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Junij 2022 | Za točnost in vsebino prispevkov odgovarjajo njihovi avtorji in ne odražajo nujno stališč uredništva.

Bila je (in je še) glasba
Dravograd slovi po izvrstnih glasbenikih, praktično 
vsaka vas je imela svojo godbo, manjkalo ni niti 
cerkvene glasbe in plesnih in salonskih orkestrov, 
pa tudi zgodnje dobe rocka v Dravogradu niso 
prespali. Cel kup imen bi lahko zapisali na dolg 

seznam zasedb, nekaj posameznikov pa se skozi 
različne zasedbe pojavlja že dolga desetletja in 
držijo pokonci glasbo v našem kraju.

(pripravil Artur Švarc)

Vsekakor ne bomo šli mimo zasedbe Albatros, ki ima 
najbolj bogato zgodovino, od velikega plesnega 

ansambla z glasbeniki iz cele Koroške do zasedbe z 
brati Praper in Ožbijem.

Trio Albatros na otvoritvi fitnesa v Traberku leta 1996: 
Jože Praper, Marjan Popič in Peter Praper. Albatros 
je danes le še eden, Joc, ampak fantje zdaj skupaj 

prepevajo v zboru pod vodstvom Alenke Mori.

V pralnici bloka 1. faze na Robindvoru se je začela 
dolga glasbena pot Ervina Kodruna. Fantiče na 

fotografijah zagotovo prepoznate – Zoran Krajnik, 
Miran Vavče in Ervin Kodrun. Na bobnih zadaj pa je 
neviden, a prav tako pomemben, Borut Hrašan. Tri 

nadstropja višje je v plenice kakal in spal kot top pisec 
te strani.

Dilema, Non Stop, Črni val so samo nekatera imena 
Ervinovega udejstvovanja, dokler ni v zadnjih letih 
postal one man band. Kdo bi lahko pozabil igranje 

Kinksov na tovornjaku na igrišču na Robindvoru za 1. 
maj ali ob štafeti mladosti v Lukni.

Glasba je doma tudi pri Rožičih. Duo Hot Line na 
valeti leta 1990 v OŠ Dravograd. Slavko in Robi 

Rožič. Po dolgih letih fanta (in fantje) spet migajo.
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Bliža se praznovanje praznika 
naše občine, ki bo po dveh letih 
internetnega obeleževanja 
podobnih dogodkov v lokalni 
skupnosti tokrat potekalo v živo, 
kot je bilo v navadi in bo izredno 
zanimivo. Ob tej priložnosti smo 
skupaj z mnogimi prireditvami 
pripravili tudi novo številko 
Informatorja z različnimi prispevki 
in fotografijami. 

V času od izdaje zadnjega 
Informatorja pa do danes se je 
zgodilo marsikaj. Kljub koronakrizi 
so bili to v večini dogodki s 
pozitivnim vplivom na naš razvoj, 
a tu in tam so se pojavili tudi manj 
razveseljujoči trenutki »s polnim 
nahrbtnikom različnih problemov 
in težav«. 

Poleg opravljanja vsakodnevnih 
upravnih obveznosti smo največ 

časa porabili za načrtovanje 
investicij, prijavljanje na različne 
razpise za pridobitev finančnih 
sredstev EU ali države, objavljanje 
razpisov za izbor izvajalcev na 
posameznih projektih in urejanje 
dokumentacije ob uspešni 
pridobitvi izvajalcev. Ravno zaradi 
neugodne zdravstvene situacije, 
ki smo jo, upam, preživeli, so se 
zelo poslabšali pogoji za izvedbo 
investicij, nastopile so izredne 
podražitve materialov in hudo 
pomanjkanje delovne sile v 
gradbeništvu. 

Še vedno zaključujemo projekt 
oskrbe s pitno vodo v Dravski 
dolini. Sicer smo z deli v naši občini 
zaključili in urejamo le finančni 
del, a se moramo ukvarjati še 
z ostalimi štirimi sodelujočimi 
občinami, ki jim investicije še 
ni uspelo popolnoma zaključiti. 

Naj spomnimo, da gre za 50-
milijonski projekt, ki je v 87,2 % 
sofinanciran s strani EU in 5 % s 
strani države Slovenije. Izvajalec 
projekta, podjetje Riko d.o.o., je 
še vedno pogodbeno zavezan 
k dokončanju manjših opravil 
v prej naštetih občinah, a se 
temu izogiba. Vsi si želimo, da bi 
projekt čim prej zaključili in začeli 
načrtovati njegovo nadgradnjo v 
smislu drugačnega razkuževanja 
pitne vode.  

Spet smo se lotili dokončanja 
gradnje pešpoti in sanacije cest 
na Robindvor in Podgrad. Do 
zamud na cesti Robindvor je 
prihajalo zaradi naknadnega 
strinjanja lastnikov določenih 
objektov ob cesti za njeno 
širitev in kasnejše nezmožnosti 
dobave asfalta, sicer pa nas je 
gradnja stala 645.000 €. Na cesti 
Podgrad prihaja do časovnih 
zamikov zaradi sprememb v 
dovoznih poteh do stanovanjskih 
hiš, a je še vse v času trajanja 
pogodbe. Končali smo projekt 
»Bobrček«, ki zajema ureditev 
učne poti ob Dravograjskem 
jezeru, info center v dvorcu 
Bukovje in usmerjevalne table na 
kolesarskih poteh, sofinanciran 
iz čezmejnega projekta NaKult 
skupnosti Geopark Karavanke v 
višini 127.000 €, kot tudi projekt 
»Naša Drava« s pridobljeno novo 
urbano opremo za tri kolesarska 
postajališča ter dve e-kolesi v 
vrednosti 25.000 €. Zaključili smo 
projekt ureditve apartmajev ter 
kavarne v Bukovju, imenovan 
»Dvorec Pukštajn nekoč in danes«, 
in sicer preko projektov LAS v 
višini 181.000 €, dravograjskih 
grajskih razvalin v višini 38.000 
€ ter sekundarnega vodovoda 
Šentjedert in ga priklopili na 
obstoječi javni vodovodni sistem 
v občini. 

Začeli smo z izvedbo treh 
regionalnih  projektov, 
sofinanciranih iz EU, in sicer 
z opremljanjem industrijske 
cone v Otiškem Vrhu z novim 

Spoštovane občanke, 
spoštovani občani!
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mostom čez reko Mislinjo v vrednosti 2,1 mio €, 
gradnjo manjkajoče kanalizacije v Dravogradu v 
vrednosti slabega milijona € in kolesarske povezave 
med Kovtrovim krožnim križiščem do starega 
kolesarskega mostu na reki Dravi z gradnjo novega 
mostu čez reko Mežo v vrednosti 2,5 mio €. Vsi 
trije projekti so visoko sofinancirani s strani EU in 
države.   

Dokončali smo kar nekaj odcepov cest na področju 
celotne občine, od Viča, Goriškega Vrha, Ojstrice, 
Vrat, Selovca, Otiškega Vrha, Meže, Sv. Danijela, 
Libeliške Gore do Dravograda, in sicer v skupni 
vrednosti 1,49 mio €. 

Trenutno se pripravljamo na zagon turistične 
investicije, imenovane »Koroška 100 let pozneje« 
v Libeličah v višini 174.000 €, od tega je 120.000 
€ sofinanciranih sredstev EU, na gradnjo novega 
zdravstvenega doma z lekarno in na osnovi 
inšpekcijske odločbe saniramo kuhinjo v OŠ v 
Dravogradu v višini 645.000 €, kar je sofinancirano 
s finančnimi sredstvi Ministrstva za izobraževanje, 
znanost in šport v višini 117.000 €. 

Intenzivno delamo na pridobivanju soglasij za 
ureditev protipoplavne varnosti rek Mislinje, Meže 
in Drave ter nekaterih hudournikov po celotni 
občini, za kar smo si pridobili finančna sredstva v 
višini 11 mio €. Sodelujemo še pri sanaciji bregov 
reke Mislinje, obnovi mostu čez Mežo v industrijski 
coni in ureditvi pločnikov ter avtobusnih postajališč 
na Mariborski cesti.  

Naj spomnimo, da je proračun za leto 2022 planiran 
v višini 14,4 mio € in da so njegovi prihodki odvisni 
od višine povprečnine, ki nam jo predpiše država. Ta 
za letošnje leto znaša 645 €/prebivalca, kar pomeni 
5,7 mio €. 

S strani državnega proračuna nam pripada še t. i. 
prispevek za uravnotežen razvoj občine v višini 0,6 
mio € ter davčni prihodki od premoženja, kar skupaj 
pomeni 7,07 mio €. Vsi ostali prihodki so izvirni 
prihodki občine, dobljeni na trgu. Med te štejemo 
plačila pristojbin za uporabo stavbnega zemljišča, 
taks za oglaševanje, turističnih taks, glob, pristojbin 
za degradacijo okolja, za delovanje skupne občinske 
uprave, komunalnih prispevkov za gradnjo novih 
stanovanjskih in poslovnih objektov ter trenutno tudi 
za priklope na novi vodovodni sistem na podeželju 
oz. kanalizacijski sistem, koncesij za uporabo reke 
Drave in od prodaje zemljišč ter objektov v občinski 
lasti. Teh sredstev planiramo zbrati okoli 3,24 mio €. 
Med prihodke proračuna spadajo tudi pridobljena 
sofinancerska sredstva za investicije ter drugi 
transferni prihodki, ki jih je letos predvidenih okoli 
2,78 mio €. Razlika do polne vrednosti planiranega 
proračuna je v načinu financiranja in v kreditu. 

Stroški proračuna so temu primerno načrtovani. 
Za splošni zakonsko predpisani del izvrševanja 
proračuna (za socialo, šolske obveznosti, prevoze, 
vrtec, delovanje občinske uprave in občinskega 
sveta ter njegovih organov, redarstvo, komunalne 
inšpekcijske nadzore, letno in zimsko vzdrževanje 
cest, kulturo, šport, ostalo društveno dejavnost, 
gasilce in CZ idr.) je potrebnih 7,98 mio €, za 
sofinanciranje investicij pa 6,43 mio €. Za cestni 
program, tako vzdrževalni kot investicijski, ni 
mogoče pridobiti sofinanciranja s strani EU, zato ga 
pokrivamo izključno iz občinskega proračuna. Ta del  
je v zadnjem letu znašal 2,33 mio €.  

Veselimo se tudi novega centra za socialno delo na 
lokaciji pod občinsko stavbo, ki bo kmalu dokončan 
ter tudi novih stanovanj v gradnji za mlade in starejše 
v Dravogradu in Črnečah. 

Pri delu se pogosto srečujemo z različnimi 
neutemeljenimi nasprotovanji in s prevelikimi 
zahtevami posameznikov. Dogovarjanja so 
mukotrpna. Velikokrat se zaradi različnih izsiljevanj 
projekti znatno podražijo ali pa se sploh ne pristopi 
k izvajanju.  

Kljub prestali zdravstveni krizi, ki je precej upočasnila 
izvajanje del, in jih na trenutke celo popolnoma 
zavrla, in velikim podražitvam materialov na 
občinski upravi vztrajno delamo naprej. Menimo, da 
je to edina prava pot, saj imajo delavci z izvajanjem 
investicij delo in s tem plače. Ustvarja se dodana 
vrednost, od katere imata prihodek tako država kot 
občina. 

Poleg investicij, ki smo jih v tem času načrtovali in 
vodili, so v občini potekale tudi nekatere prireditve. 
Naša društva so bila kljub slabši zdravstveni sliki 
aktivna tako doma kot drugod. 

Letošnje praznovanje občinskega praznika 
bogatita praznovanje 120-letnice PGD Šentjanž pri 
Dravogradu in 170-letnice šolstva v Šentjanžu.  Tako 
gasilcem kot OŠ v Šentjanžu iskreno čestitamo.

Ob koncu vam, spoštovane občanke in občani, 
želimo prijetno branje Informatorja in optimistično 
praznovanje občinskega praznika.

Prisrčno vabljeni na slavnostne prireditve, 
namenjene temu dogodku. 

In ne pozabite, z vedrino in medsebojnim 
spoštovanjem se uspe doseči to, kar si človek najbolj 
želi. 

Marijana Cigala, županja in občinska uprava  
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DELOVANJE OBČINSKE UPRAVE V PRVI 
POLOVICI LETA 2022
Z Odlokom o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni 
COVID-19 na območju Republike Slovenije (Uradni 
list RS, št. 73/2021 z dne 13. 5. 2021; v nadaljevanju 
Odlok) je bila na območju Republike Slovenije 
ponovno razglašena oziroma podaljšana epidemija 
koronavirusa (Covid-19), ki je trajala do vključno 15. 
6. 2021. Epidemiološka situacija Covid-19 pa se je v 
nadaljevanju zgolj poslabševala.

V prvi polovici leta 2022 epidemije koronavirusa s 
strani države RS ni bilo razglašene. Kljub temu je 
pretekla koronakriza na delovanju občinske uprave 
pustila določene posledice.

Zaradi preventivnega preprečevanja širjenja 
okužb koronavirusa smo pri svojem delu dosledno 
upoštevali vsa priporočila oz. ukrepe Vlade RS 
in NIJZ glede preprečevanja širjenja okužb s 
koronavirusom. Ukrepi so obsegali predvsem 
fizično (socialno) medosebno varnostno razdaljo 
(vsaj 1,5 m), razkuževanje oz. higieno rok in kašlja 
pa tudi nošenje zaščitnih mask, dokler so bile le-te 
obvezne. V zaprtih javnih prostorih sicer nošenje 
zaščitnih mask trenutno ni več obvezno, vendar še 
vedno ostaja kot priporočilo. V primeru, da ni možno 
zagotavljati medosebne varnostne razdalje 1,5 
metra v zaprtih javnih prostorih, se namreč priporoča 
nošenje zaščitnih obraznih mask (kirurške maske II 
ali IIR, maska tipa FFP2 ali maska tipa FFP3). 

Naši zaposleni vzorno upoštevajo navedena 
priporočila, predvsem to, da v primeru bolezni, 
slabega počutja (povišane telesne temperature) 
ali ob visoko rizičnem stiku z osebo, obolelo za 
koronavirusom, ostanejo doma in se o nadaljnjem 
ravnanju na delovnem mestu posvetujejo z 
vodstvom. 

V letošnjem letu smo beležili štiri okužbe zaposlenih 
s Covid-19. 

S strankami smo v letošnjem letu v veliki meri 
poslovali brez fizičnih stikov oz. brez njihove 
navzočnosti, in sicer preko navadne pošte, e-pošte 
in preko telefona. Organizirali smo predvsem 
sestanke, ki so bili potrebni za nemoteno opravljanje 
in izvajanje zakonsko določenih nalog občine oz. 
občinske uprave, ob tem pa dosledno upoštevali 

vse preventivne ukrepe glede preprečevanja širjenja 
okužb s Covid-19. Vsakodnevno beležimo obiske 
strank, ki so v letu 2022 seveda dovoljeni.   

Digitalizacija še nadalje izpodriva klasični 
(papirnati) način poslovanja. Nedvomno bo tako 
tudi v prihodnosti. Občina Dravograd je zato 
sprejela strategijo digitalizacije v okviru strategije 
vzpostavitve pametne Občine Dravograd in se v 
letu 2021 prijavila na javni razpis za demonstracijske 
projekte vzpostavljanja pametnih mest in skupnosti 
»JR PMIS« (v nadaljevanju: JR »Pametna mesta in 
skupnosti«), ki ga delno sofinancirata Evropska 
unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in 
Republika Slovenija. Namen javnega razpisa je 
pospešitev uvajanja inovativnih rešitev na področju 
digitalizacije občin, ki bodo omogočile boljše 
upravljanje, komuniciranje, proaktivno reševanje 
problemov, koordiniranje virov in procesov za hitro 
odzivanje, minimiziranje posledic nepredvidenih 
dogodkov in naravnih nesreč, zagotavljanje 
kvalitetnejšega življenja občanov in obiskovalcev.

Občina Dravograd nenehno skrbi za ažurnost 
svoje spletne strani in svojega občinskega 
dokumentarnega sistema (ODOS), pri katerem 
gre za elektronsko knjiženje vlog in pošiljanje 
dokumentov.
  
Seje občinskega sveta so se v prvi polovici letošnjega 
leta ponovno izvajale v živo, seveda ob upoštevanju 
vseh potrebnih ukrepov za preprečevanje širjenja 
okužb s Covid-19. Seje so večinoma potekale v 
Dvorcu Bukovje  

Z ukinitvijo PTC pogoja (preboleli, testirani, cepljeni) 
v celotnem javnem življenju in na delovnih mestih v 
RS smo prenehali preverjati PCT pogoj zaposlenih 
in strank.

Vodstvo še vedno zagovarja cepljenje zoper Covid-
19. Precepljenost na naši upravi ostaja okoli 65 % (od 
tega so štirje uslužbenci zaposleni na medobčinski 
upravi občin Mežiške doline in Dravograda). 

Ob tem se vsem strankam zahvaljujemo za dosledno 
spoštovanje vseh ukrepov oz. priporočil vlade RS, 
NIJZ, strokovne skupine za Covid-19 ter navodil 



junij 2022 | št. 366 Informator

občinske uprave glede preprečevanja širjenja okužb 
virusa Covid-19. Obenem prosimo in pozivamo 
vse občanke in občane naše občine, da še naprej 
ravnajo odgovorno do sebe in drugih ter v zvezi s 
tem še nadalje izvajajo vse potrebne aktivnosti in 
priporočila glede omejitve širjenja ter preprečevanja 
širitve okužb s Covid-19 v naši občini. 

Vsekakor smo optimisti in pričakujemo, da bo v 
prihodnosti stanje v naši občini glede Covid-19 
še naprej stabilno, posledično s tem bo delovanje 
občinske uprave bistveno lažje. 

Na naši občinski upravi se seveda zelo trudimo, 
da zastavljeni cilji in projekti, kljub nekaterim 
omejitvam, potekajo karseda nemoteno in tako 
bodo potekali še naprej. Pri tem se trudimo, da smo 
pri prijavah na javne razpise čim bolj uspešni, kar 
pa je ob zelo kratkih razpisnih rokih in zahtevnih 
razpisnih pogojih večkrat zelo težko.
 
Seveda so razmere s Covid-19, porast cen 
energentov in vojna v Ukrajini botrovale k temu, 
da se pri nekaterih projektih tudi mi srečujemo z 
veliki podražitvami, kar posledično pripelje do težje 
realizacije in nekaterih prerazporeditev v okviru 
aktualnega proračuna.

V prihodnosti v okviru sprejetega proračuna za 
leto 2022 načrtujemo izvajanje različnih projektov. 
Zelo pomemben projekt − izgradnja Zdravstvenega 
centra Dravograd (na razpisu Ministrstva za zdravje 
smo bili uspešni, sredstva za izgradnjo pa bomo 
aktivno iskali še v okviru drugih finančnih virov) − 
bo prispeval k razvoju (primarnega) zdravstva v naši 
občini. Trudimo se skrbeti za enakomeren razvoj 
naše občine oz. naših krajevnih skupnosti. Upamo, 
da bomo pri tem deležni tudi čim več sredstev iz 
nove finančne perspektive (finančnega okvirja) 
2021−2027 in Načrta za okrevanje in odpornost EU 
(2021−2026).

Na področju družbenih dejavnosti uspešno in 
učinkovito sodelujemo z vsemi našimi javnimi 

zavodi in ostalimi javnimi zavodi, katerih 
soustanovitelj je Občina Dravograd, Centrom za 
socialno delo Koroška, DSO (KDS Črneče, Dom sv. 
Eme), VDC (Zveza Sonček), CUDV, Rdečim križem, 
Karitas in raznimi društvi.

Na področju zaščite in reševanja korektno 
sodelujemo s civilno zaščito oz. njenimi člani (ki so 
se v kriznih časih Covid-19 odlično izkazali), Gasilsko 
zvezo Dravograd in prostovoljnimi gasilskimi društvi 
iz naše občine.

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

Vsem, s katerimi sodelujemo (občanom, občinskim 
svetnikom, našim strankam, zaposlenim, vsem 
društvom, civilni zaščiti, gasilski zvezi, javnim 
zavodom, javnim institucijam idr.), se v teh precej 
težkih časih iskreno zahvaljujemo za zgledno 
sodelovanje, strpnost in razumevanje. 

Na koncu vsem občankam in občanom izrekam 
iskrene čestitke ob prazniku dneva državnosti ter 
ob občinskem prazniku Občine Dravograd (4. julij). 
Želimo, da spomin na 31 let obstoja naše nove 
države Republike Slovenije preživite s ponosom, v 
pozitivnem duhu ter v duhu enotnosti. Hkrati vas 
vabim, da se v teh prazničnih dnevih, v okviru svojih 
zmožnosti, udeležite proslave ob dnevu državnosti 
ter ostalih različnih prireditev, ki bodo v teh dneh in 
v bližji prihodnosti potekale v naši občini.

Črtomir EPŠEK,
direktor Občinske uprave 

Občine Dravograd
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INVESTICIJE
PROJEKT BUKOVSKA 
LEDENICA – REVITALIZACIJA 
EDINSTVENEGA OBJEKTA NA 
SLOVENSKEM
Občina je bila uspešna s prijavo na 6. javni poziv 
LAS MDD in si za predmetno investicijo pridobila 
sofinanciranje s strani EKSRR. Tako se predvideva 
rekonstrukcija ledenice pri dvorcu Bukovje, ki 
predstavlja edinstven objekt v Sloveniji. Objekt 
bo imel tri etaže, in sicer klet, ki bo namenjena 
razstavnemu prostoru na temo hranjenja ledu, 
pritličje, ki bo omogočalo izvajanje gostinske 
dejavnosti ter na vrhu razgledno ploščad. Obnova 
tega objekta se bo začela izvajati predvidoma junija 
in bo končana jeseni 2022. Vrednost investicije znaša 
okoli 140.000 EUR.  

OSVETLITEV GRAJSKIH RAZVALIN
Občina Dravograd je osvetlila dravograjske grajske 
razvaline in s tem povečala prepoznavnost samega 
kraja in njegove kulturne dediščine. Grajske 
razvaline želimo dodatno urediti in zavarovati in s 
tem občanom ponuditi novo točko za preživljanje 
prostega časa, ki ponuja čudovit razgled na širše 
območje občine. Plato bo opremljen tudi z novimi 
klopmi in mizami. V prihodnosti je želja, da postanejo 
razvaline tudi prireditveni prostor za razne kulturne 
prireditve, in sicer z novostmi, ki ji načrtujemo izvesti 
s pomočjo sofinancerskih sredstev iz čezmejnega 
projekta Interreg.

KOROŠKA 100 LET POZNEJE
Občina bo v letu 2022 v sklopu skupnega projekta 
več partnerjev izvedla kompletno obnovo objekta 
nekdanjega mejnega prehoda v Libeličah. Projekt 
je trenutno v fazi izbire izvajalca, projektno 
dokumentacijo pa je izdelalo podjetje FIMA d.o.o. 
iz Otiškega Vrha. Projekt bo sofinanciran s sredstvi 
Evropske unije v višini okoli 82.000 EUR, in sicer iz 
Evropskega sklada za regionalni razvoj – naložba v 

vašo prihodnost in trenutno čakamo pozitiven sklep 
ministrstva. Obnova se bo izvajala predvidoma 
od julija do oktobra 2022, vrednost celotne 
investicije pa je ocenjena na okoli 230.000 EUR, 
tako da bo preostanek sredstev zagotovila občina iz 
proračuna.
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POSLOVNA CONA OTIŠKI VRH
Na začetku leta 2022 se je začela izvajati večja 
investicija v Otiškem Vrhu, in sicer izgradnja Poslovne 
cone Otiški Vrh. Projekt je ocenjen na 2.600.000 EUR 
z DDV in je v 73 % sofinanciran s strani Evropskega 
sklada za regionalni razvoj in Republike Slovenije. 
Projekt zajema izgradnjo mostu čez reko Mislinjo, s 
katerim bomo omogočili varen promet za prebivalce 
tega dela Otiškega Vrha in s tem izpolnili zahtevo 
države po možnosti ukinitve nivojskega prehoda 
čez železniško progo pri Monterju. Projekt pa zajema 
tudi kompletno komunalno infrastrukturo (elektrika, 
kanalizacija, plin, telekomunikacije), s katero bomo 
kupcem občinskih zemljišč zagotovili pogoje za 
razvoj gospodarske dejavnosti. Izvajalca gradbenih 
del sta podjetji GiiP d.o.o. in SGP Pokeržnik d.o.o., ki 
sta si predmetna dela pridobili na javnem razpisu. 
Projektno dokumentacijo je izdelalo podjetje 

PROJEKT NOVA GORICA d.d., nadzor nad gradnjo 
pa izvaja podjetje JOHAN iz Starš. Gre za dvoletni 
projekt, ki bo končan do septembra 2023. 

SEKUNDARNA KANALIZACIJA V AGLOMERACIJI VIČ
Predvidoma junija 2022 se bo začela izgradnja 
več odsekov sekundarne kanalizacije v naselju 
Dravograd. Projekt zajema izgradnjo fekalne 
kanalizacije na devetih območjih, kjer je država 
določila, da območja še niso urejena v skladu s 
področnimi predpisi Evropske unije. To so Območje 
1a in 1b (Vič–Jurhar), Območje 6 (Mariborska 
c.−Čas–Peruš), Območje 7a (Mariborska c.–Kovše–
Kolenbrant), Območje 7b (Mariborska c.–Remic–
Pečnik), Območje 7c (Mariborska c.–zg. Mongos), 
Območje 8 (Mariborska c.–kamnoseštvo), Območje 
9a (Meža most–železniška postaja) in Območje 
9b (Stari Dinos–Mlakar). Najprej se bodo dela v 

skladu s terminskim planom izvajalca začela na 
Meži in Mariborski cesti, kasneje pa še proti Viču. 
Izvajalec del bo podjetje VOC Celje d.o.o., ki si 
je predmetna dela pridobil na javnem razpisu. 
Projektno dokumentacijo sta izdelali podjetji MBI 
d.o.o. in BOM-MOČKA d.o.o., nadzor na gradnjo pa 
bo izvrševalo podjetje GLI d.o.o. iz Slovenj Gradca. 
Vrednost projekta znaša okoli 860.000 EUR z DDV, 
od tega RS in EU iz Kohezijskega sklada prispevata 
530.021,57 EUR.

ZDRAVSTVENI CENTER DRAVOGRAD
Občina Dravograd že kar nekaj časa načrtuje 
izgradnjo novega modernega zdravstvenega 
doma, in sicer na lokaciji TPC Meža. V letu 2022 smo 
aktivno pristopili k zagotavljanju finančnih sredstev 
za realizacijo tega projekta, ki bo zaradi narave 
gradnje in razmer na gradbenem trgu pomenil zelo 
velik gradbeni, predvsem pa finančni zalogaj. V 
mesecu februarju smo si v rekordnem času pridobili 
gradbeno dovoljenje, za kar bi se rad na tem mestu 
zahvalil Upravni enoti Dravograd, predvsem pa 
gospodu Avguštinu Verhnjaku, za res kooperativno 
sodelovanje med njim, občino in izdelovalcem 
projektne dokumentacije, podjem FIMA d.o.o. iz 
Otiškega Vrha. Izdano gradbeno dovoljenje je bilo 

namreč pogoj za prijavno na razpis Ministrstva 
za zdravje za sofinanciranje investicij v primarno 
zdravstvo. Na razpisu smo bili uspešni in si pridobili 
najvišje sofinanciranje, ki je bilo na podlagi pogojev 
ministrstva mogoče. Pridobili smo si 707.000 EUR, 
kar pa je veliko manj, kot smo pričakovali pred 
izdajo predmetnega razpisa. Trenutno smo v fazi 
pridobivanja dodatnih virov sredstev (EKO SKLAD), 
ki nam bodo pomagali zapreti finančno konstrukcijo 
v višini okoli 5.700.000, EUR. Glede na navedeno nas 
v tem letu čaka še precej dela, da se bo spomladi 
2023 gradnja Zdravstvenega doma Dravograd z 
lekarno lahko končno začela.  
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Občina Dravograd je februarja 2022 z Direkcijo 
za vode RS podpisala sporazum o skupni izvedbi 
predmetnega projekta, na podlagi katerega 
smo si za ta namen zagotovili 11.000.000 EUR 
evropskih in državnih sredstev. Projekt je razdeljen 
na dva dela, in sicer je prvi del sredstev namenjen 
ukrepom ob reki Dravi in Meži. Gre torej za gradnjo 
zaščit pred poplavami na obeh bregovih obeh rek 
(nasipi, zidovi). Drugi del sredstev pa je namenjen 
za regulacijo večjih vodotokov v občini, ki bo 
zagotovila večjo pretočnost le-teh ter prispevala 
k varnosti pred poplavami številnim občanom. 
Trenutno je projekt v fazi priprave razpisa za 

izvajalca izdelave projektne dokumentacije. Občina 
se je s predmetnim sporazumom namreč zavezala, 
da bo do konca junija 2023 izvedla vse postopke 
za izdelavo projektne dokumentacije ter pridobila 
vsa potrebna soglasja ter gradbena dovoljenja za 
izvedbo predmetnih ukrepov. Ker je rok kratek, 
zahtevane dokumentacije za realizacijo projekta 
pa zelo veliko, bi na tem mestu prosil občane 
za sodelovanje, saj bomo potrebovali  kar nekaj 
pomoči, da si zahtevane dokumente zagotovimo do 
omenjenega roka. 

PUMPTRACK DRAVOGRAD
Občina Dravograd je bila uspešna na razpisu 
Fundacije za šport za projekt izgradnje Pumptracka 
Dravograd oziroma koloparka, na katerem si je 
zagotovila 17.000 EUR, preostanek sredstev do 
ocenjene vrednosti, ki znaša okoli 60.000 EUR, pa 
bo zagotovila občina sama iz proračuna. Nova 

pridobitev se bo nahajala na območju opuščenega 
skate parka pri bencinskem servisu OMV. Z izvedbo 
projekta bo več generacijam zagotovljen atraktiven, 
predvsem pa varen prostor za kolesarjenje, rolanje 
in vožnjo s skiroji. Gradnja se bo začela in končala 
jeseni 2022.

REKONSTRUKCIJA OŠ NEZNANIH TALCEV DRAVOGRAD – 1. FAZA
Občina Dravograd je bila uspešna na razpisu 
Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, in 
sicer za sofinanciranje investicij v primarno šolstvo, 
kjer smo si zagotovili sredstva v višini 117.229,48 
EUR. Projekt zajema kompletno rekonstrukcijo šolske 
kuhinje, ki zajema zamenjavo komplet električnih 
in strojnih inštalacij ter dobavo najmodernejše 

kuhinjske opreme. Dela so se začela konec maja 
2022 in morajo biti dokončana do 25. 8. 2022, kar bo 
za izvajalca in občino zelo težek izziv. Izvajalec GOI 
del je podjetje STIN d.o.o iz Dravograda, projektno 
dokumentacijo je izdelalo podjetje FIMA d.o.o. iz 
Otiškega Vrha, ki bo izvajalo tudi strokovni gradbeni 
nadzor. Vrednost projekta znaša okoli 650.000 EUR.

ZMANJŠEVANJE POPLAVNE OGROŽENOSTI NA OBMOČJU 
DRAVOGRADA

Miran Breg, univ. dipl. prav.,
vodja referata za gospodarske dejavnosti in urejanje prostora 

Občina Dravograd je skupaj z Mestno občino Slovenj 
Gradec omogočila vsem občanom naselij Šentjedert 
in Bukovska vas priklop na javno vodovodno omrežje. 
S tem je izpolnjen pogoj države za ukinitev oziroma 
zmanjšanje vodovarstvenega območja na Gmajni 
in Selovcu. To je namreč pogoj za začetek izdelave 

državnega prostorskega načrta za hitro cesto na 
odseku Slovenj Gradec–Dravograd, ki predvideva 
‘’pobočno varianto’’, ki bo najmanj posegla v prostor. 
Dela so se začela izvajati novembra in so bila 
zaključena do konca februarja 2022.  
     

IZGRADNJA SEKUNDARNEGA VODOVODNEGA OMREŽJA
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CESTE
CESTA NA PODGRAD S PEŠPOTJO

CESTA NA ROBINDVOR S PEŠPOTJO

Gradnja opornega zidu Gradnja stopnic

Izvajanje podpornega AB zidu Oporni zid na Podgradu

Obnovljena cesta z novim pločnikom Varovalna ograja na stopnicah

Z izvajalcem gradbenih del – podjetjem SGP 
POKERŽNIK d.o.o. iz Dravograda se je sklenil Aneks 
za podaljšanje pogodbenega roka do 31. 5. 2022 

zaradi slabih vremenskih razmer (neprimerne 
temperature v daljšem obdobju za izvedbo asfaltne 
podlage).
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OBNOVA JAVNE POTI V ČRNEČAH

KOLESARSKA POVEZAVA DRAVOGRAD–OTIŠKI VRH

Izvedena obrabna plast asfaltaMed izvedbo obrabne plasti asfalta

OBNOVA LOKALNE CESTE VIČ–GORIŠKI VRH

Oporni zid z ograjo Izvedena obrabna plast asfalta

Projektno dokumentacijo za izvedbo projekta 
izgradnje kolesarske povezave Dravograd–Otiški 
Vrh (od mostu/rampe na pešpoti Dravograd–
Črneče do Kovtrovega mostu z novim mostom 
čez reko Mežo) je financirala Občina Dravograd, 
izdelalo pa jo je podjetje MBI d.o.o. iz Šmartnega pri 
Slovenj Gradcu. Vodenje investicije je po pridobljeni 
projektni dokumentaciji prevzela RS, Ministrstvo za 
infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo. 

Na javnem razpisu za izbiro izvajalca gradbenih del 
sta bila kot partnerja izbrana podjetje STRABAG d.o.o. 
iz Ljubljane in podjetje VOC CELJE d.o.o. iz Celja, 
strokovni gradbeni nadzor pa opravlja podjetje PR 
PROJEKT, Rok Presečnik s.p. iz Mozirja. Podporni zid na Meži
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PROTIPRAŠNE ZAŠČITE

Projekt je sofinanciran s strani Evropske unije, 
Evropskega sklada za regionalni razvoj. Na podlagi 
Dogovora za razvoj regij – DRR je Občina Dravograd 

investicijo sofinancirala v višini 630.000 EUR. Rok 
dokončanja del je v prvi polovici prihodnjega leta.

Trasa kolesarske poti proti blokovskem naselju Meža Začasno parkirišče med bloki na Meži

Stanje po obnovi - protiprašna zaščita Gosnik, Selovec 
(KS Šentjanž pri Dravogradu)

Stanje po obnovi - protiprašna zaščita Ot, Vrata 
(KS Dravograd)

Stanje po obnovi - protiprašna zaščita Pukl, Vrata 
(KS Dravograd)

Stanje po obnovi - protiprašna zaščita Zg. Tratnik, 
Vrata (KS Dravograd)
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PITNA VODA
Javno komunalno podjetje Dravograd  d.o.o. je 
na dan 31. 12. 2021 s pitno vodo oskrbovalo 4309 
prebivalcev, 170 pravnih oseb in 52 družbenih 
dejavnosti, kar pomeni 48,72 % prebivalstva v 
Občini Dravograd. Skupna letna količina distribuirane 
vode je v letu 2021 znašala 238.704 m3, od tega je 
poraba v gospodinjstvih znašala 174.859 m3 ter v 
gospodarskih družbah in družbenih dejavnostih 
63.845 m3.

Na začetku leta 2022 smo z dokončanjem projekta 
vodovod Drava prešli na en vodovodni sistem − VS 
Dravograd–Črneče, VS Trbonje je ukinjen.

Upravljamo s skupno dolžino vodovodnega omrežja 
73,32 km dimenzije nad DN 80 mm. Sistem napaja 
pet vodnih virov, več kot 21 razbremenilnikov, 
osem vodohranov (skupni volumen 1705 m3), šest 
črpališč in osem hidropostaj in sedem vodnih jaškov 
s telemetrijo. 

Za zagotavljanje mikrobiološke ustreznosti pitne 
vode izvajamo na sistemih stalno dezinfekcijo 
pitne vode s kloriranjem. Priprava vode se vrši s 
plinskim klorom in natrijevim hipokloritom, ki je 
najpogosteje uporabljen postopek dezinfekcije 
v SLO in je hkrati z minimalnimi koncentracijami 
preostalega – rezidualnega klora v pitni vodi tudi 
kazalnik uspešnosti dezinfekcije in posredno dokaz, 
da je voda mikrobiološko varna. 

V letu 2021 so se vrednosti prostega klora gibale 
od 0,10 do 0,29 mg/l. Največja dovoljena količina 
preostalega klora po priporočilih Svetovne 
zdravstvene organizacije znaša 5 mg/l.

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

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

V letu 2021 je bilo za osnovne kemijske parametre 
(temperatura, elektroprevodnost, pH, barva, 
motnost, oksidativnost, amonij, nitriti, kloridi) 
odvzetih 18 vzorcev, ki so bili vsi skladni s 
Pravilnikom. Na razširjene kemijske preiskave sta 
bila odvzeta dva vzorca za nitrate, atrazin, kovine 

Voda iz pipe
(Vir: arhiv JKP Dravograd d.o.o.)

Delež skladnih vzorcev pitne vode, odvzetih v notranjem nadzoru
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Številka: 19/2022-I 
Datum: 19. 5. 2022 
 
ZADEVA: PRISPEVEK ZA OBČINSKI INFORMATOR, maj 2022 
 
1. PITNA VODA 
 
SLIKA 1!!!!! 
Javno komunalno podjetje Dravograd  d.o.o. je na dan 31. 12. 2021 s pitno vodo oskrbovalo 4309 
prebivalcev, 170 pravnih oseb in 52 družbenih dejavnosti, kar pomeni 48,72 % prebivalstva v Občini 
Dravograd. Skupna letna količina distribuirane vode je v letu 2021 znašala 238.704 m3, od tega je poraba v 
gospodinjstvih znašala 174.859 m3 ter v gospodarskih družbah in družbenih dejavnostih 63.845 m3. 
Na začetku leta 2022 smo z dokončanjem projekta vodovod Drava prešli na en vodovodni sistem − VS 
Dravograd–Črneče, VS Trbonje je ukinjen. 
Upravljamo s skupno dolžino vodovodnega omrežja 73,32 km dimenzije nad DN 80 mm. Sistem napaja pet 
vodnih virov, več kot 21 razbremenilnikov, osem vodohranov (skupni volumen 1705 m3), šest črpališč in 
osem hidropostaj in sedem vodnih jaškov s telemetrijo.  
Za zagotavljanje mikrobiološke ustreznosti pitne vode izvajamo na sistemih stalno dezinfekcijo pitne vode 
s kloriranjem. Priprava vode se vrši s plinskim klorom in natrijevim hipokloritom, ki je najpogosteje 
uporabljen postopek dezinfekcije v SLO in je hkrati z minimalnimi koncentracijami preostalega – 
rezidualnega klora v pitni vodi tudi kazalnik uspešnosti dezinfekcije in posredno dokaz, da je voda 
mikrobiološko varna.  
 
V letu 2021 so se vrednosti prostega klora gibale od 0,10 do 0,29 mg/l. Največja dovoljena količina 
preostalega klora po priporočilih Svetovne zdravstvene organizacije znaša 5 mg/l. 
Strokovno spremljanje kakovosti pitne vode z jemanjem vzorcev in laboratorijsko preizkušanje pitne vode 
izvaja Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano iz Maribora. 

PREISKAVE PITNE VODE 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

VZETI VZORCI 69 72 78 71 76 160 73 70 61 59 56

SKLADNI VZORCI 61 64 66 62 69 151 73 69 60 58 56

NESKLADNI VZORCI 8 8 15 9 7 9 0 1 1 1 0

PROCENT SKLADNIH 
VZORCEV

88,4 88,88 84,6 87,32 90,79 94,375 100 98,57 98,36 98,3 100
 

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

V letu 2021 je bilo za osnovne kemijske parametre (temperatura, elektroprevodnost, pH, barva, motnost, 
oksidativnost, amonij, nitriti, kloridi) odvzetih 18 vzorcev, ki so bili vsi skladni s Pravilnikom. Na 
razširjene kemijske preiskave sta bila odvzeta dva vzorca za nitrate, atrazin, kovine in indeks mineralnih 
olj. Za trihalometane (THM) so bili odvzeti trije vzorci. Od vseh odvzetih vzorcev na razširjene kemijske 
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in indeks mineralnih olj. Za trihalometane (THM) so 
bili odvzeti trije vzorci. Od vseh odvzetih vzorcev na 
razširjene kemijske parametre so bili vsi skladni s 
Pravilnikom o pitni vodi.  Na osnovne mikrobiološke 
parametre je bilo odvzetih 56 vzorcev. Vsi vzorci so 
bili skladni s Pravilnikom o pitni vodi. 

V okviru državnega monitoringa pitnih vod so bili na 
omenjenih vodovodnih sistemih odvzeti štirje vzorci 
za osnovne kemijske in mikrobiološke parametre. 
Na razširjene kemijske preiskave za nitrate so bili 
odvzeti trije vzorci,  prav tako za kovine, arzen 
in  trihalometane (THM) vzorci. Vsi vzorci so bili 
skladni.

Podatki o rezultatih laboratorijskih preizkušanj 
pitne vode, pridobljeni v okviru notranjega nadzora, 
so javni in v celoti mesečno objavljeni na spletni 
strani podjetja: www.jkp-dravograd.si. Rezultati 
državnega monitoringa in inšpekcijskega nadzora 
so javni in na vpogled pri upravljavcu. V letu 2021 je 
bil en inšpekcijski nadzor na vodovodnem sistemu. 
Glede na rezultate analiz vzorcev vode je bila voda 
v letu 2021 primerne kakovosti za pitje in uporabo 
v gospodinjstvih, tveganja za zdravje uporabnikov 
pa ni bilo. 

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

TRDOTA VODE
Trdota vode je naravna lastnost pitne vode in se 
med posameznimi vodovodnimi viri razlikuje. V 
pitni vodi so raztopljene različne snovi, katerih 
količina in vrsta je odvisna od področja – vrste 
vode in od kemične sestave podlage. Samo trdoto 
povzročajo raztopljene mineralne snovi, ki vodi 
dajejo okus, predvsem kalcijevi in magnezijevi 
hidrogenkarbonati iz apnenca in dolomita ter 
kalcijev sulfat (sadra), ki jih voda raztaplja na poti do 
vodnih zajetij. Voda iz vrtin je načeloma bolj trda od 
površinske vode. Zaradi prehajanja iz površinskih 
virov na podzemni vir teče na pipah pri uporabnikih 
bolj trda voda. Prednost podzemne vode je v manjši 

prisotnosti bakterij in v času padavin bistveno 
manj kali. Slaba stran trde vode je v tem, da se pri 
segrevanju apnenčaste obloge odlagajo na grelnih 
kotlih, vodovodnih ceveh, na grelcih gospodinjskih 
aparatov in tako povečujejo porabo energije. Trda 
voda povečuje tudi porabo mila in sredstev za 
pranje perila ter pomivanje posode.

Po vključitvi vaških vodovodov na javni vodovodni 
sistem (Šentjanž in Bukovska vas) se zaradi potrebe 
po večjih količinah vode v sistem dovaja več vode 
iz črpališča Črneče. Zaradi tega prihaja do večje 
trdote vode (voda iz podtalnice ima trdoto okoli 
18 °N, vode iz gravitacijskih vodnih virov pa le od 2 
°N do 5 °N). Ker občani niso navajeni na trdo vodo, 
jih zelo moti nabiranje vodnega kamna na grelcih, 
pomivalnih koritih …

Vsled navedenega smo skupaj z občinsko upravo 
začeli iskati možne načine oz. tehnologije za 
zniževanje trdote vode brez uporabe agresivnih 
tehnoloških postopkov.

Stališče JKP Dravograd kot upravljavca javnega 
vodovoda je, da je kakršnakoli priprava vode 
zahteven proces, ki sicer lahko rešuje problematiko, 
a vzporedno prinaša v proces oskrbe s pitno vodo 
dodatna tveganja, ki se jim je treba izogniti, če je 
le mogoče. Iz tega razloga priprava pitne vode s 
tehnološkimi postopki (npr. z uporabo polifosfatov), 
ki bi zmanjševali koncentracijo kationov (npr. kalcija 
in magnezija), a vzporedno poviševali koncentracijo 
enovalentnih kationov (npr. natrija), ni postopek, 
ki bi bil široko uporabljen v javnih vodovodnih 
sistemih. Tudi nova Direktiva o pitni vodi narekuje 
kaj najnižjo stopnjo tovrstne priprave pitne vode, in 
sicer prav z namenom, da so tveganja pri oskrbi s 
pitno vodo kar najnižja.

Kljub temu smo pridobili dodatna strokovna mnenja 
Slovenskega društva za zaščito voda, Nacionalnega 
laboratorija Maribor − NLZOH in Nacionalnega 
instituta za javno zdravje – NIJZ, vsi so enotnega 
mnenja: »S postopki mehčanja vode se iz vode 
odstranjujejo minerali, ki pa so nujno potrebni, da je 
voda varna. Nova direktiva o pitni vodi pravi: “Varna 
voda, namenjena za prehrano ljudi, pomeni ne le 
da ne vsebuje škodljivih mikroorganizmov in snovi, 
temveč tudi, da vsebuje določene količine naravnih 
mineralov in bistvenih elementov, pri čemer je treba 
upoštevati, da lahko dolgoročno uživanje vode z 
zelo nizko vsebnostjo bistvenih elementov, kot sta 
kalcij in magnezij, škoduje zdravju ljudi. Določena 
količina teh mineralov je nujno potrebna tudi za to, 
da voda ni agresivna ali jedka ter da se izboljša njen 
okus.”
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»Odstranjevanje mineralov oziroma mehčanje 
vode lahko na drugi strani pomeni, da postaja voda 
vedno bolj korodivna in lahko povzroči korodiranje 
celotnega vodovodnega sistema. Z zdravstvenega 
vidika se ne priporoča dodajanje kemikalij oziroma 
posluževanja drugih načinov priprave vode, ki 
niso nujno potrebni za zagotavljanje zdravstveno 
ustrezne vode.«

Na slovenskem trgu pa obstaja nekaj primerov 
tehnologij, ki nekoliko zmanjšujejo težave pri 
izločanju vodnega kamna. Opozarjamo, da jih ne 
rešujejo povsem in vodnega kamna ne odstranjujejo, 
ampak deloma povzročajo, da se izloči v obliki 
kristalne strukture, ki se površin oprijema v manjšem 
obsegu. To so metode, ki ne vplivajo na kemijsko 
strukturo in ne zahtevajo posegov v vodovodni 
sistem. 

Pridobili smo več različnih ponudb za različne 
načine boja proti kamnu, na koncu smo se skupaj 
z občino odločili za nakup in montažo naprave 
WELLAN 2000, ki jo uporabljajo tudi že v nekaterih 
javnih vodovodnih sistemih v Sloveniji in so z njenim 
delovanjem zadovoljni. Po zagotovilih proizvajalca 
gre za EKOLOŠKO in TRAJNOSTNO naravno rešitev, 
ki rešuje izzive v zvezi z vodnim kamnom, rjo in 
biofilmom.

Tehnologija Wellan® je namenjena odpravi obstoječih 
in preprečitvi novih izzivov na vodovodni inštalaciji 
in z njo povezani strojni opremi, t. j. vodni kamen, 
korozija in biofilm hkrati. Gre za certificiran produkt 
nemškega izvora. Tehnologija za svoje delovanje 
ne zahteva elektrike, kemije, magnetov, CO2, 
potrošnega materiala ... niti naknadnih vzdrževanj. 
Svojo funkcijo opravlja na osnovi aktivne oscilacije, 
kar je ekološki in trajnostni pristop z garantiranimi 
rezultati. Namestitev se opravi brez posegov v 
vodovodno inštalacijo in vodo samo. Primerna je za 
tretiranje tako industrijske, sanitarne kot pitne vode 

− od relativno stoječe do deroče. Produkt se ponaša 
z 10 let garancije na učinek, funkcijo in material. 
Vložek je enkraten. Produkt in njegovo delovanje 
je pregledan in pozitivno potrjen tudi s strani 
NLZOH. Naprava vodi ničesar ne doda niti ničesar 
ne odvzame (kakovost vode ostane ista). Vse, kar 
naredi, je, da spremeni strukturo vodnega kamna. 
Kamen postane topen (lažje se ga čisti in nikamor 
se ne nalaga). 

Naprava Wellan 2000 NI filter in NI kemijska naprava, 
s katero bi mehčali vodo.

Wellan®2000 obroč je narejen iz visokokakovostne 
informirane aluminijeve zlitine, ki se kot objemka 
namesti na dovodno cev. Obroč odda svoje aktivno 
nihanje vodi ter tako poveča topnost vseh topnih 
snovi.

Obstoječe usedline se tako postopoma odstranjujejo, 
nove tuje snovi pa se z vodo enostavno izperejo. 
Sčasoma so cevi in tehnična oprema čisti.

Namestitev Wellan®2000 obroča je relativno hitro 
izvedena. Mikrolokacijo namestitve določijo 
z meritvami elektromagnetnega sevanja. Vse 
poteka brez fizičnih posegov na ceveh ali predelav 
vodovodnih sistemov, hkrati pa je oskrba z vodo 
nemotena. 

Obroče bomo namestili na vodovodni sistem od 
črpališča Črneče do Bukovske vasi, kjer se čuti 
največji vpliv trde vode. 

Vsekakor pa je treba uporabnike opozoriti, da 
se bodo učinki pokazali po nekaj mesecih, da se 
bodo na mrežicah in posodi ter opremi pojavljale 
večje količine kamna, zato bo le-te potrebno 
pogosteje čistiti.

Kako očistimo vodni kamen z naravnimi 
sredstvi?
Alkoholni kis (nearomatiziran), ki ga sicer 
uporabljamo za vlaganje živil, dobro raztaplja vodni 
kamen.
Pripravimo si pršilko z mešanico vode in kisa v 
razmerju 0,5 l vode in 0,5 dcl kisa in poškropimo 
umivalnike in pipe. Nato jih obrišemo s krpo in 
odstranimo vodni kamen. Če se ga je nabralo več, 
uporabimo samo kis. Manjše obloge vodnega 
kamna na pipah lahko očistimo tudi s citronko ali 
limono.

Obroč Vellan 2000
 (Vir: katalog EKOSIS)

Delovanje obroča 
Vellan 2000

(Vir: katalog EKOSIS)
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Vodni kamen na mrežicah na pipah in prhah
Če je voda trša, se mrežice hitro zamašijo. Treba jih 
je odviti in čez noč namočiti v kisu. Naslednje jutro 
bodo kot nove, voda pa ne bo več škropila naokoli.

Vodni kamen v kotličkih
Tudi v straniščnih kotličkih vodni kamen, ki se 
sčasoma nabere, otežuje njihovo delovanje. Od 
časa do časa nalijte v kotliček kis in pustite delovati 
nekaj ur. Če imate doma malo komunalno čistilno 
napravo (MKČN), s kisom ne smete pretiravati, saj bo 
to poslabšalo njeno delovanje.

Vodni kamen v grelnikih vode
V grelnik vode zlijemo kis (do minimalne količine) 
in zavremo. Pustimo stati nekaj časa, nato pred 
ponovno uporabo še enkrat zavremo vodo in 
zlijemo. Grelnike lahko očistimo tudi tako, da v vodo 
stresemo citronko in zavremo.

ODVAJANJE IN ČIŠČENJE 
KOMUNALNE ODPADNE VODE
V letu 2021 je bilo na javni kanalizacijski sistem 
priklopljenih  4461 oseb, 117 pravnih oseb in 
44 družbenih dejavnosti, kar pomeni 50,44 % 
priključenost na javno kanalizacijsko omrežje. 
Odvedene in očiščene komunalne odpadne vode na 
vseh čistilnih napravah je bilo 248.232 m3. V Občini 
Dravograd imamo štiri sisteme kanalizacijskega 
omrežja s čistilno napravo: ČN Dravograd, MČN 
Libeliče, Jedert in Selovec. Poleg navedenih čistilnih 
naprav imajo občani Dravograda vgrajenih 78 
MKČN − malih komunalnih čistilnih naprav do 50 PE 
in 849 greznic, kar predstavlja storitev za približno 
4383 oseb. Na podlagi plana praznjenja greznic in 
čiščenja grezničnih muljev in blata iz MKČN smo v 
letu 2021 izvedli 343 črpanj. 

Črpanje posamezne greznice izvajamo enkrat v treh 
letih po vnaprej pripravljenem načrtu.

Javno Komunalno podjetje Dravograd d.o.o. o 
praznjenju in prevzemanju blata 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 vezi s črpanjem in čiščenjem grezničnih 
gošč in gošč iz MKČN so objavljene na spletni strani 

JKP Dravograd d.o.o.: http://www.jkp-dravograd.si/
obvestila/praznjenje-greznic-in-odvoz-blata-mkcn.

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

• trdnih odpadkov, kot so nogavice, 
čistilna volna, kosi tekstila, perje, dlaka, 
pepel, žagovina, drobni plastični 
predmeti, papir, embalaža, britvice, 
osvežilni robčki vseh vrst, palčke za 
čiščenje ušes, higienski ženski vložki, 
plenice, saj pri obratovanju črpališč 
povzročajo mehanske poškodbe;

• organskih odpadkov, kot so ostanki 
hrane, pokošena trava, plevel z vrtov;

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

• gradbenih odpadkov (deli lesa, betona, 
peska …);

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

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

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

Pripravila: Irena Petelin 
Direktorica: Marija SLAVIČ, univ. dipl. ekon.
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KRAJEVNE SKUPNOSTI Občine Dravograd

KRAJEVNA SKUPNOST DRAVOGRAD 
Spoštovani Dravograjčani in Dravograjčanke, 
krajani naše Krajevne skupnosti Dravograd!

V prvem polletju leta 2022 smo v Svetu krajevne 
skupnosti Dravograd, ki šteje 4388 krajank in 
krajanov in je največja KS v Občini Dravograd, 
izvedli kar nekaj aktivnosti na področju dela naše KS. 
Čeprav so nas prva dva meseca ovirali covid ukrepi, 
smo v ostalih mesecih to nadoknadili.

Ob pripravi proračuna Občine Dravograd za leto 
2022 se je vodstvo občine odločilo, da prebivalcem 
občine omogoči, da za manjši del proračuna tudi v 
letu 2022 sami predlagajo, kaj naj se postori po ožjih 
delih lokalne skupnosti (participativni proračun). 
Sredstva so bila razdeljena po krajevnih skupnostih 
glede na število prebivalcev. KS Dravograd je tako 
dobila možnost, da za ta sredstva v višini 40.000 EUR 
prisluhne željam prebivalcev KS Dravograd in jih 
poizkusi strniti v manjše projekte za leto 2022. Gre 
za naslednje potrjene projekte, in sicer:

ureditev ploščadi pri grajskih ruševinah 
Dravograd−Traburg;
postavitev pitnika s pitno vodo na igrišču 
Robindvor;
ureditev gozdne učne in srčkove poti in delna 
ureditev naselja na zg. Robindvoru;
postavitev zaščitne ograje na razgledni točki 
Skala s postavitvijo srčka za panoramsko slikanje 
Dravograda, mesta mostov;
ureditev igrišča na Ojstrici, postavitev solarnih 
luči pri pokopališču in postavitev varnostnega 
cestnega ogledala na Goriškem Vrhu;
igralni kotiček za 1. VIO − Osnovna šola Neznanih 
talcev Dravograd;
razsvetljava na igrišču Vič in postavitev varovalne 
ograje, mreže na severnem delu igrišča;
postavitev košev za pasje iztrebke in košev za 
smeti, obnovitev tabel starih drevesnih vrst na 
gozdni učni poti na gradu in grajski bajti ter 
ureditev pasjega parka in nadgradnja s pitno 
vodo na že zgrajenem sprehajališču; 
ureditev kanalizacije, pitne vode in 
telekomunikacij na zg. Meži pri brunarici ter 
postavitev otroških igral.

Poleg vsega tega pa bomo v KS iz rednih sredstev 
za vzdrževanje in iz postavke za turistične kažipote 
uredili tudi nekaj drugih atraktivnih zadev v naši KS.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Vsa dela iz teh projektov so že v teku, nekatera so 
že realizirana, upamo pa, da se vse ostalo uredi do 
pozne jeseni ali pa že prej.

V KS pa smo že v prvem polletju začeli s postavljanjem 
varnostnih ograj in pridobili ponudbe ter izdali 
naročilnice za nekategorizirane ceste na območju 
Sv. Boštjana in Ojstrice ter postavitev varnostnih 
ogledal na območju Ojstrica–Goriški Vrh, saj gre 
za kritične odseke cest, kjer se vršijo tudi prevozi 
šolskih otrok. Prav tako smo po dolgem času začeli 
z obnovitvijo nekategorizirane ceste na Viču (Panzi-
Gnamuš), kjer bomo uredili odvodnjavanje in 
položili asfalt v dolžini okoli 20 m. Gre za izvršitev 
sklepa sveta že izpred leta dni, zdaj pa smo uredili 
vsa soglasja in prva faza ceste se bo uredila.

Svet KS Dravograd je v mesecu aprilu organiziral 
čistilno akcijo na območju KS. Poskrbeli smo za 
zaščitna sredstva: rokavice, maske in razkužila 
ter vrečke za odpadke, in sicer preko podjetja 
KOCEROD, ki je po dogovoru tudi pobralo zbrane 
odpadke po točkah, kjer se je opravila čistilna akcija 
KS Dravograd. Našemu povabilu se je odzvalo kar 
nekaj društev in posameznikov ter družin, ki se jim 
ob tej priliki zahvaljujemo.

V čistilni akciji, ki je bila izvedena v dveh delih, in 
sicer od 15. 4. do 23. 4. 2022, je v prvi fazi sodelovalo 
106 članov NK DRAVOGRAD in člani ZČS, ki so akcijo 
izvedli pred 23. 4. 2022 in so dobili samo zaščitna 
sredstva in vrečke.

V čistilni akciji 23. 4. 2022 so sodelovala naslednja 
društva in skupine iz KS Dravograd:

Lovci LD Dravograd,         
PD Dravograd,      
Turistično društvo Dravograd,        
Terenski odbor Podgrad,     
Mladi planinci OŠ Neznanih talcev Dravograd, 
učenci in učitelji,        
AMD Dravograd,       
OZ VVS Dravograd,
Društvo diabetikov Dravograd Polžki,
Ribiška družina.

V KS smo tudi letos razpisali pomoč društvom 
POKROVITELJSTVA, in sicer za delovanje in 
organiziranje prireditev. Razpis je odprt od 5. 5. 

•
•
•
•
•

•
•
•
•
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do 31. 10. 2022. Vse prispele 
vloge, ki jih je bilo letos že 21, je 
obravnavala imenovana komisija 
in v prvi fazi razdelila vseh 7000 
EUR društvom, ki so se prijavila 
na razpis. Tako smo konec maja 
že zaključili razpis za 2022 in 
razdelili vsa predvidena sredstva. 
Zahvaljujemo se strokovnim 
službam občinske uprave za 
pomoč, posebej pa mag. Jerneji 
Ravnik.

Izvedli smo tudi tradicionalni 
pohod ob državnem prazniku 
27. aprila, dnevu upora proti 
okupatorju, v organizaciji KS in 
DU Dravograd in v soorganizaciji 
veteranskih in domoljubnih 
društev: OZ VVS, OZ ZČS, PVD 
SEVER, Odbor Dravograd, OO 
ZB NOV in Društvo diabetikov 
Dravograd Polžki. Kljub slabemu 
vremenu je pohod uspel, zbralo 
se je preko 60 pohodnikov, 
na druženju pri Vrajenku pa 
preko 100. Ob zaključku so vsi 
predstavniki organizatorjev 
pozdravili pohodnike. 

V nadaljevanju pa nekaj 
prispevkov in utrinkov iz volilnih 
enot KS oziroma t. i. terenskih 
odborov.

OJSTRICA–GORIŠKI VRH
Terenski odbor Ojstrica je eden 
izmed aktivnejših odborov v 
Krajevni skupnosti Dravograd 
in povezuje krajane Ojstrice, 
Goriškega Vrha, Kozjega Vrha, 

Sv. Duha in Velke. V prvi polovici 
letošnjega leta so zaradi 
pandemije koronavirusa odpadle 
tradicionalne prireditve. Že tretje 
leto zapored je tako odpadlo 
druženje krajank in krajanov 
ob dnevu žena in materinskem 
dnevu. Kljub temu pa smo združili 
moči in ob počastitvi praznika 
dela postavili mlaj. 

25. junija 2022 ob 18. uri, ob 
krajevnem prazniku načrtujemo 
prireditev »Od lipe do lipe«, v 
soorganizaciji in sodelovanju s 
Krajevno skupnostjo Dravograd, 
KD Godba na pihala Ojstrica 
in Kimperk teatrom. Vljudno 
vabljeni.  

POD GRADOM
Končno se je tudi na lokaciji 
starega gradu nad Dravogradom 
začelo nekaj dogajati. Strokovne 
službe Občine Dravograd so 
začele izvajati projekt ureditve 
okolice grajskih ruševin. Posekali 
so grmovje in nekaj dreves 
ter prebivalcem Dravograda 
omogočili veličasten pogled 
na delček zgodovine. Praznični 
prehod v leto 2022 pa smo že lahko 
uživali v barvitih kombinacijah 
osvetljenih grajskih ruševin.

Ker pa je vsaka nova pridobitev 
skoraj vedno deležna nagajanja, 
so tudi tokrat nepridipravi 
poskušali s hudomušnimi 
potegavščinami. Prelepili so 

senzor za zaznavanje svetlobe, 
da so se potem lahko nekateri po 
družbenih omrežjih zgražali, kako 
gorijo luči preko celega dneva 
in da ‘občinarji’ sploh ne ‘šparajo 
štroma’. Opaziti je bilo tudi, da 
so nekoga zamikale matice na 
podnožju reflektorjev, saj jih je 
poskušal odviti. Kljub manjšim 
nevšečnostim se aktivnosti ob 
grajskih ruševinah nadaljujejo.

Projekt po predlogu člana Sveta 
KS Dravograd iz naselja Pod 
gradom za participativni proračun 
Občine Dravograd za leto 2022 za 
namestitev varnostne ograje na 
platoju ruševin gradu in ureditev 
grajske ploščadi ter razgledne 
točke je v polnem teku.

Za to zdaj že zelo obiskano 
turistično točko v Dravogradu 
je preko Občine Dravograd in 
KS Dravograd v načrtu še več 
aktivnosti (ureditev ploščadi, 
namestitev dveh kompletov miz 
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in klopi, foto kotiček, prireditveni 
prostor, drogi z zastavami in 
seveda leseni koši za smeti). 

Ko je prišla pomlad, so zabrneli 
stroji in gradbena dela na projektu 
2015-14 Cesta Podgrad s pešpotjo 
so se začela. Izvajalec je začel z 
aktivnostmi širjenja cestišča in 
izgradnjo novih kvalitetnih škarp, 
ki bodo zdržale tudi 100 ali več 
let.

Prebivalci naselja Pod gradom in 
vsi, ki uporabljajo to regionalno 
cesto, bomo morali imeti v tem 
letu nekaj strpnosti in včasih 
tudi nekoliko počakati, če bo 
cestišče zaradi izvajanja del nekaj 
časa zaprto. Veselimo se nove 
pridobitve, ki bo precej bolj varna 
za pešce in vse udeležence v 
prometu. Neprijetni spomini na 
umikanja tovornjakom bodo le še 
preteklost. Ko bodo dela končana, 
se bomo vozili po lokalni cesti, ki 
bo še nekoliko širša, kot za cesto 
tega ranga določajo normativi.

Ker pa je pomlad tudi čas za 
čiščenje okolice, se nas je nekaj 
prebivalcev naselja Pod gradom 
udeležilo aprilske čistilne akcije v 
organizaciji KS Dravograd. Veseli 
smo, da nekateri starši že v rani 
mladosti svojih otrok miselnost 
o čistem bivalnem okolju 
in sodelovanju pri tovrstnih 
aktivnostih prenašajo na svoje 
potomce.
 
Ker pa je pomlad tudi čas za 
ozelenitev ter sajenje cvetočih 
rastlin, je naša soseda iz naselja, 
ga. Hrašan, tudi to leto uredila 
cvetlično zasaditev v koritu pod 
oglasno tablo KS Dravograd. 

KS vedno rada nameni nekaj 
sredstev tudi za tovrstne aktivnosti 
in urejanje bivalnega okolja.

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

V nadaljevanju leta, delno že 
tudi v mesecu juniju, se bomo 
potrudili, da nadoknadimo vse 

iz prve polovice leta. Skupaj z 
JZ Dravit in KS nameravamo na 
gradu organizirati prireditev 
ob KRESNI NOČI, letos pa že 
drugo leto zapored praznujemo 
tudi KRAJEVNI PRAZNIK KS 
Dravograd, ki ga bomo obeležili 
z dvigom slovenske zastave 
in gorskim tekom na Skalo 
do Pukštajna ter družabnimi 
igrami na Meži pri Brunarici in 
športnem igrišču. Prireditev bo 
26 .6. 2022 v organizaciji Apex d. 
o. o, JZ Dravit in KS Dravograd ob 
pomoči nekaterih društev iz KS 
Dravograd. Svet KS si bo še naprej 
prizadeval in poskušal pridobiti 
še več predlogov in mnenj 
krajank in krajanov za boljše 
delovanje in izboljšanje bivanja v 
lokalni skupnosti, vi pa bodite del 
lokalnega utripa in se udeležujte 
aktivnosti v organizaciji ali 
soorganizaciji KS Dravograd.

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

Pisne prispevke pripravili: 
Ferdo Abraham, Zvone Burja, 

Jože Ravnjak in Eva Bračun

Fotografije: Ferdo Abraham, 
Zvone Burja

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

ČESTITKE OB KRAJEVNEM PRAZNIKU 27. JUNIJA, 
PRAV TAKO PA VAM ČESTITAM TUDI OB OBČINSKEM PRAZNIKU 

IN DNEVU DRŽAVNOSTI. 
SREČNO KS IN OBČINA DRAVOGRAD! 

Ferdo Abraham, predsednik Sveta KS Dravograd
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KRAJEVNA SKUPNOST LIBELIČE 
Obnovljena plebiscitna zbirka
Pred približno 25 leti (18. 10. 1997) je bila v 
prostorih župnišča v Libeličah na ogled postavljena 
zgodovinska zbirka o koroškem plebiscitu. Kot avtor 
zbirke je podpisan Koroški pokrajinski muzej Slovenj 
Gradec. Posebne zasluge za strokovno postavitev 
in vsebino nosi Marjan Kos, ki je bil kustos v tej 
ustanovi.

Zbirka, ki je v velik ponos Libeličanom, je v tem 
obdobju kar veliko obiskovalcem pomagala 
razumeti tisti čas, ko so se Korošci odločali, kje 
bodo živeli − ali v Avstriji ali v Kraljevini Jugoslaviji. 
Poseben pečat tej zgodbi pa prispevajo dogodki v 
Libeličah. V zgodovini je širše po svetu to opisano 
kot edinstven primer, da je tako majhna skupnost 
uspela prestaviti že določeno državno mejo. S tem 
so si zagotoviti življenje v okrilju svojega matičnega 
naroda. O teh dogodkih bomo letos še slišali, saj je 
od njih minilo 100 let, kar pa ni skromna obletnica.

Koroški pokrajinski muzej Slovenj Gradec se je v 
okviru svojih rednih vzdrževalnih del odločil, da bo 
celotno zbirko obnovil.

Kot pravi direktor, mag. Tadej Pungartnik, bodo 
obnovili prostore ter postavili zbirko, ki jo bodo 
dopolnili še z nekaterimi dokumenti o takratnem 
dogajanju. 

Zadnje sporočilo KPM je, da bodo zbirko postavili 
do 28. 6. 2022, takrat bo tudi otvoritev.

Korajža z roko v roki s kulturo
Kljub zaostrenim epidemiološkim ukrepom so lani v 
Libeličah izvedli tradicionalno prireditev »Korajža je 
v Libeličah doma«. Potekala je malo drugače, in sicer 
v skladu z ukrepi proti virusu.

Predsednica KPD Libeliče, Simona J. Pšeničnik, je 
takrat dejala: »Upamo, da bomo dobili kako dobro 

idejo in bo mogoče že prihodnje leto tudi »Korajža« 
potekala v živo, v letu 2022, ko se bomo v Libeličah 
pripravljali na 100. obletnico priključitve vasi k matični 
domovini.«

Žal se njene besede niso uresničile in tako tudi 
letos prireditev ni bila v »živo« v prepolni dvorani 
gasilskega doma.  

Podobno kot lani pa tudi letos niso vrgli puške v 
koruzo, ampak so prireditev spet pripravili v virtualni 
obliki in skupaj s KTV Dravograd posneli nekaj točk.
Z nastopajočimi so počastili slovenski kulturni 
praznik ter pokazali, da tradicija v kraju nekaj pomeni 
in da je korajža še vedno v Libeličah doma.
 
Kurenti v Libeličah
Okoli pustnega časa je na vasi vedno veselo. Tudi 
letos ni bilo nič drugače. Lahko rečemo, da nas 
kar tradicionalno obiskujejo kurenti (koranti) 
iz Rogoznice. Enkrat bolj, drugič manj uspešno 
preženejo zimo iz Libelič.

Tokrat so nas obiskali v nedeljo, 20. 2. 2022. Ob 
parkirišču v vasi se je zbralo kar nekaj gledalcev 
od tod in tudi od drugod. Zanimivi so bili tudi za 
obiskovalce iz Potoč/Bach z one strani meje.

Lik kurenta je doma na Dravskem polju, posamezna 
društva pa skrbijo, da tudi drugod po Sloveniji in tudi 
izven meja spoznavamo bogato kulturno dediščino. 
Običaji, liki in navade so glavni del človekove 
identitete ter kulture.

Libeliška pustnija
Tudi strogi »koronski« ukrepi niso preprečili libeliškim 
pustom, da opravijo svoje poslanstvo in preženejo 
zimo ter v vas prikličejo pomlad. Čisto »slučajno« se 
je sredi vasi zbralo nekaj maškar, ki jih je spremljala 
kamela. Ta je namreč že od nekdaj maskota libeliških 
pustnih dogajanj. Po nekajletni odsotnosti je dejala: 
»Dojst je koronskega virusa in zime!« Postavila se je 
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na čelo povorke in jo cingljajoče odgnala na igrišče 
k »Bičivneku«. Nekdo je pripravil krofe, nekdo nekaj 
za po grlu in pustnija je opravila svoje poslanstvo.

Posadili lipo – simbol slovenstva
Lipa ima simbolni pomen za Slovence oziroma  je 
že nekoč veljala za središče družabnega življenja. 
V mnogih slovenskih vaških skupnostih je bil 
običaj, da so vaščani na kamnitih sedežih pod lipo 
reševali medsebojne spore in sprejemali odločitve, 
pomembne za skupnost. Pod lipo so opravljali 
tudi volitve in imeli veselice. Skratka, pod lipo se je 
odvijalo družabno življenje.

Pri nas, v Libeličah, je bilo v preteklosti kar nekaj 
teh dreves v vasi ali bližini. Sčasoma so bila drevesa 
podrta zaradi varnosti mimoidočih ali drugih 

vzrokov. Tudi na gorskih kmetijah so bile posajene 
ob domačijah, kjer so ljudem nudile senco, cvetje za 
čaj in delovale kot strelovod.

Svet KS Libeliče se je odločil, da bodo ob »Bičivneku« 
posadili spominsko lipo v spomin na dogodke izpred 
100 let. To so storili v soboto, 21. maja 2022.

Predsednik Sveta KS Libeliče, Jože Pšeničnik, je 
povedal, da bodo v prihodnosti okoli lipe naredili 
lesene klopi.

Letošnje »Srečanje pod lipo« bodo organizirali ob 
“Bičivneku”, in sicer v nedeljo, 19. 6. 2022, ob 15. uri. 
Ko pa bo lipa zrasla, se bodo krajani srečevali pod 
njo, je v šali dodal predsednik.

Libeliški motoristi
V krajevni skupnosti je več kot 40 lastnikov jeklenih 
konjičkov in štirikolesnikov. Ideja, da bi se srečali in 
podružili, je padla na plodna tla. 13 udeležencev 
se je zbralo v soboto, 21. maja. Skupaj so se podali 
na 90 km dolgo panoramsko vožnjo in si ogledali 
gradbišče tretje razvojne osi pri Podgorju in na Graški 
Gori. Varno so se vrnili v domačo vas in nadaljevali z 
druženjem. Dogodek so posvetili 100-letnici vrnitve 
Libelič k matični domovini po koroškem plebiscitu 
leta 1922. Hvala vsem udeležencem, športnemu 
društvu in PGD Libeliče za sodelovanje.

Zgodil pa se je tudi neljubi dogodek. Nehote je 
med smeti zašlo tudi nekaj neužitne hrane, kar je 
razburilo nekaj krajanov. Organizator se darovalcem 
te hrane in tistim, ki jih je neljubi dogodek razburil, 
opravičuje.

Druge dejavnosti v krajevni skupnosti
Materinski dan
Materinski dan ali dan libeliških žensk, kot 
prireditev v Libeličah imenujejo, so organizirali v 
petek, 25. marca. Sodelovali so otroci PŠ Libeliče, 
načrtovana je bila tudi dramska predstava KD 
Holmec, ki pa je zaradi bolezni v ansamblu 

•
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odpadla. Predstavo so nato izvedli člani KD 
Črneče s komedijo »Šentorita«.

Regulacija potoka
Regulacija dela Škudlejevega potoka se počasi 
zaključuje. Uredili so del korita in zgradili nov 
mostiček. Nadaljevanje regulacije je sicer v 
programu, ni pa še določen termin izdelave. 

•

Čistilna akcija
Med vsakoletne spomladanske aktivnosti spada 
tudi skrb za lepše okolje. Organizirana je bila 
akcija »Očistimo svojo okolico«. Tudi neprestano 
opozarjanje, da moramo čuvati naravo in je ne 
onesnaževati z odmetavanjem odpadkov, ne 
pomaga, saj se to še vedno dogaja. Odvržene 
vrečke, steklenice in pločevinke alkoholnih pijač 
in drugi predmeti kažejo na odnos nekaterih do 
narave. Bolje povedano, s svojo neodgovornostjo 
mečejo slabo luč na vse ostale krajane. 

 
Karitas vedno v akciji
Prostovoljke Župnijske karitas Libeliče so tudi 
letos pripravile stojnico na parkirišču v vasi. 
Pestrost ponudbe je privabila številne domačine, 
ki so kar hitro zamenjali dobrote libeliških 
gospodinj za dobrodelni prispevek.

Dobrodošlica
Vedno urejeno »trikotno krožišče« ob vstopu v 
vas Libeliče nas opominja na določeno obdobje 
v let. Za to poskrbijo pridne roke Erike in Jožice. 
Preko poletja bo to postala cvetlična greda in z 
rožami pozdravljala domačine in obiskovalce.

Prispevke pripravil Adrijan Zalesnik

•

•

•
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KRAJEVNA SKUPNOST ČRNEČE
Delovanje KS Črneče v prvi polovici leta 2022
Leto 2022 se je začelo s strogimi covid ukrepi, ki so 
se v mesecu marcu sprostili. To je bila zelena luč, 
da lahko po dveh letih prepovedi druženja v KS 
Črneče spet organiziramo proslavo ob materinskem 
dnevu in dnevu žena. Proslava je bila točno na 
materinski dan, 25. 3. 2022, v dvorani gasilskega 
doma v Črnečah. Kot že nekajkrat poprej so proslavo 
pripravili učenci PŠ Črneče z učiteljicami in otroci 
vrtca z vzgojiteljicama. Sodeloval je tudi MePZ 
Črneče. Proslava je bila zelo prijetna in se vsem, ki so 
jo soustvarili, iskreno zahvaljujem.

V mesecu aprilu smo organizirali čistilno akcijo. 
Obveščena so bila vsa društva v KS Črneče, prav tako 
tudi šola in vrtec v Črnečah. Udeležba je bila bolj 
skromna, vseeno pa se je ob naših cestah in poteh 
nabralo kar nekaj vreč odpadkov. Vsak udeleženec 
čistilne akcije je prejel tudi malico.

Svet KS Črneče se je v prvi polovici leta sestal na dveh 
rednih sejah in obravnaval tekočo problematiko. 
Velik poudarek je na participativnem delu proračuna 
KS Črneče. Izvajanje tega dela proračuna je v polnem 
teku. KS Črneče je pomagala tudi pri postavljanju 
mlaja na Dobrovi.

V zvezi s problematiko, ki je Svet KS Črneče ne more 
reševati sam, se obrača na Občino Dravograd.

Svet KS Črneče in KD Črneče sta za občinsko 
priznanje na področju kulture in športa predlagala 
MePZ Črneče. V mesecu juniju nas čaka organizacija 
srečanja krajanov pod vaško lipo.

V letošnjem letu se izteka mandat sedanjemu 
sestavu Sveta KS Črneče. Vsem članom sveta, kakor 
tudi ostalim krajanom KS Črneče, se zahvaljujem za 
aktivno sodelovanje.

Marko Kogelnik, predsednik Sveta KS Črneče

Čistilna in zbiralna akcija na PŠ Črneče
V mesecu aprilu smo na PŠ Črneče izvedli čistilno 
akcijo v okolici šole, v kateri so sodelovali vsi učenci in 
učiteljice. Pobrali smo smeti, pograbili listje, obrezali 
drevje pod okriljem Sadjarskega društva Dravograd 
in uredili grmovnice. Učenci so bili izredno pridni in 
motivirani za delo. 

Prav tako bo do konca šolskega leta na šoli potekala 
zbiralna akcija starega odpadnega papirja. V ta 
namen imamo v neposredni bližini šole postavljen 
zabojnik, kamor lahko krajani pripeljejo odpadni 
papir. Izkupiček od zbranega papirja bo namenjen 
otrokom vrtca in PŠ Črneče v učne namene. Vljudno 
vabljeni, da se odzovete našemu povabilu in se 
pridružite zbiralni akciji.

Zapisala: Kristina Serušnik Pečnik

Kulturne dejavnosti
Člani gledališke skupine so posneli predstavo 
Šentorita, ki je bila predvajana na KTV v okviru 
proslave ob kulturnem prazniku. Po sprostitvi covid 
ukrepov so v spomladanskem obdobju izvedli še 
sedem ponovitev predstav. Ena od teh je bila odigrana 
v Kulturnem domu Slovenj Gradec kot otvoritvena 
prireditev v projektu Teden vseživljenjskega učenja. 

Člani Sveta KS Črneče (Foto: arhiv KS)

Gledališka skupina Črneče, predstava Šentorita 
(Foto: arhiv KD)

Foto: Kristina Serušnik Pečnik
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Predstavo si je v okviru območnega Linhartovega 
srečanja 2022 ogledala strokovna spremljevalka 
in gledališki skupini podala zelo pozitivno oceno 
predstave. 

V aprilu in maju sta bili v dvorani gasilskega doma 
v Črnečah odigrani predstavi gostujočih gledaliških 
skupin iz Selnice ob Dravi in Škofje vasi.

MePZ Črneče je sodeloval na proslavi ob materinskem 
dnevu in v maju na spominski slovesnosti na ruskem 
grobišču v Črnečah.

Zbor se je v maju udeležil še območne revije odraslih 
pevskih zborov v dvorcu Bukovje.

Aktivna je bila tudi mladinska gledališka sekcija 
in za najmlajše v dvorani pripravila predstavo 
“Pikapolonica nič ne ve”.

Valerija Skutnik, predsednica KD Črneče

Župnijska karitas Črneče
Člani Župnijske karitas Črneče smo bili dobrodelni 
tudi v prvih mesecih letošnjega leta. Enkrat smo 
prejeli in razdelili hrano EU našim uporabnikom. V 
sodelovanju z drugimi Karitas smo organizirali in 
pripravili obdarovanje za oskrbovance Koroškega 
doma starostnikov Črneče. Obdarili smo jih na 
cvetno soboto in po dveh letih smo lahko to storili 
v nekoliko tesnejšem stiku in z blagoslovom pisank 
(snop, pobarvan pirh in voščilnica). 

Pripravili pa smo tudi snope, jih okrasili ter jih na 
cvetno nedeljo ponudili našim sokrajanom pred 
cerkvijo v Črnečah. Verjamemo, da se stvari počasi 
umirjajo in tako načrtujemo več druženj in aktivnosti 
za pomoči potrebne.

Mira Mori, vodja Župnijske karitas Črneče

Prostovoljno delo v PGD Črneče
V času koronakrize, ki  je v preteklih dveh letih 
prizadela Slovenijo in širši svet, so prostovoljni 
gasilci postali nosilci vrednot, kot so nesebična 
pomoč sočloveku, solidarnost in tovarištvo.

V Prostovoljnem gasilskem društvu Črneče še vedno 
ostajamo aktivni na področju operative, vzdrževanja 
gasilskega doma in druženja članov društva.

Na področju intervencij je bila operativna enota PGD 
Črneče v mesecu marcu prisotna na dveh travniških 
požarih. Ob hitrem posredovanju gasilcev se požar 
ni razširil na širšo okolico.

Zaradi ukrepov koronakrize na začetku leta nismo 
mogli izvesti vsakoletnega druženja gasilcev na 
rednem občnem zboru. Ampak želja po druženju 
je še vedno ostala. Delno smo to izvedli kasneje v 
spomladanskem času.

MePZ Črneče, Spominska slovesnost na ruskem 
grobišču, 6. 5. 2022 (Foto: Franci Kotnik)

POŠ in vrtec Črneče, Materinski dan
(Foto: Valerija Skutnik)

Foto: arhiv Koroškega doma starostnikov Črneče
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V mesecu juliju bo v Celju potekala Gasilska 
olimpijada Celje 2022. V ta namen je 100 dni 
pred začetkom Gasilske olimpijade – v petek, 8. 
aprila 2022 – Gasilska zveza Slovenije pripravila 
zgodovinsko spektakularen dogodek. Po vsej 
Sloveniji je potekal slavnostni dvig zastave Gasilske 
olimpijade Celje 2022, pri čemer je sodelovala tudi 
naša Gasilska zveza Dravograd. Osrednji dogodek je 
potekal v Celju pred Celjskim domom, kjer je zbrane 
nagovoril predsednik Gasilske zveze Slovenije, 
Janko Cerkvenik.

Dviga zastave v naši gasilski zvezi se je udeležilo 
lepo število gasilk in gasilcev vseh starosti iz vseh 
prostovoljnih gasilskih društev Gasilske zveze 
Dravograd. Dogodku je poveljeval poveljnik GZ 
Dravograd Bojan Zavec, zbrane pa je nagovoril tudi 
predsednik GZ Zdravko Flis. Ob slavnostni razglasitvi 
gasilske olimpijade je sledil nagovor, v katerem je bilo 
poudarjeno, da je olimpijada odmevna promocija ne 
le slovenskih gasilcev, pač pa tudi države kot celote 
in njenih turističnih biserov. S tem dogodkom smo 
se v sliki in besedi s celotno Slovenijo povezali tudi 
članice in člani gasilskega društva v Črnečah.

Ob praznovanju dveh praznikov, 27. aprila, dneva 
upora proti okupatorju, in 1. maja, praznika dela, smo 

v sredo, 27. 4. 2022, na črneškem igrišču postavili 
majsko drevo. Pri postavitvi majskega drevesa je 
sodelovalo kar lepo število članic in članov. Članice 
so spletle venec in drevo okrasile, člani pa so majsko 
drevo postavili. Na koncu je sledila še gasilskega 
slika in prosta debeta, kako so naši predniki obeležili 
ta praznik. Tudi v preteklosti so gasilci poskrbeli, da 
je na vasi ob teh praznikih stalo majsko drevo ali kot 
rečemo mi − mlaj.

4. maja praznuje Sveti Florjan – zavetnik gasilcev. 
Kar dve poslikavi svetega Florjana krasita naš kraj. 
Ena poslikava je na gasilskem domu, druga pa je 
upodobljena v vitražu, ki krasi cerkev v Črnečah. Tudi 
mi, gasilci Črneč, smo letos že tradicionalno skupaj 
praznovali svojega zavetnika. V nedeljo smo se zbrali 
na dvorišču župnišča in v paradi odšli v cerkev. Pri 
maši smo se zahvalili vsem prostovoljnim gasilcem, 
ki so ves čas na razpolago, pripravljeni nuditi pomoč 
in nesebično žrtvovati svoje življenje za pomoč 
drugim ter prosili svojega zavetnika za varnost na 
intervencijah, vajah ter ostalih aktivnostih. Posebej 
smo se za vso opravljeno delo zahvalili dvema 
sotovarišema − gasilcu in gasilki, ki smo ju v mesecu 
maju izgubili.

Tatjana Golob, predsednica PGD Črneče

 KRAJEVNA SKUPNOST TRBONJE
Prva polovica leta je v KS minila po programu dela, ki 
smo ga načrtovali za leto 2022. Po koncu najstrožjih 
ukrepov za zajezitev Covid-19 smo se takoj sestali 
na svetu krajevne skupnosti, kjer smo obravnavali 
tako tekočo problematiko kot tudi problematiko, 
ki se vleče že dalj časa. Pri tem gre predvsem za 
infrastrukturne stvari, med katerimi izstopa cesta 
Trbonje−Cvitrško sedlo. Želja vseh je, da se čim prej 
začne obnova oziroma nadaljevanje asfaltiranja, s 
čimer bi izboljšali kakovost prevozov domačinom ter 
vse številnejšim uporabnikom te cestne povezave. 
Večino nalog, ki smo si jih zadali, smo opravili, 
kljub temu pa z vsemi stvarmi nismo bili povsem 
zadovoljni, kar ostaja izziv za vnaprej. Pred nami je 
kar nekaj dogodkov, na katere vas bomo z velikim 
veseljem povabili. Pridite in uživali boste. 
Malo pa smo pogledali še statistične podatke 
za naselji Sv. Danijel in Trbonje. Leta 2011 je bilo 
skupno število prebivalcev 717, od tega 364 moških 
in 353 žensk. Starejših nad 85 let je bilo 7. Leta 2021 
se je skupno število prebivalcev nekoliko zmanjšalo, 
in sicer jih je bilo 695, razmerje med spoloma pa je 
še vedno v korist moških, ki jih je bilo 356, žensk pa 
339 (Vir: SiStat Republike Slovenije). Z vidika deklet 
to niti ni tako slabo, pravijo, da imajo boljšo izbiro.

SREČANJE S KURENTI 
Po dvoletnem premoru so Trbonje in Trbonjčane 
ponovno obiskali kurenti. Pričakali smo jih v 
ponedeljek, 7. marca, pred gostilno Pikola v 
Trbonjah. Pričakale so jih tudi maškare in veselje jih 
je bilo pogledati, ko so zaplesali. Res je, da so se ob 
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zelo bučnem zvonjenju zvoncev, ki jih imajo kurenti 
okoli pasu, najmlajši nekoliko umaknili za starše 
in previdno opazovali dogajanje, sčasoma pa je 
strah izginil, tako da so jih nato lahko spoznali tudi 
pobliže. Kurenti iz Rogoznice so nam že popestrili 
čas pustovanja in v naš kraj prinesli posebni pustno 
karnevalski duh. Gre za eno najstarejših društev 
kurentov s ptujskega območja, zato smo na njihov 
obisk še posebej ponosni. 

ČISTILNA AKCIJA 
Po navadi so vabila namenjena praznovanju, veselim 
dogodkom … Ker pa smo v Trbonjah ugotovili, da 
packi niso počivali, smo krajane z “vabilom” ponovno 
povabili na čistilno akcijo. V soboto, 09. aprila, smo se 
zbrali pred gasilskim domom v Trbonjah. Razkropili 
smo se po Trbonjah in okolici … Vas zanima, kako je 
bilo? ISTO kot lani, predlani, predpredlani …:

zbrali in čistili smo »ISTI« krajani,
pobirali smo “ISTE” odpadke,
ki so jih odvrgli »ISTI« packi,
ki so očitno še »ISTO« neosveščeni do narave
in »ISTO« nespoštljivi do tistih, ki za njimi 
pobiramo.

Odpadke smo dali na kup, potem pa se je ulilo kot 
iz škafa, tako da so bile popoldne Trbonje kot »iz 
škatlice«.

POHOD NA DANIJELSKI VRH
Po Covid premoru je letos pohod na Danijelski vrh 
uspel. Na praznični 27. april je se je tradicionalnega 
pohoda udeležilo nekoliko manj pohodnikov kot v 
preteklih letih. Po zboru pred gasilskim domom smo 
se odpravili proti vrhu in od tam do lovskega doma 
Bukovje, kjer smo se ob hrani in pijači okrepčali in se 
skupaj vrnili v dolino. 

•
•
•
•
•

ČEBELE V VRTCU TRBONJE
Kdo ne pozna risanke o čebelici Maji ali pa Slakove 
pesmi Čebelar? 
Vsi smo si kot otroci kdaj ogledali to risanko, kot 
odrasli pa verjetno zapeli Slakovo pesem.
Otroci iz vrtca Trbonje imajo to srečo, da je vrtec 
obdan z veliko zelenimi površinami, kjer raste 
mnogo rož. Letošnjo pomlad so bili otrokom še 
posebej všeč številni rumeni regratovi cvetovi. Prav 
na teh cvetovih so otroci opazili majhne žuželke 
– čebele, ki so pridno letale iz cveta na cvet. 

Skupaj smo se odločili, da mesec posvetimo čebelam. 
Najprej smo se o njih pogovorili in ugotovili, kaj 
o njih že vemo in kaj nas še zanima. V Knjižnici 
Dravograd smo si izposodili knjige o čebelah. Otroci 
so predlagali, da obiščemo čebelarja, ki nam lahko 
odgovori na naša vprašanja. Poklicali smo krajevnega 
čebelarja, ki nas je z veseljem povabil k sebi. Gospod 
Ludvik Ferk in njegova žena, gospa Marijana, sta nas 
sprejela pred svojo hišo. Posedli smo se na klopi ter si 
ogledali stekleni panj, v katerem je bilo veliko čebel 
in ena matica. Takoj smo jo našli, saj se po velikosti 
in označbi razlikuje od ostalih čebel. Čebelar nam je 
na preprost in prijeten način spregovoril o čebelah. 
Gospa Marijana je otrokom v majhnih steklenih 
škatlicah pokazala trote. Najbolj pogumni so jih vzeli 
v roke in jih opazovali, a šele potem, ko so izvedeli, 
da le-ti ne pičijo. Poskusili smo tudi med in cvetni 
prah. Ogled smo nadaljevali pri čebelnjaku, kjer smo 
od daleč opazovali čebele pri svojem delu. Čebelar 
nam je pojasnil, da jih pri delu ne smemo zmotiti, saj 
postanejo nemirne in nas lahko pičijo. Za konec sta 
nas čebelar in njegova žena pogostila z medenjaki, 
mi pa smo se jima zahvalili in se poslovili.
Obisk pri čebelarju nam je ostal v lepem spominu. 
Dobili smo odgovore na naša vprašanja in v vrtcu 
nadaljevali z dejavnostmi. Prebirali smo knjige 
o čebelah, izdelali plakat, prepevali pesmi in 
plesali, risali ter izdelovali čebelnjak in čebele. Ob 
mednarodnem dnevu čebel – 20. 5. − pa smo si 
pripravili medeno slaščico.
Otroci so ugotovili, da so tudi oni podobni čebelam. 
Včasih pridni in delavni kot čebele, včasih pa je tudi 
v naši igralnici živahno kot v čebelnjaku. 

Vzgojiteljici Katja in Jana
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OBISK PRI MARIJI LUŽNIK     

V mesecu marcu je častitljivih 100 let praznovala 
Marija Lužnik – Smreška teta iz Trbonj. Ob njenem 
jubileju so ji voščili tudi Občina Dravograd, KS 
Trbonje, OZRK Dravograd in KORK Trbonje. Obiska 
je bila zelo vesela. Ga. Marija se je rodila 20. marca 
1922 v Golavabuki na Mežnarjevi kmetiji. Otroška 
leta je preživljala doma na kmetiji z dvema sestrama 
in štirimi brati in že kot otrok je morala na kmetiji 
poprijeti za vsako delo. Leta 1942 pa se je zaposlila 
pri mesarju Popiču v Slovenj Gradcu, kjer je 
spoznala tudi svojo ljubezen, mesarja Ivana Lužnika, 
Desetnikovega Anzana, s katerim se je leta 1946 
poročila in se preselila na Ravne. Na Ravnah sta 
bila do leta 1948, potem sta se preselila v Trbonje, v 
Smreško bajto, ki jo je mož Ivan dobil za doto. Ivan 
je hodil v službo na železnico, Marija pa je skrbela 
za dom, kar pa za tiste čase ni bilo lahko, saj ni bilo 
strojev tako kot danes. Ker je bila Smreška bajta 
bolj na strmem pobočju, je veliko pridelkov domov 
znosila v košu. V rejništvo sta vzela tudi Elico, ki se 
je potem preselila v Maribor. Velika žalost za njo je 
bilo leto 2000, ko ji je umrl mož Ivan. Skrb za njo 
sta prevzela nečak Maks Lužnik, p. d. Desetnikov 
Maks in njegova žena Vera, kar je bila za njo velika 
sreča. Zaradi poškodbe v letu 2014 se je preselila 
na njegovo kmetijo. Pred štirimi leti si je zlomila 
kolk, pristala je na vozičku in v postelji. Pred šestimi 
meseci je bila za njo spet velika žalost, saj je umrl 
nečak Maks in vso skrb za njo je prevzela žena Vera, 
ki kljub svojim osemdesetim letom zelo lepo skrbi za 
njo. Če je treba, ji na pomoč priskočita Verina hčerka 
Anamarija in mož Rado, tako da s svojo dobro voljo, 
potrpežljivostjo in dobro oskrbo Smreška teta zelo 
lepo preživlja jesen življenja.

Mihaela Rožič,
predsednica KORK Trbonje

V mesecu juniju bomo za krajane Trbonj in vse, ki 
želijo obiskati Trbonje, priredili srečanje pod vaško 
lipo. Naj ob tem omenim zgodbico z našo lipo, ki 
ima srečen konec. Lipa kot simbol slovenstva je bila 
v Trbonjah posajena v letu osamosvojitve Slovenije. 
Mala lipa je v teh letih zrasla v veliko drevo z bogato 
krošnjo, prostor ob igrišču pa je postal zanjo oziroma 
za igralce nogometa nekoliko utesnjen. Lanskega 
maja so veterani ŠD Trbonje urejali igrišče in se ob 
tem odločili, da za lipo najdejo nov, primernejši 
prostor. Čas presaditve je bil najbolj neugoden, saj 
presaditve v času bujne rasti niso zaželene. Kljub 
temu lahko z veseljem povemo, da je lipa sprejela 
nov prostor in letos že lepo brsti.  

Ali veste … Lipa ima poseben, simbolni pomen 
za Slovence oziroma velja za središče družbenega 
življenja pri vseh Slovanih. V mnogih slovenskih 
vaških skupnostih je bil običaj, da so na kamnitih 
sedežih, ki so jih razporedili pod lipo, vaščani 
obravnavali manjše medsebojne spore, sprejemali 
odločitve o medsebojni pomoči pri tekočih opravilih, 
volili, pod lipo pa so se tudi zbirali na praznovanjih, 
veselicah in plesih. Tako je lipa pomenila središče 
skupnosti.

Vsem krajankam in krajanom želim v svojem imenu 
ter v imenu sveta KS mirno poletje s čim več lepimi 
dopustniškimi ter drugimi trenutki in da se v drugo 
polovico leta podamo nabiti z novo energijo. 

Bogdan Brezovnik,
predsednik Sveta KS Trbonje

Gospa Micka uživa prijetno in mirno življenje 
v krogu svojih najdražjih. Le malo je ljudi, ki 
jim je dano dočakati stoti rojstni dan, zato 
slavljenki veselo kličemo, naj bo zdrava in se 
ima dobro na Desetniškem …

Marijana Cigala, županja
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KRAJEVNA SKUPNOST ŠENTJANŽ PRI DRAVOGRADU
Pomlad, ko vse ponovno oživi in 
zacveti, nam je končno povrnila 
tisto, po čemer smo hrepeneli dve 
leti, in sicer gibanje brez omejitev, 
PCT pogojev in končno tudi brez 
mask. Sliši se dolgo, a je kljub 
vsem zaporam in omejitvam 
zaradi Covid-19 minilo precej 
hitro. Veliko je stvari, ki smo jih 
zamudili in so šle mimo nas, 
nekaterih žal ne bo moč doživeti, 
za vse tisto, kar lahko, pa se bomo 
trudili in uresničili zdaj, ko nam je 
ponovno dovoljeno. A kljub vsem 
omejitvam smo se trudili in delali 
za dobrobit naših krajanov. 

Poleg že obnovljenega in 
urejenega igrišča v Bukovski vasi 
dobiva novo podobo tudi igrišče 
v Šentjanžu, ki je že opremljeno 
z novo elektro omarico, poleg 
asfaltnega igrišča za košarko 
in rokomet je v urejanju tudi 
odbojkarsko igrišče.   

OBISK BOŽIČKA NAŠIH 
NAJMLJAJŠIH
23. decembra je Božiček zavriskal 
naglas, da prihaja v našo vas. Na 
čudovitem vozilu se je skupaj s 

svojim osebnim voznikom podal 
na razburljivo pot po naši krajevni 
skupnosti in zaradi takrat še 
omejenih ukrepov obiskal otroke 
na več lokacijah (Begant, IGEM, 
igrišče v Bukovski vasi, Dom 
borcev v Šentjanžu), kjer je obdaril 
vse otroke iz krajevne skupnosti 
do sedmega leta starosti in jim 
tako polepšal božične praznike in 
pričaral nasmeh na njihova lička. 

BOŽIČNO-NOVOLETNI 
KONCERT
26. decembra, ko praznuje naša 
država dan samostojnosti in 
enotnosti in ob pričakovanju 
božično-novoletnih praznikov, 
so za popestritev poskrbeli člani 
pihalnega orkestra v Šentjanžu, 
saj so posneli koncert, ki smo si 
ga imeli možnost ogledati preko 
Kabelske televizije Dravograd. 

SMUČANJE NAŠIH KRAJANOV 
NA SMUČIŠČU BUKOVNIK
Člani Sveta Krajevne skupnosti 
Šentjanž pri Dravogradu smo 
poskrbeli, da so smučanja željni 
krajani lahko od 27. decembra 
do 14. januarja dobili brezplačno 
karto in uživali na našem smučišču 
Bukovnik. Podarjenih je bilo 
okoli 300 smučarskih kart. Hvala 
smučarskemu klubu za krasno 
pripravljeno in urejeno progo.

SLOVESNOST PRI MEDVEDU
29. januarja je Združenje borcev 
za napredek in razvoj organiziralo 
tradicionalno in svečano 
slovesnost padlim borcem 

pri Medvedu. Zaradi omejitve 
druženja je bila slovesnost v 
manjšem obsegu, namen pa 
vsekakor velik in posvečen našim 
padlim junakom.

ČISTILNA AKCIJA
23. aprila smo v sodelovanju 
z osnovno šolo v Šentjanžu 
organizirali čistilno akcijo z 
namenom očistiti naše lepe 
kraje. Namen čistilne akcije je 
bil dosežen, saj smo skupaj s 
posameznimi društvi (lovsko, 
športno, gasilsko idr.) in 
posamezniki očistili velik del 
našega kraja. Vsak posameznik bi 
se moral zavedati in ne odmetavati 
odpadkov vsepovprek. S tem ko 
bi odpadke odlagali na mesta, 
kamor sodijo in jih ločevali, kot 
nam predpisujejo navodila, bi 
pripomogli k bolj čisti in manj 
onesnaženi naravi. A žal se tega 
premalo zavedamo, saj v naravi še 
vedno najdemo preveč nesnage. 
Naša zavedanja so pri nekaterih še 
vedno pod pričakovanji. Velikokrat 
se srečujemo s problemom, da 
so odpadki odvrženi poleg koša 
za smeti in ne v koš. Vsi skupaj 
poskrbimo za našo čisto okolje in 
tistim, ki čistijo za nami, naredimo 
čim manj nepotrebnega dela.
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PRIREDITEV »ŠTREKNA«
21. maja je v potekala  prireditev »ŠTREKNA«, na 
kateri so na območju Krajevne skupnosti Šentjanž 
pri Dravogradu sodelovali godba na pihala iz 
Šentjanža, moški pevski zbor Goršek Štefan-Čaki in 
Bica Bend.

KONCERT PIHALNEGA ORKESTRA ŠENTJANŽ
22. maja pa smo bili priča prekrasnemu in nadvse 
čustvenemu koncertu našega pihalnega orkestra. 
Poslovilni koncert je bil namenjen dolgoletnemu 
dirigentu, profesorju Alojzu Lipovniku, ki je 22 let 
vihtel dirigentsko palico. Zdaj je to poslanstvo predal 
gospodu Mihi Šrimpfu, ki je naš sokrajan, z željo, da 
bo orkester pod njegovo taktirko deloval tako dobro 

in še boljše. Še enkrat velika zahvala profesorju 
Lipovniku za vse dosežene rezultate pihalnega 
orkestra, ki jih ni bilo malo. Seveda pa rezultatov 
ne bi bilo, če ne bi bilo naših vztrajnih muzikantov, 
ki s svojo ljubeznijo do glasbe, prostovoljnostjo in 
odrekanjem prostega časa za vaje, tako redne kot 
izredne, dokazujejo pripadnost pihalnemu orkestru. 
HVALA VAM.

SPOMIN NA PEVCA
28. maja smo lahko na že tradicionalnem koncertu 
»Spomin na pevca« pod vodstvom zborovodkinje 
Eve Mori ponovno prisluhnili ubranim glasovom 
našega moškega pevskega zbora Goršek Štefan-Čaki, 
ki letos obeležuje 44 let delovanja. Lani so koncert 
izvedli šele v mesecu oktobru, in sicer zaradi Covid-
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19 in omejitve druženj. Zaključna 
misel izvedenega koncerta je 
bila »Verjeti moramo, da se bo v 
življenju vse dobro izteklo, verjeti 
moramo v srečo in ljubezen, graditi 
dobre medsebojne odnose, imeti 
razumevanje do drugačnega, 
različnega, potem nam bo lepo«. 
Del tega se nekako že uresničuje, 
saj smo lahko sneli maske, ki so 
nam dve leti zakrivale obraze. 
Si pa nadvse želimo, da se tudi 
nočna mora ubogih Ukrajincev 
konča in da ljudje, ki krojijo usodo 
drugim, že enkrat spoznajo, da 
vojna ne rešuje, temveč poglablja 
sovraštvo.

PROSTOVOLJNO GASILSKO 
DRUŠTVO
V letošnje leto so se gasilci 
podali bolj optimistično kot 
prejšnja leta, saj so se naučili 
živeti z boleznijo današnjega 
časa. Kljub temu optimističnemu 
počutju pa še vedno niso uspeli 
speljati občnega zbora in ostalih 
družabnih dejavnosti.

Tako so pred novoletnimi prazniki 
z lučkami okraševali našo krajevno 
skupnost, takoj po novoletnih 
praznikih pa so že imeli prvo 
intervencijo v hiši v Bukovski vasi. 
V tem času so tudi večkrat vršili 
prevoz vode, predvsem za krajane 
Bukovske vasi in Jedrti.
V mesecu marcu so gasili gozdni 
požar večjega obsega, v katerem 
je sodelovalo okoli 100 gasilcev 
njihove GZ in GZ Mislinjske 
doline z 18 gasilskimi vozili ter 
kar nekaj domačinov/sosedov s 
traktorji s cisterno. Udeležili so 
se tudi predstavitve in požarne 
vaje v vrtcu in OŠ v Šentjanžu. 
V času od meseca decembra 
do konca meseca maja so imeli 
osem intervencij, ki so se vse 
srečno končale. V mesecu maju 
so se začeli pripravljati na gasilska 
tekmovanja, ki bodo na začetku 
meseca junija.
Letošnje leto pa je še posebej 
pomembno za naše Prostovoljno 
gasilsko društvo Šentjanž, saj 
obeležujejo 120 let delovanja. 

Prostovoljno gasilstvo je največja 
sila v Sloveniji in prav ponosni 
smo na to, da se je pri nas v 
Šentjanžu začelo že davnega leta 
1902. Danes društvo šteje skoraj 
300 članov, kar je za naš okoliš 
pohvale vredno. Člani društva so 
lahko ponosni na to, da imajo lep 
gasilski dom, ki ga bomo letos 
še nekoliko obnovili z novim 
epoksi tlakom. Imajo vozni park 
s cisterno, poveljniškim vozilom, 
opremo za gašenje ter reševanje 
ljudi in premoženja. Želja 
gasilcev pa je, da nabavijo še eno 
moštveno vozilo.
Nekoč je učenka zapisala: Gasilci 
so takšni, kot smo mi vsi, tudi v 
našem kraju so od nekdaj bili.  
Včasih tudi njih kaj teži in skrbi, 
včasih pa so veseli in živijo lepe 
dni. A v resnici gasilci niso kot vsi, 
oni imajo namreč super moči. Če 
je nujno, vse izpustijo in hitijo tja, 
od koder vsi drugi le bežijo.
Iskrene čestitke ob častitljivi 120-
letnici neprekinjenega delovanja, 
z željo, da svoje gasilsko 
poslanstvo še naprej tako dobro 
in uspešno zastopate, mi pa se 
veselimo dobrega sodelovanja 
tudi v prihodnje.
Z gasilskim pozdravom »Na 
Pomoč!« 

KRAJEVNI PRAZNIK
Tudi letos bomo v naši krajevni 
skupnosti izvedli druženje ob 
krajevnem prazniku, in sicer po 
že nekako ustaljenem urniku 
konec meseca junija, z začetkom 
v petek na igrišču v Bukovski vasi, 
kjer bo poskrbljeno tudi za lačna 
in žejna usta. V soboto se bo 
druženje nadaljevalo na igrišču v 
Šentjanžu.

Zapisala: Irena VRHOVNIK
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Knjižnica Dravograd

Branje ob kavi
Na branju ob kavi se srečujemo enkrat mesečno. 
Izmenjujemo mnenja o prebranih knjigah in jih 
priporočamo v branje, večkrat pa druženje popestrimo 
z obiskom domačih koroških literatov. V tem letu se 
nam je pridružil Ivan Penec Vanč, ki je z Marto Merkač 
predstavil zbornik KD literatov Mežiške doline z 
naslovom Besede med Uršljo in Peco. Svojo knjigo Uršlja 
gora, koroška lepotica pa je predstavila Ravenčanka 
Janja Čebulj. V maju smo izkoristili sončen dan in odšli 
na izlet na Prežihovino. Ogledali smo si Prežihovo bajto, 
spominski muzej Prežihovega Voranca.

Srečanja potekajo v sodelovanju z Društvom 
upokojencev Dravograd in jih vodi Krista Ločičnik. 
Pridruži se lahko vsak, ki rad bere, saj je namen srečanj 
tudi druženje in medgeneracijsko sodelovanje.

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

od 9.00 do 18.00
Torek, četrtek in petek: 

od 8.00 do 15.00

POLETNO BRANJE ZA MLADE            
Novak, Vesna: EKOLOŠKA BOMBA
Riordan, Rick: SKRITI ORAKELJ
Bevc, Cvetka: F.A.K.
Constable, Kate: JANUARSKE ZVEZDE
Mierswa, Annette: NISEM TVOJE DEKLE
Natsukawa, Sosuke:  O MAČKU, KI JE REŠIL 
KNJIGE
Bourget, Edith: RADI TE IMAMO, ZOJA!
Čop, Ines: JEŽEK PEPKO PEČE PALAČINKE
Štefan, Anja: MEDVED IN KLOBUK
Peroci, Ela: MED PRAVLJICE
Paquette, Ammi-Joan: VSE  IZ OREHA
Gianferrari, Maria: BODI DREVO!

POLETNO BRANJE ZA ODRASLE
Bennett, Brit: RAZBLINJAJOČA SE 
POLOVICA
Hočevar, Tone: KOSMATA DRUŠČINA
Vogrinec, Tone: VSI ME KLIČEJO TONA
Vidmar, Janja: LEGENDA : MARCOS 
TAVARES (Biografija)
Murakami, Haruki: UBOJ KOMTURJA
Cleeton, Chanel: NAJLEPŠE DEKLE NA 
KUBI
Gradišnik, Branko: ČE ZDAJ DOMA NA 
ZOFI KDAJ : STROGO ZAUPNO PO LAKE 
DISTRICTU
Podstenšek, Tomo: POVRŠINSKA 
NAPETOST
Jewel, Lisa: DRUŽINA NAD NAMI
Wharton, Edith: LUNINI UTRINKI
Štaudohar, irena: FIŽOLOZOFIJA
Cooper, Catherine: KOČA

      
NOVITETE

Čevnik, Lucija: MAMA HČERKI
Hanuš, Barbara: KAVNI KROG
Miklavčič, Milena: KUHARSKE 
PRISMODARIJE ZA POBALINČKE IN 
BABICE
Godler, Jure: VOHUN, KI ME JE OKUŽIL
Kepic Mohar, Alenka: NEVIDNA MOČ 
KNJIG : BRANJE IN UČENJE V DIGITALNI 
DOBI
Čebulj, Janja: URŠLJA GORA : KOROŠKA 
LEPOTICA
Ambrožič, Lado: SPOTIKANJA
Levy, Thomas E.: HITRO OKREVANJE PO 
VIRUSNI OKUŽBI
Šalamon, Brane: IGRAJMO SE : VEČ KOT 
DVESTO OTROŠKIH IN DRUŽABNIH IGER 
ZA VSAK DAN
Januš, Mojca: PERMAKULTURA NA VRTU 
IN V ŽIVLJENJU
Karol, Jim: SUPER SPOMIN
SLOVENSKE PRIPOJEDKE
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Predstavili so se Korošci in Korošice …

Dravograjčanka dr. Lucija 
Čevnik je predstavila svoj 
prvenec MAMA HČERKI. V 
njem je zbrala razmišljanja 
matere, ki želi svoji hčerki 
predati kažipot življenjskih 
resnic z odgovori, ki so 
odkriti, razumevajoči, 

sočutni. Ker je avtorica vsebino črpala tudi iz lastnih 
odnosov in izkušenj, je knjiga v zelo kratkem času 
doživela ponatis in tudi v knjižnici se je skoraj vsak 
obiskovalec odločil za nakup. Dr. Lucija Čevnik pa nas 
je navduševala tudi z znanjem s področja psihologije 
in z nasveti za pristne medsebojne odnose.

Prevaljčan Ivan Penec Vanč, pisatelj, pesnik, pevec, 
kitarist, je predstavil knjigo Tiho teče Drava. V 
njegovem življenju poleg literarnega ustvarjanja 
veliko mesto zaseda glasba. Tudi predstavitev 
knjige je imela glasbeno spremljavo, saj je na njej 
sodelovala skupina Rute, ki deluje pod njegovim 
vodstvom.

Tri prijateljice, Korošice, Marinka Dretnik, Suzana 
Planšak in Jasmina Popič so predstavile nepozabno 
in »odbito« pustolovščino. V času ‘korone’, ko se je 
svet zaprl, so se odločile, da bodo prekolesarile 
Slovenijo. Na tritedenskem kolesarjenju se jim je 
pridružil še kosmatinec Šnola. Kolesarile so od 
Slovenj Gradca do Kopra, naslednje leto pa od 
tromeje na Goričkem do Divače. Spale so pod milim 
nebom, uživale v čudoviti pokrajini med prijaznimi 
ljudmi. 

HLADILNIK – projekt Branje za 
znanje
V Zdravstvenem domu Dravograd je ponovno na 
voljo hladilnik s knjigami. Knjige, ki so na razpolago, 
lahko vzamete, preberete in vrnete. Če vam je katera 
posebej všeč, jo obdržite. V hladilnik lahko prinašate 
tudi knjige, ki jih doma ne potrebujete več.

14. sezona bralne značke 
za odrasle Korošci pa bukve 
beremo
Letošnjo sezono je zaključilo 105 bralcev. V mesecu 
aprilu, ob svetovnem dnevu knjige, so zvesti bralci 
prejeli knjižna darila. Sezono pa smo zaključili z 
gostjo Alenko Kesar, ki je predstavila svojo knjigo 
Druga žena, v kateri je odkrito spregovorila o ločitvi, 
novi poroki in življenju v razširjeni družini.  

Objavljamo nekaj zanimivih mnenj naših bralcev o 
bralni znački za odrasle Korošci pa bukve beremo:
»Bralna značka za odrasle je zlati steber za branje.«
»Sodelujem že vrsto let, najbrž tudi zato, ker so na 
seznamu knjige, ki jih sama ne bi izbrala s polic.«
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»Zanimiv in pester izbor knjig. Želela bi prebrati vse s 
seznama.«
»Zelo rada berem, ker me pomirja in krajša čas.«
»Bralna značka je eden izmed odličnih načinov, kako 
pritegniti čim večje število ljubiteljev pisane besede. 
Odličen izbor knjig ter košček naše tekmovalnosti pa 
pripomoreta, da želja po branju nikoli ne usahne.«
»Z branjem si pridobimo znižano vozovnico za 
potovanje po svetu.«
»V gibkosti besed so skrite pesmi in zgodbe … Zame, 
zate, za nas.«
»S knjigo lahko potujemo tudi tja, kamor bi drugače ne 
mogli in v čase, ki so bili in še bodo.«

Projekt uspešno izvajamo že vrsto let, namen pa 
je spodbujati branje slovenskih avtorjev. Tudi 
priporočilni seznam knjig je sestavljen predvsem iz 
knjig slovenskih avtorjev.  Vsako leto se več bralcev 
ustavi v kotičku, kjer so razstavljene.

NACIONALNI PROJEKT 
»RASTEM S KNJIGO«
Obiskali so nas sedmošolci OŠ Šentjanž pri 
Dravogradu in OŠ Neznanih talcev Dravograd. V 
okviru nacionalnega projekta Rastem s knjigo je vsak 
sedmošolec prejel mladinski roman. Letos so prejeli 

knjigo slovenskega pisatelja Vinka Möderndorferja: 
Jaz sem Andrej, ki jim je bila zelo všeč, saj opisuje 
najstnika Andreja, ki ima enake probleme kot oni. V 
knjižnici smo jim predstavili tudi program Cobiss in 
Biblos, ki omogoča izposojo e-knjig.
           

ZAKLJUČEK PRAVLJIČNIH UR
Februarja smo lahko nadaljevali s pravljičnimi urami, 
in sicer vsak torek ob 16.30. Otroci so jih bili zelo 
veseli, hkrati pa se je povečal obisk naših najmlajših 
bralcev. Otroci so prisluhnili pravljici, potem pa 
ustvarjali skupaj s starši in pravljičarko Veroniko 
Karničnik. Na zadnji pravljični uri v maju so se 
posladkali in prejeli knjižno nagrado. Pravljične ure 
se bodo nadaljevale oktobra, vsak torek ob 16.30.
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BODI KUL, BERI FUL
‘Korona’ je v zadnjih letih najbolj okrnila projekte z mladimi, zato smo 
zelo zadovoljni, da nam je uspelo izpeljati projekt Bodi kul, beri ful, ki 
spodbuja branje mladih od 13. do 18. leta. V projektu sodelujemo vse 
koroške knjižnice v sodelovanju z osnovnimi in srednjimi šolami. Naša 
knjižnica je sodelovala z obema osnovnima šolama, sodelujoči učenci 
pa so prejeli knjižno nagrado in ogled poučne in zabavne predstave 
Reformatorji na odru, v kateri sta kot očeta slovenskega jezika nastopila 
Boštjan Gorenc - Pižama in Nik Škrlec. 

 

BREZSTIČNI PREVZEM IN VRAČILO 
GRADIVA V PAKETNIK 
Zaradi večjega povpraševanja po brezstični izposoji oziroma izposoji 
in vračilu gradiva izven delovnega časa knjižnice predstavljamo novost 
− paketnike za brezplačno izposojo in vračilo gradiva. Gradivo lahko 
brezplačno naročite in prevzamete v paketniku, kadar vam najbolj 
ustreza. Lahko nas pokličete ali nam pišete na elektronski naslov: 
knjiznicadra@dra.sik.si, lahko pa si gradivo rezervirate v aplikaciji 

COBISS ali mCOBISS in izberete 
prevzemno mesto »paketnik«. Ko 
je gradivo pripravljeno, dobite na 
vašo mobilno telefonsko številko 
SMS obvestilo in digitalno 
zvočno kodo, ki vam odpre vrata 
paketnika. Paketniki se nahajajo 
ob spodnjem vhodu v knjižnico.
  

POLETNO 
BRANJE IN PAKETI 
PRESENEČENJA za 
odrasle in otroke
V poletnih mesecih smo za 
uporabnike pripravili poletne 
pakete presenečenja za odrasle 
in otroke, ki v tem času še olajšajo 
izbor gradiva. V pakete smo 
pripravili počitniško literaturo 
za brezskrbne dopustniške dni 
na plaži, v objemu planin ali na 
domačem ležalniku. 

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

Z izposojo paketa ali nahrbtnika 
bralci sodelujete v nagradnem 
žrebanju, ki bo 9. septembra 
2022.

Pripravila: Jerneja Ban
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Naši najmlajši
ENOTA ŠENTJANŽ

NAPIHLJIVA IGRALA V VRTCU KRONICA
V sredo, 11. 5. 2022, nas je pred vrtcem z napihljivimi 
igrali razveselil Sašo Paradiž. Ta dan smo nestrpno 
pričakovali, saj imamo radi nove stvari in zanimive 
dogodivščine, predvsem pa se zelo radi gibamo. 
Gibanje je za otroke izjemnega pomena, zato želimo 
vsi zaposleni omogočati in spodbujati gibalne 
dejavnosti otrok. Z gibanjem otroci razvijajo svoje 
gibalne spretnosti in pridobivajo zaupanje v svoje 
telo. Napihljiva igrala so bila odlična popestritev 
našega dneva v vrtcu, otroci so se razgibali, 
neizmerno uživali in doživeli zelo prijetno izkušnjo.

Že zjutraj so bili otroci v velikem pričakovanju in so 
skozi okna gledali na velika igrala. Igrače in kotički v 
igralnicah kar na enkrat niso bili več zanimivi. Komaj 
so čakali, da nas povabijo k igri na velikih napihljivih 

igralih. Med pogovorom so takoj opazili tudi različne 
motive le-teh. Pred vrtcem so nas čakali »Grad z 
dinozavri«, »Palma« in »Paw Patrols«. Na vseh treh 
igralih so otroci neizmerno uživali in se zabavali. 
Po določenem času smo se med seboj dogovorili 
in igrala menjavali s skupinami. Navodila so otroci 
brez težav upoštevali in bili med skakanjem pozorni 
tudi na druge. Igrala so bila tako mamljiva, da smo 
jih morale preizkusiti tudi vzgojiteljice. Prav tako so 
jih opazili vsi mimoidoči, saj so igrala vabila poglede 
s svojo velikostjo in zanimivimi motivi. 

Naslednji dan smo v garderobe nastavili reklamne 
letake za izposojo igral, če bi si otroci zaželeli imeti 
»luna park« kar doma. 

Vzgojiteljica Polona Rogina
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Kot družba se zavedamo, da je zdravje stalna in 
pomembna skrb vseh nas, zato v vrtcu redno 
načrtujemo ter izvajamo dejavnosti, s katerimi 
skušamo vplivati na zdrav življenjski slog otrok. 
Različne situacije, ki jih v vrtcu organiziramo, 
omogočajo otrokom številna spoznanja, predvsem 
na področju gibanja, zdrave prehrane, osebne 
higiene in nezdravih življenjskih razvad. Pri tem je 
pomembno, da vzgojitelji oblikujemo zdravo in varno 
okolje, s katerim pozitivno vplivamo na ohranjanje 
ravnovesja in dobrega počutja otrok. Zastavljene 
cilje razvijamo in uresničujemo z uporabo različnih 
pristopov in metod dela, ki vključujejo aktivno 
povezovanje celotnega kolektiva, staršev in lokalne 
skupnosti. 

Gibanje je primarna potreba otroka in je izjemno 
pomembno za normalen telesni, čustveni, 
kognitivni in spoznavni razvoj. Je pomemben del 
naših vsakdanjih aktivnosti, tudi zaradi sprostitve 
napetosti in čustev. Z otroki redno skrbimo za 
vsakodnevno izvajanje različnih gibalnih nalog, 
tako v igralnici kot tudi na prostem. Tako imajo 
otroci najrazličnejše priložnosti za raziskovanje, 
spoznavanje, preizkušanje in dojemanje, kaj njihovo 
telo zmore. Poleg tega gibalne aktivnosti ponujajo 
raznolike možnosti intenzivnega srečevanja in 
komuniciranja med otroki, učenja socialnih veščin, 
prilagajanja skupinski dinamiki, sprejemanja 
različnih vedenjskih vzorcev in razumevanja čustev 
vrstnikov.  

Obdobje epidemije je poslabšalo prehranske 
navade otrok, saj je zaznati večje uživanje nezdravih 
prigrizkov in živil. V vrtcu tako skrbimo in otrokom 
zagotavljamo raznovrstno ter uravnoteženo 
prehrano, ki vključuje vse skupine živil, dnevno 
uživanje raznolikega sadja in zelenjave ter pitje 
vode oziroma nesladkanih napitkov. Pri načrtovanju 
jedilnikov se upoštevajo smernice zdravega 
prehranjevanja in drugih predpisov, ki veljajo za 
vrtce. V sodelovanju z ZD Dravograd smo v obsegu 
preventive otroke seznanjali, kaj je zdrava hrana in 
kako škodljive navade vplivajo na ustno higieno ter 
na naše telo.

Otroke skozi vse šolsko leto spodbujamo z različnimi 
vsebinami, ki zajemajo informacije o varovanju in 
krepitvi našega zdravja. Nega telesa je izrednega 
pomena, zato je tako pomembno, da otroke dovolj 
zgodaj začnemo osveščati o pomembnosti higiene 
umivanja rok, higiene kašlja, kihanja in brisanja nosu 
ter higiene celotnega telesa. 

V današnjem času je digitalna tehnologija prisotna 
na vsakem koraku in tudi med predšolskimi otroki 
je zaznati porast uporabe računalnika, pametnega 
telefona in tabličnih računalnikov. Povečana uporaba 
vpliva na zdravje otrok, kar se kaže s težavami na 
govorno-jezikovnem področju ter pri socialnih 
in čustvenih zmožnostih. Ob tem vse deležnike 
opozarjamo na čim manjšo izpostavljenost in z 
različnimi smernicami ter priporočili svetujemo k 
odgovorni, varni in učinkoviti uporabi digitalne 
tehnologije med predšolskimi otroki.

V okviru svetovnega dneva zdravja smo se pridružili 
članicam društva Šole zdravja pri jutranji telovadbi 
»1000 gibov« v športni dvorani Špic D. Članice 
društva s tem spodbujajo redno gibanje in krepijo 
psihofizično kondicijo starejših ter tako ohranjajo 
zdravje za dolgo samostojno življenje. V sklopu 
prireditve »Dan zdravja 2022« smo pripravili obsežno 
razstavo izdelkov in promocijskega materiala na 
temo Zdravje v vrtcu, ki so si jo lahko obiskovalci 
ogledali v času trajanja dogodka. Na prireditvi so 
z bogatim programom krepitve zdravja sodelovala 
številna društva in organizacije, zato smo zelo veseli, 
da smo lahko bili med njimi tudi mi in predstavili naš 
pogled na zdrav življenjski slog.

Vzgojiteljica Iris Bračun Mlačnik

ENOTA DRAVOGRAD

ZDRAVJE V VRTCU
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ENOTA ČRNEČE

GLASBENI CIRKUS
V mesecu maju smo imeli 
skupaj s POŠ Črneče v gosteh 
Glasbeno šolo Radlje ob Dravi. 
Z dejavnostjo Glasbeni cirkus 
so predstavili instrumente, ki 
se jih lahko otroci učijo igrati v 
njihovi glasbeni šoli. S seboj so 
prinesli različna glasbila, ki so jih 
otroci spoznavali skozi različne 
uganke. Otroci so ugotovili 
njihova osnovna imena: kitara, 
boben, harmonika, flavta, violina, 
saksofon, klarinet ... Nato so jim 
profesorji glasbene šole povedali, 
v katere skupine instrumenti 
spadajo. To so tolkala, pihala, 
godala, brenkala in instrumenti s 
tipkami. Ob prijetnih melodijah 
teh instrumentov so otroci začeli 
spontano poplesavati, izvajati 
različne gibalno-plesne gibe. 
Profesorji so otroke animirali s 
prepoznavanjem znanih pesmic, 
le-te so izvedli v različnih ritmičnih 
verzijah. 

Glasbena šola Radlje ob Dravi nam je s svojim obiskom prijetno 
popestrila dopoldne, za kar se jim najlepše zahvaljujemo.

Mojca Verovnik

ENOTA LIBELIČE

JAPONSKO GLEDALIŠČE V VRTCU LIBELIČE
V mesecu januarju smo v vrtcu Libeliče spoznali 
japonsko gledališče, ki se imenuje kamišibaj. 
Kamišibaj je izjemno zanimiva oblika pripovedovanja 
zgodb ob slikah. 

Kaj pomeni beseda kamišibaj? Kami – papir, šibaj 
– gledališče. Osnova za pripovedovanje kamišibaja 
je butaj (lesen oder). Butaj izgleda kot nekakšen 
okvir, v katerega se vstavijo slike, ob katerih 

kamišibajkar pripoveduje. Te slike kamišibajkar ob 
pripovedovanju menja, in sicer glede na dogajanje 
zgodbe. Čar kamišibaja je predvsem v tem, da si 
ilustracije zgodbe dobro ogledamo, saj jih potem 
ni možno pogledati nazaj, kakor to počnemo pri 
slikanicah. Slike, ob katerih se pripoveduje zgodba, 
so lahko vzete iz slikanic ali pa jih izdelajo otroci 
skupaj z vzgojiteljem. 
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Nekatere strokovne delavke smo se v mesecu 
decembru udeležile seminarja z naslovom Mala šola 
kamišibaja. To nam je bilo vodilo, da smo se skupaj 
z otroki podali v pravljični svet kamišibaja. Odločili 
smo se, da pripravimo predstavo za starše na malo 
drugačen način. Skupaj smo ustvarili lastno avtorsko 
zgodbo z naslovom Ogledalo. Navdih za našo 
zgodbo smo dobili ob zgodbi Zrcalce. Ta zgodba je 
v otrocih prebudila veliko domišljije. Ker so otroci 

po naravi zelo ustvarjalni, radovedni in domiselni, 
jim tudi sama priprava ilustracij ni delala težav. 
Ob izdelavi kamišibaja smo pri otrocih spodbujali 
razvijanje spretnosti, domišljijo, jezikovne zmožnosti 
in predstavljivost. Tako smo skupaj ustvarili našo 
prvo, a zagotovo ne zadnjo kamišibajsko predstavo.
 

Monika Rus in Nika Širnik

ENOTA OJSTRICA

MREŽA GOZDNIH VRTCEV
V tem šolskem letu smo se prvič pridružili k 
dejavnostim gozdne pedagogike. Naš vrtec leži tik 
ob gozdu, zato imamo možnost, da ga pogosto 
obiščemo in v njem raziskujemo. Ob tem se je 
porodila tudi ideja, da se priključimo k mreži gozdnih 
vrtcev v Sloveniji. 

Gozdna pedagogika je metoda okoljskega vzgajanja 
in izobraževanja, ki ne ponuja samo spoznavanja 
gozda oziroma narave kot ekosistema, ampak 
bistveno posega tudi v vzgojo in celostni razvoj 
otrok in odraslih. Je recept za zdrav, umirjen in 
optimalen razvoj vseh nas. Z gozdno pedagogiko 
otrokom in odraslim omogočamo varno in 
sproščeno raziskovanje narave, prepoznavanje 
lastnih občutkov in potreb ter pravilno odzivanje 
nanje in to v najbogatejšem učnem okolju. 

Zakaj z malčki v gozd? 
Vzgojiteljem delo s predšolskimi otroki narekuje 
Kurikulum za vrtce. Ob obilici ciljev, ki jih želimo 
doseči, včasih pozabljamo na naše malčke. 
Pozabljamo, da so dejavnosti preveč usmerjene in je 
premalo spontane igre, ki je za razvoj predšolskega 
otroka izjemno pomembna. Umetno oblikovana 
igrišča ne morejo zamenjati narave in gozdov. Zato 
je zelo pomembno, da se otroci veliko gibljejo na 
naravnem terenu, skačejo, plezajo … Gozd ima za 
naše malčke številne prednosti: več zdravja, boljši 
razvoj motoričnih spretnosti, naravno sončno 
svetlobo, svež zrak, igro, izboljšano komunikacijo in 
sodelovanje, kar pozitivno vpliva  na samozavest in 
zaupanje otrok. V gozdu se otroci tudi lažje umirijo 
in tako gradijo medsebojne odnose. Otroci razvijajo 
občutek odgovornosti do narave in jo bolj cenijo ter 
varujejo.

Otroci so veseli in ponosni, da lahko z izvajanjem 
različnih dejavnosti prinašajo naravni material v 
igralnico in z njim ustvarjajo ter se igrajo. Dejavnosti 
v gozdu so lahko v naravi in gozdu brezmejne, včasih 
je dovolj že sama pesmica na sprehodu po gozdnih 
poteh ali pogovor ob opazovanju narave. Vzgojiteljica Klavdija Šeneker
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Danes je bil pomemben dan, saj smo se odpravili na 
izlet do kmetije Lesnik. Tam je doma naš Tine, zato je 
bil ta izlet zanj posebno doživetje. Zjutraj smo hitro 
pomalicali in se pripravili za odhod. Oprtali smo si 
nahrbtnike s pijačo in se peš odpravili na pot. 

Med potjo so starejši otroci spodbujali mlajše in 
jim pomagali. Na polovici poti smo se ustavili in se 
okrepčali, nato pa nadaljevali s hojo po poti, ki se je 
počasi začela vzpenjati. Ko smo se bližali cilju, nam 
je naproti pritekel pes Edi in nas veselo pozdravil. 
Otroci so ga navdušeno obkrožili, ga božali in z njim 
pritekli do kmetije. Tam so nas pričakali Tinetovi 
domači, ki so nam ponudili sadno malico. Nato nam 
je Tine razkazal svojo domačijo in vse živali. Otroci so 
navdušeno tekali od zajčkov do teličkov, božali muco 
in pobrali tudi jajca iz kokošnjaka. Nekaj časa so se 
zadržali še pri ovcah in pujsih, malo bolj previdni pa 

ENOTA ROBINDVOR

POMLADNA DRUŽENJA V VRTCU ROBINDVOR
Mesec marec je mesec pričakovanj in praznovanj. 
V tem mesecu  praznujejo mame, žene in očetje. 
Razveselili smo se prihoda pomladi in letošnje leto 
še posebej sprostitve večine ukrepov za zajezitev 
širjenja novega koronavirusa, kar nam je omogočilo 
ponovna fizična srečanja s starši in otroki v 
popoldanskem času.

Sodelovanje med vrtcem in družino je pomemben 
vidik kakovosti predšolske vzgoje, saj prav to 
sodelovanje v veliki meri prispeva k ustreznemu 
dopolnjevanju družinske in institucionalne vzgoje. 
Skupna srečanja so namenjena staršem in otrokom, 
saj jim želimo omogočiti prijetno druženje ob 
sodelovanju strokovnih delavcev. Tako so se v Vrtcu 
Dravograd, enoti Robindvor odvila popoldanska 

srečanja v vseh oddelkih, in sicer z različnimi 
vsebinami (nastopi otrok, ustvarjalne delavnice …).

Strokovne delavke smo otroke predhodno seznanile 
s povabilom staršev v vrtec in jih vključile v proces 
načrtovanja vsebin srečanja, izdelovanja rekvizitov, 
potrebnih za točke nastopa … Otroci so bili tako 
dodatno motivirani za pripravo in izpeljavo dogodka 
ter se tega tudi zelo veselili. Začrtan program 
smo v kratkem času utrdili do te mere, da smo na 
dan srečanja starše prijetno presenetili s pestrimi 
izbori pesmi, plesno-gibalnimi koreografijami in 
deklamacijami. V oddelkih »mlajših starostnih 
skupin« smo strokovne delavke pripravile ustvarjalne 
delavnice na temo pomlad (semenko, družinsko 
drevo …). V sproščenem vzdušju so nastali čudoviti 
izdelki, za katere menim, da bodo ostali lep spomin 
na vrtčevske dni.

Vzgojiteljica Mihaela Hafner

ENOTA TRBONJE

IZLET NA KMETIJO
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Šola, oh, ta šola ...

Za Vrtec Dravograd članke zbrala in uredila 
svetovalna delavka Janja Kerbler

so bili pri opazovanju bikov. Ko smo si ogledali vse 
živali, smo se vrnili k hiši. Tam so otroci uživali v igri 
v peskovniku, se vozili s skiroji in traktorji, se gugali 
in spuščali po toboganu. Ves čas nas je zabaval 
tudi pes Edi. Otroci so mu metali žogo, on pa jo je 
s smrčkom odbijal v zrak. Razposajeni trenutki na 
kmetiji so vse prehitro minili in tako je napočil čas 
odhoda. Nestrpno smo čakali gasilski avto, da nas 
odpelje nazaj v vrtec. Poveljnik PGD Trbonje, gospod 
Miran, je z veseljem ugodil naši prošnji. Otroci so v 
vožnji zelo uživali, saj je bila to za večino otrok nova 
izkušnja. O izletu so se prijetno utrujeni pogovarjali 
še ves preostanek dneva v vrtcu. Ostal nam bo v 
lepem spominu. 

Ponosni sva, da je otrokom uspelo prehoditi kar 
dolgo pot, še posebej vztrajni so bili najmlajši. Kljub 
temu da so otroci stari od 1 do 6 let, so z najino 
spodbudo uspešno prišli na cilj.

Vzgojiteljici Katja in Jana

OŠ NEZNANIH TALCEV DRAVOGRAD
Naša ladja je septembra začela 
svojo pot, nekaj časa mirno plula, 
nato samozavestno rezala valove, 
zdaj pa se že bližamo pristanu, 
zato je čas, da se ozremo nazaj ter 
izpostavimo uspešno izpeljane 
dejavnosti in dosežke naših 
učencev ter njihovih mentorjev. 
Na tej razburljivi poti smo se vsi 
veliko naučili. Nismo se ubadali 
le z matematiko, slovenščino 
in drugimi šolskimi predmeti, 
temveč smo se učili še mnogo 
tistega, kar nam je sproti prinašalo 
življenje. Učili smo se pomembnih 
lekcij potrpežljivosti, sodelovanja, 
spoštovanja, bodrenja, izrekanja 
priznanj in pohval, vztrajnosti, 
odgovornosti ter skrbi za 

sočloveka in prepričana sem, da 
smo bili pri tem zelo uspešni. 
Glede na to, da smo kar nekajkrat 
zapirali in odpirali šolska vrata za 
posamezne oddelke, odvisno od 
obolelosti naših učencev, je šolski 
zvonec naposled le pozvonil za 
vse učence in učitelje. 

Ponosni smo na naše učence, ki so 
nizali uspeh za uspehom, tako na 
kulturnem kot športnem področju 
ter na številnih tekmovanjih iz 
znanja pri različnih predmetih, 
kjer so vložili še dodaten trud in 
usvojili zavidljive rezultate. 

Maj pa je tudi mesec, ko naša šola 
vsako leto praznuje svoj dan in ko 

se šolsko leto počasi bliža koncu. 
Končno smo lahko po dolgem 
času spet v živo praznovali dan 
šole, tokrat že 38. in se videli na 
prireditvi v dvorani Špic D. Bilo je 
lepo.

Na pragu poletnih počitnic pa 
vsem želim, da svoj čas namenite 
igri, sprostitvi, spoznavanju novih 
prijateljstev, predvsem pa iskanju 
novih doživetij, ki vas bodo 
napolnila s svežo energijo za novo 
šolsko leto.

Huuuurrraaa za poletne počitnice! 
Se vidimo septembra.

Učiteljica Irena Kašman



41Informatorjunij 2022 | št. 36

SPET SMO SE DRUŽILI S 
STANOVALCI KOROŠKEGA 
DOMA STAROSTNIKOV ČRNEČE

Mesec marec je poseben mesec, 
saj daje obilo priložnosti, da 
našim najdražjim posvetimo 
malo več pozornosti. Zato smo 
učenci 4. in 5. razredov ob 
dnevu žena in materinskem 
dnevu pripravili kratek kulturni 
program za stanovalce Koroškega 
doma starostnikov Črneče. Ob 
simpatičnem plesu smo najprej 
prepodili slabo voljo, nato pa 
ob recitacijah razmišljali o naših 
mamah, babicah, očetih in 
dedkih. Zapeli smo nekaj pesmi in 
bili navdušeni, ko so se otrokom 
pri ljudskih napevih pridružili tudi 
navdušeni poslušalci. Otroci so v 
hudomušnem skeču dognali, da 
je šolski koledar čisto premalo 
prijazen in da bi bilo bolj prav, 
če bi imeli dva meseca pouk in 
deset mesecev počitnic. Učenki 
flavtistki sta na flavto zaigrali Jaz 
pa grem na zeleno trav’co in Sijaj 
sijaj sončece. Ob koncu našega 
srečanja smo stanovalce razveselili 
še z drobno pozornostjo in bili 
deležni prijazne gostoljubnosti v 
obliki slastne malice.

Mentorici Irena Jeseničnik in Lina 
Roglšek

Ogled predstave 
REFORMATORJI za sodelujoče v 
projektu BODI KUL, BERI FUL

V torek, 10. maja 2022, smo si 
učenci, ki smo s prostočasnim 
branjem sodelovali v projektu 
»Bodi kul, beri ful«, v Kulturnem 
domu Ravne na Koroškem ogledali 
predstavo Reformatorji na odru. 
K sodelovanju so nas povabile 
knjižničarke Knjižnice Dravograd 
s pomočjo učiteljice slovenščine 
Simone Jerčič Pšeničnik. Ob 
prihodu v kulturni dom na Ravnah 
sta nam knjižničarki  podarili 
tudi knjigo in čokolado ter nam 
zaželeli, da še naprej vztrajamo 
pri branju.

Glavni vlogi v predstavi 
Reformatorji na odru sta odigrala 
znana igralca Boštjan Gorenc 
- Pižama in Nik Škrlec, ki sta se v 
predstavi postavila v vlogi Jurija 
Dalmatina in Adama Bohoriča, 
pomembna reformatorja in 
avtorja prve slovenske slovnice 
in biblije. Zgodba se začne s 
kratko animacijo, ki prikazuje, 
kako je Jurij Dalmatin prvič 
spoznal Adama Bohoriča in začel 
šolanje. Zgodbo sta nato prevzela 
igralca in nas popeljala naprej 
v čas, ko je Jurij Dalmatin prejel 
pismo Primoža Trubarja in začel 
s študijem. Na odru sta nam na 
zabaven način razložila nekaj več 
o reformaciji, Primožu Trubarju in 
Martinu Luthru, na zanimiv način 
pa sta nam pokazala tudi pomen 
nekaterih starih besed, napisanih 
v gotici, ki so jo uporabljali v 
času reformacije. Predstava 
je tako potekala z igranjem in 
razlaganjem zgodbe, kar sta 
občasno prekinila s kratkimi 
animacijami, z zanimivimi podatki 
in vici. Ker se jima je zdelo obdobje 
študija preveč dolgočasno, sta 
hitro preskočila na leta po koncu 
študija. Povedala sta nam nekaj 
o začetku obeh knjig, kako težko 
je bilo knjige natisniti, kako so jih 
skrivali v sodih, da jih ne bi našli 
protireformatorji in jih uničili. 
Predstavo sta končala s kratkim 

govorom o pomembnosti in 
nesmrtnosti slovenskega jezika. 

Po zaključku komedije smo se 
odpravili nazaj proti Dravogradu, 
kjer so nam mentorice branja 
podelile tudi priznanja za 
sodelovanje. Predstava je bila 
vsem zelo všeč. Igralca sta izbrala 
temo, ki je po navadi nezanimiva 
in jo predstavila na nov in zanimiv 
način. Zaradi tega pa smo si iz 
predstave zapomnili bistveno več 
kot iz učbenika ali predavanja. Na 
predstavi sem se imela zelo lepo, 
izkušnjo pa bi z veseljem še kdaj  
ponovila. Branje se splača.

Učenka Ajda Kotnik, 8. a

PRAZNIK ŽENSK V LIBELIČAH 

 Z učenci otroškega pevskega zbora 
PŠ Libeliče smo kljub nenavadnim 
časom tudi v zadnjih dveh letih 
pridno vadili in prepevali. Zaradi 
omejitev v tem obdobju smo 
se lahko krajanom s pesmijo 
predstavili le preko posnetkov 
kabelske televizije. Veseli smo, 
da smo lahko po dolgem času 
spet zapeli v živo. Tokrat smo 
na povabilo Krajevne skupnosti 
Libeliče 25. marca nastopili v 
tamkajšnjem gasilskem domu. 
Pesmi smo podarili mamicam, 
babicam, tetam … vsem ženskam 
ob njihovem prazniku. 

Mentorica Anita Kordež Grögl
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DVOREC BUKOVJE 
PRIPOVEDUJE … 

S sošolci smo imeli 21. aprila 2022 
kulturni dan v dvorcu Bukovje. 
Učili smo se o kulturni dediščini, 
si ogledali dvorec Bukovje in 
prisluhnili predstavitvi kulturnih 
dejavnosti v Dravogradu. 
Odpravili smo se v sobo, ki so jo 
imenovali časovni stroj. Čas se je 
zavrtel daleč nazaj. Izstopili smo 
iz sobe in zagledali na tone starin 
iz tistega časa. Prišel je lastnik 
dvorca ter nam razkazal vse zbirke, 
ki jih je imel. Povedal nam je tudi, 
da želi iz dvorca narediti starinski 
muzej. Imeli smo čajanko. Sedeli 
smo na bogatih kraljevskih stolih 
in pili iz čudovitih skodelic. Nato 
smo pogledali njegove lovske 
ulove in sobo z orožjem ter 
viteškimi oklepi. 

Znašli smo se v letu 1932, ko 
je zadnji lastnik dvorca, baron 
Hans Karl Kometer, umrl in 
zapisal oporoko, v kateri je svoje 
premoženje zapustil nečakinji. 
Zapisal je tudi, da denarja ne 
sme porabiti in prodati njegove 
zbirke. Nečakinja ga ni poslušala 
in je vse prodala, da je dobila 
denar, s katerim je lahko prirejala 
bogate zabave. Kmalu je ostala 
brez denarja, zato danes velja, da 
v dvorcu straši njen duh. 

Kulturni dan, na katerem smo 
spoznavali kulturno dediščino 
našega kraja, je bil zelo zanimiv. 
Veliko sem se naučila o zgodovini 
dvorca. Za zaključek kulturnega 
dne pa smo si v dvorani dvorca 
ogledali še predstavo Povodni 
mož z igralcem Nikom Škrlecem.

Učenka Neža Petrej, 7. a

GOZDNA UČNA POT NA GRAD
 
V Dravogradu smo imeli lepo 
urejeno gozdno učno pot iz leta 
2003, ki  jo je uredil in pripravil  
Zavod za gozdove Slovenije OE 
Slovenj Gradec KE Dravograd. 
Učenci naše šole so jo veliko 
uporabljali in se na njej veliko 
naučili. Zob časa in vremenske 
neprilike pa so naredile svoje 
in gozdna učna pot je počasi 
zarasla in zatonila v pozabo. 
V času šolanja na daljavo smo 
doma pozabili na gibanje, zato 
smo člani planinskega krožka 
»Mladi planinec« PD Dravograd 
podali pobudo, da bi se učna pot 
ponovno uredila in posodobila. 
Stopili smo skupaj, naredili načrt, 
si veliko pomagali in uspelo 
nam je. Gozdna učna pot je v 
obnavljanju. Imamo pa še veliko 
načrtov. Radi bi izdali še brošuro, 
zloženko, pripravili aplikacijo poti 
in še veliko idej imamo v mislih. 
Pot je oblikovana krožno in bo na 
celotni trasi ustrezno označena. 
Začne se z vzponom iz Traberga 
proti ruševinam starega gradu. V 
približno dveh urah prehodimo 
2 km in obiščemo 15 vsebinskih 
točk. V obnovljeni brošuri bodo 
vsebinsko opisane vse tematske 
točke na poti. Izvemo pa tudi 
nekaj o zgodovini Dravograda in 
starem gradu, o tleh in matični 
kamnini. V načrtu je tudi izdelava 
aplikacije poti na grad.

Pot je primerna za širši krog ljudi, 
in sicer za šolarje, rekreativce, za 
prijetne družinske sprehode ... 

Pot ni zahtevna, 
če pa se vas bo 
kljub temu lotila 
utrujenost, vas 
na poti pričakajo klopi in mize. 
Prvič lahko posedite pod lipo, 
drugič pa pod gabrom, kjer se 
lahko naužijete hladne sence in 
ptičjega petja.

Obnovo gozdne poti in izdajo 
brošure so omogočili:

Krajevna skupnost Dravograd,   
Planinsko društvo Dravograd z 
markacisti,
Lovsko društvo Dravograd, 
Turistično društvo Dravograd, 
Medobčinsko društvo 
brigadirjev Koroške,
Sečnja in spravilo lesa Dušan 
in Kristl Hribernik s. p.,
Zavod za gozdove Slovenije, 
OE Slovenj Gradec, Krajevna 
enota Dravograd-Prevalje,
Slovenski državni gozdovi d. o. o.,
MONTER d. o. o.,
 KOGRAD IGEM d. o. o.
Športne storitve ANDIFIT 
Andrej Vožič, s. p.,
Krovstvo-kleparstvo in storitve 
TO&SA Tomo Pšeničnik s. p .,
SGP POKERŽNIK, Gradbeno 
podjetje, d. o. o.
RUDOLF, d. o. o.,
KLJUČAVNIČARSTVO Rozman 
Niko s. p.,
VOMIT d. o. o.,
TRO Prevalje d. o. o.
Učenci POŠ Ojstrica in Kmetija 
Srebnik

Hvala vsem, ki ste nam pomagali 
in nam še boste. Zdaj pa le hitro 
pot pod noge in na grad.

Mentorica Franja Šmon Drevenšek
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OSNOVNA ŠOLA NEZNANIH 
TALCEV DRAVOGRAD JE V ŽIVO 
PRAZNOVALA 38. DAN ŠOLE

Na Osnovni šoli Neznanih talcev 
Dravograd prav vsako leto v 
mesecu maju obeležujemo dan 
šole. Letos smo izvedli prireditev 
z naslovom Šolski zvonec glasno 
kliče.

Na slovesnosti, ki je bila v 
dvorani Špic D, so učenci 
nastopili s pestrim kulturnim 
programom, skozi katerega sta 
nas popeljala voditelja Neža 
in Jakob. Naši najmlajši so s 
petjem in z deklamacijo obudili 
spomin na prvi šolski dan, šolarji 
Podružnične šole Libeliče pa so 

zapeli venček koroških pesmi. 
Videli smo odlični plesni točki. 
Humorno in domiselno so učenci 
vpletli dramatizacijo pouka in 
nas popeljali skozi petkov urnik 
šolskih predmetov. Z nastopom 
so nas razveselili odhajajoči 
devetošolci, ki so se predali ritmu 
in ustvarili glasbo s pomočjo 
telesnih gibov. Da je zvok   kitare 
lahko res izjemen, so dokazali 
kitaristi Glasbene šole Radlje. 
Zbrane sta v spodbudnih govorih 
nagovorila podžupan občine 
Anton Preksavec in ravnateljica 
šole Danijela Ledinek.

Veseli smo, da se nam je po 
dolgem času uspelo zbrati v živo. 
Zaradi tega je prireditev resnično 
zaživela v vsej svoji polnosti in 
barvitosti.

Želimo se zahvaliti vsem, ki ste 
na kakršenkoli način pripomogli, 
da je letošnji 38. dan šole 
bil dober razlog za druženje 
Dravograjčanov.

Mentorica Polona Krajnc, 
vodja prireditve

MEDNARODNI NATEČAJ 
SVETOVNE POŠTNE ZVEZE ZA 
NAJLEPŠE PISMO

V mesecu aprilu 2022 je Svetovna 
poštna zveza razpisala natečaj za 
najlepše pismo, h kateremu so 
povabili osnovnošolce z vsega 
sveta. Letos pa smo se odločili, 
da bo tudi naša šola z devetošolci 
sodelovala na tem edinstvenem 
natečaju.

Tema letošnjega natečaja je 
bila Napiši pismo vplivni osebi, 
zakaj in kakšne ukrepe bi morala 
sprejeti za zmanjšanje podnebne 
krize, kajti najnovejši podatki 
vodilnih znanstvenikov kažejo 
podnebne spremembe na 
svetovni ravni, kakršnih še ni bilo. 
Globalno segrevanje bo imelo 
slej ko prej kritične posledice za 
naravo in ljudi. Višje temperature 
in močnejši vremenski pojavi 
bodo povzročili tudi velike 
stroške za gospodarstvo in 
negativno vplivali na sposobnost 
držav pri proizvodnji hrane. Po 
mnenju znanstvenikov lahko 
človekovo delovanje spremeni 
potek dogodkov. Takojšnje, 
hitro in obsežno zmanjšanje 
emisij toplogrednih plinov bi 
lahko upočasnilo podnebne 
spremembe in njihove učinke. 
Z natečajem je želela Svetovna 
poštna zveza tudi med 
osnovnošolci zbuditi skrb za 
naravo in jih spodbuditi, da 
začnejo razmišljati o nevarnostih 
neodgovornega ravnanja z 
naravo.

Na izbor natečaja smo poslali 
nekaj naših lepih pisem na 
okoljevarstveno temo, izbrano 
pa je bilo le eno samo pismo. To 
je pismo avtorice Maje Ravnikar, 
učenke 9. c razreda, za katerega 
je komisija menila, da je izmed 
vseh prispelih pisem slovenskih 
učencev najlepše in najbolj 
prepričljivo. Maja je morala pismo 
napisati z roko in ga še prevesti v 
angleščino. Tako bo torej Majino 
pismo zastopalo Slovenijo 
na mednarodnem natečaju v 
Bernu v Švici.

Bravo, Maja! Zelo smo ponosni 
nate. 

Mentorica Irena Kašman
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Datum: 20. 3. 2022

Spoštovani gospod Elon Musk!
Podnebne spremembe so največji problem 
današnjega časa, saj prinašajo posledice, ki 
pomembno vplivajo na življenje na Zemlji. Vem, 
da se tega zavedate tudi vi, g. Musk, saj ste eden 
izmed najvplivnejših ljudi na svetu. Prepričana sem, 
da lahko stvari premaknete v pravo smer. V svojem 
pismu se na Vas obračam s prošnjo, da s svojimi 
finančnimi sredstvi omogočite, da se bo na področju 
varstva narave in našega planeta storilo več, kot se 
je do sedaj.

Žal na svetu še vedno premalo ljudi skrbi za 
ohranjanje čiste narave. Problemov ne jemljemo 
dovolj resno. Premalo se zavedamo, kaj se lahko 
zgodi, če ne bomo ukrepali. Znanstveniki nas že 
dolgo časa opozarjajo na to,. Državni voditelji, 
predstavniki ministrstev za okolje in znanstveniki 
bi se morali redno sestajati in iskati skupne rešitve, 
ki bi jih svet moral brezkompromisno upoštevati. 
Običajno pa zmanjka za to denarja, najbrž zmanjka 
tudi volje. Na neukrepanje politike opozarja peščica 
ljudi, predvsem mladi, ki se bojijo za življenja 
naslednjih rodov. Po svetu organizirajo proteste, 
s katerimi želijo sporočiti, da moramo ukrepati 
proti podnebnim spremembam zdaj, ne jutri. 
Predstavnica mlade generacije Greta Thunberg je 
ena izmed aktivistov. Ljudi in predstavnike držav želi 
spodbuditi k varovanju okolja in planeta. Sodeluje 
pri različnih akcijah proti podnebnim spremembam, 
se udeležuje protestov po svetu, izdaja knjige 
in snema dokumentarne filme, ki kažejo krute 
posledice podnebnih sprememb. Močno se trudi, 
saj se zaveda posledic. Škoda, da ni na svetu več 
tako vplivnih naravovarstvenikov!

Vsi vemo, da so največji vzrok podnebnih sprememb 
predvsem izpušni in toplogredni plini, ki nastajajo 
npr. pri izgorevanju premoga in nafte. Velik problem 
predstavlja tudi sečnja oziroma krčenje gozdov. 
Posledice so opazne povsod v naravi, v rastlinskem 
svetu, pri živalih in ljudeh. Najnevarnejše je večanje 
ozonske luknje, zaradi katere se je povečala 
prisotnost ultra vijoličnih žarkov in močnejše 
sevanje, visoke temperature in ekstremni vremenski 
pojavi: vročinski valovi, gozdni požari, suše, poplave 
… Pomembno opozorilo je tudi taljenje ledu na 
Arktiki in Antarktiki. Ta posledica močno vpliva na 
življenje živih bitij, ki so jim odvzeti njihovi naravni 
habitati. Polarni medvedi so ogroženi in izumirajo 
zaradi taljenja ledu. Globalno segrevanje povzroča 
taljenje polarnih ledenikov, to povzroča dvig morske 
gladine, kar ima za posledico poplave in erozijo. V 
nekaterih državah se povečuje število smrti zaradi 
ekstremno visokih temperatur. Katastrofalnih 
posledic je še veliko, zato se moramo odločiti, kako 
ukrepati in omiliti že nastalo škodo. Še je čas za 

rešitve, gospod Elon Musk, a potrebujemo tudi Vašo 
pomoč.

Najprej bi morali torej znižati emisije toplogrednih 
plinov. To bi lahko storili tako, da bi na primer uvedli 
obvezno ekološko kmetovanje, drugačno uvajanje 
načinov reje npr. gradnjo naprav za pridobivanje 
bioplina iz živinskih gnojil. Lahko bi znižali ceno 
za ladijski in železniški promet, ki je okolju bolj 
prijazen, namesto da tovor prevažamo s pomočjo 
tovornjakov po cestah. Namesto nafte, premoga, 
zemeljskega plina, torej neobnovljivih virov, bi 
vsi ljudje morali začeti uporabljati vodno, sončno, 
vetrno, geotermalno energijo. Že s temi ukrepi bi 
veliko pripomogli k izboljšanju stanja na našem 
planetu.

Menim, da je veliko ljudi vsak dan ekološko 
usmerjenih in skrbi za naravo. Sama vsako leto v 
začetku aprila sodelujem pri čistilni akciji svojega 
kraja. Poberemo veliko odpadkov iz narave, ki tja 
ne sodijo. Takšne akcije imajo tudi prednosti - s 
prijatelji se družim, zabavam in sem telesno aktivna 
na prostem, hkrati pa naredim še nekaj dobrega za 
našo lepo okolico. K reševanju planeta pripomoremo 
učenci, ki se vozimo z avtobusom in tako koristimo 
javni promet. S prijateljicami se na trening peljemo 
skupaj, tako gre v ozračje manj izpušnih plinov, 
hkrati porabimo manj goriva. Ko grem na sprehod, 
med potjo velikokrat poberem kak odpadek in 
ga vržem v smetnjak. Tudi doma redno ločujemo 
odpadke in jih odlagamo na ekološke otoke. 
Opazila sem, da mama pri nakupovanju uporablja 
stare nakupovalne vrečke. Ne kupuje vedno novih. 
Ko grem pod tuš ali pa si umivam zobe, pazim, da 
ne tratim vode po nepotrebnem … Možnosti, da 
storimo ekološko pomembne premike, je še veliko 
več, samo voljo je treba zbrati in ukrepati. 

Podnebne spremembe in njene posledice, skrb za 
naravo in pomen obnovljivih virov  bi morale postati 
številka ena na predvolilnih političnih programih. 
Ljudje bi morali bolj resno razmišljati o ekoloških 
problemih in ukrepih ter jih tudi uresničevati. Vsak 
posameznik lahko naredi nekaj dobrega za planet. 
Lahko se odpravi v šolo ali službo s kolesom ali z 
javnim avtobusom, redno ugaša luči, pazi na skrbno 
rabo pitne vode … Naša naloga je, da rešimo naš 
planet, preden bo prepozno! 

Dragi gospod Elon Musk, verjamem, da boste 
prisluhnili klicu našega planeta po varovanju. Prav Vi 
lahko postanete eden izmed glavnih ambasadorjev 
čiste narave in prave okoljske politike. Verjamem, 
da bomo z Vašo pomočjo uspeli ohraniti naš planet 
zelen in zdrav.

Lep pozdrav.
Učenka Maja Ravnikar
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TEŽKO PRIČAKOVANA NOVA 
UČILNICA

Na začetku leta nas je v razredu 
presenetil obisk dveh arhitektk 
in ravnateljice z vprašanjem, 
kakšno učilnico bi si želeli, če 
bi jo lahko opremili po svojih 
željah in potrebah. V sodelovanju 
s strokovnjaki smo ugotovili 
naše potrebe in izbrali iz palete 
možnosti. April smo težko 
pričakovali. S skupnimi močmi 
smo izpraznili omare, prebelili 
razred in že je napočil trenutek, ko 
je na šolsko dvorišče pripeljal velik 
tovornjak z novim pohištvom. 
Učenci so radovedno kukali v 
razred in opazovali, kaj se dogaja.
Učenci pa so o prenovljeni učilnici 
povedali naslednje:

»Zelo dolgo sem čakala na novo 
učilnico. Tri dni po tem, ko smo vse 
izpraznili, smo jo končno dobili. 
Mize so mi zelo všeč, ker se lahko 
spremenijo v različne oblike. V njej 
se počutim varno.« (JULIJA V.)

»Barvi modra in zelena zelo lepo 
pašeta skupaj. Pojavljata se na 
mizah, stolih, poličkah, omarah in 
še kje. Na stolih je super, da imajo 
poličke za noge. Mize imajo kolesa, 
da jih je lažje prestavljati. Super je 
tudi, da imamo svoj kotiček, kjer se 
pogovarjamo in igramo.« (TIA)

»Zdaj mi je bolj všeč, ker lahko 
spreminjamo in prestavljamo 
mize.« (ŽIGA R.)

»Ko sem prej gledal v mize, sem 
bil zaspan. Zdaj pa sem spočit in 

delam na polno. Zdaj imamo s 
prijatelji več prostora za igranje. 
Moji najljubši barvi sta modra in 
zelena, ki sta barvi na omarah.« 
(JAN V.)

Učenci 3. b 
z učiteljico Petro Gornjak 

PROJEKT POGUM 
PRIPRAVA KLOPI ZA UČILNICO 
NA PROSTEM

V sredo, 20. 4. 2022, smo se dobili v 
likovni učilnici, kjer smo nadarjeni 
učenci sedmih razredov pod 
budnih očesom učitelja Igorja 
Vitriha sestavljali klopi za učilnico 
na prostem. Deske, ki so jih za nas 
narezali in pripravili dijaki Srednje 
lesarske šole Slovenj Gradec in 
Muta, smo sestavili, nato privijačili 
in pobrusili. Klopi smo premazali 
s prozorno zaščito za les, ko pa 
se je le-ta posušila, smo jih zložili 
na kup in s tem je bilo naše delo 
zaključeno. Bilo je prijetno in 
naučili smo se kar nekaj novih 
stvari. Komaj čakamo, da jih bomo 
lahko uporabili tudi na prostem.

Učenca Mai Krenk 
in Neža Golob, 7. b

ZELEMENJAVA USPELA

V torek, 17. 5. 2022, so se nekateri 
učenci in učenke naše šole 
udeležili Zelemenjave, ki smo 
jo organizirali v sodelovanju z 
Mladinskim centrom Dravograd 
in društvom Ajda.  

Učenci so spomladi posadili 
semena različnih rastlin, za njih 
so pridno skrbeli in pridelali 
čisto prave sadike, ki so bile 
pripravljene na menjavo. Na 
stojnici smo obiskovalcem 
ponudili različne rastline, ki 
smo jih vzgojili. Pripravili smo 
sadike češnjevega paradižnika, 
paprike, bazilike, solate, rukole 
in drobnjaka, na stojnici pa smo 
ponudili tudi posušena zelišča, 
manjkala pa ni niti naša knjižica 
Od semena do semena. Tokrat so 
se nam pridružili tudi učenci OŠ 
Šentjanž pri Dravogradu, ki so s 
seboj prinesli sadike čilija in nas o 
njih poučili. Namen Zelemenjave 
je bil dosežen, saj so sadike 
živahno menjavale svoje lastnike. 
Sadike, ki jih nismo zamenjali, 
smo posadili na naš šolski vrt. Kar 
nekaj pa smo jih nastavili v avlo 
šole z napisom »vzemi in posadi«, 
kjer si je lahko vsak učenec izbral 
svojo. Ob odhodu domov so imeli 
učenci polne roke in nasmešek 
na obrazu. Mnogo učencev je 
popoldan preživelo na vrtu, 
kjer so z veseljem posadili svojo 
izbrano sadiko. 

Mentorica Ana Mrdavšič, 
vodja tima POGUM
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USPEŠNI NA NATEČAJU 
»NARAVNE IN DRUGE NESREČE 
– POŽARNA VARNOST IN 
PROSTI ČAS«

V šolskem letu 2021/2022 je 
Uprava RS za zaščito in reševanje 
razpisala natečaj na temo 
»Naravne in druge nesreče 
– Požarna varnost in prosti čas«. 
Predmet natečaja je bil izdelati 
izdelek na temo požarne varnosti 
in prostega časa. Cilj natečaja 
je bil mlade ozavestiti, da tudi 
med preživljanjem prostega časa 
obstaja veliko nevarnosti, ki lahko 
povzročijo požar. 

Z učenci smo se dogovorili, da 
bomo sodelovali na natečaju. 
Posneli smo filmček Skupaj 
zmoremo, s katerim smo se 
med 3200 vsemi poslanimi 
izdelki v naši kategoriji uvrstili 
med prvih pet na zaključno 
prireditev državnega natečaja 
na Igu. Na podelitvi priznanj je 
spregovorila ga. Olga Andrejek, 
direktorica UPUMS, ogledali smo 
si lutkovno predstavo in sam 
poligon Izobraževalnega centra 
RS za zaščito in reševanje, kjer se 
pol leta urijo poklicni gasilci. Bilo 
je zanimivo in poučno. Sledila 
je svečana podelitev priznanj in 
praktičnih daril, ki so jih prejeli 
Jakob Jeseničnik, Nika Kaiser, Ožbi 
Kunc, Kaja Kupljen, Bor Rotovnik, 
Kaja Rotovnik, Ameli Štamulak in 
Blaž Štelcer. Iskrene čestitke vsem 
dobitnikom priznanj!

Naučili smo se, da ne glede na 
to, kje preživljamo prosti čas, naj 
bodo to počitnice, prazniki ali 
vikend, morje, gore ali potovanja 
− nikoli ne smemo pozabiti, da 

lahko zagori kadarkoli in kjerkoli. 
Da bo prosti čas minil brezskrbno 
in veselo, je pomembno, 
da poznamo preventivne 
ukrepe, s katerimi lahko 
preprečimo nastanek požara.

Hvala Prostovoljnemu gasilskemu 
društvu Šentjanž pri Dravogradu 
za posredovane posnetke, s 
katerimi smo lahko dodelali 
filmček tako, kot smo si zamislili.

Mentorica Polona Krajnc

DOBRO SEM – krepitev 
duševnega zdravja

Vsi vemo, kako pomembna je skrb 
za zdravje. A le-ta se ne konča 
zgolj pri zdravi prehrani, telesni 
vadbi, zadostni količini spanja … 
Kaj pa naše duševno zdravje? Pa 
učenci in njihovo dobro počutje v 
razredu ter izven njega?

Še kako pomembna vprašanja, 
ki zaradi časovne stiske žal kdaj 
ne dobijo dovolj pozornosti. 
Tako smo v sodelovanju z Zvezo 
Prijateljev Mladine v sklopu 
podaljšanega bivanja letos izvedli 
delavnice DOBRO SEM. 

Vsaka delavnica je temeljila najprej 
na teoretičnih izhodiščih, ki so bila 
predstavljena bodisi preko zgodb 
in pesmi bodisi preko debate, ki 
so jo zelo dobro podkrepili tudi 
učenci sami. Nadaljevali smo s 
praktičnim delom.

 
 

Naredili smo si mali kino, s 
kokicami seveda, ter si ogledali 
risanko Vrvež v moji glavi. Preko 
nje smo navezali pogovor na 
čustva ter naše odzive nanje. Hitro 
smo ugotovili, da ne doživljamo 
le pozitivnih čustev in da ni nič 
narobe, če smo kdaj žalostni, 
jezni, razočarani, le da moramo 
dati to iz sebe na primerne 
načine, se pogovoriti, hkrati pa 
najti veselje v novih stvareh. Vsi se 
kdaj znajdemo v situacijah, ko ne 
vemo, kako ravnati. Zato je prav, 
da naše otroke opolnomočimo z 
možnostmi predvidevanja, iskanja 
pomoči, reševanja problemov in 
dojemanja načina mišljenja ter 
upravljanja tudi z negativnimi 
čustvi. Spoznali smo, da vsak 
izmed nas nosi odgovornost do 
sebe in drugih ter na kaj vse imamo 
moč vplivati. Na konkretnih 
primerih smo ugotavljali, kako se 
naše misli, čustva in nato vedenja 
in reakcije med seboj povezujejo. 
Ob tem pa smo krepili sposobnost 
obvladovanja zahtev in težav.

Ob strategijah reševanja 
konfliktov ter obvladovanja 
jeze je nastal skupen plakat. 
Nemalokrat pa smo skozi 
delavnice skušali reševati 
probleme, ki so se pojavljali v 
razredu. Na konkretnem primeru 
(prepogibanje in trganje papirja), 

Izdelovali smo zgibanko 
spodbudnih besed.
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s podajanjem enakih navodil za 
vse smo dobili povsem različne 
individualne rešitve. Ugotovili 
smo, kako vsak povsem enako 
stvar interpretira na drugačen 
način. Gre za različne poglede na 
situacijo, ki pa niso napačni, pač 
pa samo različni. In tako je tudi v 
vsakdanjih situacijah. Skozi naša 
druženja pa sta nas spremljali 
sproščenost in čuječnost. Izvajali 
smo vizualizacije z umirjeno 
glasbo, dihalne vaje, masaže ter 
čuječe opazovanje predmeta. 
Izdelali smo si kozarce hvaležnosti, 
v katere lahko učenci dnevno 
vpisujejo, za kaj so hvaležni. 
Ob slabšem razpoloženju le-ta 
sporočilca preberejo in si morda s  
tem polepšajo dan.

Za zadnjo izvedbo smo se vrnili 
na naše lastnosti. Med učenci 
so krožile rožice in v cvetove so 
zapisovali pozitivne lastnosti ter 
pohvale drug o drugem. Skozi vse 
delavnice je med nami nastala 
posebna vez in verjamem, da 
smo kdaj pomagali ali dali drug 
drugemu idejo, kako iz zagate. Če 
bodo vsaj kanček tega ponesli s 
seboj, smo dosegli zastavljeni cilj.
 

Mentorica Lucija Plošnik

PROJEKT GIRLS DE CODE

Projekt je namenjen samo 
deklicam, starim 10 let, torej 
učenkam 5. razreda. Letos ga 
izvajamo že drugo šolsko leto. 
V projekt je prijavljenih kar 19 
učenk iz 5. razredov matične 
šole. Z izvajanjem smo začele 
konec marca. Srečujemo se ob 
ponedeljkih med 13.00 in 13. 30 

v računalniški učilnici, kjer nam 
učitelj Samo prijazno pomaga 
pri priklapljanju kamer in slušalk. 
Delavnico pa na daljavo vodi ga. 
Nina Šraj. Učenke zelo dobro 
motivira in spodbuja za delo v 
okolju code.org. Tako so spoznale 
že algoritme, zanke in funkcije. 
Nad reševanjem tovrstnih nalog 
so zelo navdušene, čeprav znajo 
biti kar trd oreh. Zelo se veselijo, 
da bi programirale svojo igrico.

Bistvo projekta je povečati število 
deklet, ki bodo usvojila znanje 
programiranja. Zakaj bi namreč 
veljalo, da znajo programirati 
samo fantje? Zato naslov »Girls 
De Code«!

Mentorica Tanja Ošlak

ŠE VEDNO PRIDNO BEREMO ZA 
BRALNO ZNAČKO

Po celoletnem branju za bralno 
značko nas je za nagrado obiskal 
Matjaž Pikalo. Matjaž Pikalo je 
znan slovenski književnik, igralec 
in glasbenik. Ker je ta mladinski 
ustvarjalec iz naših koncev, smo 
bili še toliko bolj veseli, da smo 
ga imeli priložnost gostiti na naši 
šoli.

Največ pa je priznanje o 
zaključeni bralni znački pomenilo 
devetošolcem, ki so letos postali 
zlati bralci. V popoldanskem 
času smo se učenci, ki smo 
vseh devet let usvojili bralno 
značko, imeli priložnost srečati 
se z najbolj branimi pisatelji 
mladinske literature. Na okrogli 
mizi na Prevaljah, kjer se je bralna 
značka pred 61 leti sploh začela, 
so sodelovali Andrej Rozman 
Roza, Anja Štefan, Slavko Pregelj, 
Boštjan Gorenc - Pižama in naš 
domačin Primož Suhodolčan. 
Skupaj so obujali spomine na 
svoje začetke branja, na svojo 
umetniško ustvarjalno pot in z 
nami delili pogled na književnost 
v prihodnosti.

Učenka Zala Jeseničnik, 9. a

SKUPAJ JE LAŽJE – TAKO JE 
TUDI NA PŠ TRBONJE

Že najmlajši otroci v šoli hitro 
ugotovijo, da je marsikaj lažje 
opraviti, če si med seboj pomagajo. 
Seveda je pri odraščanju to le ena 
izmed posameznih lastnosti, ki se 
jih otroci naučijo na osnovi lastnih 
izkušenj pa tudi z vzgledom. 
Lepa in nadvse dobrosrčna 
lastnost je, da znajo deliti igrače, 
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lepe besede, sladke dobrote 
…  Zagotovo se bodo razvili v 
čudovite in empatične osebe, če 
bodo odraščali v tem duhu, s tem 
vzgledom.

V takšnem duhu stopajo nasproti 
naši šoli tudi krajani Trbonj. 
Pomagajo nam tako pri drobnih 
kot tudi večjih stvareh, vse pa 
nam veliko pomeni in je za nas 
zelo pomembno. V tem šolskem 
letu se je postavila vrtna utica, ki 
sta jo domača obrtnika g. Žvikart 
in g. Rudolf dokončno opremila še 
s policami, tako da zdaj resnično 
služi svojemu namenu. Zelo pa 
nas je presenetilo Mesarstvo 
Smolar, saj so se odzvali na našo 
akcijo zbiranja papirja za kolo in 
nam z veliko prijaznostjo podarili 
kolo, ki bo zagotovo dolgo in 
dobro služilo otrokom na naši 
šoli. 

Vsa zahvala gre prav tako vsem 
krajanom, saj nalagajo papir v 
zabojnik, ki stoji ob cesti pri naši 
trgovini. Akcija zbiranja papirja se 
je izkazala za zelo uspešno, saj si 
bomo lahko s pomočjo zbranega 
papirja kupili še kakšno kolo in 
pokrili stroške zaključnega izleta 
za vse otroke.

Vse lepo in dobro, kar se nam 
dogaja, je lepa in uspešna 
naložba v prihodnost kraja in 
vsakega otroka kot posameznika. 
Zavedamo se, da ni nič samo po 
sebi umevno in znamo ceniti 
vse lepe geste, ki jih kot šola in 
posamezniki doživimo.

Mentorica Vesna Šmon

MATERINSKI DAN NA PŠ 
ČRNEČE

Letos smo po dveh letih končno 
lahko pripravili prireditev za 
materinski dan. Vsi smo se 
dogodka zelo veselili. Dva 
meseca pred prireditvijo smo 
začeli zbirati točke in nato dva 
tedna pred nastopom začeli vsak 
dan pridno  vaditi. Pridružili so se 
nam tudi vrtčevski otroci, ki so 
skupaj z vzgojiteljicami plesali. 
Na glavni generalki, ki je potekala 
v gasilskem domu v Črnečah, je 
bilo vse v redu, le ozvočenje nam 
je malo nagajalo. 

Ko je nastopil dan prireditve, smo 
bili vsi malce na trnih. Dvorana se 
je polnila in polnila, dokler ni bila 
polna. Preden smo začeli, je imel 
predsednik krajevne skupnosti, g. 
Marko Kogelnik, uvodni nagovor. 
Imeli smo plesne in pevske točke 
ter zaigrali nekaj iger. Za konec pa 
smo prisluhnili še harmoniki.

Po prireditvi smo dobili sendviče 
in vodo, bilo je tudi veliko peciva 
in obloženih kruhkov. Malo smo 
se še podružili, nato pa skupaj 
z mamicami in babicami odšli 
domov.

Liza Heber, 4. razred PŠ Črneče

TOKRAT SE PREDSTAVLJA 
UČENKA ANA ČEH, KI JE ŽELA 
USPEH ZA USPEHOM NA 
TEKMOVANJIH IZ ZNANJA 
– BRAVO, ANA!

Sem Ana Čeh, stara 14 let in 
obiskujem 8. razred Osnovne 
šole Neznanih talcev Dravograd. 
Moj najljubši predmet v šoli je 
kemija, ker se pri tem predmetu 

ne učimo le teorije in dolgočasnih 
formul, ampak delamo tudi veliko 
poskusov. Poleg kemije so mi 
všeč tudi drugi predmeti, kot 
so matematika, zgodovina in 
drugi. Letos sem se udeležila več 
tekmovanj iz znanja biologije, 
kemije in zgodovine ter bila 
zelo uspešna. Na državnem 
tekmovanju iz zgodovine sem 
usvojila zlato priznanje, na 
državnem tekmovanju iz kemije  
pa mi je do zlatega priznanja 
zmanjkalo pičle pol točke, tako 
da sem prejela srebrno Preglovo 
priznanje, prav tako pa sem še 
eno srebrno priznanje dosegla 
na tekmovanju iz biologije, ki se 
imenuje Proteusovo priznanje. Kot 
lahko razberete iz mojega zapisa, 
me bolj pritegnejo naravoslovna 
področja, zato bom za svoj 
nadaljnji študij zagotovo izbrala 
eno od teh področij. Poklic, ki me 
trenutno najbolj zanima, je poklic 
zobozdravnice. Seveda pa me 
pred študijem čaka še štiriletno 
gimnazijsko obdobje. 

Glede svojega prostega časa 
pa lahko rečem, da ga najraje 
preživljam z družino in s prijatelji. 
Najbrž pa si ne bi mislili, da 
se zelo rada zadržujem v naši 
domači kuhinji, kjer so moji 
dobri prijatelji kuhalnice in lonci, 
saj zelo rada kuham in pečem. 
Moja specialiteta je limonina 
torta, ki jo pogosto pripravim, še 
posebej za kakšna praznovanja. 
Preizkuševalci mojih dobrot pa so 
večinoma starši in sestra Ela. Moja 
najljubša jed pa je lazanja mojega 
očeta.

Zelo rada se sprehajam po gozdu, 
ki je v bližini naše hiše. Komaj pa 
čakam tudi na poletne počitnice, 
ko bom lahko 
počela, kar 
bom želela. 
Predvsem pa 
se veselim 
morja, saj 
rada plavam 
in se še raje 
potapl jam. 
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   PRIREDITVE OB PRAZNIKU 
OBČINE	DRAVOGRAD		2022

DVOREC BUKOVJE, 
23. 6., ob 20:30

PRI GRAJSKI BAJTI, 
 24. 6., ob 21:00

PLANINSKI DOM KOŠENJAK,
25. 6., ob 8:45

25. 6., ob 18:00
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DVORANA ŠPIC D,

INFOPISARNA DRAVOGRAD, 

 29. 6., ob 19:00

1.TEK NA

26. 6., ob 9:00

PRED DVORCEM BUKOVJE, 
SREDA, 29. 6., ob 21:00
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DVOREC BUKOVJE,
1.7., ob 18:00

PRIREDITVENI PROSTOR LUKNA, 
 1. 7., ob 21:00

DVORANA ŠPIC D,
2. 7., ob 9:00

CERKEV SV. VIDA,
2. 7., ob 17:00
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RIBIŠKI DOM,
3. 7., ob 16:00

DVOREC BUKOVJE,
8.7., ob 20:30

Obmo na izpostava Dravograd

PRIREDITVENI PROSTOR LUKNA, 

PRIJAZNO  VABLJENI!
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Doma imamo leto in pol starega 
belega hrčka, za katerega skrbiva 
skupaj s sestro. Najbolj zabavno 
je, ko se z njim igrava.

Moji najboljši prijateljici sta 
Gaja in Katarina, s katerima si 
zaupamo tudi največje skrivnosti 
in se veliko smejemo, veliko časa 
pa preživimo tudi na pametnih 
telefonih in se pogovarjamo vse 
mogoče. Tako, to je bilo nekaj 
malega o meni.

Učenka Ana Čeh

ZA NAMI PA SO TUDI ŠTEVILNA 
USPEŠNA TEKMOVANJA

Tekmovanje iz znanja slovenščine 
za Cankarjevo priznanje 
Šolsko tekmovanje iz slovenščine 
za Cankarjevo priznanje za učence 
od 4. do 9. razreda je potekalo 9. 
novembra 2021. Udeležilo se ga 
je 62 osnovnošolcev s centralne 
in podružničnih šol. Državna 
komisija za tekmovanje je za 
drugo vzgojno-izobraževalno 
obdobje izbrala literarna dela: 
Kakšno drevo zraste iz mačka, 
Predpravljice in popovedke ter 
Kozlovsko sodbo v Višnji Gori; 
za  tretje vzgojno-izobraževalno 
obdobje pa knjigi Gremo mi v 
tri krasne in Elvis Škorc, genialni 
štor.
Bronasto Cankarjevo priznanje je 
doseglo 25 šolarjev. Regijskega 
tekmovanja, ki je potekalo 9. 
decembra 2021, sta se udeležili 
Barbara Pšeničnik in Julija 
Paska. Obe sta usvojili srebrno 
Cankarjevo priznanje. 
Vsi tekmovalci si zaslužijo pohvalo 
za sodelovanje, prejemniki 
priznanj pa še iskrene čestitke ob 
uspehu!

Mentorica Polona Krajnc

Zlato priznanje na državnem 
tekmovanju iz zgodovine
10. marca 2022 je 
potekalo državno tekmovanje iz 
znanja zgodovine. Tekmovanja se 
je udeležila ANA ČEH iz 8. a razreda 
in usvojila ZLATO PRIZNANJE.
Iskrene čestitke.

Mentor Lovro Plimon

Zlato  priznanje na državnem 
tekmovanju iz znanja 
angleškega jezika
16. marca 2022 je na šoli potekalo 
spletno državno tekmovanje 
iz znanja angleškega jezika v 
8. razredu. Tekmovanja se je 
udeležila učenka naše šole AJDA 
KOTNIK iz 8. a razreda in usvojila 
ZLATO PRIZNANJE. Pokazati 
je morala znanje s področja 
bralnega razumevanja, besedišča, 
slovnice in pisnega sporočanja. 
Tudi s svojo zgodbo, ki je 
morala vsebovati okoli 250−300 
angleških besed, je prepričala 
ocenjevalce. Za doseženo zlato 
priznanje ji iskreno čestitamo. 

Mentorica Silvija Ravnikar

Zlato priznanje na državnem 
tekmovanju iz matematike
23. aprila 2022 je v Velenju 
potekalo državno tekmovanje 
iz matematike. Našo šolo sta 
zastopala Tone Leskovec in 
Luna Močilnik, ki je dosegla 
izjemen uspeh. Usvojila je ZLATO 
PRIZNANJE IN POSTALA DRŽAVNA 
PODPRVAKINJA.
Obema čestitamo.   
    

Mentorica Nina Mozgan
  
Tekmovanje iz kemije in 
biologije
7. maja 2022 je bilo v Ljubljani 
državno tekmovanje iz znanja 
kemije za Preglova priznanja. Iz 
regijskega tekmovanja (po dolgih 
letih spet tristopenjsko) se je 
na državno tekmovanje uspelo 
uvrstiti Ani Čeh iz 8. a razreda. 
Dosegla je odličen rezultat, 
srebrno Preglovo priznanje, do 
zlatega ji je zmanjkalo zgolj pol 
točke.
Decembra 2021 je (zaradi 
razmer na šoli) potekalo državno 
tekmovanje iz znanja biologije za 
Proteusovo priznanje. Na državno 
tekmovanje sta se uvrstili dve 
učenki, Zala Jeseničnik iz 9. a in 

Ana Čeh iz 8. a. Obe sta usvojili 
srebrni Proteusovi priznanji.
Za dosežen rezultat vsem iskreno 
čestitamo!

Mentorica obeh tekmovanj 
Danica Grušovnik

Regijsko tekmovanje iz fizike 
na naši šoli

V četrtek, 14. 4. 2022, je na 
naši šoli potekalo regijsko 
tekmovanje iz znanja fizike za 
Stefanovo priznanje. Tekmovanja 
se je udeležilo 34 osmošolcev 
in 32 devetošolcev iz celotne 
koroške regije, ki so na šolskem 
tekmovanju dosegli najboljše 
rezultate.
Z naše šole se je regijskega 
tekmovanja udeležilo devet 
učencev in učenk, ki so usvojili 
bronasta Stefanova priznanja, to 
so devetošolci: Luka Gostenčnik, 
Luna Močilnik, Maja Ravnikar, 
Taja Helbl ter osmošolci: Mark 
Moličnik, Tadej Kobovc, Tone 
Leskovec, Katjuša Štrigl Bračun in 
Klemen Ljubić. Najboljši uspeh sta 
dosegla osmošolca Klemen Ljubić 
in Katjuša Štrigl Bračun, ki sta se 
uvrstila na državno tekmovanje, ki 
je potekalo v soboto, 15. 5. 2022, 
na Fakulteti za naravoslovje in 
matematiko v Mariboru. Oba sta 
se zelo izkazala na kar triurnem 
teoretičnem in eksperimentalnem 
tekmovanju. Vsem tekmovalcem 
iskreno čestitamo. 
Dodajam še, da je Katjuša Štrigl 
Bračun usvojila srebrno Stefanovo 
priznanje.

Mentorica Ana Mrdavšič

Prispevke za OŠ Neznanih talcev 
Dravograd zbrala in uredila 
učiteljica Irena Kašman
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OŠ ŠENTJANŽ PRI DRAVOGRADU

Prvi korak pri iskanju znanja je tišina, 
drugi poslušanje, tretji pomnjenje, 
četrti vaja in peti – učenje drugih.

 (Solomon Ibn Gabirol)

Zdi se, da vsako šolsko leto mine 
hitreje. Ko septembra prestopimo 
šolski prag, si zadamo ogromno 
nalog, saj je junij, ki prinaša konec 
šolskega leta, še nekje daleč … 
Potem pa bežijo dnevi, tedni in 
meseci drug za drugim mimo nas 
skorajda s svetlobno hitrostjo, 
tako da nam komaj uspe opraviti 
vse, kar smo načrtovali. 

Nekaj pomembnejših dejavnosti, 
ki so se odvijale na naši šoli, smo 
vam predstavili že v decembrski 
številki Informatorja, v tej pa vam 
bomo razkrili, kaj se je pri nas 
dogajalo v drugi polovici šolskega 
leta.

SLOVENSKI KULTURNI 
PRAZNIK

Slovenski kulturni praznik smo 
v času pred korono navadno 
obeležili tako, da smo učence 
popeljali na ogled predstave v 
gledališče v Maribor ali celo v 
opero v Ljubljano. Na ta način so 
imeli priložnost pobliže spoznati 
vrhunske uprizoritve različnih 
predstav. 

Zaradi upoštevanja ukrepov za 
preprečevanje širjenja covida v 
tem šolskem letu takšna izvedba 
ni prišla v poštev, zato smo 
načrtovali prireditev, na kateri bi 
se predstavili učenci naše šole, ki 
obiskujejo Glasbeno šolo Slovenj 
Gradec in se učijo igranja na 
najrazličnejše inštrumente. 

A tudi to načrtovano proslavo v 
čast Prešernovemu dnevu smo 
morali izpeljati drugače, kot smo 
si prvotno zamislili. Tako smo se 
odločili za plan B in smo nastope 
naših učencev glasbenikov s 
pomočjo ravnatelja in učiteljev 
GŠ Slovenj Gradec posneli kar v 
njihovi novi koncertni dvorani. 

Posnetek so si učenci nato 
ogledali pri pouku v petek, 4. 
februarja 2022, pred samim 
praznikom, posredovali pa smo 
ga tudi staršem. 

Obisk gledališča ali opere pa bo, 
kot kaže, moral še malo počakati.

ČE NE BOMO BRALI, NAS BO 
POBRALO 
(T. Pavček)

Dan zlatih knjig 
17. september – dan zlatih knjig 
– je dan, ko se po vseh slovenskih 
šolah uradno začenja branje za 
bralno značko. Kot Korošci smo 
lahko na bralno značko še posebej 
ponosni, saj se je rodila prav pri nas 
na Koroškem po zaslugi pisatelja 
in ravnatelj osnovne šole na 
Prevaljah, Leopolda Suhodolčana, 
in profesorja slovenščine, Stanka 
Kotnika. Prvo tekmovanje za 
Prežihovo bralno značko je bilo 
leta 1960, prve Prežihove bralne 
značke pa so bile podeljene maja 
1961 v Kotljah na Koroškem. 

Prav 17. septembra naj bi po 
šolah v Sloveniji tradicionalno vsi 
prvošolčki prejeli v dar knjigo, ki 
jo s pomočjo Javne agencije za 
knjigo in s pomočjo sponzorjev 
podari Bralna značka Slovenije 
– ZPMS. Letos je bila to knjiga 
ugank pisatelja Miroslava Košute 
PONIKALNICE. 
Tako sem v okviru tega 
slavnostnega vseslovenskega 
dogodka kot knjižničarka naše 
šole prav na ta dan obiskala 
prvošolčke, jim povedala 
zgodbico in jim vročila omenjeno 
knjigo. Mladi nadobudneži so se 
darila razveselili in obljubili, da 
bodo knjigo še isti dan skupaj s 
starši tudi prebrali. 

Beremo skupaj 
V tem šolskem letu smo se v 
okviru 4. Nacionalnega meseca 
skupnega branja pridružili 
še nacionalni akciji Beremo 
skupaj, s katero želimo naša 
prizadevanja na področju 
razvijanja bralne pismenosti še 
okrepiti. Poudarek omenjene 
akcije je na medgeneracijskem 
branju, zato smo v ponedeljek, 
18. 10. 2021, na šolo povabili 
knjižničarko Jernejo Ban iz 
Knjižnice Dravograd. Pridružila se 
je učencem v 3. a in 3. b razredu ter 
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se z njimi pogovarjala o knjigah, 
branju in obiskovanju knjižnice. 
Prebrala jim je zgodbo, zatem 
so rešili nagradno knjižanko, ki 
je srečnemu izžrebancu prinesla 
posebno nagrado. Učenci so 
dobili tudi pristopne izjave za 
včlanitev v Knjižnico Dravograd
 
Nacionalni projekt ‘Rastem s 
knjigo’
Tudi v tem šolskem letu  smo se 
pridružili nacionalnemu projektu 
‘Rastem s knjigo’, ki ga izvajajo 
Javna agencija za knjigo Republike 
Slovenije, Ministrstvo za kulturo, 
Ministrstvo za izobraževanje, 
znanost in šport …. v sodelovanju 
s splošnimi knjižnicami, 
slovenskimi osnovnimi in 
srednjimi šolami, osnovnimi 
šolami s prilagojenim programom 
ter osnovnimi in srednjimi šolami 
v zamejstvu.
Glavni cilj projekta je, da bi mladim 
bralcem približali kvalitetno, 
izvirno slovensko mladinsko 
leposlovje. V projekt so vključeni 
sedmošolci OŠ in dijaki prvega 
letnika SŠ.
V šolskem letu 2021/2022 je 
potekal projekt za sedmošolce 
že šestnajstič, za dijake prvih 
letnikov pa dvanajstič.
V okviru omenjenega projekta 
so naši sedmošolci v ponedeljek, 
21. 2. 2022, obiskali Knjižnico 
Dravograd. Knjižničarka Jerneja 

jim je najprej podrobneje 
predstavila sam projekt, nato pa 
še ureditev splošne knjižnice, ki 
se kar precej razlikuje od šolske. 
Učenci so pobliže spoznali tudi 
Cobiss, t.j. slovenski knjižnični 
informacijski sistem/javno 
dostopen knjižnični katalog. Na 
koncu so prejeli v dar knjigo Vinka 
Möderndorferja z naslovom Jaz 
sem Andrej.
Prijetno druženje v knjižnici je 
hitro minilo, prav gotovo pa je še 
hitreje minil čas, ki so ga učenci 
preživeli ob branju prejete knjige.

Bralni projekt Bodi kul, beri ful

V tem šolskem letu smo se prvič 
pridružili tudi projektu ‘Bodi 
kul, beri ful’, ki ga izvaja Koroška 
osrednja knjižnica dr. Franca 
Sušnika Ravne na Koroškem 
v sodelovanju z območnimi 
knjižnicami, koroškimi 
osnovnimi in srednjimi šolami ter 
dvojezičnimi srednjimi šolami v 
Celovcu. Z njim želijo pritegniti 
mlade k branju kakovostne 
literature, z namenom, da bi 
postali bralci za vse življenje.
Za branje v okviru tega projekta 
se je odločilo sedem naših učenk, 
in sicer: Zala Založnik, Živa Ferarič, 
Kaja Razgoršek, Tia Grubelnik, 
Zoja Sedeljšak, Eva Paradiž in 
Špela Konečnik.
V torek, 10. maja 2022, so se 
skupaj z drugimi sodelujočimi 
mladimi bralci udeležile zaključne 
prireditve v Kulturnem domu na 
Ravnah, kjer sta jih s predstavo 
‘Reformatorji na odru’ zabavala 
Boštjan Gorenc – Pižama in Nik 
Škrlec. Na zanimiv, humorno 
obarvan in poučen način sta 
mlade popeljala skozi obdobje 
reformacije in prikazala, kako 

smo Slovenci dobili Dalmatinovo 
Biblijo in Bohoričevo slovnico. 
Ob tem pa sta dala vedeti, da se 
slovenščine ‘ne smemo bati’.

Bralna noč

Za vse, ki smo kakorkoli povezani 
s knjigo in lepo besedo, je 23. 
april poseben dan. To je namreč 
mednarodni dan knjige in 
avtorskih pravic. Unesco je 23. 
april razglasil za svetovni dan 
knjige že leta 1995. Po številnih 
krajih, mestih in državah sveta 
se tega dne odvijajo dogodki 
in prireditve, ki na prvo mesto 
postavljajo knjigo.
Slovenija je ena redkih držav, 
ki svetovni dan knjige praznuje 
več dni. Te praznične dneve 
obeležimo z različnimi dogodki, 
povezanimi s knjigo in branjem.
Na naši šoli ta dan povežemo 
z zaključkom branja za bralno 
značko in v ta namen povabimo 
kakšnega priznanega slovenskega 
ustvarjalca.
Tokrat smo se odločili, da bomo 
po dveh letih ponovno izpeljali 
Bralno noč kot nagrado za vse tiste 
učence, ki jim je uspelo prebrati 
potrebno število knjig za bralno 
značko. Ker smo imeli 23. aprila 
delovno soboto z očiščevalno 
akcijo, smo Bralno noč prestavili 
na petek, 6. maja.
Učenci so se tega dne v šoli zbrali 
ob 18.30. Po uvodnem pozdravu 
jih je s svojo prisotnostjo razveselil 
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priznani avtor – mag. Igor Plohl, 
paraplegik, ki je svojo življenjsko 
izkušnjo opisal v knjigah o 
levu Rogiju (Rogi – brano 
nazaj: Igor). Knjige prinašajo 
globoko sporočilo o vrednosti 
človekovega življenja, zdravja, 
sreče, optimizma, prijateljstva … 
Učenci so z velikim zanimanjem 
prisluhnili predstavitvi avtorjeve 
življenjske zgodbe, ki jo je 
popestril s številnimi fotografijami 
in video posnetki.
Nastopu je sledila večerja, tej pa 
delo v delavnicah, v katerih so 
učenci poustvarjali na osnovi 
slišanega, pri čemer so največ 
pozornosti namenili prav levčku 
Rogiju.
Po končanih delavnicah so se 
učilnice spremenile v spalnice; 
učenci so po tleh razgrnili blazine 
in spalne vreče ter si uredili svoje 
spalne kotičke. Pred spanjem je 
bilo še obvezno branje ‘za lahko 
noč’, pri katerem so se učenci 
višjih razredov pridružili mlajšim. 
Kar precej časa je trajalo, da so 
naši mladi nadobudneži potonili 
v sladke sanje.
Ob sedmih zjutraj so zaspanci 
pospravili učilnice in se odpravili 
v jedilnico na zajtrk. Po zajtrku so 
se v spremstvu staršev odpravili 
domov. Lahko si mislimo, da 
njihovemu pripovedovanju o 
preživeli noči ni bilo konca …

Zlati bralci na Prevaljah
Za rojstni kraj bralne značke 
veljajo Prevalje, saj so prav tu 22. 
maja 1961 podelili prve Prežihove 
bralne značke. Pobudnika sta bila 
profesor slovenskega jezika na 
prevaljski osnovni šoli, Stanko 
Kotnik, in pisatelj Leopold 
Suhodolčan, takrat tudi ravnatelj 
te osnovne šole. 
V čast 60. obletnici bralne značke 
so na Prevaljah lani organizirali pr
vi Festival bralne značke. Letos so 
pripravili že drugega, ki je trajal 
od 19. do 23. maja. 
V okviru tega festivala so v 
petek, 20. maja, v Družbenem 
domu na Prevaljah pripravili tudi 
tradicionalno srečanje Zlatih 

bralcev osnovnih šol Koroške 
regije. Slavnostne prireditve, 
katere redeča nit je bil pogovor 
z najbolj branimi mladinskimi 
avtorji – Anjo Štefan, Janjo 
Vidmar, Andrejem Rozmanom-
Roza, Primožem Suhodolčanom, 
Slavkom Preglom in Boštjanom 
Gorencem-Pižamo – na témo 
Brezčasnost besed včasih, zdaj 
in v digitalni prihodnosti, so se 
udeležili štirje Zlati bralci naše 
šole. To so učenci, ki so pridno 
brali vseh devet let šolanja: Špela 
Konečnik, Zoja Sedeljšak, Eva 
Paradiž in Nace Verbnjak.
Naj knjiga še naprej ostane 
njihova zvesta spremljevalka! 

Lilijana LADRA

PUST MASTNIH UST 

Tokrat je pustni torek izbral 
nehvaležen datum, saj je bil 
med zimskimi počitnicami, 1. 
3. 2022. Naredili smo izjemo in 
učencem dovolili, da so prišli v 
šolo našemljeni že v petek pred 
počitnicami. 

Tako so tega dne učiteljice in 
učitelje v razredu namesto 
učencev pričakali princeske, 
klovni, Batmani, čarovnice, levčki 
in še bi lahko naštevali.

Pouk je potekal v sproščenem 
vzdušju, tudi petja in plesa ni 
manjkalo. Kako ne bi, saj je pust 

čas zabave in norčij! Piko na ‘i’ pa 
so dodali slastni krofi, ki so tega 
dne še posebej teknili.

Tako so pustne maškare kljub 
vsemu lahko izpolnile svoje 
poslanstvo. Tokrat so poleg zime 
poskusile pregnati še korono.

Lilijana LADRA

HUMANITARNA AKCIJA ZA 
UKRAJINO 

V tednu od 7. 3. do 11. 3. 2022 
smo se skupaj s KO RK Šentjanž in 
KS Šentjanž pridružili humanitarni 
akciji  »Pomagajmo s srcem«, v 
okviru katere smo zbirali higienske 
pripomočke in prehranske izdelke 
za prebivalce Ukrajine, v kateri 
je takrat že divjala kruta vojna. 
Zbrano smo prenesli v Dom 
borcev, kjer je bil zbirni center 
za KS Šentjanž, aktivistke RK 
Šentjanž pa so poskrbele, da se 
je humanitarna pomoč prepeljala 
v zbirni center v Dravogradu, od 
koder so jo člani CZ  Dravograd 
napotili naprej proti Ukrajini.

Hvala vsem učencem, učenkam, 
staršem in delavcem šole, ki ste 
prispevali svoj delež in na ta način 
nesebično pomagali ljudem v 
stiski! Verjamemo, da bo vsaka 
podarjena stvar nekomu vsaj 
malo olajšala težko življenje.

Vse bolj se zavedamo, da so 
MIR, SVOBODA in ŽIVLJENJE 
ta trenutek v srcih vseh nas, ki 
spremljamo dogajanje v Ukrajini.
 

Renata SEŠEL  in Marinka VOŽIČ
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PLAKAT MIRU 2021  

Na OŠ Šentjanž pri Dravogradu 
je 15. marca potekal prijeten 
lionistični večer, namenjen mladim 
umetnicam in umetnikom, na 
katerem smo otvorili regijsko 
razstavo otroških umetnin ob 
zaključku 34. likovnega natečaja 
Plakat miru 2021.  Mednarodni 
natečaj Plakat miru se je pod 
pokroviteljstvom Lions kluba 
Slovenj Gradec odvijal že 
štiriintridesetič, za Slovenijo pa je 
bila udeležba kar petindvajseta 
po vrsti.  

Tokrat je potekal pod posebnim 
naslovom: “We are all connected” 
– Vsi smo povezani. 

Na letošnjem natečaju  je 
sodelovalo 600.000 otrok iz 55 
držav, med njimi tudi učenci 
devetih osnovnih šol Koroške 
regije. Udeleženci natečaja so 
v svojih likovnih delih pokazali 
veliko mero ustvarjalnosti in 
povzeli svoje razmišljanje o miru 
na svetu in povezanosti med 
ljudmi.  

Zmagala je Anja Rožen iz 
osnovne šole Prežihovega 
Voranca Ravne na Koroškem, 
pod mentorstvom Alijane 
Tertinek. Na omenjeni razstavi 
se je predstavila z reprodukcijo 
svojega zmagovalnega dela. 
Z odličnimi likovnimi deli pa se 
je predstavilo kar štiriindvajset 

učencev naše šole. Čestitke 
našima nagrajenkama Tiji 
Zajamšek iz 7. razreda in Taji 
Skarlovnik iz 8. a razreda.  

V okviru letošnje razstave so 
svoja dela predstavile tudi lanske 
finalistke natečaja, učenke OŠ 
Šentjanž: Zoja Sedeljšak, Eva 
Paradiž in Špela Konečnik.  

Katja KREJAN

PLANINCI

Čarobne planine nad Muto

V soboto, 26. 3. 2022, smo se člani 
planinskega krožka OŠ Šentjanž 
pri Dravogradu po dolgem času 
spet zbrali s skupnim ciljem 
– podati se na novo planinsko 
dogodivščino. Tokrat smo izbrali 
skrite, prostrane in navdihujoče 
planine nad Sv. Primožem nad 
Muto.

Prehodili smo krožno pot od Sv. 
Primoža nad Muto do izletniške 
kmetije Odernik na Sv. Treh Kraljih 
in se čez Bricnikov vrh vrnili nazaj 
na izhodišče. Do izletniške kmetije 
smo hodili po gozdni cesti, nato 
ob potoku do graničarskega 
mostu ter skozi gozd po čarobni, 
s storži postlani gozdni poti, ki 
spominja na kakšno pravljično 
prizorišče, do prelepe izletniške 
točke na Sv. Treh Kraljih.

Na izletniški kmetiji smo imeli 
daljši postanek z malico, posladkali 
pa smo se tudi s presenečenji 
gospodarice Nade.

Navdušeni nad krasnim 
ambientom na kmetiji smo 
pot nadaljevali čez osončene 
prostrane travnike z razgledi 
daleč naokrog in se povzpeli na 
Bricnikov vrh, ki je s svojimi 1017 
m predstavljal našo najvišjo točko 
na poti.

Tam so otroci ožigosali svoje 
nove planinske dnevnike, doma 
pa so jih kasneje lahko podrobno 
raziskali. Odslej bodo vanje 
zapisovali ali risali svoja planinska 
doživetja, občutja in še kaj. 

Na sestopu smo se razgledovali 
po Dravski dolini, ki nam je 
tako rekoč ležala na dlani, in se 
ponovno čudili lepoti pokrajine, v 
kateri živimo.

Prehodili smo 9 kilometrov poti s 
skupno 300 metri vzpona in se do 
avtov vrnili zadovoljni, nasmejani 
in hvaležni, da smo lahko uživali v 
naših prelepih planinah.

Uživalo nas je 23 pohodnikov, 11 
učencev in učenk naše šole s starši 
ter vodniki Matejo Petek, Zdenko 
Krajnik in Zoranom Rožičem.

Pohod na Gruberjev vrh in 
čistilna akcija

V soboto, 23. 4. 2022, smo s 
planinskim krožkom izvedli 5. 
planinski pohod v tem šolskem 
letu. Za učence naše šole je bila to 
delovna sobota, v okviru katere 
smo sodelovali v čistilni akciji v 
kraju. Planinci planinskega krožka 
pa smo se skupaj s starši podali 
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na očiščevalno akcijo, in sicer na 
domači Gruberjev vrh.

Ob 8.30 smo se zbrali na parkirišču 
pri spodnji postaji smučišča 
Bukovnik. Opremili smo se z 
rokavicami in vrečami za odpadke 
in se odpravili na pot. Povzpeli 
smo se skozi gozd, mimo kmetije 
Skrijar in po grebenu dosegli vrh 
Selovca ali Gruberjev vrh, ki meri 
885 metrov nadmorske višine.

Pomalicali smo slastne sendviče, s 
katerimi nas je pogostila Krajevna 
skupnost Šentjanž.

Na vrhu je posebna kapela s 
tremi svetniki – zavetniki lovcev, 
kmetov in gozdarjev – ter velikim 
zvonom, ki je glasno odzvanjal, ko 
so otroci en za drugim potegnili 
vrv za srečo in zdravje.

Ob poti smo pobrali kar nekaj 
smeti. Precej jih je bilo nasmetenih 
prav na vrhu Selovca. Do izhodišča 
se je nabrala kar zajetna vreča.

Z vrha smo sestopili po drugi poti 
in jo tako lepo zaokrožili. Prehodili 
smo približno 6 kilometrov in se 
povzpeli za približno 400 višinskih 
metrov. Pohoda se je udeležilo 
25 udeležencev. Za vodenje sva 
poskrbela vodnika PD Dravograd 
Mateja Petek in Zoran Rožič, 
pomagal pa je tudi naš učenec 
9. razreda, Rok Kolar, ki je kot 
domačin odličen poznavalec 
domačega terena.

Luštno je bilo in veseli smo, da 
smo poleg planinskega užitka 
postorili še nekaj dobrega za 
okolje in naravo.

Mateja PETEK

OB SVETOVNEM DNEVU 
ZDRAVJA 

V petek, 8. 4. 2022, so se učenci 
2. a in 2. b razreda ob svetovnem 
dnevu zdravja v okviru ure športa 
udeležili gibalno-izobraževalnega 

dogodka, ki ga je organizirala 
Občina Dravograd v sodelovanju 
z NIJZ Ravne na Koroškem. 
Prireditev je potekala v dvorani 
Špic D in v MCD. Učenci naše šole 
so se najprej preizkusili v znanju o 
zdravju. Vprašanja so bila zapisana 
na »kolesu zdravja« in učenci 
so nanje uspešno odgovarjali. 
Sledil je spretnosti poligon in 
preskakovanje kolebnice. Vsi 
učenci so si izdelali še vetrnico in 
jo tudi preizkusili. Vse vetrnice so 
se vrtele, na kar so bili še posebej 
ponosni. Ob odhodu so prejeli 
manjše darilce Občine Dravograd 
in promocijski material AMZS. 
Tokrat je bila naša ura športa 
zanimiva in drugačna.

Mateja GRILC in Tjaša GAŠPER

URA ŠPORTA Z DEDKI IN 
BABICAMI

Prestop v šolo je za vsakogar nekaj 
novega in pomembnega. Poleg 
vseh obveznosti in odgovornosti, 
ki jih kot učenec prevzameš, se ti 
hkrati odpirajo neštete možnosti 
odkrivanja sveta in razvijanja 
samega sebe.

25 prvošolcev in prvošolk že 
pridno mesece nabirajo znanje. 
Skozi igro, vsebino pravljic in 
praktičnih dejavnosti usvajajo 
nova znanja in se učijo veščin za 
življenje. Leto pa vse preveč hitro 
mineva in pušča spomine. Končno 
smo lahko malo pozabili na vse 
ukrepe zaradi širjenja virusa in 
med šolske klopi povabili zelo 
pomembne goste.

Tokrat je bilo pri  pouku športa v 
1. razredu malo drugače. Pridružili 
so se nam babice in dedki. 

Vsi smo bili ustrezno športno 
opremljeni in pripravljeni, 
da skupaj naredimo nekaj za 
svoje zdravje. Uro smo začeli  z 
ogrevanjem in razgibavanjem. 
Ogreli smo se ob ritmih glasbe in 
igrici Kipi. Razgibavanje sta vodila 
kar učenca sama. Učenca sta 
glasno, jasno in  nazorno opisala 
in pokazala vaje, s katerimi smo se 
razgibali od glave do peta. Sledile 
so skupinske igre v  krogih, kjer 
so morali udeleženci s skupnimi 
močmi premagovati ovire in rešiti 
naloge. V različnih igrah so si 
podajali obroče, žoge in se igrali 
natakarje s prenašanjem sladoleda 
in krožnikov. V nadaljevanju so 
pri igri pletli pajkove mreže, pod 
katerimi so plezali otroci in  se 
igrali s padalom. Uro športa smo 
zaključili z učenjem koreografije 
za ples Letkiss. Ura je hitro minila, 
žgoče sonce pa nam je povedalo, 
da je dovolj. Naredili smo še 
skupinsko fotografijo in se z 
nasmeškom na obrazu zadovoljni 
poslovili. 

Renata SEŠEL

OTROŠKI PARLAMENT 2022 

Učenci naše šole so letos sodelovali 
že na 32. Otroškem parlamentu. 
Kljub temu da je bil dogovor, da 
se mladi parlamentarci dve leti 
pogovarjajo o isti témi, so se letos 
zaradi ukrepov ob epidemiji že 
tretje leto pogovarjali o poklicih 
prihodnosti. 

Najprej je v mesecu februarju 
potekal Šolski parlament, ki 
so se ga udeležili predstavniki 
oddelčnih skupnosti. Pogovarjali 
smo se o naslednjih temah: 

Moja močna področja •
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Poklici prihodnosti 
Otrokove sposobnosti in 
osebnostne lastnosti 
Poklici zdravja in dobrega 
počutja (psihoterapevt, 
osebni trener, spremljevalec, 
maser, kozmetik itd.).  

Po uspešni debati so učenci izbrali 
dve učenki, ki sta se udeležili 
medobčinskega parlamenta, 
ki ga je letos organizirala OŠ 
Podgorje. Potekal je preko ZOOM-
a. Našo šolo sta zastopali Kaja 
Razgoršek in Špela Konečnik. Na 
regijski parlament se je uvrstila 
Kaja Razgoršek. Sodelovala je v 
razpravi, v kateri je izrazila pogled 
na svojo poklicno prihodnost.  

11. aprila pa je v prostorih 
Državnega zbora potekal še 
nacionalni Otroški parlament. 
Udeležilo se ga je le 115 delegatov, 
saj je bilo število razpravljavcev 
omejeno. Najprej so jih pozdravili 
Darja Groznik, predsednica ZPMS, 
Igor Zorčič, predsednik Državnega 
zbora, in predsednik Republike 
Slovenije, Borut Pahor. 

V nadaljevanju so mladi poročali 
o svojem delu po skupinah: Moj 
poklic: skrbi, pričakovanja, znanja 
in veščine; Poti do mojega poklica; 
Poklici sedanjosti in poklici 
prihodnosti; Slovenija, Evropa, 
svet – pozitivno, negativno, 
zanimivo; Vpliv COVID-19 na 
izbiro poklica. 

Za temo 33. nacionalnega 
Otroškega parlamenta, ki bo 
potekal v prihodnjem šolskem 
letu, so mladi parlamentarci 
izbrali DUŠEVNO ZDRAVJE OTROK 
IN MLADIH. 

Milena JAMER  

•
•

•

PROJEKT »TURIZMU POMAGA 
LASTNA GLAVA«

V tem šolskem letu je naša šola 
ponovno sodelovala na državnem 
festivalu Turizmu pomaga lastna 
glava, ki je tokrat potekal pod 
naslovom Voda in zdravilni 
turizem.

Zastavljena naloga je sodelujočim 
predstavljala precejšen izziv, saj na 
Koroškem nimamo vzpostavljene 
mreže zdravilišč, po drugi strani 
pa naši kraji na tem področju 
(še) niso niti dobro raziskani, 
čeprav imajo, kot smo ugotovili 
med samim raziskovanjem, dokaj 
dober potencial.

Odločili smo se, da se bomo 
predstavili z nalogo, ki smo jo 
naslovili Pustolovščina skrivnega 
vrelca, saj smo želeli raziskati 
skrivne izvire zdravilne vode v 
našem kraju, o katerih se že nekaj 
časa šušlja, a jih še nikoli nismo 
dodobra raziskali.

Naloga je oblikovana kot zgodba 
o treh bratih, ki se odpravijo na 
pot iskanja skrivnih vrelcev, pri 
katerih jih čakajo njihove srčne 
izbranke. Na poti, ki poteka ob reki 
Meži in je zasnovana rekreacijsko-
meditativno, morajo premagati 
številne zapreke in rešiti zadane 
naloge. 

Pri načrtovanju izvedbe 
omenjene pustolovščine smo 
vpeljali multimedijsko aplikacijo 
Actionbound, s pomočjo katere 
postane reševanje nalog in 
premagovanje začrtanih poti še 
zabavnejše.

Vsebino naloge so učenci, ki so 
sodelovali pri projektu, skupaj še 

s 15 drugimi šolami predstavili v 
torek, 5. aprila 2022, na turistični 
tržnici v Merkator centru v 
Mariboru, ki je po dveh letih 
ponovno potekala v živo, in sicer 
pod okriljem Turistične zveze 
Slovenije. Glavni akterji tega 
popoldneva so bili devetošolci: 
Eva Paradiž, Lana Kotnik, Lana 
Gnamuš, Aljaž Balažič, Jaka 
Ocepek in Ilija Jovanov.

Na lepo okrašeni stojnici so 
številnim obiskovalcev in 
članom ocenjevalne komisije, ki 
so se pomešali med naključne 
obiskovalce, ponudili koroški 
rženi kruh, domače  sladke 
‘razpokančke’ in zdravilno 
brezovo vodo. Podarjali so tudi 
ročno poslikane rečne prodnike 
in misli o vodi.

Z dobro pripravljeno nalogo ter 
z zanimivo predstavitvijo le-te na 
turistični tržnici so si naši učenci 
prislužili SREBRNO PRIZNANJE. 
Čestitamo!!!

Lilijana LADRA

REGIJSKA PRIREDITEV 
»NARAVNE IN DRUGE NESREČE«

Tudi v tem šolskem letu so učenci 
naše šole z literarnimi in likovnimi 
prispevki sodelovali na natečaju 
‘Naravne in druge nesreče – 
Požarna varnost in prosti čas’, ki 
ga vsako leto razpiše Uprava RS 
za zaščito in reševanje, izpostava 
Slovenj Gradec. Natečaj poteka 
dvostopenjsko, in sicer na regijski 
in državni ravni.

Z njim želijo mlade (pa tudi 
njihove starše, učitelje in 
vzgojitelje) ozavestiti, da tudi 
med preživljanjem prostega časa 
obstaja veliko nevarnosti, ki lahko 
povzročijo požar. Da bi prosti 
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čas minil čimbolj brezskrbno 
in veselo, je pomembno, da 
poznamo preventivne ukrepe, 
s katerimi lahko preprečimo 
nastanek požara.

Učenci so bili glede na starost 
razvrščeni v štiri kategorije, v 
okviru katerih je komisija izbrala 
najboljše izdelke in nagradila 
mlade ustvarjalce.

V petek, 22. 4. 2022, so se 
nagrajeni učenci naše šole skupaj 
z nagrajenci drugih šol Koroške 
regije udeležili regijske prireditve, 
ki je potekala v prostorih 
Gasilskega doma Radlje ob Dravi.
Za kratek kulturni program so 
poskrbeli učenci Glasbene šole 
Radlje ob Dravi, podelitvi priznanj 
in praktičnih nagrad pa je sledila 
še skromna pogostitev.

Nagrajeni učenci naše šole so 
bili: Alja Ramšak, Ajda Kašman, 
Matic Mesner, Aljaž Prikeržnik, 
Jera Krajnc, Matevž Paradiž, 
Dalija Cehner, Gaja Vidrih, Irena 
Gomboc, Tia Irena Smolinger, 
Nana Krajnc, Urška Rutnik, Živa 
Ferarič, Kaja Razgoršek, Gal Krajnc.
Učenka Dalija Cehner pa si je s 
svojim prispevkom zaslužila tudi 
uvrstitev na državnem nivoju. 
Vsem nagrajencem iskrene 
čestitke!

Lilijana LADRA

PIHALNI ORKESTER ŠENTJANŽ 

V petek, 22. aprila 2022, so nas 
po dooolgem času z obiskom 
razveselili člani Pihalnega 
orkestra Šentjanž. Vreme nam ni 
bilo preveč naklonjeno, da bi jih 
lahko pričakali na igrišču pri šoli, 
kot je bilo to v navadi, zato smo 

se zbrali v telovadnici šole. Tam so 
nam pod vodstvom dolgoletnega 
vodje, g. Alojza Lipovnika, zaigrali 
nekaj koračnic in s tem popestrili 
predpraznične dni. Videlo se je, da 
vsi pogrešamo te vrste druženja, 
saj so z nastopom poželi ogromen 
aplavz.

Lilijana LADRA

ZDRAVA ŠOLA

Ob svetovnem dnevu Zemlje, 
22. 4. 2022, smo se z učenci 
veliko pogovarjali o tem, kako 
pomembno je, da naš planet 
tudi v prihodnje ostane čist in 
zelen. Prav s tem namenom smo 
se na šoli odločili, da k temu 
dnevu dodamo svoj prispevek. 
Tako smo v soboto, 23. 4. 2022, 
izvedli športni dan z očiščevalno 
akcijo. Zadali smo si cilj, da 
očistimo bližnjo in širšo okolico 
šole. Vsak razred se je z vrečami 
in rokavicami podal na relacijo, ki 
mu je bila določena. Učenci nižjih 
razredov so kar tekmovali, kdo 
bo pobral več, in vreče so se hitro 
polnile z različnimi odpadki, ki ne 
sodijo v naravo. V sklopu tega dne 
so učenci:

1. razreda na igrišču, kot že 
sedem generacij do sedaj, 
posadili svoje drevo – javor,
5. razreda v kraju izvedli akcijo 
zbiranja odpadnega papirja,
9. razreda poskrbeli za dela v 
okolici šole, uredili šolski vrt, 
travne površine in peskovnik,
planinskega krožka izpeljali 
pohod na domači Grubarjev 
vrh ter ob tem očistili pot.

Ob koncu športnega dne smo bili 
veseli, da smo združili prijetno 
s koristnim in tako poskrbeli za 
čisto in zdravo okolje. Odločili 
smo se, da bomo še naprej skrbeli 
za naravo, saj smo prepričani, da 
lahko zanjo vsak dan naredimo 
nekaj in jo s tem ohranimo 
v boljši kondiciji, za kar nam 
bodo hvaležne tudi naslednje 
generacije.

•

•

•

•

V tem šolskem letu smo v 
okviru Zdrave šole razvijali 
krepitev čustvenih in socialnih 
kompetenc pri učencih, kar smo 
si kot prednostno nalogo v tem 
šolskem letu zadali tudi v Letnem 
delovnem načrtu šole. Zato smo 
se odločili, da ob svetovnem 
dnevu redkih bolezni, ki je bil 
28. februarja, sodelujemo v 
vseslovenskemu projektu Društva 
Viljem Julijan SRČNA PISMA ZA 
MALE BORCE. Učenci naše šole so 
tako ustvarjali sporočila podpore, 
ki so bila namenjena otrokom z 
redkimi boleznimi ter njihovim 
družinam. Vsak učenec si je sam 
izbral otroka na osnovi objavljenih 
zgodb, ki smo si jih skupaj z učenci 
ogledali na spletni oz. facebook 
strani društva. Zgodbe otrok so 
se učencev globoko dotaknile, saj 
so ob tem spoznali, kako srečni 
so lahko, ker so zdravi. Izbranemu 
otroku so nato napisali pismo, ki so 
ga oblikovali po svojih zamislih ter 
vanj zapisali sporočila, misli, verze 
podpore, spodbude, sočutja … in 
ga lepo opremili tudi z risbico. 
Učenci so se zares potrudili, 
ustvarili veliko lepih srčnih pisem 
z upanjem, da s svojim skromnim 
prispevkom narišejo nasmehe na 
obrazih otrok, ki so jim bila pisma 
namenjena. Ta smo nato poslali 
na sedež Društva Viljem Julijan, od 
tu pa so bila dostavljena izbranim 
otrokom – malim borcem. 

S tem projektom smo pri učencih 
želeli spodbuditi sprejemanje 
drugačnosti in solidarnost ter 
empatijo, hkrati pa smo jih želeli 
tudi seznaniti o redkih boleznih 
ter o pomenu medsebojne 
pomoči in podpore.
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Koordinatorica tega projekta je 
bila svetovalna delavka in članica 
Zdrave šole, Suzana Kranjec Lebič, 
mentorji pa skoraj vsi učitelji, saj 
so sodelovali vsi oddelki na šoli.

Tatjana ČEVNIK

OBMOČNO SREČANJE 
OTROŠKIH FOLKLORNIH 
SKUPIN RINGARAJA 

Folklorna skupina Pavrški otroci iz 
Šentjana deluje na šoli že skoraj 
30 let. Vsako leto se učenci 5. 
razreda spoznajo s folkloro in 
običaji iz preteklosti, pomagajo 
pa tudi učenci iz drugih razredov. 
Po krajšem premoru je tudi 
na naši osnovni šoli folklora 
ponovno oživela. Nastopamo na 
šoli in na različnih prireditvah v 
kraju in občini Dravograd. Vedno 
smo se udeležili območnega in 
regijskega tekmovanja. 

V sredo, 11. 5. 2022, je bilo v 
Radljah ob Dravi območno 

srečanje otroških folklornih 
skupin RINGARAJA. Naša 
folklorna skupina »Pavrški otroci 
iz Šentjana«  se je letos predstavila 
s spletom ZELENI JURIJ. 

V spletu deklice nestrpno 
pričakujejo Zelenega Jurija. 
Zeleni Jurij prihaja v spremstvu 
fantov s pesmijo. Skupaj se 
veselijo, zapojejo in zaplešejo 
različne belokranjske plese. Na 
koncu Zeleni Jurij ostane sam 
na odru, to opazi deklica, ki ji je 
Zeleni Jurij zelo všeč, s poljubom 
ga predrami in veselo zaplešeta 
v pomlad. Z odličnim nastopom 
smo bili izbrani za regijski nivo in 
s tem pridobili srebrno priznanje. 

Našim petošolcem, pevkam iz 6. 
in 8. razreda, godcem Tii in Evi 
(violini), Jani (klarinet) iz 7. razreda, 
Janu (diatonična harmonika) iz 8. 
razreda iskreno čestitamo!

Radi bi se zahvalili vsem, ki so 
nam pomagali pri organizaciji 
in izvedbi nastopa, še posebej 
učiteljici Silveli Grosek za glasbeno 
priredbo inštrumentalistov in 
uvajanje pevk, učiteljici likovne 
umetnosti Katji Krejan za poslikavo 
Zelenega Jurija ter gospema Veri 
Rus in Valerji Hudej Rus za šivanje 
belokranjskih predpasnikov.

Zdenka KRAJNIK in
Kristina PRIKERŽNIK VRHOVNIK

DAN ŠOLE

V petek, 10. junija 2022, je bil 
za našo šolo prav poseben dan. 
Imeli smo prireditev ob Dnevu 
šole, z naslovom PLES SPOMINOV, 
s katero smo obeležili visok jubilej 
– 170 let šolstva v Šentjanžu. Z 
besedo, petjem, predvsem pa s 
plesom smo se sprehodili skozi 
pomembne mejnike v zgodovini 
naše šole. V njej so pustili sledove 
mnogi ravnatelji, učitelji in drugi 
zaposleni, ki so v svoje delo vložili 
ogromno svojega časa, energije 
in srčnosti. Trudili so se, dati 
učencem največ, kar je možno, da 
bi ti pridobili čim več znanja, ob 

tem pa zrasli v poštene, delavne 
in odgovorne ljudi. Kljub mnogim 
pretečenim letom so tudi danes 
naši cilji začrtani tako, da na prvo 
mesto postavljamo učence, ki so 
odraz naših prizadevanj.

‘Ples spominov’ je bil poklon 
vsem, ki so bili in smo kakorkoli 
povezani s šolo in šolanjem v kraju. 
Prireditev se je pričela z Zdravljico, 
ki so jo zaigrali naši posebni 
gostje – člani Pihalnega orkestra 
Šentjanž. Sledila sta slavnostna 
nagovora ravnatelja šole, g. 
Marka Havleta, in županje Občine 
Dravograd, ge. Marijane Cigala. 
Druženje se je nadaljevalo s prvim 
delom prireditve, v katerem so se 
predstavili pevski zbori šole in pa 
otroška folklorna skupina ‘Pavrški 
otroci iz Šentjana’. V drugem delu 
pa so se prepletali plesi učencev 
iz posameznih oddelkov, ki so se 
jih naučili prav za to priložnost, in 
kratki prizorčki, ki so predstavljali 
delčke iz mozaika zgodovine 
šolstva v našem kraju. Le-ta je 
sicer podrobno predstavljena v 
zborniku, ki smo ga izdali ob tem 
častitljivem jubileju. Obiskovalci 
so ponovno napolnili ‘dvorano’ in 
bili navdušeni nad videnim, kar so 
podkrepili z bučnim aplavzom.

Lilijana LADRA

To je le delček dogajanja na naši 
šoli. Kaj več pa si lahko preberete 
še v našem šolskem glasilu 
Šentjanščice, v katerem so zbrani 
številni prispevki naših učencev, 
ki so nastali med šolskim letom. 
Tam boste našli tudi podatke o 
dosežkih učencev na različnih 
področjih, ki jih ni malo.

Pred nami so težko pričakovane 
poletne počitnice, ko bomo lahko 
za nekaj časa pozabili na šolo in 
vsakdanje skrbi. Zaslužili smo 
si jih! Mogoče se bo ravno v teh 
brezskrbnih dneh porodila kakšna 
dobra ideja za nove zadolžitve v 
naslednjem šolskem letu.

Za OŠ Šentjanž pri Dravogradu 
zbrala in uredila Lilijana LADRA
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DOSEŽKI UČENCEV GLASBENE ŠOLE RAVNE NA KOROŠKEM NA 
GLASBENIH TEKMOVANJIH
 

GLASBENA ŠOLA RAVNE NA KOROŠKEM
VPIS V PROGRAM GLASBENE PRIPRAVNICE
Glasbena šola Ravne na Koroškem vabi k vpisu 
v program glasbene pripravnice za šolsko leto 
2022/2023. Program je namenjen otrokom starosti 
6 let oziroma otrokom, ki bodo v šolskem letu 
2022/2023 začeli obiskovati 1. razred osnovne šole.  
Pouk glasbene pripravnice nudi otroku glasbeno in 
širšo estetsko vzgojo. Otrok oblikuje skozi glasbeno 
literaturo in različne glasbene aktivnosti, ki zaradi 
svoje kompleksnosti omogočajo povezavo s področji 
zunaj glasbe, odnos do glasbe in umetnosti sploh.

Učenci glasbene pripravnice:
• razvijejo pozitiven odnos do umetniškega 

izražanja,
• postajajo vsestransko glasbeno dejavni,
• razvijajo elementarni glasbeni posluh 

(ritmični in melodični),
• se glasbeno ustvarjalno izražajo, pojejo in 

igrajo,
• razvijajo sposobnost doživljajskega in 

pozornega poslušanja glasbenih vsebin,
• sodelujejo v oblikah individualnega in 

skupinskega muziciranja,

• si razvijajo glasbeni okus,
• v skladu s svojimi možnostmi ustvarjajo 

glasbene in druge (likovne, besedne, gibno-
plesne) vsebine,

• spoznavajo glasbila, nekatere pevske in 
instrumentalne sestave ter osnovne glasbene 
elemente,

• se orientirajo v likovnih zapisih glasbenih 
vsebin,

• spoznavajo temeljne glasbene pojme,
• se pripravljajo in navajajo na javno 

nastopanje.

ZA VPIS JE OBVEZNO PREDHODNO EVIDENTIRANJE 
PREKO OBRAZCA, KI GA NAJDETE NA SPLETNI STRANI 
www.gs-ravne.si POD RUBRIKO VPIS 2022/23. PO 
OPRAVLJENEM EVIDENTIRANJU BODO KANDIDATI 
PREJELI NADALJNJE INFORMACIJE ZA VPIS.

POUK GLASBENE PRIPRAVNICE BO POTEKAL NA 
OSNOVNI ŠOLI NEZNANIH TALCEV DRAVOGRAD.

19. EVROPSKO TEKMOVANJE KLASIČNE KITARE 
“ENRICO MERCATALI” 2022

Od 20. do 22. maja 2022 je v Gorici (Italija) potekalo 
mednarodno tekmovanje klasične kitare, ki so se ga 
pod mentorstvom Polone Blaznik udeležili učenci 
Glasbene šole Ravne na Koroškem.
 

SARA SEKOLOVNIK, II. kategorija solo; bronasta 
medalja
ELA ČEH, II. kategorija solo; srebrna medalja
LAURA PETROVIČ, I. kategorija solo; srebrna 
medalja
GAL HANJŽE HARTMAN, I. kategorija solo; 
srebrna medalja
Duo kitar “Happy Strings” (Janik Senica & Ožbi 
Kunc), V. kategorija; 3. nagrada

•

•
•

•

•
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DNEVI KITARE KRŠKO 2022
V organizaciji Glasbene šole Krško in Društva 
Antonio Torres je 9. in 10. aprila 2022 v Krškem 
potekalo mednarodno kitarsko tekmovanje.

KITARA solo 2. kategorija
GAL HANJŽE HARTMAN, mentorica Polona 
Blaznik; 90,00 točk − Zlato priznanje
LAURA PETROVIČ, mentorica Polona Blaznik; 
89,00 točk − Srebrno priznanje

KITARA solo 3. kategorija
SARA SEKOLOVNIK, mentorica Polona Blaznik; 
81,33 točk − Srebrno priznanje
ELA ČEH, mentorica Polona Blaznik; 78,00 točk − 
Bronasto priznanje

KITARA komorna 2. kategorija
JANIK SENICA/OŽBI KUNC, mentorica Polona 
Blaznik; 92,33 točk − Zlato priznanje – 1. 
nagrada

3. MEDNARODNO TEKMOVANJE CELEIA 2022
Klavir 
3. kategorija

GAJA OTIČ, mentorica Eva Mori; 85,00 točk − 
Bronasta plaketa

•

•

•

•

•

•

51. TEKMOVANJE MLADIH GLASBENIKOV RS-
TEMSIG 2022
Tekmovanje je potekalo v organizaciji Zveze 
slovenskih glasbenih šol, Komisije TEMSIG, 
Glasbene in baletne šole Antona Martina Slomška 
Maribor, Glasbene šole Beltinci, Glasbene šole 
Celje, Glasbene šole Fran Korun Koželjski Velenje, 
Glasbene šole Gornja Radgona, Glasbene šole Karol 
Pahor Ptuj, Glasbene šole Murska Sobota, Glasbene 
šole Ormož, Glasbene šole Slavka Osterca Ljutomer, 
Glasbene šole Slovenska Bistrica, Konservatorija za 
glasbo in balet Maribor in Zasebne glasbene šola 
v samostanu sv. Petra in Pavla Ptuj. V letu 2022 
so učenci nastopali v disciplinah flavta, kljunasta 
flavta, oboa, klarinet, saksofon, fagot, petje, klavir, 
diatonična harmonika, komorne skupine s trobili in 
komorne skupine jazz.

Klavir 
1. A kategorija

EMA BARBIĆ, mentorica Eva Mori; 86,00 točk − 
Bronasta plaketa

Učenci Glasbene šole Ravne na Koroškem se bodo 
do konca šolskega leta 2021/2022 udeležili še 
Koroškega klavirskega tekmovanja v Radljah ob 
Dravi.

•

ODLIČNI UČENCI V NAŠI OBČINI
Učenci, ki so bili odlični oz. znaša povprečje ocen 4,5 in več vseh 9 let

OSNOVNA ŠOLA NEZNANIH TALCEV 
DRAVOGRAD

Taja Garmuš
Zala Jeseničnik
Vita Merc
Matic Rožič
Tinka Pavlič
Matic Ločičnik
Larisa Fijavž
Eva Gostenčnik
Vanesa Maček
Lara Poročnik 
Mia Brina Stepišnik
Lea Vazovec
Til Vinšek
Luka Gostenčnik
Tim Hanjže Hartman
Julija Paska
Neli Pšeničnik
Maja Ravnikar
Luna Močilnik

Ravnateljica šole: Danijela LEDINEK

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

OŠ ŠENTJANŽ PRI DRAVOGRADU 
Špela Konečnik
Jaka Ocepek
Eva Paradiž
Nastja Proje
Zoja Sedeljšak

Ravnatelj šole: Marko HAVLE

GLASBENA ŠOLA RAVNE NA KOROŠKEM
Jakob Jeseničnik

Ravnatelj glasbene šole:  mag. Aleksander KOTNIK

GLASBENA ŠOLA RADLJE OB DRAVI
Mai Krenk
Teo Koren

Ravnatelj glasbene šole:  Matej Švab, mag. prof.

•
•
•
•
•

•

•
•
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ZDRAVSTVENI DOM DRAVOGRAD ČAKA 
NOVO VODSTVO

Zdravstveni dom Dravograd (ZD) je v letu 2021, 
kljub menjavam na vodilnih položajih in epidemiji 
Covid-19, posloval uspešno. Dolgoletni direktor Jožef 
Studenčnik se je upokojil, na njegovo mesto pa je za 
največ eno leto kot vršilka dolžnosti prišla diplomirana 
medicinska sestra Franja Hribernik, ki je to delo 
nekoč že opravljala. Zaupala nam je več o tem, kako 
poslujejo, s kakšnimi težavami se soočajo ter kakšni so 
kadrovski in prostorski načrti.  

V kakšnem stanju ste prevzeli ZD? Kako sicer 
posluje?
Ker se je prejšnji direktor upokojil, sem za največ 
eno leto prevzela njegovo mesto kot v. d. direktorja. 
Zunaj je razpis, zdaj pa čakamo na novo vodstvo, ki 
bo prevzelo vajeti v svoje roke in ZD uspešno peljalo 
naprej. Bo pa imelo dosti dela, saj se stroški in obseg 
dela povečujejo, sredstva pa ostajajo na isti ravni ali 
pa jih zavarovalnica celo manjša.  
ZD sem prevzela v dobrem stanju, ocenim lahko, 
da je bilo doseženo poslovanje v letu 2021 zelo 
uspešno. Veliko je k temu pripomogla epidemija 
Covid-19, predvsem z vidika testiranj in cepljenj. 
Prihodke smo povečali za skoraj 30 % in izpolnili 
plan za 108 %. Tako smo v letu 2021 spet poslovali 
pozitivno. 

Omenili ste epidemijo; kako ste se spopadali z 
njo?
Bilo je res ogromno dela. Malo smo se reorganizirali, 
nekaj programov, predvsem preventive, predavanja 
po šolah, Center za krepitev zdravja, referenčne 
ambulante in podobno, se ni izvajalo, zato so se 
kadri prerazporedili na cepljenje in jemanje brisov. 
Tega je bilo ogromno, celo leto smo to izvajali sami, 
nato pa smo testiranje predali tudi zasebniku, kar 
nam je zelo olajšalo delo. Veliko so nam pomagali 
tudi občina, krajevne skupnosti, gasilci … Več je 
bilo tudi dohodkov iz državnega proračuna, da je 
delo potekalo nemoteno. Material smo na začetku 
prevzemali tudi iz blagovnih rezerv, od katerih nismo 

dobili jasnih navodil, kaj in kako. Tega materiala 
je bilo res veliko, saj smo morali biti zdravstveni 
delavci pri delu zelo zaščiteni in smo potrebovali 
precej varovalne opreme. Pri tem smo seveda iskali 
najcenejše ponudnike. 
Zagotovo je bila včasih tudi kakšna nejevolja s strani 
pacientov, ki niso mogli takoj do svojega zdravnika, 
saj so morali najprej preventivno opraviti bris, 
ampak smo vse nevšečnosti skušali reševati takoj. 
Do zdravnika so lahko prišli tudi preko telefonov in 
elektronske pošte. Absolutno pa lahko trdim, da v 
kolikor je imel kdo akutne težave, je do osebnega 
zdravnika prišel takoj, le da je bil nato pregledan v 
covid ambulanti. 
Se pa žal vidi, da se preventivne dejavnosti v 
času epidemije niso izvajale, saj beležimo porast 
bolnikov s sladkorno boleznijo, debelost pri otrocih, 
psihološke težave …

Kakšno je zdaj kadrovsko stanje v ZD, kako je z 
zdravniki? Bodo vpisovali nove paciente?
V času covida smo bili zaradi obsega dela primorani 
zaposliti dodaten kader, dve diplomirani medicinski 
sestri za določen čas, ostale smo prerazporedili. Kar 
se tiče zdravnikov, upam, da bo tako stanje ostalo. 
Res so obremenjeni, imamo tri mlade zdravnike, 
jeseni pričakujemo še eno specializantko družinske 
medicine, ki bo lahko ostala nekaj časa. Imamo še 
enega štipendista, ki pa je še pripravnik in mora 
specializacijo še opraviti. Če bi se oba zaposlila pri 
nas, imamo, kar se tiče Občine Dravograd, situacijo s 
strani zdravnikov rešeno. 
V četrti ambulanti, ki smo jo odprli januarja, 
vpisujemo nove paciente, predvsem paciente 
dr. Hlebove, nimamo pa polnega programa, saj 
zdravnika dr. Lazić in dr. Sabo delata pogodbeno. 

Končno boste dobili nove prostore. Pred nekaj 
tedni vas je na to temo obiskal tudi, zdaj že bivši, 
minister Janez Poklukar.
Da, končno! Gre za investicijo v višini več kot 5 
milijonov evrov, od česar Ministrstvo za zdravje 
prispeva 707.000 €. Občina se trudi, da bi še na 
kakšnem razpisu pridobila dodatna sredstva. 
Novogradnja zdravstvenega centra Dravograd z 
izgradnjo prizidka bo zagotovila dodatne prostore 
za primarno zdravstveno dejavnost, lekarniško 
dejavnost, upravo in nujno medicinsko pomoč. 
Tako bo občanom omogočila bolj kakovostno 
zdravstveno oskrbo, lokacijsko povezanost 
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zdravstvene dejavnosti in lekarniških storitev, 
večjo odzivnost uslužbencev ZD, večjo varnost in 
zadovoljstvo pacientov. Prav tako bodo zagotovljeni 
dodatni programi družinske medicine in fizioterapije 
ter referenčne ambulante. ZD se bo gradil v več 
fazah, prva – izgradnja ZD – pa se zagotovo, to lahko 
potrdim, začne jeseni.

Omenili ste, da izvajate tudi preventivne 
programe, uspešno deluje tudi Center za krepitev 
zdravja. Kako se lahko vključijo občani?
Center za krepitev zdravja je konzorcij skupaj z ZD 
Slovenj Gradec, s katerim zgledno sodelujemo. 
Od njih dobimo določene profile (fizioterapevtko, 
kineziologinjo, psihologinjo), mi pa za delavnice 
izobražujemo diplomirane medicinske sestre. 
Delavnice so zdaj končno začele potekati aktivno. 
Občani lahko informacije o njih najdejo v lokalnih 
medijih, na plakatih, na spletu in pri nas v ZD ter se 
jim lahko kadarkoli priključijo, sicer pa jih sestre v 
referenčnih ambulantah in zdravniki kar napotijo na 
te delavnice, da čim prej zajezimo bolezen oz. njene 
znake (predvsem diabetiki). Ljudje se vključujejo 
tudi preko društev, s katerimi se že dobro poznamo. 
Mislim, da imamo pri tem prave ljudi na pravem 
mestu, ki skrbijo za preventivo občanov. 

Kako je z dežurno službo v Dravogradu? Kam 
se lahko občani v nujnih primerih obrnejo po 
pomoč?
Če gre za nujno medicinsko pomoč, kličejo 112 oz. 
se obrnejo na nujno medicinsko pomoč v Slovenj 
Gradcu, kjer so jim na voljo zdravniki urgentne 

medicine. Mi dežurstva kot takega nimamo, naši 
zdravniki tudi ne hodijo po terenu. Smo pa prisotni 
ob sobotah, nedeljah in praznikih med 7. in 12. uro 
(sestra in zdravnik) za akutne primere, ne ravno 
nujne – bolečine, alergije, prehlade, kar ni takoj za 
urgenco.   

Kje še vidite potencial, da se lahko ZD še bolje 
razvija in še bolje skrbi za občane?
Že od leta 2015 stremimo h kakovosti. Imamo tudi 
certifikat ISO standardov. Vsako leto izvajamo tudi 
ankete za paciente in zaposlene. S strani pacientov 
vedno dobivamo slabo oceno glede dostopnosti in 
parkirišč, včasih se pojavi tudi kakšna pritožba glede 
dela. Mislim, da so službe v ZD primerne, zdravniki, 
upam, da bodo ostali in da jih pridobimo, kot smo 
načrtovali. Če bi pridobili še program fizioterapije, 
bi bilo to za naše občane odlično, saj s tem ne bi bilo 
treba več hoditi na terapije v sosednja mesta. 

Bi radi še kaj sporočili bralcem Informatorja?
Bralce oz. naše paciente moram na tem mestu 
najprej pohvaliti, da so bili v lanskem letu še 
posebej strpni in razumevajoči. Z njihove strani smo 
marsikdaj prejeli pohvalo za naše delo, tudi kakšno 
grajo, za kar nam je žal, a to smo skušali, kolikor je 
bilo mogoče, takoj popraviti in uskladiti nesoglasja. 
S pacienti smo dobro sodelovali in upam, da bo 
tako tudi v prihodnje. Še enkrat se jim zahvaljujem 
za razumevanje, če kdaj ni oz. ne bo šlo vse čisto 
gladko in jim želim, da ostanejo zdravi!

Katja Čevnik

Simbioza Giba je največja vseslovenska akcija, ki 
združuje idejo medgeneracijskega sodelovanja, 
prostovoljstva in gibanja.

Spodbujajo zdrav življenjski slog vseh generacij, 
ustvarjajo medgeneracijsko sodelovanje, omogočajo 
brezplačno spoznavanje novih gibalnih, rekreativnih 
in športnih aktivnosti in spodbujajo aktiven in zdrav 
način življenja v vseh življenjskih obdobjih.

Vseslovenska akcija  je potekala cel mesec maj, s 
poudarkom na osrednjem tednu med 9. 5. in 16. 5. 
2022.

Zdravstveni dom Dravograd se je skupaj z 
Občino Dravograd prijavil na projekt Simbioza 
Giba. Izvedli smo dva dogodka, in sicer test hoje 
na 2 km in prikaz uporabe zunanjega fitnesa. 
Dogodka sta pritegnila kar nekaj obiskovalcev, 
ki so krepili svoje zdravje.
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DRAVOGRAD
Prikaz Zdravje v občini 2022 je namenjen pregledu
ključnih kazalnikov zdravja v občini v primerjavi s slo-
venskim in regionalnim povprečjem.

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

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

Več podatkov o zdravju pa lahko najdete na spletni
strani https://podatki.nijz.si. Več informacij o Covid-19
najdete na https://www.nijz.si/sl/koronavirus-201
9-ncov.

NEKAJ DEJSTEV O ZDRAVJU V OBČINI

Zdravstveno stanje in umrljivost

 Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala
povprečno 24,6 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 18,0
dni.

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

 Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,0
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 5,2 na 1000, v Sloveniji pa
6,5.

 Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od
slovenskega povprečja.

 Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 24 na
100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 18.

Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 Telesni �tnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v
transportnih nezgodah je bila 1,6 na 1000 prebivalcev, v
Sloveniji pa 1,3.

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

 Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega
črevesa in danke je bila 67,5 %, v Sloveniji pa 64,4 %.

 Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka
materničnega vratu je bila 75,8 %, v Sloveniji pa 69,5 %.

Slika 1: Prekomerna prehranjenost odraslih, 2020 Slika 2: Umrljivost po stalnem bivališču na 100.000 prebivalcev -
starostno standardizirana, povprečje 2016–20

Izdal: Nacionalni Inštitut za javno zdravje
Trubarjeva 2, SI-1000 Ljubljana, Slovenija
E-mail: info@nijz.si
Slike: Neca Galičič, Peter Marinšek, Živa Rant, Ada Hočevar Grom
Datum: maj 2022 (torek, 19.04.2022 @ 11:35:34)
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Pandemija covida-19 in življenje prebivalcev Slovenije

Pandemija, sindemija in infodemija
Pandemija covida-19 je v naša življenja prinesla veliko
sprememb in izzivov. Poleg posledic same nalezljive
bolezni pandemija zaradi sprejetih ukrepov vpliva tudi
na zdravstvene storitve in na zdravljenje drugih bolni-
kov, npr. tistih z rakom in drugimi nenalezljivimi bole-
znimi, zato govorimo o sindemiji. To pomeni, da dve
ali več bolezni medsebojno vplivata na način, ki pov-
zroči večjo škodo kot zgolj vsota obeh bolezni. Najbolj
prizadete so socialno-ekonomsko najšibkejše skupine
prebivalcev. Zaradi hitrega širjenja informacij, dezin-
formacij in zavajajočih podatkov prek različnih komu-
nikacijskih kanalov pa se soočamo tudi z infodemijo.
Tako v Sloveniji kot na svetovni ravni je osupljiv po-
rast dezinformacij in različnih teorij zarot vplival tudi
na zmanjšanje zaupanja v državne inštitucije in od-
ločevalce ter celo v strokovnjake in s tem na slabše
upoštevanje priporočenih ukrepov. Zaradi naštetih
dejstev je pomembno okrepiti stopnjo zdravstvene
pismenosti slovenskih prebivalcev, kar vključuje posa-
meznikovo znanje, motivacijo in sposobnost za dosto-
panje do zdravstvenih informacij, njihovo razumevanje,
ocenjevanje in presojanje ter uporabo in sprejemanje
odločitev v zvezi z zdravstvenimi informacijami, pred-
vsem v povezavi s promocijo zdravja ter ohranjanjem
ali izboljšanjem zdravja v vseh življenjskih obdobjih.

Z namenom razumevanja vedenja ljudi v povezavi s
pandemijo covida-19 smo na Nacionalnem inštitutu
za javno zdravje izvedli raziskavo o vplivu pandemije
na življenje ljudi, ki smo jo poimenovali SI-PANDA
2020/2021. Potekala je od 4. decembra 2020 do
10. decembra 2021 v obliki spletne raziskave z de-
vetnajstimi ponovitvami. V vsakem valu raziskave je
sodelovalo približno 1000 odraslih oseb, starih od 18
do vključno 74 let. V nadaljevanju predstavljamo nekaj
ključnih ugotovitev.

Za uspešnost obvladovanja pandemije je pomembno
zaupanje prebivalcev v različne inštitucije oziroma nji-
hove predstavnike, zato smo anketirance spraševali,
ali zaupajo določenim osebam oziroma inštitucijam,
da ustrezno obvladujejo pandemijo. Rezultati1 so po-
kazali, da cepljene osebe v večji meri zaupajo posa-
meznim inštitucijam oz. njihovim predstavnikom kot
osebe, ki se ne nameravajo cepiti (Slika 3).

Odločevalci na lokalni ravni so bili verjetno premalo
vključeni v obvladovanje pandemije covida-19, kar je
najverjetnejši razlog za relativno nizko zaupanje ljudi v
župane. Ker so bližje ljudem in bolje razumejo okoli-
ščine, v katerih ljudje živijo, bi bili s podajanjem konsi-

stentnih, na dokazih temelječih informacij in s tem, da
bi prisluhnili stiskam ljudi, deležni večjega zaupanja in
bi lahko pomembneje vplivali tudi na vedenje ljudi ter
njihovo sledenje priporočilom.

Slika 3: Zaupanje v osebe in institucije, da ustrezno obvladujejo
pandemijo, skupaj in glede na precepljenost; 17. val raziskave SI-
PANDA

Poslabšanje življenjskega sloga in zmanjšanje stikov
z zdravstvenim sistemom
Raziskava kaže, da je v času pandemije covida-19 pri-
šlo do poslabšanja življenjskega sloga prebivalcev Slo-
venije. Do največjega poslabšanja je prišlo pri najmlajši
starostni skupini anketiranih oseb. Anketiranci stari od
18 do 29 let so v primerjavi z drugimi starostnimi sku-
pinami v največji meri poročali, da so bili manj �zično
aktivni, uživali so več nezdrave hrane, več so kadili in
pili več alkohola kot pred pandemijo (Slika 4).

Vse starostne skupine anketirancev so poročale tudi
o povečanju časa preživetega pred različnimi zasloni,
v primerjavi s časom pred pandemijo. Tudi tukaj so
izstopali najmlajši, pri katerih se je delež tistih, ki so
v dveh tednih pred anketiranjem preživeli več časa
pred zasloni kot pred pandemijo, gibal od 45 do kar
61 odstotkov.

V času pandemije covida-19 je četrtina anketiranih
oseb poročala o povišanju telesne mase. Povečanje
telesne mase je bilo bolj pogosto v starostnih skupi-
nah od 30 do 49 let (28,2 %) in od 18 do 29 let (27,8 %).
Kot razloge za povišanje telesne mase so anketiranci
navedli: prenizko stopnjo telesne dejavnosti oziroma
sedeč življenjski slog (77,2 %), stres (57,3 %) in nezdravo
prehrano (42,9 %).

1 Izsledki panelne spletne raziskave SI-PANDA: https://www.nijz.si/sl/izsledki-panelne-spletne-raziskave-si-panda.
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Slika 4: Vpliv pandemije na življenjski slog v 2 tednih pred anketira-
njem, skupaj in po starostnih skupinah; 19. val raziskave SI-PANDA

Pandemija je imela vpliv tudi na pogostost stikov z
zdravstvenim sistemom. Delež oseb, ki so poročale,
da so se v dveh tednih pred anketiranjem izogibale
zdravniku zaradi težave, ki ni bila povezana z virusom
SARS-CoV-2, se je tekom raziskave gibal med 22 in 35
odstotki. Zaradi zamikov v zdravstvenih obravnavah
ob hkratnem poslabšanju življenjskega sloga lahko
pričakujemo poslabšanje epidemije kroničnih nena-
lezljivih bolezni, slabše duševno zdravje prebivalcev
in povečano obremenitev zdravstvenega sistema po
koncu pandemije covida-19.

Pandemija je vplivala tudi na duševno zdravje
Med 20 in 25 odstotkov oseb je tekom vseh valov raz-
iskave poročalo, da so stres doživljali vsakodnevno ali
pogosto, najpogosteje osebe v starostni skupini od 18
do 29 let. Pogostost doživljanja stresa se je z višanjem
starosti sicer zmanjševala in je bila najnižja v najstarejši
starostni skupini (od 65 do 74 let). Stres so pogosteje
doživljale ženske v primerjavi z moškimi.

Kot najpogostejši razlog za stres so anketiranci navajali
obremenitve na delovnem mestu, zaskrbljenost za-
radi neresničnih informacij glede virusa SARS-CoV-2
in zaskrbljenost zaradi negotove �nančne prihodnosti.
Tu se torej ponovno kažejo posledice infodemije, ki ne
le ovira ustrezno obvladovanje epidemije, temveč tudi
spravlja ljudi v stisko in stres.

Podobno kot pri stresu je bilo tudi tveganje za anksi-
ozno motnjo oz. tesnobo najvišje pri mladih odraslih,
kar je skladno z ugotovitvami iz tujine. V starostni sku-
pini od 18 do 29 let je to navajala petina oseb (21,1 %),
nato pa je delež upadal do starostne skupine od 65
do 74 let, kjer je 7,4 % oseb poročalo, da se soočajo
s simptomi tesnobe. Delež oseb, ki so se soočali s
simptomi depresije, je znašal 15 %.

Socialna opora med pandemijo covida-19
Socialna opora ima pomembno vlogo pri soočanju in
premagovanju kriznih situacij, kakršna je pandemija.

Deluje lahko kot zaščitni dejavnik pri pojavu različnih
težav, še posebno težav v duševnem zdravju. Da bi
ugotovili, kakšno vlogo ima socialna opora v Slovenji,
smo v raziskavo vključili tudi vprašalnik za samooceno
socialne opore.

Rezultati so pokazali, da je povprečna samoocena so-
cialne opore na 5-stopenjski lestvici, kjer 1 pomeni
’nikoli’, 5 pa ’vedno’, znašala 4,16, kar pomeni, da so v
povprečju osebe odgovorile, da pogosto prejmejo so-
cialno oporo. Glede starostne strukture se je izkazalo,
da imajo najvišjo samoocenjeno socialno oporo osebe
v starostni skupini od 50 do 64 let (4,20), najnižjo pa
najmlajši udeleženci raziskave (4,08). Razlike v soci-
alni opori so se pokazale tudi glede na bivalno okolje
anketiranih oseb: o najvišji socialni opori so poročali
tisti, ki živijo v primestnem okolju (4,24), o najnižji pa
presenetljivo tisti, ki živijo v podeželskem okolju (4,09).
O najslabši socialni opori so poročali še: nezaposleni,
osebe s kroničnim obolenjem, osebe s težavami v
duševnem zdravju (še posebej tisti z depresivno mo-
tnjo), osebe iz nižjega družbenega sloja, osebe, ki živijo
same ter tisti, ki se jim je poslabšalo �nančno stanje v
zadnjih treh mesecih pred anketiranjem. Pri skupinah
prebivalcev v Sloveniji, ki imajo slabšo socialno oporo,
lahko pride tudi do slabših zdravstvenih izidov. Zato bi
morale odgovorne inštitucije in organizacije predvsem
na lokalnem nivoju usmeriti več naporov, da bi tem
ljudem poskušali izboljšati njihovo socialno oporo tudi
v času pandemije covida-19 in po njej.

Spremenjene okoliščine potrebujejo spremenjen od-
ziv
Raziskava SI-PANDA je pokazala, da se tudi v Sloveniji
srečujemo z znaki pandemske izčrpanosti. Pandemija
covida-19 je poslabšala življenjski slog prebivalcev,
vplivala na manj pogoste stike z osebnim zdravnikom
in poslabšala duševno zdravje prebivalcev. Negativen
vpliv pandemije je glede na rezultate opazen pred-
vsem pri mlajših prebivalcih, kar kaže na to, da je virus
SARS-CoV-2 zaradi težjega poteka bolezni in umrljivo-
sti bolj prizadel starejše, posledice ukrepov za obvla-
dovanje pandemije pa so prizadele predvsem mlajše
skupine prebivalstva.

Zaradi vsega navedenega se bomo v Sloveniji soo-
čali z različnimi posledicami pandemije. Ključnega
pomena so pravočasni ukrepi odločevalcev tako na
področju zdravstva in socialne zaščite, kot tudi na dru-
gih področjih, da preprečimo povečevanje neenakosti
v zdravju bodočih generacij. Še bolj kot pred pande-
mijo covida-19 je pomembno delovanje na lokalnem
nivoju, kjer je potrebno krepiti promocijo zdravega ži-
vljenjskega sloga in ustvarjati okolja, ki spodbujajo
telesno dejavnost in rekreacijo. Krepiti je potrebno
socialno oporo in sosedsko povezanost ter takojšnjo
pomoč v primeru duševnih stisk. Covid-19 je za vedno
spremenil našo skupnost, a če bomo spremembe ra-
zumeli in pravilno ukrepali, bo ta sprememba lahko
tudi na bolje.

Vsebine so pripravile sodelavke Centra za proučevanje in razvoj

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

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

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

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

P
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sk

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

0

1

1.2 Prirast prebivalstva -3,8 -3,8 -1,6 6,2

1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let) 6,7 6,7 5,4 5,5 %

1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj) 12,7 12,7 13,5 13,2 %

1.5 Stopnja delovne aktivnosti 61,5 61,5 61,7 64,6 %

D
e
ja
vn
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ve
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an

ja

2.1 Telesni �tnes otrok (!) 43,8 43,8 .s 44,3 indeks

2.2 Prekomerna prehranjenost otrok (!) 32,4 32,4 .s 27,8 %

2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah 1,6 1,6 1,6 1,3 sss/1000

2.6 Prometne nezgode z alkoholiziranimi povzročitelji 7,8 7,8 8,9 8,9 %

2.8 Umivanje zob 66,8m 66,8 71,3 68,4 %

2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih 59,7m 59,7 58,6 55,9 %

2.10 Hrupno okolje 20,1m 20,1 21,8 26,4 %

2.12 Dostop do rekreacijskih površin 85,9m 85,9 87,0 88,2 %

P
re
ve

nt
iv
a 3.1 Odzivnost v Program Svit 67,5 67,5 65,3 64,4 %

3.2 Presejanost v Programu Zora 75,8 75,8 76,0 69,5 %

3.4 Presejanost v Programu DORA 79,4 79,4 77,2 76,7 %

Z
d
ra
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tv
e
n
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an

je

4.2 Bolniška odsotnost 24,6 24,6 22,6 18,0 dnevi

4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let) 0,3 0,3 0,6 0,7 sss/1000

4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več) 1,3 1,3 1,7 1,8 sss/1000

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

4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka 22,0 22,0 22,8 22,5 sss/100

4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi 10,4 10,4 11,3 11,6 sss/100

4.8 Srčna kap (35-74 let) 2,0 2,0 2,7 2,1 sss/1000

4.9 Možganska kap (35-84 let) 3,7 3,7 3,3 2,5 sss/1000

4.10 Novi primeri raka 497 497 561 568 sss/100.000

4.15 Novi primeri raka debelega črevesa in danke 77 77 67 65 sss/100.000

4.16 Novi primeri raka pljuč 44 44 75 69 sss/100.000

4.17 Novi primeri raka dojke 86 86 108 125 sss/100.000

4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več) 5,2 5,2 6,2 6,5 sss/1000

4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj 12,8 12,8 14,9 14,2 sss/100

4.13 Pomoč na domu 1,1 1,1 1,0 1,8 %

4.14 Klopni meningoencefalitis 25,5 25,5 22,5 8,3 sss/100.000

U
m
rl
jiv
o
st
*

5.1 Umrljivost po stalnem bivališču 944 944 971 922 sss/100.000

5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let) 84 84 77 71 sss/100.000

5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let) 138 138 164 156 sss/100.000

5.6 Umrljivost zaradi raka pljuč (0-74 let) 31 31 42 39 sss/100.000

5.7 Umrljivost zaradi samomora 24 24 20 18 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. ! Opozorilo: Podatki niso na voljo za vse občine zaradi ukrepov za omejevanje covid-19 epidemije.
m: Podatki temeljijo na

statističnem modelu.
s: Podatka za izbrano občino, UE oz. statistično regijo ni mogoče prikazati, ker meritve v nekaterih občinah zaradi pandemije niso bile opravljene.

Pojasnilo h kazalnikom:
Prebivalci in skupnost: 1.1: leto 2020; 1.2: leto 2020; 1.3: leto 2020, stari 80 let in več; 1.4: leto 2020, stari 25-64 let; 1.5: leto 2020, stari 15-64 let. Dejavniki tveganja za zdravje: 2.1: leto 2020, otroci in mladostniki, stari 6-14 let;
2.2: leto 2020, otroci in mladostniki, stari 6-14 let; 2.5: povprečje 2016-2020; 2.6: povprečje 2016-2020; 2.8: leto 2020; 2.9: leto 2020; 2.10: leto 2020; 2.12: leto 2020. Preventiva: 3.1: leto 2020; 3.2: povprečje 1.7.2017 –
30.6.2020, ženske, stare 20-64 let; 3.4: 1.1.2020 – 31.10.2021, ženske, stare 50-69 let. Zdravstveno stanje: 4.2: leto 2020, zaposleni prebivalci; 4.3: povprečje 2016-2020, bolnišnične obravnave, stari 0-19 let; 4.4: povprečje
2016-2020, bolnišnične obravnave, starejši od 15 let; 4.5: leto 2020; 4.6: leto 2020; 4.7: leto 2020; 4.8: povprečje 2016-2020, bolnišnične obravnave, stari 35-74 let; 4.9: povprečje 2016-2020, bolnišnične obravnave, stari 35-84
let; 4.10: povprečje 2014-2018, novo odkriti raki razen nemelanomskega; 4.11: povprečje 2016-2020, bolnišnične obravnave, stari 65 let in več; 4.12: leto 2020; 4.13: leto 2020, stari 65 let in več; 4.14: povprečje 2011-2020; 4.15:
povprečje 2014-2018; 4.16: povprečje 2014-2018; 4.17: povprečje 2014-2018. Umrljivost: 5.1: povprečje 2016-2020; 5.2: povprečje 2016-2020, stari 0-74 let; 5.3: povprečje 2016-2020, stari 0-74 let; 5.6: povprečje 2016-2020,
stari 0-74 let; 5.7: povprečje 2016-2020.
Viri podatkov: Nacionalni inštitut za javno zdravje, Statistični urad Republike Slovenije, Ministrstvo za �nance, Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa, Fakulteta za šport (UL), Register raka, Inštitut Republike
Slovenije za socialno varstvo:
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V petek, 8. aprila 2022, je v okviru projekta 
»Dravograd zdravo mesto« z namenom obeležitve 
7. aprila − Svetovnega dneva zdravja potekal »Dan 
zdravja 2022«. Gibalno-izobraževalni dogodek je 
od 9. do 13. ure potekal pred in v športni dvorani 
ŠPiC D ter v prostorih MCD Dravograd. V skladu s 
sloganom Svetovnega dneva zdravja »Naš planet, 
naše zdravje« smo posebno pozornost namenili 
našemu planetu in odgovornemu ravnanju z njim. 
Po otvoritvi je uvodnemu delu sledila krajša vodena 
vadba »1000 gibov« in predavanje »Zdrav življenjski 
slog«. Obiskovalci so si v času trajanja dogodka 
lahko ogledali razstavo izdelkov na temo zdravje, ki 
so jo pripravili otroci Vrtca Dravograd. Na stojnicah 
za krepitev zdravja so si lahko izmerili krvni tlak in 
sladkor, se postavili v čevlje starostnika ter si na 
kolesu pripravili zdrav napitek. Predstavljeni so 
bili preventivni programi in vsebine, problematika 
sladkorne bolezni in tako dalje. 

Za šolsko mladino je bil glede na starostno skupino 
pripravljen aktiven program gibalno-izobraževalnih 
delavnic. Za dodatno animacijo sta poskrbeli 
tudi maskoti AMZS, ki sta opozarjali na varnost v 

prometu. Predšolski 
otroci pa so se udeležili 
vadbe »1000 gibov«.  

Veseli nas, da je 
dogodek obiskalo 
veliko obiskovalcev, 
posebej smo veseli 
velike udeležbe 
predšolske in šolske 
mladine.

Bogat program, ki je bil namenjen promociji in 
krepitvi zdravja, je povezal društva in organizacije v 
naši občini ter zunanje strokovne institucije s tega 
področja.

Hvala vsem, ki ste na kakršenkoli način prispevali 
svoj kamenček v mozaik tega dneva. 

Varujmo naš planet in naše zdravje.

Projektni svet  »Dravograd zdravo mesto«
Avtorica: Bojana Flis

SVETOVNI DAN ZDRAVJA 2022
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Obdobje epidemije COVID-19 
si bomo vsekakor zapomnili, 
saj je novi koronavirus korenito 
spremenil in posegel v naše 
življenje in delo, epidemija pa je 
izpostavila nujne dobre in slabe 
strani. Preverila je vzdržnost, 
pripravljenost. Pokazala nam 
je ogledalo našega življenja in 
ravnanja ter nas resno opozorila 
na že pozabljene potrebe 
po povezanosti, solidarnosti, 
komuniciranju z ljudmi. 

Epidemija, ki je zahtevala 
ogromno žrtev in za seboj pustila 
boleče posledice, je bila hkrati 
izziv za iskanje boljših rešitev. 
Navade vedenja in procese 
dela, ki se jih prej z dolgoletnimi 
napori ni dalo spremeniti, 
smo spremenili skoraj čez noč. 
Sprejeli in začeli smo uporabljati 
nove načine komunikacije, ki 
so morali zamenjati osebni stik. 
Kljub izrednim razmeram smo 
zagotovili, da življenje teče dalje. 
Na srečo so se v letošnjem letu 
razmere počasi začele izboljševati, 
in tako smo morali navodila NIJZ 
upoštevati le do marca, nato pa 
so se ukrepi počasi sproščali. 

Naša temeljna načela so nas vodila 
tudi v letu 2022, pri čemer smo s 
skupnimi napori in močmi izpeljali 
veliko večino naših skupnih ciljev 
in nalog. OZRK Dravograd je s 
petimi krajevnimi organizacijami 
Rdečega križa, 85 prostovoljci in 
eno zaposleno sekretarko v letu 
2022 skladno z Zvezo združenj 
Rdečega križa Slovenije opravil 
vse ključne naloge s področja 
javnih pooblastil in drugih 
humanitarnih programov. 

Na začetku leta 2022 je bila naša 
glavna naloga pomoč ranljivim 
skupinam ljudi v času epidemije,  
ki so se znašli v različnih  socialnih 
stiskah, saj mnogi izmed njih niso 

bili deležni pozitivnih posledic. 
Vsi napori so bili usmerjeni v 
en sam cilj, in sicer pomagati 
najbolj ranljivim skupinam ljudi 
predvsem na področju splošnih 
humanitarnih programov. V 
naši organizaciji smo uspeli 
blažiti socialno stisko ljudi z 
razdeljevanjem pomoči vsem, 
ki so zanjo prosili in bili do nje 
upravičeni. 
 

Krvodajalstvo 
Najbolj plemenita dejanja so tista, 
s katerimi pomagamo drugemu. 
In krvodajalstvo, ki ima pri nas 
že dolgoletno tradicijo, zagotovo 
sodi med dejanja, s katerimi 
pomagamo sočloveku oz. še več, 
saj mu lahko rešimo življenje. 

Večina od nas morda nikoli ne 
bo potrebovala krvi, a zagotovo 
poznate nekoga, ki je takšno 
izkušnjo imel. In to je tudi trenutek, 
ko se zavemo, kako smo odvisni 
drug od drugega. Z darovanjem 
krvi krvodajalci omogočajo 
sodobno zdravljenje. Ker krvi še 
ni mogoče umetno narediti, so 
bolniki in prejemniki krvi v celoti 
odvisni od krvodajalcev. Brez 
darovane krvi je ogroženo njihovo 
zdravje in pogosto tudi življenje. 

Če torej ni krvodajalcev, ni krvi!

Kako postati darovalec?
Krvodajalci lahko postanete tako, 
da pokličete na OZRK Dravograd 
na GSM 040 327  496 in sekretarka 
vam bo podala vse informacije. 
Svetujemo, da pred darovanjem 
krvi zaužijete lahek in nemasten 
obrok ter popijete malo več 
tekočine. Na darovanje krvi ne 
prihajajte tešči. Na darovanje 
krvi se je potrebno predhodno 
naročiti.

Krvodajalce še vedno vsak 
teden kličemo po telefonu in 
jim pošiljamo SMS sporočila. 
Sodelujemo s transfuzijskim 
oddelkom Splošne bolnišnice 
Slovenj Gradec. Krvodajalci so 
zaprošeni za povratni klic, sezname 
darovalcev krvi posredujemo v 
bolnišnico v Slovenj Gradcu, kjer 
se dogovorijo o uri prihoda in 
preverjanju pogojev za darovanje 
krvi. 

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

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 
nalog OZRK Dravograd. Z 
nudenjem materialne pomoči 
OZRK Dravograd pomaga lajšati 

OBMOČNO ZDRUŽENJE 
RDEČEGA KRIŽA DRAVOGRAD 
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socialno stisko brezposelnih, 
starostnikov, bolnih, osamljenih 
in drugih pomoči potrebnih. To se 
je pokazalo tudi v času epidemije 
COVID-19.  

Od januarja do maja 2022 
smo razdelili 56 FIHO in 213 
paketov intervencijske hrane. 
Pri razdeljevanju hrane nam je 
pomagalo devet prostovoljcev, ki 
so bili pripravljeni pomagati pri 
razdeljevanju hrane po domovih. 

V mesecu februarju je nastalo 
konfliktno stanje med Rusijo in 
Ukrajino. Rusi so napadli Ukrajino, 
ogromno ljudi je zbežalo, ostalo 
brez domov, sorodnikov, staršev, 
nastala so krizna območja, kjer so 
ljudje potrebovali pomoč. RKS je 
pristopil s humanitarno pomočjo, 
tudi vsa območna združenja 
smo pomagala s solidarnostjo 
(zbirali smo denarne prispevke, 
prehrambne artikle in higienske 
pripomočke). V OZRK Dravograd 
smo aktivirali vse OŠ za zbiranje 
prehrambnih artiklov in higienskih 
pripomočkov. 7. 3. 2022 smo s 
pomočjo štaba CZ odposlali tri 
palete prehrambnih artiklov in 
higienskih pripomočkov. Izdelki 
so bili s humanitarnim konvojem 
poslani v Ukrajino. Učenci 
osnovne šole v Dravogradu so 
zbrali 587,78 €, sredstva so bila na 
TRR RKS, le-ta pa ga je prenakazal 
na RK Ukrajine. 

Prva pomoč 
OZRK Dravograd je v sodelovanju 
AMZS in FIA pripravil obnovitveni 
tečaj za kandidate, ki so pred leti 
opravili izpit iz prve pomoči za 
šoferje. 5. 4. 2022 smo v dvorani 

ŠPIC-D pripravili program 
obnovitvenega tečaja, ki sta ga 
izvajali strokovni sodelavki s 
pridobljeno licenco za izvajanje 
programa PP (višja dipl. med. 
sestra Franja Hribernik in dipl. 
gerantologinja Manja Kotnik 
Gerold). Tečaj je potekal tri šolske 
ure, udeležilo se ga je 33 občanov. 
Obnovili so znanje o oživljanju 
z defibrilatorjem – na dojenčku, 
odraslem otroku in odrasli 
osebi, o krvavitvah, položaju 
nezavestnega, povijanju, ohladitvi 
idr. Ves material za praktični 
prikaz in delo je pripravilo 
Območno združenje Rdečega 
križa Dravograd. 

14. in 15. 5. 2022 sta naši 
strokovni sodelavki za PP, Manja 
Kotnik Gerold in Franja Hribernik, 
v gasilskem domu v Libeličah 
usposabljali gasilce pripravnike. 
Udeležencev je bilo od 15 do 
20. Program usposabljanja – 
oprema za nudenje PP, temeljni 
postopki oživljanja z AED, tujki 
v dihalih, nezavest, zastrupitve, 
poškodbe hrbtenice, krvavitve, 
zlomi, podhladitve, reševanje 
utopljenca, zajemalna nosila, šok. 

Letovanje otrok 
V času zimski počitnic je na 
Debelem rtiču letovalo 12 otrok 
iz socialno ogroženih družin. 

Višek hrane 
Od januarja do konca meseca 
aprila smo 25 uporabnikom 
razdelili 383 kg kruha in mesa, 149 
kosov drobnega peciva in sladic. 
Višek hrane nam pripravijo v 
trgovini SPAR na Mariborski cesti. 
Prostovoljke na terenu razdelijo 
hrano našim uporabnikom. 

Teden Rdečega 
križa 
Ob letošnjem Tednu Rdečega 
križa smo za obeleževanje 
humanitarnosti, ki je naše 
poslanstvo, izbrali slogan »Skupaj 
smo neustavljivi«.

Ob izrednih razmerah, v katerih 
smo zaradi pandemije živeli dobri 
dve leti, ob izrednih podnebnih 
spremembah, ob vojnih konfliktih 
v Ukrajini ter ob drugih političnih 
in socialnih konfliktih, ki sprožajo 
verižne reakcije v gospodarstvu 
in socialnem razvoju, smo priča 
pospešeni rasti števila ljudi, ki 
potrebujejo pomoč ali živijo pod 
pragom revščine. 

Namen Tedna Rdečega križa: 
skupaj lahko pomagamo in smo 
neustavljivi, ozaveščamo javnost 
o humanitarnih vrednotah, 
izpolnjujemo poslanstvo in 
dejavnosti, ki si jih zastavimo v 
Območnem združenju Rdečega 
križa Dravograd. V letošnjem letu 
smo zastavili veliko programskih 
aktivnosti:

od 9. 5. do 13. 5. 2022 smo 
našim uporabnikom po 
krajevnih organizacijah in v 
skladišču delili prehrambne 
artikle, kupljene iz lastnih 
zalog in zalog intervencijske 
hrane EU, 
klicali smo krvodajalce na 
naročanje,
merili krvni tlak, holesterol, 
sladkor in kisik po KS RK 

•

•

•
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(Trbonje, Libeliče, Črneče, 
Dravograd, Šentjanž, Ojstrica),  
obiskali smo starejše nad 90 
let, 
sprejemali smo mlade člane 
po osnovnih šolah,
prikazovali smo prvo pomoč 
po osnovnih šolah − program 
čeladica,
zbirali smo hrano in higienske 
pripomočke za ljudi, potrebne 
pomoči,
zbirali smo prostovoljne 
prispevke za pomoč učencem 
pri nakupu delovnih zvezkov,
postavili smo košarice za 
zbiranje prehrambnih artiklov 
v trgovinah Spar in Mercator.

Poročilo 
opravljenih 
aktivnosti v Tednu 
Rdečega križa 

Zbranih je bilo 180,20 kg 
prehrambnih artiklov in150 
kosov različnih prehrambnih 
izdelkov.
Zbranih je bilo 150 kosov 
higienskih pripomočkov.
Obiskali smo pet oseb, 
starejših od 90 let. 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Kri je v mesecu maju darovalo 
32 krvodajalcev. 
Merjenja krvnega tlaka, 
holesterola, sladkorja in kisika 
se je udeležilo 130 krajanov 
Občine Dravograd. 
Pripravili smo 53 prehrambnih 
paketov EU hrane in jih 
razdelili našim uporabnikom.
Predstavitve programa 
čeladica se bodo izvajale tudi 
v mesecu juniju.
Mladi člani RK bodo sprejeti v 
mesecu juniju.
Hrana in higienski pripomočki 
se bodo zbirali do konca 
meseca maja. 

Ob tej priložnosti se zahvaljujem 
vsem učencem osnovne šole 
v Šentjanžu in Dravogradu, 
mentoricam MČ RK in učiteljicam 
za veliko zbranih prehrambnih 
izdelkov, za zbiranje hrane v 
košaricah v Sparu in Mercatorju, 
vsem dobrim ljudem, ki so 
darovali prehrambne artikle našim 
prostovoljcem . Vse izdelke bomo 
namenili našim uporabnikom, 
da pomagamo ljudem v stiski in 
omilimo njihovo trpljenje. 

Prispevek pripravila Irena 
Gostenčnik, sekretarka OZRK 

Dravograd

•

•

•

•

•

•

DRUŠTVO UPOKOJENCEV DRAVOGRAD
IZOBRAŽEVALNE DELAVNICE
Delavnice za osebnostno in duševno zdravje

V mesecu maju so se člani Društva upokojencev 
Dravograd lahko udeležili delavnic za osebnostno in 
duševno zdravje z naslovom 5 ŽENSK V ŽENSKI & 5 
MOŠKIH V MOŠKEM. V prijetnem vzdušju so potekali 
pogovori med udeleženci in izvajalko srečanj, 
upokojeno profesorico Dragico Navodnik.
Nikoli ni prepozno, da poskrbiš za svoje telesno in 
duševno zdravje. Prva tema, 5 žensk in 5 moških je 

govorila o povezanosti z našimi petimi notranjimi 
organi: s srcem, jetri, vranico in ledvicami ter o 
tem, kaj jih slabi in kaj okrepi. Druga tema, Sreča in 
notranji mir in edino, kar lahko nadzorujemo, so naše 
misli. Tretja tema je zagotovo temelj našega zdravja 
in govori o medsebojnih odnosih in o odnosu do 
samega sebe, saj se ustvarjanje dobrih odnosov 
začne pri nas samih. Četrta tema je bila Duhovne 
prakse in je govorila o različnih duhovnih pristopih v 
svetu. Peta tema je bila 3S, kar pomeni samozavest, 
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samopodoba, samospoštovanje. Seveda so se vse 
teme pri izvajanju prepletale. Spoznavali so tudi 
temeljne vaje joge obraza. Delavnice se bodo v 
mesecu oktobru nadaljevale, vabljeni, spoštovani 
člani, da se nam pridružite.

Likovne delavnice

Začetek likovnih delavnic sega v Teden 
vseživljenjskega učenja 2021. V tem času so se 
udeleženke redno sestajale v prostorih Društva 
upokojencev Dravograd in spoznavale osnove 
likovnega izražanja, likovne tehnike ter perspektive. 
Tečaj je bil namenjen začetnikom kot spodbuda 
za njihovo nadaljnje likovno ustvarjanje. Rezultate 
njihovega ustvarjalnega dela si lahko ogledate 
na virtualni razstavi na naši spletni strani na FB. 
Delavnice je vodila upokojena likovna pedagoginja 
Nada Medved in se ji za njene spodbude in delo 
prav lepo zahvaljujemo.

Z delavnicami bomo nadaljevali jeseni in vabimo 
vse začetnike in vse, ki bi želeli slikati, pa ne vedo, 
kako bi začeli, da se nam pridružijo.

Pletenje

V tretjem življenjskem obdobju je prav zares čas, 
da se lotimo tiste dejavnosti, ki smo jo zmeraj želeli 
početi, pa za to ni bilo časa. Ena izmed takih je tudi 
pletenje. Skupina osmih članic pod strokovnim 
vodstvom Marije Lorber pa se je lotila pletenja 
nogavic, otroških copatk, rokavic, šalov … Izbrskale 
so staro vedenje o pletenju in ga oplemenitile z 
novim znanjem. Bilo je tudi nekaj izpuščenih zank in 

Sredi dela (Foto: Marija Pristovnik

Fraktalne risbe (Foto: Ivanka Mori)

Nataša Zavec, akril (Foto: Nataša Zavec)

Staša Podstenšek, akril (Foto: Staša Podstenšek)
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zapletov pri pletenju 
s petimi pletilkami, 
ampak vedno manj. 
Rezultate in dosežke 
si lahko ogledate na 
virtualni razstavi na 
naši spletni strani na 
FB. Mariji Lorber se za 
njen trud in vztrajnost 
pri mentorstvu prav 
lepo zahvaljujemo, 
vas, dragi člani, pa 
vabimo, da se nam 
jeseni pridružite.

Zapisala mag. Ivanka Mori, podpredsednica DU

Cvetka Repotočnik, 
nogavičke  (Foto: Cvetka 

Repotočnik)
Sredi dela (Foto: Ivanka Mori)

NAŠI AKTIVNI BRALCI
‘Korona’ nam je v pretekih letih življenje precej 
spremenila. Marsikaj smo pogrešali, marsičemu smo 
se morali odreči, veliko vsakdanjih stvari smo morali 
spremeniti in se prilagajati ukrepom. Epidemija nam 
je onemogočila druženje, skupno zabavo, izlete 
…, več kot sicer pa smo brali. Knjige so nam bile v  
uteho in morda smo se prav v tem času bolj zavedali 
tolikokrat izrečenih besed: Knjiga je moja najboljša 
prijateljica! 

Naša srečanja O KNJIGAH IN BRANJU OB KAVICI 
smo lani izvedli le šestkrat, letos pa se spet družimo 
vsak mesec. Ob dnevu žena smo člani pripravili 
virtualno proslavo. Ker je letos 100-letnica rojstva 
Karla Destovnika Kajuha, smo se odločili za recital 
njegovih pesmi, namenjenih materi in dekletu 
in predstavitev njegovega življenja. Vseh deset 
sodelujočih že desetletja ni nastopalo in recitiralo, 
a nam je, seveda z malo treme, uspelo. Joc Praper 
je prireditev popestril s krasnimi ljubezenskimi 
pesmimi, ob in o prazniku pa je spregovoril Srečko 
Mlačnik. Dogovorili smo se, da jeseni obiščemo 
Šoštanj in postaje Kajuhovega življenja.

V četrtek, 19. maja, pa se je skupina devetnajstih 
bralcev, tudi dve knjižničarki, odpravila na Preški 
vrh. Sonce je kar vabilo v naravo. Pot od Šrotneka, 
mimo Prežihovega spomenika do Prežihove bajte 
– spominskega muzeja Prežihovega Voranca je ob 
prijetnem klepetu in občudovanju bližnjih grap 
in hribov kar hitro minila. Ves čas pa je z desne na 
nas zrla mogočna Uršlja gora. Pred muzejem nam 
je vodička, domačinka, v lepem koroškem narečju 
predstavila Kuharjev rod, seveda s poudarkom na 
Lovru Kuharju. Marsikaj povedanega smo že poznali, 
izvedeli pa seveda še mnogo novega. Med drugim 
je izrazila tudi prepričanje, da je Voranc s svojim 
romanom Jamnica Kotljam zapustil pravi kulturni 
spomenik. Zanimiv je bil tudi ogled bogatega in 
urejenega muzeja, kašče in »gartlna«. Načrtujejo 
pa Prežihovino kulturno in prostorsko še obogatiti. 
Polni vtisov smo po gozdni poti pešačili nazaj, se 
vmes še ustavili in fotografirali ob Prežihovem kipu 
in prijeten dopoldan zaključili s kavo v Punktu. 

Kristina Ločičnik, predsednica komisije za kulturo 

Obisk Janje Čebulj, avtorice knjige o Uršlji gori 
(Foto: Ivanka Mori)

Pred spomenikom Prežihovega Voranca 
(Foto: Jerneja Ban)
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LETNI KONCERT MOŠKEGA PEVSKEGA ZBORA DRUŠTVA 
UPOKOJENCEV DRAVOGRAD

Moški pevski zbor DU Dravograd je 13. maja po dveh 
letih premora spet izvedel tradicionalni letni koncert 
pod vodstvom zborovodkinje Alenke Mori. Dogajalo 
se je v cerkvi sv. Vida v Dravogradu. Repertoar je bil 
sestavljen pretežno iz koroških pesmi, nekaj pa je 
bilo tudi dalmatinskih. Ob tej priliki je koordinator 
javnega sklada Robi Preglav podelil zlate in častne 
Gallusove značke za dolgoletno sodelovanje pri 
pevskih zborih. Zlato Gallusovo značko sta prejela 
Milan Krevh in Mitja Vavče. Častne Gallusove značke 
pa so prejeli Peter Praper, Jože Praper in Marjan 
Popič. V goste smo povabili žensko vokalno skupino 
Deteljica z Raven na Koroškem, s katero smo na 
koncu koncerta zapeli tudi nekaj skupnih pesmi. Za 
moderiranje in prijetno ter sproščeno vzdušje na 
koncertu pa je poskrbela naša stalna moderatorka 
Krista Ločičnik. 

Jakob Mori, predsednik MoPZ    

MoPZ (Foto: Ivanka Mori)

Naša stalna publika (Foto: Ivanka Mori)

ŽePZ Deteljica (Foto: Ivanka Mori)

ŠPORTNE AKTIVNOSTI DRUŠTVA UPOKOJENCEV DRAVOGRAD
V Društvu upokojencev Dravograd se še naprej 
zavedamo, da je mogoče v starosti z redno telesno 
vadbo in druženjem doseči pozitivne spremembe 
v organizmu, upočasniti proces staranja in tako 
ohraniti neodvisnost starejših oseb ter s tem 
kakovost njihovega življenja.

Gibalno aktivni smo bolj zdravi, ustvarjalni, 
zadovoljni, srečni, pozitivno misleči. Uživamo v 
druženju in s tem preprečujemo stresne situacije, 
preizkušamo sebe, se potrjujemo, krepimo duha in 
skrbimo za zdravo življenje.

Športna aktivnost in rekreacija sta v našem društvu 
še kako prepoznavna. Sodelovali smo na večini 
tekmovanj, ki smo jih organizirali mi ali pa druga 
društva. Preveč bi bilo, če bi za vsako panogo in za 

vsako tekmovanje posebej omenjali vse aktivnosti 
in dosežene rezultate, zato naj navedem le nekatere 
najpomembnejše.

V januarju bi moralo naše društvo organizirati 
smučarsko tekmovanje pri Bukovniku. Zaradi velike 
okuženosti z novim koronavirusom in premajhnega 
števila prijavljenih smo morali tekmovanje 
odpovedati.

Februarja je peti val epidemije začel popuščati, 
tako smo lahko nadaljevali z našimi aktivnostmi. 
Nadaljevali smo s planinskimi pohodi, telovadbo 
upokojenk in telovadbo »GIBAM SE«. 

Nadaljevala se je Koroška kegljaška liga za 
upokojence, v kateri nastopa kar enajst ekip.
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Meseci marec, april in maj so bili 
za naše rekreativce in športnike 
najaktivnejši. Organizirana so 
bila  skoraj vsa regijska ekipna 
tekmovanja Koroške pokrajinske 
zveze društev upokojencev.

V Črni na Koroškem so tekmovali 
šahisti. Naša moška ekipa je 
suvereno osvojila 1. mesto. S 
tem odličnim dosežkom so se 
uvrstili na državno tekmovanje, 
za katerega kot organizator 
kandidira tudi naše društvo. 
Organizator streljanja z zračno 
puško je bilo DU Slovenj Gradec, 
kjer je naša moška ekipa zasedla 
3. mesto. 

V Mislinji je bilo organizirano 
regijsko tekmovanje v pikadu, ki 
se ga je udeležila le naša moška 
ekipa in zasedla 5. mesto. Martin 
Kogelnik je pri moških posamezno 
osvojil 3. mesto.

Po končani Koroški kegljaški ligi in 
z uvrstitvijo v zlato sredino so se 
naši kegljači udeležili še regijskega 
tekmovanja, tekmovanja parov 
in tekmovanja posameznikov. 
V tekmovanju parov sta Miran 
Kadiš in Milan Primožič osvojila 4. 
mesto. Prav tako je v konkurenci 
posameznikov Miran Kadiš osvojil 
4. mesto.

Še posebej veseli smo bili, da smo 
lahko za konec kegljaške sezone 
po dveh letih ponovno organizirali 
memorial Avgusta ČREŠNIKA. 
V ospredju memoriala je bilo 
druženje kegljačev upokojencev 
iz vseh koroških društev. Ampak 
če tekmujemo, so na koncu 
pomembni tudi rezultati. Prvo 
mesto je osvojilo DU Radlje ob 
Dravi, druga je bila ekipa DU 
Dravograd in tretja ekipa DU Črna 
na Koroškem. Za odlično izvedbo 
memoriala in v zadovoljstvo 
vseh kegljačev gre zahvala 
Kegljaškemu klubu Dravograd in 
sponzorstvu Koroških pekarn ter 
Športne zveze Dravograd.

Ob državnem prazniku dnevu 
upora proti okupatorju je bil v 
organizaciji KS Dravograd, DU 
Dravograd in v soorganizaciji 
veteranskih in domoljubnih 
društev izveden tradicionalni 
pohod. Kljub slabemu vremenu 
se je pohoda udeležilo okoli 60 
pohodnikov, na druženju pri 
Vrajenku pa je bilo vseh okoli 
100.

Omeniti velja še naše balinarje, 
ki so najštevilčnejša  ženska 
in moška ekipa športnikov 
rekreativcev. Obe skupini se v 
poletnih mesecih rekreirata na 
odlično pripravljenem balinišču 
pri Ribiškem domu. Tako ženska 
kot moška ekipa trenutno 
nastopata v Koroški balinarski 
ligi za upokojence, kjer se tako 
eni kot drugi borijo za sam vrh 
lige. Balinarjem poleg uspešnega 
zaključka ligaškega tekmovanja 
želimo tudi uspešne nastope 
na regijskem tekmovanju, kjer 
naši ekipi sodita med favorite. 
Organizator tekmovanja  bo v 
mesecu juniju  DU Mežica.

Na koncu bi povabil vse, ki bi si 
želeli druženja, tekmovanja in 
popestritve svojega življenja, da 
se nam pridružijo in sodelujejo 
pri programu, ki jim je glede na 
njihove sposobnosti in interese 
najbližji. S svojo prisotnostjo 
boste naredili nekaj za društvo, 
največ pa zase in svoje zdravje. V 
prvi vrsti je pomembno druženje, 
sodelovanje in šele na koncu 
je tekmovalnost, pa čeprav 
tekmujemo zato, da zmagamo. 
Zmagali smo že, ko smo se odločili 
za sodelovanje.

Janko Lorber, 
predsednik komisije za šport

Prispevke uredila 
mag. Ivanka Mori, 
podpredsednica DU

Šahisti (Foto: Janko Lorber)

Tekmovalne ekipe 
(Foto: Janko Lorber)

Strelci (Foto: Janko Lorber)

Naša ekipa kegljačev 
(Foto: Janko Lorber)
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V času epidemije koronavirusa smo vsakodnevno 
priča spremembam tako na področju zdravja 
in medicine kot na področju ukrepov in pravil. 
Spremembe so tako rekoč edina stalnica v teh 
negotovih časih. Kaj pa spremembe v nas samih?

Strokovne delavke na projektu Socialne aktivacije 
za Koroško, ki ga izvaja socialno podjetje Zavod 
Slokva, so. p. (in je del pilotnega projekta Ministrstva 
za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, 
sofinanciran s strani Republike Slovenije in Evropske 
unije iz sredstev Evropskega socialnega sklada), se 
vsakodnevno srečujemo z izzivi, kako udeležence 
(skupinsko ali individualno) motivirati, da naredijo 
premike v sebi. Projekt smo poimenovali »Izkoristi 
svoj potencial«, in sicer prav zaradi tega, ker 
resnično verjamemo, da prav vsakdo v sebi skriva 
notranje bogastvo in znanja, s katerimi lahko v 
družbi pusti pečat. S projektom stremimo k temu, 
da pri udeležencih odkrivamo skrite potenciale, jih 
spodbujamo, da jih prepoznajo in koristno uporabijo. 
Če se osredotočimo na svoje prednosti in ne toliko 
na slabosti, smo že na dobri poti k poklicnemu in 
osebnostnemu uspehu. Ampak, ali je to dovolj?

Naše zmožnosti, znanja in dobre lastnosti pridobimo 
že v mladosti, na nas samih pa je, da le-te negujemo, 
razvijamo in tudi izkoristimo. Seveda je dobro, da 

imamo ob sebi nekoga, ki nas pri tem spodbuja in v 
nas verjame (kadar mi sami tega ne zmoremo). 

V programu večkrat postavimo vprašanje: »Kdaj, 
če ne zdaj, je pravi čas, da naredite nekaj zase?« 
Ob pomoči, ki jo nudimo strokovne delavke, vodja 
programa, partnerica v projektu (psihologinja in 
kadrovnica) ter koordinatorke socialne aktivacije, 
ustvarjamo podporno okolje, v katerem ima 
udeleženec na voljo tako osebnostna kot tudi 
karierna svetovanja in kar je najbolj pomembno … 
nekoga, ki mu je mar. Nekoga, ki prisluhne in tudi 
sliši. Opažamo, da je včasih pri udeležencih ravno 
to tisto, kar največ šteje in da je večkrat potrebno le 
tako malo, da začne oseba razmišljati o tem, kaj (če 
sploh) si v resnici želi – tako na področju zaposlitve 
kot v zasebnem življenju.

Ampak, kako naprej, če sploh ne vemo, kaj si 
želimo? Kako prepoznati naše lastne želje od želja 
drugih? Najhuje je, da se v takih primerih zlahka 
vdamo rutini, smo žalostni ter nemotivirani, kar se 
nemalokrat odraža v psihosomatskih boleznih. 

V programu socialne aktivacije dajemo velik 
poudarek druženju v skupini, širjenju socialne 
mreže, pridobivanju koristnih informacij ter seveda 
praktičnemu usposabljanju, ki obsega večino 

SI SPLOH ŽELIMO SPREMEMB?

IZKORISTI SVOJ POTENCIAL

SLOVENJ GRADEC RADLJE OB DRAVI

OBDOBJE IZVAJANJA:
2019 - 2022

  040 876 053
nusmira.perenda@slokva.si
      nina.bandalo@slokva.si

SOCIALNA AKTIVACIJA

www.facebook.com/Zavod Slokvafwww.slokva.si

MARIBORSKA CESTA 7
2360 RADLJE OB DRAVI

PODGORSKA CESTA 2
2380 SLOVENJ GRADEC

040 876 052
mateja.sinreih@slokva.si

anja.kralj@slokva.si
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Policijska postaja Dravograd in Sosvet Občine Dravograd opozarjata in svetujeta

Ne dovolite, da bi postali žrtev kaznivega 
dejanja
Policisti ugotavljamo, da se v letnem času, to 
je v mesecu juniju, juliju in avgustu, poveča 
število kaznivih dejanj, predvsem premoženjske 
kriminalitete. Storilci izrabljajo nepazljivost žrtev 
ter si z izvrševanjem negativnih ravnanj pridobijo 
premoženjsko korist, seveda pa s tem posledično 
tudi oškodujejo žrtve. Da bi bilo tega čim manj, vam 
svetujemo, da ne pozabite na varnost in ne dovolite, 
da bi postali žrtev kaznivih dejanj.

Da bi preprečili oziroma čim bolj zmanjšali nastanek 
kaznivih dejanj, vam v nadaljevanju svetujemo.

Poskrbite za varnost svojega 
doma
Varovanje svojega doma

Kakovostna vrata naj bodo opremljena z varno 
ključavnico in zaščitnim okovjem
Lahko dostopne zastekljene površine naj bodo 
varovane z rešetkami ali varovalno folijo
Vgradite kakovostno alarmno napravo z 
lokalno signalizacijo, prenosom signala na vaša 
komunikacijska sredstva ali varnostno podjetje, 
ki izvaja intervencijo
Okolica objekta naj bo osvetljena, najprimernejše 
so senzorske luči

•

•

•

•

Varovanje vrednejših predmetov, denarja, 
dokumentov

Nakit, gotovino ter vrednostne papirje je 
najbolje hraniti v sefu (v banki ali pri podjetjih, 
ki se ukvarjajo z varovanjem premoženja)
Večje vsote gotovine raje hranite na bančnem 
računu
Naredite seznam predmetov (tehničnih 
predmetov, umetniških slik in drugih umetnin) 
ter opišite njihove prepoznavne značilnosti; 
umetnine lahko tudi fotografirate
Zapišite številke koles, motornih koles, čolnov, 
televizorjev, videov itd. ter njihove prepoznavne 
značilnost; s tem boste povečali možnost najdbe 
ali povrnitve, če vam jih bodo ukradli
Tehnične predmete, dokumente in umetnine 
lahko zaznamujete s posebnimi znaki in 
svinčniki, ki omogočajo pisavo, ki je s prostim 
očesom ne vidimo
Če dragocenosti, razne dokumente in druge 
vrednejše predmete hranite doma, vgradite 
zidne ali pohištvene trezorje na neobičajnih in 
skritih mestih

Kaj lahko storite sami?
O svoji odsotnosti lahko obvestite vodjo 
policijskega okoliša na najbližji policijski postaji
Preverite, ali so vsa vrata in okna dobro zaprta 
(tudi straniščno in garažno okno, vrata 
delavnice …)

•

•

•

•

•

•

•

•

posameznega 6-mesečnega programa in je za 
aktivacijo posameznika zelo pomemben. Udeleženci 
pridobivajo delovne kompetence pri različnih 
delodajalcih širom Koroške, in sicer na področjih, ki 
jih zanimajo. Tekom praktičnega usposabljanja višajo 
delovne, funkcionalne in socialne kompetence ter 
pridobivajo različne izkušnje, ki jih bodo potrebovali 
pri (ponovnem) vstopu na trg dela. Izjemno veseli 
smo, ker je eden izmed novih delodajalcev, s 
katerimi sodelujemo v letošnjem letu, tudi JAVNI 
ZAVOD DRAVIT DRAVOGRAD, Zavod za šport, 
turizem, kulturo in mladinske dejavnosti, kamor je 
trenutno na praktično usposabljanje vključen eden 
izmed naših udeležencev.

Pravijo, da učenje in delo krepita človeka ter da 
je človek ustvarjen za druženje. Naši možgani 

dokazano rastejo in se razvijajo, kadar vzpostavimo 
nove stike in smo v interakciji z drugimi ljudmi, to 
pa nas ohranja aktivne in zdrave. Prav tako koristno 
preživljanje časa z ljudmi (tudi na delu) preganja 
osamljenost, daje občutek pripadnosti in povečuje 
občutek za lastno vrednost. 

Za več informaciji o našem zavodu in o našem delu 
vas vabimo k ogledu naše spletne strani www.
slokva.si in naše FB strani (Zavod Slokva, so. p.). 

Nina Bandalo, strokovna delavka 
na projektu socialne aktivacije

 »Izkoristi svoj potencial« v Slovenj Gradcu
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Ne pokažite, da ste odsotni; ne puščajte vidnih 
sporočil (do kdaj vas ne bo doma, kam ste šli 
itd.) in ne sporočil na telefonskem odzivniku, 
vsekakor pa tudi ne na medmrežju (FB)
Ne puščajte ključev v poštnem nabiralniku, pod 
predpražnikom ali pod cvetličnim lončkom
Ne odstranjujte rož z okenskih polic in balkonov, 
ker to jasno kaže, da vas ni doma
Ne zastrite oken s temnimi zavesami, polkni ali 
roletami
Tehnični predmeti naj se ne vidijo od zunaj
Pospravite lestve, zaboje, smetnjake in druge 
predmete, ki so v bližini hiše, saj vlomilcu 
omogočajo lažji vstop v hišo
Če odhajate na dopust, povejte sosedom, 
sorodnikom, prijateljem oziroma drugim 
osebam, ki jim zaupate, kje in koliko časa boste 
na počitnicah
Prosite prijatelje, sosede ali druge, ki jim 
zaupate, da dnevno praznijo poštni nabiralnik 
in nadzirajo vaš dom
Odpovejte časopise za čas dopusta
Vrednejše predmete shranite na varno mesto

Sobivanje v soseski
Pogovorite se s sosedi o tem, kako si lahko 
medsebojno pomagate
Obvestite sosede o svoji daljši odsotnosti
Če ugotovite, da so pri sosedu vlomilci, ko ga ni 
doma, TAKOJ OBVESTITE POLICIJO

Idealnega varovanja ni. Tudi če ste naredili vse 
navedeno, vam še vedno lahko vlomijo, zato 
zavarujte svoj dom. Pri kateri zavarovalnici oziroma 
zavarovalni družbi, se odločite sami. 

Če se vam zgodi …
Vaša varnost je najpomembnejša, zato nikoli ne 
poskušajte vlomilca prijeti sami, zlasti če je fizično 
močnejši ali celo oborožen. TAKOJ POKLIČITE 
POLICIJO!

Veliko lahko pomagate pri izsleditvi vlomilca, če 
si dobro zapomnite ali takoj zapišete predvsem 
osebni opis vlomilca, registrsko številko vozila, 
barvo, znamko in tip vozila, smer pobega.

Če vas je vlomilec že »obiskal«, nemudoma pokličite 
policijo. Do njenega prihoda ničesar ne premikajte 
in ne pospravljajte, da ne boste uničili koristnih sledi, 
ki bi lahko pripomogle k odkritju storilca.

•

•

•

•

•
•

•

•

•
•

•

•
•

Varno na javnih mestih
Nekaterim kriminalnim dejanjem ste najbolj 
izpostavljeni na javnih mestih, še posebej tam, 
kjer je gneča, npr. trgovine, tržnice, avtobusne 
in železniške postaje, javni prevozi, prireditve in 
drugje, kjer storilec dejanje lažje stori in se skrije ali 
pobegne.

Zmanjšate možnost tatvine denarnice
V njej imejte čim manj gotovine
Nosite jo vedno na istem mestu, po možnosti v 
notranjem žepu z zadrgo
Čim manj razkazujte njeno vsebino in ne 
odlagajte je v nakupovalne vozičke, na 
blagajniški pult, mize in stole v lokalih
Imejte jo vedno pri sebi, če pa jo že morate 
odložiti, je ne izpustite izpred oči
Priporočamo denarnico, ki jo lahko pritrdite na 
hlačni pas
Če morate nositi večjo količino gotovine, si 
zagotovite zanesljivo spremstvo

Zmanjšate možnost tatvine torbice
V njej nosite le najnujnejše dokumente in 
predmete
Denar, kreditne kartice in dokumente raje nosite 
v zaprtih notranjih žepih, tesno ob telesu
Če jo nosite čez ramo, naj bo stisnjena pod roko 
ali pa jo nosite spredaj, tako da sta zapiralo ali 
zadrga obrnjena k telesu
Priporočamo torbice, ki se nosijo okoli pasu
Še posebej previdni bodite pri odlaganju torbic 
v trgovinah in na klopeh v parkih

Dvigovanje denarja na bankomatih
Po možnosti uporabljajte bankomate v 
zaprtih prostorih, predvsem pa se izogibajte 
bankomatom na samotnih krajih
Če ugotovite, da vas kdo opazuje ali vam celo 
sledi, denarja ne dvigujte
Bodite zelo previdni, če vas kdo takoj po dvigu 
denarja začne ogovarjati
Preden se obrnete od bankomata, pospravite 
denar in ga ne preštevajte pred bankomatom

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

Robert  Vetrih,
načelnik policijske postaje

policijski inšpektor I
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tribune domačega stadiona jim je v zadnjem krogu do napredovanja v 
najvišji rang tekmovanja zmanjkalo nekaj športne sreče. Članska ekipa 
je bila v igri za sam vrh lestvice, tekmovanja pa zaključila na 4. mestu. 
Za selekcije U15, kadete in mladince vsako leto organiziramo tudi 
zimske priprave ob morju, kjer fantje poleg odličnih pogojev za trening 
prosti čas izven igrišča izkoristijo za grajenje ekipnega duha. Ustroj 
nogometnega kluba ter nogometne šole Dravograd je tako sestavljen 
iz kar 180 igralcev ter 18 trenerjev in ostalih sodelavcev. Na tem mestu 
bi se želeli zahvaliti vsem, ki na kakršenkoli način pripomorete k 
delovanju kluba, vsem trenerjem, sodelavcem, sponzorjem ter seveda 
tudi staršem. Vse interesente, ki bi se želeli vpisati v nogometno 
šolo, pa vljudno vabimo, da nas pokličete na telefonsko številko 031 
366 929, nam pišete po e-pošti nkdravograd@gmail.com ali pa nam 
pošljete sporočilo na katerega izmed družbenih omrežij, kjer smo prav 
tako prisotni.

Konec maja se je za Nogometni 
klub Dravograd zaključila še ena 
sezona. Zelene barve so bile 
zastopane na različnih nivojih 
tekmovanj, od selekcije vrtčevskih 
otrok, U7, U9, U11, mlajših dečkov 
(U13), starejših dečkov (U15), 
kadetov (U17), mladincev (U19) 
do članov. Čas, delo ter energija, 
ki se vlagajo v razvoj mladih 
nogometašev, so obrodili sadove, 
s tem pa kvaliteto in sloves 
najboljše nogometne šole na 
Koroškem ponesli tudi izven meja 
regije. Medtem ko naši najmlajši 
nogomet spoznavajo skozi igro 
in rezultati niso v ospredju, pa 
se lov na ligaške točke začne 
pri selekciji U13. Slednji so letos 
odigrali odlično sezono, v 1. ligi 
MNZ Maribor so se namreč z 
veliko prednostjo zavihteli na 
sam vrh. Hkrati so se udeležili tudi 
mednarodno priznanega turnirja 
Zmajevo gnezdo v Ljubljani, kjer 
so ob boku beograjske Crvene 
Zvezde ter zagrebškega Dinama 
zasedli odlično tretje mesto. 
Selekcija U15 nastopa v najvišjem 
rangu tekmovanja, v 1. slovenski 
ligi U15 vzhod, kjer se je po 
rednem delu uspela prebiti na 
zgornji del lestvice ter odigrala 
tako imenovano ligo za prvaka. 
Uspešno in na koncu tudi zelo 
napeto je bilo dogajanje v 2. 
slovenski kadetski ter mladinski 
ligi vzhod, kjer so se naši fantje vse 
do konca borili za napredovanje v 
1. ligo. Ob bučnem navijanju polne 
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KOŠARKARSKI KLUB DRAVOGRAD
V pravkar zaključeni sezoni 2021/22, ki smo jo s 
pripravami začeli na začetku avgusta 2021, je bilo 
v trenažni proces vključenih 100 košarkarjev, ki 
so nastopali v sedmih tekmovalnih ekipah. Poleg 
članske ekipe so na nivoju državnega prvenstva 
nastopali še mladinci U19, dve ekipi kadetov U17, 
pionirji U15, mlajši pionirji U13 in najmlajši pionirji 
U11. Poleg tekmovalnih ekip smo bili aktivni tudi 
na krožkih košarke, ki so letos potekali na osnovnih 
šolah v Dravogradu, Šentjanžu, Kotljah in na Ravnah 
na Koroškem, kjer smo bili aktivni na dveh šolah. 
Skupaj je bilo v program krožkov košarke vključenih 
80 košarkaric in košarkarjev. V strokovnem štabu so 
v vlogi trenerjev, pomočnikov in vaditeljev delovali 
Miha Čop, Uroš Krevh, Mitja Ban, Rok Verčko, Aljoša 
Skledar in Stojan Fink.
 
Pod okriljem Košarkarske zveze Slovenije so z izjemo 
kadetov B vse tekmovalne selekcije celotno ali del 
sezone igrale v prvoligaški konkurenci in skupno 
odigrale 127 tekem. Mladinci so sezono končali 
na prvem mestu med drugoligaškimi ekipami in si 
tako priigrali dobro izhodišče za naslednjo sezono. 
Glede na dejstvo, da lahko z izjemo enega fanta 
celotni kader med mladinci nastopa tudi v naslednji 
sezoni, smo na opravljeno v letošnji sezoni ponosi, 
obenem pa so upravičeno visoka pričakovanja tudi 
v naslednji sezoni.
 
Kadeti A so sezono začeli med drugoligaši in 
si s suverenimi igrami med sezono priigrali 
status prvoligaša, ki so ga zadržali vse do konca. 
Rezultatsko manj uspešna je bila B-ekipa kadetov, ki 
so jo v večini zastopali fantje, ki so dve ali celo tri leta 
mlajši od svojih nasprotnikov. Kljub temu so sezono 
v drugoligaški druščini odigrali z željo po napredku 
in si nabrali ogromno novih izkušenj.
 
Tudi pionirji so sezono začeli med prvoligaši, končali 
pa kot ena izmed vodilnih ekip med drugoligaši. V 
svoji skupini so zasedli končno tretje mesto. Mlajši 
pionirji so celotno sezono odigrali v najvišjem 
rangu tekmovanja. Poleg državnega prvenstva so 
nastopali tudi v pokalnem tekmovanju.
 
Najmlajša ekipa, ki je zastopala klubske barve, so bili 
najmlajši pionirji, ki se s tekmovalno košarko šele 
spoznavajo. Ob nekoliko prilagojenih košarkarskih 
pravilih in tekmovanju, organiziranem v obliki 
turnirjev, so svoje košarkarske spretnosti preizkusili 
na šestih turnirjih in poleg obilice znanja pokazali 
tudi veliko mero vneme.
 

U15

U17A

U11

U13
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Člani

Člani

U19

U17B

Poleg tekmovalnih selekcij 
mlajših starostnih kategorij je 
v letošnji sezoni navdušila tudi 
članska ekipa pod vodstvom 
trenerja Finka, ki je le za las 
zgrešila uvrstitev v 3. državno 
ligo. Ekipa, ki jo v celoti sestavljajo 
fantje, ki so košarkarsko izobrazbo 
pridobili v našem klubu, so prvi 
del sezone zaključili kot vodilna 
ekipa skupine VZHOD (12 zmag 
in 2 poraza), v četrtfinalu nadigrali 
Orle iz Polzele, v polfinalu pa 
nudili odličen odpor Gorenji 
vasi, ki je kasneje suvereno 
osvojila prvenstvo. Glede na 
letošnje rezultate in povezanost 
ekipe bodo fantje zagotovo 
tudi naslednje leto konkurenčni 
najboljšim ekipam in v borbi za 
uvrstitev v višji rang tekmovanja.
 
Poleg dobrih iger naših ekip 
na državnih prvenstvih smo še 
posebej ponosni tudi na dosežke 
naših članov na mednarodnem 
nivoju. Minulo sezono je zagotovo 
zaznamovala Ula Krenk, ki je z 
žensko reprezentanco Slovenije 
U16 osvojila naslov evropskih 
prvakinj na Portugalskem in se 
skupaj s soigralkami uvrstila tudi 
na letošnje svetovno prvenstvo 
U17. Trener Uroš Krevh je v vlogi 
pomočnika trenerja deloval v 
moški reprezentanci Slovenije 
U18, ki je naslov evropskih 
prvakov osvojila v Turčiji.
 

Ula Krenk

Uroš Krevh
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Judo klub Dravograd deluje od leta 2006 in 
vadbo juda za otroke izvaja na OŠ v Dravogradu, 
OŠ v  Šentjanžu in na PŠ Libeliče. V začetniških in 
nadaljevalnih tečajih juda trenutno vadi 30 otrok 
pod budnim očesom trenerja Aljaža Gostenčnika.

Osnovno poslanstvo kluba je širjenje prepoznavnosti 
juda v občini in skozi vrednote juda, kot so 
spoštovanje, iskrenost, pogum, skromnost, ponos, 
samokontrola, prijateljstvo, vljudnost in zabava, 
vzgajati otroke in mladostnike v dobre in koristne 
člane naše družbe. Z učenjem pravilnega padanja 
želimo prispevati k zmanjšanju poškodb pri padcih, 
ki so glavni razlog poškodb pri otrocih. Skozi učenje 
tehnik juda razvijamo samozavest, samospoštovanje, 
koncentracijo in disciplino ter prispevamo k 
izboljšanju splošne psihofizične kondicije.

Otroci se spoznajo tudi s tekmovanji, kjer se lahko na 
regijskem nivoju preizkusijo v judo borbi s svojimi 
vrstniki. Tekmovanja so namenjena predvsem 
pridobivanju samozavesti, premagovanju treme in 
soočanju tako z uspehom kot tudi z neuspehom.
Iz JK Dravograd izhaja tudi nekaj zelo uspešnih 
tekmovalcev in tekmovalk. Najuspešnejša med 
njimi je prav gotovo Fitore Zenuni, nosilka številnih 
medalj z državnih prvenstev in evropskih pokalov, 
osvojila pa je tudi 9. mesto na evropskem kadetskem 
prvenstvu v Sarajevu leta 2008. Fitore se je udeležila 
tudi evropskega prvenstva do 20 let v armenskem 

Jerevanu in svetovnega prvenstva do 20 let v 
Capetownu, v Južnoafriški republiki.

Prve judo korake je pod okriljem JK Dravograd 
naredila tudi Libeličanka Nuša Perovnik, zelo 
uspešna tekmovalka, nosilka številnih kolajn z 
državnih prvenstev. Zadnja leta se skupaj z Urško 
Bernard posveča predvsem judo katam, kjer je lani 
v Nage-no-kati na evropskem prvenstvu osvojila 4. 
mesto. Nuša trenutno študira v Ljubljani, v prostem 
času pa svoje znanje juda prenaša na mlajše 
generacije kot vaditeljica v JK Škofja Loka.

Danes je tekmovalno zelo uspešna Jevgenija Gajić, 
ki je še kot kadetinja postala državna prvakinja tudi 
med mladinkami in članicami, odlično pa ji gre tudi 
na mednarodni ravni, kjer je letos osvojila 3. mesto 
na evropskem pokalu v Lignanu.

Na OŠ v Šentjanžu sta se z judom spoznala tudi 
Žan Boženk in Aljaž Gostenčnik. Žan je v lanskem 
letu osvojil naslov državnega prvaka v mladinski 
konkurenci, letos pa še naslov državnega prvaka pri
mlajših članih. Aljaž si je v lanskem letu na članskem 
državnem prvenstvu priboril naslov državnega 
prvaka, letos pa bronasto odličje.

V Dravogradu smo leta 2006 prvič organizirali 
regijsko tekmovanje v judu za začetnike. Od leta 
2017 v klubu organiziramo tudi največji judo turnir 

junij 2022 | št. 3684 Informator
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za mladince in mladinke v Sloveniji, Junior Koroška 
Open. Od leta 2021 se tekmovanje imenuje Junior & 
Senior Koroška Open, saj zadnja leta nastopajo tudi
tekmovalci v članski konkurenci. 2. julija 2022 bo 
na 5. turnirju nastopilo okoli 300 tekmovalcev iz 15 
držav.

Tudi v prihodnje si želimo dobrega sodelovanja z 
Občino Dravograd ter šolami in skupaj skozi naše 

programe popeljati čim več otrok. Pod okriljem 
Judo zveze Koroške sodelujemo tudi z ostalimi 
koroškimi judo klubi, predvsem z Judo klubom 
Acron Slovenj Gradec, kamor napotimo naše najbolj 
perspektivne tekmovalce in jim tako ponudimo 
možnost nadaljnjega razvoja.

Robert Mesarič in Aljaž Gostenčnik

TURISTIČNO DRUŠTVO DRAVOGRAD
Turistična društva delujejo s prostovoljnim delom na 
lokalni ravni, na temelju tradicije društev in izkušenj, 
še zlasti na področju urejanja okolja, ohranjanja 
tradicije in prireditev. Prostovoljstvo močno 
podpira tudi Svetovna turistična organizacija, 
ki v svojih programih izobraževanja izpostavlja 
delo prostovoljcev kot delo, ki pomembno vpliva 
na regionalni razvoj turizma. Turistična društva 
prispevajo tudi k inovativnosti ponudbe. Društveni 
turizem je namreč socialno povezovanje in vezni 
člen med lokalnimi skupnostmi. Turizem v Sloveniji 
se danes vrača h koreninam in k vsemu, kar je 
lokalno, avtentično, izvirno in v harmoničnem 
odnosu z naravo in ljudmi. 

Po dveh letih epidemije, ko nam je bilo občasno 
onemogočeno druženje, kot smo ga bili vajeni, 
smo tudi v Turističnem društvu Dravograd 
ponovno začeli z našimi aktivnostmi. Priznamo, da 
je bil začetek kar malo težak po tolikem času, ko je 
delovanje potekalo na drugačen način, in da smo 
tudi mi potrebovali nekaj časa, da smo prišli na stare 
tire. Za letošnje leto smo si zastavili kar velik načrt, ki 
se ga bomo čez leto trudili izpolniti. V prvi polovici 
leta nam je to dokaj dobro uspevalo.

V mesecu marcu smo članice izdelale voščilnice za 
dan žena in dan mučenikov. Udeležili smo se sejma 
Natour Alpe-Adria na Gospodarskem razstavišču 
v Ljubljani ter promovirali kraj in predstavili 
kulinariko.

Ohranjanje tradicije slovenskih vrednot je velikega 
pomena, ki se jih različna društva trudimo obdržati. 
Tako smo mi tudi letos izdelali okoli 8 m velik 
cvetnonedeljski snop, ki smo ga postavili v farni 
cerkvi. Izdelali smo tudi dva mala snopa za 8. razstavo 
cvetnonedeljskih butar v Kamniku in Železnikih.
Ob dnevu zemlje smo se 23. aprila udeležili čistilne 
akcije KS Dravograd. 
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Evropsko leto mladih
Kaj lahko storimo v boju proti podnebnim spremembam?

Ker smo v društvu ugotovili, da 
imamo zelo umetniško nadarjene 
članice, smo skupaj z MCD 
Dravograd 12. maja organizirali 
razstavo slik in angelskih podob 
članic Cvetke Verovnik in Marine 
Štamulak. Prisotni so uživali 
ob igranju kitarskega orkestra 
Glasbene šole Radlje ob Dravi in z 
zanimanjem poslušali predavanje 
Gregorja Obronka, terapevta 
Maharshi Ayurvede, ki nam je v 
enournem predavanju nanizal 
veliko zanimivega  o glavnih 
elementih telesa, od katerih je 
odvisno naše zdravje. 

Po dveh letih smo se na povabilo 
Športnega društva Ceršak 
udeležili tekmovanja v kuhanju 
golaža »Cirbeški kotl«, kjer smo 
prejeli nagrado za 1. mesto za 
najlepše okrašeno stojnico.

Očistili in na novo smo v maju 
s finančno pomočjo Občine 

Dravograd zasadili cvetje na vseh 
štirih vpadnicah v Dravograd.

V mesecu juniju se bomo 
udeležili dveh srečanj v Velenju, 
ki jih organizirata Turistična zveza 
Slovenije in Regijska turistična 
zveza Saška. S peko mišk bomo 
sodelovali na pikniku AMD 
Dravograd in na srečanju pod 
vaško lipo v KS Trbonje. Udeležili 
se bomo vaških iger v Vuhredu. V 
juniju bomo razpisali tudi natečaj 
za najlepše urejeno okolje.

Drage občanke in občani, če vas 
zanimata prostovoljno delo in 
druženje, vabljeni v naše društvo, 
kajti pridnih rok in dobrih idej ni 
nikoli dovolj. Kontaktirate nas 
lahko po e-pošti tdd.dravograd@
gmail.com.  Želimo vam prijetno 
preživete poletne dni.

Milena Mendaš, 
predsednica Turističnega društva 

Dravograd

Mladi so v sklopu delavnice o tem, kaj lahko storimo 
v boju proti podnebnim spremembam, predlagali, 
da bi se v šolah uvedel vegetarijanski meni trikrat 
na teden, da bi za vsak kupljen kos pohištva posadili 
drevo, da bi mladim omogočili brezplačen prevoz 
ter več thrift trgovin v Sloveniji.  

Dravograd, 23. maj 2022 – V evropskem letu 
mladih Mladinska mreža MaMa v sodelovanju s 

Predstavništvom Evropske komisije v Sloveniji in 
enajstimi mladinskimi centri po vsej Sloveniji prireja 
dogodke, s katerimi želi uresničevati podporo 
mladim. Prvi od enajstih dogodkov z naslovom 
Kaj lahko storimo v boju proti podnebnim 
spremembam? se je odvil 23. maja v sodelovanju z 
Mladinskim centrom Dravograd.

50 mladih iz Gimnazije Ravne na Koroškem, ki 
so se udeležili dogodka, so nagovorile vodja 
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Mladinskega centra Dravograd Aleksandra Gantar, 
vodja Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji 
ga. Jerneja Jug Jerše, ki je mlade spodbudila k 
spremljanju evropskih politik in k angažiranju pri 
izvajanju različnih ukrepov za boj proti podnebnim 
spremembam – tako na medvrstniški kot tudi na 
medgeneracijski ravni, in županja Občine Dravograd 
Marijana Cigala, ki je izrazila zadovoljstvo nad 
aktivnim delovanjem mladinskega centra, ki ga 
podpira občina, in se zahvalila mladim za tako 
številčno udeležbo. 

Po nagovorih sta prostovoljki Mladinskega centra 
Dravograd Laura Vavh in Metka Kotnik mlade 
popeljali po razstavi stripov Kaj lahko storimo 
v boju proti podnebnim spremembam? na 
temo podnebnih sprememb, ki so jo pripravili 
znanstveniki na Granthamovem inštitutu za 
podnebne spremembe in okolje, ki deluje v okviru 
londonskega Imperial Collega. Predstavili sta jim 
dejstva o vplivih vsakdanjega življenja na okolje 
– v prometu, pri prehrani, oblačenju, recikliranju, 
ogljičnem odtisu in skrbi za zelene površine ter 
ob vsaki temi dodali nekaj predlogov, kako lahko 
izboljšamo svoje delovanje. Nanizali sta kar nekaj 
zanimiv dejstev – Ljubljana velja za najbolj zeleno 
mesto z največ drevesi v mednarodnem merilu 
in medtem ko je slovenski ogljični odtis 8,4 tone 
na prebivalca, znaša le-ta v ZDA kar 16 ton na 
prebivalca. Sledil je krajši kulturni program, kjer so 
si mladi ob glasbeni spremljavi mladega Dua Subito 
ogledali video o varovanju okolja. 

Mladi udeleženci so nato na delavnici iskali predloge 
za izboljšane varovanja okolja in zelenega planeta 

v prihodnje, in sicer na štirih področjih: zmanjšanje 
porabe mesa in mlečnih izdelkov, varčevanje z vodo 
in energijo, zaščita zelenih površin, zmanjšanje 
potrošnje in ustvarjanja odpadkov ter zmanjšanje 
onesnaževanja okolja, ki ga povzročajo avtomobili. 
Mladi so v sklopu delavnice predlagali, da bi se v 
šolah uvedel vegetarijanski meni trikrat na teden, 
da bi za vsak kupljen kos pohištva posadili drevo, 
da bi mladim omogočili brezplačen prevoz, več 
vožnje s kolesom ter več thrift trgovin v Sloveniji. 
Rešitve je nato komentirala vodja Predstavništva 
Evropske komisije v Sloveniji ga. Jerneja Jug Jerše, 
ki je ob tem mladim predstavila evropske politike, 
ki so na teh področjih že sprejete in ki se že izvajajo. 
Zagotovila jim je tudi, da bodo njihovi predlogi prišli 
do bruseljske ravni. 

Z dogodkom so sledili 10. EU cilju mladih – trajnostna 
in zelena Evropa ter tako mlade spodbudili, da 
skozi razpravo prispevajo k oblikovanju skupne 
prihodnosti in predvsem ozavestijo svojo vlogo 
pri reševanju okoljskih izzivov in iskanju rešitev 
za zeleno prihodnost. Mladi se namreč problema 
podnebnih sprememb močno zavedajo in so na 
področju delovanja aktivni. S svojimi predlogi so 
prispevali k Evropskemu zelenemu dogovoru, 
ki zagotavlja usmeritve za zelenini prehod in 
podnebno nevtralnost do leta 2050. Evropska unija 
pa bo poskrbela, da do leta 2030 posadi tri milijarde 
dreves, od tega je trenutno posajenih 2.945.563 
dreves. 

Fotografija: Nada Trivunovič
Besedilo: Aleksandra Gantar
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Središče Libelič pred 1. svetovno vojno

Libeliče pred 1. svetovno vojno

LIBELIČE 1922 

Simbol narodne zavesti, upora in zmage

»Tako so torej po dveletnem 
vztrajnem prizadevanju končno 
uspeli, čeprav so si s tem za pet 
kilometrov podaljšali pot do 
železniške proge in do prvega 
večjega kraja. Če bi bile Libeliče 
pod Avstrijo, bi bile tudi sedež 
občine, kakor so bile to že sto 
let ter bi obsegale območje do 
Žvabeka. Takšnega primera, da je 
bila narodna zavest močnejša kot 
vse lepe obljube nasprotnikov, ne 
najdem o zlepa,« je ob 50-letnici 
libeliškega primera zapisal koroški 
pisatelj Marjan Kolar. 
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Čeprav je novembra 1918 poročnik Franjo Malgaj 
s svojimi prostovoljci skupaj z Mežiško dolino in 
območjem Dravograda zasedel tudi Libeliče, so po 
odločitvi velesil ob koroškem plebiscitu 10. oktobra 
1920 prišle v plebiscitno cono A. Kljub več kot 
polovici glasov, ki so bili oddani za Jugoslavijo, so 
prišle pod Avstrijo. Narodno zavedni krajani, ki so 
jih podpirali, in sicer župnik Anton Vogrinec, učitelj 
Janko Gačnik in šolski nadzornik Rudolf Mencin, se 
s tem niso sprijaznili, prirejali so tajna zborovanja, 
zbirali podpise ter nazadnje dosegli, da je velik del 
občine z Libeličami samimi po dveh letih prišel pod 
Jugoslavijo.

Že ob 75. obletnici tega dogodka je Koroški 
pokrajinski muzej v prostorih župnišča v Libeličah 
pripravil stalno razstavo. Ob stoletnici pa smo 
pripravili novo razstavo, ki vas ob novi, moderni 
postavitvi, s kratkimi legendami, popestrenimi 
s citati, ob izbranem razstavnem gradivu in ob 
kratkem poučnem filmu, ki ga je mogoče dobiti 
na QR kodah, popelje skozi burna dogajanja na 
jugovzhodnem Koroškem v prevratnem času od 
razpada avstro-ogrske monarhije do vrnitve Libelič 
1. oktobra 1922.

Razstava, postavljena v večjem in manjšem prostoru 
ter deloma na hodniku v prvem nadstropju župnišča, 
je razdeljena na 18 vsebinskih sklopov. Geografsko 
zajema območje nekdanjih političnih okrajev: 
Velikovec, Wolfsberg in Slovenj Gradec, časovno 
pa zlasti prevratni čas po razpadu avstro-ogrske 
monarhije do koroškega plebiscita in posebej 
izpostavlja libeliški primer. Obiskovalci se bodo 
lahko v prvem, večjem prostoru na kratko seznanili 
z avstro-ogrsko monarhijo, njenimi glavnimi, 
zlasti nacionalnimi problemi in vzroki njenega 
razpada. Sledi kratka predstavitev prve svetovne 
vojne in deklaracijskega gibanja, konec vojne in 
razpad monarhije ter osnovanje prve slovenske 
narodne vlade ter narodnih svetov, ki so prevzeli 
oblast in poskrbeli za kolikor toliko normalno 
življenje v tem burnem času, ki so ga zaznamovali 
tudi socialni nemiri zlasti v Mežiški dolini pa tudi 
v Libeličah. Prikazana je akcija poročnika Franja 
Malgaja z zasedbo ozemlja in vzpostavitvijo nove, 
jugoslovanske oblasti ter takoj nato vprašanje 
severne meje in njegovo reševanje, kjer je imel poleg 
generala Rudolfa Maistra največ zaslug ravno Malgaj, 
ki je v aprilsko-majski protiofenzivi avstrijske vojske 
izgubil življenje. Prikazana je tritedenska zasedba 
avstrijske vojske, majsko-junijska protiofenziva 
jugoslovanske vojske in njena zasedba celotne 
dvojezične Koroške, narodnostne razmere ter druga, 
vzporedna dogajanja v prvi polovici leta 1919; tudi 
razsajanje španske gripe in beg Mohorjeve družbe 
iz Celovca na Prevalje, kjer je do leta 1927 natisnila 
skoraj dva milijona knjig.

V drugem, manjšem prostoru je poudarek na 
koroškem plebiscitu z znanimi dejstvi, posebej 
je prikazana jugoslovanska in posebej avstrijska 
propaganda, s propagandnim materialom in opisom 
glavnih značilnosti. Sledi libeliška zgodba, nato pa 
na kratko še reševanje mejnega vprašanja v Dravski 
dolini. 

Na hodniku sta še dva panoja, na prvem je prikazan 
položaj koroških Slovencev v Avstriji, z ugotovitvijo, 
da jih avstrijska država ni nagradila, čeprav jim je 
prej marsikaj obljubljala, zlasti ohranitev njihove 
narodne identitete. Na zadnjem panoju pa je 
prikazan položaj Slovencev v Jugoslaviji, kjer je 
posebej poudarjeno, da tudi jugoslovanska država 
prebivalcev Libelič za to domoljubno dejanje ni 
nagradila. Vas je postala obrobna, zanemarjena, 
veliko ljudi se je iz nje izselilo zlasti v Avstrijo. Je pa 
ohranila svoj slovenski značaj, ki bi ga, če bi ostala v 
Avstriji, gotovo izgubila. 

Kot pika na i sledi povsem na koncu verz Milana 
Kamnika, ki govori, da v Libeličah nikoli več ne bo 
plebiscita, da je treba pozabiti na stare zamere in 
gledati predvsem v prihodnost. 

Dr. Marjan Linasi

Libeliški plebiscitni fantje

Mejni prehod Libeliče na začetku 30. let
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Grad Dravograd (Unterdrauburg)
Kratka zgodovina v besedi in kronologiji. Okoli leta 
500 je bila na vzpetini nad zaselkom še ‘goša’ in na 
majhni jasi sta plesala dva zajčka. 

Lepega dne pred 950 leti sta se na vzpetini nad 
zaselkom ob Dravi na sotočju treh dolin znašla dva 
plemiča Trušenjska s ‘fasciklom’ z načrti pod roko in 
rekla: »Tu boma pa z’aj zgradila en grad.« Ker sta ga 
pač lahko.  Začetek gradnje gradu sega v leto 1161 
(20 let, preden je Dravograd dobil trške pravice in so 
lahko zaračunavali parkirnino).

Vendar še preden je bil dobro končan, je 
Pradravograjčan, grof Kolon Trušenjski, že dobil 
‘befel’ od inšpekcije (beri: cerkvenih oblasti oz. 
upravne enote), naj črno gradnjo zruši, ker je zgrajena 
na cerkvenih tleh, natančneje na tleh Samostana sv. 
Pavla. Seveda se je že takrat z dovolj velikim ‘kufrom’ 
zlatnikov dalo reči reševati tudi proaktivno in 
kreativno ter jih pomesti pod preprogo. Dokument 
o odpisu 29 milijonov goldinarjev hrani Koroški 
deželni muzej.

V času, ko je Dravograd dobil tržne pravice, sta 
omenjena brata Trixen (Trušenj med brati), Kolon 
in Heinrich, že prepisala lastninske pravice na 
‘klošter’ sv. Pavla, sta pa lahko še naprej ‘aužvala’ na 
njem. Grad je dobil na veljavi in tudi vas pod njim. 
Trušenjske pa se pogosto imenuje tudi gospoda 
Unterdrauburška.

Leta 1279 Samostan sv. Pavla prepusti grad grofu 
Heinrichu von Pfannbergu, ki pa ne prenese slabega 

razgleda, in ker ima na balkonu tudi strah pred 
višino in mu je pogosto slabo, ga tri leta pozneje, 
leta 1282, proda Ulrichu Heunburškemu.

Njegova ne preveč lepa ‘čera’ in Instagram 
influencerka Elizabeta se leta 1303 poroči s 
Heinrichom von Hohenloškim (njegov prapra…
vnuk je verjetno smučal za Mehiko na olimpijskih 
igrah) in grad gre zraven v doto. Ker ga Hohenlohe 
ne more naložiti na voz, ne ve, kaj s to zanikrno 
‘bajturo’ nad vasico, zato jo leta 1304 preko Remaxa 
za drobiž proda koroškim grofom, ti pa ga za lepe 
denarce dajo pod hipoteko svojemu zavezniku 
Konradu von Aufensteinu (beri: Konrad ga kupi na 
lizing).

V letih 1326−1328 ga omenjeni lik prenovi in 
pregradi in se ‘zapufa’ čez limit, dvorni gradbinec 
z aneksi ceno del namreč potroji. Koroške grofe 
medtem nasledijo Habsburžani, pogledajo v 
neurejene lastniške odnose in bančne dolgove in 

Grad Dravograd okoli 1450, risba: Zgodovinarsko društvo Dravograd



91Informatorjunij 2022 | št. 36

rečejo: »Holt!« Grad postane njihova last leta 1335, 
vendar Aufenštajn lahko ostane na gradu, če bo 
plačeval položnice za elektriko in vodo.

Konrad von Aufenstein leta 1368 umre, brata kot 
njegovega naslednika ni blizu, zaradi nekakšnih 
lumparij je bil zaprt s strani habsburškega 
grofa Leopolda III, grad se zato podari rodbini 
Studenberger, ki pa ga leta 1375, ko dobijo od 
JKP Unterdrauburg prvo položnico za vodo, raje 
poklonijo Hansu von Liechtenštenjskemu.

Leta 1387 grad prevzamejo (dobijo pri taroku) “naši” 
Celjski grofje, imajo ga vse do izumrtja rodbine leta 
1456.

Leta 1836 (ali nekje do leta 1840) se tedanji lastnik 
igra s ‘šibicami’ in grad pogori ter v nekaj letih 
propade. Lastnik se preseli v novozgrajeni spodnji 
grad (ki to ni) na trg (znan kot stara šola ali Ojstrica).
Leta 1863 grad nariše Marko Pernhart, slavni koroški 
slikar, in je že ruševina (grad, ne on). Nastane z 
naskokom najbolj natančna risba (glej zgoraj). 
Pernhart sliko pozabi objaviti na Facebooku, slike 
odkrijejo šele čez 25 let.

Leta 1895 ostane le še severno stanovanjsko poslopje 
in kašča na južni strani. V nekaj letih se podre južna 
stena severne stanovanjske zgradbe, ostane le še 
zdajšnja severna. Okrog leta 1900 je severna hiša 
še prehodna, vanjo so speljane železne stopnice za 
radovedne turiste. 

V letih 1941−1943 v Prežihovi črtici Stari grad 
podgrajski mul’c z ruševine meče gade na 
Gestapovce, ki tam mučijo ujetnike. Dobi jih po riti. 
‘Orng’. V knjigi piše tudi, da so na trgu 7. aprila 1941 
med prihodom 407. planinske enote Wermahta 
nekateri domačini na oknih ‘luftali’ rdeče rjuhe z 
belim krogom in ‘haknkrojcom’.

V osemdesetih letih prejšnjega stoletja občinska 
oblast zasuje celotno grajsko dvorišče, kleti in 
južni podporni zid. Naredi se izjemna škoda. V tem 
obdobju se na 18. rojstni dan pripeti tudi nesrečni 
dogodek.

V devetdesetih letih in od takrat naprej gozd prekrije 
vse, kar je bilo še vidnega, ostane le še severna 
stena.

Leta 2019 imajo nekateri domačini neumno idejo 
ruševino spremeniti v plezalno steno. Istega leta 
moja malenkost prav tako raziskuje in riše originalno 
podobo. Naloga bo zelo za...a*. Cilj? Narediti 3D 
model, ga uliti v bron in postaviti kot spomenik 
nekje v Dravogradu.

Leta 2020 Dravograd in ZDD sprožita akcijo čiščenja 
okolice, razkritja gradu in osvetlitve zidov za 
atrakcijo, ponoči vidno že od daleč. Končno dobimo 
tudi najbolj točno podobo originalnega gradu.

Leta 2022 je pod grajsko steno na dvorišču lep 
prireditveni prostor, kjer legendarni Duo Ofak & Mori 
odigra uvodno skladbo z drugega CD-ja, Echoes of 
Castle Dravograd.

Leta 2030 je grad priljubljena točka turistov v 
Dravogradu, mimo njega poteka tudi vsakoletna 
gorsko kolesarska prireditev Downhill Košenjak, 
ki šteje za svetovni pokal in jo prenašajo največje 
športne televizije na svetu.

Leta 2034 imajo domačini ob cvetočem 
gospodarstvu in turizmu neumno idejo grad 
pozidati na novo. Vendarle ostane spomenik in 
znamenitost.

*zelo zahtevna (Ka’ ste pa vi mislili?) 

Prispevek: Artur Švarc, 
Zgodovinarsko društvo Dravograd
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David Grant (1941–2022)

Slovo dravograjskega Škota
5. junija je v bolnišnici na Škotskem po težavah s srcem 
v 82. letu umrl David Renwick Grant. Generaciji, ki je leta 
1991 osamosvajala Slovenijo, je to ime še kako znano 
– David Grant je tisti posebnež, ki se je odločil, da bo 
s konjsko vprego obkrožil svet. Z ženo Lindo in otroki 
Torcuilom, Fionnom in Eilidh je v majhnem rdečem vozu 
prišel skozi Dravograd prav v dneh pred osamosvojitvijo. 
Zaradi bolezni konja je obstal v Dravogradu in takoj 
postal »naš«. Na predvečer osamosvojitve je na proslavi 
pred cerkvijo sv. Vida igral na dude in se naslednji dan, 
ko se je začela osamosvojitvena vojna, javil na štabu TO, 
da bi z orožjem pomagal braniti Dravograd. Niso mu 
ga dali, zato je sredi najbolj napetih trenutkov hodil po 
Črneškem polju in igral na dude. 

Posebni Korošci in Dravograjčani so se mu usedli v dušo 
in z družino je tu preživel tudi zimo in še naslednjo 
pomlad, otroci pa so hodili v našo šolo. Stanovali so v 
blokih na Mariborski. 

Potem je nekaj časa preživel še v Prekmurju, preden je po 
skoraj dveh letih nadaljeval pot. Ob njegovem slovesu 
je v telovadnici v Dravogradu potekal velik koncert. 
Nadaljevanje poti ni potekalo brez težav, po incidentu 
v Mongoliji in pravnih zapletih pa je bila pot pravzaprav 
predčasno končana. O neverjetni avanturi je leta 1999 
izdal knjigo Seven Year Hitch (Sedem let potepanja), 
katere del je posvetil prav Dravogradu. Vse življenje se 
je zavzemal za varovanje okolja, bil je tudi predavatelj. 
V Dravograd se je nekajkrat še vrnil. Z Jožetom Galičem 
in Ansamblom Slovenija je posnel skladbo Slovenija je 
moj drugi dom. Za sabo je pustil tri otroke in dva vnuka. 
Hčerka Eilidh se prav tako kot David ukvarja s konji, 
Fionn je psiholog, Torcuil, ki je sporočil žalostno vest, pa 
je priznani ornitolog.

Konji niso bili njegova edina velika avantura. Med potjo 
čez Ukrajino se je seznanil z legendo o vikinški poti med 
Baltikom in Črnim morjem in jo s kajakom na začetku 
novega stoletja tudi sam podoživel, potovanje pa opisal 
v še eni knjigi Duh Vikingov: od Švedske do Odesse.

David ostaja neločljiv del zgodbe našega kraja. Enkrat 
pred leti vem, da sva se hecala, kdaj pridemo mi igrat 
harmoniko na njihovo osamosvojitev. Torcuil pravi, da 
nič ni več nemogoče v naslednjih letih. Njegov oče je 
prišel mimo po naključju, postal pa del velikega načrta. 
Se lahko sploh še kateri kraj v Sloveniji pohvali, da ima 
svojega Škota? Zagotovo lahko rečemo v imenu mnogih 
– David, bilo nam je v čast, srečno potuj z nebeškimi 
kočijami in konji!

(AŠ)
Koncert (Foto: Jože Galič)

David Grant

David Grant z otroki, Ožbej in Goran Krpač ter 
Dominika Švarc, proslava ob osamosvojitvi 1991
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Dogodilo se je ...

 MALA ŠOLA KAMIŠIBAJA, DECEMBER 2021 

RAZSTAVA KLEKLJANIH ČIPK, 
8. 12. 2021

RAZSTAVA ROČNIH DEL LOTKE NENADIĆ,
15. 12. 2021

SV. MIKLAVŽ V ČRNEČAH, 5. 12. 2021

BOŽIČNO-NOVOLETNI KONCERTI PIHALNIH 
ORKESTROV TER PROSLAVA OB DNEVU 

SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI, 
DECEMBER 2021
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LIKOVNA RAZSTAVA ČLANOV 
LIKOVNE SEKCIJE 

KULTURNEGA DRUŠTVA DRAVOGRAD, 
10. 1. 2022

RAZSTAVA LIKOVNIH DEL 
FRANJA MAROŠKA, 

4. 2. 2022

KADETSKI EVROPSKI POKAL V JUDU, 
12. 2. 2022

ODPRTJE FOTOGRAFSKE RAZSTAVE ČLANOV 
FOTOKLUBA KOROŠKA, 4. 3. 2022

TRADICIONALNI JOŽEFOV SEJEM, 18. 3. 2022

PREDSTAVITEV KNJIGE JANJE ČEBULJ, 
21. 3. 2022
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PREDPREMIERA KOMEDIJE FANTOVŠČINA, 
25. 3. 2022

KONCERT UČENCEV GLASBENE SEKCIJE KATICA 
OB MATERINSKEM DNEVU, 28. 3. 2022

43. SAMOSTOJNA RAZSTAVA ROČNIH DEL 
LOTKE NENADIĆ, 4. 4. 2022

ODPRTJE INFOCENTRA GEOPARKA KARAVANKE, 
5. 4. 2022

SVEČANOST OB SPOMENIKU PRI HUDOPISKU, 
6. 4. 2022
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POZDRAV POMLADI, 8. 4. 2022

POZDRAV POMLADI, 8. 4. 2022

OBČINSKO PRVENSTVO V KEGLJANJU V 
DVOJICAH IN POSAMEZNO, 28. 4. 2022

OSREDNJA OBČINSKA PROSLAVA OB DNEVU 
UPORA PROTI OKUPATORJU IN PRAZNIKU DELA, 

26. 4. 2022

LUTKOVNA PREDSTAVA 
ŠKRATEK PREHLADEK, 21. 4. 2022

RAZSTAVA LIKOVNIH DEL 
MIRKA VODOPIVCA, 28. 4. 2022

OBMOČNO SREČANJE LUTKOVNIH SKUPIN 
KOROŠKE, 5. 4. 2022
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POKLON V SPOMIN UMRLIM RUSKIM VOJNIM 
UJETNIKOM V ČRNEČAH, 6. 5. 2022

OTVORITVENA SLOVESNOST TEDNA 
VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA, 9. 5. 2022

SREČANJE KOROŠKIH LIKOVNIKOV, 14. 5. 2022

LETNI KONCERT MOPZ DRUŠTVA UPOKOJENCEV 
DRAVOGRAD, 13. 5. 2022

OBMOČNA REVIJA ODRASLIH PEVSKIH ZBOROV, 
14. 5. 2022
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KONCERT V ZAHVALO PROFESORJU ALOJZU 
LIPOVNIKU, 22. 5. 2022

EVROPSKO LETO MLADIH, 23. 5. 2022

TEDEN  LJUBITELJSKE KULTURE NA KOLESARSKI 
POTI ŠTREKNA, 21. 5. 2022

OTROŠKI ZBOROVSKI BUM, 31. 5. 2022

RAZSTAVA KLEKLJANIH ČIPK OB 30-LETNICI 
KLEKLJANJA MIRE ČASAR, 1. 6. 2022
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Geslo križanke pošljite do 15. avgusta 2022 na naslov: Občina 
Dravograd, Trg 4. julija 7, 2370 Dravograd. V  nagradni križanki ne smejo 
sodelovati osebe, zaposlene na Občini Dravograd, kakor tudi ne njihovi 
ožji družinski člani. 
Geslo lahko pošljete tudi na elektronski naslov informator@dravograd.
si. Sodelujete lahko samo z enim elektronskim naslovom in sporočilom 
ali samo eno rešitvijo, poslano po navadni pošti! V primeru, da boste 
poslali več rešitev z istega (elektronskega) naslova, bomo upoštevali 
zgolj prvo prispelo rešitev.
NAVODILO
Končno geslo križanke je sestavljeno iz štirih besed (4-6-7-5), dobite pa 
ga tako, da izpišete črke na poljih, označenih  s številkami od 1 do 22.

NAGRAJENCI NAGRADNE KRIŽANKE – INFORMATOR št. 34
Med reševalci nagradne križanke so bili izžrebani trije nagrajenci, ki 
bodo po pošti prejeli nagrado, knjigo “Dravograd: Na stičišču poti”. 
Nagrajencem iskreno čestitamo!

Rešitev križanke iz Informatorja št. 35 VODORAVNO: PLESIŠČE, 
REDAKTOR, AMATERKA, MAMI, BAR, DAN, UT, PROSTOR, STEPNOJ, 
REVOLVER, ALEKSA, ONIKANJE, TIR, TZ, TED, KAČJEREP, OT, KOČEVKE, 
IBIS, NARAV, KES, ZGODA, OPAS, ROMANČEK, JAVANKA, TIRANA, 
UPARJALNIK, NILS, BAČ, EK, OKEN, KIT, IRAK, AVIANO, SR, LT, LIČAR, 
ERRATA, EMPIR, JEŽ, KEIKS, JASNA, ATA, AGNAT.
Geslo: PETNAJST LET GLASILA.
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