti psihoaktivnih snovi in
ustvarjanje zdravih okolij.

* tukaj in v nadaljevanju je pod konopljo mišljena psihoaktivna konoplja in pripravki iz nje (marihuana, hašiš, hašiševo olje)

** dnevna uporaba pomeni uporabo konoplje 20 ali več dni v zadnjih 30 dneh
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Zavod slokva

socialna aktivacija je pilotni projekt, 
usmerjen v višanje osebnih, socialnih in 
funkcionalnih kompetenc ter podporo 
na področju kariernega razvoja oseb 
iz ranljivih ciljnih skupin. Za območje 
koroške regije ga od septembra 2019 
do jeseni leta 2022 izvaja Zavod slokva, 
so. p., prvo socialno podjetje na koro-
škem. projekt, ki smo ga naslovili »Izko-
risti svoj potencial«, izvajamo na dveh 
lokacijah – v slovenj gradcu in radljah 
ob dravi. ob poslavljanju prve skupine 
je prav, da v »svet tam zunaj« pošljemo 
tudi informacije o tem, kaj smo skupaj 
dosegli …

v prvo skupino v radljah ob dravi (ki 
pokriva občine dravograd, muta, vu-
zenica, ribnica na pohorju, radlje ob 
dravi in podvelka) je bilo vključenih 15 
oseb. do skorajšnjega zaključka progra-
ma (ki bo 24. 6. 2020) smo priča odlič-
nim rezultatom. trenutno se srečujemo 
s sedmimi udeleženci, osem jih je pred-
časno zaključilo program: trije so izsto-
pili zaradi osebnih razlogov, tri osebe 
so se zaposlile, ena oseba se je vključila 

v program javnih del, en udeleženec pa 
je odprl svoj s. p. (in to celo v času t. 
i. korona krize, ko je trg dela ohromel). 
Zdaj pa naj še kdo reče, da se ne da!
najpomembnejše pa je, da pri vseh 
opažamo vidne spremembe v samo-
podobi in samozavesti, v spremembi 
perspektive, motivaciji za spremembe 
in odločnosti, da vzamejo življenje v 
svoje roke.

strokovni delavki, vodja projekta ter 
koordinatorke socialne aktivacije smo 
neverjetno ponosne na prav vsakega 
izmed njih. Še prav posebej pa na vse, 
ki so z lastno voljo (in kančkom naše 
pomoči) aktivno stopili na trg dela.

Če je tudi vas zamikalo, da se nam 
pridružite, odklikajte na našo spletno 
stran slokva.si, kjer najdete več infor-
macij, lahko pa nas tudi pokličete ali 
pocukate za rokav (v radljah se nahaja-
mo v prostorih stare policijske postaje v 
stavbi upravne enote).

In ne pozabite – verjemite vase!

KateRa pa Je  tvoja supermoč? 

zakLjučuje Se Prva izveDba SociaLne aktivacije
Vam je že kdo rekel, da v sebi skrivate nekaj posebnega, pa mu niste verjeli? Če vam ni, vam jaz čisto iskreno in z 
velikim zaupanjem pravim zdaj: »V sebi skrivate potencial.« Morda trenutno tega še ne veste ali pa si ne dovolite 
biti ponosni na svoj dar, znanje, veščino. Podobno so čutili tudi udeleženci socialne aktivacije, ko sem jim 23. okto-
bra lani, na prvem srečanju, v premislek podala isti stavek. Zdaj, ko se program za 1. skupino počasi izteka, pa na 
njihovih izrazih vidim, da verjamejo vase.

Prispevek: Metka Pajer, strokovna delavka
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Rana ura zlata ura
Jutranje vaje, ki jih v podružnični šoli 
zdravja dravograd izvajamo na več lo-
kacijah v dravogradu, z začetkom ob 
pol osmih zjutraj, so zlasti v mrzlih de-
cembrskih jutrih tik pred božično-no-
voletnimi prazniki najboljši pokazatelj 
resnosti članic. le-te se ob tej zgodnji 
jutranji uri, ko se decembra šele komaj 
zdani, navdušene in razposajene zbere-
jo v krogu in brez obotavljanja začnejo 
telovaditi. 

vaje se vedno začnejo s tekom za ogre-
vanje, ki mu sledijo natančno zastavlje-
ne telesne vaje, prilagojene celovitosti 
človeškega organizma, saj ga povežejo 
od prstov na rokah, preko glave in udov 
do stopal. tako se stimulira več poglavi-
tnih sistemov v telesu – limfni, arterijski, 
venski in živčni, kar pripomore k splo-
šnemu boljšemu počutju. vsaka skupi-
na 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 organi-
zirano ter si ga na ta način optimalno 
zapolniti. tako tudi druge dnevne ob-
veznosti in zaposlitve stečejo brez ve-
čjih ovir. to, da se telovadi v vseh letnih 
časih, je, kot povedo, najboljši način, 
kako vadbo preprosto vključiti v vsak-
danje življenje. menijo, da je predvsem 
pozimi tako tudi manj možnosti za raz-
lične akutne okužbe, stik z naravo pa je 
vedno dobrodošel. 

vabimo vas, da se nam pridružite pri te-
lovadbi ali si organizirate skupinico Šole 
zdravja v svojem okolju (Črneče, libeli-
če, trbonje, Šentjanž itd.)  

Pridružite se nam lahko vsak 
delovni dan: od 7:30 do 8:00

Robindvor igrišče 
Elektrarniško naselje 

Tenis igrišče Meža 
Podgrad

Za udeležbo na telovadbi ne potrebu-
jete predhodne kondicijske pripravlje-
nosti, drage športne opreme ali polne 
denarnice. vaje so preproste in primer-
ne za vsakogar, izvajate jih po svojih 
zmožnostih. vadba je brezplačna. pri-
družite se nam lahko kadarkoli.

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 človeškega 
življenja, lahko postane kaj kmalu utrujajoče in prazno, če temu in podobnim rekom ne sledijo dejanja. Zato vas 
bom pobližje seznanila z dejavnostjo vse bolj priljubljene vadbe 1000 gibov Šole zdravja. 

Šola ZdravJa

Prispevek: Aleksandra Gantar

Fotografije: Redno mesečno srečanje skupin šole zdravja Dravograd v športnem centru Dravograd
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dom starostnIkov ČrneČe

čas negotovostI v Domu starostnikov Črneče
Na začetku marca se je začel čas negotovosti za naše zaposlene, stanovalce in njihove sorodnike. Ob izbruhu 
virusa Covid-19 smo v KDS Črneče - Dravograd sicer imeli nekaj zaščitnih sredstev, kar pa je bilo bistveno premalo. 
Navodila, ki smo jih dobivali iz več virov, so si bila pogosto nasprotujoča, zaradi premalo opreme, pomanjkanja 
kadra oz. neustreznih kadrovskih normativov pa tudi neizvedljiva. Sami smo se takoj zelo potrudili in nabavili 
nekaj zaščitne opreme pri Koroški kmetijsko gozdarski zadrugi Dravograd, Preventu, Zaščiti Ptuj, Merkurju v 
Slovenj Gradcu, Koroških lekarnah, predvsem pa v Medikemu na Ravnah, ki se je izkazalo kot zelo kooperativno in 
čuteče podjetje.

Prispevek: Maša Mlačnik

Že zgodaj smo reagirali na epidemijo koronavirusa, tj. na 
začetku marca. Hišo smo za obiske zaprli, začeli nositi maske, 
si razkuževati roke, čeprav smo si morali vso opremo nabaviti 
sami. prvih štirinajst dni so prihajali različni nasveti, pogosto 
kontradiktorni in z navodili, ki se jih ni dalo izvajati. Zasnovali 
smo ustrezno varnostno shemo, ki so jo hitro osvojili vsi 
zaposleni. vsakega je bilo namreč strah, da bi v hišo prinesel 
virus. med zaposlenimi je bilo veliko negotovosti, skrbi za 
lastno zdravje in za zdravje stanovalcev. a stopili smo skupaj 
in prevzeli odgovornost za nadaljnje delo, čeprav bi morala 
za marsikaj poskrbeti slovenska vlada, ne pa domovi za 
starostnike sami.

domovi za starostnike namreč ne moremo postati 
bolnišnice, ker smo kadrovsko podhranjeni, krivdo za to 
pa nosijo vse vlade v zadnjih dvajsetih letih. na to smo 
opozarjali in izkazalo se je, da imamo prav. naša vlada in 
njeni politiki se na žalost ne zavedajo problemov, ki jih s 
seboj prinašajo starejša leta, kar ni dopustno in razumljivo. 
Še manj razumljivo pa je, da se omenjeni posamezniki o tem 
ne dajo podučiti in da so za potrebe in predloge domov 
za starejše slepi, gluhi in brezbrižni. Začudeni in razočarani 
smo nad prizadevanji odgovornih, ki socialnovarstvene 
zavode brez pogojev za izvajanje izolacije, kadrov in opreme 
spreminjajo v zasilne ustanove za zdravljenje starostnikov s 
koronavirusno boleznijo ob hkratnih javnih zagotovilih, da 
zmogljivosti v bolnišnicah niso zapolnjene. to predstavlja 
neenako obravnavo slovenskih državljanov in kršitev njihovih 
temeljnih človekovih pravic, izrinjenost na družbeni rob, na 
kar so vseskozi opozarjali na skupnosti socialnih zavodov 
slovenije. starostniki niso drugorazredni državljani. skrb 
države zanje pa je slaba in nezadostna. delo zaposlenih v 
domovih za starejše je premalo cenjeno in prenizko plačano.

v vmesnem času smo imeli kar precej težav z nekaterimi 
svojci, ki niso razumeli, da Covid-19 ogroža predvsem starejše, 
torej naše stanovalce, pri katerih je tveganje za neugoden 
razplet bolezni dokazano. prvih štirinajst dni je bilo za nas 
resnično težkih, polnih negotovosti. na srečo in ob veliki 
angažiranosti sodelavcev nam je uspelo življenje v domu 
oblikovati na nov način, ki so ga tudi stanovalci sprejeli s 
strpnim razumevanjem. v zadnjem tednu se je stanje zaščitne 
opreme bistveno izboljšalo, od Civilne zaščite smo prejeli 
nekaj tisoč kirurških mask, nekaj razkužila in zaščitnih rokavic, 
1500 mask pa smo naredili sami v enoti slovenj gradec. na 
tem mestu se je treba zahvaliti tudi donatorjem, ki na nas v 
težkih trenutkih niso pozabili. tako nam je lek podaril 200 
litrov razkužila, Šiviljstvo knez 120 mask, Jože paar 30 mask, 
gradbeno podjetje rudolf pa razkužilo za površine. vsem se 
za donacijo najlepše in iskreno zahvaljujemo. njihova pomoč 
je bila za nas dragocena.  

danes je situacija bistveno boljša in obvladljiva, zahvaljujoč 
se pravočasnosti ukrepov, predvsem pa veliki angažiranosti 
sodelavcev, ki so se z vsemi svojimi močni trudili, da so se naši 
stanovalci počutili varne, da jim je bila zagotovljena potrebna 
oskrba ter prilagojene dejavnosti in aktivnosti, s katerimi smo 
jim zapolnjevali dolge ure v izolaciji. Z veseljem in s ponosom 
lahko povemo, da v koroškem domu starostnikov Črneče - 
dravograd nismo imeli okuženih s Covid-19. tudi sodelovanje 
z inštitucijami se je gibalo v pravo smer, mislimo predvsem na 
mddsZ, nIJZ, koordinatorje, CZ in mnoge druge, s katerimi 
smo v dnevnem stiku.
  
vsem sodelavcem, zdravstvenemu in nezdravstvenemu 
osebju se je treba zahvaliti za požrtvovalnost, trud in vse 
napore, ki so jih vlagali in jih vlagajo v to, da smo virus zajezili, 
ostali zdravi, obenem pa lepšali dneve stanovalcem, ki so 
bili med epidemijo prikrajšani za mnogo socialnih stikov. 
veseli smo, da sta nasmeh na obrazu in vedrina v srcu vsemu 
navkljub še vedno prisotna pri vseh nas. naj tako tudi ostane. 
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dom stareJŠIH sv. ema

naJManJšI, a zelo srčen

Še vedno smo, sicer veliko bolj previdno, z upoštevanjem 
ukrepov in priporočil, izvajali vse dosedanje aktivnosti: 
pevske vaje, telovadba, delovne terapije, branje in drugo. 
stanovalcem smo omogočili, da so stike s svojimi najbližjimi 
ohranjali preko video klicev. takšna komunikacija je bila zanje 
sicer nenavadna, saj so navajeni osebnih stikov, vendar jim je 
bila v veliko tolažbo. 

Ustaljeno življenje stanovalcev v domu se vrača. ob lepem 
vremenu smo skupaj z njimi na svežem zraku in urejamo 
okolico. nova pridobitev sta dve zeliščni gredici, na kateri so 
naši stanovalci še posebej ponosni. 

vsi v domu smo bili zelo pridni in vestni, zato nam virus 
ni mogel do živega. v imenu vodstva doma izrekam 
iskreno zahvalo stanovalcem in njihovim svojcem ter vsem 
zaposlenim.

Dom sv. Eme je najmanjši dom v Sloveniji, a kljub temu zelo srčen in poln različnih dogajanj. 6. marca smo morali 
zaradi zloveščega virusa COVID-19 zapreti vrata doma za zunanje obiskovalce. A kljub vsemu temu se življenje pri 
nas ni ustavilo.

Prispevek: Nataša Verhovnik

naša temeljna načela so nas vodila tudi v letu 2020, pri čemer 
smo s skupnimi napori in močmi izpeljali veliko večino naših 
skupnih ciljev in nalog v času epidemije koronavirusa.               

Rdeči križ Slovenije - Območno združenje Dravograd deluje 
po naslednjih temeljnih načelih združenja:

HUMANOST
mednarodno gibanje rdečega križa in rdečega polmese-
ca, rojeno iz želje, da bi brez razlikovanja pomagalo ranjen-
cem na bojišču, si v mednarodnem in nacionalnem okviru 
prizadeva preprečevati in lajšati človeško trpljenje, kjerkoli 
naleti nanj. varovati želi življenje in zdravje ter zagotavljati 
spoštovanje človeškega bitja. spodbuja medsebojno razu-

mevanje, prijateljstvo, sodelovanje in trajen mir med vsemi 
narodi.

NEPRISTRANSKOST
gibanje ne razlikuje ljudi po narodnosti, rasi, verskem prepri-
čanju, družbenem razredu ali političnem mnenju. prizadeva 
si, da bi blažilo trpljenje posameznikov, pri čemer ga vodijo 
potrebe prizadetih ljudi, med katerimi prednost daje najnuj-
nejšim primerom nesreče. 

NEVTRALNOST
da bi ohranilo zaupanje vseh, se gibanje nikoli ne sme niti po-
staviti na nobeno od sovražnih si strani niti zaplesti v politična,  
rasna, verska ali ideološka nasprotja.

RK slovenIJe Območno združenje Dravograd
Vsi naši napori so usmerjeni v en sam cilj – pomagati najbolj ranljivim skupinam ljudi, 
predvsem na področju socialnih programov, pomoči starejšim in bolnim na terenu. Kljub 
omejenim zmožnostim nam je v organizaciji uspelo nuditi pomoč vsem, ki so zanjo prosili 
in bili do nje upravičeni.
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NEODVISNOST
Združenje je neodvisno. nacionalna društva, ki sicer pomaga-
jo človekoljubnim službam svojih vlad vselej v skladu z zakoni 
svojih držav, morajo vedno ohraniti tudi svojo samostojnost, 
tako da lahko v vsakem trenutku ukrepajo po načelih gibanja.

PROSTOVOLJNOST
Združenje je prostovoljno gibanje za pomoč in solidarnost, ki 
ga ne žene želja po dobičku.

ENOTNOST
v vsaki državi je lahko le en sam rdeči križ ali rdeči polmesec, 
ki pa mora biti odprt za vse. njegova človekoljubna dejavnost 
mora obsegati celotno državno ozemlje.

UNIVERZALNOST
mednarodno gibanje rdečega križa in rdečega polmeseca, v 
katerem imajo vsa društva enak status, enake odgovornosti in 
dolžnosti ter si vzajemno pomagajo, je razširjeno po vsem svetu.

V OZRK Dravograd smo si s sprejetjem programa za leto 
2020 ponovno zadali številne in raznovrstne naloge, kate-
rih cilj je spodbujati humanitarnost in solidarnost med lju-
dmi. Pri opravljanju zadanih nalog si prizadevamo, da jih ne 
bi opravili zgolj na birokratski in neoseben način, temveč s 
humanim in spoštljivim odnosom do oseb in družin v stiski, 
ki jim nudimo pomoč.  

Krvodajalstvo 
organiziranje krvodajalskih akcij je ena izmed glavnih dejav-
nosti rdečega križa slovenije. Cilj krvodajalstva je zagotavljati 
samozadostno oskrbo krvi v sloveniji. krvodajalstvo je člo-
vekoljubna in humanitarna dejavnost, ki se izvaja po načelih 
prostovoljnosti, brezplačnosti in anonimnosti. darovanje krvi 
še vedno velja za eno izmed najbolj humanitarnih in solidarnih 
dejanj posameznika, saj vsaka oddana kri pripomore k rešitvi 
življenja osebe, ki jo potrebuje. 

v prvih petih mesecih letošnjega leta smo organizirali tri kr-
vodajalske akcije, od 13. 3. 2020, po razglasitvi epidemije koro-
navirusa, pa smo transfuzijskemu oddelku Bolnišnice slovenj 
gradec pomagali klicati krvodajalce na klic. Zaradi zaščite kr-
vodajalcev, zaposlenih ter preprečevanja možnosti prenosov 

bolezni so se krvodajalske akcije izvajale po 
posebnih postopkih. krvodajalce smo vabili 
preko sms sporočil ter jih prosili za povratni 
klic za dogovor o uri prihoda in preverjanju 
pogojev za darovanje. krvodajalcev in krvo-
dajalk se je udeležilo 166. krvodajalcem se 
zahvaljujemo za odvzem, razumevanje ter 
upoštevanje vseh preventivnih zaščitnih 
ukrepov v času epidemije CovId-19. 

Socialni program 
socialni program, nudenje pomoči najbolj 
ogroženim posameznikom in družinam, je 
ena izmed temeljnih in najobsežnejših na-
log oZrk dravograd. Z nudenjem material-
ne pomoči oZrk dravograd pomaga lajšati 
socialno stisko brezposelnih, starostnikov, 
bolnih, osamljenih in drugih pomoči po-
trebnih. to se je dokazalo tudi v času epide-
mije CovId-19.  

Upoštevali smo navodila mddsZ in pakete namenili osebam, 
ki so bile v karanteni ali izolaciji in so bile brez socialnih stikov 
ter brez možnosti, da si zagotovijo osnovne in nujne potreb-
ščine. Hrana iz sklada se je tako namenila tudi tistim, ki do zdaj 
niso bili prejemniki pomoči, vendar so jo potrebovali. od janu-
arja do februarja smo razdelili 122 paketov fIHo, od aprila do 
konca maja pa 160 paketov intervencijske hrane. pri razdeljeva-
nju hrane nam je pomagalo 12 mladih prostovoljcev, ki so bili 
pripravljeni pomagati pri delitvi hrane na domu. v času epi-
demije smo posameznikom v izolaciji dostavljali tudi zdravila 
iz lekarne. starejšim osebam smo dnevno nudili psihosocialno 
pomoč. 

Ekipa prve pomoči OZRK Dravograd
v mesecu marcu in aprilu, v času razglasitve epidemije Co-
vId-19, sta dva člana ekipe na mejnem prehodu vič in Holmec 
pomagala meriti temperaturo osebam, ki so prestopili mejni 
prehod.  

Letovaje socialno ogroženih otrok na Debelem rtiču
v času zimskih počitnic smo sedmim otokom iz socialno ogro-
ženih družin iz občine dravograd omogočili brezplačno leto-
vanje na morju, v mladinskem zdravilišču in letovišču rdečega 
križa slovenije na debelem rtiču.      

Pomoč pri zbiranju sredstev za Lovra
območno združenje rdečega križa dravograd je skupaj s 
koroškimi novicami organiziralo zbirno akcijo z naslovom 
»10-mesečni lovro iz dravograda nujno potrebuje pomoč«. 
akcijo smo začeli novembra 2018 in jo končali marca 2019. Z 
nakazili je bilo zbranih 34.619,27 €, z zbiranjem zamaškov pa 
751 €. v letu 2019 smo za lovra plačali račune v skupnem zne-
sku 8.933,21 €, od 1. 1. do 30. 5. 2020 pa v skupnem znesku 
2.936,03 €. stanje humanitarnega zneska na našem računu na 
dan 30. 5. 2020 znaša 23.081,09 €. vsa denarna sredstva so bila 
namenjena izključno za lovra. s tem denarjem smo že nabavili 
didaktične pripomočke, plačali terapije, sredstva pa se meseč-
no pokrivajo tudi za nakup bio hrane in zdravil. vsa humanitar-
na sredstva za lovra se vodijo transparentno. 

Irena Gostenčnik, sekretarka OZRK Dravograd

rdeČI krIŽ



43  junij 2020  •  Informator

izobraževanje
Že peto leto zapored smo pod okriljem ljudske univerze rav-
ne na koroškem organizirali tečaje angleščine in nemščine ter 
študijski krožek nemščine za vse krajane dravograda. tečaj ra-
čunalništva pa je že četrto leto zapored zelo uspešno potekal 
pod okriljem sImBIoZe na oŠ ŠentJanŽ, ki ga vodi odličen 
pedagog marko Havle. vse leto, tudi med letnimi počitnicami, 

pa so potekale miselne delavnice pod vodstvom neže Cigler. 
v jesenskem času je potekal tečaj kaligrafije ali lepopisja, ki ga 
je vodila nada medved.
v društvu pa smo se odločili, da za ozaveščanje o demenci po-
skrbimo tudi tako, da odpremo info točko o demenci. odprli 
smo jo s pomočjo koordinatorke društva spominčica iz doma 
Hmelina. Info točka je na steni pred vhodnimi vrati v naše dru-

DeLo koMiSije za SociaLna 
vPraŠanja
komisija za socialna vprašanja pri dU ima v letu 2020 šti-
ri člane. sodelujemo v programu starejši za starejše. naše 
člane obiskujemo tudi ob njihovih jubilejih (80, 85, 90, 95 
... let). naših jubilantov je v tem letu 74. te jubilante tudi 
skromno obdarujemo. obiskujemo tudi naše člane v domo-
vih za starejše. obiščemo tudi tiste, ki se dlje časa zdravijo v 
bolnišnici ali doma. Člane, ki so stari nad 80 let, vabimo na 
srečanja oziroma piknike, za starejše od 85 let pa je piknik 
tudi brezplačen. sodelujemo tudi pri prevozih starejših z 
našim avtom.
ob novem letu člane z najnižjimi pokojninami skromno ob-
darimo. vključujemo se tudi v razne medgeneracijske de-
javnosti, pohode … 
odzovemo pa se tudi na vabilo k sodelovanju na natečajih 
ustvarjalnosti (oblikovanje voščilnic, čipke, fotografije …). 

Mirjana Cvijić, predsednica komisije za socialna vprašanja

PrograM 
StarejŠi za StarejŠe
Že peto leto zapored v društvu upokojencev dravograd iz-
vajamo program ZdUs starejši za starejše – za višjo kakovost 
življenja doma.
s tem programom se društva upokojencev odpiramo navzven 
v svoje okolje, saj v svoje aktivnosti in v organizacijo pomoči 
vključujemo vse starejše in pomoči potrebne, ki to želijo, ne 
glede na to, ali so člani društva upokojencev ali ne. obiske na 
domu opravlja 26 prostovoljcev, dva prostovoljca pa vnašata 
podatke oz. vprašalnike in pomoči. lani je bilo v naši občini 
okoli 1350 starejših nad 69 let. naši prostovoljci so v teh letih 
delovanja programa opravili 5828 prostovoljskih ur. pomoči, ki 
jih izvajamo na obisku, so naslednje: druženje, prevozi, obve-
ščanje, sprehodi, dostava iz trgovine, dostava humanitarnih 
paketov, igranje družabnih iger ... v letu 2019 smo naredili velik 
premik na področju obveščanja. Že dolgo smo ugotavljali, da 
pomembne informacije starejših ne dosežejo. Zbrali smo po-
membne telefonske številke (društvo, zdravje, sociala, domovi 
za starejše), prostovoljci pa so jih odnesli starejšim na dom in 
se z njimi pogovorili. starejšim smo predstavili, kakšna je pot 
do varstvenega dodatka, pomen e-oskrbe pilotnega projekta 
dolgotrajne oskrbe in druge pomoči na domu. Iz naslova pilo-
tnega projekta dolgotrajne oskrbe smo bili deležni strokovnih 
in zanimivih predavanj. kar sedem jih je bilo. prispevala so k 
drugačnim, boljšim pristopom ter k razumevanju in ustreznej-

ši komunikaciji s starejšimi. vsak ponedeljek dopoldne imamo 
čas za prostovoljce, ki je namenjen osebnim pogovorom in 
poročanju s terena. ta stik je neprecenljive vrednosti za naše 
uspešno delo. najpomembnejša pomoč starejšim v naši ob-
čini pa so vsekakor brezplačni prevozi. Brezplačne prevoze za 
starejše v občini dravograd v društvu upokojencev dravograd 
izvajamo že dve leti. Zasnovali smo ga v okviru programa sta-
rejši za starejše. Izvaja ga 11 usposobljenih voznikov prosto-
voljcev. Klice za prevoz sprejemamo na posebnem telefonu 
040 548 474 od 8. do 15. ure, od ponedeljka do petka. v naši 
bazi podatkov je 92 starejših oseb, ki redno koristijo brezplačen 
prevoz.
Mag. Ivanka Mori, podpredsednica Društva upokojencev Dravograd

Prevoz starejših (foto: Jože Verdinek)

Obisk pri Barici Ambrož za njen 98. rojstni dan (foto: Željko Kljajić)

drUŠtvo UpokoJenCev

pRegled dela v Društvu upokojencev Dravograd
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uPokojenci SMo tuDi kuLturniki
Upokojenci smo tudi kulturniki oziroma se vsaj zanimamo 
za kulturne dogodke, jih spremljamo in v njih sodelujemo.
v letu 2019 smo nadaljevali že utečene aktivnosti, pa tudi kaj 
novega smo dodali. 

naša SREČANJA OB KNJIGAH IN BRANJA OB KAVICI so po-
stala kar stalnica − vsak tretji četrtek v mesecu se nas ob 10. 
uri 10 do 16 zbere v knjižnici dravograd. skupaj s knjižničarko 
Jernejo se dogovarjamo o vsebini srečanj, seznanja pa nas tudi 
s knjižnimi novostmi. tudi letos so naši pogovori tekli o knjigah 
iz seznama za bralno značko za odrasle. veseli smo, da je lani 
bralno značko osvojilo okrog 70 naših članov in članic. pogo-
vori so večkrat namenjeni tudi spominskim dnevom. aprila 
nas je fajči povabil na ogled Bukvarne v Bukovje, srečanje pa 
smo nadaljevali v kavarni v dvorcu. naš član Janez Jurič nam 
je v novembru predstavil svojo knjigo vračanje k reki. vsako 
srečanje začnemo z mislijo oziroma citatom o knjigah in bra-
nju, ki je napisan tudi na vabilu. v decembru je bila to misel H. 
millerja »knjiga ni samo prijateljica, ampak vam prijatelje tudi 
najde«. to so res prava prijateljska srečanja, kar desetkrat smo 
se že zbrali.

nadaljevali smo tudi s PLESNIMI SREČANJI. plesali smo vsako 
tretjo nedeljo v mesecu od 17. do 20. ure. v spomladanskem 
delu smo plesali v Hotelu dravograd, ki je bil tudi soorganiza-
tor. po zaprtju hotela smo iskali novo lokacijo in od oktobra se 
na plesih srečujemo v dvorani ŠpIC d (poleg bara). dravit, ki 
je tudi soorganizator, nam lepo pripravi prostor, v živo pa še 
vedno igra Jože praper. med plesalci so se razvila prav prijetna 
prijateljstva in ob rojstnih dnevih si tudi nazdravimo.
 
Krajevna proslava ob dnevu žena je bila v organizaciji občine, 
dravita in dU dravograd v jedilnici šole. tokrat smo na ogled po-
nudili komedijo vsakemU svoJe v izvedbi kulturnega društva 
kapla. o in ob prazniku je spregovoril Željko kljajić, predsednik 
dU dravograd. prireditev je bila dobro obiskana, žal pa ni bilo 
ozvočenja in je bila slišnost zato zelo slaba. po predstavi smo se 
družili in klepetali ob prigrizkih, ki so jih pripravile naše članice.

Pevci MoPZ DU Dravograd so lani obeležili 20-letnico de-
lovanja. ob jubilejnem letu so pevci konec maja pripravili 
slavnostni koncert v cerkvi sv. vida, ki je bila napolnjena do za-
dnjega kotička. vsem obiskovalcem so podarili zbornik 20 let 
moŠkega pevskega ZBora drUŠtva UpokoJenCev dra-
vograd, ki so ga izdali ob tej priložnosti. Zboru je za uspešno 
20-letno delovanje plaketo podelila tudi Zveza društev upoko-
jencev slovenije. posebno ponosni pa so pevci mopZ dU dra-
vograd na to, da so letos prejeli nagrado občine dravograd Za 
IZJemne UspeHe na posameZnIH podroČJIH ŽIvlJenJa In 
dela, kI prIspevaJo k raZvoJU In UgledU oBČIne.

na KLUBSKI VEČER smo decembra povabili zanimivega so-
govorca, dravograjčana dr. ferda Blaznika, poznavalca prava, 
zgodovine, filma …

naši člani so aktivni na mnogih področjih. kar nekaj jih sodelu-
je v Likovni sekciji Dravograd. predstavijo se na skupinskih in 
tudi samostojnih razstavah. Še vedno je njihov mentor srečko 
frühauf. s samostojno razstavo se je letos predstavil marjan 
vesonik, svoja ročna dela sta razstavila tudi florijan in Jasna 
pšeničnik, prav tako tudi lotka nenadić (velika noč, novo leto). 
precej naših članic je tudi klekljaric, le-te so svoje umetnine 
predstavile na razstavi klekljane čipke v okviru društva klekljaric 
koroške, sekcija sotočje dravograd. vsi dogodki so bili v Info pi-
sarni dravograd v organizaciji Jskd, vodil jih je robert preglau in 
vedno so bili popestreni z glasbenimi točkami. vse prireditve so 
bile dobro obiskane, obiskovalci pa predvsem upokojenci.

posebej moram poudariti tudi dejavnost našega člana, častne-
ga občana srečka frühaufa, ki je imel poleg dveh samostojnih 
razstav (na prevaljah v galeriji karinta in v koroškem domu staro-
stnikov v Črnečah) še pet skupinskih razstav v različnih krajih po 
sloveniji, sodeloval pa je tudi v dvanajstih kolonijah po sloveniji.

spet pa naj poudarim, da so naši člani najpogosteje obisko-
valci vseh prireditev v kraju, saj vemo, da ljudje potrebujemo 
kulturo zato, da nahranimo dušo.
Krista Ločičnik, predsednica komisije za kulturo

štvo, kjer lahko občani dobijo pomembne informacije v zvezi 
s to zahrbtno boleznijo.
področje izobraževanja je za nas starejše velikega pomena. poleg 
druženja, ki nam prinaša obilo osebnega zadovoljstva, je zagoto-
vo učenje novih vsebin tisto, ki nam ohranja možganske funkcije  
v zdravem delovanju. v načrtu imamo širjenje področij izobra-
ževalnih tečajev na osnovi interesov naših članov. vabljeni, da 
se nam pridružite.
Mag. Ivanka Mori, podpredsednica Društva upokojencev Dravograd

drUŠtvo UpokoJenCev

Učenje dela z računalnikom (foto: Ivanka Mori)

Branje ob kavici (foto: Ivanka Mori)

Klubski večer s Ferdom Blaznikom (foto: Ivanka Mori)
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ŠPortne aktivnoSti DruŠtva 
uPokojencev DravograD
redno telesno udejstvovanje in ukvarjanje z rekreativnim 
športom danes uvrščamo med pomembne sestavine zdrave-
ga življenjskega sloga starejših ljudi. tudi v dU dravograd se 
zavedamo, da je mogoče v starosti z redno telesno vadbo in z 
druženjem doseči pozitivne spremembe v organizmu, upoča-
sniti proces staranja in tako ohraniti neodvisnost starejših oseb 
ter s tem kakovost našega življenja. v našem društvu je bilo za 
leto 2020 načrtovanih veliko športnih aktivnosti in tekmovanj. 
Izbira je bila velika: smučanje, pohodništvo, telovadba, šah, pi-
kado, kegljanje, namizni tenis in še bi lahko našteval.   
Začelo se je čudovito leto z lepim vremenom in milo zimo. 
lahko bi rekli, da idealno za rekreativne in športne aktivnosti 
na prostem. dvakrat tedensko se je v vsakem vremenu starejša 
skupina pohodnikov udeleževala pohodov v okolici dravogra-
da. v sodelovanju s pd dravograd smo začeli s planinskimi po-
hodi v okolici dravograda, in sicer vsak drugi torek v mesecu. v 
januarju je bil pohod na Šteharski vrh, februarja smo se napotili 
na sv. danijel nad trbonjami, marca pa k trem križem na gori-
ški vrh. Za organizacijo in vodenje vseh pohodov gre zahvala 
našemu novemu članu dU Jožetu kladniku.

v četrtek, 30. januarja, je naše društvo skupaj s sk Iverka na 
smučišču pri Bukovniku organiziralo regijsko tekmovanje v 
veleslalomu za upokojence. tekmovanja se je udeležilo 122 
upokojencev iz 15 društev, od tega 18 članov našega društva. 
tekmovanje je potekalo v devetih kategorijah, in sicer ženske 
v štirih in moški v petih kategorijah. ekipno moški in ženske je 
1. mesto osvojilo dU Črna, 2. mesto dU ravne, 3. mesto dU 
slovenj gradec in 4. mesto dU dravograd. dravograd je bil 
najuspešnejši pri ženskah v kategoriji l. 1950 in starejše, kjer je 
antonija ločičnik osvojila 1. mesto in Ivana vinšek 2. mesto. 
Uspešni smo bili tudi pri moških v kategoriji l. 1960 in mlajši, 
kjer je Jože laznik osvojil 3. mesto. najstarejši udeleženec tek-
movanja je bil g. franc veršnik (l. 1933) iz dU dravograd. Zahva-
ljujemo se sk Iverka za organizacijo tekmovanja in za odlično 
pripravljeno progo. vse je bilo brezhibno. služilo nam je tudi 
vreme. Zahvaljujemo se Javnemu zavodu dravit, Športni zvezi 

dravograd za pomoč pri organizaciji tekmovanja in tudi vsem 
članom dU dravograd za udeležbo.
drugo smučarsko tekmovanje na smučišču pri Bukovniku pa je 
bilo v mesecu februarju, in sicer 11. Črešnikov memorial, ki ga 
vsako leto organizira krajevna skupnost dravograd v sodelo-
vanju s sk Iverka. to je tekmovanje v veleslalomu med krajev-
nimi skupnostmi v občini dravograd. tudi tega tekmovanja se 
je udeležilo veliko število članov našega društva, ki so tekmo-
vali za svoje krajevne skupnosti in z vožnjami v okviru svojih 
zmožnosti in v različnih starostnih kategorijah prispevali k čim 
boljšim uvrstitvam svojih sokrajanov.
kegljači so bili pozimi med najaktivnejšimi. ob vadbi, ki je po-
tekala vsak ponedeljek na kegljišču v ŠC dravograd, so tekmo-
vali v občinski ligi in v desetčlanski koroški ligi za upokojence, 
ki se je zaradi pandemije koronavirusa v sredini marca prekinila 
in se po sklepu vodstva tekmovanja ne bo nadaljevala.
Šahisti so se v mesecu februarju udeležil prvenstva koroške po-
krajinske zveze društev upokojencev v hitropoteznem šahu za 
posameznike. organiziralo ga je dU muta. tekmovanja se je ude-
ležilo šest naših članov. Zmagovalec je bil naš šahist Božo Jeromel, 
4. mesto je osvojil rudolf krajnc in 8. mesto Janez poberžnik.
vse do sredine marca je v dvorani »ŠpIC d«, ko je pandemija 
koronavirusa ohromila naše vsakdanje življenje in prekinila vse 
naše športne aktivnosti, dvakrat tedensko potekala tudi telo-
vadba in enkrat tedensko namizni tenis.
Zaradi pandemije novega koronavirusa, ki nas je v svoji ne-
predvidljivosti za zdaj še za nedoločen čas vrgel iz vsakdanjih 
rutin, še ne vemo, kako bo potekalo naše nadaljnje druženje, 
rekreacija, tekmovanja. v upanju, da bodo naše športne de-
javnosti kmalu prišle na ustaljene tire, bodite aktivni v okviru 
svojih zmožnosti in ostanite zdravi.
Janko Lorber, predsednik komisije za šport

DeLo DruŠtva uPokojencev 
v čaSu ePiDeMije coviD-19
v času epidemije smo imeli vrata prostorov zaprta, pa vendar 
se življenje ni ustavilo. s člani smo v stiku ostali preko klicev 
in sporočil po telefonu, sporočil preko elektronske pošte in 
spletne strani na fB, kjer je aktivnost in sledljivost narasla na 
1074 virtualnih prijateljev. povezali smo se s Civilno zaščito 
dravograd, ki je bila v tem času zelo odzivna in se ji še enkrat 
lepo zahvaljujemo.
pošiljali smo obvestila o stanju v našem kraju in priporočila 
o načinu zaščite pred virusom. Jože praper je redno snemal 
pesmi in jih objavljal na svoji spletni strani fB. neža Cigler, 

mentorica miselnih delavnic korenina s. p., je vsem članom 
svoje skupine pošiljala naloge in jih spodbujala k aktivnostim. 
Bili so zelo uspešni. naši prostovoljci iz programa starejši za 
starejše so bili s starejšimi v stiku preko telefona. posebno na 
začetku karantene se je pokazalo, da so jim naši pogovori 
pomagali premostiti marsikatero zagato in strah pred novimi 
okoliščinami tako pri starejših kot tudi pri ogroženih skupinah. 
s prvim junijem pa spet začnemo sprejemati v pisarni, seveda 
pod samozaščitnimi pogoji, ki jih predpisujejo zdravstvene 
organizacije. Življenje se je spremenilo in nam nakazalo nove 
poti in načine druženja ter dela. 
Mag. Ivanka Mori, podpredsednica Društva upokojencev Dravograd

drUŠtvo UpokoJenCev

Pohod k Trem križem (foto: Janko Lorber)

Tekmovanje v veleslalomu (foto: Janko Lorber)
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naši prvi sestanki z odgovornimi osebami 
naših javnih zavodov so se odvili že 4. 3. 
2020, ko v naši državi še ni bilo potrjenega 
primera okužbe s sars-Cov-2. dogovorili 
smo se za prve ukrepe in začeli aktivno-
sti. nato je sledil stampedo. prve okužbe. 
stopili smo na področje, polno neznank, 
kjer ni bilo enoznačnih odgovorov, kaj 
šele rešitev. samostojno smo sprejeli prve 
ukrepe. Zaprtje športnih dvoran in javnih 
objektov, odpoved prireditev, spremembe 
pogrebnih slovesnosti, poziv gostincem, 
da zaprejo lokale itd. 

kmalu so sledili rigorozni, a nujni ukrepi 
vlade rs: zaprtje lokalov, šol in vrtcev, uki-
nitev javnega prevoza, omejitev gibanja ... 
sprva šok, nato odločenost, da v tej bitki 

zmagamo. prve težave glede zaščitnih 
sredstev smo premagali s pomočjo do-
natorjev. steklarstvo kristal adam nam je 
odstopilo etanol, iz katerega smo izdelali 
razkužilo, ki smo ga razdelili različnim in-
stitucijam v naši občini. Izvedli smo prva 
naročila mask, razkužil in zaščitnih oblek. 

ker je na trgu vladalo veliko pomanjkanje, 
cene pa so bile enormne, smo se odločili 
in zaščitne pralne maske naročili pri dveh 
lokalnih podjetnicah, šiviljah evi ravlan in 
majdi laznik, ki sta okoli 4000 mask sešili v 
rekordnem času. podjetje Baja iz Črneč je 
poskrbelo za pakiranje, pošta slovenije pa 
za dostavo v gospodinjstva. prve pralne 
zaščitne maske ste prejeli že 30. 3. 2020. Bili 
smo ponosni, da nam je uspel takšen pod-

vig v času, ko so drugje še mrzlično iskali 
blago in šivilje. Štab CZ je dnevno reševal 
različne težave naših občanov, podjetij in 
ustanov. vzpostavili smo tudi komunikacij-
ski most z vsemi zavodi, kot so zdravstveni 
dom, koroški dom starostnikov Črneče, 
dom sv. eme, sonček ... 

vsem smo pomagali s tistim, kar smo 
imeli. Zaposlenim v teh ustanovah gre 
velika zahvala, da so zdržali in preprečili 
najhujše scenarije. Hkrati smo se zavedali, 
da je nujna in potrebna tudi celovita in-
formacija za naše občane. dnevno smo 
vas preko fB in spletne strani občine 
dravograd ter z objavami na koroškem 
radiu obveščali o vseh novostih, zahtevah 
in številu okuženih. dosegljivi smo bili 

epIdeMIJa  koronavirusa
Spoštovane občanke, spoštovani občani Občine Dravograd!
Za nami je dobrih deset tednov, odkar se je naše življenje obrnilo na glavo. Doletela nas je pandemija, katere raz-
sežnosti si ni znal predstavljati nihče in ji tudi ni primera v novejši zgodovini Evrope. Zgodila se je epidemija koro-
navirusa SARS-CoV-2, o kateri smo pred tem poslušali, da divja tam nekje daleč, na Kitajskem, v mestu Wuhan in 
nato tudi pri naših sosedih, v Italiji. 

CIvIlna ZaŠČIta

Prispevek: Anton Preksavec, podžupan

Pralne zaščitne maske  

Datum Nabavljena zaščitna oprema – občina 
Količina 
(kos) 

24. 3. 2020 Pralne maske  500 
27. 3. 2020 Pralne maske  2000 
27. 3. 2020 Pralne maske  1500 
27. 3. 2020 Donirane pralne maske obeh šivilj 200 
11. 5. 2020 Pralne maske  500 

5. 6. 2020 Pralne maske  3500 
 Skupaj 8200 
 Izdano 4201 
 

 

 Kirurške zaščitne maske 

Datum Nabavljena zaščitna oprema − občina 
Količina 
(kos)  

17. 3. 
2020 Kirurške maske  250 

6. 4. 2020 Kirurške maske  1000 
14. 4. 
2020 Kirurške maske  2000 

 
Skupaj 3250 

 Izdano 3050 
 

Datum 
Prejeta zaščitna oprema − 
Steklarstvo Adam 

Količina 
(kos) 

17. 3. 
2020 Kirurške maske 50 

 Izdano 50 
 

Datum 
Prejeta zaščitna oprema − 
URSZR 

Količina 
(kos) 

18. 3. 2020 Kirurške maske  50 
27. 3. 2020 Kirurške maske  150 
3. 4. 2020 Kirurške maske  3000 

14. 4. 2020 Kirurške maske  2300 
14. 4. 2020 Maska 4-slojna papirna airlaid** 2.300 
22. 4. 2020 Kirurške maske  2200 
28. 4. 2020 Kirurške maske  4600 

  Skupaj 12300 
 Izdano 200 

 

** 4-slojne papirne maske smo reklamirali in 22. 4. 2020  
prejeli nadomestne kirurške maske. 

 

 Razkužila  

Datum Nabavljena zaščitna oprema − občina 
Količina 
(kos)  

7. 4. 2020 Dezinko 1 l 20 
29. 5. 
2020 Dezinko 1 l 50 

  Skupaj 70 
 Izdano 17 
 

Datum 
Prejeta zaščitna oprema − 
Steklarstvo Adam 

Količina 
(kos) 

17. 3. 
2020 Etanol 96 % 48 

 Izdano 35 
 

Datum 
Prejeta zaščitna oprema − 
URSZR 

Količina 
(kos) 

27. 3. 2020 Deziki derm ½ l 1 
3. 4. 2020 Deziki derm ½ l 22 

14. 4. 2020 Deziki derm ½ l 22 
  Skupaj 45 
 Izdano 30 

 

 

 Zaščitne rokavice  

Datum Nabavljena zaščitna oprema − občina 
Količina 
(kos) 

16. 3. 
2020 Zaščitne rokavice 1500 
17. 3. 
2020 Zaščitne rokavice 600 

4. 6. 2020 Zaščitne rokavice  900 
  Skupaj 3000 
 Izdano 1700 
 

Datum 
Prejeta zaščitna oprema – 
URSZR 

Količina 
(kos) 

18. 3. 
2020 Zaščitne rokavice 720 
27. 3. 
2020 Zaščitne rokavice 900 

3. 4. 2020 Zaščitne rokavice 900 
  Skupaj 2520 
 Izdano 2520 

 

 

 Razkužila  

Datum Nabavljena zaščitna oprema − občina 
Količina 
(kos)  

7. 4. 2020 Dezinko 1 l 20 
29. 5. 
2020 Dezinko 1 l 50 

  Skupaj 70 
 Izdano 17 
 

Datum 
Prejeta zaščitna oprema − 
Steklarstvo Adam 

Količina 
(kos) 

17. 3. 
2020 Etanol 96 % 48 

 Izdano 35 
 

Datum 
Prejeta zaščitna oprema − 
URSZR 

Količina 
(kos) 

27. 3. 2020 Deziki derm ½ l 1 
3. 4. 2020 Deziki derm ½ l 22 

14. 4. 2020 Deziki derm ½ l 22 
  Skupaj 45 
 Izdano 30 

 

 

 Zaščitne rokavice  

Datum Nabavljena zaščitna oprema − občina 
Količina 
(kos) 

16. 3. 
2020 Zaščitne rokavice 1500 
17. 3. 
2020 Zaščitne rokavice 600 

4. 6. 2020 Zaščitne rokavice  900 
  Skupaj 3000 
 Izdano 1700 
 

Datum 
Prejeta zaščitna oprema – 
URSZR 

Količina 
(kos) 

18. 3. 
2020 Zaščitne rokavice 720 
27. 3. 
2020 Zaščitne rokavice 900 

3. 4. 2020 Zaščitne rokavice 900 
  Skupaj 2520 
 Izdano 2520 

 

 

Pralne zaščitne maske  

Datum Nabavljena zaščitna oprema – občina 
Količina 
(kos) 

24. 3. 2020 Pralne maske  500 
27. 3. 2020 Pralne maske  2000 
27. 3. 2020 Pralne maske  1500 
27. 3. 2020 Donirane pralne maske obeh šivilj 200 
11. 5. 2020 Pralne maske  500 

5. 6. 2020 Pralne maske  3500 
 Skupaj 8200 
 Izdano 4201 
 

 

 Kirurške zaščitne maske 

Datum Nabavljena zaščitna oprema − občina 
Količina 
(kos)  

17. 3. 
2020 Kirurške maske  250 

6. 4. 2020 Kirurške maske  1000 
14. 4. 
2020 Kirurške maske  2000 

 
Skupaj 3250 

 Izdano 3050 
 

Datum 
Prejeta zaščitna oprema − 
Steklarstvo Adam 

Količina 
(kos) 

17. 3. 
2020 Kirurške maske 50 

 Izdano 50 
 

Datum 
Prejeta zaščitna oprema − 
URSZR 

Količina 
(kos) 

18. 3. 2020 Kirurške maske  50 
27. 3. 2020 Kirurške maske  150 
3. 4. 2020 Kirurške maske  3000 

14. 4. 2020 Kirurške maske  2300 
14. 4. 2020 Maska 4-slojna papirna airlaid** 2.300 
22. 4. 2020 Kirurške maske  2200 
28. 4. 2020 Kirurške maske  4600 

  Skupaj 12300 
 Izdano 200 

 

** 4-slojne papirne maske smo reklamirali in 22. 4. 2020  
prejeli nadomestne kirurške maske. 
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 Zaščitna obleka − Tyvek  

Datum Nabavljena zaščitna oprema − občina 
Količina 
(kos) 

16. 3. 2020 Tyvek  100 
1. 4. 2020 Tyvek  100 

  Skupaj 200 
 Izdano 46 
 

 Zaščitna maska PRO MASK s filtrom in vezir 

Datum Nabavljena zaščitna oprema − občina 
Količina 
(kos) 

16. 3. 2020 Pro mask  15 
1. 4. 2020 Zaščitni vezirji *** 50 
4. 6. 2020 Zaščitna očala  20 

   
*** Izdanih je bilo 10 zaščitnih vezirjev. 

 

Datum Zaščitna oprema Količina Prejemnik 

 13. 5. 2020 Kirurške maske 1200 OŠ NT Dravograd 

 27. 5. 2020 Kirurške maske 1200 OŠ NT Dravograd 

   Skupaj 2400 OŠ NT Dravograd 

   Izdano 2400 OŠ NT Dravograd 

         

 Datum Zaščitna oprema Količina Prejemnik 

 13. 5. 2020 Kirurške maske 440 OŠ Šentjanž 

 27. 5. 2020 Kirurške maske 440 OŠ Šentjanž 

   Skupaj 880 OŠ Šentjanž 

   Izdano 880 OŠ Šentjanž 

         

 Datum Zaščitna oprema Količina Prejemnik 

 13. 5. 2020 Kirurške maske 1360 VVZ Vrtec Dravograd 

 27. 5. 2020 Kirurške maske 1360 VVZ Vrtec Dravograd 

   Skupaj 2720 VVZ Vrtec Dravograd 

   Izdano 2720 VVZ Vrtec Dravograd 

   

 Zaščitna obleka − Tyvek  

Datum Nabavljena zaščitna oprema − občina 
Količina 
(kos) 

16. 3. 2020 Tyvek  100 
1. 4. 2020 Tyvek  100 

  Skupaj 200 
 Izdano 46 
 

 Zaščitna maska PRO MASK s filtrom in vezir 

Datum Nabavljena zaščitna oprema − občina 
Količina 
(kos) 

16. 3. 2020 Pro mask  15 
1. 4. 2020 Zaščitni vezirji *** 50 
4. 6. 2020 Zaščitna očala  20 

   
*** Izdanih je bilo 10 zaščitnih vezirjev. 

 

Datum Zaščitna oprema Količina Prejemnik 

 13. 5. 2020 Kirurške maske 1200 OŠ NT Dravograd 

 27. 5. 2020 Kirurške maske 1200 OŠ NT Dravograd 

   Skupaj 2400 OŠ NT Dravograd 

   Izdano 2400 OŠ NT Dravograd 

         

 Datum Zaščitna oprema Količina Prejemnik 

 13. 5. 2020 Kirurške maske 440 OŠ Šentjanž 

 27. 5. 2020 Kirurške maske 440 OŠ Šentjanž 

   Skupaj 880 OŠ Šentjanž 

   Izdano 880 OŠ Šentjanž 

         

 Datum Zaščitna oprema Količina Prejemnik 

 13. 5. 2020 Kirurške maske 1360 VVZ Vrtec Dravograd 

 27. 5. 2020 Kirurške maske 1360 VVZ Vrtec Dravograd 

   Skupaj 2720 VVZ Vrtec Dravograd 

   Izdano 2720 VVZ Vrtec Dravograd 

   

CIvIlna ZaŠČIta

 Ekocid S in pršilka  

Datum Nabavljena zaščitna oprema − občina 
Količina 
(kos) 

24. 3. 
2020 Ecocid S 1 kg 10 
22. 4. 
2020 Ecocid S 1 kg 20 

  Skupaj 30 
 Izdano 22 
 

Datum Nabavljena zaščitna oprema − občina 
Količina 
(kos) 

24. 3. 2020 Pršilke za razkuževanje  3 
22. 4. 2020 Pršilke za razkuževanje  3 
23. 4. 2020 Pršilke za razkuževanje  10 
15. 5. 2020 Pršilke za razkuževanje  8 

  Skupaj 24 
 Izdano 16 
 

Datum 
Prejeta zaščitna oprema − 
URSZR 

Količina 
(kos) 

18. 3. 
2020 Tyvek  10 
18. 3. 
2020 FFP1 12 
18. 3. 
2020 FFP3 2 
18. 3. 
2020 Očala  2 
27. 3. 
2020 Voda 0,5 l x 12  6 
27. 3. 
2020 Ecocid S (1 kg) 3 

3. 4. 2020 Ecocid S (1 kg) 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tudi preko dežurne telefonske številke. 
velika zahvala tudi naši lokalni televiziji 
ktv dravograd za ažurno in korektno po-
ročanje. v takih razmerah se zaveš, kako 
pomembno je imeti lokalni medij. tako 
kot je pomembno imeti svoje, lokalno 
Javno komunalno podjetje, ki je v tem 
času odigralo izjemno vlogo, in to brez-
hibno. naš veliki poklon gre tudi vsem 
otrokom in mladostnikom naše občine. vi 
ste pokazali izjemno mero odgovornosti 
in strpnosti. 

slogan »#ostanidoma« je imel za vas ve-
liko večji pomen kot za marsikaterega 
odraslega. Za vas je to pomenilo konec 
pouka, druženj, igre, treningov, potovanj, 
koncertov itd. pomenilo je tudi začetek 
izobraževanja na daljavo, ki ste ga sku-
paj s starši in učitelji izvrstno izpeljali. 
Zelo nam je žal, da letos zaključni razredi 
osnovne šole nt dravograd in Šentjanž 
pri dravogradu ne boste imeli valete. 
sprejmite naše opravičilo, ki ga izražamo 
tudi v imenu odločevalcev, ki so takšno 
odločitev zaradi zagotovitve zdravstvene 
varnosti vseh nas morali sprejeli. kljub 
vsemu verjamemo, da boste skupaj z uči-
telji na ustrezen in primeren način obe-
ležili konec osnovnošolskega izobraževa-
nja. Hvala vam.

v drugi polovici meseca marca so v štab 
CZ dravograd začela prihajati prva zašči-
tna sredstva iz skladišča UrsZr. sprva v 
zelo skromnih količinah, pa vendar. sproti 
smo jih razdeljevali različnim ustanovam. 
prejeli smo tudi t. i. papirne 4-slojne ma-
ske, ki smo jih reklamirali in 17. 4. 2020 
vrnili v regijsko skladišče UrsZr. maske 
so bile v celotni količini 22. 4. 2020 zame-
njane z drugimi, certificiranimi kirurškimi 
maskami. trenutno stanje zaščitnih sred-
stev je zadovoljivo, razpolagamo z večjim 
številom certificiranih kirurških mask, za-
ščitnih rokavic, oblek, razkužil ipd. Hvala 
UrsZr za korektno sodelovanje. ne sme-
mo pozabiti tudi na vse, ki ste se prijavili 
kot prostovoljci in ponudili pomoč, pa naj 
bo to za varstvo otrok, psihosocialno po-
moč ali pomoč pri razvozu hrane in zdra-
vil obolelim in starostnikom. pokazali ste 
veliko srce. Hvala.

spoštovani! ta zapis je narejen iz razloga 
zaokrožitve dogajanj in ravnanj štaba CZ 
občine dravograd v času epidemije Co-
vId-19, katere konec je vlada rs razglasila 
15. 5. 2020. skladno z odlokom vlade rs 
je bil sprejet sklep o preklicu sklepa o ak-
tiviranju državnega načrta zaščite in reše-
vanja ob pojavu epidemije oziroma pan-
demije nalezljive bolezni pri ljudeh zaradi 

CovId-19, ki je začel veljati 30. 5. 2020 ob 
19. uri, ko je tudi ožji del Štaba CZ občine 
dravograd prenehal delovati.

v času epidemije je ožji del štaba CZ 
občine dravograd deloval v sestavi:
•	 Bojan Zavec, poveljnik
•	 anton preksavec, podžupan in član 

štaba
•	 dominika knez, strokovna delavka Zir 

občine dravograd
•	 ostali člani štaba CZ so bili v 

pripravljenosti in na razpolago, da v 
primeru okužbe aktivnega člana štaba 
CZ le-tega nadomestijo.

Za konec … vse od začetka razglasitve 
epidemije štab CZ občine dravograd 
sprejema lastne odločitve in izvaja držav-
ne usmeritve. Začetek ni bil lahek, vendar 
smo se oprli na lastno znanje in izkušnje. 
vsi ti uspehi pa ne bi bili mogoči brez vas, 
spoštovane občanke in občani. pokazali 
ste izjemno odgovornost in striktno spo-
štovanje vseh ukrepov. v ogromni večini. 
In zaradi tega lahko danes rečemo, da 
smo uspeli. Hvala vam! ponosni smo, da 
imamo tako odgovorne soobčane. skupaj 
smo dokazali, da dravograd zmore in zna!

ostanimo zdravi!

 Zaščitna obleka − Tyvek  

Datum Nabavljena zaščitna oprema − občina 
Količina 
(kos) 

16. 3. 2020 Tyvek  100 
1. 4. 2020 Tyvek  100 

  Skupaj 200 
 Izdano 46 
 

 Zaščitna maska PRO MASK s filtrom in vezir 

Datum Nabavljena zaščitna oprema − občina 
Količina 
(kos) 

16. 3. 2020 Pro mask  15 
1. 4. 2020 Zaščitni vezirji *** 50 
4. 6. 2020 Zaščitna očala  20 

   
*** Izdanih je bilo 10 zaščitnih vezirjev. 

 

Datum Zaščitna oprema Količina Prejemnik 

 13. 5. 2020 Kirurške maske 1200 OŠ NT Dravograd 

 27. 5. 2020 Kirurške maske 1200 OŠ NT Dravograd 

   Skupaj 2400 OŠ NT Dravograd 

   Izdano 2400 OŠ NT Dravograd 

         

 Datum Zaščitna oprema Količina Prejemnik 

 13. 5. 2020 Kirurške maske 440 OŠ Šentjanž 

 27. 5. 2020 Kirurške maske 440 OŠ Šentjanž 

   Skupaj 880 OŠ Šentjanž 

   Izdano 880 OŠ Šentjanž 

         

 Datum Zaščitna oprema Količina Prejemnik 

 13. 5. 2020 Kirurške maske 1360 VVZ Vrtec Dravograd 

 27. 5. 2020 Kirurške maske 1360 VVZ Vrtec Dravograd 

   Skupaj 2720 VVZ Vrtec Dravograd 

   Izdano 2720 VVZ Vrtec Dravograd 
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polICIJska postaJa dravograd svetUJe

Prispevek: Robert Vetrih, komandir policijske postaje, policijski inšpektor I

varnoSt koLeSarjev
kolesarjenje je zdrav, okolju prijazen in poceni način prevoza. policija 
in ostale institucije v luči trajnostne mobilnosti spodbujajo vsako-
dnevno kolesarjenje na delo, v šolo in po opravkih, saj bomo le tako 
zmanjšali nepotrebne poti z osebnimi avtomobili, ki predstavljajo ve-
lik okoljski in zdravstveni problem. več ljudi na kolesih pa pomeni tudi 
večjo varnost kolesarjev – poveča se povpraševanje po boljši infra-
strukturi, kolesarji pa so bolj opazni s strani voznikov motornih vozil. 
kot vozniki avtomobilov in drugih motornih vozil moramo kolesarje 
sprejeti kot del prometa in se jim prilagoditi. kolesarji namreč niso za-
ščiteni z jeklenim oklepom in so tako zelo ranljiva skupina udeležen-
cev. med njimi najbolj izstopajo starejši od 45 let in otroci ter mladi. 

otroci lahko v prometu s kolesom samostojno sodelujejo šele, ko do-
polnijo 8 let in uspešno zaključijo program usposabljanja za vožnjo ko-
lesa. po navadi osnovne šole kolesarske izpite izvajajo v 4. ali 5. razredu. 
do takrat oz. do dopolnjenega 14. leta starosti jih morajo na njihovih 
kolesarskih poteh spremljati odrasli. Če živimo v naselju z dobro ureje-
no kolesarsko infrastrukturo, smo lahko otroku zgled in se skupaj z njim 
s kolesi odpravimo do šole, v trgovino, na izlet. tako povečamo verje-
tnost, da bo naš otrok kolesaril tudi, ko bo odrasel. ker je sodelovanje s 
kolesom v prometu zelo zahtevno za otroka, velja načelo “čim prej na 
kolo in čim kasneje v promet”. otroci do 6. leta pa morajo po zakonu 
voziti po površinah za pešce in še ne smejo na cesto.

Svojo varnost lahko kolesarji povečajo, če:
•	 vozijo tehnično brezhibno kolo,
•	 dosledno upoštevajo prometne predpise (vožnja po kolesarski stezi, 

upoštevanje prednosti, prečkanje ceste na označenih prehodih za 
pešce, vožnja ob robu cestišča itd.),

•	 uporabljajo zaščitno kolesarsko čelado,
•	 uporabljajo odsevne predmete in luči za boljšo opaznost na cesti,
•	 ravnajo previdno in preudarno ter predvidevajo ravnanje  

drugih udeležencev v prometu,
•	 prilagodijo hitrost še 

ranljivejšim pešcem.

varnoSt MotoriStov
vozniki se konec tedna in v prostem času pogosto prelevijo v motoriste 
ter si tako privoščijo užitke. motivi vožnje pri motoristih so preživljanje 
prostega časa, druženje, turistični ogledi ter preizkušnja lastnih sposob-
nosti in užitkov v tveganju.
Zaradi tega je ogroženost motoristov veliko večja in spadajo med ran-
ljivejše udeležence v cestnem prometu. poudariti je treba, da so zaradi 
značilnosti motorja motoristi slabše vidni in opazni ter pogosto vozijo 
prehitro ali pa jih drugi vozniki spregledajo in jim odvzamejo prednost.

Nasveti za večjo varnost motoristov:
•	 pred vsako vožnjo preverite brezhibnost motorja ter pnevmatik,
•	 nikoli ne vozite pod vplivom alkohola ali drugih prepovedanih substanc,
•	 vedno uporabljajte zaščitno čelado in ostalo opremo, kot so ščitniki, 

jakna, rokavice (tudi pri vožnji z mopedom ali kolesom s pomožnim 
motorjem do 25 km/h),

•	 ne vozite prehitro, saj hitrost povečuje verjetnost padca, krajša za-
vorno pot, hkrati pa vas vozniki ne pričakujejo,

•	 vedno vozite s prižganimi lučmi ter si nadenite odsevni telovnik, da 
boste bolje vidni in prej opazni, saj je vidnost ključna v prometu,

•	 posebej bodite pozorni na vozila, ki zavijajo, da vas ne spregledajo 
ter na tovorna vozila, da se jim ne znajdete v nevidnem polju,

•	 pri zavijanju in vožnji skozi ovinek bodite pozorni na to, da s celotnim 
telesom ne prečkate vmesne črte, 

•	 raje kot sami se na pot odpravite v družbi več motoristov, da boste 
bolj opazni ter da boste skrbeli drug za drugega, nikakor pa ne tek-
mujte med seboj,

•	 bodite pozorni na razne neravnine, pesek ali mokro in spolzko cesti-
šče ter znižajte hitrost,

•	 preizkušanje motorja, polaganje ovinkov ter preizkušanje lastnih 
sposobnosti raje izvajajte na kakšnem varnem poligonu kot na cesti, 
kjer so situacije težko predvidljive.

Z rednim vzdrževanjem ter vizualnim pregledom 
motorja lahko pred vsako uporabo prav tako rešimo 
marsikatero neljubo situacijo. ob lepih sočnih dneh vam 

želimo obilo užitkov in varno vožnjo tako 
s kolesom kot tudi 

z motorjem.
 

vaRnost voznIKov enoslednih vozil

vzPoStavitev kontroLne točke na 
Meji z avStrijo na viču
25. 3. 2020 smo na podlagi odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov za 
preprečevanje širjenja nalezljive bolezni CovId-19 na mejnih prehodih 
na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah slovenije, 
tudi v dravogradu oz. na viču, vzpostavili kontrolno točko na vstopu 
v slovenijo. 
na kontrolni točki, ki je odprta med 5. in 23. uro, policisti kontrolo opra-
vljajo z namenom preprečitve vstopa osebam, ki jim ne bi bil dovoljen 
vstop na ozemlje sosednje države in bi posledično ostale na območju 
slovenije in z namenom preprečitve nadaljnjega širjenja nalezljive bo-
lezni. seveda pa policisti na kontrolni točki opravljajo tudi vsa ostala 
policijska dela. 
Za nemoteno delo na kontrolni točki je ves promet iz avstrije preu-
smerjen na parkirni prostor, kjer sta postavljena šotor in pisarniški kon-
tejner, kjer policisti kontrolirajo upravičenost vstopa v slovenijo. 
odlok v zvezi dela na kontrolni točki izvzema dnevne migrante oz. 
državljane slovenije, ki dnevno potujejo na delo v avstrijo in nazaj, 
osebam, ki opravljajo gospodarsko, kmetijsko in gozdarsko dejavnost, 

dvojnim lastnikom zemljišč in osebam v tranzitu – tovorni promet.
29. 5. 2020 je bilo delno spremenjeno tolmačenje veljavnega odloka o 
odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečevanje nalezljive bolezni Co-
vId-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na 
notranjih mejah republike slovenije. tako se zdaj državljanom republi-
ke slovenije in tujcem s stalnim ali začasnim prebivališčem v republiki 
sloveniji ob vstopu v državo ne odredi karantene, ne glede na to, iz 
katere države prihajajo.
Z delom na kontrolni točki bomo nadaljevali vse do preklica aktivnosti.
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z Družino SPoznajte koMetrovo roDbino
Za nami je obdobje, ko smo z družino pre-
živeli večino časa, kar je v sodobnem na-
činu življenja lahko pravi privilegij. Še ne-
dolgo nazaj je način družinskega življenja 
veleval, da je družina večino svojega časa 
preživela skupaj. tudi v muzejih radi preži-
vljamo čas s svojimi obiskovalci, da jim pri-
bližamo zgodbe preteklosti, ki še posebej 
zaživijo, kadar jih lahko delimo z različnimi 
generacijami. 
Zato vas srčno vabimo na Poletno muzej-
sko noč, ki jo v muzeju dravograd tokrat 

namenjamo predvsem družinam. na so-
botni večer, 20. junija 2020, vas vljudno 
vabimo v našo družbo v dvorec Bukov-
je, kjer bomo skupaj s člani vaše družine 
odkrivali življenje zadnjih lastnikov dvorca, 
baronov kometrov. vašega obiska se še 
posebej veseli naš radovedni popek, ki je 
pripravil muzejske uganke, s pomočjo ka-
terih boste spoznali tudi zgodbo o zgodo-
vini dvorca in kraja. poskrbeli bomo, da bo 
naše druženje prilagojeno trenutnim raz-
meram, zato prosimo, da se predčasno pri-

javite in za svojo družino izberete ustrezno 
uro obiska: ob 18., 18.30, 19. ali 19.30 uri. 
vstop je prost, potrebne so le predhodne 
najave, ki nam jih sporočite do 19. 6. 2020 
na elektronski naslov: aleksandra.cas@
kpm.si ali na telefon 041 496 844. na ogled 
stalne razstave o baronih kometrih vlju-
dno vabljeni tudi posamezni obiskovalci 
(največ trije naenkrat), saj bomo ta večer z 
vami vse do 22. ure. dostop je omogočen 
tudi gibalno oviranim osebam. veselimo 
se vašega obiska.

Zadnji baron Hans Kometer (1850−1925) 
je na dvorcu Bukovje gospodoval kot 
zadnji moški predstavnik svoje rodbine. 
Zanimanje za zgodovino ga je vodilo v 
obsežno prenovo dvorca, užival je ugled 
dobrega poznavalca in zbiralca starin. s 
sistematičnim pridobivanjem raznovr-
stnega gradiva, zlasti starega orožja in 
bojne opreme, je Hans ustvaril eno najpo-
membnejših zasebnih zbirk svojega časa 
na slovenskem. kot pravi starinoslovec 
svoje dobe si je prizadeval zbirko na pu-
kštajnu obogatiti s kakovostnimi primerki 
iz vse evrope, deloma tudi z Balkana oziro-
ma Bližnjega vzhoda in celo afrike. v celoti 
je kometrova zbirka orožja konec leta 1932 
štela približno 100 samostojnih enot, med 
drugim verižno srajco, čelade, ščite, meče, 
helebarde, sulice, bodala, lovske nože, več 
rogov za smodnik, pištole, puške, »lok, bo-
gato tolčen s figurami« (v resnici luksuzni 
lovski samostrel) in nekaj orientalskega 
orožja. Žal se je potomstvo rodbine, ki je 
z generacijami gospodovala dvorcu, zara-
di spleta okoliščin prekmalu končalo in z 
usodno zgodbo privedlo tudi do razpro-
daje premoženja, torej večine premične 
dediščine. 
a nekaj drobcev iz življenja barona Hansa 

kometra so delavci dravita, ob pomoči ne-
katerih darovalcev, uspeli ponazoriti v novo 
urejenem kabinetu. tam lahko vidite lovske 
trofeje (Hans je bil tudi strasten lovec), knji-
ge tedanjega časa, testament, listine, mi-
nerale in tudi portret družine kometer in 
podobno. eksponate so prispevali družina 
kogelnik, Bukvarna Ciproš maribor, turistič-
ni rudnik in muzej mežica, Jože murkovič in 
Javni zavod dravit. 
kot pravijo v koroškem pokrajinskem muze-

ju, dvorec Bukovje ni le 'bivša kasarna', pač 
pa v svoji zlati dobi predvsem dom rodni 
plemiški rodbini, ki jo je po smrti zadnjega 
barona doletela tragična usoda in zazna-
movala tudi njihovo bogato zbirko starin in 
umetnin, kar dokazuje tudi sodobna mu-
zejska postavitev stalne razstave o rodbini 
kometer, ki vključuje tudi nekaj originalnih 
predmetov kometrove zbirke, danes v lasti 
narodnega muzeja slovenije in narodne 
galerije. vabljeni na obisk!

mUZeJske ZgodBe

novo uReJen Kometrov kabinet
Dvorec Bukovje je od lanske jeseni bogatejši za še eno pridobitev − urejen je bil »Kometrov kabinet«, delovna soba 
barona Hansa Kometra. Plemiška rodbina Kometer je bila zadnja v zgodovini gospostva Pukštajn (1817−1932) in 
dvorca Bukovje. O njej ni veliko zapisov, a je slovensko kulturno dediščino obogatila veliko bolj od marsikaterega 
drugega, uglednejšega in bolj prepoznavnega rodu svojega časa. 

Prispevek: JZ Dravit in Aleksandra Čas, KPM
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DVOREC BUKOVJE 
Dobrodošli na dvor
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PRIJAZNO  VABLJENI!

Foto: Tomo Jeseničnik
INFORMACIJE IN NAJAVE: tel.:  02 8710 285, 02 8723 583, e-mail: ticdravograd@dravit.si, dvorecbukovje@dravit.si
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dvoreC BUkovJe

na potI oKRog sveta  postanek v dvorcu Bukovje

norvežanka se je tako na kolesarsko popotovanje brez pred-
hodnih kolesarskih izkušenj in treninga podala junija 2017 
in potovanje domov spremenila v okoljevarstveno misijo, 
ki jo je poimenovala Cape to kapp in se bo po skoraj treh 
letih končala letos poleti. s svojim kolesarskim podvigom 
od rta agulhas, najjužnejše točke v afriki, do severnega rta 
(nordkapp), najsevernejše točke v evropi, želi tako zmanj-
šati svoj ogljični odtis ter obenem opozarjati na podnebne 
spremembe in ljudi spodbuditi k bolj aktivnemu boju proti 
tem spremembam. prečkala bo 24 držav, ustavila se je tudi 
v sloveniji in jo prekolesarila v dveh tednih.

na njeni 20.000 kilometrov dolgi poti nevarnosti in izzivov 
ni manjkalo. Hommersandova je med drugim pri 50 stopi-
njah Celzija kolesarila skozi saharsko puščavo, bežala pred 
slonom in trepetala pred hijeno, prečkala je največje soline 
na svetu ter na vrhu gore kenija, na 5000 metrih nadmorske 
višine praznovala božič. plavala je tudi v mrtvem morju in 
v Hudičevem bazenu na robu viktorijinih slapov, stala na 
robu aktivnega vulkana na najtoplejši točki na Zemlji v da-
nakilski depresiji in prekolesarila predor sueškega prekopa, 
za kar je morala pridobiti posebno dovoljenje. 

Za nastanitev skoraj nikoli ne plačuje. na svoji dolgi poti je 
tako spala tudi že pod zvezdami v sudanski puščavi in ob 
obali malavijskega jezera v družbi masajev. spala je tudi v 
zaklonišču v palestini, na številnih policijskih in bencinskih 
postajah, pa tudi sredi neokrnjene narave ter v beduinski 
jami v mestu petra v Jordaniji.

prenočišče je po spletu naključij theresie našla tudi v dra-
vogradu. med kolesarjenjem po našem mestu je ustavila 
sprehajalca in ju povprašala o tem, kje lahko postavi svoj 
šotor. po klepetu sta jo tanja in Boštjan povabila k sebi na 
večerjo, nato pa skupaj z zaposlenimi v Javnem zavodu dra-
vit za theresie pripravila posebno presenečenje – nočitev v 
dvorcu Bukovje. Z navdušenjem je sprejela povabilo in se 
vsaj za eno noč počutila kot prava dvorna dama. po krepčil-
nem spancu jo je pričakal še bogat zajtrk, za popotnico pa 
ji je Boštjan dal še nekaj denarja, da je lažje nadaljevala pot. 
mlada norvežanka je polna novih doživetij in skrivnostnih 
zgodb grajskih zidov zapustila dravograd, o tem vzhičena 
zapisala tudi na družbenih omrežjih in se podala novim do-
godivščinam naproti. Še enkrat se je izkazalo, kako malo je 
potrebno, da ponesemo glas o prijaznosti in gostoljubnosti 
dravograjčanov po svetu.

theresie lahko spremljate na njenem facebook in Insta-
gram profilu, od koder so tudi pričujoče fotografije.

Prispevek: JZ Dravit, foto: FB Theresie Hommersand

Na začetku februarja se je skoraj neopazno s kolesom skozi naše kraje peljala Theresie Hommersand. Preprosto 
34-letno dekle z Norveške se je pred osmimi leti odločilo, da ne bo več potovalo z letali. Takrat je živela v Južni Afriki. 
Leta študija in nato tudi dela v tej afriški državi so se počasi iztekla in napočil je čas vrnitve v domovino. Kako, če 
polet ni opcija? 
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RaIMund KalCheR (1889–1959)

ZgodovInarsko drUŠtvo dravograd 

Raimund Adolf Kalcher se je rodil 19. 
decembra 1889 v Beljaku. Oče Rudolf je 
bil gozdar, mama Maria Anna, rojena Mi-
schou, je izvirala iz znane gostilničarske 
družine, njen ded pa je v Beljak prišel in 
ostal kot Napoleonov vojak. Prav franco-
ski občutek za estetiko naj bi po mnenju 
kritikov zaznamoval tudi življenjsko pot 
slikarja Raimunda Kalcherja. Ta je imel še 
pet let starejšega brata, Rudolfa Arthur-
ja, ki je prav tako povezan z Dravogra-
dom in je tu tudi umrl.

Še v raimundovem zgodnjem otroštvu 
je oče rudolf sprejel novo službo in po-
stal gozdarski mojster pri podjetju Ujlaky, 
Hirschler & sohn iz ogrskega alsodom-
boruja, danes donje dubrave ob dravi 
na madžarsko hrvaški meji. podjetje je 
imelo na našem območju 2200 hektarjev 
površin in tri gozdne revirje, prvenstveno 
pa so se ukvarjali z vzgojo drevesnih sa-
dik in gozdarstvom. verjetno zdaj že vsak 
dravograjčan ve, kje je to podjetje imelo 
sedež. vila, zgrajena leta 1882, stoji na 
podgradu in je kljub propadanju ena od 
dravograjskih znamenitosti. 

kasneje so ji dozidali še gospodarsko 
poslopje, za njo je še danes velik vrt. Če 
še vedno ne veste, forštauz ali forsthaus, 
gozdarska hiša pod lajto. podjetje je ime-
lo za vzgojo sadik, pretežno iglavcev, po-
sebno gojišče, ki ga poznamo kot »flan-
zgartl«. semena iz storžev jelk, smrek in 
borov so sušili v stolpu vile na podgradu 
in s tem je pojasnjen tudi »turn« ob tej 
zgradbi.

kakorkoli, ker je oče rudolf zelo redko 
videl svojo družino, se je maria anna od-
ločila preseliti se v Unter drauburg, kot se 
je takrat imenoval naš kraj. kalcherjevi so 
stanovali v vili na podgradu kot še nekaj 
družin uslužbencev podjetja. tako starejši 
brat rudolf arthur kot raimund sta obi-
skovala šolo v dravogradu. a družino je 
prav v letu, ko je raimund začel šolanje, 
doletela tragedija – leta 1896 je umrla 
mama anna, stara 39 let, nekaj mesecev 
pozneje pa še njegov ded v Beljaku, urar 
paul kalcher. oče rudofl je po letu in pol 
žalovanja v Beljaku 16. februarja 1898 po-
ročil sestro svoje žene, mario mischou, ki v 
dravogradu ni skrbela le za gospodinjstvo, 
pač pa tudi za svoja posvojena nečaka.

raimund kalcher je leta 1901 končal 
osnovno šolo v dravogradu in se vpisal 
na državno gimnazijo v Beljaku. v tem 
času je Beljačan začel risati različne or-
namente in skicirati na koščke papirja, ki 
jih je imel v svoji torbi, kar je opazil tudi 
njegov učitelj viktor mytteis in ga navdu-
šil za slikarstvo. proti koncu srednje šole 
se je kalcher odločil, da želi postati slikar. 
maturo je s slabimi ocenami opravil julija 
1910 in se vpisal na dunajsko akademijo. 
poletje je lahko končno preživel z družino 
v dravogradu, kjer je bil tudi njegov brat 
rudolf arthur, ki je v gradcu doštudiral 
pravo in končeval doktorat. Čeprav sta si 
bila z bratom zelo različna, sta oba obo-
ževala mali kraj ob dravi in dom na pod-
gradu, kar je raimund pozneje v življenju 
večkrat omenil – najlepša leta življenja je 
preživel prav tu.

na akademiji ga je 1914 zatekla prva sve-
tovna vojna. kot je pozneje pisal v spo-
minih, je vedno manj kolegov prihajalo 
na predavanja, ki so bila vedno redkejša, 
eden za drugim so odhajali v vojsko. spo-
mladi 1915 je bil vpoklican tudi sam in bil 
dodeljen v 8. bataljon poljskih lovcev, ki 
se je namestil v Šmohorju nad Beljakom 
ob italijanski meji. ko je 23. maja Italija 
napovedala vojno avstro-ogrski, se je ra-
imund znašel na sami bojni liniji. Časa za 
slikanje in risbe je bilo malo, vendarle pa 
je mladi slikar ovekovečil nekaj dogajanja 
njihove čete in koroške krajine. oktobra 
1917 se je po znameniti soški bitki za ko-
roško italijanska grožnja končala, kalcher-
ja pa so premestili v kraljevo v srbijo. 

Prispevek: Artur Švarc

neznani koroŠki akaDeMSki SLikar iz DravograDa
Eden najbolj znanih slikarjev 20. stoletja na avstrijskem Koroškem je od-
raščal v Dravogradu in pustil spomin na kraj ob stičišču treh dolin tudi v 
mnogih svojih slikah, kamor se je vračal vse življenje.

Raimund Kalcher, avstrijski koroški akademski 
slikar iz Beljaka, je svojo mladost preživel v vili 
na Podgradu in je Dravograjčanom popolno-
ma neznan. 

Forštauz skriva mnoge zgodbe in je zagotovo ena najbolj 
znanih (in tudi še neraziskanih) stavb in zgodb iz našega 
kraja. Povezavo s Kalcherjem smo v društvu lani našli 
povsem po naključju.

Knjiga o Kalcherju, izdana leta 2009 
pri založbi Heyn v Celovcu.

Akvarel, ki ga je Kalcher narisal med 
obiskom Dravograda leta 1943 s 
spodnjega dela Flancgartla.



56 Informator  •  junij 2020

ZgodovInarsko drUŠtvo dravograd 

8. enota poljskih lovcev se je v zadnjem 
letu vojne spet znašla na italijanski fronti, 
kjer so jih tik pred koncem zajeli Italijani. 
takoj po kapitulaciji avstro-ogrske 1. no-
vembra 1918 se je kalcher odpravil proti 
domu v dravograd. Že v naslednjih dneh 
in tednih je dravograd zasedla slovenska 
vojska in nemško govoreče prebivalstvo 
je padlo v nemilost. spomladi 1919 so 
očeta rudolfa in raimunda, ki je bil za po-
vrh še vojak avstro-ogrske vojske, kot in-
terniranca odpeljali v taborišče v ljublja-
no. po petih mesecih jima je uspelo zapu-
stiti taborišče in se preko karavank vrniti 
v Beljak in od tam nazaj v dravograd. a 
po pogodbi iz st. germaina je dravograd 
jeseni 1919 pripadel novi državi srbov, 
Hrvatov in slovencev in zgodba družine 
kalcher v dravogradu je bila s selitvijo na-
zaj v Beljak končana.

raimund kalcher se je 1921 poročil (po-
ročen je bil potem še dvakrat), 1923 je 
dobil edinega otroka, sina rudolfa (umrl 
15. februarja 1943 pri stalingradu), v na-
slednjem desetletju je prepotoval velik 
del evrope, od rima do pariza in pustil ve-
lik pečat v koroškem slikarstvu. kritiki so 
ga pogosto označevali kot romantičnega 
modernista, risal in slikal pa je marsikaj – 
podpisan je tudi na mnogih propagan-
dnih letakih ob koroškem plebiscitu, ki so 
govorili proti glasovanju za Jugoslavijo.

njegovo pot je v knjigi zapisala umetno-
stna zgodovinarka dr. Ilse spielvogel-Bodo 
iz Beljaka, kjer je tudi katalog njegovih del, 
vendar ne vseh. v njegovih delih je kar ne-
kaj upodobitev dravograda – prva je iz leta 
1911, ko je naslikal dvorec na robindvoru, 
pa slika ponovne gradnje železniškega  

mostu za elektrarno leta 1942 in trga v 
dravogradu leta 1943, ki je naslikan iz sme-
ri Bukovja. med izginulimi deli po razstavi 
leta 1949 na dunaju so tudi slika viča in 
akvarel iz leta 1911, naslikan v flanzgartlu 
ter znamenita panorama iz leta 1924 iznad 
dobrave. njegova zadnja, prav tako izgi-
nula slika je nastala leta 1947, ko je zadnjič 
obiskal dravograd. na njej je upodobljen 
sejem na trgu. leta 1913 je v dravogradu 
po kratki bolezni umrl njegov brat, doktor 
prava, rudolf kalcher, oče rudolf starejši, 
gozdarski vodja, je umrl oktobra 1928 v Be-
ljaku, mačeha marija pa leta 1948.

leta 1949 je kalcherju predsednik avstri-
je podelil naziv profesor, Beljak pa ga je 
imenoval za častnega meščana. leta 1955 
so mu diagnosticirali raka na debelem 
črevesu, z boleznijo pa se je boril vse do 
svoje smrti, 15. oktobra 1959.

Raimund Mundi Kalcher je bil aktiven tudi pri 
grafikah za plebiscit. Jugoslavijo je preziral, 
saj je moral zaradi nje zapustiti svoj dom v 
Dravogradu.

Kalcherjeva najstarejša znana slika iz 
Dravograda, Robindvor, 1911.

Oče Rudolf Kalcher je bil gozdarski vodja 
madžarskega podjetja Ujlaky, Hirschler & Sohn, 
ki je pisalo gozdarsko zgodovino Dravograda. 
(Naslikano leta 1914 v Dravogradu.)

Zgodovinarsko društvo dravograd bo 
še naprej raziskovalo raimunda kal-
cherja, prav tako je še vedno neraziska-
na zapisana zgodba o gozdarski vili na 
podgradu. skušamo se povezati z avto-
rico knjige, preko založnika v Celovcu, 
prav tako z lastnikom ene od izgublje-
nih slik na dunaju. vse, ki vas zanima 
zgodovina dravograda in bi radi kaj 
pustili tudi zanamcem, pa vabimo, da 
nas obiščete na spletni strani društva 
(zdd.dravograd.net) ali nam pišete na  
zgodovinarsko.drustvo@dravograd.net.

Edina dostopna podoba Kalcherjeve 
panorame Dravograda iz leta 1924, ki velja 
za izgubljeno od leta 1949. Upamo, da bomo 
kmalu stopili v stik z lastnikom na Dunaju in 
dobili kakovostno fotografijo.

Gradnja nadomestnega železniškega mostu za elektrarno, 1942.
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barbari, barici aMbrož
1921−2020
Barica ambrož se 
je rodila pred sko-
raj sto leti v takra-
tni mladi kraljevini 
sHs, v revščini, ki 
jo je za sabo pusti-
la prva svetovna 
vojna. v družini je 
bilo več bratov in 
sester, ena izmed 
njih je bila tudi Barica. In kot je bilo včasih v 
navadi, so se vsi srečno poročili, imeli svo-
je otroke in le-ti zopet svoje otroke. tako je 
imela Barica pri skoraj dopolnjenem stoletju 
življenja nekaj mladih, ki so jo klicali mama, 
nekaj več otrok, ki so jo klicali stara mama, 
prababica in številne sorodnike, ki so jo klicali 
teta Barica. 
teta Barica pa je v svoji bogati življenjski zgod-
bi pustila velik pečat na različnih področjih 
življenja. rojstvo na ozarah pri slovenj grad-
cu na majhni kmetiji ji je dalo dovolj vsega, 
da pomanjkanja v življenju ni nikoli občutila. 
osnovno šolo je obiskovala v rotenturnu v 

slovenj gradcu, nato pa končala še višjo naro-
dno šolo. tik pred začetkom 2. svetovne vojne, 
leta 1938, so kmetijo prodali in se preselili na 
vič pri dravogradu, kjer je spoznala mihaela, s 
katerim sta si ustvarila družino. delo v pekar-
ni, ki jo je vodil mihael, je bilo zahtevno, saj so 
takrat delovale kar štiri pekarne − garmuževa, 
katrašnikova, Jelenova in ambroževa. delo v 
pekarni ji je dalo mnoge življenjske izkušnje 
in vrednote. vrednote, poštenost, družabno 
življenje, ljubezen do otrok in družine, sožitje z 
naravo, dobrota in nesebičnost, odgovornost, 
prijateljstvo, prostovoljstvo, tovarištvo in soli-
darnost so jo kasneje krasilne na njeni dolgi in 
prelepi življenjski poti. 
v dravogradu so jo hitro opazili mladi gasil-
ci, ki so jo povabili v svoje vrste, v katerih je 
bila celih 74 let. v tem času pa je znotraj dru-
štva opravljala različne naloge. Za svoje delo 
je prejela številna odlikovanja in priznanja: 
značke za dolgoletno delo, plaketo gasilske-
ga veterana, društveno priznanje, gasilsko 
priznanje I. in II. stopnje ter Značko za dolgo-
letno aktivno delo − 70 let. 
Življenjska pot Barice pa je zaznamovala tudi 
pot na področju pomoči ljudem. njen obču-
tek za sočloveka, predvsem za ranljive skupine 
– invalide, je bil izjemen. na začetku 70 let je 

postala prva predsednica društva invalidov 
dravograd, ki je bilo združeno v medobčinsko 
zvezo s sedežem na ravnah na koroškem. Za 
svoje dolgoletno delo je prejela številna pri-
znanja in postala častna članica in častna pred-
sednica društva invalidov dravograd.
svoj prosti čas je namenila družini in spreho-
dom v naravo. Bila je aktivna članica planin-
skega društva dravograd, s člani je prehodila 
mnogo planinskih poti in obiskovala koro-
ške vrhove. njena neizmerna želja, da osvoji 
»očaka« triglav, je ostala neizpolnjena. planin-
sko društvo dravograd ji je za aktivno delo in 
udejstvovanje podelilo naziv Častna članica 
planinskega društva dravograd. 
Zelo rada je prihajala v prostore društva upo-
kojencev dravograd, kjer se je s članicami dru-
žila ob ročnem delu in branju. Bila je redna obi-
skovalka dravograjske knjižnice. lahko smo jo 
opazili zgodaj zjutraj, kako je s knjigo pod roko 
odhajala po nove knjige in se na poti pogo-
varjala s sokrajani. krasila sta jo dobra volja in 
nasmeh, ki ju je v pogovorih delila s sokrajani. 
ob številnih priznanjih, ki jih je prejela za 
svojo aktivno vlogo v družbenem življenju, 
je dobila tudi občinsko priznanje občine dra-
vograd. počivaj v miru, teta Barica!

Željko Kljajić

In memorIam

Zapisali  ste  v  slovo 

žLof feLikS 9. 5. 1927 – 2. 3. 2020
2. marca smo se 
na dravograjskem 
pokopališču za 
vedno poslovili od 
zadnjega soudele-
ženca vdv (vojske 
državne varnosti), 
člana skupine ko-
roškega bataljona, 
ki je bil udeležen v 
silovitem spopadu 
v noči na 24. julij 
1944 na sabodinovi domačiji. posledica spo-
pada sta bila požig in pomor na libeliški gori. 
feliksa je mama Jerica, iberžnica, v zibko 
položila 9. maja 1927 v Šentanelu nad pre-
valjami, pri kmetu oplazu. rano mladost je 
doživljal z dvema sestrama in bratoma. očeta 
niso poznali. revščina je mamo prisilila, da se 
je preživljala z dninami, tavrhi na celkih, otroci 
pa so šli služit na okoliške kmetije. feliksa je 
dala za pastirja kmetu smrečniku na strojni. 
od njega je hodil v osnovno šolo v Šentanel. 
kmalu se je preselil h kmetu Šumniku. Šibak 
je spoznaval strojanske razgone in brazde, 
zare in pašnike ter gnojvože, na katerih ga je 
poleti žgalo sonce in močil dež, pozimi pa 
stiskal mraz. Bil je pastir, delavec pri raznih 
delih in nazadnje hlapec. v nedeljo, 23. julija 
1944, je bil dogovorjen s starejšo sestro mari-
jo, bivajočo pri kmetu Šusterju, da se dobita 
pri kmetu Utku. proti večeru je h kmetu na 
počitek prišla skupina koroških partizanov, 
namenjenih na orožniško postajo v libeličah, 
da si pridobi hrano in tobak.
naslednji dan so feliksa in sestro nagovorili, 
da se jim pridružita. med njimi sta bila tudi 
dva dravograjčana. proti večeru so se odpra-
vili na libeliško goro proti kmetu sabodinu, 
kjer so se nastanili. med potjo so bili izdani. 
proti polnoči jih je presenetila skupina gesta-
povcev in orožnikov. v trenutku so zaropotale 
strojnice, vnel se je hud boj. partizani so se 
razbežali, nemci pa požgali hišo in skedenj s 
hlevom, domače pa pomorili. sedemnajstle-
tni feliks se je sklonjen in prestrašen v temi 

z vsemi močmi pognal po strmini navzgor 
proti vrhu, sestra pa navzdol. Zasopel se je 
ustavil na vrhu ter prestrašen poslušal, če 
bo prišel še kdo. Čez čas se mu je pridružilo 
nekaj utrujenih borcev. po premisleku so se 
namenili mimo Uršlje gore v savinjsko dolino, 
v solčavo, kjer se je namestila 10. ljubljanska 
brigada. po zaslišanju so morali dati izjavo: 
»prisegam pred ljudstvom in partijo, da se 
bom zvesto boril za domovino in zanjo, če 
bo treba, dal tudi življenje!« vključen je bil v 
enega od njenih oddelkov. 
po mesecu dni je brigada odšla v Belo krajino. 
Utaborili so se v neznani vasi. neko noč so jih 
napadli domobranci. v hudi bitki se je feliks, 
navajen hlevov, skril med kravami. ko je zju-
traj v miru prišel iz hleva, so ga domobranci 
zaslišali in še z dvanajstimi partizani peljali v 
ljubljanski gestapovski zapor, po nekaj dneh 
zasliševanj pa v barakarsko taborišče Begu-
nje. dva meseca je lačen vsak dan doživljal 
maltretiranja, zasliševanja in dnevna obvezna 
zastraševanja ter skozi okna barak gledal, kako 
so klečeče taboriščnike z rokami, zvezanimi na 
hrbtu, nemci streljali v glave nad tilnikom. v 
mrazu, proti božiču leta 1944, je bil v transpor-
tu živinskih vagonov prepeljan v taborišče ne-
umühle blizu dachaua.
na pomlad 1945 so angleži taborišče osvobo-
dili, vse popisali in Jugoslovane z vlaki pripeljali 
na Jesenice, nato pa so jih z avtobusi partizani 
prepeljali v Škofjo loko, od tam pa na prevalje. 
feliks je bil eno leto zaposlen pri zidarskem 
mojstru krenkerju. medtem je spoznal vdovo 
Ivanko ebner in se z njo poročil. rodila sta se 
jima sin srečko in hčerka milena. v zakonu ni 
imel sreče. drugo leto je bil vpoklican na dvo-
letno služenje vojaškega roka. po odsluženem 
roku se je zaposlil v topilnici svinca v Žerjavu. 
ker strupa ob peči ni prenašal, so ga zaposlili 
za kopača rude v rudniku mežica. to delo je 
bilo zanj pretežko. delo si je poiskal na pripravi 
vložka v Železarni ravne. pri odbiranju za jeklo 
škodljivih materialov je odkril, da je v morna-
riških torpedih cink. delovodja mu je dovolil, 
da je lahko v popoldanskem času torpeda 
podkurjeval in tekoči cink vlival v pripravljena 

rebra, preseka palic za lotanje. te je lahko nosil 
domov in jih prodajal dvema kleparskima de-
lavnicama, v dravogradu in na muti, denar pa 
nalagal za poznejši čas. kmalu si je našel zapo-
slitev v skladišču Železnine na meži v dravo-
gradu. nazadnje pa je opravljal steklarska dela 
pri kristalu v dravogradu in se ob izpolnjenih 
pogojih upokojil.
Življenjska pot ga je vodila na goriški vrh − vič, 
kjer je spoznal domačine male gnamuševe 
kmetije: očima munkovega Jožeta, borca franja 
malgaja in ženo Jero ter hčerko micko. Z micko 
sta se leta 1956 poročila in si ustvarila srečen 
dom. rodila sta se jima sinova vido in Iztok. ker 
je bilo polje preveč oddaljeno, sta v času zapo-
slitve ob njem zgradila novo hišo z gospodar-
skim poslopjem. na posestvu z lepim poljem, 
travnikom, urejenim sadovnjakom in dvema 
kravama, svinjama in številnimi kokošmi sta z 
ženo skrbno in zgledno gospodarila. 
feliks je bil velik ljubitelj in vzreditelj izbranih 
vrst ptic, fazanov, golobov in zajcev. k njemu 
so radi prihajali drugi gojitelji malih živali, jih 
medsebojno izmenjavali ter razstavljali na 
sejmih po koroškem.
feliks je bil dober in skrben gospodar ter vlju-
dno ustrežljiv najstarejšima članoma družine, 
oba z ženo sta jima odgovorno in ljubeznivo 
stregla ter poskrbela za njuni spoštljivi slove-
si. kakor je doživljal in prenašal hude življenj-
ske udarce in jih na srečo preživel, je z glo-
boko žalostjo in bolečino v srcu sprejel tudi 
slovo sina vida leta 2009 in pozneje, leta 2017, 
še žene micke. po njeni smrti je zanj z ljube-
znijo skrbel sin Iztok, vse dokler ni bil zadnje 
mesece v paliativni oskrbi v koroškem domu 
starostnikov v Črnečah, kjer se je 28. februarja 
poslovil od sveta.                 
v ponedeljek, 2. marca 2020, smo ga vsi, ki 
smo ga poznali, v hvaležnosti za njegove do-
brotljivosti, pripravljenosti pomagati potreb-
nim, družabnosti in ljubezni do družine in 
domovine, pospremili k ženinemu grobu, na 
božjo njivo. Zveza borcev se mu je zahvalila 
s praporjem, častni dekan Igor glasenčnik pa 

je opravil slovesni, krščanski pokop.                                
Ferdinand Gnamuš, ing. str., u. d. oec.
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Proslava ob dnevu samostojnosti, 26. 12. 2019Koncert ojstrica, 22. 12. 2019

Praznični trg v DravograDu, 
27.–29. 12. 2019

odPrtje razstave 
liKovnih del zorana 
rožiča, 5. 2. 2020 

osreDnja občinska Proslava 
ob Kulturnem PrazniKu, 7. 2. 2020

s smehom v novo leto, 28. 12. 2019

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

DeceMber 2019–februar 2020

Dogodilo se je . . .

kulturni sejem knjig, 8. 2. 2020
Koncert PrifarsKih 
muziKantov, 14. 2. 2020

osreDnji občinski Pustni karneval v Šentjanžu, 22. 2. 2020
osreDnja občinska Proslava ob 
Kulturnem PrazniKu, 7. 2. 2020
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nagRadna križanka št. 32

geslo križanke pošljite do 15. avgusta 2020 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. 31
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. 31: VODORAVNO: ŠtefanČIČ, palestIna, arest, st, gon, motek, ek, saporo, tIBet, sat, IranIstka, 
araks, Cl, sUnIt, pIk, ŠteHvanJe, graJa, korIander, rUdar, anastas, adIŽa, fet, aden, IZolat, epos, etapa, moro, kastor, deneB, vl, 
vtok, parameCIJ, oČe, vallI, IrIda, senČICa, kolonat, tk, BrIn, atek, sI.   Geslo: GREMO NA SMUČIŠČE BUKOVNIK.

NAVODILO: končno geslo križanke je sestavljeno iz treh besed (10-2-5), dobite pa ga tako, da izpišete črke na poljih, označenih s številkami od 1 do 17.




