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

Bila je (in je še) glasba  – 2. del
Prejšnjikrat nam je zmanjkalo prostora za vse 
fotografije, zato nadaljujemo zgodbo z dravograjskim 
glasbenim opusom. Če odmislimo najnovejši val z 
Evo Boto in Nastjo Gabor, je imel Dravograd skozi 
vsa leta dosti poskusov glasbenega ustvarjanja.

(pripravil Artur Švarc)

Valeta OŠ Dravograd 1993 v Menzi na Meži. 
Prepoznate dva vrhunska dravograjska mojstra? 

Borut Mori in Andrej Ofak, seveda. Desno na robu 
slike je basist Jernej Markovič, za bobni pa Aleksander 

Stanković.

Duo Ofak Mori je danes s svojo glasbo v kombinaciji 
kitare in harmonike zgodba zase. Izjemna virtuoznost 

izvajanja njunega opusa, začenši z Odmevi reke 
Drave, je zagotovo daleč najboljše, kar je kdaj dal 

Dravograd na glasbenem področju.

Ker sem prve mesece življenja med drugim preživel 
nad vajami Črnega vala, je pisalo v zvezdah, da bom 

šel po isti poti. Skupina Supremacy 1994 ali 1995 
(bratranca Švarc) v Črnečah na pikniku KPK Karmen. 

Tretji član, Damijan Nacevski je manjkal. 

Ena od mešanih zasedb iz naše občine je tudi težko 
metalski pionirski Funeral March iz Otiškega Vrha. 
Skupino so sestavljali Aleš Prikeržnik, Tomaž Kadiš, 

Mirko Đurič in Uroš Glavar ter Aleš Keber.

Ne moremo niti mimo skupine EMŠO, ki jo je sestavil 
Dejan Vivod (ki je leta prej nastopil tudi na Melodijah 

morja in sonca). V začetni sestavi so EMŠO band 
sestavljali Vivod, Krivograd, Korat, Poročnik in Špalir.
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Spoštovane občanke in občani Občine 
Dravograd, spoštovani prijatelji našega 
Dravograda!

Letošnje leto je nekoliko drugačno od prejšnjega, 
zato je tudi ta nagovor nekoliko drugačen kot tisti, 
ki ste jih bili vajeni v preteklosti. Po letih vodenja 
naše občine se je z mesta županje prvega oktobra 
poslovila ga. Marijana Cigala, ki je našo občino vodila 
dobrih 20 let in s tem pustila svoj veliki osebni pečat 
v razvoju naše skupnosti. 

Leto je bilo posebno tudi zaradi izvedb številnih 
volitev, med drugimi tudi lokalnih, na katerih 
smo izvolili nove predstavnike v občinski svet za 
mandatno obdobje 2022−2026. Na odgovorna 
mesta v občinskem svetu smo poleg nekaj že 

izkušenih predstavnikov dobili tudi povsem nove, 
ki bodo v delovanje občinskega sveta vnesli nekaj 
potrebne drugačnosti. Vsem iskreno čestitam in si 
želim konstruktivnega sodelovanja.

Sam sem po izvedbi drugega kroga lokalnih volitev 
za župana dosegel večino in s tem postal župan 
naše občine. Na tem mestu se ponovno zahvaljujem 
za vašo podporo in zagotavljam, da bom skupaj z 
občinsko upravo in občinskim svetom poskrbel 
za nadaljevanje razvoja celotne občine z izvedbo 
številnih prepotrebnih projektov, s katerimi bomo 
našo občino peljali v nove razvojne izzive. Cilj 
vsega tega pa mora biti v prvi vrsti zadovoljstvo 
Vas, spoštovane občanke in občani, da bomo lahko 
čez čas skupaj ugotovili, da je življenje v naši občini 
privilegij. Tako zaradi urejene cestno komunalne 
infrastrukture, kvalitetne pitne vode, urejenih 
vrtcev in šol, številnih kolesarskih poti, uspešnega 
gospodarstva in turizma, kvalitetnega kmetijstva, 
zadovoljnih mladih kot tudi starejših in ne nazadnje 
pestrega družabnega življenja. Ker občina smo mi 
vsi!

Pa naj ta nagovor zaključim z mislijo, ki naj nas vse 
skupaj vodi v prihodnje.

»Ne hodite tja, kamor vodi utečena pot. Namesto 
tega pojdite tja, kjer ni poti, in pustite sled. Samo 
tisti, ki si drznejo iti predaleč, lahko ugotovijo, kako 
daleč lahko sežejo.« – T. S. Eliot

Vesele božične praznike in vse dobro v novem letu 
2023!

Vaš župan
Anton Preksavec
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Obravnavano in sprejeto na 25. seji Občinskega sveta Dravograd 22. junija 2022

DOBITNIKI NAGRADE IN PRIZNANJ 
OBČINE DRAVOGRAD ZA LETO 2022

Nagrado občine Dravograd  prejme

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO ŠENTJANŽ PRI 
DRAVOGRADU.

Priznanje občine Dravograd  prejmejo:

na področju športa: 

DARKO ŽIŽEK 

na področju negospodarskih dejavnosti in dejavnosti splošnega   pomena:

MEŠANI PEVSKI ZBOR KD ČRNEČE

na področju gospodarskih dejavnosti:

FIMA d.o.o.

DOBITNIKI ZLATIH GRBOV (podeljuje županja na podlagi svoje odločitve, »kot znak spoštovanja, 
pozornosti in v zahvalo za pomoč pri razvoju občine ter za prispevek pri uveljavljanju njenega ugleda«):

Mira ČASAR 
(druge dejavnosti)

KOROŠKI ŠAHOVSKI KLUB DRAVOGRAD 
(šport)

ALOJZ LIPOVNIK 
(kultura)

MODRI DIRKAČ d.o.o.
(gospodarstvo)
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MARIJANA CIGALA PO 20 LETIH KONČUJE 
ŽUPANSKO POT

Po dvajsetih letih 
županovanja je svoj 
mandat z odhodom na 
drugo delovno mesto 
predčasno zaključila 
županja Marijana Cigala. 
Kako gleda na prehojeno 
pot in koliko so jo »ožulili« 
županski čevlji, nam je 
zaupala v intervjuju.

Ga. Marijana Cigala, pa ste zaključili eno izmed 
pomembnejših funkcij v svoji karieri, če ne 
kar najpomembnejšo. Kako ocenjujete svoje 
županovanje? Verjetno vedno ni bilo najlažje …
Županovanje ni le službovanje, ampak je način 
življenja, zahtevno, a tudi zanimivo. Ko se odločiš 
za to funkcijo, ne veš, kaj vse boš delal, koga boš 
srečeval, s kom boš sodeloval, s katerimi problemi 
se boš boril, niti ne veš, kdo je tvoj resnični zaveznik, 
kdo sovražnik, kdo je resnicoljuben in kdo potuhnjen 
koristolovec. Sčasoma vse spoznaš in se predvsem 
naučiš prepoznavati ljudi, razumeti njihove potrebe 
in želje ter delati za vse, tudi za tiste, ki o tebi ne 
govorijo realno, včasih popolnoma zlagano, ali pa 
ti vztrajno mečejo polena pod noge. Nikoli ni bilo 
prav lahko, so bili mandati, ko bi najraje pustila vse 
skupaj in šla, a so prišla tudi takšna obdobja, ko mi 
je od sreče zaigralo srce, ki so mi vlila poguma in 
dodatne volje za delo, za sodelovanje … 

Kako ste se sploh odločili za vstop v (lokalno) 
politiko?
Naključno in naivno. Lokalni stari politiki so 
potrebovali ženske kvote in so me nagovorili v 
sodelovanje. Pač kar tako malo za objavo imena in 
priimka med osemnajstimi imeni, tam nekje med 
zadnjimi, na neki samostojni listi. Dobro, sem si rekla, 
naj bo. Še sanjalo se mi ni, kaj to pomeni. Po nekaj 
sestankih omenjene liste je predstavniku Ljudske 
stranke uspelo me pregovoriti, da presedlam k 
njim na četrto mesto, ker pač kot živinozdravnica 
vendarle bolj spadam med njihove predstavnike kot 
pa predstavnike mlajših intelektualcev neodvisne 
liste. Volitve so pokazale, da je imel prav. Prišla sem 
v občinski svet in bila na to funkcijo izvoljena še za 
eno mandatno obdobje. Iz teh časov se spomnim 
le tega, da sem zelo redkokdaj dobila priložnost 
kaj povedati, hkrati pa sem bila pogosto ‘ofrcana’, 
da funkcije ne jemljem dovolj resno, ker sem bila 
zaradi pogostega dežurstva zaradi kroničnega 
pomanjkanja živinozdravnikov pogosto odsotna. 

Želeli so me že kar izključiti, a ni bilo zakonske 
podlage. Jaz pa se tako zlahka tudi nisem uklonila. 
Le kako bi se? Tega nikakor nisem mogla. Zelo 
dobro sem poznala predvsem podeželski ‘živel’ in 
se neumorno borila za reševanje njihovih potreb 
pa tudi želja. Če je bil moj vstop v politiko kar tako 
malo za šalo, pa moje delo v njej ni dovoljevalo 
hecanja. Moja dana beseda za delo v dobro ljudi in 
za ljudi, pregledno in za enakomeren razvoj lokalne 
skupnosti, je morala držati. In tudi je …    

Na kaj ste v teh letih svojega dela najbolj 
ponosni? Kaj je »črna pika« zadnjih 20 let?
Zelo veliko je tega. Ponosna sem na vse pridobitve, 
ki jih ni malo. Z zadovoljstvom se ozrem na njih, na 
naše skupno delo, sodelovanje in na veselje, da nam 
je uspelo: dvorana Špic D, dvorec Bukovje, obnovljen 
avtomobilski most čez Dravo, igrišče z umetno travo 
in ostala igrišča po vseh KS in zaselkih, pumptrack, 
vrtec Kronica v Šentjanžu, vrtec na Robindvoru, 
obnovljene OŠ in vrtci v Črnečah, Libeličah, 
Trbonjah in na Ojstrici, obnovljena in nadzidana 
OŠ Neznanih talcev Dravograd in energetsko 
sanirana telovadnica z učnim vrtom, mladinski 
center, prostori za društva, za godbenike, novi 
gasilski dom v Črnečah z dvorano in v Dravogradu, 
mnogi gasilski avti ter druga gasilska oprema, tudi 
čoln za reševanje na vodi, komunalno popolnoma 
obnovljen trg v Dravogradu z urejeno okolico pri 
cerkvi sv. Vida in prireditvenim prostorom Lukna, 
Bobrčkova pot v Črneški zaliv in še druge turistične 
poti, kilometre kolesarski poti in drugih varnih poti, 
avtomobilskih cest, pločnikov, kanalizacijskih cevi 
s čistilnimi napravami, internetnih povezav po celi 
občini, vodovodnih cevi s pitno vodo, črpališča, 
bazeni, številna parkirišča in še in še.

Črna pika, hmm, recimo, da nisem vztrajala pri javno 
zasebnem partnerstvu izgradnje novega ZD, ker bi 
tega zdaj že imeli in bi vseh »velikih« besed o njem v 
tem trenutku ne bilo. 

Težko bi se odločila za samo en projekt, zagotovo 
pa vem, da sem delala z ljudmi, ki so želeli in tudi 
znali čim več dobrega in koristnega narediti za naše 
občanke in občane. Za sodelovanje se jim iz srca 
zahvaljujem in če samo pomislim, da smo imeli 
na začetku te poti le okoli 7 milijonov € vrednega 
premoženja občine, a nam ga je uspelo dvigniti na 
skoraj 100 milijonov €, ostanem brez besed.  
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Katere investicije so pomembno zaznamovale 
vaše županovanje?
Teh je ogromno, nekaj sem jih že naštela, lahko pa bi 
dodala še nekatere. Naštela jih bom še nekaj:   že tretja 
industrijska cona z novim mostom čez reko Mislinjo, 
prva je Šentjanž in druga Belta, kolesarska povezava 
med Otiškim Vrhom in naseljem Meža z novim 
kolesarskim mostom, Kovtrovo krožno križišče, nova 
lekarna, defibrilatorji, rentgenski aparat, mnoga 
nova in obnovljena stanovanja, ureditve večjih 
potokov v Črnečah, Libeličah, Šentjanžu, Trbonjah 
in Dravogradu ter regulacija reke Mislinje ter Meže, 
reka Drava bo tudi kmalu dobila zaščitni zid, ki bo 
onemogočal razlivanje vode ob večjih nalivih (denar 
je že pridobljen), prenovljena javna razsvetljava, 
sanacija številnih zemeljskih plazov od Libelič, Viške 
ceste, Šempetra, Velke in še drugih, pločniki po vseh 
KS, tudi AP in zaščitne ograje, številni kažipoti in 
oglaševalske table, obnovljeni sakralni objekti ter 
drugi zgodovinsko pomembni objekti, klavnica v 
Otiškem Vrhu, dostopi za invalide, nakup kamere 
za snemanje za interni program, Wi-Fi omrežje, 
javna stranišča, dvigala v knjižnici in v Bukovju ter 
rampa v ZD, tržnica na trgu, večnamenska dvorana 
na Ojstrici, info center Geopark Karavanke, vaška 
središča, poslovilna vežica v Libeličah, ekološki 
otoki in zbirni center, Kocerod, mrežni inkubatorji za 
podjetnike v Otiškem Vrhu in na trgu Dravograda in 
še mnoge.  

Kako in koliko ste pri svojem delu sodelovali z 
občani? 
Bila sem prisotna na skoraj vseh prireditvah in 
različnih dogodkih, sodelovanje je bilo preko 
različnih sej in tudi zborov krajanov, kontaktirala 
sem tudi pisno, in to zelo pogosto preko e-pošte, 
člankov v različnih časopisih in revijah. Občino sem 
predstavljala tudi na televiziji in radiu in vedno so 
bili odprti telefoni za pogovor v živo. 

Ob slovesu s položaja ste dejali, da vam je težko. 
Zakaj?
Rada sem imele svoje delo, uživala sem v sodelovanju 
z občinskimi uslužbenci in uslužbenci naših zavodov. 
Bili smo dober tim, ustvarjalni in potrpežljivi drug 
z drugim. Nismo kuhali zamer, radi smo delo čim 
prej dokončali. Sodelovala sem tudi z mnogimi 
strokovnjaki z različnih področij, se veliko od njih 
naučila in znanje prenašala naprej na sodelavce. 
Spletli smo dobre vezi sodelovanja z mnogimi 
občinami tako v Sloveniji kot v tujini in si s tem 
pomagali tako pri pridobivanju dodatnega denarja 
za razvoj kot tudi pri vzpostavljanju kvalitetnejšega 
nematerialnega življenja v občini.

Kako želite, da se razvija Dravograd v 
prihodnje?
Dravograd ima glede infrastrukturnega razvoja zelo 
omejene možnosti zaradi zahtevne lege. Leži med 

hribi, prostor v dolini zasedajo tri največje koroške 
reke, državna cesta in železniška proga. Gre za 
stisnjeno dolino in tako zemljišč za gradnjo in s tem 
modernizacijo zmanjka. Seveda ostajajo še druge 
možnosti, ki pa so finančno izredno neugodne. Zelo 
drage. Država žal takim področjem ne namenja 
dodatnih sredstev za razvoj. Vse je odvisno od 
spretnosti in strokovnega znanja občinskih 
uslužbencev in vodstva za pridobivanje sredstev 
EU, kar pa tudi ni enostavno, še manj pa v celoti 
na razpolago. Ravno cestna infrastruktura, ki si jo 
občani najbolj želijo, ni sofinancirana s strani EU. 

Do zdaj nam je uspevalo enakomerno razvijati vsa 
področja občine in tako mora biti tudi v bodoče. 
Drži, da so se določeni projekti realizirali prej kot 
drugi, kar pa je bilo odvisno od prioritet in še bolj od  
sofinancerskega denarja EU in države. Brez slednjega 
bi bil občinski razvoj zelo omejen, velikokrat pa ga 
za določeno obdobje sploh ne bi bilo. Pa vendarle, 
v vsaki KS so nekaj na novo pridobili, način življenja 
se je moderniziral in s tem se je kvaliteta le-tega iz 
dneva v dan izboljševala. 

Kar pa se tiče odnosov med občani, bi želela dodati, 
da se je treba še naprej truditi s spodbujanjem 
spoštovanja med njimi, odgovornosti za svoja 
dejanja in sodelovanja. Ne sme se pozabiti, da 
je v slogi moč in razvoj. Zavist, škodoželjnost in 
nagajanje pa zagotovo ne spadajo med koristna 
dejanja za razvoj celotne skupnosti.    

Kak nasvet bi dali tistemu, ki prihaja za vami? Na 
kaj bi ga še posebej opozorili?
Nasvetov glede županovanja bi lahko bilo veliko, 
če bi le bili deležni posluha, prepričana pa sem, 
da je najpomembnejše, da je oseba, ki stopi na 
župansko funkcijo, korektna, spoštljiva, nezavistna 
in pripravljena poslušati ter pomagati. Zagotovo 
mora biti tudi dovolj strokovna, saj smo v času boja 
za pridobivanje denarja EU za različna področja in je 
poznavanje te tematike velika prednost.  

Za konec še misel bralcem Informatorja …
Vsak človek v naše življenje vstopi z razlogom. So 
ljudje, ki vračajo prijaznost in so tudi taki, ki niso 
dobri do nas. Oboji so dobrodošli. Hudobni nas 
učvrstijo, prijazni objamejo in ko bodo prišli na vrsto 
težki časi, vedno najprej pomislimo na najboljše 
ljudi, ki smo jih srečali v življenju, polne pozitivne 
energije, prijaznih besed in čudovitih modrosti … 
Čas namreč neusmiljeno beži, spomini zbledijo, 
čustva se spremenijo, ljudje odidejo, a srce nikoli ne 
pozabi. 

Vsem in vsakemu posebej se lepo zahvaljujem za 
sodelovanje v vseh mandatih županovanja, z željo, 
da dobro poskrbite za svoje zdravje in ste pozitivno 
razpoloženi, kolikor se najbolj da. 
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DELOVANJE OBČINSKE UPRAVE V LETU 2022
V letu 2022 epidemije koronavirusa (Covid-19) 
s strani države RS ni bilo razglašene. Pretekla 
koronakriza je na delovanju občinske uprave še 
pustila določene posledice, a kljub vsemu se je 
stanje skoraj povsem normaliziralo. V zaprtih javnih 
prostorih sicer nošnja zaščitnih mask ni več obvezna, 
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 da v primeru bolezni, slabega 
počutja (povišane telesne temperature) ali ob visoko 
rizičnem stiku z osebo, obolelo za koronavirusom 
Covid-19, ostanejo doma in se o nadaljnjem ravnanju 
na delovnem mestu posvetujejo z vodstvom. Letos 
smo med zaposlenimi beležili nekaj manj kot deset 
okužb s koronavirusom Covid-19. 

Letos je tudi občinsko upravo, zaradi vojne v 
Ukrajini, doletela energetska in vsesplošna draginja, 
ki za nas vsekakor pomeni nov izziv. Povečanje cen 
energentov in povečanje drugih cen je vplivalo 
na dvig cen ponudnikov in posledično podražitev 
investicij. Pri že sklenjenih gradbenih pogodbah in 
šolskih prevozih so se posledično začeli pojavljati 
zahtevki po povečanju pogodbenih cen. Vlada RS je 
sicer začela s pripravami ukrepov za blažitev posledic 
energetske in prehranske draginje, vendar pa za 
občino ti ukrepi še niso prinesli želene spremembe 
oziroma izboljšanja stanja pri znižanju stroškov za 
njeno zakonsko delovanje in na področju izvajanja 
investicij.

Občina zato resno razmišlja o dodatnih vlaganjih v 
energetske sanacije občinskih stavb ter o posodobitvi 
javne razsvetljave in načina ogrevanja. Občina se s 
potencialnimi ponudniki že dogovarja o možnostih 
namestitve sončnih panelov na strehe občinskih 
stavb. Z namestitvijo sončnih panelov bo prihranek 
pri stroških električne energije zagotovo velik.

S strankami smo letos poslovali dokaj običajno. 
V duhu razvoja digitalizacije smo jih obveščali 
in jim tudi priporočali možnost poslovanja brez 
fizičnih stikov, predvsem preko e-pošte in telefona. 
Organizirali smo mnogo sestankov, 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. 
Nekaj teh sestankov je potekalo tudi na daljavo, 
preko videokonferenc. Vložišče vsakodnevno vodi 

seznam obiskov naših strank, kar se je v praksi 
pokazalo kot zelo dobrodošlo. Konec koledarskega 
leta lahko izvedemo refleksijo in ugotovitve, glede 
katerih zadev so obiski strank najbolj pogosti.  

Digitalizacija zagotovo vedno bolj 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 velik poudarek daje skrbi za 
ažurnost svoje spletne strani in svojega občinskega 
dokumentarnega sistema (ODOS). 
  
Vse seje občinskega sveta so se v letošnjem 
letu izvajale v živo, seveda ob upoštevanju vseh 
potrebnih ukrepov za preprečevanje širjenja okužb 
s Covid-19. Seje so potekale v sejni sobi Občine 
Dravograd in v Dvorcu Bukovje.  

Vsem strankam se zahvaljujemo za razumevanje in 
za dosledno spoštovanje vseh ukrepov oz. priporočil 
vlade RS, NIJZ, strokovne skupine za Covid-19 ter 
navodil občinske uprave glede preprečevanja 
širjenja okužb virusa Covid-19. Obenem vsem 
občankam in občanom še nadalje priporočamo, 
da še naprej ravnajo odgovorno do sebe in drugih 
ter v zvezi s tem izvajajo vse potrebne aktivnosti in 
priporočila glede omejitve širjenja ter preprečevanja 
širitve okužb Covid-19 v naši občini. 

Glede izvajanja projektov smo se na občinski upravi 
ves čas zelo trudili, da so zastavljeni cilji in projekti 
kljub nekaterim omejitvam potekali karseda 
nemoteno in tako potekajo še naprej. Pri tem težimo 
k cilju, 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 pretekle razmere s Covid-19 in 
vsesplošna draginja botrovali k temu, da se pri 
nekaterih projektih tudi mi srečujemo z visokimi 
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podražitvami, kar posledično pripelje do težje 
realizacije in nekaterih prerazporeditev sredstev v 
okviru aktualnega proračuna.

Kljub izvajanju lokalnih volitev 2022 smo v mesecu 
novembru že začeli s pripravami in aktivnostmi za 
sprejem proračuna za leto 2023. Prihodnje leto nas 
čakajo novi izzivi, cilji in naloge. Načrt razvojnih 
programov (NRP) za prihodnje leto 2023 pa je 
ambiciozen in investicijsko naravnan. Poudarek 
dajemo projektom, ki so sofinancirani s strani EU 
oziroma države RS. Pri tem je zagotovo treba omeniti 
projekt izgradnje Zdravstvenega centra Dravograd 
(na razpisu Ministrstva za zdravje smo bili uspešni, 
sredstva za izgradnjo pa bomo aktivno iskali še v 
okviru drugih finančnih virov), kar bo prispevalo k 
razvoju (primarnega) zdravstva v naši občini. 

Naj zgolj še omenim projekt »Zmanjševanje 
poplavne ogroženosti na območju Dravograda«, 
v zvezi s katerim smo 25. 2. 2022 z Republiko 
Slovenijo, Direkcijo RS za vode sklenili pisni 
sporazum. Okvirna vrednost projekta znaša 11 
milijonov evrov. Sredstva bo zagotovila država 
RS v okviru Načrta za okrevanje in odpornost EU 
(2021−2026). Cilj projekta je zmanjšanje poplavne 
in erozijske ogroženosti na območju Dravograda 
z izvedbo načrtovanih ukrepov na rekah Meža in 
Drava, saj reki prestopata bregove na več odsekih in 
ogrožata stanovanjske objekte, ter na hudourniških 
pritokih reke Drave na območju Dravograda. 
Na levem bregu Drave, dolvodno od Elektrarne 
Dravograd do platoja (parkirišča) pri trgovini SPAR, 
je predvidena izgradnja protipoplavnega zidu in 
tesnitev območja pod zemeljskih površjem. Lastnike 
zemljišč, preko katerih oziroma v bližini katerih se 
bo izvajala protipoplavna ureditev, v duhu pozitivne 
rešitve zadeve že zdaj prosimo za konstruktivno 
sodelovanje.

Pri izvajanju investicij se zelo trudimo skrbeti za 
enakomerni 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). O drugih 
investicijah lahko preberete v nadaljevanju 
Informatorja.

Na področju družbenih dejavnosti kot uspešno in 
učinkovito ocenjujemo sodelovanje z vsemi našimi 
javnimi zavodi, ostalimi javnimi zavodi, katerih 
soustanovitelj je Občina Dravograd, Centrom za 
socialno delo Koroška, DSO-ji (KDS Črneče, Domom 
sv. Eme), VDC-ji (Zveza Sonček), CUDV-ji, Rdečim 
križem, Karitas in raznimi društvi.

Na področju zaščite in reševanja je delovanje civilne 
zaščite oz. njenih članov nepogrešljivo. Vsekakor še 
vedno ostaja spomin na njihovo srčno in nesebično 

delo v času epidemije Covid-19. Sodelovanje z 
Gasilsko zvezo Dravograd in prostovoljnimi gasilskimi 
društvi iz naše občine je ravno tako vzorno.

Aktivno skrbimo za izvajanje zemljiške politike 
(prodaja, nakup, oddaja zemljišč v najem, zakup …). 
Tu kot pereč problem še vedno ostaja že ničkolikokrat 
poudarjena problematika ureditve lastništva 
občinskih cest, kar smo podedovali iz prejšnjega 
družbenega sistema, še pred osamosvojitvijo 
države Slovenije. Zato vse lastnike zemljišč, preko 
katerih potekajo kategorizirane občinske ceste, 
ponovno prosimo za aktivno sodelovanje ter 
obilo potrpežljivosti in strpnosti. Z zadovoljstvom 
ugotavljamo, da se stvari učinkovito rešujejo, kar 
nam za v prihodnje vliva obilo optimizma.

Vsem, s katerimi sodelujemo (občanom, občinskim 
svetnikom, našim strankam, zaposlenim, vsem 
društvom, civilni zaščiti, gasilski zvezi, javnim 
zavodom in javnim institucijam …), se v teh 
nezavidljivih časih iskreno zahvaljujemo za 
zgledno sodelovanje, strpnost in vse razumevanje. 
Zahvaljujem se tudi vsem občinskim svetnikom 
ter članom nadzornega odbora Občine Dravograd, 
v mandatu 201� - 2022, s katerimi sem v obdobju 
opravljanja svoje funkcije zelo uspešno sodeloval.

Hkrati sem zelo ponosen in hvaležen, da sem 
lahko skoraj 1� let uspešno sodeloval z nekdanjo 
županjo Občine Dravograd, gospo Marijano Cigala, 
dr. vet. med. Od njene zagnanosti, odločnosti, 
neprecenljivih izkušenj, pozitivne energije in 
posluha za »malega« človeka sem se mnogo naučil. 
Njeno dosedanje delo zelo cenim, saj je delovala v 
korist naše Občine Dravograd in predvsem v korist 
vseh občank in občanov. Verjamem, da bom te 
pridobljene neprecenljive izkušnje in svoje znanje 
uspešno uporabljal tudi v prihodnje. 

Občinska uprava prav tako že vrsto let odlično 
sodeluje s podžupanom Občine Dravograd, 
gospodom Antonom Preksavcem, ki je 1. oktobra 
2022 prevzel oz. pridobil funkcijo podžupana v 
začasnem opravljanju funkcije župana. G. Preksavec 
je tako v dobrih dveh mesecih lahko dodobra 
spoznal delovne naloge oz. funkcijo župana. Pri tem 
so mu bile vsekakor v pomoč dosedanje izkušnje 
in delovanje v skoraj dveh mandatih na položaju 
oz. funkciji podžupana. Prepričan sem, da bo kot 
izvoljeni kandidat za župana oz. župan ves svoj 
dosedanji trud in svoje uspešno delo lahko dodatno 
nadgradil v dobrobit vseh občank in občanov.
 
V nedeljo, 26. decembra, pa obhajamo državni 
praznik (in dela prost dan) dan samostojnosti in 
enotnosti, ko smo Slovenci pred 32 leti dokazali, 
da smo, kadar to želimo, zelo enotni in da znamo 
sodelovati. Na plebiscitu smo se takrat odločili 
za svojo samostojno državo Republiko Slovenijo. 
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Vsekakor smo na to lahko zelo ponosni, saj zagotovo 
ni samoumevno, da imamo danes kot majhen narod 
(Slovenci) svojo državo, četudi imamo občutek, da 
je v njej težko živeti in da gre sosednjim državam 
(Avstriji in Italiji) precej bolje. Raje se osredotočimo 
na to, kar imamo zdaj in svojo državo Slovenijo v 
tem ponosnem duhu ter v duhu enotnosti tudi 
ohranjajmo.

Približuje se tudi sveti večer in družinski praznik 
božič, ki je v Sloveniji dela prost dan. V svojem 
imenu in v imenu občinske uprave vam želim mirne 

in doživete božične praznike ter veliko optimizma, 
pozitivne energije in vse dobro v prihajajočem 
novem letu 2023.  

Hkrati vas vabim, da se v teh prazničnih dnevih, 
v okviru svojih zmožnosti, udeležite proslave 
ob Dnevu samostojnosti in enotnosti ter ostalih 
različnih prireditev, ki bodo v teh dneh in v bližji 
prihodnosti potekale v naši občini.

Črtomir EPŠEK, direktor Občinske uprave Občine 
Dravograd

Predsedovanje Občine Dravograd Svetu Koroške regije v 
mandatu 2021/2022
Občina Dravograd je eno leto, in sicer od junija 2021 
do junija 2022, predsedovala Svetu Koroške regije (v 
nadaljevanju: SKR). SKR sestavljajo župani vseh 12 
koroških občin. Predsednica SKR je bila v tem času 
takratna županja Občine Dravograd, ga. Marijana 
Cigala, dr. vet. med. 
 
SKR je posvetovalni organ, ki usklajuje regijske 
interese na področju:
- pospeševanja in razvoja regionalnih politik:
• gospodarstva (zlasti podjetništva, kmetijstva, 

drobnega gospodarstva in turizma),
• prostorskega načrtovanja in varstva okolja,
• izobraževanja na vseh ravneh v regiji,
• zdravstva,
• športa,
• socialnega varstva in
• drugih dejavnosti s področja življenja in dela, ki 

so skupne vsem občinam v regiji.

SKR predvsem usmerja in oblikuje skupne regijske 
projekte.

SKR je v obdobju predsedovanja Občine Dravograd 
izvedel tri redne seje, štiri dopisne seje in eno izredno 
sejo, na kateri se je SKR zavzel za spoštovanje vseh 
ukrepov glede omejitve širjenja in preprečevanja 
širitve okužb virusa Covid-19. Obenem je SKR 
pozval vse prebivalke in prebivalce koroške regije, 
da v zvezi s tem izvedejo vse potrebne aktivnosti. 
Na Koroškem radiu se je od 29. 11. 2021 do 31. 12. 
2021 v zvezi s tem oglaševal spot in pozival Korošce, 
da ponovno »stopimo skupaj«.

Vse redne seje SKR so potekale v dvorcu Bukovje, 
ki je kot protokolarni objekt s svojim čudovitim 
ambientom in čarom seje SKR dodano popestril.

SKR je na svojih sejah zavzemal stališča glede 
različnih družbenih vprašanj (ukinitev poslovalnic 
bank, pošte in drugih institucij …) in regijskih 

projektov (dogovora za razvoj regij). Poleg vseh 
aktivnosti, ki jih je SKR na svojih sejah izvedel, se je 
SKR zavzel tudi za humanitarno pomoč za Ukrajino 
in ukrajinske begunce. Svet Koroške regije je na 3. 
dopisni seji, v mandatu 2021/2022, ki je potekala v 
torek, �. 3. 2022, sprejel sklep, s katerim je soglašal 
z usklajenim oz. skupnim pristopom občin, članic 
Sveta Koroške regije, v zvezi z zbiranjem humanitarne 
pomoči za Ukrajino in ukrajinske begunce.

SKR je tako soglašal, da javni zavod Koroška lekarna 
nameni znesek v višini 11.950,00 EUR za zbiranje 
humanitarne pomoči za Ukrajino in ukrajinske 
begunce, v obliki donacije materialnih sredstev 
(higienskih pripomočkov, sanitetnega materiala, 
kompletov prve pomoči, zdravil, medicinske opreme 
itd.) po sklopih: 

Hygienic products and first aid kits − higienski 
pripomočki,
First aid material − kompleti prve pomoči, 
material za prvo pomoč.

Znesek 11.950,00 EUR predstavlja 5 % višine 
celotnega presežka prihodkov nad odhodki v 
letu 2021 (v nadaljevanju: presežek), zmanjšan 
za znesek z letnim planom odobrenih investicij 
in investicijskega vzdrževanja, ki jih odobri svet 
zavoda in za znesek sredstev za plačilo dodatne 
delovne uspešnosti v skladu z zakonom, ki jih mora 
zavod Koroška lekarna vplačati v proračune občin 
ustanoviteljic v skladu z deleži, določenimi po ključu 
števila prebivalcev (239.000,00 EUR; 1�. člen Odloka 
o ustanovitvi javnega zavoda Koroška lekarna 
(Uradni list RS, št. 10/02 in 101/2011; v nadaljevanju: 
Odlok).

Znesek vrednosti doniranega materiala se glede 
občin, ki bodo pri tem sodelovale, odšteje od 
presežka oz. dobička, ki jim za leto 2011 pripada na 
podlagi 1�. člena Odloka. 

1.

2.
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Javni zavod Koroška lekarna je poskrbel za ustrezno 
dostavo materialnih sredstev − na humanitarne 
pomoči do Državnega logističnega centra v Rojah 
(DLC Roje) oz. do regijske izpostave URSZR.

Koroška lekarna je nato preko Kemofarmacije 
izvedla dogovorjeno donacijo ustreznih zdravil, ki je 
bila posredovana na zbirno mesto oz. v zbirni center 
Roje.

SKR je v letošnjem letu tudi aktivno pristopil k 
uresničevanju vizije Razvojne ambulante Splošne 
bolnišnice Slovenj Gradec (v nadaljevanju: razvojna 
ambulanta). Razvojna ambulanta je namreč v 
mesecu februarju letošnjega leta na koroške občine 
podala vlogo za donacijska sredstva za nakup 
dodatne opreme in terapevtskih materialov. Gre za 
vlogo z dne 1�. 2. 2022, dopolnjeno dne 30. 3., 6. 5. 
in 9. 5. 2022 (v nadaljevanju: vloga). Sredstva (igrala) 
bi dodatno izboljšala celostno obravnavo otrok, ki 
potrebujejo terapijo razvojne ambulante. S tem bi 
delo razvojne ambulante postalo še učinkovitejše in 
otrokom zagotovo še prijaznejše. 

Ker je ustrezno in nemoteno delo razvojne 
ambulante velikega pomena za koroško regijo, je 
zadevo SKR obravnaval na svoji 3. redni seji �. �. 
2022 pod točko 12 − Prošnja Razvojne ambulante 
Splošne bolnišnice Slovenj Gradec za donacijska 
sredstva za nakup dodatne opreme in terapevtskih 
materialov.

SKR je bil v tem delu 3. redne seje žal nesklepčen, 
saj je bilo na seji od 10 navzočih članov sveta, ki so 
sodelovali, prisotnih zgolj še pet članov.

SKR je sicer kljub vsemu sprejel (nezavezujoč) sklep: 
Svet Koroške regije se je seznanil s prošnjo Razvojne 
ambulante Splošne bolnišnice Slovenj Gradec za 
donacijska sredstva za nakup dodatne opreme 
in terapevtskih materialov v višini 3�.000 EUR, po 
procentih (odstotkih) glede na število prebivalcev 
vsake občine Sveta Koroške regije. V zvezi s prošnjo 
Razvojne ambulante se izvede korespondenčna 
(dopisna) seja. 

Glede na to, da je za sklep glasovalo zgolj pet članov 
Sveta Koroške regije, SKR, posledično ni bil sklepčen. 
Zato predlog sklepa predsedujoče županje ni bil 
sprejet oz. ni bil zavezujoč, je bil pa vsekakor osnova 
za sklic korespondenčne (dopisne) seje. Posnetek 
tega dela 3. redne seje SKR je razviden na spletni 
strani: https://www.dravograd.si/objava/613356 
(od 1h �7 min–2h 15 min).

Razvojna ambulanta Splošne bolnišnice Slovenj 
Gradec (dr. Anja Potočnik) je kasneje 6. 5. 2022 in 
nato 9. 5. 2022 predsedujočo Občino Dravograd 
po e-pošti obvestila, da so uspeli od ponudnikov 

pridobiti še dodatni popust. Zadnji znesek ponudbe 
družbe PRIZMA LES d.o.o., Podgorje 6a, Podgorje pri 
Slovenj Gradcu, št. 0061-2022 je dne 7. 5. 2022 za 
nakup dodatne opreme in terapevtskih materialov 
tako znašal 36.051,2� EUR z DDV (kar je 1.96�,20 
EUR oz. 5,2 % nižji znesek od 3�.015,�� EUR, ki ga je 
vsebovala ponudba z dne 1�. 3. 2022). 

Na osnovi nezavezujočega sklepa SKR iz 3. redne seje 
ter vsega navedenega, je bila v zvezi s predmetno 
zadevo sklicana še �. dopisna seja, ki je potekala 
po elektronski pošti v ponedeljek, 16. 5. 2022, od 
�.00 do 12.00. Omenjena seja žal prav tako ni bila 
sklepčna. 16. člen Poslovnika o delu Sveta Koroške 
regije z dne 25. 1. 2011 namreč določa, da je gradivo 
na dopisni seji s predlaganimi sklepi sprejeto, če so 
za sprejem glasovali vsi člani Sveta Koroške regije, 
razen v primerih, ko za sprejem ni potrebno soglasje 
vseh članov. Takrat je odločitev sprejeta, če je zanjo 
glasovala večina vseh članov. Svet Koroške regije na 
dopisni seji ni mogel pravno veljavno odločati.

Zadeva se je zato posledično ponovno obravnavala 
na redni seji SKR, saj SKR zaradi nesklepčnosti doslej 
ni sprejel pravno veljavnega sklepa. 

Predmetna zadeva je bila tako obravnavana na �. 
redni seji SKR, ki je potekala dne 2�. 6. 2022.

Predsedujoča Občina Dravograd je SKR v sprejem 
predlagala sklep, da se vlogi razvojne ambulante 
ugodi in da občine, članice SKR razvojni ambulanti 
nakažejo sredstva v skupni višini 36.051,2� EUR z 
DDV, skladno z razdelilnikom stroškov (glede na 
število prebivalcev v občinah) oziroma skladno s 
svojimi finančnimi zmožnostmi. Občina Dravograd 
je kasneje razvojni ambulanti nakazala znesek 
�.�16,2� EUR. Naveden znesek je bil določen glede 
na število prebivalcev, ki je v letu 2021 znašalo 
�717 (in predstavlja 12,25 % od celotnega števila 
prebivalcev v koroški regiji).

SKR je na svoji �. redni seji med drugim obravnaval 
še Regionalni razvojni program (RRP) za Koroško 
razvojno regijo 2021–2027 in ga soglasno 
potrdil. SKR se je seznanil s potekom priprave 
Programa evropske kohezijske politike v obdobju 
2021−2027 v Sloveniji. Seznanil se je s Poročilom 
izvajanja Regionalnega razvojnega programa za 
Koroško razvojno regijo 201�–2020 v letu 2021. 
SKR je obravnaval tudi Načrt priprave Regijskega 
prostorskega plana. Člani SKR so pooblastili družbo 
RRA Koroška d.o.o., da koordinira nadaljnje aktivnosti 
za pripravo Regijskega prostorskega plana. SKR je 
soglasno izbral družbo RRA Koroška d. o. o. tudi za 
pripravljavca regionalnega prostorskega plana za 
koroško regijo.
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Menimo, da je bilo predsedovanje Občine Dravograd 
SKR uspešno. S članicami SKR, go. Karmen Sonjak, 
direktorico RRA Koroška d.o.o., smo sodelovali 
učinkovito in konstruktivno, tako da so bile 
tekoče aktualne zadeve ustrezno urejene. O vseh 
pomembnih zadevah smo obveščali tudi (tedanja) 
poslanca Državnega zbora RS, g. Jožeta Lenarta in 
g. Janija Prednika. Ustrezno smo sodelovali tudi z 
mediji (KTV Dravograd, KOR TV, Koroški Radio …), 
ki so bili vabljeni na seje SKR. KTV Dravograd je vse 
redne seje SKR tudi snemal. Veliko pozornosti smo 
namenili pripravi ustreznega gradiva za seje ter 
dokumentacijo v zvezi z realizacijo sklepov SKR, ki 
je bila posredovana raznim institucijam (npr. SVRK, 
MOP, MDDSZ, Ministrstvu za kulturo, NLB d.d., Banki 
Slovenije, Koroški lekarni, ZRCK …).

Predsedovanje SKR je Občina Dravograd konec 
junija letošnjega leta predala Občini Mežica in 
ji pri njenem delu zaželela vse dobro, predvsem 
pa uspešno delo ter da skupno delo iz preteklih 
let učinkovito nadaljuje še naprej. Pri tem jim bo 
Občina Dravograd seveda v oporo. Velika želja 
Občine Dravograd in SKR je, da se določeni organi 
oz. službe (npr. inšpektorat za delo, policijska uprava 
…) vrnejo nazaj na Koroško. Verjamemo, da bo v 
bližnji prihodnosti prišlo do realizacije in da bo SKR 
pri tem slišan tudi v Ljubljani. 

Direktor občinske uprave
Črtomir Epšek, univ. dipl. prav.

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. Rekonstrukcija ledenice 
pri dvorcu Bukovje, ki predstavlja edinstven objekt v 
Sloveniji, se je začela izvajati septembra 2022 in bo 
končana do konca leta. 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. Vrednost investicije znaša okoli 1�0.000,00 
EUR.  

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 2.600.000,00 
EUR z DDV in je s 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 
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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. Izvajalec 
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. 
Do zdaj je bil zgrajen most čez reko Mislinjo ter večji 
oporni zid. Dela potekajo po terminskem planu.  

SEKUNDARNA 
KANALIZACIJA V 
AGLOMERACIJI VIČ
Septembra 2022 se je 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 � (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 je 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 nad gradnjo pa izvršuje podjetje GLI d.o.o. iz Slovenj Gradca. 
Vrednost projekta znaša okoli �60.000,00 EUR z DDV, od tega RS in EU 
iz Kohezijskega sklada prispevata 530.021,57 EUR.

 

KOROŠKA 100 LET POZNEJE
Jeseni 2022 je občina v sklopu skupnega projekta 
več partnerjev začela izvajati kompletno obnovo 
objekta nekdanjega mejnega prehoda v Libeličah. 
V objektu bodo svoj prostor dobili KPD Libeliče za 
potrebe turistične dejavnosti in Koroški pokrajinski 
muzej za stalno razstavo. Projektno dokumentacijo 
je izdelalo podjetje FIMA d.o.o. iz Otiškega Vrha, 
izvajalec gradbenih del pa je podjetje SGP Pokeržnik 
d.o.o. iz Dravograda, ki si je predmetna dela pridobil 
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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,�� EUR. Projekt je obsegal 
kompletno rekonstrukcijo šolske 
kuhinje, ki je zajemala zamenjavo 
električnih in strojnih inštalacij ter 
dobavo najmodernejše kuhinjske 
opreme. Dela so se začela konec 
maja 2022 in so bila dokončana 
do 31. �. 2022, kar je za izvajalca 
in občino pomenil zelo težek 
izziv. Izvajalec GOI del je bilo 

na javnem razpisu. Projekt je sofinanciran s sredstvi Evropske unije v 
višini okoli �2.000,00 EUR, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni 
razvoj – naložba v vašo prihodnost. Vrednost celotne investicije je 
ocenjena na okoli 230.000,00 EUR, tako da bo preostanek sredstev 
zagotovila občina iz proračuna.

PUMPTRACK DRAVOGRAD
Občina Dravograd je bila uspešna na razpisu Fundacije za šport 
za projekt izgradnje Pumptracka Dravograd oziroma koloparka, 
na katerem si je zagotovila 17.000,00 EUR, preostanek sredstev do 
ocenjene vrednosti, ki znaša cca 60.000,00 EUR, pa je zagotovila občina 
sama iz proračuna. Nova pridobitev se nahaja na območju opuščenega 
skate parka pri bencinskem servisu OMV. Z izvedbo projekta je več 
generacijam zagotovljen atraktiven, predvsem pa varen prostor za 
kolesarjenje, rolkanje in vožnjo s skiroji. Gradnja se je začela septembra 
in bila zaključena oktobra 2022.

podjetje STIN d.o.o iz Dravograda, 
projektno dokumentacijo pa 
je izdelalo podjetje FIMA d.o.o. 
iz Otiškega Vrha, ki je izvajalo 
tudi strokovni gradbeni nadzor. 
Vrednost projekta je znašala okoli 
650.000,00 EUR.

REKONSTRUKCIJA OŠ NEZNANIH TALCEV DRAVOGRAD – 1. FAZA
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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, zato 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 707.000,00 
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 5.700.000,00 EUR. Trenutno smo tudi 
v fazi izdelave projekta za razpis (PZR), ki naj bi bil 
objavljen na začetku leta 2023. Začetek gradnje 
Zdravstvenega doma Dravograd z lekarno je 
predviden za sredino prihodnjega leta.  

 

ZMANJŠEVANJE POPLAVNE OGROŽENOSTI NA OBMOČJU 
DRAVOGRADA
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 11.000.000,00 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 rabili kar nekaj pomoči, da si 
zahtevane dokumente zagotovimo do omenjenega 
roka. Jeseni 2022 smo uspešno izvedli javni razpis za 
izbiro izdelovalca projektne dokumentacije, in sicer 
sta si predmetna dela pridobila konzorcij podjetij 
LINEAL d.o.o. iz Maribora in PROJEKT NOVA GORICA 
d.d. Prve idejne rešitve pričakujemo januarja 2023 
in za takrat predvidevamo tudi že prve usklajevalne 
sestanke z lastniki zemljišč.   

Miran Breg, univ. dipl. prav., 
vodja referata za gospodarske dejavnosti in urejanje prostora 
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CESTE
CESTA LAPUH LIBELIŠKA GORA

Med obnovo ceste Izvedena nosilna plast asfalta

CESTA NA PODGRAD S PEŠPOTJO

Po izvedbi obrabne plasti asfalta

Podporni AB zid za širitev ceste

Utrjevanje nosilne plasti asfalta

Vgrajeni robniki proti naselju Podgrad

Z izvajalcem gradbenih del − podjetjem SGP 
POKERŽNIK d.o.o. iz Dravograda se je sklenil Aneks 
za podaljšanje pogodbenega roka do 30. 6. 2023 

zaradi nepredvidenih dodatnih del in podaljšanih 
rokov dobave materiala.  
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IZVEDBA PODPORNIH UKREPOV NA LC 078071 TRBONJE–CV. SEDLO

Pred začetkom gradnje Med gradnjo opornega zidu

JP MARIBORSKA CESTA−KAISER

Pogodba z izvajalcem gradbenih del − podjetjem 
SGP POKERŽNIK d.o.o. iz Dravograda, ki je bilo 
izbrano na javnem razpisu, je bila podpisana 2. 6. 
2022, gradbeni nadzor pa opravlja podjetje JOHAN 
GRADBENO SVETOVANJE IN INŽENIRING, LADISLAV 
SELINŠEK s.p. iz Starš.

Predmet javnega naročila je obnova javne poti JP 
57�6�2 Mariborska cesta 173 z novim vodovodom 
v dolžini okoli 35� m, kar mora biti po sklenjeni 
gradbeni pogodbi dokončano do 30. 6. 2023. 
Izgradnja kanalizacije se bo izvedla v sklopu projekta 
»Aglomeracija Vič«. V mesecu novembru so se začela 
izvajati gradbena dela. 

KOLESARSKA POVEZAVA DRAVOGRAD−OTIŠKI VRH

AB Zid pri transformatorski postaji Pilotna stena ob državni cesti na Meži

Trasa kolesarske poti mimo komunale Trasa kolesarske poti proti blokovskem naselju Meža

Začetek obnove
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OBNOVA CEST V ŠENTJANŽU

Odcep Čeru med gradnjo Odcep Čeru po izvedbi nosilne plasti asfalta

Odcep Zajamšek med gradnjo Odcep Zajamšek med izvedbo obrabne plasti asfalta

PLOČNIK MARIBORSKA CESTA

Asfaltiran pločnik

Gradnja pločnika Pločnik pred vgradnjo asfalta
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PROTIPRAŠNE ZAŠČITE

Stanje med obnovo – protiprašna 
Bazovnik Sv. Križ (KS Črneče)

Stanje po obnovi – protiprašna 
Bazovnik Sv. Križ (KS Črneče)

Stanje pred obnovo – protiprašna 
Bazovnik Sv. Križ (KS Črneče)

Stanje med obnovo – protiprašna 
Bricman Sv. Danijel (KS Trbonje)

Stanje po obnovi – protiprašna 
Bricman Sv. Danijel (KS Trbonje)

Stanje pred obnovo – protiprašna 
Bricman Sv. Danijel (KS Trbonje)

Stanje med obnovo – Epšek Črneče 
(KS Črneče)

Stanje po obnovi – Epšek Črneče 
(KS Črneče)

Stanje pred obnovo – Epšek Črneče 
(KS Črneče)

Stanje med obnovo – Medved 
Vrata (KS Dravograd)

Stanje po obnovi – Medved Vrata 
(KS Dravograd)

Stanje pred obnovo – Medved 
Vrata (KS Dravograd)

Stanje med obnovo – Oskrd 
Libeliška Gora (KS Libeliče)

Stanje pred obnovo – Oskrd 
Libeliška Gora (KS Libeliče)

Stanje med obnovo – Oskrd 
Libeliška Gora (KS Libeliče)
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Stanje med obnovo – Župnijski 
travnik Selovec (KS Šentjanž)

Stanje pred obnovo – Župnijski 
travnik Selovec (KS Šentjanž)

Javno komunalno podjetje 
Dravograd d.o.o. (v nadaljevanju 
JKP) opravlja svojo dejavnost 
na območju občine Dravograd. 
Podjetje je ustanovila Občina 
Dravograd leta 19�1 z namenom 
zagotavljanja kakovostne 
oskrbe občanov s storitvami 
gospodarskih javnih služb. V okviru 
izvajanja dejavnosti gospodarskih 
javnih služb podjetje opravlja 
naslednje obvezne gospodarske 
javne službe: oskrbo s pitno vodo, 
odvajanje in čiščenje komunalne 
in padavinske odpadne vode, 
čiščenje in vzdrževanje javnih 
površin, površin za pešce in 
zelenih površin, urejanje in 
vzdrževanje cest, 2�-urno dežurno 
službo na pogrebni dejavnosti, 
izvajanje pokopališke in 
pogrebne dejavnosti ter urejanje 
in vzdrževanje pokopališč.

OSKRBA S PITNO 
VODO

Od konca leta 2021 (z dokončanjem 
projekta Vodovod Drava) občino 
Dravograd pokriva en sam javni 
vodovodni sistem (v nadaljevanju 

VS) Dravograd–Črneče. Javni 
VS Dravograd–Črneče pokriva 
naslednja naselja: Dravograd, Vič, 
Dobrova, Podklanc, Črneče, Tribej, 
Selovec, Otiški Vrh, Šentjanž, 
Bukovska vas, Sv. Duh, Goriški 
Vrh, Ojstrica, Sv. Boštjan, Vrata, 
Trbonje in Sv. Danijel.

Pitna voda mora izpolnjevati 
zahteve Pravilnika o pitni vodi 
(Uradni list št. 19/0�, 35/0�, 2
6/06, 92/0, 25/09, 7�/2015 in 
51/17) z namenom zagotavljanja 
varovanja zdravja ljudi pred 
škodljivimi učinki zaradi 
onesnaženja pitne vode in mora 
biti zdravstveno ustrezna ter 
skladna. 

V namen zagotavljanja skladnosti 
in zdravstvene ustreznosti pitne 
vode JKP Dravograd d.o.o. izvaja 
notranji nadzor, za kar imamo 
vzpostavljen HACCP (Hazard 
Critical Control Point) sistem, 
ki omogoča prepoznavanje 
mikrobioloških, kemičnih in 
fizikalnih agensov, ki lahko 
predstavljajo potencialno 
nevarnost za zdravje ljudi, 
izvajanje potrebnih ukrepov ter 
stalni nadzor kritičnih kontrolnih 

točk, kjer se lahko tveganja 
pojavljajo v oskrbi s pitno vodo. 
Za preverjanje, ali pitna voda 
izpolnjuje zahteve omenjenega 
Pravilnika ter zahteve mejnih 
vrednosti določenih parametrov, 
se izvaja monitoring, katerega 
nosilec je Zavod za zdravstveno 
varstvo Maribor.

Nadzor nad vsebnostjo prostega 
klora v pitni vodi nadzorujemo 
dnevno preko on-line odčitavanj, 
poleg tega pa izvajamo še 
vsakodnevne ročne meritve na 
pipi na več mestih vodovodnega 
sistema. 

JAVNO KOMUNALNO 
PODJETJE 

DRAVOGRAD

Ureditev novega vodovodnega 
jaška s projektom Drava

Vir: JKP Dravograd
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Stanje med obnovo – Župnijski 
travnik Selovec (KS Šentjanž)
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Priprava vode je obdelava vode, s 
katero se zagotovi njena skladnost 
in zdravstvena ustreznost. Način 
priprave vode se izbere odvisno 
od značilnosti zajetja, vrste 
onesnaženosti. Zaradi vse večjega 
onesnaževanja okolja je v naravi 
težko najti neoporečno vodo. Za 
površinske vode, ki so v direktnem 
stiku z atmosfero in pod vplivom 
spiranja tal, je tako dezinfekcija 
večinoma nujen postopek 
priprave pitne vode, katerega 
osnovni namen je preprečevanje 
širjenja nalezljivih bolezni, ki 
jih povzročajo mikroorganizmi, 
ki v vodi živijo. Kloriranje vode 
je proces dodajanja klora z 
namenom, da se voda pripravi 
za pitje in je nadzorovan 
postopek. Stališče Svetovne 
zdravstvene organizacije je, da 
so tveganja, ki so povezana z 
nastajanjem neželenih spojin 
pri reagiranju klora s snovmi v 
vodi, zanemarljiva v primerjavi 
s tveganji, ki nastanejo zaradi 
neustrezne kakovosti vode.

V Sloveniji je kloriranje 
najpogostejši postopek priprave 
pitne vode, saj se za približno 
500 javnih vodovodnih sistemov 
večinoma uporablja način 
dezinfekcije. Količina klorovega 
dioksida oz. natrijevega 
hipoklorita v pitni vodi se s časom 
in potjo vode po vodovodnem 
sistemu močno spreminja, saj je 
namen odmerjanja prav v tem, da 
reagira in dezinficira vodo, zato 
so zakonsko omejene predvsem 
koncentracije razpadnih 
produktov, sama količina 
klorovega dioksida v pitni vodi 
pa v Sloveniji ni omejena. Klorov 
dioksid (plin) oziroma natrijev 
hipoklorit (tekoče dezinfekcijsko 
sredstvo) v koncentracijah, ki se 
uporabljajo za dezinfekcijo vode 
v vodovodnih sistemih, nima 
dokazanih škodljivih učinkov. 

Na koncu naj dodamo, da 
je spremljanje doziranja in 
prisotnosti prostega klora v 
celotnem javnem vodovodnem 
sistemu naša dnevna skrb, saj 
želimo našim uporabnikom 
zagotavljati zdravstveno ustrezno 
pitno vodo. 

ODVAJANJE 
IN ČIŠČENJE 
KOMUNALNIH 
ODPADNIH IN 
PADAVINSKIH 
VODA

Komunalna odpadna voda je 
odpadna voda, ki nastaja v 
bivalnem okolju gospodinjstev 
zaradi rabe vode v sanitarnih 
prostorih, pri kuhanju, pranju in 
drugih gospodinjskih opravilih.

JKP Dravograd upravlja 
Centralno čistilno napravo CČN 
DRAVOGRAD, velikosti 6000 
PE ter male komunalne čistilne 
naprave: MKČN LIBELIČE, MKČN 
Sv. Jedert in MKČN Industrijska 
cona Selovec.

JKP Dravograd mora v skladu z 
Uredbo o odvajanju in čiščenju 
komunalne odpadne vode 
(Uradni list RS, št. 9�/15, 76/17, 
�1/19, 19�/21 in ��/22 – ZVO-2) 
voditi evidenco vseh MKČN na 
območju občine Dravograd in 
vsaka tri leta za vse evidentirane 
MKČN izdelati oceno obratovanja. 
Evidentiranih imamo 97 MKČN 
z veljavno (pozitivno) oceno 
obratovanja.

Mala komunalna čistilna naprava 
(MKČN) je naprava za čiščenje 
komunalne odpadne vode z 
zmogljivostjo čiščenja manjšo od 

2000 PE. Male komunalne čistilne 
naprave (MKČN) se uporabljajo 
za čiščenje komunalne odpadne 
vode tam, kjer priključitev na 
javno kanalizacijsko omrežje (še) 
ni mogoča. V mali čistilni napravi 
se odpadna voda očisti do te mere, 
da jo je možno odvajati v okolje 
(ponikanje v tla ali odvajanje v 
vodotoke).

Kaj je prepovedano spuščati v 
kanalizacijo/greznico/MKČN?

sredstva za nego dojenčkov, 
kot so plenice za enkratno 
uporabo, hladilni in vlažilni 
robčki, vata, palčke za ušesa 
ter toaletni pripomočki 
za odrasle, kot so vložki, 
tamponi, kondomi, plenice;
sredstva in pripomočki za 
čiščenje: čistilne krpe, gobe, 
vlažilni in čistilni robčki;
tekstil (nogavice, krpe, 
spodnje perilo …), drobni 
plastični predmeti, embalaža, 
jedilni pribor;
ostanki lesa, trdni odpadki, 
plastenke, organski odpadki 
(ostanki hrane, pokošena 
trava, listje) in gradbeni 
odpadki (malta, cement, 
deske);

•

•

•

•

Zamašitev črpalke MKČN Jedert
Vir: JKP Dravograd
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ostanki hrane, olja in maščobe;
barve, topila, škropiva, dezinfekcijska sredstva, 
kisline, zdravila, odpadna olja in naftni derivati;
živalski iztrebki, hlevski gnoj, gnojevka, sveže 
ali pregnito blato iz greznic, tekoči odpadki iz 
klavnic, vinskih kleti in mlekarn, silažna voda.

Navedeni odpadki mašijo kanale in uničujejo črpalke, 
ki potem ne morejo opravljati svoje varovalne 
funkcije. V primeru zamašitve ali strojeloma je nujen 
poseg zaposlenega na kanalizacijskem omrežju 
ali pooblaščenih serviserjev, ki morajo odpadke 
iz črpalk odstraniti ročno, zaradi česar so lahko 
stroški vzdrževanja kanalizacijskega omrežja dražji. 
Poleg omenjenega so ostanki hrane, olja in maščob 
odlična vaba za podgane, povzročajo pa mastne 
obloge na kanalizaciji in preprečujejo pretočnost 
kanalizacijskih cevi.

Največje težave opažamo na MKČN Sv. Jedert, kjer 
ugotavljamo, da imajo nekateri lastniki objektov v 
fekalno kanalizacijo speljane tudi meteorne vode, 
kar ni dovoljeno. Ponovno naprošamo lastnike 
objektov, da takoj izločijo meteorne vode in da v 
fekalni kanal speljejo samo kuhinjske in sanitarne 
odtoke. Meteorne vode motijo proces čiščenja 
odpadne vode v MKČN, zato MKČN ne deluje 
ustrezno. 

Meteorne vode objekta je treba ponikati na parcelah 
lastnika objekta.

Lastnikom objektov, ki niso priključeni na javni 
kanalizacijski sistem Dravograd in Libeliče, izvajamo 
črpanje greznic in MKČN v skladu s planom, ki je 
izdelan na podlagi seznama greznic in MKČN. Storitve 
praznjenja greznic in MKČN so oproščeni kmetje, ki 
so vpisani v register kmetijskih gospodarstev (imajo 
dodeljeno številko KMG-MID) in imajo gnojno jamo 
za kmetijsko dejavnost. Blato iz obstoječe greznice 
oz. MKČN je treba zmešati skupaj z gnojevko oziroma 
gnojnico ter skladiščiti najmanj šest mesecev pred 
uporabo. Količino izčrpanega blata in ustreznost 
ravnanja z blatom kmetje dokažejo s pisno izjavo, ki 
jo morajo predložiti JKP Dravograd.

•
•

•

POGREBNA IN POKOPALIŠKA 
DEJAVNOST 
Pokopališko in pogrebno dejavnost opravljamo v 
skladu z Odlokom o pokopališkem redu v Občini 
Dravograd, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, 
št. 32/201� z dne 11. 05. 201�, veljati pa je začel 
15. dan, to je 26. 05. 201�. Smo tudi izvajalec 2�-
urne dežurne službe na pogrebni dejavnosti, ki je 
po Zakonu o pogrebni in pokopališki dejavnosti 
obvezna gospodarska javna služba.

Pogrebno in pokopališko dejavnost opravljamo na 
vseh sedmih pokopališčih v občini Dravograd, to je 
na pokopališču v Dravogradu, Šentjanžu, Trbonjah, 
Libeličah, Črnečah, na Ojstrici in Sv. Petru na Kronski 
gori.

Na pokopališčih Trbonje in Ojstrica so na voljo 
klasični grobovi, na pokopališčih Sv. Peter na 
Kronski gori, Črneče, Šentjanž in Libeliče tudi žarni 
zid, v Dravogradu pa je dodatno na voljo še raztros 
pepela posmrtnih ostankov.

Na spletni strani JKP Dravograd (https://www.
jkp-dravograd.si/pokojniki/osmrtnice) se lahko 
spremljajo osmrtnice, iščejo pokojniki in prižge 
virtualna svečka pokojniku. (Slika 1)

Pripravili: Irena Petelin in Sergeja Svetec

Vir: https://www.jkp-dravograd.si/pokojniki/
osmrtnice
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KRAJEVNE SKUPNOSTI Občine Dravograd
KRAJEVNA SKUPNOST DRAVOGRAD 
V drugem polletju leta 2022 smo v Svetu krajevne 
skupnosti Dravograd, ki šteje �2�� krajank in 
krajanov in je največja KS v Občini Dravograd, po 
planu izvedli vse aktivnosti in naloge, ki smo si jih 
zadali na področju dela naše KS.

V zvezi participativnega dela proračuna 2022 smo v 
KS na pobudo krajanov, ki ste predlagali projekte le 
do konca leta, v drugem polletju vse tudi izvedli. 

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 zgornjem Robindvoru;

• Postavitev zaščitne ograje na razgledni točki 
Skala in postavitev srčka za panoramsko slikanje 
Dravograda − mesta mostov;

•  Ureditev igrišča na Ojstrici, postavitev solarnih 
luči pri pokopališču in postavitev varnostnega 
cestnega ogledala na Goriškem Vrhu, delna 
obnovitev igrišča skupaj z JZD Dravit;

• Igralni kotiček za 1. VIO − 
Osnovna šola Neznanih 
talcev Dravograd;

• Razsvetljava na igrišču 
Vič in postavitev 
varovalne ograje 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 
(nadgradnja s pitno 
vodo na  že zgrajenem 
sprehajališču). 
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Poleg tega pa smo iz rednih sredstev za vzdrževanje 
in postavke za turistične kažipote uredili tudi nekaj 
drugih atraktivnih zadev v naši KS ter postavili nekaj 
novih klopi. 

Že v prvem polletju smo začeli s postavljanjem 
varnostnih ograj in pridobili ponudbe ter izdali 
naročilnice za nekategorizirane ceste na območju 
Sv. Boštjana in Ojstrice ter postavili varnostna 
ogledala na območju Ojstrice oz. Goriškega vrha, 
saj gre za kritične odseke cest, kjer se izvajajo tudi 
prevozi šolskih otrok.

Prav tako je v naši KS v zaključni fazi cesta s pešpotjo 
na Podgrad, ki je sicer projekt občine, ampak velika 
pridobitev za našo KS.

V KS smo tudi letos razpisali pomoč društvom 
POKROVITELJSTVA, in sicer za delovanje in 
organiziranje prireditev. Razpis je bil odprt od 5. 
5. 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 € društvom, ki so se 
prijavila na razpis. Tako smo za leto 2022 razdelili vsa 
predvidena sredstva. 

Razpis je objavljen na spletni strani občine pod 
rubriko razpisi KS in KTV ter na naši strani na FB. 
Tu se zahvaljujemo strokovnim službam občinske 
uprave za pomoč, posebej pa mag. Jerneji Ravnik.

Skupaj s TDD smo organizirali prireditev Zlata jesen 
2022 in podelili priznanja za najbolj urejene objekte 
in okolice, z JZ Dravit pa sodelovali pri organizaciji 
večjih prireditev v naši KS, kot je tek na Skalo, v 
mesecu decembru pa nas čaka teden božično-
novoletnih srečanj na Trgu in pri dvorani Špic D 
(skupaj še z nekaterimi društvi v KS in občini).

Prav tako smo z ekipo KS sodelovali na športnih 
prireditvah društva upokojencev, invalidov in 
diabetikov (kegljanje na vrvici, petanka itd.).
 
V času od julija do decembra je imel svet KS eno 
redno in eno dopisno sejo. Prav tako smo nekaj 

sredstev namenili v dobrodelne in humanitarne 
namene tako KARITASU kot RDEČEMU KRIŽU, PGD 
Dravograd pa smo pomagali s sredstvi za požarno 
varnost pri nabavi potrebne opreme.

Vse, predvsem pa krajane in krajanke, vabimo v 
prostore KS Dravograd na Meži 10, kjer imamo 
uradne ure vsako prvo sredo v mesecu med 9. in 
11. uro in vsako tretjo sredo v mesecu 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. 

Ferdo Abraham, 
predsednik Sveta KS Dravograd

Spoštovane krajanke in 
krajani KS Dravograd, 

občani in občanke Občine 
Dravograd!

Novo leto je kot bel list v 
knjigi tisočletja. Želimo 
vam, da bi ta list popisali 
s čim lepšimi spomini in 

željami v letu 2023.

Člani Sveta KS Dravograd
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KRAJEVNA SKUPNOST ŠENTJANŽ PRI DRAVOGRADU
Ob zaključku našega štiriletnega mandata bi radi na 
kratko predstavili naše delo.

Vsako leto nam je uspelo izpeljati nekaj prireditev, 
še posebej pa smo veseli, da je ponovno oživel naš 
krajevni praznik, ki smo ga vsako leto nadgradili in 
izpeljali v dvo- ali tridnevnem programu športnih 
in kulturnih prireditev. K sodelovanju smo povabili 
tudi društva, ki delujejo v našem kraju, da so se lahko 
predstavila in tako dodala svoj pečat k skupnemu 
dogajanju.

Tako smo tudi letos konec meseca junija uspešno 
in v zadovoljstvo vseh, tako krajanov kot tudi nas 
prirediteljev, obeležili dvodnevno praznovanje 
krajevnega praznika. Vzdušje je bilo fenomenalno, 
saj so se okoliški kmetje v povorki po Šentjanžu 
popeljali s svojo kmetijsko mehanizacijo. 

Z našimi sredstvi smo vsako leto prispevali k 
uresničitvi novih pridobitev za naš kraj in okolico. 
Tako smo pridobili:
• pitnike in klopi na igriščih v Otiškem Vrhu, 

Bukovski vasi in v Šentjanžu, ki hkrati predstavljajo 
tudi počivališča ob kolesarski stezi, vse skupaj 
pa je doseglo naš doprinos k celostni podobi in 
ureditvi kolesarske steze in sprehajalne pešpoti 
ob reki Mislinji;

• obvestilne table v naših zaselkih, s katerimi 
lahko naše krajane obveščamo o dogodkih, ki se 
odvijajo v naši krajevni skupnosti in služijo tudi za 
obveščanje dogodkov v sami občini in drugje;

• ureditev in asfaltiranje igrišča v Bukovski vasi, kar 
nas veseli in smo ponosni, saj je igrišče vedno 
polno predvsem mladine;

• menjavo elektro omarice na igrišču v Šentjanžu, ki 
je bila dotrajana in nevarna, z novo in varčnejšo,

• ureditev dotrajane in potratne razsvetljave na 
igrišču v Šentjanžu z varčnejšo, ki zdaj omogoča 
športne dejavnosti tudi v večernem času;

• z nakupom dveh električnih koles smo krajanom 
omogočili rekreacijo za lažjo dosego želenega 
cilja in hkrati spoznavanje lepot narave; 
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• izgradnja novega igrišča za odbojko na mivki v 
Šentjanžu s potrebno razsvetljavo in opremo, s 
katerim bomo najmlajšim omogočili spoznavanje 
osnov odbojke in imeli možnost prirejati 
odbojkarske dogodke;

• nabavili smo nove božično-novoletne rekvizite 
za razsvetljavo in okrasitev kraja, s katerimi se 
v božično-novoletnem času pričara še lepše 
praznično vzdušje. 

Trudili smo se, da bi krajanom omogočili druženja 
na tak ali drugačen način. Udeležba na pustnem 
karnevalu, ki smo ga organizirali skupaj z Javnim 
zavodom Dravit, je bila obiskana z do sedaj največjim 
številom udeležencev v Šentjanžu. Tudi stand up 
predstavi sta bili obiskani nad pričakovanji, saj je 
bila dvorana polna do zadnjega kotička, kar je bila 
potrditev, da si krajani takšnih dogodkov želijo. V 
zimskem času smo krajanom omogočili brezplačno 
smučanje na domačem smučišču Bukovnik in 
uporabo telovadnice v osnovni šoli v Šentjanžu. 

Po naših močeh smo krajanom, ki nimajo asfaltiranih 
cest, pomagali z za njih brezplačno dostavo gramoza. 
Delujočim društvom v naši krajevni skupnosti smo 
pomagali pri organizaciji kulturnih in športnih 
prireditev. Nudili smo pomoč in sofinanciranje pri 
obdaritvi naših najmlajših v božično-novoletnem 
času. 

Pridobili smo kar nekaj zaščitnih ograj za varnost 
v prometu na območju Selovca, Otiškega Vrha in 
Bukovske vasi ter z našim posredovanjem uspeli, da 
sta se uredila razsvetljava proti Sv. Petru na Kronski 
gori in Plaznikov most. Uspeli smo spremeniti tudi 
sistem ter povečali število izgradenj protiprašnih 
zaščit, saj se jih je v obdobju našega mandata 
zgradilo kar osem. 

Vsako leto smo v spomladanskem času v okviru 
čistilne akcije v Občini Dravograd tudi v naši krajevni 
skupnosti poskrbeli za ureditev okolja s pomočjo 
društev in posameznikov, ki jim je mar, v kakšnem 
okolju živijo. 

Zelo smo ponosni na naš novi vrtec, ki predstavlja 
veliko olajšanje tako za otroke, ki jih ni treba voziti 
v varstvo drugam, kot tudi za starše, ki imajo rešeno 
varstvo svojih otrok v domačem kraju.

Iz 10. svetovnega prvenstva v plavanju za osebe z 
Downovim sindromom v Albufeiri na Portugalskem 
se je domov z odličnim rezultatom vrnil naš sokrajan 
Luka Temnikar, za kar smo mu priredili topel sprejem 
z željo, da še naprej tako dobro zastopa naše barve 
in s tem tudi prepoznavnost našega kraja. 
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Še posebej pa smo lahko ponosni 
na naše prostovoljno gasilsko 
društvo, kateremu vsako leto 
namenimo še posebno finančno 
pomoč. Znova in znova se 
izkažejo s svojim profesionalnim 
pristopom in nas nikoli ne 

razočarajo. Njihovo delovanje 
sega 120 let nazaj, za kar jim v 
svojem imenu in v imenu članov 
sveta krajevne skupnosti še enkrat 
iskreno čestitam. 

Naših idej in želja pa je ostalo še 
veliko.

Uspelo nam je dokončati veliko 
projektov, tisti, ki pa so ostali 
nedokončani, pa naj predstavljajo 
nov izziv in nov elan za ekipo, ki 
nas bo nasledila v naslednjem 
mandatu.

Irena VRHOVNIK

KRAJEVNA SKUPNOST TRBONJE
Za otroke in učence vrtca in osnovne šole smo 
ob koncu šolskega leta organizirali letni kino na 
prostem. Že tradicionalno pa smo v drugo polovico 
leta zakorakali s srečanjem krajanov pod vaško lipo. 
Kulturni program so pripravili otroci iz vrtca ter 
učenci osnovne šole v Trbonjah. 

Vsako drugo leto v Trbonjah skupaj z RK, območnim 
združenjem iz Trbonj, organiziramo srečanje 
starostnikov našega kraja. Odločitev, da srečanje 
iz jesenskega dela prestavimo v junij, se je izkazala 
za zelo dobro. Vsi, ki smo se srečanja udeležili, smo 
lahko uživali, saj smo prireditev organizirali na 
prostem v senci pod šotorom. 

Nadaljevala se je izvedba participativnega proračuna, 
katerega sredstva so bila porabljena za preostanek 
stare razsvetljave v gasilskem domu, kjer se je 
namestila varčna razsvetljava. Drugi del je obsegal 
celotno prenovo električne napeljave za luči na 
igrišču, vključno z odstranitvijo starih in postavitvijo 
novih reflektorskih stebrov. Reflektorske luči so 
bile zamenjane že v preteklem letu. Pod igrali, ki so 
bila nameščena v preteklem letu, je bila položena 
ustrezna gumijasta podlaga, ki je bistveno boljša 
kot nasutje peska. Del sredstev pa je bil namenjen 
obnovi ter nabavi novih klopi na igrišču.

SREČANJE STAREJŠIH KRAJANOV
Krajevni odbor Rdečega križa Trbonje in Krajevna 
skupnost Trbonje sta po dolgem času 19. 6. 2022 
organizirala srečanje starejših krajanov in krajank nad 
70 let, saj nekaj časa zaradi Covida to ni bilo mogoče. 
Srečanja se je udeležilo 3� krajanov in krajank. S 
svojim programom so srečanje zelo popestrili otroci 
osnovne šole in vrtca v Trbonjah, na harmoniko pa 
je zaigrala mlada glasbenica Danaja Grebenc. Nekaj 
lepih besed so jim namenili tudi podžupan Občine 
Dravograd, g. Anton Preksavec, sekretarka OZRK 
Dravograd, ga. Irena Gostenčnik, predsednik KS 
Trbonje, g. Bogdan Brezovnik in predsednica KORK 
Trbonje, ga. Mihaela Rožič. Z majhno pozornostjo 
so obdarili najstarejšega krajana in krajanko, ki sta 
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bila na srečanju. Sledilo je kosilo. 
Druženje je trajalo še dolgo v 
popoldan, saj jim največ pomeni 
to, da pridejo med svoje vrstnike 
in prijatelje, da malo poklepetajo 
in obujajo spomine iz mladih dni. 
Na to druženje so zelo ponosni, 
zelo veliko jim pomeni, da vidijo, 
da se nekdo spomni na njih in da 
niso sami. 
»V življenju je največji uspeh to, 
da si človek vzame čas za druge in 
z njim deli veselje.« 

Mihaela Rožič,
predsednica KORK Trbonje

                                                                 
                                  
NA OBISKU PRI MARIJI GARB
V mesecu septembru je svoj 
častitljivi jubilej − 90 let − 
praznovala ga. Marija Garb. Ob 
njenem jubileju so jo obiskali 
člani KS Trbonje in KORK Trbonje. 
Obiska je bila zelo vesela. Člani so 
ji ob njenem jubileju zaželeli še 
veliko zdravih in srečnih dni med 
svojimi najdražjimi. Slavljenka 
jim je povedala veliko lepega pa 
tudi težkega na njeni življenjski 
poti. Rodila se je 1�. 9. 1932 na 
Ljubnem ob Savinji, očetu Francu 
in mami Štefki. V otroštvu sta ji 
kratek čas delala brata. Stara je 
bila komaj 17 let, ko je morala od 
doma za kruhom. Pot jo je peljala 
na Ravne na Koroškem v dijaški 
dom, kjer je delala kot ekonomka. 
Tu je spoznala svojo ljubezen, 
Franca Garba, in se z njim leta 
195� poročila. Najprej se jima je v 
zakonu rodila hčerka Jelka, potem 
pa še hčerka Maja. Svojo pot je 
nadaljevala na Gimnaziji Ravne 
na Koroškem, kjer je kot tajnica 

delala vse do leta 19�7, ko se je 
upokojila. Leta 1972 se je s svojo 
družino preselila na možev dom v 
Trbonje, kjer sta si hišo dogradila. 
Zelo lepo je skrbela za tasta in 
taščo vse do njune smrti. Največja 
žalost za njo je bila, ko ji je leta 
199� umrl mož. Danes živi sama v 
hiši. Njeno največje veselje pa je, 
ko jo obiščeta hčerki in vnukinji, 
na katere je zelo ponosna.

Mihaela Rožič,
predsednica KORK Trbonje

PROSTOVOLJNO GASILSKO 
DRUŠTVO TRBONJE
V letu, ki se poslavlja, smo bili v 
PGD Trbonje zelo aktivni. Zaradi 
epidemije Covid-19 nismo 
izvedli občnega zbora, smo pa 
zato konec februarja v gasilski 
dom pripeljali rabljeno gasilsko 
vozilo, cisterno GVC 2 s 5000 litri 
vode. Nove pridobitve smo bili 
vsi zelo veseli, saj smo jo v celoti 
financirali sami s pomočjo naših 
donatorjev in zvestih krajanov. 
Da je bila odločitev o nabavi 
cisterne pravilna, se je pokazalo 
že v mesecu marcu, ko smo 
pomagali pri gašenju gozdnega 
požara v Otiškem Vrhu, aktivirani 
pa smo bili tudi na travniški požar 
v samem kraju v času prepovedi 
kurjenja zaradi suše.

Konec meseca aprila smo postavili 
prvomajsko drevo, v mesecu 
maju pa smo začeli s pripravami 
na gasilsko tekmovanje. Na 
začetku junija smo se tekmovanja 
gasilske zveze za memorial 
Matevža Haceta udeležili s šestimi 

desetinami. Mladinke so bile v 
svoji kategoriji prve, pionirke in 
članice A pa druge. Na prireditvi 
pod vaško lipo smo cisterno GVC 
2 predstavili našim krajanom in 
se jim s skromno pogostitvijo 
s pomočjo krajevne skupnosti 
zahvalili za vse darovane 
prispevke. 

V mesecu juliju smo se tako kot 
večina prostovoljnih društev 
v Sloveniji odzvali klicu na 
pomoč ob velikem gozdnem 
požaru na Krasu. Na intervenciji 
smo sodelovali v dveh nočnih 
izmenah, vsakič s petimi gasilci. 
Skupaj z gasilci iz ostalih društev 
smo pomagali pri gašenju požara 
in varovanju premoženja. 
V mesecu avgustu smo bili 
organizatorji občinskega in 
regijskega tekmovanja v gasilski 
orientaciji. Na občinskem 
tekmovanju smo sodelovali z 
dvema ekipama mladink, ki so 
osvojile prvo in tretje mesto in se 
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tako uvrstile na regijsko tekmovanje, tam so dosegle 
tretje in četrto mesto. V avgustu in septembru smo  
s cisterno izvajali tudi prevoze pitne vode krajanom, 
ki so zaradi suše ostali brez nje. 

Dogajanje v mesecu oktobru, mesecu požarne 
varnosti, je bilo še posebej pestro. Z ekipama pionirk in 
mladink smo se pripravljali na občinsko tekmovanje 
v gasilskem kvizu in na regijsko tekmovanje za 
memorial Matevža Haceta. Na gasilskem kvizu v 
Šentjanžu je trojica pionirk dosegla prvo mesto, tri 
ekipe mladink pa so dosegle prvo, tretje in četrto 
mesto. Za člane društva smo organizirali kostanjev 
piknik, za najmlajše udeležence pa so mladinke 
pekle palačinke. V osnovni šoli in vrtcu smo izvedli 
evakuacijo, s katero smo preizkusili pripravljenost 
v primeru požara na šoli ter jim predstavili delo 
gasilcev in njihovo opremo.

Pomemben dan za naše društvo in še posebej za naše 
mlade je bila sobota, 22. oktober, ko je v Trbonjah, 
v organizaciji našega društva, potekalo mladinsko 
regijsko tekmovanje za memorial Matevža Haceta. 
Mladinke so na tekmovanju dosegle prvo, pionirke 
pa drugo mesto in se tako uvrstile na državno 
tekmovanje, ki bo naslednje leto. Člani društva smo 
na našo mladino zelo ponosni in jim za vse dosežene 
rezultate iskreno čestitamo. 

Kot vsako leto smo tudi letos v novembru 
organizirali pregled gasilnih aparatov za vse krajane 
KS Trbonje. V garaži pa smo se operativni člani 
razveselili novih garderobnih omar in veliko nove 
osebne zaščitne opreme, ki nam bo pomagala pri 
posredovanju ob morebitnih intervencijah. Le z 
rednim usposabljanjem in ustrezno opremljenostjo 
lahko krajanom zagotavljamo požarno varnost v 
kraju.

Magda Kadiš,
namestnica predsednika PGD Trbonje

PLANINCI V VRTCU TRBONJE
Marsikdo bi se strinjal, da je hoja najbolj zdrava in 
naravna oblika gibanja, primerna za vsakogar. S 
hojo lahko izboljšamo svoje počutje in se v naravi 
sprostimo.

Tudi v vrtcu v Trbonjah namenimo veliko časa 
gibanju na prostem. Tukaj imamo kar veliko 
možnosti za krajše in tudi malo daljše pohode. Tako 
smo se letos odločili, da se bomo vključili v interesno 
dejavnost Ciciban planinec. Ker so otroci v skupini 
stari od enega do šest let, se moramo drug drugemu 
prilagajati. Kljub temu skupaj spoznavamo različne 
oblike gibanja in aktivnosti v naravi v vseh letnih 

časih. Nekaj ciljev, ki jih bomo v tem šolskem letu 
poskušali realizirati:
-  spoznavamo za pohode primerna oblačila in 

obutev,
-  pripravimo svoj nahrbtnik,
-  sodelujemo in pomagamo drugim v skupini,
-  prepoznamo markacijo in ji sledimo,
-  smeti nosimo v svojem nahrbtniku,
-  spoznavamo naravo in razvijamo spoštljiv odnos 

do nje,
-  pozdravljamo ostale planince,
-  zaključek interesne dejavnosti Ciciban planinec 

na lovski koči na Sv. Danijelu (dvodnevno 
bivanje).

V Tednu otroka smo že opravili prvi pohod. Odšli 
smo do dečka, ki obiskuje vrtec. Najprej smo se 
pogovorili o primernih oblačilih in obutvi, nato pa 
si v nahrbtnike naložili pijačo in priboljšek ter se 
veseli odpravili na pot. Ob takšnih aktivnostih me 
vedno znova presenetijo mlajši otroci, saj brez težav 
prehodijo celo pot. Seveda, saj se vsi veselimo cilja, 
ko lahko končno izpraznimo nahrbtnike.

Misli otrok:
»Na pohodu je fajn, ko na cilju pijemo in gledamo 
drevesa.« (Lana)
»Če si planinc, se lahk razhodiš in razgibaš, ko pa 
prideš na vrh, pa lahk dovta gledaš.« (Izabela)
» V planinah mi je fajn, ker je tak lepi razgled. Ko pa 
hodiš, pa lahk najdeš kak lep kamen.« (Tine)

Vzgojiteljica Katja Mori

KO TRADICIJA ZAŽIVI
Tradicionalni slovenski zajtrk obeležujemo ob dnevu 
slovenske hrane vsak tretji petek v novembru, tokrat 
1�. 11. 2022. Slogan letošnjega Tradicionalnega 
slovenskega zajtrka se glasi »Zajtrk z mlekom – 
super dan!«.

Kot vsa leta do zdaj smo tudi letos na naši šoli 
posvetili čas temu posebnemu dnevu. Že sam naziv 
»Tradicionalni slovenski zajtrk« je privlačen. 
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Le zakaj tradicionalen, sem spraševala otroke. Dobila 
sem cel niz izvirnih odgovorov.  

Prišli smo do zaključka, da je to zajtrk, ki v takšni obliki 
obstaja že zelo dolgo med slovenskimi družinami. 

Včasih so si ljudje doma pridelali vso hrano, ki so jo 
potrebovali. Zato je tradicionalni slovenski zajtrk 
sestavljen iz hrane, ki je zelo preprosta; maslo, med, 
mleko, domač kruh in jabolko. 

Na mizi je bil domač kruh, ki ga je gospodinja spekla 
iz doma pridelane moke, navadno je bil to črn kruh, 
na vasi je imela navadno skoraj vsaka hiša vsaj eno 
kravo, ki je dajala mleko, iz katerega je gospodinja 
naredila tudi maslo, ki so ga mazali na kruh. Na vasi 
je bilo zagotovo kar nekaj čebelarjev, ki so poskrbeli, 
da je bil zajtrk slajši. Za kmečko hišo je bil navadno 
sadovnjak, kjer so lahko dobili jabolka.

Hrano so pridelali s svojimi rokami, nikoli je ni bilo v 
izobilju, znali so jo ceniti. Zagotovo marsikdo pozna 
rek, ki so ga pogosto izgovarjale naše babice: Če 
kruhek pade ti na tla, poberi in poljubi ga. 

Zdaj ni več tako, zato smo se učiteljice odločile, da 
bomo skušale razkriti delček truda, ki pripelje do 
tega, da lahko v trgovini kupimo mleko. 

S skupino vseh otrok naše šole smo po predhodnem 
dogovoru odšli k našemu kmetu gospodu Romanu, 
po domače h Koratu. Gospod Roman nas je prijazno 
sprejel in nas najprej popeljal v hlev, kjer so se v nas 
z radovednostjo zazrle prijazne oči krav. Otroci so se 

jih z velikim veseljem dotikali in jih božali. Izvedeli 
so, da je treba za krave dobro skrbeti, da nam dajejo 
mleko. Izvedeli smo, da krava da tudi do 20 litrov 
mleka na dan, da se molze po štiri krave hkrati in da 
na molzišče in z njega hodijo lepo same. Videli smo, 
kje se mleko zbira in hladi, preden ga odpeljejo v 
mlekarno.

Otroci so lahko slišali in spoznali, da se za vsakim 
požirkom mleka, ki ga spijejo, skriva veliko truda 
pridnega kmeta.  

Ogledali smo si lahko, kaj skrivajo še ostala 
gospodarska poslopja in uživali v družbi pujskov in 
bikov.

Gospod Roman pa nam je kot dober gospodar 
odlično predstavil vso svojo kmetijo. Po videnem se 
lahko zamisliš: vse je blizu pa vseeno zelo oddaljeno 
od tradicionalnega kmeta. Danes mora imeti kmet 
zelo široko znanje, da lahko uspešno vodi tako veliko 
kmetijo, včasih ni bilo tako. 

Za konec pa nas je razveselila gospa Nežka. Kot 
vedno so pridne roke gospodinj za otroke napekle 
pladnje dobrot. 

Najlepša hvala vsem na kmetiji Korat za kot vedno 
izkazano dobroto in prijaznost. 

Vesna Šmon

Ob koncu leta in ob prihajajočih praznikih se 
v svojem imenu vsem krajankam in krajanom, 
društvom, obrtnikom in podjetjem, ki so kakorkoli 
pomagali, sodelovali in prispevali k razvoju kraja, 
zahvaljujem za pomoč. Brez sodelovanja in pomoči 
ne bi dosegli ciljev, ki smo si jih zastavili in jih tudi 
uresničili. V svetu KS smo se trudili, da uresničimo 
čim več zastavljenih ciljev, s katerimi smo pripomogli  
k boljšemu počutju v našem kraju. Verjamemo, da 
smo bili v mandatnem obdobju 201�−2022 uspešni. 
Novemu Svetu KS Trbonje želimo uspešno delo ter 
čim več dogodkov, na katerih se bomo lahko krajani 
srečali in družili. 

V prihajajočem novem letu vam želim veliko zdravja 
in lepih trenutkov tako v krogu najbližjih kot tudi ob 
dogodkih, ki nas družijo v kraju. 

Bogdan Brezovnik
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KRAJEVNA SKUPNOST ČRNEČE
KS Črneče 2018−2022
Končuje se moj drugi mandat v Svetu KS Črneče. Kar 
nekaj je stvari, ki smo jih člani Sveta KS v tem času 
opravili.

Že tradicionalno se v Črnečah vsako leto organizira 
proslava ob dnevu žena in materinskem dnevu. V 
dvorani gasilskega doma organiziramo prireditev, 
kamor povabimo vse žene, matere in dame iz naše 
KS. Otroci vrtca in šole v Črnečah pripravijo zanimiv 
program in tudi MePZ Črneče je nepogrešljiv na 
družabnih dogodkih v kraju. Po prireditvi pripravimo 
kozarček pijače in kaj sladkega za pod zob.

Druga takšna tradicionalna prireditev je srečanje 
krajanov. To srečanje vsako leto organiziramo v 
drugem zaselku naše KS. Letos je bilo srečanje pred 
gasilskim domom v Črnečah in je bilo lepo obiskano. 
Nastopali so otroci vrtca in šole v Črnečah, MePZ 
Črneče in Dravograjski sekstet. Za veselo druženje 
pa je poskrbel naš sokrajan, glasbenik Miran Vavče.
Tretja takšna prireditev pa je obdarovanje otrok v 
veselem decembru. Za otroke pripravimo otroško 
predstavo in jih na koncu tudi obdarimo. Bogata 
krajevna skupnost smo z otroki do 5. razreda. Preko 
100 otrok premore majhna KS Črneče.

V rednem proračunu KS so sredstva za pomoč pri 
gramoziranju nekategoriziranih občinskih cest. 
KS pokriva tudi ogrevanje gasilskega doma z 
večnamensko dvorano. V zadnjih nekaj letih smo 
večnamensko dvorano gasilskega doma opremili 
z ozvočenjem, reflektorji, velikim platnom in 
projektorjem. V KS nimamo prav veliko društev. 
Zelo aktivna sta kulturno društvo s sekcijami in PGD 
Črneče. Lovska družina Libeliče s svojim delovanjem 
pokriva KS Črneče in KS Libeliče.

Športno društvo Črneče je pred kratkim prenehalo 
z delovanjem, Športno društvo Podklanc−Dobrova 
pa tudi ni posebej aktivno. Naloga novega Sveta KS 
Črneče bo tudi poživiti delovanje teh dveh športnih 
društev.

Iz participativnega proračuna smo uredili manjše 
stvari v vsakem zaselku. 

Na Tribeju smo uredili prostor za ekološki otok in 
postavili zaščitno ograjo na nevarnem odseku ceste 
proti Maravundru. V Črnečah smo postavili zaščitno 
ogrado okoli igrišča, postavili nove klopi na igrišču 
in nabavili nov kontejner za PGD. Za večnamensko 
dvorano smo nabavili nekaj novih stolov. 

Pri vstopu v Črneče (Fikanova rida) smo uredili nov 
ekološki otok. Na Dobrovi smo s pomočjo krajanov 
zgradili javne sanitarije v gasilskem domu in nabavili 
nove komplete gasilskih miz. V Podklancu smo 
postavili svetilko javne razsvetljave pri podhodu 
pod železniško progo in nabavili nove reflektorje za 
igrišče. 

Zadnja velika pridobitev pa so trije defibrilatorji, 
ki so že nameščeni, in sicer v Podklancu na Kmetiji 
Klančnik, na Dobrovi na gasilskem domu in na 
Mežnariji pri Sv. Križu. Za defibrilatorje smo dobili 
tudi nekaj donatorskih sredstev, za kar se donatorjem 
iskreno zahvaljujem. 

Ob novem letu bodo v vasi in v vseh zaselkih KS 
Črneče zasvetile nove okrasne lučke.

V zaselek Ronet se je napeljal javni vodovod. V 
sami vasi Črneče se je postopoma začela urejati 
kanalizacija. Za gasilski domom raste novo naselje 
Črneški gaj. Zaselek Podklanc−Dobrova je v tem 
obdobju dobil novo cesto, uredila se je kanalizacija 
in odpadne vode. Veliko se je delalo, zato bi lahko 
še našteval.

Naš mandat se je končal. Novoizvoljenemu Svetu 
KS Črneče želim uspešno delo, vam, spoštovane 
krajanke in krajani, pa veliko zdravja in zadovoljnih 
dni v prihajajočem letu.

Marko Kogelnik, predsednik Sveta KS Črneče

Aktivnosti Kulturnega društva Črneče
MePZ Črneče je na predlog Sveta KS Črneče 
prejel Občinsko priznanje za dolgoletno aktivno 
delovanje. Pevci smo veseli, ponosni in hvaležni, da 
je bilo delo naših predhodnikov in tudi delo pevcev, 
ki zdaj prepevamo v zboru, prepoznano in vredno 
prejetega priznanja.

V drugi polovici leta se je zbor aktivno pripravljal na 
10. letni koncert, ki je bil zelo lepo obiskan. 

Tema jubilejnega 10. koncerta MePZ Črneče je 
bila LJUBEZEN. Najbolje jo predstavi misel matere 
Tereze: »Ne moremo vsi delati velikih stvari, lahko 
pa delamo majhne stvari z veliko ljubeznijo.«

Koncert je bil tokrat malo drugačen. Gledalce smo 
s pomočjo sodobne tehnologije, v katero smo skozi 
leta delovanja vlagali, v besedi in sliki popeljali skozi 
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MePZ je sodeloval tudi na 10. obletnici delovanja 
Vokalno instrumentalne skupine Planika in na večeru 
zborovskega petja v Libeličah v sklopu prireditve 
Libeliče 100 let pozneje.

Tradicionalno zbor prepeva na krajevni 
prireditvi srečanja krajanov in na vseh cerkvenih 
slovesnostih.

Gledališka skupina je pod vodstvom Mire Mori 
obnovila predstavo »Šentorita« in izvedla devet 
gostovanj in sodelovala na območnem Linhartovem 
srečanju, v sklopu katerega si je predstavo v Slovenj 
Gradcu ogledala strokovna spremljevalka Mateja 
Kokol. O predstavi je zapisala sledeče: »Gledališka 
predstava »Šentorita« je parodija, ki skozi humor, 
začinjen z mehiškim pridihom, izpostavlja temo 
slave telenovel in želje po njej. Igralci v predstavi lepo 
izigravajo komiko in imajo celostno izdelane like in 
odnose. Držijo ritem in se poigravajo z besednimi 
zvezami. Še posebej duhovito je poigravanje s 
španščino. Na odru tvorijo parodične odnose, ki so v 
skladu s parodijo maščevanja in ljubezni. Kostumi v 
predstavi so v skladu s parodijo, osmišljujejo like in 
poudarjajo komičnost situacije. Še posebej izstopa lik 
Lojske, ki skozi kostumske preobrazbe lepo izvablja 
smeh na lica gledalcev.« Zdaj gledališka skupina 
pripravlja že novo monokomedijo »Kaj potrebuje 
moški?« Monokomedija je avtorsko delo Mire Mori, 
odgovori pa na marsikatero vprašanje o tem, kaj 
ljudje na splošno (ne samo moški) potrebujejo. 

Mladinska gledališka skupina pod vodstvom Melite 
šumnik je izvedla dve otroški predstavi.

V mesecu juniju smo s predstavo »Skok v poletje« 
zaokrožili šolsko leto 2021/22 v dvorani gasilskega 
doma v Črnečah. Že sam naslov pove, da smo otroke 
preko sproščene predstave popeljali v prihajajoče 
počitniške dni. Vseeno pa smo v zgodbo vpletle 
napotke, kako naj se otroci pred močnimi sončnimi 
žarki, ki nas čez poletje ujamejo, zaščitijo ter s 
tem poskrbijo za svoje zdravje. Izvedeli so tudi za 
mnogo počitniških aktivnosti, s katerimi so se lahko 
tudi sami ukvarjali v svojem prostem času. Z njimi 

PGD Črneče 1, fotografija arhiv PGDPredstava – Skok v poletje

Jože Vrhovnik, prejemnik zahvale KD Črneče

Franc Nabernik, prejemnik zahvale KD Črneče

MePZ Črneče – podelitev občinskega priznanja

desetletja aktivnega prepevanja črneškega zbora. 
Ob tej priložnosti je kulturno društvo g. Francu 
Naberniku in g. Jožetu Vrhovniku podelilo zahvalo 
za dolgoletno prepevanje v zboru.
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smo otroke poskusile usmeriti v dejavnosti, ki niso 
sedenje pred zasloni in poudariti, kako pomembno 
je vse ostalo. Po dvorani je bilo slišati smeh, začutila 
se je povezanost otrok z odrom.

Čez poletje se je podmladek našega kulturnega 
društva angažiral, posvetoval in tako v novo 
šolsko leto odšel z še večjim zagonom in idejami 
za popoldneve, ki bodo namenjeni otrokom. 
Ustanovila se je ekipa, ki se je otrokom predstavila 
že na začetku meseca oktobra, ko praznujemo tudi 
Teden otroka. Predstava »Skupaj se imamo dobro« 
se je oblikovala na idejah, ki so izhajale iz teme Tedna 
otroka. Otroci so preko dramatizacije prejeli veliko 
smiselnih sporočil, ki so bila vezana na letošnjo 
poslanico. Ker se je sam naslov povezoval s pesmijo 
»Skp se mava dobr«, je bil Nipke tudi ambasador 
tega velikega projekta. Zato smo ob njegovi glasbi 
skupaj tudi zaplesali. Po tem delu, ki je bil izveden 
v dvorani, smo se preselili pred gasilski dom, kjer 
smo z otroki izvedle likovno delavnico. Vsak otrok si 
je izdelal vrečko za kostanj, za katerega so poskrbeli 
pridni peki. Tako je sledilo še sproščeno druženje ob 
kostanjevem pikniku, nihče ni bil žejen in vsi smo 
se lahko posladkali tudi z domačim grozdjem. Cilj 
takega popoldneva je povezovanje ljudi v kraju in 
tkanje medsebojnih odnosov, kar smo dokazali že 
na prvem srečanju, saj nas je že ujel mraz, preden 
smo se razšli vsak na svoj konec. 

Valerija Skutnik, predsednica KD Črneče

10. koncert MePZ Črneče

Srečanje krajanov

Predstava – Skupaj se imamo dobro
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KRAJEVNA SKUPNOST LIBELIČE
Aktivnosti društva za boj proti 
raku KDBPR LIBELIČE
Pregledi dojk in mod tudi v 
letu 2022
Rak dojk je najpogostejša oblika 
raka pri ženskah. Zgodnje 
odkrivanje bolezni je za visoko 
ozdravljivost zelo pomembno. 
V Sloveniji namreč vsako leto 
zboli skoraj 1300 žensk in okoli 
10 moških. Vsak dan najmanj tri 
prebivalke Slovenije izvedo, da 
imajo raka dojk, vsaj ena na dan 
zaradi te bolezni umre. Pomen 
rednih preventivnih pregledov 
je zato zelo velik. V Libeličah jih 
izvajamo že 19 let. Zavedamo 
se, da smo naredili veliko. Naš 
cilj je čim manj obolelih, ob 
vsakem sumu na bolezen pa 
se nudi pomoč tudi v procesu 
diagnostike.     

Zaradi vedno večjega interesa 
predvsem članic društva smo 
tudi v letu 2022 izvajali preglede 
dojk in mod v mesecih april, maj 
in junij. Preglede je zdravnica, 
dr. Ivica Podrzavnik, opravljala v 
gasilskem domu v Libeličah, za 
članice in člane, ki so doma izven 
Libelič pa v Zdravstvenem domu 
Dravograd. Tri naše članice pa so 
pregled opravile v Zdravstvenem 
domu Radlje. 

Od 2�5 članic in članov jih je 
bilo pregledanih 2�2, dve članici 
sta prišli še na ponovni pregled, 
tako da je bilo opravljenih 2�� 
pregledov. Zanimanje ljudi za 
preglede raste iz leta v leto. V 
našem društvu imamo članice iz 
cele dravograjske občine, tudi iz 
Ljubljane, Mežice, Slovenj Gradca, 

z Raven na Koroškem, s Prevalj, 
Ptuja … Nekaj članic je celo 
izrazilo željo, da bi zdravnica prišla 
izvajat preglede tudi v njihovo 
občino, za kar pa se ni odločila, 
zato tudi v prihodnje ostajamo na 
dosedanjih lokacijah.

V našem društvu se zavedamo, 
da bomo s stalnim osveščanjem 
ljudi o zgodnjih znakih, načinih 
in uspehih zdravljenja zmanjšali 
strah pred boleznijo. Ob prvih 
opozorilnih znakih pa se bomo 
takoj posvetovali s svojim 
zdravnikom. 

Zelo rada ponovim besede naše 
zdravnice, ki jih je izrekla na enem 
izmed predavanj: »Vzemimo 
zdravje v svoje roke. Pravica 
človeka je biti zdrav, dolžnost 
človeka pa je ostati zdrav.«

Življenje je enkratna priložnost, 
zato je ne smemo zamuditi zaradi 
nevednosti. In v Libeličah se tega 
držimo. 

Za KDBPR Libeliče: 
Betka Pšeničnik

     
   
Od lipe do lipe
Tradicionalno prireditev »Od 
lipe do lipe« so letos Libeličani 
organizirali malo drugače. Do zdaj 
so imeli ta srečanja pod veličastno 
lipo ob domu CŠOD Ajda. Ideja, 
da bi lipo zasadili tudi nekje v 
vasi, je obrodila sadove. Sklenili 
so, da bodo mlado lipo zasadili 
ob novem objektu »Bičivnek« na 
igrišču na Gorčah.

Zasaditev drevesa, ki je simbol 
slovenstva, so posvetili obletnici 
zgodovinskih dogodkov 
izpred 100 let, ko so Libeličani 
svetu pokazali, kaj je pristno 
domoljubje, v čast obletnici, ko so 
postavili državno mejo »na novo« 
in kraj vrnili v matično domovino.
Druženje je namenjeno tudi 
praznovanju praznika dneva 
državnosti, ko smo Slovenci 25. 
junija 1991 dobili svojo lastno 
državo. Predsednik Sveta KS 
Libeliče, Jože Pšeničnik, je v 
nagovoru  povedal, kako so se 
vaščani po slovenskih vaseh že 
nekoč dobivali pod vaško lipo in 
se tam dogovarjali o dobrih in 
manj dobrih stvareh, ki jih je bilo 
treba rešiti v skupnosti. Ta običaj 
druženja pod lipo bodo obudili 
takoj, ko bo lipa dovolj velika za 
postavitev »kamnitih« klopi okoli 
nje.

Na prireditvi so sodelovali otroci 
libeliškega vrtca in šole, »Bica 
bend« iz Dravograda, MPZ 
Libeliče pa je poleg himne zapel 
nekaj narodnih pesmi.

Za kulinariko je poskrbel Zlatko s 
svojo ekipo.

Adrijan Zalesnik
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Nova pridobitev – AED v 
Krajevni skupnosti Libeliče
V krajevni skupnosti Libeliče smo 
v mesecu avgustu prejeli AED, ki je 
že nameščen pri »Bičivneku«. AED 
je bil Krajevni skupnosti Libeliče 
donatorsko podarjen s strani 
podjetnikov iz Libelič (Aviofun 
d.o.o. – Simona in Damjan Cehner, 
Avtoličarstvo Simon Glinik s.p. 
in Isofenster − Peter Hovnik). 
Krajevna skupnost Libeliče se za 
donacijo iskreno zahvaljuje vsem 
donatorjem.

AED je prenosni defibrilator, 
zasnovan za nudenje pomoči 
v primeru srčnega zastoja. V 
srčni mišici električni impulzi 
ne delujejo več ali ne delujejo 
pravilno oz. ritmično, posledično 
lahko pride do šibkega trzanja 
srca. Srce torej ne poganja več krvi 
po telesu, celice ne dobijo kisika 
in hranil. Z ustreznim električnim 
sunkom “prebudimo” srce oz. 
povzročimo ponovno sprožanje 
ustreznih električnih impulzov 
in posledično ustrezno krčenje 
srčne mišice. 

Nenadni srčni zastoj vsako leto 
doživi približno 1600 Slovencev, 
vsak dan v povprečju štirje – veliko 
preveč − pa zaradi posledic tega 
dogodka umrejo. S takojšnjim 
oživljanjem bi namreč lahko na 
letni ravni preprečili nekaj 100 
smrti.

Predstavitev uporabe AED s 
temeljnimi postopki oživljanja 
je bila s strani Zdravstvenega 
doma Dravograd prikazana na 
MEDGENERACIJSKEM DRUŽENJU 
2�. 9. 2022 »pri Bičivneku«.

II. Pavlijev memorial 2022
To leto so Libeliče v znamenju 
spomina na dogodke izpred 100 
let. V tem duhu smo člani ŠD 
Libeliče organizirali II. Pavlijev 
memorial, ki se je zgodil 27. 
�. 2022 na Športnem igrišču 
Libeliče. Nogometni turnir, 
posvečen prehitro preminulemu 
športnemu, predvsem pa 
nogometnemu zanesenjaku 
Pavlu Gliniku.

Na turnir se je prijavilo pet 
nogometnih ekip, ki so se med 
seboj pomerile. Dogajanje sta z 
ekshibicijsko tekmo popestrili 
veteranski ekipi Hit Gorče in Meža. 
Tekmovalni dan je potekal  dokaj 
nemoteno, brez poškodb, malce 
nam je nagajalo le vreme. 

Po športnem dogajanju je sledila 
sproščena zabava z glasbeno 
skupino Sezuti mački. 

Na tem mestu se želimo 
zahvaliti vsem donatorjem in 
prostovoljcem, ki so omogočili 
izvedbo takšnega dogodka. Zelo 
nas veseli, da se najdejo ljudje, 
ki so pripravljeni stopiti skupaj 

in narediti nekaj dobrega za kraj. 
Organizatorji smo zadovoljni z 
obiskom in samo organizacijo. 
Hkrati pa nastajajo že nove 
ideje, kako še izboljšati takšen 
dogodek.

Upamo, da ste na dogodku uživali. 
Hkrati pa vas vabimo, da prihodnje 
leto zadnjo avgustovsko soboto 
spet preživimo skupaj.

Člani ŠD Libeliče
Nogometna sekcija HIT

Tabor mladine PGD Libeliče

V letošnjem letu se je gasilski 
podmladek PGD Libeliče po dveh 
letih spet razveselil gasilskih vaj 
in tekmovanj ter ne nazadnje tudi 
težko pričakovanega tabora. 

Letos je tabor spet potekal na 
CŠOD Ajda. Otroško veselje je 
v četrtek, 30. 6. 2022, ob 17. 
uri napolnilo parkirišče pred 
gasilskim domom. Mladi so prišli 
polni pričakovanj in z iskricami 
v očeh. Za nekatere je bil to 
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prvi gasilski tabor, za druge pa 
nič novega. Svojo prtljago so 
natovorili v gasilske avtomobile in 
pomahali staršem v slovo. Na Ajdi 
sta jih pričakala dva velika šotora, 
kjer si je vsak poiskal svoj kotiček 
za počitek in spanje. Lepo je bilo 
videti veselje najmlajših, ko so si 
pripravljali ležišče – nekateri so se 
že zavili v spalne vreče, četudi je 
bilo precej vroče. 

Prvi dan je bil namenjen postavitvi 
tabora in spoznavanju. Zvečer 
so si na tabornem ognju spekli 
večerjo – hrenovke. Po večerji 
so se še malo poigrali, pogledali 
televizijo (beri: v šotoru je bil 
postavljen projektor za večerni 
kino) in utrujeni zaspali.

Naslednji dan je bil že bolj aktiven. 
Po zajtrku se jim je pridružil 
Gašper Vehovec, ki je sicer 
zaposlen na Ajdi, a je v prostem 
času tudi gasilec. Otrokom je z 
veseljem predstavil plezanje, kjer 
so se seveda preizkusili tudi sami. 
Razdelili so se v dve skupini – ena 
skupina je bila na plezanju, druga 
pa je uživala na aktivnih igrah, ki 
so jih pripravili mentorji (dokler 
se niso zamenjali). 

Na obisk se je s policijskim 
motorjem pripeljal pomočnik 
načelnika Postaje prometne 
policije Celje, Marko Prevolčič. 
Otrokom je pokazal motor in 
opremo, ki jo prometni policisti 
uporabljajo pri svojem delu. 
Kadar Marko ni policist, je tudi 
naš predsednik (hmm … to ni bil 
privilegij). V popoldanskih urah je 
mladino obiskal Bojan Sekuti in s 
seboj prinesel defibrilator. Otroci 
so se naučili nekaj o prvi pomoči 

in temeljnih postopkih oživljanja. 
Ob vseh teh aktivnostih je dan 
minil hitreje in že so se greli vsak 
v svoji spalni vreči.

V soboto, 2. 7. 2022, je gasilske 
nadobudneže obiskala Slovenska 
vojska. Predstavili so jim svoje 
delo, otroci pa so se lahko 
preizkusili tudi sami. 

Marsikaj so videli in marsikaj 
izvedeli. Sobota je bila še bolj 
produktivna in polna presenečenj. 
Med drugim so imeli tudi svojo 
prvo pravo gasilsko vajo, po Dravi 
so se vozili z gasilskim čolnom 
(za to so poskrbeli kolegi iz PGD 
Dravograd) in na parkirišču v 
Libeličah občudovali gasilsko 
avtolestev s košaro. Slednjo so 
pripeljali gasilci iz PGD Slovenj 
Gradec. Seveda so jo tudi 
preizkusili. Utrujeni od dneva 
so se vrnili nazaj na Ajdo, kjer je 
sledila večerja.

Zadnji dan, v nedeljo, je po zajtrku 
sledilo pospravljanje tabora. Polni 
vtisov in novih spoznanj, še bolj 
veseli kot prvi dan, so zapustili 
Dom Ajda. Komaj čakamo 
naslednje leto, ko bomo spet 
skupaj ustvarjali nove spomine.

Anamarija Vogel

Povzetek praznovanja 
1922−2022 Libeliče 100 let 
pozneje

Filmski večer
100 let je in ni dolga doba. V 
življenju posameznika je to 
kar lepa starost, v zgodovini 
pa predstavlja le del večnosti. 

In ravno zaradi tega moramo 
tako pomembne dogodke iz 
preteklosti vedno obujati, se o 
njih pogovarjati ter jih dostojno 
obeležiti. To počnemo v Libeličah 
te dni. Prijatelj z onstran meje 
je v šali dejal, da Libeličani 
nimamo dovolj samo tedenskega 
praznovanja in smo si privoščili 
kar 10 dni. Meni, da je glede na 
pomembnost dogodkov še to 
premalo. Med nami bi moral biti 
vedno prisoten spomin na ljudi 
in dogodke, ki so pomembno 
vplivali ne samo na takrat živeče, 
ampak je posledica njihovega 
dela pomembna danes in bo v 
bodočnosti. Pritrditi moramo 
njegovim mislim, saj smo takrat 
postali del lastnega naroda 
z lastnim jezikom, kulturo in 
živimo v svoji državi. Kar nekaj 
predvidenih dogodkov je že bilo 
uspešno izvedenih. Predsednik 
sveta KS, Jože Pšeničnik, in 
voditeljica prireditve, Nataša 
Knez, sta nagovorila obiskovalce 
in poudarila, da je zgodovina res 
nekaj, kar nas bogati, zato jo je 
vredno obujati.

Začeli smo s filmskim večerom, 
na katerem so si lahko obiskovalci 
ogledali arhivske posnetke, ki so 
skozi petdesetletno obdobje na 
filmskem traku pustili spomine 
krajevnih dogodkov. Delo ni bilo 
lahko, organizatorji so morali 
zaradi birokratskih predpisov 
vložiti precej dela. Mislim, da 
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je bil njihov trud poplačan z 
zadovoljstvom gledalcev, ki so 
polni nostalgičnega navdušenja 
zapuščali prizorišče. Za kulturni 
del je poskrbela pevska skupina 
SANJE iz sosednje občine Suha/
Neuhaus pod vodstvom Berteja 
Logarja.

Filmski večer pa je, kot paše 
»grump na trento«, popestril še 
intervju z avtorjem skoraj vseh 
prispevkov, Lojzetom Kosom. 
Na vprašanje Nataše, ki je bila 
nosilka prireditve, kako se Lojzek 
danes počuti v rodnih Libeličah, 
je dejal, da kot Libeličan, ki vedno 
ostane Libeličan. Povedal je še, 
da pri njegovih dejavnostih pri 
oživljanju zgodovine kraja ter 
njegovega razvoja še ni rekel 
zadnje. Pripravlja projekt o 
Antonu Vogrincu, ki še zdaleč ni bil 
samo župnik, domoljub in borec 
za slovensko besedo ter vodja 
libeliških dogodkov, ki jih danes 
praznujemo, ampak je njegova 
aktivnost tudi na ostalih področjih 
dosegala prepoznavnost v širši 
okolici. Pustimo se presenetiti in 
upajmo, da bo Kosov Lojzek tudi 
tokrat uspešen. 
 
130+1 let PGD Libeliče
Naslednja prireditev je bilo 
praznovanje 130+1−letnice naše 
»požarne brambe«. Gasilci so se 
pri organizaciji zelo potrudili. Kot 
je dejal predsednik PGD Libeliče, 
Marko Prevolčič, je bila  prireditev 

načrtovana že lansko leto, ampak 
so razmere v državi to preprečile. 
Bo pa zato letos še bolj slovesno, 
saj praznovanje sovpada s 
praznovanjem dogodkov izpred 
100 let, ki je še kako povezano z 
libeliškimi gasilci. Velika parada, 
ki se je vila izpred gasilskega 
doma na prizorišče, je pokazala, 
da so libeliški gasilci priljubljeni 
daleč naokoli. Predstavniki 
prijateljskih društev s Koroške 
in tudi izven regije so izrazili 
zahvalo za povabila ter ponos, da 
so del tako velikega praznovanja 
visokega jubileja društva in 
ob obeleževanju pomembnih 
dogodkov v zgodovini tega kraja. 
Ob tej priliki so blagoslovili tudi 
novo vozilo za prevoz moštva, ki 
ga je društvo pridobilo že lansko 
leto. Pomembnost gasilstva, še 
posebej takih društev, ki imajo 
v svojih vrstah množico članov 
vseh generacij ter tako rekoč 
živi s krajem, potrjuje, kako 
zelo je gasilstvo pomembno, je 
bila srž vsebine slavnostnega 

govornika, predsednika Gasilske 
zveze Slovenije, tovariša Janka 
Cerkvenika. Poleg pomembnih 
gostov iz vrst lokalne politike in 
iz gasilskih vrst moram posebej 
izpostaviti tudi domačinko Janjo 
Kramer Stajnko, namestnico 
predsednika GZS, ki je najbrž 
še bolj čustveno doživljala 
praznovanje, saj je svojo gasilsko 
kariero začela prav pri libeliških 
gasilcih. Prireditev je popestril 
prikaz gašenja iz zraka, ki ga je 
izvedel helikopter Slovenske 
vojske.
 
Pevski večer
Mešani pevski zbor Libeliče je 
na proslavljanje povabil svoje 
prijatelje. Organizacijo je vodila 
Janca Ferk. Zborovsko pevski 
popoldan so s svojim izborom 
pesmi popestrili Mešani pevski 
zbor Libeliče z gosti: MePZ Črneče, 
Dravograjski sekstet, Oktet Suha, 
Zimski kosci in Folklorna skupina 
Luka Kramolc iz Šentanela.

Izbrane pesmi zborov so bile 
tematsko tako izbrane, da so 
sovpadale s pomembnostjo 
libeliškega praznovanja. 
Domoljubnost, pomembnost 
maternega jezika in ljubezen 
do domače grude so v zapeti 
besedi pri marsikomu vzbudile 
trenutke čustvenosti. V dobri uri 
so sodelujoči s svojim kvalitetnim 
petjem in plesom ustvarili prijeten 
popoldan.

Med gosti in nastopajočimi je bil 
tudi Oktet Suha iz sosednje občine 
Suha/Neuhaus. Jokej Logar je 
čestital Libeličanom, ker so pred 
100 leti naredili edino pravo stvar, 
uspeli so ohraniti svoj materni 
jezik, slovenščino in slovenstvo. 
V prispodobi, kaj se dogaja s 
slovenskim jezikom in Slovenci, 
ki so v neki državi manjšina, je ob 
pogledu na staro gasilsko črpalko 
dejal: »Še doro, da ste taj što 
špricno iz Potoč v Libeliče sprajli, 
saj či bi tam ostova, ns ne bi venč 
znôva slovensko.«
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Tradicionalno srečanje starejših 
in invalidnih krajanov KS 
Libeliče je že dolgoletna praksa 
v kraju. Letošnje pa je bilo nekaj 
posebnega, nekaj drugačnega.

Organizatorji, krajevna skupnost, 
Karitas in Rdeči križ Libeliče, so 
kot vselej strnili vrste in v okviru 
praznovanja libeliškega praznika 
priredili prijeten nedeljski 
popoldan za krajane in invalide v 
starejših letih.

Obljubo, da bo letos malo 
drugače, so organizatorji res 
izpolnili. Srečanje se je začelo 
s sveto mašo, ki so jo darovali 
kar trije župniki. Domači župnik 
Franček Kraner je k sodelovanju 
povabil prijatelja iz Župnije Ravne 
na Koroškem, župnika Alojza Beka 
in župnika iz sosednje avstrijske 
Koroške iz Žvabeka, župnika 
Mihaela Golavčnika. Po sveti 
maši so obiskovalcem nudili tudi 
bolniško maziljenje. S petjem so 
pri maši sodelovali tudi skavti.

Voditeljica programa, Blanka 
Ogrizek, je k besedi povabila 
predsednika Sveta KS Libeliče, 
Jožeta Pšeničnika, ki je pozdravil 
navzoče občane in goste, 
med katerimi naj izpostavimo 
predsednika Društva upokojencev 
Dravograd, ki vodi tudi Koroško 
pokrajinsko zvezo društev 
upokojencev, Željka Kljajića.

Kulturni program je bil pevsko 
obarvan. Gostovale so pevke 
slovenske zabavne glasbe Ana 
Dušica Ogrizek, Klavdija Winder 
in Polona Marzel. Za porcijo 

smeha pa sta poskrbeli domači 
igralki Erika Plešivčnik in Jožica 
Pšeničnik z malo prirejenim 
skečem avtorice Irme Knez. Za 
brezhibno organizacijo je skrbela 
Dragica Perovnik.

Po kulturnem programu je bilo 
poskrbljeno za hrano in pijačo, ob 
kateri se je razvila prijetna debata 
med prijatelji, ki se v teh letih 
premalokrat srečajo.
 
Medgeneracijski pripovedo-
valski večer o pomenu 
poplebiscitnega dogajanja v kraju 
pred 100 leti je bil organiziran pod 
okriljem KPM Slovenj Gradec. Lea 
Knez, mag. prof. zgod., kustosinja 
pedagoginja v KPM, je izbrala 
goste in opravila tudi nalogo 
spraševalca.
Za pripovedovalce je izbrala 
zanimivo druščino z različnih 
področij delovanja, vendar so 
vsi govorili o napovedani temi, 
to je o pomembnosti libeliške 
zgodovine po koroškem plebiscitu 
1920 in turbulentnem dogajanju 
dve leti po tem. Na preprost in 
ljudski način so se pričevalci 
spominjali dogodkov o libeliškem 
prestavljanju meje in posledicah 
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tega edinstvenega dogodka v 
zgodovini. O lastnih izkušnjah 
in doživetjih v zvezi z razvojem 
Libelič in življenju na vasi sta se 
razgovorila domačina Marjan Kos 
in Adrijan Zalesnik. Dr. Marjan 
Linasi, ki je tudi avtor obnovljene 
stalne zbirke o koroškem 
plebiscitu v župnišču Libeliče, 
je povedal nekaj zgodovinskih 
dejstev tistega časa.

Zelo zanimiva pa je bila pripoved 
gosta iz sosednje avstrijske 
Koroške, Jožka Hudla. Jožko je 
velik borec za pravice Slovencev 
in slovenske manjšine v Avstriji 
ter vsestranski kulturni delavec. 
Republika Slovenija mu je za te 
zasluge podelila odličje Javnega 
sklada Republike Slovenije (JSKD) 
za kulturne dejavnosti za leto 
2019.

Da je bil naslov prireditve o 
medgeneracijskem pogovoru 
upravičen, je bila med govorniki 
tudi mlada dijakinja �. letnika 
Gimnazije Slovenj Gradec, Leoni 
Jošt, ki je svojo raziskovalno 
nalogo posvetila Libeličam in na 
državnem tekmovanju mladih 
raziskovalcev Slovenije dosegla 
tretje mesto. Povedala je, da se je 
za to temo odločila zato, ker jo je 
zgodba o »trmastih« Libeličanih, 
ki so prestavljali državno mejo, 
pritegnila, pa tudi zato, ker 
korenine njenih prednikov 
izvirajo iz tega kraja. Več o njej in 
vsebini njene naloge smo slišali 
na muzejskem večeru, ki je bil 20. 
10. 2022 ob 1�. v gasilskem domu 
v Libeličah.

Andrej Ofak, koroški glasbenik 
iz Dravograda, je poskrbel za 
glasbene vložke. Ob zaključku 
je dejal, da je počaščen, da 
lahko sodeluje pri libeliškem 
praznovanju, saj so mu Libeliče 
ljube, tu ima prijatelje, ki jih 
smatra že kot sorodnike.

Celotni prireditvi pa sta umetniški 
in zgodovinski vtis dali še dve 
razstavi, ki sta obdajali prisotne. 

Svoja umetniška dela razstavlja 
koroški likovni umetnik iz 
Dravograda, Srečko Frühauf, del 
prostora pa je namenjen razstavi 
Koroškega filatelističnega društva 
z naslovom Libeliče in Koroška v 
letih 191�−1920.

Kot so to že večkrat storili ob 
okroglih obletnicah libeliškega 
praznika, so tudi tokrat skupaj 
s Pošto Slovenije pripravili 
priložnostni žig. Žig je bil uradni 
poštni žig pošte Libeliče in je 
veljal samo na dan 30. 9. 2022.  
 
Medgeneracijsko druženje je 
bilo organizirano v sredo, 2�. 
septembra, v okviru libeliškega 
praznovanja. Lea Rebernik je 
bila odgovorna organizatorka 
in napovedovalka prireditve. 
Pri programu so sodelovali 
Zdravstveni dom Dravograd, 
Center za krepitev zdravja Koroška 
in CŠOD Ajda z Libeliške Gore. 
Program je bil primeren za staro 
in mlado. Na stojnicah so ponujali 
pester izbor publikacij o zdravem 
načinu življenja in telesni vadbi. 
Poleg sadja in pripravkov iz njega 
smo zasledili tudi dodatke k 
prehrani za krepitev imunskega 
sistema. Obiskovalci so si lahko 
izmerili krvni tlak in krvni sladkor.

Lea je k besedi povabila vodjo 
enote CŠOD Ajda, Mileno Hrastel, 
ki je predstavila dejavnosti 
centra in njegov pomen v kraju. 

Predstavitev je zaključila z zahvalo 
sodelavcem, sosedom in kraju za 
dobro sodelovanje ter prikazala 
kratek film o centru Ajda. Na 
travnatem igrišču so pripravili 
nekaj rekvizitov za zanimive igre 
otrok, ki so jih vodili animatorji 
CŠOD Ajda. Pred mikrofon je 
stopila vodja Centra za krepitev 
zdravja Koroška, gospa Mateja 
Učakar, mag. zdr. nege. Pozdravila 
je navzoče in na kratko predstavila 
dejavnost organizacije ter 
vsebino na stojnicah, ki so jih 
pripravili s sodelavci. Za zdravo 
življenje sta poleg prehrane 
potrebni tudi fizična kondicija in 
gibljivost telesa. Med aktivnosti 
spada tudi telovadba, ki jo 
lahko izvajamo v skupinah ali 
posamezno. Organizatorji so 
prisotne pozvali k sodelovanju. 
Razdelili so jim telovadne 
elastične trakove, kineziologinja 
Nina Petkovšek pa je pokazala 
različne vaje in dodobra razgibala 
prisotne. Namen prireditve je 
bila tudi uradna predaja novega 
defibrilatorja (AED) v uporabo. 
Nameščen je na zunanji steni 
Bičivneka. Njegovo nakup so 
omogočili krajevna skupnost in 
domači podjetniki ter obrtniki: 
Damijan Cehner − Aviofun, Peter 
Hovnik − Isofenster in Simon 
Glinik − Avtoličarstvo. Praktično 
uporabo AED je ob videoprojekciji 
predstavila doktorica Lona Heber. 
Libeličani in gosti so lahko 
napravo praktično preizkusili na 
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lutkah. Nekateri so to počeli prvič, 
drugi pa so utrdili znanje.

Likovna razstava Koroške galerije 
likovnih umetnosti, ki je bila 
odprta v poznopopoldanskem 
času v prostorih obnovljenega 
maloobmejnega prehoda 
Libeliče, nosi naslov 
MEDPROSTOR. Zasnovana je bila 
na podlagi libeliškega praznika 
ter premikanja in postavljanja 
meje. Avtorji razstave Nika Autor, 
Vesna Bukovec, Jošt Franko, Boris 
Beja, Jure Markota in Mark Požlep 
so želeli z razstavo ustvariti 
razmislek o meji in vplivu njenega 
umeščanja v prostor. Razstava 
je bila v teh prostorih na ogled 
do 23. oktobra. V Libeličah smo 
imeli kar tri razstave, ki si jih je 
bilo vredno ogledati (o dveh smo 
že pisali, pa nič za to). V dvorani 
gasilskega doma sta bili prav tako 
do 23. oktobra na ogled razstava 
likovnih del avtorjev Srečka 
Frühaufa in Helmuta Blažeja ter na 
dveh panojih razstava zgodovine 
poštnih žigov in znamk med 
obdobjem 191� in 1920, ki jo 
je na ogled postavilo Koroško 
filatelistično društvo. 

Lovska družina Libeliče je v 
četrtek, 29. septembra, v sklopu 
prireditev ob praznovanju 100-
letnice velikih zgodovinskih 
dogodkov priredila pester večer. 

Marko Kogelnik, moderator, je 
po otvoritveni glasbeni točki 
rogistov LD Zeleni Vrh in okteta LD 
Prežihovo predstavil zgodovino 
Lovske družine Libeliče. Vodenje 
prireditve je popestril z branjem 
odlomkov nastajajoče knjige 
Lovski družini Libeliče. Avtor 
zapiskov, ki jih je za celo knjigo, je 
Martin Kogelnik, ki na humoren 
in zanimiv način opisuje vesele in 
manj vesele dogodivščine, ki so 
se zgodile na skupnih pogonih in 
ob drugih priložnostih lovskega 
druženja.

S poskočnimi vižami je program 
popestrila mlada Neja Kogelnik, ki 
odrašča praktično v lovski družini, 
saj so od pradedka naprej vsi 
moški v družini člani LD Libeliče.

Člani Društva za ohranjanje lovske 
kulture so ob zgodbi, ki jo je bral 
Stanislav Grl, z oponašanjem 
jelenjega rukanja zelo pritegnili 
pozornost publike.

Poskrbeli so tudi za poezijo. Pesnik 
Stanislav Grl je prebral nekaj 
svojih pesmi z lovsko vsebino in 
o prelepi naravi, ki jo doživlja kot 
lovec in kjer črpa navdihe za svojo 
poezijo.

Za to priložnost je napisal 
pesem o Libeličah ter jo podaril 
Libeličanom ob njihovem 
prazniku.

Pozornost mladine je pritegnil 
strelski kino. S to napravo, ki je 
stalno nameščena v lovskem 
domu v Libeličah, imajo lovci 
namen razbremeniti okolje, 
preprečiti nepotreben vnos težkih 
kovin (svinca) v tla in omogočiti 
treniranje na naravi prijazen 
način. Kot je običaj na lovskih 
srečanjih, so za vse prisotne 
pripravili divjačinski lovski golaž.

Koroški glasbeniki so v petek, 
30. 9. 2022, na eni izmed devetih 
prireditev v čast libeliškega 
praznika priredili nepozaben 
večer. V polno zasedenem šotoru 

so obiskovalce razveseljevali 
Danaja Grebenc, Vera Trafela, 
Nastja Gabor, Adrijana Kamnik, 
Dunja Vrhovnik, Milan Kamnik in 
Adi Smolar. Voditeljica prireditve 
je bila Špela Šavc, ki je vsakega 
gosta pred nastopom malo 
‘pobarala’ o njegovih glasbenih 
začetkih ter kako je spoznal 
Libeliče in kako dojema veliki 
dogodek v kraju pred stotimi leti. 
Ob vsakem nastopu obiskovalci 
niso mogli skriti navdušenja. 
Tudi odzvali so se na izzive 
nastopajočih in sodelovali. Po 
skoraj triurnem programu bi 
Libeličani in gostje od drugod 
še kar poslušali petje domačih 
glasbenikov, ki so obljubili, da se 
še kdaj vrnejo v Libeliče. 

Osrednja proslava
O Libeličah se je zadnje dni veliko 
pisalo, poslušalo in gledalo skoraj 
na vseh medijih v državi. Hvaležni 
smo, da se je libeliška zgodba vsaj 
nekoliko prenesla med ljudi širše 
po domovini. Prenesla pa je tudi 
sporočilo slovenskemu narodu, 
da so sloga, spoštovanje svojega 
jezika in vztrajanje v borbi za svoj 
prav vedno pot k uspehu. 

Jože Pšeničnik, predsednik Sveta 
KS Libeliče: »Ja. Zvestoba jeziku 
in narodu je bila in bo temelj boja 
proti okupatorjem vseh vrst v 
vseh obdobjih. Naj bodo Libeliče 
100 let pozneje svetel zgled 
polpretekle slovenske zgodovine 
in navdih celotni Sloveniji.« 

Borut Pahor, predsednik Republike 
Slovenije: »Libeliče so prepričljiva 
ilustracija našega nacionalnega 
zavedanja in neomajnosti, 
da uveljavimo svoja pravična 
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stremljenja. Gre za tako posebno 
epizodo, da ji težko najdemo 
primerjave v naši, evropski in celo 
svetovni zgodovini.”

Zaključne proslave se ne da opisati 
z besedami. Njeno sporočilnost 
mora človek doživeti v živo.

Preko 600 prisotnih si je ogledalo 
pester kulturni program, ki so 
ga izvedli člani KPD Libeliče z 
uprizoritvijo dogodkov v letih 
1920−1922 pod avtorstvom 
Lojzeta Kosa in režijo Irme Knez. 
V programu so sodelovali tudi 
šolski in predšolski otroci iz 
Libelič s svojimi učiteljicami in 
vzgojiteljicami. S svojimi pesmimi 
pa so proslavo popestrili koroški 
glasbeniki: Milan Kamnik s svojo 
skupino, Dunja Vrhovnik in Vera 
Trafela, ki je zapela skupaj z 
libeliškimi šolarji. Praporščaki 
pa so korakali po taktih godbe 
na pihala Šentjanž. Moderator 
proslave je bil Jurij Berložnik.

Damijan Cehner je s svojimi 
padalci, ki so se spustili na igrišče 
pred prireditveni šotor, uprizoril 
nepozabne trenutke za številne 
obiskovalce in povabljene goste.

Adrijan Zalesnik
Foto: Adrijan Zalesnik 

in Franci Kotnik 

Predsednik Pahor ob 100. obletnici priključitve Libelič k matični 
domovini: »Pred nami niso običajni časi in običajni problemi«

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je udeležil osrednje 
prireditve ob 100. obletnici priključitve vasi Libeliče k matični domovini 
in bil na prireditvi slavnostni govornik. V nadaljevanju je besedilo 
slavnostnega govora.

Pred nami niso običajni časi in običajni problemi
Spoštovani gospod predsednik krajevne skupnosti Libeliče, gospa županja 
Občine Dravograd, visoki gostje, gospe in gospodje.

»Do ganljivosti in zanosa neponovljiv primer trmastega, upornega, 
požganiškega samorastništva, ki ga sam hudič ne ugonobi, so ob plebiscitu 
bile Libeliče, danes komajda znana, odmaknjena, v žep med državno mejo 
in Dravo stisnjena vasica zgoraj nad Dravogradom,« je o tem posebnem 
kraju in njegovih ljudeh čudovito zapisal dr. Matjaž Kmecl.

Na Libeliče niste ponosni samo Korošci, na Libeliče in njene ljudi je ponosna 
vsa Slovenija. So prepričljiva ilustracija našega nacionalnega zavedanja 
in neomajnosti, da uveljavimo svoja pravična stremljenja. Celo 100 let 
kasneje se ne moremo nehati čuditi sicer precej redkemu zgodovinskemu 
dejstvu, kako so si tedaj preprosti ljudje navkljub nenaklonjenim 
okoliščinam, domačim in mednarodnim, z železno voljo izborili pravico 
do priključitve k matičnemu narodu. Gre za tako posebno epizodo, da ji 
težko najdemo primerjave v naši, evropski in celo svetovni zgodovini.

Spoštovane gospe in gospodje, za Slovence v 20. stoletju bi lahko rekli, 
da so s tremi vojnami in njihovimi posledicami izkusili in doživeli vse, od 
pekla do raja. Preden smo si konec prejšnjega stoletja naposled ustanovili 
in po desetdnevni vojni izborili samostojno Slovenijo, smo po prvi in drugi 
svetovni vojni najprej priključili Prekmurje, obdržali Štajersko, a izgubili 
Primorsko in Koroško, da bi po drugi svetovni vojni Primorsko dobili nazaj. 
Slovenski narod je bil deležen usode velikih geopolitičnih sprememb, pri 
čemer v prvi vojni ni bíl bitke zase, v drugi jo je bíl z drugimi jugoslovanskimi 
narodi, v vojni za Slovenijo pa sam zase.

Vidimo, kako smo skozi čas postopno postajali vse bolj suveren narod, 
da bi se končno s svojo državo oblikovali v nacijo. Celo po ustanovitvi 
samostojne in neodvisne Republike Slovenije in po desetdnevni vojni zanjo 
smo morali pred diplomatskim priznanjem sprejeti Brionski sporazum. 
Še toliko bolj pa so bili za naša narodna teritorialna razdruževanja in 
združevanja pomembni mednarodni sporazumi po prvi in drugi svetovni 
vojni.

Glede poteka naše severne meje je po prvi svetovni vojni na pariški 
mirovni konferenci odločilno vplival dogovor o koroškem plebiscitu. 
Zgodba o Libeličah pa je prav posebna zgodba iz tistega časa o kraju z 
več sto ljudmi, ki se niso sprijaznili s plebiscitnim rezultatom. V dveh letih 
so z neverjetnimi in požrtvovalnimi prizadevanji pod vodstvom župnika 
Vogrinca, učitelja Mencina, Gačnika in drugih dosegli, da je naposled, po 
dveh letih, pristojna mednarodna komisija mejo določila po njihovi volji.

30. septembra 1922 je vas zapustilo okoli 150 orožnikov, Nemcev in 
nemško usmerjenih Slovencev. V vas je vkorakala jugoslovanska obmejna 
straža. 1. oktobra je tukaj potekala velika slovesnost. 100 let kasneje se z 
današnjo slovesnostjo vsega tega zanosno spominjamo.
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Spoštovane gospe in gospodje, V 100 letih se je po 
tem za krajane Libelič in za vse nas Slovence marsikaj 
spremenilo. Kot sem dejal, ne zlahka in ne brez žrtev, a 
zavoljo njih se je spremenilo vendarle na bolje, na bolj 
svobodno in bolj pravično. Ustanovili smo si državo, 
jo sami vojaško ubranili, dosegli smo mednarodno 
priznanje, postali smo enakovreden član evropske 
družine, Evropske unije, s članstvom v Natu smo si 
utrdili suveren položaj aktivne članice razvitega in 
demokratičnega zahodnega sveta, k čemur smo vselej 
stremeli.

V tem času so se popravljali in izboljševali tudi odnosi 
z našimi sosednjimi narodi in državami. Z veseljem 
lahko ugotovim, da Slovenija hkrati ni nikoli imela 
tako dobrih in prijateljskih medsosedskih odnosov z 
vsemi štirimi sosednjimi državami in narodi, kot jih 
ima danes.

Tu, v Libeličah, sredi kraja stoji stara gasilska oprema. 
Ko so oktobra, pred 100 leti, Avstrijci zapuščali vas, so 
odpeljali s seboj gasilsko brizgalno. Naslednje poletje 
so domačini sklenili, da jo z ukano pripeljejo nazaj. To je 
povzročilo veliko zamere, dokler ni občutek Libeličanov 
za solidarnost in pomoč premagal napetosti, tako da 
se, kot mi je bilo rečeno, v času gasilskih proslav ta 
gasilska oprema prepelje tudi na avstrijsko stran. V 
tem duhu, v duhu sosedstva, prijateljstva, v evropskem 
duhu sprave je pred dvema letoma na najino pobudo 
z avstrijskim zveznim predsednikom in prijateljem 
Van der Bellnom v Celovcu prvič v stoletni zgodovini 
potekala skupna obeležitev koroškega plebiscita.

Na proslavi v deželnem dvorcu se je avstrijski 
predsednik v slovenskem jeziku opravičil za zamude 
pri izpolnjevanju 7. člena avstrijske državne pogodbe. 
To je bil enako velik zgodovinski in čustven dogodek, 
kot nekaj mesecev prej najin stisk roke z italijanskim 
predsednikom in prijateljem Mattarello pred 
spomenikoma na Bazovici na dan, ko je bil Slovencem 
v Trstu vrnjen Narodni dom.

V sto letih so tudi Libeliče dokazale, da so med ljudmi 
v resnici pomembni odnosi, ne meje. Med prijatelji 
meje niso v breme in med sovražniki meje niso v korist. 

Hočem reči, da živimo Slovenci kot narod in Slovenija 
kot naša država verjetno najboljši čas naše zgodovine. 
Neposredno nam ne pretijo nobene grožnje, v evropski 
družini še lažje skrbimo za razvoj naše narodne, 
jezikovne, kulturne in vsake druge identitete.

Spoštovane gospe in gospodje, kljub temu vedremu 
pogledu na te naše zgodovinske dosežke, sem dolžan 
kot predsednik republike jasno in glasno ponoviti 
naslednje opozorilo, ki ga dajem vse od začetka 
ruske agresije v Ukrajini: pred nami niso običajni 
časi in niso običajni problemi. Od nas, od naših 
prijateljev, partnerjev, sosedov in zaveznikov bodo 
terjali posebno zrelost, posebno modrost, smelo in 
pogumno ukrepanje, a tudi veliko potrpežljivosti in 
strpnosti.Napoved predsednika Putina, da bo napad 
na štiri nelegitimno in nelegalno Rusiji priključene 
ukrajinske pokrajine, razumel hkrati kot napad na 
Rusko federacijo in bo zavoljo tega opravičeval 
za obrambo vsa razpoložljiva sredstva, vključno z 
jedrskim orožjem, je zlovešča napoved, ki je ne smemo 
podcenjevati. Je nespodobna in globoko nemoralna, 
politično in mednarodno-pravno nevzdržna. Kot 
predsednik Republike Slovenije sem dolžan ponoviti 
našo podporo suverenosti in teritorialni integriteti 
Ukrajine. Ne priznavamo in ne bomo priznali poskusa 
Rusije za aneksijo ukrajinskega teritorija. Z našimi 
prijatelji, partnerji in zavezniki se bomo posvetovali, 
kako naj skupno še naprej pomagamo Ukrajini v 
pravičnem boju. Naša enotnost glede tega je tudi za 
nas življenjskega pomena.

Spoštovane gospe in gospodje, nikoli nisem nehal 
verjeti v trajni mir in tudi sedaj ne, kljub grozeči vojni 
v bližini. Predvsem verjamem v mirno reševanje 
sporov in globoko v sebi upam, da se bo čimprej našla 
priložnost za ta način pravične ureditve spora tudi 
glede Ukrajine. Nihče ne ve, kaj bo prinesla prihodnost, 
vendar če bi se proti naši volji zgodilo karkoli takega, 
kar bi nas utegnilo ogrožati, si moramo kot narodna in 
državljanska skupnost zapomniti eno samo stvar, eno 
samo našo zgodovinsko izkušnjo. Med seboj moramo 
kljub razlikam med nami sodelovati in biti v odločilnih 
trenutkih enotni. Osebno menim, da nas sedanja 
slovenska politična razhajanja in razlike nikakor ne 
bremenijo do te mere, da tega ne bi bili sposobni. Od 
tod kljub dolžnim skrbem izvira moje veliko upanje 
glede prihodnosti nas, naših otrok in njih otrok. Slovenci 
si kot številni drugi narodi želimo mir in varnost in 
možnost za vsestranski razvoj. Prepričani smo, da ga 
z našo evropsko družino lahko navkljub vsem izzivom 
tudi omogočimo. S tem upanjem Libeličam in Sloveniji, 
naši ožji in širši, evropski domovini želim naslednjih 
100 let miru.

Hvala za vašo pozornost.
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Knjižnica Dravograd

Spodbujanje branja pri otrocih in 
mladostnikih …

PRAVLJIČNE URE VSAK TOREK 
OB 16. 30
Na otvoritev pravljičnih ur smo povabili kantavtorja, 
pravljičarja, pesnika Tomaža Hostnika, ki je z 
glasbeno pravljico Štorije iz hoste razveselil naše 
najmlajše. Otroci so pokukali v gozd in spoznali 
gozdne junake. Zapeli so skupaj z veverico, polhom 
in škratoma Srečkom in Straškom Strahcem.

Pravljične ure potekajo od oktobra do maja vsak 
torek ob 16. 30 pod vodstvom dveh nasmejanih in 
ustvarjalnih pravljičark Anje in Nine, ki sta dijakinji 
�. letnika predšolske vzgoje na Srednji šoli Slovenj 
Gradec in Muta. 

Pravljične ure otrokom bogatijo besedni zaklad 
in spodbujajo zanimanje za branje. Namenjene so 
otrokom od 3. do 7. leta starosti.

BRANJE ZA MLADE            
Walliams, David: TIRANSKA TETA
Bevc, Cvetka: POLETJE Z UTRINKI
Radovanovič, Vesna: KROMPIRJEV SLADOLED
Gudonyte, Kristina: DNEVNIK POREDNE 
PUNCE
Percival, Tom: NEVIDNI
Omahen Šikonja, Nejka: VIHAR V MENI
Harvey, Helen: EMMY NA POTEZI
Zupanc, Anita: MEGA GLAVCA
Valles, Tina: SPOMIN NA DREVO
Postert, Petra: LETO; KO SO PRIŠLE ČEBELE
Fras Popović, Sabina: PRAVA HOKEJSKA 
BANDA
Stark, Ulf: MALA KNJIGA O LJUBEZNI
Spiegel, Renja: RENJIN DNEVNIK

BRANJE ZA ODRASLE
Kuci, Adriana: IME MI JE SARAJEVO
Zajc, Lenart: ODRED
Rožman, Andraž: TITOV SIN
Cogneti, Paolo: DIVJI DEČEK
Von Pilpach, Florjana: DOBRO JUTRO, 
DEMENCA
Kneen, Krissy: TRIKRAT POKOPANA
Vidmar, Janja: V KORAKU Z VOLKOM
Kralj, Lado: NE BOM VEČ DRSAL NA BAJERJU
Naji, Franjo: NOČ NA OBISKU
Mlakar, Tanja: ONKRAJ MAVRICE
Sosič, Marko: SAMOTNE LJUBEZNI
SVETINA, Ivo: SMISEL ROŽE
Jontes, Gelč: SREČA NA ČREPINJAH

NOVITETE
Videmšek, Boštjan: ZADNJI DVE
Muir, John: DOLG SPREHOD DO ZALIVA
Renko, Jerneja: POSEBNA PUNCA: (P)OSEBNA 
IZPOVED
Elman, Michelle: RADOST SEBIČNOSTI
William, Anthony: OČISTITE SE IN OZDRAVITE
Hughes, Daniela: MOŽGANOLOGIJA 
STARŠEVSTVA
Langerholc, Brigita: DO CILJA IN NAPREJ
Wolynn, Mark: PODEDOVANE DRUŽINSKE 
TRAVME
Jurič, Janez: DALJNO POTOVANJE
Mlinar, Rudi: NEMIRNI DUH
Abril, Andy: FIBROMIALGIJA
Gradišnik, Aleksandra: BESEDNEGA 
GNEZDENJA SREČA
Mlačnik, Primož: OTOK PSOV
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Tomaž Hostnik, 12. oktober 2022 

Obratovalni čas:
Od ponedeljka do četrtka:

od 7. do 1�. ure
Petek:

 od 7. do 15. ure
Sobota:

 od 7.00 do 12.00 ure
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BODI KUL, BERI FUL – branje 
za mlade
Projekt poteka že nekaj let in je namenjen mladim 
od 13. do 1�. leta, ki lahko sodelujejo od novembra 
2022 do maja 2023 v Koroški osrednji knjižnici 
dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem, Knjižnici 
Ksaverja Meška Slovenj Gradec, Knjižnici Dravograd, 
Knjižnici Radlje ob Dravi, v osnovnošolskih in 
srednješolskih knjižnicah ter v Slovenski študijski 
knjižnici v Celovcu.

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

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

RASTEM S KNJIGO 
Rastem s knjigo je nacionalni projekt spodbujanja 
bralne kulture in z njim skušamo osnovnošolce 
motivirati za branje mladinskega leposlovja 
slovenskih avtorjev ter jih spodbuditi k obiskovanju 
splošnih knjižnic. Vsako leto Ministrstvo za kulturo 
in Javna agencija za knjigo vsakemu sedmošolcu 
v Sloveniji podarita knjigo slovenskega avtorja. 
Letošnji sedmošolci prejmejo knjigo Reformatorji 
v stripu, ki jo je napisal Boštjan Gorenc Pižama. Ob 
obisku knjižnice jim knjigo predstavimo, spoznajo 
pa tudi knjižnične storitve, ki jih spodbujajo k 
branju (Cobiss, Biblos). �. novembra so nas obiskali 
sedmošolci OŠ Šentjanž pri Dravogradu.

Spodbujanje branja pri odraslih …

15. SEZONA BRALNE ZNAČKE 
ZA ODRASLE »KOROŠCI PA 
BUKVE BEREMO«
V letu 2022/2023 poteka že 15. sezona bralne 
značke za odrasle v okviru projekta Korošci pa 
bukve beremo, v katerem sodelujemo vse koroške 
knjižnice. S projektom želimo dvigniti bralno kulturo 
in predvsem spodbuditi branje slovenskih avtorjev. 
Tudi letos smo pripravili priporočilni seznam knjig, na 
katerega smo uvrstili predvsem slovenske novitete. 
Ker želimo, da je čim bolj raznolik, pa smo dodali tudi 
nekaj novitet tujih avtorjev. Na seznamu najdete 
knjige Draga Jančarja, Tadeja Goloba, Ivana Sivca 
in naših domačih avtorjev Aleksandre Gradišnik: 
Besednega gnezdenja sreča, Lucije Čevnik: Mama 
hčerki, Janje Čebulj: Uršlja gora, Ivana Peneca: Tiho 
teče Drava. Izbor je res pester in še vedno se nam 
lahko pridružite, saj zaključimo aprila 2023. Knjige 
in seznam priporočenega gradiva najdete v kotičku 
razstavljenih knjig, ki vam hkrati zelo olajša izbiro 
nove, kakovostne in zabavne literature. Seznam pa 

najdete tudi na naši spletni strani.

Sezono smo začeli že v septembru 
z literarnim dogodkom, na katerem 
nam je svojo prvo zbirko poezije z 
naslovom Besednega gnezdenja 
sreča predstavila domačinka mag. 
Aleksandra Gradišnik. Po romanu 
Drug drugemu življenje se je v zbirki 
pesmi posvetila prepletanju lepot 
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življenja in narave in zaokrožila zbirko kot hvalnico 
življenju, človečnosti, naravi in ustvarjalnosti. Ob 
izidu knjige se je z avtorico pogovarjala urednica 
zbirke mag. Branka Fišer.

                

BRANJE OB KAVI
Branje ob kavi poteka v čitalnici knjižnice enkrat 
mesečno, vsak tretji četrtek, v sodelovanju z 
Društvom upokojencev Dravograd. Pogovarjamo se 
o knjigah, ki smo jih prebrali in jih želimo priporočiti 
drugim, srečanja pa si popestrimo predvsem z 
domačimi, koroškimi literati. 

Na novembrskem srečanju, ki je potekalo v tednu 
slovenskih splošnih knjižnic, je svojo novo knjigo Z 
roko v roki predstavil Ivan Penec Vanč, udeleženci 
pa so tudi podrobneje spoznali, kaj vse jim nudi 
domača knjižnica.

Ker letos mineva 100 let od rojstva slovenskega 
pesnika Karla Destovnika Kajuha, smo mu tudi na 
srečanjih namenili več časa in se mu poklonili z 
recitiranjem njegovih pesmi. Odpravili pa smo se 
tudi na izlet v Šoštanj, Kajuhov rojstni kraj. Ogledali 
smo si mesto, Kajuhovo rojstno hišo ter spomenik. 
Izlet pa smo zaključili na Žlebnikovi domačiji, kjer je 
leta 19�� padel Kajuh.

PREDSTAVITEV KNJIGE 
ZABLODE FEMINIZMA, Vesna 
Vuk Godina
Vesna V. Godina je doktorica socioloških znanosti, 
avtorica mnogih knjig in kolumn, v katerih odkrito 
govori o aktualnih družbenih temah. Predstavila 
je svojo najnovejšo knjigo Zablode feminizma, v 
kateri analizira temeljne značilnosti sodobnega 
zahodnega feminizma. V skoraj dveurni predstavitvi 
je brez olepševanj utemeljila svoja stališča in se 
dotaknila zelo 
slabega položaja 
žensk v ostalih 
delih sveta in 
drugih kulturah ter 
dejstva, da zahodni 
»beli« feminizem 
te razlike samo še 
poglablja. 

17. november 2022 – Ivan Penec Vanč

25. oktober 2022 – Šoštanj, po poteh Karla Destovnika 
Kajuha

Vesna V. Godina, 
20. oktober 2022
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RAZSTAVA LIKOVNIH DEL
 »KO ZAŽARIJO SONČNICE«
Ko je knjižnica odprta, si lahko pred vhodom in 
na stopnišču knjižnice ogledate razstavo likovnih 
del Ko zažarijo sončnice otrok OŠ Neznanih talcev 
Dravograd, podružnice Trbonje, ki so ustvarjali 
pod mentorstvom Vesne Šmon, Petre Preksavec in 
Karmen Rotovnik. Razstava prikazuje sončnice v 
polnem razcvetu in živih barvah, ki v teh zimskih 
dneh pogrejejo srce in dušo.

Če ste člani naše knjižnice, lahko brezplačno berete 
tudi elektronske knjige na portalu 

https://www.biblos.si/ 

ter izbirate med več kot  5000 naslovi dnevnega 
časopisja in revij iz več kot 100 držav in v več kot 60 
jezikih sveta na portalu 

https://www.pressreader.com/catalog 

ali poslušate avdio knjige kjerkoli in kadarkoli preko 
portala 

https://www.audibook.si/.  

Pripravila: Jerneja Ban

Dragi bralci. Naj se v prihajajočem letu vsak dan začne in konča z lepo besedo in mislijo:

»Vsak nov dan
prežemata

prva in zadnja
beseda in misel

pristne lepote podarjenega sveta,
življenju slehernemu se poda,

saj željam,
skritim in izrečenim,

krepko priliva
blagodejni smisel.«

(Besednega gnezdenja sreča, Aleksandra Gradišnik)
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Naši najmlajši
ODDELEK OJSTRICA

PTIČJE STRAŠILO
Jeseni nas narava na Ojstrici še posebej razveseli, 
saj se gozd v bližini našega vrtca obarva v vse 
jesenske barve. Ker vemo, da se narava jeseni počasi 
pripravlja na zimski počitek, naše dejavnosti v gozdu 
še bolj izkoristimo. Ena izmed naših dejavnosti, ki jo 
vsako leto v jesenskem času izvedemo, je priprava 
naše jesenske dekoracije pred našim vrtcem. Da pa 
ima vsaka dejavnost nekakšen uvod, sem otrokom 
prebrala knjigo z naslovom Ptičje strašilo. Glavni 
lik je otroke tako pritegnil, da so sami predlagali, 
da bi pred vrtcem postavili ptičje strašilo. Za lažje 
ustvarjanje smo poiskali nekaj fotografij strašil, s 
pomočjo katerih smo zbrali ideje, vendar pa je na 
koncu nastalo točno takšno strašilo, kot smo si ga 
zamislili sami. 

Ker mi je bila ideja zelo všeč, smo se dogovorili, da 
vsak od doma prinese nekaj stvari, iz katerih bomo 
lahko sestavili strašilo. Poleg oblačil so otroci prinašali 
še jesenske plodove, listje, vejice, storže, kostanje ... 
K sami izvedbi smo angažirali tudi starše, ki so nam 
pripeljali veliko seneno kocko, buče in koruzo. Nekaj 
smo jih šli poiskat sami v bližnji gozd. Skupaj z otroki 

smo najprej naredili načrt, kako bomo izdelali ptičje 
strašilo. Za ogrodje smo porabili stare lesene kole in 
palice. Za telo smo uporabili stara oblačila, srajco in 
hlače, klobuk, ki so jih otroci napolnili s senom. Za 
izdelavo glave smo s senom napolnili stare babičine 
hlačne nogavice. Pri samem polnjenju so se otroci 
kar namučili, saj so morali trdno napolniti telo 
strašila. Ko je bilo telo napolnjeno, smo ga najprej 
postavili in zapičili ob našo cvetlično gredo. Nato 
smo na kol zavezali še glavo in mu dodali klobuk. 
Obraz sem mu poslikala sama z akrilnimi barvami. 
Da ne bi bilo strašilo osamljeno, smo okrog njega 
naredili še jesensko dekoracijo, ki sem jo  prepustila 
otrokom, da jo uredijo čisto po svoji domišljiji. 
Otroci so na seneno kocko in ob njej postavljali 
buče, koruzo, košarice z listjem, vejicami, mahom … 
Naše ptičje strašilo stoji in pozdravlja vse mimoidoče 
obiskovalce, ki se odpravijo mimo vrtca in šole na 
Košenjak. Na Ojstrici imamo radi naravo in vse letne 
čase, v katerih se narava spreminja in tako pokaže 
vse svoje čare. 

Vzgojiteljica Klavdija Šeneker
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ENOTA DRAVOGRAD

ŽOGARIJA
Gibanje je za otroka izjemnega 
pomena, saj poleg ohranjanja 
in krepitve zdravja vpliva na vsa 
področja otrokovega razvoja. Je 
sredstvo za učenje in sproščanje. 
Z rednimi in pestrimi gibalnimi 
aktivnostmi strokovni delavci 
vrtca vplivamo, da otroci 
spoznavajo in izvajajo različna 
gibanja ter ob tem razvijajo svojo 
miselno zmogljivost in oblikujejo 
zdrave življenjske navade. 

V enoti Dravograd otrokom 
omogočamo povezovanje z 
lokalnimi institucijami, katerega 
namen je obogatiti gibanje z 
različnimi sodobnimi gibalnimi 
aktivnostmi. Ker v enoti nimamo 
telovadnice, sodelujemo z JZ 
Dravit, ki nam omogoča uporabo 
telovadnih prostorov v dvorani 
Špic D. Prav tako so nam na voljo 
vsi pripadajoči rekviziti in športni 
pripomočki. Ker nam timsko 
sodelovanje veliko pomeni, 
si gibalne izkušnje in znanje 
izmenjujemo tudi s športnimi 
vaditelji, v sklopu programa 
Nogometni vrtec. 

V mesecu septembru so starejši 
predšolski otroci enote Dravograd 
sodelovali v projektu Žogarija, 
ki se je odvijal v športni dvorani 
Špic D. Gre za mednarodni 
projekt, ki že vrsto let simbolizira 
pomembno prepričanje, da 
nogomet in šport lahko izboljšata 
kakovost življenja otrok in jim 
privzgojita pomembne vrednote, 
kot so solidarnost, poštenost in 
odgovornost. Sodelovali smo z 
osnovnošolskimi otroki, vendar 
gibalno delovali na različnih 
prizoriščih. Otroci iz osnovne šole 
so na posebej ograjenem igrišču 
pokazali svoje nogometne veščine 
in s pomočjo številnih navijačev 
dosegali nogometne lovorike. 
Posebnih gibalnih aktivnosti 
so bili deležni otroci iz vrtca: s 
skakalnimi žogami so skakali med 
ovirami, med prometnimi znaki 
so se vozili s poganjalčki, igrali 
so mini nogomet in domiselno 
zlagali velike penaste kocke. 
Otroci so bili dejavnosti zelo 
veseli, saj so bile predstavljene 
na zabaven in igriv način, ter ob 
izvajanju le-teh neizmerno uživali. 

Posebno atrakcijo je predstavljala 
maskota Ferdo, ki je udeležence 
vabila, da se ob kratkih odmorih 
odžejajo z naravnimi sokovi Sola 
in potešijo svojo lakoto s pašteto 
Kekec na kruhkih Don Don. 

Dogodek je bil pester, zabaven in 
atraktiven, zato ostaja želja, da se 
v letu 2023 spet vidimo.

Vzgojiteljica Iris Bračun Mlačnik
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ENOTA ROBINDVOR

TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK V ENOTI ROBINDVOR
Tradicionalni slovenski zajtrk: rženi kruh, maslo, 
med, mleko in jabolko.

Tako kot vsako leto v mesecu novembru smo tudi 
letos v vseh vrtcih in šolah po Sloveniji obeležili 
tradicionalni slovenski zajtrk, in sicer v petek, 1�. 11. 
2022.

Zelo pomembno je, da otroke že v zgodnjem 
otroštvu – predšolskem obdobju v okviru 
prehranjevalnih navad navajamo na pomen zajtrka 
in zdrave prehrane. Zdrav zajtrk je zelo pomemben, 
saj tako otroci že zjutraj dobijo dovolj energije, da 
lahko dobro funkcionirajo skozi ves dan. Zajtrk mora 
biti sestavljen iz zdravih in naravno pridelanih jedi. 
Otroke strokovne delavke ozaveščamo o pomenu 
lokalno pridelane hrane in jim približamo pomen 
kmeta oziroma kmetijstva ter čebelarja oziroma 
čebelarstva v okolju. Vsako leto v vrtec povabimo 

čebelarja, g. Mirana Kadiša in g. Vinka Krajnca, ki 
nam predstavita pomen čebelarstva in pridelave 
medu za človeka. Otroci z zanimanjem poslušajo in 
si pogledajo modele satovja, kamor čebele odlagajo 
cvetni prah. Vsako leto pa skupaj zapojemo tudi 
pesem Čebelar in tako popestrimo dogajanje v 
vrtcu. 

V spomladanskih mesecih si gremo ogledat tudi 
čebelnjak in čebele ter si tako pridobimo znanje 
o tem, kako se pridela med in spoznamo vlogo 
čebelarja. Strokovne delavke v vrtcu dajemo poseben 
poudarek vzgojnemu vidiku prehranjevanja, to 
pomeni zajtrku, odnosu do zdrave prehrane in 
pomenu lokalno pridelane hrane. Seveda pa skozi 
vse leto skrbimo, da se otroci čim bolj zdravo 
prehranjujejo in jih ozaveščamo o tem, kako je treba 
ravnati s hrano. 

Vzgojiteljica Nataša Gabor

ENOTA ŠENTJANŽ

ČAS, ČAS ZA NAS …
Buče, grozdje, kostanj, odpadno listje. Jesen. 
Jesensko vzdušje. Vzdušje, ki nas je privabilo, da 
z otroki ustvarimo vabila ter starše povabimo na 
jesensko druženje. 

V četrtek, 27. 10. 2022, smo se zbrali pred enoto 
Šentjanž – vrtcem Kronica. Vzgojiteljice smo starše 
in otroke nagovorile in jih lepo pozdravile. V ozadju 
so otroci opazili, da se peče kostanj. Začudeno so 
pogledovali, ko smo dejale, da si bo treba kostanj 
prislužiti. Poiskati je bilo treba vstopnice za kostanjev 

piknik. Otroci so bili motivirani. Pozorno so prisluhnili 
navodilom, da je treba slediti fotografijam kostanja, 
ki so porazdeljene po poti. Skupaj smo se odpravili 
na sprehod ter pozorno sledili fotografijam, ki so 
vodile do vstopnic. Vzgojiteljice smo z navdušenjem 
opazovale dolgo kolono staršev in otrok, ki so se 
odzvali srečanju. Lepo je bilo prisluhniti motivaciji 
s strani otrok in občutiti zadovoljstvo staršev. 
Navdušenje ob najdbi vstopnic je bilo veliko. Otroci 
so komaj čakali, da se vrnemo pred vrtec, da lahko 
uveljavijo najdeno ter si prislužijo slasten kostanj. 
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Ob luščenju slastnega kostanja smo se sproščeno 
pogovarjali in preprosto uživali v trenutku. Otroci so 
bili v družbi staršev sproščeni in vidno zadovoljni. 
Zares smo bili veseli velikega odziva in pozitivnih 
povratnih informacij.

Tako malo je potrebno za srečo otrok. Mala 
motivacija za sijaj v očeh ter zadovoljstvo, da imajo 
ob sebi čudovite starše, ki si vzamejo čas zanje.

Otrokom ne moremo dati prihodnosti.
Lahko pa jim damo sedanjost.
(Kathleen Norris)

Vzgojiteljica Špela Smolar

ODDELEK LIBELIČE 

KOROŠKA BESEDA V VRTCU LIBELIČE
Otroci vrtca v Libeličah so močno povezani s 
koroško besedo. Tu, v Libeličah velikokrat slišimo ali 
izgovorimo kakšno besedo, ki je drugje na Koroškem 
ni slišati več tako pogosto. Tukajšnje babice in 
dedki pridno prenašajo svojo narodno zavest na 
svoje otroke in vnuke. Da bi tako tudi ostalo in se 
prenašalo še dolgo iz roda v rod, si želimo tudi mi.

Tako smo se na začetku koledarskega leta 2022 
prijavili na nagradni natečaj z naslovom Vsaka vas 
ima svoj glas, ki pa je bil v tem letu posvečen prav 
vasi Libeliče. Zavihali smo rokave in se podali na 
pot koroške besede. V nekajmesečnem obdobju 
smo v vrtcu spoznavali, brali, pripovedovali in 
utrjevali koroške besede, se ob tem zelo zabavali 
in igrali. Za naš prispevek na nagradnem natečaju 
smo izbrali anekdoto iz resničnega življenja, ki je 
bila otrokom blizu in so jo dobro poznali. Opremili 
smo jo z naslovom Telovje je v`n ušvo in jo obogatili 
s koroško pesmijo Lipej pa raja. Ko so bili otroci 
pripravljeni, smo prispevek posneli pred »Prajsovo 
kaščo« ter ga skupaj pod šifriranim naslovom poslali 
na naslov OŠ Muta, ki je nagradni natečaj tudi 
razpisala. Tema letošnjega natečaja ob 100-letnici 
ponovne priključitve Libelič k matični domovini je 
bila Sto let pozneje – Slovenec sem/Slovenka sem! 
Ponosen/-a na svoj domači kraj. Častni pokrovitelj 
natečaja in festivala pa je bil predsednik Republike 
Slovenije, Borut Pahor.

Sledilo je obdobje poletnih počitnic in konec 
meseca avgusta smo prejeli klic iz kabineta KPD 
Libeliče, ki nam je sporočil, da je bil naš prispevek 
izbran kot najboljši v kategoriji vrtcev s strani 
strokovne komisije. Hkrati smo izvedeli, da se bomo s 
prispevkom predstavili tudi na osrednji prireditvi ob 

100-letnici priključitve Libelič k matični domovini, in 
sicer v nedeljo, 2. 10. 2022, v Libeličah.

Znova smo zavihali rokave, saj nas je bilo skupaj s 
prvošolci z novim šolskim letom več, časa pa nismo 
imeli veliko. Tako smo v tem času vadili, utrjevali, si 
ogledovali prireditveni prostor in se zabavali. Pred 
samim nastopom smo opravili še tonsko generalko, 
naslednji dan pa sta nas čakala prejem priznanja in 
pravi nastop.

Starši so pripeljali otroke na prireditveni prostor, kjer 
smo skupaj prisostvovali uvodnemu delu proslave, 
kasneje pa smo se zbrali za prireditvenim šotorom, 
kjer smo počakali na naš čas nastopa, ki je bil točno 
določen po protokolu. Znova pripravljeni smo zbrali 
ves pogum in se podali na oder, kamor so bile uprte 
vse oči. Izpeljali smo nastop in hkrati nasmejali 
množico ljudi. Ob koncu proslave smo domov 
odšli zadovoljni in ponosni, da smo lahko bili del te 
zgodbe.

Vzgojiteljica Marjetka Pavlin

Foto: Franci Kotnik
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ODDELEK ČRNEČE

Teden otroka 2022 »Skupaj se imamo dobro«
V Tednu otroka so otroci dobili novo prijateljico, 
lutko gosenico Tinko, ki jih je spremljala ves teden in 
se z njimi družila pri različnih dejavnostih. V skupini 
so otroci, stari od 1 do 5 let, in prav vsi so bili nad 
gosenico navdušeni. Skupaj z njo so plesali, prepevali, 
se gibali, komunicirali in ustvarjali. Otrokom sva na 
način japonske oblike uličnega gledališča – Kamišibaj 
in s pripovedovanjem ob ilustracijah, ki so vložene 
v lesen oder, predstavili  zgodbico o gosenici, ki je 
bila zelo lačna in je iz dneva v dan bolj jedla. Zaradi 
velikega zanimanja za lačno gosenico sva otroke 
spodbudili, da smo naredili načrt ob upoštevanju 
njihovih idej, kaj bi lahko delali na to temo. Deček 
je izrazil željo, da lahko gosenici naberemo sadje pri 
njegovi »bici«. Po predhodnem dogovoru s starši 
smo v dopoldanskem času obiskali babico in dedka 
našega dečka. 

Babica in dedek sta se potrudila in nam pripravila 
zanimivo jesensko dopoldne. Pričakale so nas 
samokolnice, otroška vozila s prikolicami, različna 
vedra in zabojniki, ki smo jih uporabili pri delu. Odšli 
smo v njun sadovnjak in jima pomagali pri pobiranju 
jabolk in orehov. Posladkali smo se s pripravljenimi 

dobrotami in sladkim grozdjem. Naslednji dan 
smo okušali različne sadeže, ki so jih otroci prinesli 
po lastnem izboru v vrtec, naredili smo si sadne 
kupe, nabodala in napitke. V popoldanskem času 
smo v vrtec povabili starše, ki so nam pomagali 
narediti nov kotiček Tržnica. Otroci so skupaj s starši 
ustvarjali različne sadeže in zelenjavo, rezali so 
papir in karton, lepili koščke, risali detajle, nato pa z 
veseljem polnili police kotička Tržnica. Izdelali smo 
denar za blagajno, ki jo otroci zvesto uporabljajo pri 
nakupih zelenjave in sadja. 

V petek so nas obiskali gasilci Prostovoljnega 
gasilskega društva Črneče, ki so se pripeljali s 
konji in kočijo ter predstavili delo gasilcev v starih 
časih, s starodobno gasilsko opremo. Otroci so bili 
navdušeni nad dejavnostjo. Gasilci so nas prijazno 
sprejeli v gasilski dom, se družili z nami in nas 
pogostili. Teden otroka smo preživeli tako, kot se je 
glasilo geslo: »Skupaj se imamo dobro«, gosenica 
Tinka pa še naprej ostaja v naši družbi.

Vzgojiteljica Maja Dimec Vrhovnik

ODDELEK TRBONJE

V VRTCU TRBONJE RADI POJEMO …

»Trije korenjaki,
trije veseli vandrovčki,
so nahrbtnike vzeli in prvič v vrtec šli.«

To pesmico naši otroci zelo radi zapojejo. Je ena izmed 
številnih, ki smo se jih naučili letošnje šolsko leto. 
Pesmi prepevamo ob najrazličnejših priložnostih. 

Zjutraj v jutranjem krogu, ob dejavnostih, na 
pohodih, v času, ko čakamo na kosilo …

Najbolj pa se veselimo četrtkov. Takrat namreč 
prepevamo skupaj z učenci OŠ Trbonje. Po kosilu 
oddrvimo eno nadstropje višje, kjer nas pričaka 
učiteljica Mateja z učenci. Ob spremljavi klavirja 
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se pesmic še hitreje naučimo. Najprej ponovimo 
pesmice, ki jih že znamo, nato pa se začnemo učiti 
besedilo nove pesmice, ki ga večkrat ponovimo. Ob 
spremljavi klavirja jo nato še nekajkrat zapojemo. 
Z OŠ Trbonje zelo dobro sodelujemo. Že večkrat 
smo skupaj nastopali na prireditvah (Pod lipo, za 
starostnike, ob otvoritvi lesene hišice), vendar vsak 
s svojim programom. Zdaj pa smo se povezali in se 
skupaj pripravljamo na božični koncert, kjer bomo 
nastopili skupaj z godbo na pihala Trbonje.

Veselimo se skupnega nastopa, kjer se bomo 
predstavili in z našim ubranim petjem polepšali 
praznike prebivalcem Trbonj. 

Vsi lepo povabljeni na naš nastop.

Vzgojiteljica predšolskih otrok – 
pomočnica vzgojiteljice Jana Esih

Radost v očeh, lepa pesem in iskren nasmeh
naj vas spremljajo vse dni, 

ki vam jih leto 2023 podari.

Otroško veselje je namreč tisto, ki šteje,
saj je iskreno in brez skrbi;

želimo vam, da se ga v letu, ki prihaja, 
»nalezete« tudi vi. 

Otroci in kolektiv Vrtca Dravograd

Prispevke je za Vrtec Dravograd zbrala in uredila svetovalna delavka Janja Kerbler.
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OŠ NEZNANIH TALCEV DRAVOGRAD
Napočil je praznični december, 
zato je ravno pravi čas, da 
pregledamo, kaj vse se je dogajalo 
na naši šoli v iztekajočem se letu. Že 
v septembru smo začeli s številnimi 
novimi šolskimi obveznostmi, 
projekti in tekmovanji. Nekatere 
od njih z veseljem delimo tudi z 
vami. Najbolj pa smo se vsekakor 
razveselili nove, sodobne šolske 
kuhinje. Zares je lepa in zdi se, 
kakor da so tudi vse jedi veliko 
bolj okusne. 

Na naši šoli je že čutiti praznični 
utrip meseca decembra, saj smo že 
začeli z ustvarjalnimi delavnicami 
in okraševanjem šole. Prav tako 
po dolgem času spet uživamo na 
praznični tržnici.

Dragi naši, v letu 2023 vam vsi 
na šoli želimo obilo zdravja in 
osebne sreče!

Učiteljica Irena Kašman

EVAKUACIJA NA PŠ 
ČRNEČE
V sklopu meseca požarne varnosti 
smo na PŠ Črneče uspešno izvedli 
požarno vajo evakuacije. Člani 
PGD Črneče so nam pripravili 
odlično in zanimivo predstavitev 
gašenja z zelo staro ročno 
brizgalno napravo, ki je bila v 
preteklosti kar nekaj desetletij 
skoraj edini gasilski pripomoček 
za gašenje požarov in jo še vedno 
hranijo v prostorih bivšega 
gasilskega doma. Do šole so jo 
pripeljali s konjsko vprego in 
učenci so bili več kot navdušeni. 
Po sami predstavitvi so nas 
povabili še na ogled gasilskega 

doma, kjer so nam poleg predaje 
pomembnih informacij omogočili 
ogled gasilskega vozila, opreme 
in pripomočkov, preizkusili smo 
se v vezanju vozlov, na koncu pa 
so nas še prijazno pogostili. Za 
čudovito izkušnjo se jim še enkrat 
iskreno zahvaljujemo.

Učiteljica Kristina Serušnik Pečnik

PŠ ČRNEČE: 
»VARNO NA POTI«
Učenci PŠ Črneče so pod 
okriljem razredničark Helene 
Uduč-Pepevnik in Kristine 
Serušnik Pečnik izdelali maketo 
prometnega režima v okolici 
šole. Učenci prve triade so se 

skupaj s policistom odpravili na 
učni sprehod, kjer so si ogledali 
prometno signalizacijo (prometne 
znake, prehode za pešce, križišča 
…). Učenci �. in 5. razreda pa 
so učni sprehod izkoristili za 
opazovanje prometa. Določili so 
opazovalno točko, na kateri so 
preštevali udeležence prometa. 
V okviru projekta Varno v vrtec 
in šolo smo s skupnimi idejami 
izdelali maketo prometnih poti v 
okolici šole. 

Učiteljica Kristina Serušnik Pečnik

PŠ TRBONJE 
»RUTINA, KI 
POMIRJA«
 V mesecu oktobru smo v razredu 
kar nekaj časa posvetili pogovoru 
o različnih nesrečah. Kaj storiti, 
ko smo priča nesreči, kaj storiti, 
ko zagori? Za otroke ta vprašanja 
niso bila nič novega, saj zelo 
dobro poznajo odgovore, zanje 
si lahko prislužijo najvišje ocene. 
Zagotovo pa je zelo pomembno 
to znanje in vedenje vzdrževati, 
saj lahko celo reši življenje. 

Potem pride v šoli čas evakuacije. 
Vseskozi dobro sodelujemo z 
našimi prostovoljnimi gasilci in 
njihovim poveljnikom gospodom 
Račnikom. Zelo so se potrudili 
in nam pripravili prizorišče, ki 
je bilo zelo podobno resničnim 
razmeram. Po vsej šoli se je valil 
gost in nepregleden dim. Po 
otroških krikih »NA POMOČ!« so 
nas skozi okno prvega nadstropja 
na varno odpeljali gasilci. 
Uspešno smo skozi dimno in 
nepregledno kopreno premagali 

Šola, oh, ta šola ...
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stopnišče, ki je za nas lahko nepremagljiva ovira v 
takšnih trenutkih. Sami se v resničnih razmerah po 
njem zagotovo ne bi odpravili. Na zbirni točki smo 
se prešteli in pogovorili o poteku reševanja. 

Gasilci so nas povabili še v gasilski dom, kjer so nam 
prikazali celotno dogajanje oziroma proces, od 
sporočenega požara po telefonu, izvoza, pa vse do 
konca, ko je požar pogašen. Vsi smo z zanimanjem 
spremljali ves potek, saj tega ne moremo videti 
vsak dan. Gospod Račnik nam je dogajanje sproti 
komentiral in pojasnjeval, da smo razumeli, kaj se 
dogaja. Učinkovito, zbrano in tekoče delo ekipe nas 
je navdušilo. Dobro se je videla njihova utečenost in 
spretnost pri rokovanju z gasilsko opremo. 

Za konec so se tudi naši učenci preizkusili kot gasilci. 
Vsak je lahko v roke prijel gasilsko cev in poskušal 
nadzorovati curek pene. Na srečo je bila to le vaja, 
vendar smo jo skupaj z gasilci dobro izpeljali. Res 
imamo srečo, da jih imamo v kraju.

Učiteljica Vesna Šmon

PŠ TRBONJE: »ZDRAVJE, NAŠA 
VREDNOTA«
Šele ko zbolimo, vemo, kako pomembno je skrbeti 
za svoje zdravje. Že naši najmlajši vedo, da se je 
treba umivati, da ne zaudarjaš; jesti tudi zelenjavo, 
čeprav ti ni všeč …

Pri vsebinah, ki se dotikajo zdravja, nas že vsa leta 
podpirajo strokovni delavci ZD Dravograd. Vsa 
zahvala gre gospe Franji Hribernik, ki je zorala ledino 
in posejala žito, ki klije vedno znova. Njeno delo se 
lepo nadaljuje in vsi želimo, da tako tudi ostane. 
Letos pa nas je obiskala še gospa Petra Ozanič, ki se 
je z učenci pogovorila o zdravem načinu življenja in 
posebej poudarila zdravo prehrano. 

Prvič je bila med nami kineziologinja, gospa Nina, 
ki nam je opisala svoj poklic. Razložila nam je, 
kakšno delo opravlja v zdravstvenem domu in kdaj 
je obisk kineziologa priporočen. Učenci so izvedeli, 
kako pomembna je pravilna drža telesa. Pokazala 
je še nekaj praktičnih vaj za izboljšavo drže ter 
nas seznanila s piramido gibanja. Ta pa je skupaj s 
prehransko piramido, ki smo jo spoznali pri gospe 
Petri, najboljša popotnica do zdravja.

Zavedamo se, da so to vsebine, ki so pomembne za 
življenje in je prav, da jih otroci tekom šolanja slišijo 
večkrat, zato se vsem strokovnim delavkam ZD 
Dravograd iskreno zahvaljujemo za njihov trud.

Učiteljica Vesna Šmon

EVROPSKI TEDEN 
MOBILNOSTI 2022
Nekaj uživaških utrinkov izpred šole …
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MEDI KOROŠKA 
AJDA
V sredo, 1�. 9. 2022, so imeli 
sedmošolci naravoslovni dan, 
ki se je odvijal v okviru projekta 
Medi koroška ajda. Odpravili smo 
se na kmetijo Murenhof, ki je eden 
od partnerjev projekta. Učenci so 
spoznali način pridelave ajde od 
setve do zrnja, med in ajdove jedi. 
Z namenom prenosa znanja na 
mlajše generacije so učenci sami 
posejali vzorčne gredice ajde. Na 
kmetiji Murenhof v Dravogradu 
pod vodstvom ge. Polone Ramšak 
namreč še ohranjajo setev 
stare avtohtone sorte medovite 
ajde. Imeli smo veliko različnih 
aktivnosti: od sejanja ajde, 
okušanja ajdovih jedi do stiskanja 
jabolčnega soka. Ličkali smo tudi 
koruzo in se družili z različnimi 
živalmi na kmetiji. Z zanimanjem 
smo prisluhnili čebelarju in 
okušali med. 
Super je bilo! Hvala kmetiji 
Murenhof za odlično vodenje in 
pogostitev.

Učiteljica Danica Grušovnik

VSAKA VAS IMA SVOJ GLAS – 5. natečaj 
narečne besede 
NAŠI UČENCI OSVOJILI NAGRADO
V šolskem letu 2021/2022 smo se z učenci prijavili na 5. nagradni 
natečaj Vsaka vas ima svoj glas s temo: STO LET POZNEJE – SLOVENEC 
SEM! SLOVENKA SEM! PONOSEN/-A NA SVOJ DOMAČI KRAJ, ki ga 
je razpisala OŠ Muta pod častnim pokroviteljstvom predsednika 
Republike Slovenije Boruta Pahorja. Tema natečaja je bila izbrana glede 
na 100-letnico ponovne priključitve Libelič k matični domovini. Namen 
natečaja je izkazovanje spoštovanja do narečne pestrosti slovenskega 
jezika in prispevati k njegovi ohranitvi. Tokratni natečaj je bil posvečen 
koroški vasi Libeliče, ki ima ˝v slovenski zgodovini posebno mesto. 
Zavednim vaščanom je dve leti po koroškem plebiscitu, ki je Libeliče 
z okolico priključil Avstriji, z uporom, vztrajnostjo in slogo, ki jo kažejo 
še danes, uspela vrnitev k matični domovini. Na to so še danes zelo 
ponosni.˝ Stoletnico pomembnih dogodkov so praznovali v oktobru 
letošnje leto.

Na šoli smo z učenci napisali pesem »Noše Libliče« o narodnozavednih 
prebivalcih Libelič ter dramsko besedilo v treh delih (Župnik piše 
kroniko, Pogovor o plebiscitu dveh kmetov v gostilni in Bica pripoveduje 
vnukinjama o plebiscitnih časih v Libeličah) z naslovom »Libeliče 
v času plebiscita«. Na koncu smo posnetek z delovnim naslovom 
Trenta 22 (op. trenta – značilna libeliška jed) poslali na natečaj, kjer je 
strokovna žirija presodila, da si za naš trud zaslužimo prvo nagrado. 
Pod mentorstvom učiteljice Irene Kašman so sodelovali naslednji 
učenci, in sicer pri pesmi: Maja Ravnikar, Luna Močilnik, Nej Konečnik, 
pri dramskem besedilu pa: Tadej Kobovc (župnik), Gašper Plešivčnik in 
Nej Konečnik (kmeta), Lana Stolnik (bica) ter Klara Plešivčnik in Barbara 
Pšeničnik (vnukinji). Naš snemalec in montažer je bil učenec Vidvan 
Isak. Oba posnetka si lahko kadarkoli ogledate na spletni strani naše 
šole.

2. oktobra pa smo se udeležili osrednje prireditve v Libeličah, na kateri 
smo prejeli lepe nagrade. Čestitke vsem nastopajočim za sodelovanje.

 NOŠE LIBLIČE

Mihna vas so Libliče,
vsok vaščon s ponosom jucka pa kliče,

da čuje se v sosedno vas,
noše liepe vasi glas.

Noš kos sveta na liepem kroju leži,
čisto zravno avstrijske meje se drži.

Mimo vasi se mirno suče reka Drava,
na travniku se zmierom pose koka krava.

Gmajtni smo, da tu živimo,
civmo svietu što kr naprej trdimo.

Libličoni ldi smo ponosni,
do sovrožnikov neznosni.
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V zgodovini smo se zajo trmasto borili,
s plebiscitom smo jo koma zod dobili.

Ž od nekda je spodava k Sloveniji,
še sreča, da so mejno žico prerizali noši pradediji.

V šovi se o preteklih dogodkih pridno učimo,
na Ajdi pa šove v naravi iz cieve Slovenije gostimo. 

Otroci gmajtni grejo od nas, 
saj meli se čudno fajn so ciev kedn pr nas.

V kuhiji se vejkobarti rpična župa kuha,
v krušni pči pa napečejo gospodije vejko hlebov ržienga kruha. 

Nošo znamenito libliško trento vsi zmirom koma čokamo,
za froštih rodi v kisevo mlieko kruh namokamo.

Prnas smo še cirkvo pa kostnico ohronli,
zravno storega forofa so pa domoči ldi vejko storih reči za muzej poklonli.

Če si Libličon, en kup talentov moš,
na vsokoletni »Korajža velja« pokozat jih znoš.

Učiteljica Irena Kašman

V ponedeljek, 26. 9. 2022, je 
na šoli in vseh podružnicah 
potekal dan dejavnosti na temo 
Evropski dan jezikov – European 
day of languages s sloganom 
SPOŠTUJEMO VSE JEZIKE 
EVROPE. Spoštovanje je tudi 
temeljna vrednota, ki jo na naši 
šoli vsakodnevno spodbujamo in 
živimo. To je dan, ko na pobudo 
Sveta Evrope od 2001 vsako leto 
praznujemo jezikovno raznolikost 
v Evropi in spodbujamo učenje 
tujih jezikov. Osnovni cilji 
evropskega dneva jezikov so: 
dvigniti zavest o pomembnosti 
učenja jezikov z namenom 
spodbujanja raznojezičnosti in 
medkulturnega razumevanja, 
zavzemati se za bogato jezikovno 
in kulturno raznolikost v Evropi ter 
spodbujati vseživljenjsko učenje 
jezikov v šoli in izven nje.

Že drugič zapored smo na naši 
šoli ta dan obeležili učenci od 
prvega do devetega razreda pod 
mentorstvom razrednikov in 

sorazrednikov kot dan dejavnosti. 
Na začetku so se učenci seznanili 
o bogati kulturni in jezikovni 
različnosti v Evropi ter o pomenu 
učenja jezikov za utrjevanje 
evropskih načel strpnosti in 
medsebojnega razumevanja. 
Učenci se zavedajo, da znanje 
jezikov odpira mnoga vrata, tako v 
študijsko kot poklicno mobilnost 
ter širi obzorja.

Z različnimi dejavnostmi, 
primernimi starosti učencev, smo 
se podali na pot raziskovanja 
evropskih držav, njihovih kultur 
in jezikov. Nekateri so preučevali 
kulturo, športe, kulinariko in 
znanstvenike, drugi znamenitosti, 
rastlinski in živalski svet Evrope, 
pesmi, plese in še kaj.

 Vsi so na prijeten način spoznali 
in se naučili nekaj novega. Pod 
pridnimi prstki učencev pa so 
nastali različni izdelki. 
 

Učiteljica Helena Gostenčnik

EVROPSKI DAN JEZIKOV TUDI NA OŠ DRAVOGRAD
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EVROPSKI DAN JEZIKOV NA PŠ 
LIBELIČE

Učenci PŠ Libeliče smo ob EVROPSKEM DNEVU 
JEZIKOV ob jezikanju, muziciranju in petju za en dan 
odpotovali v Francijo. Imeli smo se ˝TRES BIEN˝ in bi 
še kdaj, “S’IL VOUS PLAIT.” 

Učiteljica Anita Kordež Grögl

Tudi v letošnjem šolskem letu v tednu mobilnosti, 
od 19. 9. 2022 do 23. 9. 2022, je naša šola sodelovala 
v projektu Pešbus, ki se ga vsako leto udeleži veliko 
učencev od 1. do 5. razreda. 

Pešbus je projekt, ki otroke spodbuja, da bi v šolo 
hodili peš. Poleg gibanja na svežem zraku pa 
spodbuja tudi družabno povezanost udeležencev, 
večjo samostojnost otrok in jih navaja na točnost. 
Gre za organizirano spremstvo otrok po stalnih 
šolskih poteh in po rednem urniku. Projekt je 
medgeneracijsko zasnovan, saj so otroke pešce 
vsako jutro v šolo spremljali predstavniki različnih 
društev in organizacij, ki so aktivni v naši občini, pa 
tudi starši in učitelji. 

Letošnjega Pešbusa se je udeležilo okrog 60 učencev. 
Vsako jutro so se ob točno določeni uri zbrali na 
različnih postajah, ki so jih označevale vnaprej 
pripravljene table (Robindvor, Meža, Podgrad, 
Mariborska cesta in Vič). Tudi letos so učenci zelo 
uživali, ko so hodili peš. Hvala vsem prostovoljcem, 
ki so nam pomagali pri izvedbi Pešbusa.

Učiteljici Irena Jeseničnik in Lina Roglšek

OTROŠKO IGRIŠČE PRED 
OŠ NEZNANIH TALCEV 
DRAVOGRAD
V mesecu septembru so učenci 1. triade OŠ Neznanih 
talcev Dravograd dobili novo igrišče z igrali. Tu lahko 
razvijajo svoje motorične spretnosti s plezanjem in 
plazenjem preko ovir, z veso v zgibi na drogovih, s 
tekom med ovirami. Nova podloga omogoča varno 
igro v vseh letnih časih. Lepo se zahvaljujemo vsem 
donatorjem, posebej Krajevni skupnosti Dravograd, 
da ste nam omogočili varno gibanje pred šolo. Naši 
učenci na igrišču zares uživajo.

Učenci in učiteljice 1. triade

ŽOGARIJA

V mesecu septembru smo četrtošolci sodelovali 
na zabavni športni prireditvi Žogarija, ki jo že 
nekaj let snema ekipa RTV Slovenija. Štiri ekipe 
četrtošolcev iz Dravograda in Šentjanža  smo se 
pomerile v nogometu, spretnostnih igrah in kvizu 
znanja. Na tekmovalni oder so morale tudi učiteljice, 
kar se je učencem zdelo še posebej zabavno. Na 
Žogarijo smo se zavzeto pripravljali že nekaj dni 
prej ter izdelali navijaške rekvizite in plakate, ki so 
pripomogli k prijetnemu navijaškemu vzdušju. OŠ  
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Neznanih talcev Dravograd je 
dosegla odlično prvo mesto in 
osvojila tudi prestižno nagrado za 
Fair Play.

Učiteljica Irena Jeseničnik

RAZŠIRJENI 
PROGRAM 
– HRANA IN 
PREHRANJEVANJE
 Naši učenci, nadobudni kuharji, so 
v torek, 1�. 10. 2022, in v četrtek, 
20. 10. 2022, z mojo pomočjo 
kuhali in skuhali zelo dobre čufte 
v paradižnikovi omaki s pirejem. 
Da so okusni, smo sami preverili 
in vse pojedli. Menim, da so bili 
učenci zelo zadovoljni, saj so bili 
čufti njihova velika želja.     

 Učiteljica Nataša Kamnik

OTVORITEV 
PUMPTRACKA
V četrtek, 20. 10. 2022, so se 
tudi učenci naše šole udeležili 
otvoritve Pumptracka. S skiroji 
in rolkami so preizkusili svoje 
spretnosti in pri tem zelo uživali. 
Veseli novih veščin so povedali, 
da bodo to novo pridobitev v 
kraju še velikokrat obiskali.

JESEN − čas, ko 
se narava obda v 
čudovite, pisane 
barve
Učenci 1. razreda, ki obiskujejo 
jutranje varstvo, so jesenski čas 
opisali takole:

Ana: Nabiramo listje.
Vita: Režemo buče. 
Ela: Jeseni padajo listi z dreves. 
Inja: Pobiramo kostanje.
Ožbi: Obiramo sadje.
Evelin: Jeseni pada dež.
Anuela: Listi so mavrične barve.
Katarina: Pobiramo jabolka.
Oskar: Obiramo hruške.
Katarina: Medved se pripravlja na 
zimsko spanje.
Maj Toni: Veverice nabirajo želod 
za zimo.
Lovro: Dan je krajši, noč je daljša.
Nik: Pečemo kostanje.
Evelin: Grabimo listje.
Tjaž: Polhi se pripravljajo na 
zimsko spanje.
Ožbi: Pozimi se toplo oblečemo.

Ana: V jeseni piha in je že zelo 
mrzlo.
Julija: Gremo v gozd in naberemo 
storže.
Kiara: Jeseni si ježki nabirajo 
hrano.
Leja: Jeseni se ptice lastovice 
selijo na jug.
Nina: Pripravljamo si ozimnico za 
zimo.
Luna: Za potico nabiramo orehe.
Aria: Gremo na sprehod v gozd.
Zala: Skačemo po lužah.
Zala: Nabiramo gobice.  

Učiteljice jutranjega varstva: 
Polona Krajnc, Henrika Kaiser, 

Nataša Kamnik 

PRENOVLJENA 
GOZDNA UČNA 
POT NA GRAD
V soboto, 15. 10. 2022, je bila 
otvoritev obnovljene gozdne 
učne poti NA GRAD. Pobudo za 
obnovo gozdne učne poti je dal 
Planinski krožek Mladi planinec 
OŠ Neznanih talcev Dravograd 
pod mentorstvom Franje Šmon 
Drevenšek, Nataše Kovše in 
Jožeka Hartmana.

15. oktobra obeležujemo 
SVETOVNI DAN HOJE. Hoja je 
osnovna oblika gibanja, najbolj 
naravna in prav zaradi tega 
tudi najbolj zdrava. Ne samo da 
pozitivno vpliva na naše zdravje 
in počutje, hoja nas tudi krepi, 
pospešuje presnovo in preprečuje 

Fotografijo je prispeval g. F. Kotnik
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zdravstvene težave. Poleg tega 
pa je dostopna vsakomur, v 
vseh letnih časih in ne zahteva 
dodatnih sredstev ali posebne 
opreme.

Naš namen je, da vas pozovemo, 
da pridno hodite in se čim več 
gibate v naravi, vse leto. Prav zato 
je pomembno sporočilo Svetovne 
zdravstvene organizacije, ki v 
sporočilih za doseganje večje 
koristi za zdravje priporoča pri 
odraslih izvajanje zmerne telesne/
gibalne dejavnosti 30 minut/dan 
večino dni v tednu, pri otrocih in 
mladini pa vsaj eno uro zmerne 
telesne/gibalne dejavnosti na 
dan.

Gozdna učna pot je svoje ime 
dobila po gradu, ki še vedno 
trdno zasidran kraljuje nad 
Dravogradom, čeprav ga je zob 
časa že močno načel. V zadnjem 
letu je doživel čudovito prenovo 
in v svojo okolico skozi vse leto 
privablja številne obiskovalce. 
Pojavlja pa se tudi na smerokazih, 
ki obiskovalca vodijo po poti. 
Prvega srečate že pred centrom 
Traberg. Popelje vas navkreber 
mimo naselja nad centrom 
do gozda. Ne obupajte zaradi 
strmine, kmalu boste poplačani s 
prelepim razgledom na Dravograd 
in na črneški zaliv, ki je danes 
naravna znamenitost s številnimi 
rastlinskimi in živalskimi vrstami. 
Med njimi je tudi več takih, ki v 
Sloveniji počasi izginjajo. Na poti 
se vam predstavijo tudi nekatera 
drevesa s svojim slovenskim in 
latinskim imenom. 

Pred vstopom v gozd vas pričaka 
pregledna karta, na kateri si lahko 
ogledate celotno traso učne poti. 
Dolga je približno 2 km, na njej je 
predstavljenih 15 tematskih točk. 
Od ene do druge morate le slediti 
smerokazom in ni bojazni, da bi 
se izgubili. Pot je krožna in vam 
bo vzela približno dve uri zmerne 
hoje. Primerna je za širši krog 
ljudi: za šolarje, rekreativce, za 
prijetne družinske sprehode. Pot 

ni zahtevna, če pa se vas bo kljub 
temu lotila utrujenost, vas na več 
lokacijah pričakajo klopi in mize. 
Lahko posedite pod lipo ali pod 
gabrom, kjer se lahko naužijete 
hladne sence in ptičjega petja.
Preden stopite v gozd, se še enkrat 
seznanite s pravili obnašanja in jih 
tudi spoštujte.

Gibanje je življenje, živimo ga 
skupaj!

Učiteljica Franja Šmon Drevenšek

TSZ – 
TRADICIONALNI 
SLOVENSKI ZAJTRK
V petek, 1�. novembra 2022, 
obeležujemo DAN SLOVENSKE 
HRANE, s katerim želimo 
opozoriti ljudi o pomenu oskrbe 
prebivalstva s kakovostno hrano 
iz lokalnega okolja. Ena izmed 
pomembnih aktivnosti dneva 
je projekt TRADICIONALNI 
SLOVENSKI ZAJTRK, ki ga 
izvajamo že dvanajsto leto. 
Namen projekta je izobraževati, 
obveščati in ozaveščati šolajočo 
mladino pa tudi širšo javnost o 
pomenu zajtrka. Letošnji slogan 
je »ZAJTRK Z MLEKOM – SUPER 
DAN«.

Organizatorka šolske prehrane 
Elizabet Negovec Kopmajer

KOMEMORACIJA 
OB OBČINSKIH 
OBELEŽJIH, 28. 10. 
2022

V petek, 2�. 10. 2022, smo  
četrtošolci dopoldne pripravili 
komemoracijo pri cerkvi sv. 
Vida, kjer je spomenik padlim 
borcem prve svetovne vojne. 
Popoldne pa smo sodelovali še 
na občinski proslavi pri Občini 
Dravograd. Ponosni na svoj jezik 
in hvaležni na junaška dejanja 
naših prednikov, da lahko živimo 
v svobodni domovini Sloveniji, 
smo se padlim poklonili s kratkim 
kulturnim programom.

Učiteljica Irena Jeseničnik

»SKUPAJ JE VSE ŠE 
ENKRAT LAŽJE IN 
DVAKRAT LEPŠE«
HAIKU POEZIJA - 
KONNICHIWA
Meseca oktobra smo na naši 
šoli razpisali 2. natečaj v pisanju 
HAIKU POEZIJE. Natečaj je 
namenjen širjenju poezije in 
razvoju literarne kulture. Na 
natečaju so sodelovali učenci s ŠC 
Ravne na Koroškem, gimnazije ter 
učenci z naše šole (�. in 9. razred). 
Tema letošnjega natečaja je bila 
»SKUPAJ JE VSE ŠE ENKRAT LAŽJE 
IN DVAKRAT LEPŠE«. Vsakdo izmed 
nas je povsem svoj individuum 
s svojimi potrebami, željami, 
izkušnjami in cilji v življenju, a 
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kljub temu smo del družbe. Prav je, da smo ljudje 
edinstveni, samosvoji, vendarle pa je nujno, da 
živimo v povezavi in sodelovanju z drugimi in še bolj 
v sožitju z njimi. V življenju počnemo skupaj tisoč in 
eno stvar. Če lahko vse svoje tegobe, razočaranja in 
žalostne trenutke z nekom delimo, jih razpolovimo, 
potem življenje spet počasi dobiva svoj smisel. Če pa 
radost in veselje delimo z drugimi ter srečo trosimo 
na vse strani sveta, pa ni treba posebej poudarjati, 
kako nam od zadovoljstva zaigra srce. Torej, vedno 
pridemo do zaključka, da ljudje ne moremo živeti 
drug brez drugega. Komisija natečaja je bila pozorna 
na vsebino haikujev ter na obliko oziroma število 
zlogov (17).

Učenci so prejeli priznanja in nagrade. Za pokušino 
vam predstavljamo tri nagrajene haikuje.

Čestitamo vsem udeležencem natečaja!
 

Črnilo in list.
Barva in prazno platno.

Ti si oboje.
(Iva Hancman)

Jesenska zgodba.
Tvoji nežni objemi.

Pri srcu toplo.
(Ana Čeh)

Veš, da imam te rad.
Le obrni name se.
Veš, da mi je mar.
(Jakob Jeseničnik)

Učiteljica Irena Kašman

IN SEJEM BIL JE ŽIV – 
PRAZNIČNA TRŽNICA
Po dolgem času smo učenci in učitelji OŠ Neznanih 
talcev Dravograd ponovno zavihali rokave in v četrtek, 
2�. 11. 2022, pripravili 7. tradicionalno PRAZNIČNO 
TRŽNICO. Tokrat smo ji nekoliko spremenili podobo 
in obiskovalce pričakali z okrašenimi stojnicami pred 
šolo. Dogajanje smo popestrili s kratkim kulturnim 
programom in uradno otvoritvijo ge. ravnateljice. 
Otroci so skupaj z učitelji navdušili in pripravili veliko 
izbiro raznolikih, uporabnih in slastnih izdelkov. 

Sledilo je prijetno druženje ob praznični glasbi, ki je 
pričaralo čarobno vzdušje. Vsi prostovoljni prispevki, 
ki so bili zbrani, bodo namenjeni v šolski sklad, z 
njimi pa bomo lahko uresničevali naše želje.

Vsem obiskovalcem se najlepše zahvaljujemo za 
obisk in podarjena sredstva, v prihajajočem letu pa 
vam želimo, »da najdete srečo tam, kjer jo iščete in 
najbolj potrebujete«.

Koordinatorka tržnice, 
učiteljica Aleksandra Rožič

Za OŠ Neznanih talcev Dravograd prispevke zbrala in uredila 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.

(S. Ibn Gabirol)

Ko so se prvega septembra po 
brezskrbnih poletnih počitnicah 
ponovno odprla šolska vrata, 
so učenci vstopili skoznje polni 
pričakovanj, kaj jim bo prineslo 
novo šolsko leto. 

Od tega dne je minilo že kar nekaj 
časa, prvi šolski dan je le še bežen 
spomin, ki je skupaj z odpadlim 
jesenskim listjem odplaval tja 
daleč … Mrzla jutra in dolgi 
večeri pa so nas opomnili, da je 
pred vrati zima, ki poleg snega s 
sabo pripelje še težko pričakovani 
mesec december – mesec, ki nas 
vsako leto znova razveseljuje s 
svojo čarobnostjo in z drobnimi 
radostmi. 

V tem času se je na naši šoli 
zgodilo marsikaj zanimivega, kar 
bi želeli deliti z vami.

PRVOŠOLČKI
Biti učenec je prelepo!
Odslej bodo dnevi tekli tako,
da bom spoznaval vse več stvari:
neznane predmete in nove ljudi.
Biti učenec ni kar tako!
Brez nas tudi šole ne bi bilo.

(Z. Majcen)

V četrtek, 1. 9. 2022, je v spremstvu 
svojih staršev prag naše šole 
prvič prestopilo triindvajset 
prvošolčkov. Bili so malce 
prestrašeni, a hkrati vznemirjeni 
in radovedni, kaj jih čaka na 

novi poti. Da bi bili njihovi prvi 
koraki v šoli lažji, so jim učenci iz 
višjih razredov pripravili prisrčen 
sprejem s pesmijo in plesom. 
Poseben pozdrav jim je namenil 
gospod ravnatelj, ki je s svojim 
pristopom pregnal še zadnje 
kančke strahu pred šolo. Zatem 
jim je gospod policist podal nekaj 
pomembnih napotkov za varno 
pot v šolo in domov. Prvošolci so 
spoznali svoje učiteljice, prejeli 
skromna darilca in se posladkali s 
torto, ki ob tej svečani priložnosti 
ni smela manjkati. Nato so si 
ogledali svojo učilnico in igralnico. 
Vsi delavci šole se bomo trudili, 
da bo njihovo šolsko leto varno 
in ustvarjalno in da bi z željo po 
novem znanju vsi radi prihajali v 
šolo.

Renata  SEŠEL

DRUŽENJE S PIKO 
NOGAVIČKO
Pika Nogavička ima rdeča lička …
Z rdečimi lički in velikimi 
pričakovanji smo se 13. septembra 
z učenci od 1. do �. razreda 
ponovno odpravili na Pikin 
festival v Velenje. Téma letošnjega 
festivala je bila Narobe svet, kajti 
Pika je znana po tem, da še kako 
rada naredi kaj čisto po svoje. Ob 
prihodu smo najprej pokukali v 
Pikino vilo Čira – Čara, pozdravili 
njenega konja in se sprehodili po 

Pikinem mestu. S pomočjo Pik, ki 
so vodile razne delavnice, smo z 
učenci izpeljali tudi prvi tehniški 
dan. Ob koncu dopoldneva so bili 
nahrbtniki polni različnih izdelkov, 
ki so nastali pod spretnimi prsti 
učencev. Dan je bil pester in 
zanimiv. Polni lepih vtisov in s 
Fickoti okoli vratu smo se vrnili v 
šolo. 

Učiteljice razrednega pouka

ŽOGARIJA
V četrtek, 15. 9. 2022, so se učenci 3. 
a, 3. b, �. a in �. b udeležili Žogarije 
v Dravogradu. Ekipe naše šole in 
OŠ Neznanih talcev Dravograd 
so se med sabo pomerile v 
nogometu 3 na 3, spretnostnih 
igrah ter kvizu znanja. Vsi navzoči 
so lahko preizkusili tudi svoje 
znanje vožnje s kolesom na 
kolesarskem poligonu. Učenci, 
ki niso tekmovali, so z glasnim 
navijanjem in z zanimivimi plakati 
spodbujali svoje sošolce. Skupni 
rezultat iger nam je prinesel tretje 
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in četrto mesto, za kar smo prejeli 
nogometni žogi in dva pokala 
‘vrančka Frančka’. Preživeli smo 
zelo zanimiv, športno obarvan dan 
ter hkrati z gibanjem poskrbeli za 
svoje zdravje.

Jasmina ROTOVNIK

BRALNI PROJEKTI
Nobena zabava ni tako poceni kot 
branje,
niti noben užitek tako dolgotrajen.

(Lady Montague) 

Beremo skupaj
Tudi v tem šolskem letu smo se 
v okviru Nacionalnega meseca 
skupnega branja (poteka od �. 
9. do 9. 10.) pridružili projektu 
Beremo skupaj, ki smo ga v 
lanskem šolskem letu dodali k že 
ustaljenim projektom, s katerimi 
želimo okrepiti bralne navade 
naših učencev in razvijati bralno 
pismenost. Posebna pozornost 
letošnje akcije je bila namenjena 
povezavi med branjem in 
gibanjem, ki izhaja iz misli irskega 
pisatelja R. Steela: »Branje je za 
duha to, kar je telovadba za telo.«
V okviru omenjene akcije so 
prvošolčki naše šole prvič obiskali 
šolsko knjižnico, ki bo zagotovo 
postala njihov priljubljen 
prostor na šoli. Knjižničarka jim 
je najprej povedala zgodbico, 
nato pa izročila knjigo, ki jo 
je v tem šolskem letu Bralna 
značka Slovenije podarila vsem 
prvošolčkom v Sloveniji. To je bila 
knjiga pisateljice Ide Mlakar Črnič 
z naslovom Kako sta Bibi in Gusti 
prezvijačila hrib. Knjižnega darila 
so se naši mali nadobudneži 

zelo razveselili in obljubili, da 
bodo redno prihajali v knjižnico 
in pridno brali. Upajmo, da bo 
knjiga res postala njihova zvesta 
spremljevalka.

Rastem s knjigo
Že kar precej let kot šola 
sodelujemo v nacionalnem 
projektu »Rastem s knjigo«, ki 
vključuje dve ciljni skupini, in sicer 
sedmošolce osnovne šole in dijake 
1. letnika srednje šole.  V šolskem 
letu 2022/2023 poteka projekt za 
sedmošolce že sedemnajstič, za 
dijake prvih letnikov pa trinajstič. 
Glavni namen projekta je mladim 
bralcem približati kakovostno 
slovensko mladinsko literaturo 
ter spodbujati branje pri mladih.

V okviru projekta, ki se je uradno 
pričel 7. 11. 2022, smo s sedmošolci 
naše šole v torek, �. 11. 2022, 
obiskali Knjižnico Dravograd. Tam 
jim je knjižničarka Jerneja najprej 
podrobneje predstavila omenjeni 
projekt, nato pa še sistem Cobiss, 
t.j. javno dostopen knjižnični 
katalog, del katerega je že nekaj let 
tudi naša šolska knjižnica. Sledila 
je predstavitev knjige avtorja 
Boštjana Gorenca z naslovom 
Reformatorji v stripu, ki so jo 
tokrat v okviru projekta dobili v 
dar prav vsi sedmošolci slovenskih 
osnovnih šol. Knjižničarka jim je 

prebrala odlomek iz knjige, ki so 
ga učenci potem tudi odigrali. 
Po slišanem in videnem se je 
njihovo zanimanje za vsebino 
dobljene knjige še poglobilo. 
Zato ni bilo presenečenje, ko 
so se posamezniki ob vrnitvi v 
šolo odpravili v knjižnico, kjer so 
že pričeli z branjem zabavne in 
hkrati poučne zgodbe o nastanku 
slovenskega jezika … 

Lilijana LADRA

S ‘PEŠBUSOM’ V 
ŠOLO
V okviru evropskega tedna 
mobilnosti in ker je ves september 
mesec športa in gibanja, smo 
se na šoli ponovno odločili, da 
bodo prišli učenci en dan v šolo 
drugače, in sicer s »pešbusom«. 
Tako so se učenci že v zgodnjih 
jutranjih urah zbrali na štirih 
organiziranih lokacijah, kjer smo 
jih pričakali učitelji. Razveselili 
smo se tudi novih talnih označb, 
ki so nam pokazale, koliko časa 
bomo potrebovali, da bomo 
prispeli na cilj. Pred odhodom 
smo obnovili pravila za pešce, 
ki jih učenci v večini že dobro 
poznajo, omenili točke, kjer 
bomo še posebej previdni, ter 
se nato odpravili na pot proti 
šoli. Kljub hladnemu jutru ni 
manjkalo nasmejanih obrazov, 
veselega kramljanja s sošolci in 
prijatelji. Ob poti so učenci lahko 
opazovali kraj, v katerem živijo, 
saj kadar pešačimo, veliko bolje 
kot skozi okna avtomobila lahko 
opazujemo okolico. Aktivna 
pot v šolo je pomembna tudi 



december 2022 | št. 3762 Informator

z vidika vzgoje za prometno varnost, saj otroci 
s premagovanjem krajših razdalj v okolju, ki ga 
poznajo, postopoma spoznavajo promet in pravila, 
ki v njem veljajo. Ob prihodu v šolo smo bili veseli in 
zadovoljni, da smo nekaj dobrega naredili za svoje 
telo. Odločili smo se, da bomo »vožnjo s pešbusom« 
vsekakor še ponovili.

Tatjana ČEVNIK

DAN SLOVENSKEGA ŠPORTA
23. septembra v Sloveniji obeležujemo državni 
praznik, in sicer dan slovenskega športa, hkrati pa 
ta teden v Evropi poteka tudi evropski teden športa. 
Tako športno obarvan teden je bil odlična priložnost 
za nas, da tudi v šoli preživimo dan ob športanju. Kot 
je že navada, smo se tudi letošnje šolsko leto odpravili 
na kolesarski izlet. Kolesarjem sta družbo delala tudi 
policist ter predstavnik sveta za preventivo in vzgojo 
v cestnem prometu Občine Dravograd. Učenci so se 
odpravili s kolesi mimo Slovenj Gradca proti Mislinji. 
Končna destinacija so bila igrala ob kolesarski stezi, 
kjer so se učenci nekoliko poigrali in spočili, preden 
je napočil čas za povratek proti šoli.

Medtem ko so kolesarji pridno poganjali svoja 
kolesa, so ostali učenci sopihali po hribu navzgor na 
poti proti lovski koči Bukovje – Otiški Vrh. Z višine 
so občudovali razgled na že nekoliko jesensko 
obarvano domačo dolino in kraj ter ob dobri družbi 
preživeli prijetno jesensko dopoldne.

Marko SONJAK

NARAVOSLOVNI TABOR NA 
PERNICAH
V tednu med 19. 9. in 23. 9. 2022 smo se učenci 9. 
in �. razreda odpravili na naravoslovni tabor na 
Pernice. Glavni namen tridnevnega tabora je bil 
povezovanje z naravo, poskrbeti sam zase, spoznati 
nove obraze in seveda vključiti veliko gibanja.

Vreme nam je bilo zelo naklonjeno in izvedli smo 
lahko vse načrtovane aktivnosti. Spoznavali smo 
osnove prve pomoči, se družili z učenci Osnovne 
šole Muta, se smejali ob zabavnih igrah, risali strip, 
spoznavali okoliške gozdne poti, sami skrbeli za 
toplo vodo, čiste in ogrevane prostore ter seveda 
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vsak večer zakurili taborniški 
ogenj, ob katerem smo se družili 
s svojimi sošolci. Zagotovo bomo 
s to obliko izvenšolske dejavnosti 
nadaljevali tudi v prihodnje.

Marko SONJAK

100 LET POZNEJE
V nedeljo, 2. oktobra, je bilo 
v Libeličah zelo slovesno in 
praznično. Že ob prihodu v vas je 
obiskovalec lahko opazil, da se v 
kraju dogaja nekaj posebnega, saj 
so imele hiše izobešene slovensko 
in libeliško zastavo.

Pred stotimi leti je namreč 
korajžnim in pogumnim 
prebivalcem Libelič uspelo 
kljubovati avstrijski oblasti, ki 
je prevzela oblast v Libeličah. 
Domačini nikakor niso dopustili, 
da bi bil njihov dom in njihove 
domačije v Avstriji. S skupnimi 
močmi jim je 30. septembra 1922 
uspelo obdržati svoje domove 
v slovenskih rokah in Libeliče so 
od takrat naprej spet slovenske. 
To veselje, da so Libeliče že sto 
let spet slovenske, se je čutilo v 

srcih vseh prisotnih na osrednji 
prireditvi. 

Za našo šolo je bilo še posebej 
veselo, saj sta učenka Kaja Kolar 
in učenec Miha Ošlak prejela 
zmagovalno priznanje na 
natečaju Vsaka vas ima svoj glas, 
na katerem sta se predstavila z 
zanimivim dialogom, napisanim 
v libeliškem narečju. Čestitamo!

Milena JAMER

NAŠI PLANINCI
V soboto, �. 10. 2022, smo se s 
planinskim krožkom podali na naš 
prvi letošnji pohod. Obiskali smo 
Lovrenška jezera ali Bisere, ki se 
nahajajo med Roglo in Ribniškim 
Pohorjem in predstavljajo največje 
visoko barje v Sloveniji. 

Na 10 kilometrov dolgo krožno 
pot do jezerc smo se podali z 
Rogle. Prijetna pohodniška pot 
nas je privedla do očarljivih črnih 
jezerc, ki so se skrivala med živo 
zelenim ruševjem.

Povzpeli smo se na razgledni 
stolp, se sprehodili po brveh med 
jezerci, se nastavljali sončku, se 
fotografirali na vseh mogočih 
fotogeničnih kotičkih in se čudili 
nad lepoto narave, ki nam je dana. 
Tukaj in zdaj. 

Že naslednjo soboto, 15. 10. 2022, 
smo se z učenci in starši našega 
planinskega krožka udeležili 

pohoda in otvoritve prenovljene 
gozdne učne poti na grad v 
Dravogradu. Zbralo se nas je 
precej udeležencev in skupaj smo 
prehodili obnovljeno, krožno pot, 
opremljeno s smerokazi in 15 
tematskimi točkami. S pomočjo 
aplikacije CŠOD MISIJA smo se 
preizkusili v znanju o življenjskem 
okolju gozd in se potegovali za 
virtualno značko.

Na grajski bajti smo si ogledali 
uradno otvoritev in uživali v 
kulturnem programu učencev 
planinskega krožka OŠ 
Dravograd. 

V soboto, 12. 11. 2022, smo se 
odpravili na Brinjevo goro nad 
Prevaljami. Veseli smo bili, da 
se nam je tokrat priključil tudi 
naš ravnatelj, Marko Havle. Med 
potjo smo občudovali živali, ki 
so se še vedno pasle na travnikih. 
Ustavili smo se na najvišji točki ob 
križu, kjer smo naredili skupinsko 
fotografijo, krstili vse udeležence, 
ki so prvič stopili na Brinjevo goro, 
in nadaljevali pot do podružnične 
cerkvice sv. Kozma in Damijana. 
Ker sta svetnika zavetnika 
bolnikov, zdravnikov, kirurgov, 
zobozdravnikov, veterinarjev, 
lekarnarjev, medicinskih fakultet 
in zdravstvenih šol, smo vsi 
pozvonili za zdravje. Privoščili 
smo si zasluženo malico, se 
fotografirali in vpisali v vpisno 
knjigo.

Na povratku smo si ogledali 1� 
postaj križevega pota in se v 
gostilni ob poti pogreli s toplim 
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čajem in kavo. Lastnik nam je obisk 
popestril s petjem in igranjem na 
kitaro in ko smo se poslovili, nas 
je zunaj razveselilo še sonce in 
pogled na Uršljo in Peco.
Veselimo se že pohoda z lučkami 
v prazničnem decembru.

Mateja PETEK

POHOD Z 
DRUŠTVOM 
DIABETIKOV 
POLŽKI
1�. november je svetovni dan 
sladkorne bolezni, ki smo ga na 
šoli obeležili s tradicionalnim 
pohodom z društvom diabetikov 
Polžki iz Dravograda. Zbrali smo se 
predstavniki razredov Zdrave šole, 
tekmovalci v znanju o sladkorni 
bolezni, učenci 1. razreda, otroci 
vrtca ter člani društva diabetikov 
Polžki iz Dravograda. V uvodu 
nas je nagovoril predsednik 
društva, Ervin Kodrun, nato pa 
smo se odpravili na krajši pohod 
po Šentjanžu. Po vrnitvi so nas 
člani društva pred šolo pogostili 
z mandarinami ter obljubili, da se 
naslednje leto zopet vidimo.

Mateja PETEK

ZLATA JESEN
V nedeljo, 9. 10. 2022, je bila pred 
dvorano Špic D v Dravogradu 
občinska prireditev Zlata jesen. 
Na prireditvi so sodelovali tudi 
naši učenci šole. Otroška folklorna 
skupina Pavrški otroci iz Šentjana 
se je predstavila s spletom Zeleni 
Jurij. Pevke in godci so se zelo 
potrudili, plesalci pa so navdušili 
gledalce. Na prireditvi je s petjem 
sodelovala tudi naša učenka Živa 
Ferarič.

Vsi nastopajoči si zaslužijo 
pohvalo za trud in odličen nastop. 
Po končani prireditvi smo na 
stojnicah lahko poskusili domače 
dobrote, ki so vsem zelo teknile.

Zdenka KRAJNIK

ŽIVAHNO 
DOGAJANJE V 
MESECU OKTOBRU
Vsako leto je prvi teden v oktobru 
namenjen otrokom. Tudi letos 
je bilo tako. Ker so se sprostili 
ukrepi glede epidemije, smo 
Teden otroka s sloganom SKUPAJ 
SE IMAMO DOBRO na naši šoli 
obeležili kot pred dvema letoma. 
Zopet smo se lahko družili. 

Ta teden se je vsak dan nekaj 
dogajalo. Ponedeljek je bil 
filmsko obarvan, saj  so si v učenci 
v Domu borcev Šentjanž ogledali 
filmsko predstavo. Učenci od 1. 
do 3. razreda so si ogledali film 
Najboljši rojstni dan, učenci od 

�. do 9. razreda pa film Gajin svet 
2. Bilo je zanimivo, napeto in tudi 
poučno. 

V torek so učenci imeli priljubljeno 
tombolo. V dveh skupinah so 
se zbrali v jedilnici in napeto 
spremljali žrebanje številk. 
Po vsaki izžrebani so izrazili 
navdušenje, če je bila izžrebana 
prav njihova. Prva nagrada je bila 
namreč mamljiva. 

V sredo so učenci od 1. do 5. razreda 
imeli tekmovanje z avtomobilčki 
na daljinsko vodenje. Vsi so se 
zbrali v telovadnici, kjer smo 
iskali najbolj spretnega voznika 
v vsakem razredu. Poligon ni bil 
enostaven, zato je bila spretnost 
ključnega pomena. Pri izvedbi in 
meritvah so pomagali učenci 9. 
razreda.

Četrtek je bil dan za menjavo igrač 
in knjig. Učenci od 1. do 5. razreda 
so prinesli igrače in knjige, ki jim 
niso več zanimive. Menjava je 
potekala hitro, saj so mize bile 
v trenutku prazne, učenci pa 
zadovoljni s tem, kar so novega 
dobili.

V ponedeljek, 2�. 10. 2022, je 
bilo na šoli najbolj slovesno. Za 
naše prvošolce je bil poseben 
dan, saj so bili sprejeti v Šolsko 
skupnost. Svečana prireditev, 
ki so se je udeležili vsi učenci, 
je potekala v telovadnici šole. 
Letošnja prireditev je bila nekoliko 
drugačna, saj so se učenci odločili, 
da v Šolsko skupnost sprejmejo 
tudi učence do 6. razreda, ki 
so našo šolo pričeli obiskovati 
kasneje. Predsednica Šolske 
skupnosti, Kaja Razgoršek, je 
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pozdravila vse prisotne in pozvala 
prvošolce, da so za njo ponavljali 
slovesno zaobljubo. Kot vsako 
leto so tudi letos devetošolci 
postali njihovi prijatelji, zaščitniki 
in pomočniki. Podarili so jim darilo 
in diplomo ob sprejemu. Da je bilo 
še bolj veselo, so jim tudi zapeli in 
zaigrali. Na koncu prireditve so jih 
pospremili v učilnico, kjer so se 
družili, spoznavali in tudi skupaj 
zaplesali.

V petek, 2�. oktobra, je na šoli 
po dooooooolgem času potekal 
ples. Udeležili so se ga učenci 
od 6. do 9. razreda, seveda tisti, 
ki so želeli. Že pred 17. uro so 
prišle prve čarovnice in kmalu je 
bila jedilnica polna. Skoraj vsak 
je bil čarovniško ali kako drugače 
našemljen in tako prispeval, da 
je bilo vzdušje še boljše. Plesa 
in dobre volje ni manjkalo. Na 
koncu so bili vsi zadovoljni in se 
strinjali, da se ponovno vidimo na 
valentinovem plesu.

Milena JAMER

FOTOGRAFSKI 
NATEČAJ
Vsako jesen na OŠ Šentjanž 
pri Dravogradu v okviru Tedna 
otroka razpišemo fotografski 
natečaj. Letos smo se s tematiko 
natečaja priključili osrednji témi 
ob Tednu otroka  ‘Skupaj se 
imamo dobro’. Mladi fotografi 
so v svoje objektive poskušali 
ujeti trenutke, ko se imajo lepo. 
Fotografije so tako pripovedovale 
nepozabne trenutke v družbi 
družinskih članov, prijateljev in 
hišnih ljubljenčkov. Navdih pa so 
mladi fotografi iskali tudi v naravi. 
Izmed vseh prispelih fotografij 
je strokovna komisija izbrala tri 
najboljše. Avtorji najbolj izvirnih 
fotografij so bili nagrajeni.

1. mesto si je letos 
prislužila fotografija z 
naslovom HAKUNA MATATA (Brez 
skrbi) avtorja Jakoba Peršeta. 
Jakob je v svoj objektiv ujel 
trenutek sončnega zahoda v 
družbi svojih najbližjih.

2. mesto sta si prislužili 
fotografiji z naslovom IMAMO 
SE RADI avtorice Enne 
Nenadić in SKUPAJ SE IMAMO 
LEPO avtorice Zale Popič. Obe sta 
v svoj objektiv ujele trenutek v 
naravi, ko sta v družbi s tistimi, s 
katerimi se imata lepo.

3. mesto si je prislužila fotografija 
z naslovom SKUPAJ SE RADI 
DRUŽIMO, ki jo je posnel Maks 
Kušej. Maks je v svoj objektiv zajel 
druženje majhnih želvic, ki skupaj 
uživajo na zelenem travniku. 

Renata SEŠEL

UČENCI 3. IN 
4. RAZREDA V 
CŠOD LIPA V 
ČRMOŠNJICAH
Učenci 3. in �. razreda Osnovne 
šole Šentjanž pri Dravogradu 
smo v tednu od 10. do 1�. 
oktobra preživeli v Centru šolskih 
in obšolskih dejavnosti Lipa v 
Črmošnjicah. 

Namesto da bi se v ponedeljek 
zjutraj usedli v šolske klopi, 
smo se poslovili od staršev in se 
odpravili na dolgo pot proti Beli 
krajini. Ko smo prispeli, smo se 
namestili v sobe, pojedli kosilo 
in pričeli z raziskovanjem okolice. 
Odpravili smo se raziskovat Divji 
potok. Videli smo palčkove hišice 
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in zmajevo votlino. Očarani smo 
bili nad čudovito naravo. 

Napravili smo veliko izdelkov, kot 
npr. voziček s pogonom na gumo, 
se spoznali z osnovami orientacije 
in izdelali kompase. Ob Divjem 
potoku smo lahko preizkusili 
tudi prej izdelana vodna kolesa, 
ki so se vrtela, da je bilo veselje. 
Z žebljanjem in navijanjem volne 
smo prišli tudi do simbola doma 
– lipovega lista.

Učitelji so nam pokazali osnove 
lokostrelstva in plezanja. V vsem 
smo se preizkusili. Poleg streljanja 
in plezanja pa nam bo zagotovo še 
dolgo v spominu ostalo sankanje 
po hribu in to kar brez snega. Na 
bližnjem igrišču smo se pomerili 
v igranju namiznega tenisa, 
mini golfa, košarke, odbojke 
in nogometa, igrali pa smo se 
tudi pastirske igre, kot so se jih 
igrali nekoč pastirci na pašnikih. 
Pripomočke za igro smo si izdelali 
sami.

Veliko smo spoznavali gozd. 
Ugotavljali smo vrste dreves, 
plodove, semena, spoznali 
zgradbo plodov, se pogovarjali o 
razmnoževanju gozdnih rastlin in 
spoznavali gozdno rastišče.  

Dva večera zapored smo se odpravil 
na sprehod po Črmošnjiški dolini, 

prisluhnil smo nočnim zvokom 
in si ogledali nočno nebo ter se 
pogovorili o zvezdah. Drugi večer 
smo s sabo vzeli tudi petrolejke, 
kar nam je bilo še posebej všeč. 
Veseli smo bili, da nam je bilo 
vreme naklonjeno, saj nam je dalo 
dodatno pozitivno energijo, ki nas 
je kljub celodnevnim dejavnostim 
držala pokonci. 

V šoli v naravi smo vsi pridobili 
uporabna znanja in praktične 
veščine za življenje. Razširili smo 
si naravoslovno, družboslovno, 
športno in kulturno znanje. Večino 
časa smo spoznavali življenje v 
naravi z aktivnim vključevanjem 
v različne dejavnosti in tako 
izkusili pristen stik z naravo. Bilo 
je nepozabno in zagotovo bogata 
življenjska izkušnja.

Kristina PRIKERŽNIK VRHOVNIK

SVETOVNI DAN 
HRANE
Pravilna prehrana je ključ do 
dobrega počutja, boljše telesne 
zmožnosti in zdravja. Zato vsako 
leto 16. oktobra že v več kot 150 
državah obeležujemo Svetovni 
dan hrane. Letos je potekal pod 
sloganom »Nihče naj ne ostane 
lačen!«

Na šoli smo ga obeležili v petek, 
1�. 10. 2022, in sicer v okviru 
naravoslovnega dne za učence 
od 6. do 9. razreda, ko smo 
izpeljali  različne izobraževalne in 
kulinarične dejavnosti. Učenci so 
si najprej ogledali dokumentarni 
film o  komercialno pridelani 
hrani, ob katerem so se zagotovo 
zamislili nad tem, kakšno hrano 
uživamo. Nato sta jim predstavnici 
NIJZ povedali kar nekaj resnic 
o nujnosti pitja tekočin, o tem, 
katere pijače vsebujejo največ 
sladkorja in kakšen vpliv ima pitje 
sladkih in energijskih pijač na 
naše zdravje.

Kasneje so se odpravili na ogled  
kmetije Smuk, kjer so izvedeli 
več o ajdi, kako jo pridelujejo in 
predelajo v moko. Poskusili so 
tudi totrovo seme, iz katerega 
pridelujejo olje, ki je dobro za 
našo prebavo. Zanimiva je bila 
tudi predstavitev vzreje prašičev 
za predelavo mesa, ki poteka v 
enem od najmodernejših hlevov 
v Evropi.

Da bi na ‘praznik’ hrane opozorili 
tudi mlajše učenec, so jih deklice 
iz 6. in �. razreda presenetile z 
jabolčnimi mafini.

Blaž MLINŠEK
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TRADICIONALNI 
SLOVENSKI ZAJTRK 
Vsak tretji petek v novembru, letos 
1�. 11. 2022, na šoli obeležimo 
Tradicionalni slovenski zajtrk. 
Letošnji je bil že 12. po vrsti in je 
potekal v okviru dneva slovenske 
hrane. Slogan letošnjega TSZ 
je bil »Zajtrk z mlekom – super 
dan!«. Tradicionalni slovenski 
zajtrk sestavljajo kruh, maslo, 
med, mleko in jabolko ali drugo 
slovensko sadje. 

Učenci si na ta dan pripravijo v 
razredu pogrinjek in pozajtrkujejo 
skupaj s svojimi sošolci. Pred 
tem si ogledajo pripravljeno 
prestavitev o pomenu zajtrka 
in mleka ter mlečnih izdelkov. 
Zajtrk zaključijo s pesmijo Lojzeta 
Slaka ‘Čebelar’. Letos so nas 
presenetili učenci 9. razredov, 
ki so preoblečeni v čebele v 
spremstvu učenca harmonikaša 
obiskali vse razrede in jim zapeli 
Čebelarja. Prvi razred, ki je imel na 
omenjeno témo naravoslovni dan, 
je obiskal čebelar Čebelarskega 
društva Dravograd. Učenci 

podaljšanega bivanja so že teden 
prej poskrbeli za dekoracijo v avli 
šole – izdelovali in risali so čebele 
in kravice ter ob tem pobliže 
spoznali življenje čebel. Učenci 
6. razreda so najmanjšim spekli 
maffine iz tradicionalnih sestavin.  
Verjamemo, da bomo sedaj vsi 
lažje razumeli slovenski pregovor: 
»Po jutru se dan pozna, po zajtrku 
pa jutro«. 

Učitelj Blaž MLINŠEK ter učenca 
Jana Hranjec in Jure Širnik

MESEC POŽARNE 
VARNOSTI
Oktober je mesec požarne 
varnosti. Letos je bila téma meseca 
požarne varnosti preprečevanje 
požara litij-ionskih baterij in 
potekala pod sloganom »Tudi 
baterije lahko zagorijo.«

Po dveh ‘koronskih’ letih smo 
mesec požarne varnosti ponovno 
obeležili skupaj z gasilci PGD 
Šentjanž. V torek, 1�. 10. 2022, 
smo v sodelovanju z njimi najprej 
uspešno izvedli evakuacijo, v 
okviru katere je potekalo tudi 
reševanje osebe iz šolske zgradbe 
in gašenje šole. Nato so si učenci 
od 1. do 9. razreda ogledali 
gasilski dom, kjer so jim gasilci 
razkazali gasilsko vozilo, opremo 

in orodje, ki ga uporabljajo pri 
svojem delu, ter predstavili poklic 
gasilca. Nazadnje so se učenci od 
6. do 9. razreda preizkusili še v 
kvizu, pri čemer so izkazali svoje 
znanje o gasilstvu.

Mateja GRILC

EKSKURZIJA 
NA AVSTRIJSKO 
KOROŠKO
V četrtek, 27. oktobra 2022, smo 
za skupino učencev naše šole 
v okviru zgodovinskega krožka 
in priprav na zgodovinsko 
tekmovanje izvedli ekskurzijo po 
krajih Avstrijske Koroške.

Obiskali smo Globasnico, kjer so 
se naši učenci lahko sprehodili 
po višinski naselbini Jueni 
(Hemmaberg – Globasnica). 
Nato smo se odpeljali proti 
celovški kotlini, kjer smo si na 
Gosposvetskem polju ogledali 
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vojvodski prestol in se po 
poteh karantanskih knezov 
odpravili še do cerkve Marijinega 
vnebovzetja v kraju Gospa 
Sveta, ki je najstarejša cerkev, 
zgrajena na slovenskem ozemlju. 
Našo ekskurzijo smo zaključili v 
Minimundusu, kjer smo si lahko 
ogledali številne pomanjšane 
gradbene znamenitosti sveta.

Petra MATIČKO

AKTIVNOSTI V 
PODALJŠANEM 
BIVANJU (2. razred)

Otroci za večjo varnost v 
prometu 
Tudi v letošnjem šolskem letu smo 
se učenci 2. b razreda v okviru 
podaljšanega bivanja odločili, da 
bomo sodelovali v akciji Otroci 
za večjo varnost v prometu. Pri 
urah podaljšanega bivanja smo 
se veliko pogovarjali o varnosti 
v prometu, nato smo izdelali 
letake, jih opremili z zanimivimi 
posvetili, ki so bila namenjena 
voznikom. Nastali so zanimivi 
izdelki, s katerimi smo voznike 
želeli opozoriti, da so v prometu 
tudi otroci, na katere morajo biti 
še posebej pozorni, ter tudi na to, 
da alkohol in promet ne gresta 
skupaj. Vse izdelke smo poslali 

na NIJZ Ravne na Koroškem. Na 
dan akcije, ki je bila na martinovo, 
torej 11. novembra, so policisti 
ob kontroli prometa ustavljenim 
voznikom podelili naše likovne 
izdelke ter preventivni material 
na temo alkohola. Prepričani smo, 
da so tudi naši izdelki prispevali k 
večji varnosti v prometu.

Mednarodni dan strpnosti – 
dan za strpnost in prijateljstvo
Z učenci 2. razreda smo v okviru 
podaljšanega bivanja sodelovali 
tudi v projektu Mednarodni dan 
strpnosti – dan za strpnost in 
prijateljstvo. Odločili smo se, da 
bo ta dan nekoliko drugačen 
kot drugi, zato smo izvedli 
delavnico. Namen le-te je bil med 
učenci spodbujati prijateljstvo, 
medsebojno spoštovanje, 
razumevanje, sprejemanje 
in sodelovanje. Témo smo 

obravnavali skozi vodeni pogovor 
med učenci. Povedali smo, da 
je strpnost zelo pomembna za 
naše medsebojne odnose in da je 
pogoj za to, da lahko sodelujemo, 
ustvarjamo, da se imamo radi 
in smo prijatelji. Pripravili smo 
ŠKATLICO STRPNOSTI. Vanjo smo 
položili imena vseh učencev v 
razredu. Sledilo je žrebanje. Vsak 
otok je izžrebal sošolca, kateremu 
je nato namenil nekaj lepih 
besed, mu kaj lepega sporočil, ga 
pohvalil … 

Nadaljevali smo z likovnim 
ustvarjanjem. Vsak učenec je 
napravil odtis svoje dlani ter 
na prste zapisal lepe, pozitivne, 
spodbudne besede. Uro smo 
zaključili s krogom strpnosti in 
prijateljstva, kjer smo se pogovorili, 
kaj smo novega spoznali in kako 
bodo to uporabljali v vsakdanjem 
življenju. Sledil je še tihi pozdrav 
s stiskom rok ter pesmica o 
prijateljstvu. Ob koncu smo bili 
vsi istega mnenja, da je bil dan 
res drugačen od drugih. Učenci 
so se med sošolci počutili lepo, 
sprejeto, bili so deležni lepih 
besed ... Odločili smo se, da bomo 
podobne dneve skozi šolsko 
leto še ponovili in s tem krepili 
prijateljstvo ter trdne medsebojne 
vezi.

Tatjana ČEVNIK, 
učiteljica OPB (2. r) 
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12. MLADA 
PESNIŠKA 
OLIMPIJADA
V soboto in nedeljo (12. in 13. 
novembra) je v Dvorcu Bukovje 
potekala 23. Pesniška olimpijada, 
v okviru katere so se dijaki in 
študentje iz Slovenije in zamejstva 
družili na ustvarjalnih delavnicah 
pod mentorstvom pesnika Davida 
Bedrača. Druženje je po dveh letih 
ponovno potekalo v živo.

Na sobotnem literarnem večeru 
(12. novembra) so se jim pridružili 
še osnovnošolci – udeleženci 
natečaja 12. Mlade pesniške 
olimpijade, ki so ustvarjali pesmi 
na témo »Vesolje v meni«. 

Na natečaj je prispelo 107 pesmi
 osnovnošolcev iz 1� slovenskih 
osnovnih šol,  med njimi tudi 
pesmi učencev naše šole. Žirija, 
ki sta jo sestavljali Maja Visinski 
Andrejc, pesnica, in  Barbara 
Žvirc, pesnica in vodja projekta 
Pesniška olimpijada, je iz vsake 
kategorije (1. do 3. razred, �. do 6. 
razred, 7. do 9. razred) izbrala po 
tri najboljše pesmi in nagradila 
njihove avtorje. 

Mladi pesniki so pogumno stopali 
na oder in svoje pesmi predstavili 
udeležencem prireditve. Učenec 
Maks Kušej iz 6. a je s svojo pesmijo 
z naslovom Vesoljska zmešnjava 
zasedel v kategoriji učencev od 
�. do 6. razreda prvo mesto in si 
prislužil nagrado. 

Učenki Neli Prater iz 6. b razreda 
in Laura Hartman iz 9. b razreda 
pa sta za svoji pesmi prejeli 
priznanje. Nagrade in priznanja 
sta ge. Barbari Žvirc pomagala 
podeliti podžupan Občine 
Dravograd, g. Anton Preksavec, 
in podžupan Občine Prevalje, g. 
Boštjan Gorenšek.

Čestitke mladim ustvarjalcem!  
 
VESOLJSKA  ZMEŠNJAVA

Ko izvedel sem to novico,
v glavo dobil sem vesoljno skico.
V meni nastalo je zmešano vesolje
in počutil sem se veliko bolje.

Planeti v meni so divjali,
kot da zmaji so jih gnali.
Koža postala je drugačna
kakor Jupiter oblačna.

V glavi še vedno vse je zamegljeno,
ker tam vroča Venera tava 
izgubljeno.
Vse vrti se in vrti,
kot da poganjajo se Saturnovi 
obroči vsi.

A kaj pomaga vsa ta zmeda,
saj na srce ledeni Neptun gleda.
Na koncu na mojo srečo
pride mati Zemlja
vsa modrostna in veličastna.

Prav ona je ta,
ki zna, ki ve,
kako se to narediti sme.

(Maks Kušej)

Lilijana LADRA

BOŽIČNA GLASBENA 
PRAVLJICA
Že pred prazničnim decembrom 
se je po šoli slišalo prepevanje 
božičnih pesmi. Učenci pevskih 
zborov so se namreč začeli 
pridno pripravljati na božični 
koncert. Poleg vaje petja pa se je 
v gledališki skupini že pripravljala 
gledališka predstava z naslovom 
Božiček izgubi svoj ho, ho, ho.

13. decembra so pevci in igralci 
združili moči in v telovadnici 
šole predstavili svojo glasbeno 
božično pravljico. Ta se je dogajala 
na božični večer, ko so že v 
vseh domovih otroci nestrpno 
pričakovali Božička. V Božičkovi 
deželi pa se je ta dan dogajalo 
nekaj nenavadnega. Božiček je 
nenadoma izgubil svoj “ho, ho, ho”. 
Na vprašanja: le zakaj, kdo mu ga 
je pomagal iskati, ali mu je uspelo 
kreniti na pot in obdariti otroke 
sveta ... smo odgovore izvedeli 
skozi predstavo. V njej se je gospa 
Božičkova na vso moč trudila 
rešiti božič. Na pomoč je poklicala 
škrate, kuharice, jelenčka Rudolfa, 
babico zimo s snežinkami. Nihče 
ni uspel Božička razvedriti do te 
mere, da bi spet veselo zavriskal 
svoj ‘ho, ho, ho’. Veselje na obraz 
so mu vrnili šele otroci s svojim 
ubranim petjem in neštetimi 
risbicami, ki so mu jih poslali. Kot 
vsaka pravljica se je tudi naša 
končala srečno. Božiček je glasno 
zavriskal: “HO, HO, HO!” in oddrvel 
na saneh, da bi še pravočasno 
obdaril vse otroke. 

Mi pa smo ponovno dokazali, da 
je v slogi moč. Pri izvedbi pravljice 
so sodelovali učenci pevskih 
zborov od 1. do 5. razreda pod 
mentorstvom Renate Sešel in 
Silveli Grosek ter vsi učitelji in 
ostali delavci šole, ki so poskrbeli 
za sceno, kostume, odrsko 
postavitev in vabila. To je bilo 
naše božično darilo vsem ljudem 
okoli nas.

Renata SEŠEL
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Prireditvi je sledil božično-novoletni bazar, ki smo 
ga po dveh letih ponovno lahko pripravili v jedilnici 
šole.

Nanj smo se pričeli pripravljati že v mesecu novembru 
v okviru tehničnega dne in pri likovnem pouku. Vse z 
namenom, da bi s ponudbo raznovrstnih prazničnih 
izdelkov na stojnicah razveselili obiskovalce. Ti so 
bili nad ponudbo več kot navdušeni. Naši mladi 
‘prodajalci ‘ so zadovoljno opazovali, kako se njihove 
stojnice praznijo. Ob prazničnih melodijah, ki so se 
razlegale iz zvočnikov, se je dobro razpoloženje le še 
stopnjevalo. 

Prispevki za kupljeno so bili prostovoljni, namenili 
pa smo jih za šolski sklad. 

Hvala vsem, ki ste prispevali svoj delež!

Bazar je bil le ena od mnogih dejavnosti, s katerimi 
smo si popestrili dneve pred božično-novoletnimi 

prazniki. Učenci so se kot vedno najbolj veselili 
obdarovanja s sošolci, med katerim so skromna 
darilca risala nasmehe na obraze. 

In podali smo se praznikom naproti ... Praznikom, 
ki nam ponujajo priložnost za druženje s tistimi, 
ki jih imamo najraje. Praznikom, ko si namenimo 
neskončno lepih misli in želja ter upamo, da se bodo 
v novem letu morda res izpolnile.

Naj bližajoči se prazniki z ljubeznijo in toplino 
napolnijo tudi vaše domove! Srečno!

Sreča je!
V majhnih stvareh,
toplih ljudeh,
v stisnjenih dlaneh.

Za OŠ Šentjanž pri Dravogradu 
zbrala in uredila Lilijana LADRA.

Spoštovani koristniki 
zdravstvenih storitev, lepo 
pozdravljeni!

V zadnjem času se veliko razmišlja o dobrem 
sobivanju, izkazovanju spoštovanja, medsebojni 
pomoči, izražanju topline in prijaznosti drug do 
drugega, korektnem komuniciranju … Na žalost 
se ugotavlja, da se te vrline vse prepogosto nekam 
izgubijo. Zakaj je tako, se pravzaprav niti ne ve. 

Mogoče se nam ti ideali zdijo sami po sebi umevni, 
ne dovolj pomembni ali moderni, nekoristni ali še 
kaj, a na koncu je ugotovitev vedno ista. Ni prav 
tako. 

Prepričani smo, da če bi se te načelne vrednosti 
vsaj malo upoštevale pri vsakem posamezniku, 
bi bilo stanje v družbi veliko boljše, in to na vseh 
področjih.  

Naš namen ni govoriti o vseh teh vrednotah kljub 
njihovi pomembnosti, ampak bi radi spregovorili 

ZDRAVSTVENI 
DOM 
DRAVOGRAD



71Informatordecember 2022 | št. 37

nekaj o medsebojnem komuniciranju, še posebej 
telefonskem. 

Večkrat je slišati negodovanje glede neodzivnosti 
na telefonske klice v našem zavodu oz. o poznem 
odzivanju po večkratnih klicih. 

Zagotovo se to kdaj zgodi, mogoče kdaj tudi 
pogosteje, a vse se zgodi z razlogom. 

Ko kličemo, pričakujemo takojšnji odziv, ne 
pomislimo pa, da morebiti klicani nima časa za 
dvig telefonske slušalke, pa ne zato, ker ne bi 
hotel, ampak preprosto zato, ker ne more. Mogoče 
ravno opravlja zahtevno delo, ki mu ne dopušča 
javljanja na telefon, lahko ima gnečo v ambulanti, 
veliko pacientov s težkimi obolenji, morebiti je zelo 
okrnjena delovna ekipa bodisi zaradi bolniških 
dopustov ali drugih upravičenih odsotnosti … Vse 
je življenjsko, zato raje namesto jeze in razočaranja 
postopajmo razumno.

V zavodu se trudimo ta »šum v komunikaciji« 
odpravljati po svojih najboljših močeh, zato smo 
spet aktivirali vsakodnevno javljanje na splošno 
telefonsko številko 02 �7 23 �00 od 11. do 1�. ure, 
sicer pa je komuniciranje z nami mogoče na sledeči 
način:
SPLOŠNA AMBULANTA 1 
Marko GAŠPER, dr. med., spec. druž. med.
02 �7 23 �30, vsak dan od 7.00 do 13.00 razen v 
sredo od 12.30 do 1�.30 ali po e-pošti: sa01@zd-
dravograd.si;

SPLOŠNA AMBULANTA 2 
Veljko IGNJATOVIĆ, dr. med., spec. druž. med.
02 �7 23 �25, vsak dan od 7.30 do 9.00 in od 12.00 
do 13.30 razen v torek od 12.30 do 1�.00 ure in od 
17.00 do 19. 00 ali po e-pošti: sa02@zd-dravograd.si;

SPLOŠNA AMBULANTA 3 
Katja LIPOVNIK, dr. med., spec. druž. med.
02 �7 23 �21, vsak dan od 7.30 do 1�.30 razen v 
četrtek od 13.00 do 19.00 ali po e-pošti: sa03@zd-
dravograd.si;

SPLOŠNA AMBULANTA 4 
Nikola SABO, dr. med., spec. splošne med., Aleksandar 
LAZIĆ, dr. med., spec. druž. med. in Tina JAMNIK, dr. 
med., specializantka
02 �7 23 �1�, v torek, sredo in petek od 7.30 do 12.00 
ali v teh dneh po e-pošti: sa0�@zd-dravograd.si;

DISPANZER ZA OTROKE
Lona HEBER, dr. med., spec. pediater
02 �7 23 ���, vsak dan od 7.00 do 13.00 razen 
v ponedeljek od 13.00 do 1�.00 ali po e-pošti: 
pediatrija@zd-dravograd.si;

PEDONTOLOGIJA
Nataša PETRIČ SERUŠNIK, dr. dent. med., spec. 
otroškega in preventivnega zobozdravstva
02 �7 23 �06, vsak dan od �.00 do 13.00 ali po e-
pošti: pedontologija@zd-dravograd.si;

ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST ZA MLADINO 
Olgica SMAKJOSKA, dr. dent. med.
02 �7 23 �17, vsak dan od 6.00 do �.00 ali po e-pošti: 
solskazobna@zd-dravograd.si;

ZOBNA AMBULANTA ZA MLADINO
Dušica NOVAKOVSKA, dr. dent. med.
02 �7 23 �15, vsak dan od 7.30 do 11.00 ali po e-
pošti: mladinazobna@zd-dravograd.si;

ZOBNA AMBULANTA ZA ODRASLE
Maja GOSTENČNIK ADAMIČ, dr. dent. med.
02 �7 23 �10, vsak dan od 6.30. do 7.30 in od 12.30 
do 13.30 razen v četrtek od 15.00 do 17.00 ali po e-
pošti: odraslizobna@zd-dravograd.si.
 
Največja dragocenost v lokalni skupnosti so zdravi 
in zadovoljni ljudje, v zdravstvenem domu pa 
njegovi zaposleni, zavzeti, sposobni in prijazni 
posamezniki. 

Želimo si čim boljšega sodelovanja med nami, zato 
pričakujemo, da se bomo za to potrudili vsi, vsak po 
svojih najboljših močeh. 

Zavedamo se, da se vsega ne da spremeniti čez 
noč, postopoma pa gre. S prijaznim medsebojnim 
komuniciranjem, potrpežljivostjo, zaupanjem, 
odgovornostjo vseh, predvsem pa voljo živeti v 
zdravi in prijetni skupnosti, nam bo tudi uspelo. 
Skupaj. 

Zahvaljujemo se vam za razumevanje in vas prijazno 
pozdravljamo! 

Marijana Cigala, 
direktorica Zdravstvenega doma Dravograd   
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PAVLIČEV MEMORIAL 2022     
Na tradicionalnem Pavličevem memorialu se 
spomnimo dolgoletnega predsednika DDD Polžki, 
Pavlič Ivana.  

V dopoldanskih urah smo obiskali grob Ivana Pavliča 
na pokopališču Barbara nad Prevaljami, kjer smo 
prižgali svečo v njegov spomin. V popoldanskih urah 
pa smo izvedli tekmovanje v petanki − balinanju. 

Turnirja se je udeležilo 10 ekip, in sicer ekipe 
Društva invalidov Dravograd, Društva upokojencev 
Dravograd, Turističnega društva Dravograd, 
Krajevne skupnosti Dravograd in Društva diabetikov 
Dravograd Polžki. Vzdušje je bilo izjemno. Posebna 
zahvala gre osebju Ribiškega doma v Dravogradu za 
odlično postrežbo, hvala pa tudi podžupanu Občine 

Dravograd, g. Tonetu Preksavcu, ki se je udeležil 
tekmovanja in na koncu podelil medalje in pokale. 

Za vrhunske glasbene vložke sta poskrbela skupina 
DI Dravograd, BICA BEND, in posebni gost SPIDI, ki 
je navdušil ob lepih vokalih otrok, ki so se udeležili 
Karamba Spidi šova. V petanki so zmagale vse ekipe, 
pokale pa so prejeli Polžki za 3. mesto, društvo 
invalidov za 2. mesto in turistično društvo za 1. 
mesto.

S tem so člani TD pokazali, da ne obvladajo le peke 
odličnih “mišk”, ampak so tudi odlični tekmovalci 
v balinanju. Prireditve se je udeležilo več kot 
100 tekmovalcev in ostalih članov DDD Polžki. 
Pohvalno.

Ervin Kodrun      
Foto: Burja Zvone  

SVETOVNI DAN DIABETESA
Društvo diabetikov Dravograd POLŽKI je 1�. 11. 
2022 ob SVETOVNEM DNEVU DIABETESA v prostorih 
avle Zdravstvenega doma Dravograd pripravilo in 
izvedlo merjenje krvnega sladkorja in  predavanje 
na temo MEDSEDBOJNI ODNOSI DIABETIKOV. 
Predavanje je vzorno pripravila in izvedla dipl. med. 
sestra Lea Rebernik iz ZD Dravograd. 

Pod vodstvom osebja ZD Dravograd smo med  9. 
in 11. uro opravljali meritve krvnega sladkorja in 
krvnega tlaka. Opravili smo 65 meritev.

Ob 9.30 smo skupaj z osnovno šolo in vrtcem v 
Šentjanžu pri Dravogradu izvedli pohod od osnovne 
šole, po ulicah Šentjanža in nazaj do šole. Pohoda se 
je udeležilo 1�5 učencev osnovne šole, otrok vrtcev, 
učiteljic in vzgojiteljic. Pridružil se nam je tudi 

DRUŠTVO DIABETIKOV DRAVOGRAD POLŽKI
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ravnatelj OŠ v Šentjanžu, g. Marko Havle. Tajnica DDD 
Polžki, ga. Milena Dobnik, je učence in otroke vrtca 
seznanila z osnovami sladkorne bolezni, s težavami 
in kako te težave diabetiki tudi premagujemo. 
 
Po zaključku pohoda smo učence, otroke vrtca in 
učiteljice pogostili z mandarinami in pomarančami. 
Z modro barvo sta v nočnem času osvetljeni cerkvi 
sv. Križa nad Dravogradom in sv. Petra na Kronski 
gori. Prav tako so z modro osvetljene ruševine 
starega gradu nad Dravogradom, pri Grajski bajti. 

Kodrun Ervin, predsednik DDD Polžki  

KOROŠKO DRUŠTVO ZA OSTEOPOROZO
V mesecu decembru Koroško društvo za osteoporozo 
s sedežem na Ravnah na Koroškem praznuje 20-
letnico obstoja. S ponosom se lahko ozremo na 
prehojeno pot, saj je število članov iz 1� ustanovnih 
članov danes že preseglo število 1060.

Kot že ime pove, se v Koroškem društvu za 
osteoporozo družimo članice in tudi člani iz vseh 
koroških občin. Tako kot v vsa društva z zdravstveno 
tematiko se lahko v naše društvo vključi vsak, ki ga 
zanima naš program.

Veliko naših članic in članov ima zdrave kosti, a se 
zavedajo, kako pomembna je preventiva.

Zato je najbolj priljubljena dejavnost društva 
terapevtska telovadba, ki jo vodijo diplomirane 
fizioterapevtke. Skupine so organizirane po 
posameznih krajih, od tega so kar štiri skupine v 
Občini Dravograd, in sicer v Dravogradu, Šentjanžu, 
Črnečah in Libeličah.

Ob okroglem jubileju, 20-letnici, čestitam vsem 
članicam in članom, naša prehojena pot naj bo 
izziv občankam in občanom, da se nam pridružijo 
v društvu.

Predsednica društva
Marijana Sterkuš                   
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OBMOČNO ZDRUŽENJE RDEČEGA 
KRIŽA DRAVOGRAD 
Izvedene aktivnosti od junija 
do konca novembra 2022
V zavezi javnosti za leto 2022 smo si tekom celega 
leta zastavili zelo konkretne cilje. Tako smo tekom 
celega leta izvajali zastavljene programe in aktivnosti 
OZRK Dravograd. Podobno kot pretekla leta je bila 
glavnina aktivnosti namenjena področjem, ki so za 
OZRK Dravograd že tradicionalno najpomembnejša 
in prepoznavna v naši občini Dravograd. Ta področja 
nam tudi država prizna kot tista, ki so v javnem 
interesu, zato jim posvečamo še posebno pozornost, 
to so krvodajalstvo, prva pomoč, poizvedovanje 
pogrešanih oseb, ukrepi in pripravljenost ob 
naravnih nezgodah. 

Poleg izvajanja javnih pooblastil je bila socialna 
dejavnost v okviru humanitarnosti najobsežnejša 
dejavnost v letošnjem letu in prav po tem smo 
poznani kot največja humanitarna organizacija, 
saj je namenjena zaščiti najranljivejših skupin v 
naši občini. Izvajali smo tudi programe letovanja 
socialno ogroženih otrok in starejših ter letovanje 
zdravstvene kolonije. Poleg programa sociale veliko 
pozornost in skrb posvečamo starejšim v naši občini, 
obiskujemo jih po domovih za starejše, delimo jim 
prehrambne artikle, obiskujemo jih ob njihovih 
jubilejih, organiziramo srečanje starostnikov.

Vsega tega pa seveda ne bi mogli brez naših 
prostovoljcev in mladih članov RK ter naših mentoric 
– učiteljic osnovnih šol v Šentjanžu in Dravogradu. K 
sodelovanju smo povabili tudi vzgojiteljice iz vrtca 
v Dravogradu. 

Krvodajalstvo
OZRK Dravograd na podlagi javnega pooblastila 
organizira krvodajalske akcije v naši občini. Naloga 
Območnega združenja Rdečega križa Dravograd je 
vabljenje, motiviranje in aktiviranje krvodajalcev. 
Krvodajalstvo je nepogrešljiv del transfuzijske službe 
in se mora izvajati nepretrgoma. Zaradi zaščite 
krvodajalcev in zaposlenih v transfuzijskem centru 
bolnišnice v Slovenj Gradcu (zaradi preprečevanja 
možnih prenosov bolezni) so krvodajalske akcije 
potekale in še potekajo prilagojeno. Krvodajalce 
vsak teden kličemo po telefonu in jim pošiljamo SMS 
sporočila. Sezname darovalcev krvi posredujemo 
v Splošno bolnišnico Slovenj Gradec, kjer se 
krvodajalci dogovorijo o uri prihoda in preverjanju 
pogojev za darovanje krvi. 

V drugi polovici leta, od junija do novembra, je kri 
daroval 201 krvodajalec. V zahvalo za darovano 
kri bodo naše prostovoljke v mesecu novembru in 
decembru krvodajalcem po domovih razdelile 75 
priznanj (tistim, ki so kri darovali od 10- do 120-
krat).

Socialni program
Delitev hrane socialno ogroženim posameznikom 
in družinam je ena izmed rednih nalog OZRK 
Dravograd.

Od junija do novembra smo skupaj 65 osebam 
razdelili hrano iz intervencijskih zalog EU in 55 
prehrambnih artiklov iz lastnih sredstev. Za nakup 
lastnih artiklov za prehrambne pakete smo porabili 
2.�3�,9� €. Mesečno smo oddajali tudi rabljena 
oblačila, obutev in higienske pripomočke. Denar za 
nakup živil smo porabili iz članarine ter prostovoljnih 
prispevkov. 

V mesecu decembru bomo od RKS prejeli 57 
FIHO paketov in jih razdelili našim uporabnikom, 
prejemnikom prehrambnih paketov. 

V mesecu novembru, v »Tednu solidarnosti« od 2.11. 
do 11. 11. 2022 smo postavili košarice v trgovinah 
Spar in Mercator za zbiranje prehrambnih artiklov 
in higienskih pripomočkov. Zbrali smo 12,20 kg 
osnovnih živil, 3,5 l olja in vode, 3,5 l higienskih 
pripomočkov (šampon, tekoče milo). Vsem 
darovalcem iskrena hvala za darovane prispevke, ki 
jih bomo dodali k prehrambnim paketom za naše 
uporabnike. 

Od meseca avgusta pomagamo beguncem iz 
Ukrajine (štirim odraslim osebam), in sicer s 
prehrambnimi paketi, darilnimi boni, oblačili, viški 
hrane. V septembru se je na nas obrnila begunka, 
in sicer mamica s tremi otroki iz Ukrajine, ki smo ji 
pomagali s prehrambnimi artikli, darilnimi boni ter 
šolskimi potrebščinami in oblačili za otroke. 

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

Na Debelem rtiču je julija letovalo 12 otrok.
V Punatu je avgusta preko zdravstvene kolonije 
letovalo 2� otrok, en otrok pa samoplačniško. 
V Punatu so v mesecu septembru letovale štiri 
starejše osebe (nad 65 let).

•
•

•
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Srečanje starostnikov
19. 6. 2022 je v Trbonjah potekalo srečanje 
starostnikov. Prijetno druženje so s programom 
popestrili otroci OŠ Trbonje, z glasbenimi točkami 
nas je razveselila Danaja Grebenc, prostovoljke 
so s svojimi dobrotami razveselile starejše. Vso 
organizacijo srečanja je izpeljala predsednica KORK 
Trbonj, Elica Rožič. Druženja se je udeležilo 30 
starejših krajanov. 

Ob 100. obletnici Libelič je KORK Libeliče skupaj s 
Karitasom Libelič pripravil srečanje, ki je bilo 26. 10. 
2022. Srečanja se je udeležilo 56 krajanov. 

Obiski starostnikov
V mesecu novembru smo pripravili 150 darilnih 
paketov za naše starejše od �0 let. Naše prostovoljke 
so jih začele obiskovati konec novembra in bodo 
nadaljevale tudi na začetku  decembra. Namen 
obiska je obdaritev in druženje ob koncu leta. 

Tudi za domove starostnikov smo pripravili 
130 darilnih paketov, razdelili jih bomo našim 
varovancem v domovih starostnikov v Črnečah, 
Radljah ob Dravi, na Prevaljah in v Slovenj Gradcu. 

Prva pomoč OZRK Dravograd 
V letošnjem letu smo redno izvajali tečaje in izpite 
za voznike in delovne organizacije. Od junija do 
konca novembra je tečaj in izpit uspešno opravilo 
99 kandidatov, za delovne organizacije pa 22 
kandidatov. 

V mesecu avgustu smo izvedli obnovitveni 
tečaj za učitelje OŠ v Šentjanžu in Dravogradu. 
Štiriurnega tečaja se je udeležilo 11 
udeležencev. 

•

12-urni obnovitveni tečaj za ekipo CZ Dravograd 
je potekal 5., 10. in 15. 10. 2022 (obnovili 
so znanje – krvavitve, zlomi, reševanje pri 
poškodbah s kemičnimi snovmi, defibrilator, 
oživljanje, preveze, prenos ponesrečenca z 
zajemalnimi nosili). 

Izdelava voščilnic 
V drugi polovici oktobra nam je uspelo izvesti 
delavnico izdelave voščilnic in priprave paketov 
za starostnike (obiski po domovih od vrat do vrat). 
Izdelali smo 500 voščilnic in jih po pošti poslali 
našim starejšim in krvodajalcem. Pripravili smo 2�0 
paketov za starostnike. 

Višek hrane
Višek hrane daruje trgovina SPAR. V drugi polovici 
leta smo občanom občine Dravograd razdelili 157,32 
kg kruha, 1�5,79 kg mesa in 116 kosov drobnega 
peciva. Skupna vrednost darovane hrane je znašala 
2.1�5,1� €.  

Obdaritev otrok ob novem letu
V mesecu decembru bomo izvedli obdaritev 
otrok ob koncu leta. Obdaritev bomo organizirali 
v Mladinskem centru Dravograd, program bodo 
z lutkovno igrico popestrile vzgojiteljice iz Vrtca 
Dravograd. Prijavili smo se za projekt »Božiček za 
en dan«. Obdarili bomo 10� otroke. Donatorje 
smo prosili za dopolnitev paketov, skupaj smo 
prejeli 1.5�0,00 €. V imenu vseh otrok se iskreno 
zahvaljujemo za dopolnitev darilnih paketov. 

Irena  Gostenčnik 

•

Bliža se konec leta. Naj se vam v tem letu 
izbrišejo vse bridkosti starega leta. 

Stopimo v novo leto z upanjem in radostjo, 
ozirajmo se le naprej, v prihodnost.

V letu, ki prihaja, želimo vsem vse dobro. 
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CENTER ZA SOCIALNO DELO KOROŠKA, 
ENOTA DRAVOGRAD
STOP NASILJU – IZJAVA OB 25. 
NOVEMBRU MEDNARODNEM 
DNEVU BOJA PROTI NASILJU V 
DRUŽINI IN NAD ŽENSKAMI 
Med 25. novembrom in 10. decembrom so potekali 
mednarodni dnevi boja proti nasilju nad ženskami 
in v družini. 

Ena izmed temeljnih človekovih pravic je življenje 
brez nasilja, saj nihče nima pravice izvajati 
kakršnega koli nasilja nad drugo osebo. Zato sta 
naloga in odgovornost celotne družbe, da nasilje 
preprečujemo, prepoznamo, naznanimo ter tako 
stremimo k odpravi tega pojava. Žal pa ugotavljamo, 
da se nasilje v družini še vedno pojavlja, o čemer 
pričajo podatki o obravnavanih primerih nasilja v 
družini pri policiji ter tudi centru za socialno delo. 

Iz izkušenj vemo, da sta strah in zanikanje pred tem 
»kaj bodo rekli drugi« pogosto razloga, da žrtve ne 
poiščejo pomoči, še posebej pomoči institucij, kot 
sta policija in center za socialno delo. Krog nasilja, 
v katerem se žrtve znajdejo, se nikoli ne prekine 
samodejno, potrebna je aktivacija žrtev in tudi 
širšega okolja. Zato spodbujamo vse, ki doživljajo 
nasilje ali vedo za koga, ki to doživlja, da čim prej 
poiščejo pomoč in nasilje prijavijo. To je prvi korak k 
prekinitvi nasilja ter  zagotavljanju zaščite in varnosti 
žrtve. 

Na območju lokalne skupnosti Dravograd delujejo 
naslednje institucije, ki so vam pri tem lahko v 
pomoč:

Policijska postaja Dravograd (02) �72 15 00
Center za socialno delo Koroška, enota 
Dravograd 02 �72 36 30
Društvo regionalna varna hiša Celje, enota 
Slovenj Gradec, 02 ��2 9� 35, 031 23� �0�

V podporo in pogum vsem žrtvam, ki so in še bodo 
prekinile krog nasilja, nosimo v teh dneh bele 
pentlje, saj je to mednarodni simbol nenasilja. 

•
•

•

CSD KOROŠKA, ENOTA 
DRAVOGRAD
Zaposleni v CSD Koroška, Enoti Dravograd smo v 
letošnjem letu 2022 nestrpno pričakovali selitev v 
nove poslovne prostore. 

Naši poslovni prostori so se vse od ustanovitve 
centra leta 19�7 nahajali v stari stavbi ob železniški 
postaji v Dravogradu in zaradi svoje dotrajanosti, 
nedostopnosti invalidnim osebam in mladim 
mamicam ter zaradi pomanjkanja primernega 
prostora za izvajanje vseh naših nalog niso bili več 
primerni za opravljanje naše dejavnosti. 

Že več let smo se ozirali za drugimi primernimi 
prostori. Leta 2020 smo začeli z iskanjem poslovnih  
prostorov z zbiranjem ponudb različnih ponudnikov 
in februarja 2021 prejeli soglasje Ministrstva za 
delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 
za sklenitev pogodbe za najem novih poslovnih 
prostorov.

Poslovne prostore nam je zagotovil izbran ponudnik, 
domače podjetje SGP Pokeržnik d.o.o., ki nam je 
zgradil nove, sodobne poslovne prostore, primerno 
opremljene in prijazne našim uporabnikom. Prostori 
so v novi zgradbi pod Pošto Dravograd, na naslovu 
Ribiška pot 2a, Dravograd. 

Podjetju se najlepše zahvaljujemo za njihov posluh 
glede potrebne opreme centra ter za res hitro 
izvedbo gradbenih del. Poslovni prostori so bili 
zagotovljeni v roku enega leta od začetka izvedbe 
gradbenih del. Zdaj smo že nekaj mesecev na novi 
lokaciji, saj smo svojo dejavnost v nove poslovne 
prostore selili že s prvim septembrom tega leta.

Zaposleni smo najbolj veseli sejne sobe, ki je prej 
nismo imeli ter sobe, kjer bodo potekali razgovori 
z otroki in je temu primerno opremljena. Pri 
opremljanju te sobe so nam prisluhnila podjetja 
KO-SC iz Slovenj Gradca, Wilsonic Design iz Trzina 
ter Etera d.o.o iz Dravograda, za kar smo jim posebej 
hvaležni. Zaradi prijetnega okolja so zdaj potrebni 
razgovori za otroke lažji in manj stresni kot prej, ko so 
se le-ti opravljali v strogem okolju pisarn strokovnih 
delavk.
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Prostore centra smo olepšali tudi z umetniški deli 
– slikami, ki nam jih je na reverz zaupala Občina 
Dravograd.

CSD Koroška, Enota Dravograd po 35 letih delovanja 
spet opravlja svojo dejavnost v poslovnih prostorih, 
ki so primerni za vas, občanke in občani, in kakršne 
si vsekakor tudi zaslužite. 

Verjamemo, da se veselite z nami in da nas boste 
zdaj še raje obiskali.

Srečno in zdravo 2023 vam želi vaš kolektiv CSD 
Koroška, Enota Dravograd.

Avtor članka in fotografij:
Pomočnica direktorja Marjetka Sevčnikar
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ALI SOCIALNA AKTIVACIJA RES 
LAHKO DELUJE?
To vprašanje smo si najprej zastavili v Zavodu Slokva, 
so.p., jeseni 2019, ko smo začeli z izvajanjem projekta 
socialne aktivacije za Koroško. Tri leta kasneje, ko je 
za nami 10 izvedb na dveh lokacijah (Slovenj Gradec 
in Radlje ob Dravi) in 150 vključenih udeležencev, 
menimo, da lahko odgovorimo več kot pritrdilno.

Pohvalimo se namreč lahko z nadvse uspešnim 
izidom, kar se uradnih kazalnikov tiče, saj smo 
pri vseh izvedenih skupinah dosegli in presegli 
kazalnik rezultata, ki nam je nalagal, da mora 
biti vsaj 25 % oseb (tj. štiri osebe) vključenih v 
iskanje zaposlitve, izobraževanje/usposabljanje, 
pridobivanje kvalifikacij ali zaposlitev ob izhodu, 
čemur preprosto pravimo pozitiven izhod. Ob 
izhodu so se t. i. »pozitivci« v največje meri vključili 
v zaposlitev (39), nato v javna dela (7), formalno 
izobraževanje (6), učne delavnice (5), usposabljanje 
na delovnem mestu (2), neformalno izobraževanje 
(2) in nenazadnje delovni preizkus (1). 

Poleg tega pa v prvi vrsti izpostavljamo osebne 
pozitivne izide, v smislu osebnega napredovanja 
posameznikov, ki so v šestih mesecih dobesedno 
zrasli pred našimi očmi. Dvignili so pogled, prižgali 
iskrico v očeh in si nadeli nasmešek na obraz.

Socialna aktivacija je pilotni projekt, usmerjen 
v višanje osebnih, socialnih in funkcionalnih 
kompetenc ter podporo na področju kariernega 
razvoja oseb iz ranljivih ciljnih skupin. Ob tej 
definiciji se morda kdo od vas še vedno sprašuje, kaj 
vse smo z udeleženci sploh počeli in doživeli … Na 
naši spletni in FB strani vas čaka »lušten« filmček, ki 
vam bo vse slikovito objasnil. 

Zdaj pa naj vam le na kratko razložimo, da smo 
skupaj z njimi, skozi skupinsko in individualno 
obravnavo, krepili in višali kompetence, pridobivali 
nova znanja, veščine ter sklepali nova znanstva in 
prijateljstva. Obvezne vsebine, ki so izhajale iz ciljev 
javnega razpisa, smo strokovne delavke razdelile 
na teoretično” bildanje” in (čim bolj) praktično 
naravnane delavnice. Izvajale smo jih same ali 
pa smo medse povabile goste. Ni manjkalo niti 
obiskov lokalnih znamenitosti in organizacij. Na 
pestrih srečanjih smo tako imeli poleg vsesplošnega 

klepeta o aktualnih tedenskih dogodkih na urniku 
še najrazličnejše tematike, sooblikovane s strani 
udeležencev in na podlagi aktualnih (lokalnih) 
dogodkov. 

Ustavila nas ni niti t. i. koronakriza. Ne prva, ne 
vsaka naslednja. Ko ni šlo v živo, smo se pač dobivali 
virtualno. Ne rečemo, da je bilo vedno lahko. Prav 
nasprotno. Ampak je bilo vredno. Ko danes srečamo 
bivšega udeleženca ali udeleženko, ki nam z žarom 
v očeh pove, da je zdaj zaposlen/-a, da je naredil/-
a šolo, da se je osamosvojil/-a …, nas to navda s 
takšnim ponosom, da se ne da opisati. 

Zato iskrena hvala vsem našim udeležencem, ki ste 
zbrali pogum in (z našo pomočjo) stopili iz svoje cone 
udobja, izkoristili svoj potencial in se samoaktivirali, 
kar pa je (bil) bistven namen našega delovanja. 

Na tej točki se le še iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste 
soustvarjali našo zgodbo − nas podpirali, sodelovali 
z nami in verjeli v naše delo ter tako obogatili naš 
projekt socialne aktivacije. 

Zavod SLOKVA SO. P.
Ekipa socialne aktivacije
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DRUŠTVO UPOKOJENCEV DRAVOGRAD
DELO  V PROGRAMU  STAREJŠI  
ZA  STAREJŠE
TISOČI PREVOZ 
V letošnji jeseni smo praznovali 1000. prevoz po 
nujnih poteh starejših iz naše občine. 

Številka 0�0 5�� �7� je od leta 201� rešila 
marsikateri problem starejših, ki so ga rešili s 
prevozom prostovoljcev do specialistov v Splošni 
bolnišnici Slovenj Gradec, do zdravnika v ambulanti, 
do fizioterapevtov na Prevaljah, v Slovenj Gradcu 
in Radljah ob Dravi, do okulistov, do lekarne pa 
tudi do banke, trgovine in obiska pokopališča. 
Da vse lepo teče, skrbi ekipa 20 prostovoljcev, od 
teh je 11 voznikov, pet logistov, trije pa pomagajo 
z dokumentacijo. Vemo, da vsak ne more biti 
prostovoljec voznik. To so zaupanja vredni ljudje, 
z lepim odnosom do starejših in z veliko željo 
pomagati reševati probleme starejših.

Do sredine novembra smo opravili 1030 prevozov in 
prevozili 36.�1� km. Dogaja se, da ima voznik tudi po 
tri prevoze na dan. Vozniki se tedensko menjavajo. 
Pri svojem odgovornem delu so vestni in odgovorni 
in spletajo tudi prijateljske vezi.

Prostovoljci logisti sprejemajo klice starejših in 
naročajo prevoze od �. do 15. ure. Tedensko so 
vpeti v svoje delo in včasih se zgodi, da jih telefon 
preseneti v trgovini ali pri kuhanju kosila. Pa vendar 
delo opravijo brezhibno in z veliko mero občutka za 
starejše. Z veliko starejšimi se poznajo po glasu in 
načinu komunikacije, tako da redkokdaj prihaja do 
šumov v sporazumevanju.

Prevozi se izvajajo v programu Starejši za starejše 
z željo oblikovati v naši občini skupnost, kjer mlajši 
upokojenci pomagajo starejšim, da lahko čim dlje 

ostanejo doma, kjer je solidarnost med nami nekaj 
samoumevnega, ki bogati tiste, ki pomoč prejemajo 
in tudi prostovoljce, ki jo dajejo.

Finančno in moralno nas podpirajo Zveza društev 
upokojencev Slovenije, Občina Dravograd in 
Krajevna skupnost Dravograd. Hvala vsem z željo po 
dobrem sodelovanju še naprej.

mag. Ivanka Mori, koordinatorka prevozov

E-OSKRBA
V Društvu upokojencev Dravograd smo se spomladi 
vključili v projekt ZDUS-a in Telekoma − E-oskrba na 
domu. Prostovoljci programa Starejši za starejše so 
v mesecu juniju, juliju in avgustu obiskali starejše 
iz naše občine, ki bi potrebovali pomoč na daljavo. 
51 starejših iz občine se je odločilo za te naprave, 
ki ob morebitnem padcu rešujejo življenje. Projekt 
je financiran s sredstvi iz Evropskega socialnega 
sklada. 

Ekipa voznikov prostovoljcev (avtor: Zdenko Kupčič)

Skupina podpornikov in ekipa prevozov (avtor: 
Zdenko Kupčič)

Naprave e-oskrbe (avtorica: Vlasta Kvas Kuntarič)
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To je socialno varstvena storitev 
oskrbe na domu, in sicer na 
daljavo preko naprave e-oskrbe, 
ki je povezana s klicnim centrom 
za intervencijo v primeru padcev 
ali drugih z zdravjem povezanih 
hitrih ukrepov pomoči.  

Do te popolnoma brezplačne 
oskrbe so upravičeni starejši 
od 65 let in invalidi. Brezplačna 
namestitev je časovno omejena 
in se lahko koristi do 30. 9. 2023, a 
si partnerji v projektu prizadevajo 
za brezplačno nadaljnjo uporabo 
s pridobitvijo dodatnih sredstev 
iz proračuna ali pa iz naslova 
Zakona o dolgotrajni oskrbi.

Našim prostovoljcem se za odlično 
opravljeno delo zahvaljujemo.

mag. Ivanka Mori, koordinatorka 
programa Starejši za starejše

DELO  KOMISIJE  
ZA SOCIALNO  
ZDRAVSTVENA  
VPRAŠANJA
V okviru DU Dravograd deluje tudi 
Komisija za socialno zdravstvena 
vprašanja. Člani komisije so Sabina 
Lorber, Jožica Ivačič, Stanko Novak 

in Mojca Cehner. Pri našem delu 
(obiski na domu) nam pomagajo 
še poverjeniki našega društva, ki 
poznajo naše jubilante, njihove 
želje in potrebe.

V letu 2022 smo imeli načrtovanih 
65 obiskov naših jubilantov. Ker 
pa so bile razmere zaradi Covida-
19 v spomladanskih meseci še 
zaostrene, smo z obiski na domu 
začeli šele v mesecu aprilu. Do 
meseca novembra smo na domu 
obiskali 36 jubilantk in jubilantov, 
ki so dopolnili �0, �5, 90 ali 
95 let. Nekaj obiskov je zaradi 
bolezni ali drugih vzrokov ostalo 
nerealiziranih. Vseh pa smo se 
spomnili z voščilnico in seveda 
z lepimi željami za v prihodnje. 
Večkrat z jubilanti opravimo tudi  
telefonski pogovor in jim tako 
popestrimo dan.

Obiskali smo tudi tiste naše člane, 
ki bivajo v domovih za starejše 
na Koroškem. Največ obiskov 
opravimo v domu starostnikov 
v Črnečah. Ker v domovih biva 
še bolj občutljiva populacija, se 
držimo vseh navodil in priporočil, 
ki jih priporočajo vodstva domov. 
Zavedamo se, da je zdravje na 
prvem mestu. Vsekakor pa ne 
pozabimo na njih.

V mesecu decembru imamo v 
načrtu še tri obiske jubilantov. 
Upamo, da jim bo zdravje služilo 
in da se bomo lahko srečali v 
živo. V prednovoletnem času 
bomo pozornost namenili najbolj 
osamljenim in tistim, ki preživljajo 
dolgotrajne bolezni. Veseli smo, 
da na naših obiskih spoznamo 
naše jubilante, ki so kljub svojim 
častitljivim letom še zelo aktivni, 
družabni in dobre volje. Veliko 
se jih udeležuje naših prireditev 
in srečanj ter enodnevnih in 
večdnevnih izletov.

Prijetna so tudi druženja z njimi 
v toplicah in na oddihu v hotelu 
Delfin v Izoli. Z druženjem in 
dobro voljo se da premagati tudi 
tiste turobne dni, ki se kdaj pa 
kdaj le prikradejo v naš vsakdan. 

Zato pogumno in veselo naprej v 
prihodnje leto. Naša komisija se 
bo potrudila, da bomo še veliko 
našim članom polepšali njihov 
praznik ali navaden dan.

Sabina Lorber, 
predsednica Komisije 

za socialno zdravstvena vprašanja

Navodila za uporabo naprav 
e-oskrbe (avtorica: Vlasta Kvas 

Kuntarič)

Obisk pri g. Jevšniku (avtorica: 
Anita Gornik Dumančič)

Obisk pri ge. Jamnik 
(avtorica: Cilka Kancijan)
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KLUBSKI VEČER
Na klubskem večeru DU Dravograd, na katerem 
gostimo zanimive Korošce, v zadnjih letih 
predvsem Dravograjčane, je bil po dveh letih v 
sredo, 9. novembra 2022, gost  Peter Praper, dr. 
psiholoških znanosti, specialist klinične psihologije, 
psihoterapevt … pa tudi športnik in glasbenik. V 
knjižnici se je zbralo kar lepo število Dravograjčanov, 
seveda predvsem upokojencev. Po uvodnem 
pozdravu predsednika društva, Željka Kljajića, je 
druženje popestril mladi kitarist Ožbi Kunc. Temu 
pa je sledil zanimiv pogovor, ki ga je vodila Kristina 
Ločičnik. Dr. Praper je z nami delil svojo zanimivo 
in bogato življenjsko zgodbo, s poudarkom na 
svoji poklicni poti. Začel je s spomini na otroštvo v 
Dravogradu, kjer je odraščal s tremi brati v učiteljski 
družini in obujal spomine na gimnazijska leta na 
Ravnah na Koroškem. Poudaril je, kako priznana 
je bila takrat ravenska gimnazija. Omenil je, da  je 
v času, ko je obiskoval gimnazijo, aktivno treniral 
odbojko in da ga je vseskozi spremljala glasba. Sam 
se je naučil igranja na klavir in kitaro.

Peter se je po gimnaziji kot eden prvih odločil za 
študij psihologije, ga uspešno zaključil, a je znanje 
neprestano nadgrajeval, doma in v tujini. Velja za 
enega izmed začetnikov psihoterapije pri nas, za 
katero pravi, da še vedno ni urejena, pa tudi, da vedno 
več ljudi išče in potrebuje pomoč psihoterapevta. 
Poslušalcem, laikom, je moral razložiti kar nekaj 
pojmov – kdo je psiholog, kdo klinični psiholog, 
kdo psihoterapevt … Svoje izvajanje je popestril z 
zanimivostmi iz prakse. Izpostavil je, kako pomembna 
so za razvoj otrokova prva tri leta. Spregovoril je tudi 
o depresiji in antidepresivih in poudaril, da žalost ni 
depresija, ki bi jo bilo nujno zdraviti z antidepresivi.
Formalno upokojen po 52 letih kliničnega dela 
ostaja aktiven na akademskem področju pri 
podiplomskem izobraževanju in usposabljanju 
študentov zdravstvenih ved in medicine ter 
psihoanalitične psihoterapije.

Peter bi lahko o svoji bogati poklicni poti in izkušnjah 
povedal še veliko, a so poslušalce zanimala tudi 
priznanja in nagrade, ki jih je prejel na svoji dolgoletni 
poklicni poti. Ne hvali se rad, a nekaj smo le  izvedeli. 
Je avtor treh učbenikov s področja psihoterapije, 
tudi avtor znanstvenih monografij in seveda avtor 
številnih člankov v domačih in tujih revijah. Poleg 
številnih priznanj doma je leta 200� prejel tudi 
srebrno plaketo IAGP (International Association 
of Group Psyhotherapists). Kot veliko priznanje si 
šteje tudi, da je njegova knjiga Tako majhen pa že 
nervozen izšla v 1200 izvodih, kmalu pošla, enako 
tudi drugi ponatis.

Pri svojem delu se je srečaval z mnogimi težkimi 
življenjskimi zgodbami, ob katerih človek ne more 
biti ravnodušen. Potreboval je sprostitev, kar je 
našel v glasbi in športu. Z odbojko je aktivno začel 
pri Fužinarju na Ravnah, igral tudi v Dravogradu, 
kasneje pri Braniku v Mariboru in ostal aktiven tudi 
v zrelih letih kot veteran 56+. Leta torej niso ovira in 
z ekipo veteranov je tekmoval in zmagoval. Zadnje 
srečanja je bilo lani na Madeiri. Zdaj se rekreira z 
odbojkarji – starejšimi in mlajšimi na Ravnah.

In glasba? Začeli so bratje, s petjem, ustanovili 
skupino Ikarus in igrali predvsem rock, še bolj pa 
se jih Dravograjčani spomnijo kot Albatrose. Več 
generacij se je vrtelo ob njihovi glasbi. Peter še 
danes rad zaigra skupaj z bratom Jocem, veseli 
pa smo, da se je po dokončni vrnitvi v Dravograd 
pridružil MoPZ DU Dravograd. 

S Petrom bi lahko pogovor še kar trajal. Po zahvali 
direktorice Knjižnice Dravograd pa se je klepet 
nadaljeval ob pecivu in kozarčku vina ali soka. 
Obiskovalci pa smo bili enotnega mnenja – tako 
dolgo poznamo človeka, pa tako malo vemo o njem. 
Petru hvala, da Dravograjčani vemo več o njem.

Kristina Ločičnik, predsednica kulturne komisije

Druženje na klubskem večeru (avtorica: Ivanka Mori)

Pogovor z dr. Petrom Praperjem 
(avtorica: Ivanka Mori)
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ŠOŠTANJ – PO POTEH KARLA 
DESTOVNIKA KAJUHA
Letos mineva 100 let od rojstva slovenskega pesnika 
Karla Destovnika Kajuha, rojenega 13. decembra 
1922 v Šoštanju. V počastitev tega visokega jubileja 
se je Občina Šoštanj rojaku poklonila z razglasitvijo 
Kajuhovega leta. Bralci, ki se družimo vsak tretji 
četrtek v mesecu na srečanju Branje ob kavi, smo ob 
dnevu žena pripravili virtualno proslavo z recitalom 
Kajuhovih pesmi in se že takrat dogovorili, da se 
podamo na ekskurzijo po poteh Kajuha. Povezali 
smo se z DU Šoštanj. Le-ti so se prijazno odzvali 
in pripravili bogat vsebinski program, ki smo ga z 
veseljem sprejeli. V torek, 25. oktobra 2022, smo se z 
avtobusom odpeljali v Šoštanj. Pridružili so se nam 
tudi knjižničarki – Jerneja Ban, ki ob četrtkih z nami 
deli pogovore o knjigah, in Lidija Štruc, direktorica 
Knjižnice Dravograd, in še naših 21 bralcev.

V Šoštanju nas je pričakal g. Janko Zelcer, predsednik 
DU Šoštanj. Najprej nas je povabil v njihove prostore. 
Bili smo navdušeni in jim kar malo zavidali, da so 
lastniki stavbe, v kateri deluje njihovo društvo. 
V najem dajejo lokal in na vrhu še stanovanje. 
Predsednik nam je predstavil dejavnosti društva, ki 
ima približno toliko članov kot naše, tajnica Marica 
pa nam je ponudila domače pecivo, čaj in kavo. Tudi 
naš predsednik Željko je povedal nekaj o našem 
društvu, se zahvalil za gostoljubje in jih povabil na 
Koroško. Potem smo si v mestni galeriji v sosednji 
stavbi  s strokovno vodjo Zavoda za kulturo Šoštanj 
ogledali zanimivo razstavo fotografij ŠOŠTANJ, 
KI GA NI VEČ. Fotografije prikazujejo »potopljeno 
vas«. Z vodičko smo ob sprehodu skozi mesto 
slišali marsikaj zanimivega in novega o Kajuhu, si 
mimogrede na uličnih panojih ogledali razstavo 
fotografskih portretov ljudi – prijateljev in znancev, 
ki jih srečujejo na ulicah in trgih mesta Šoštanj. 
Nadaljevali smo do trga, kjer stoji občinska zgradba, 
sredi trga pa velik spomenik žrtvam 2. svetovne 
vojne. Videli smo Kajuhovo rojstno hišo (Kajuhov 
dom), prav v tem času pa prenavljajo spominski park 
in spomenik Karla Destovnika Kajuha. Ogleda vredna 
je bila tudi Vila Mayer, objekt kulturne dediščine, 
zgrajena na prelomu iz 19. v 20. stoletje. Lastnica 
vile, Občina Šoštanj, jo je leta 2010 prenovila in 
danes je v njej: kiparska zbirka akademskega kiparja 
Ivana Napotnika, hortikulturna zbirka vrtnarskega 
mojstra, spominska soba družine Mayer, poročni 
salon in otroška  igralnica z mini lutkovnim odrom 
in razstavo starih igrač.

G. Zelcer nas je povabil še na desetminutni sprehod 
na »Gorice« (hribček nad Šoštanjem), od koder je lep 
razgled na celoten Šoštanj vse do Velenja in jezer, 

ki so med Velenjem in Šoštanjem. Gospod Zelcer, 
nekoč zaposlen v rudniku, nam je razkril mnogo 
zanimivost o rudniku, jezeru in ljudeh, ki so izgubili 
svoje domove.

Zadnja postaja našega ogledovanja pa je bilo 
Zavodnje – Žlebnikova domačija, kjer je 22. februarja 
19�� padel Kajuh. Ob domačiji stoji modern Kajuhov 
spominski objekt, v katerem si je mogoče ogledati 
predstavitveni pano, multimedijsko predstavitev 
in Kajuhov kip v bronu. Tu smo se Kajuhu poklonili 
z recitiranjem njegovih pesmi, napravili še nekaj 
fotografij, se vrnili na avtobus in se v Zavodnju 
ustavili v Gostišču pri Vidi. Ob okusnem kosilu smo 
še poklepetali in izmenjavali vtise, se zahvalili in 
poslovili od predsednika DU Šoštanj ter se preko 
Graške Gore v poznih popoldanskih urah vrnili 
domov. Veseli – preživeli smo prijeten dan!

Kristina Ločičnik, predsednica kulturne komisije 

Spominsko obeležje pesniku Kajuhu v Zavodnju 
(avtor: Janko Zelcer)

Pred vilo Mayer v Šoštanju (avtor: Janko Zelcer)
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ŠPORTNE AKTIVNOSTI V 
DRUŠTVU UPOKOJENCEV 
DRAVOGRAD
Večkrat lahko slišimo, da je čudovito biti samo 
človek, preprosto živeti, se zazreti v nebo in videti 
sonce, opazovati cvetje in zvezde ponoči, gledati 
otroke, ko se igrajo in se smejati z njimi, delati, kar 
te veseli, sanjati, pustiti domišljiji prosto pot, biti 
zadovoljen in igrati šah.

Pa se vprašamo, zakaj ravno šah? Odgovor je 
preprost. Ker je to igra brihtnih glav in ena redkih 
iger, kjer ne moreš goljufati.

Tudi v DU Dravogradu imamo skupino odličnik 
šahistov, ki se druži in vadi vsak četrtek v 
prostorih Šahovskega kluba Dravograd. Redno 
se udeležujejo posameznih in ekipnih tekmovanj 
Koroške pokrajinske zveze za upokojence. Naši 
šahisti so se kot letošnji prvaki koroške regije v 
mesecu septembru udeležili Državnega prvenstva 
v ekipnem šahu, ki je v organizaciji DU Maribor 
Tabor potekalo v Mariboru. Naši šahisti so uspešno 
predstavljali našo regijo ter po devetih kolih igranja 
po švicarskem sistemu med 16 udeleženci zasedli 
10. mesto. Še krog pred koncem tekmovanja jim je 
kazalo na odlično uvrstitev, saj so bili na 6. mestu. 
V zadnjem krogu so se pomerili z državnimi prvaki 
DU Gameljne–Rašica in bili poraženi. 2. mesto je 
osvojilo DU Maribor Tabor in 3. mesto DU Brezje.

Za DU Dravograd so tekmovali Božo Jeromelj, Janez 
Poberžnik, Štefan Novak in Marjan Pšeničnik. Naša 
najboljša posameznika sta bila Janez Poberžnik, ki 
je na drugi deski osvojil 5. mesto in Božo Jeromelj, ki 
je na prvi deski osvojil 6. mesto. Žal se tekmovanja 
zaradi poškodbe ni mogel udeležiti vodja ekipe, 
Rudi Krajnc.

Čestitke vsem dobitnikom priznanj, pokalov in 
medalj, čestitke ekipi DU Dravograd za težke boje in 
več kot solidno uvrstitev.

Poleg odličnih šahistov v društvu delujejo tudi druge 
športno rekreativne sekcije. Med najbolj aktivnimi 
so vsekakor balinarji, ki so najštevilčnejša skupina 
žensk in moških, ki se rekreira dvakrat na teden na 
odlično pripravljenem balinišču pri Ribiškem domu. 
V poletnih mesecih se poleg ligaškega tekmovanja 
uspešno udeležujejo raznih turnirjev v okviru 
koroške regije.

Med najbolj dejavnimi sekcijami moških ekip so 
tudi kegljači. Ob vadbi, ki poteka vsak ponedeljek, 
tekmujejo v desetčlanski Koroški ligi za upokojence. 
Sodelujejo tudi na vseh občinskih in regijskih 
tekmovanjih.

Med upokojenci imamo tudi uspešnega športnika, 
ki je na predlog društva prejel posebno občinsko 
priznanje za izjemne športne dosežke. To je gospod 
Miran KADIŠ, dolgoletni športni delavec, ki je vsa 
leta skrbel za razvoj športa in za pogoje dela v 
naši občini. Je eden tistih, ki je z uspešnim delom, 
s številnimi odrekanji ter z ljubeznijo do športa vsa 
leta deloval v različnih klubih in društvih. Od leta 
19�5 do leta 19�7 je bil predsednik Nogometnega 
kluba Dravograd. Bil je med prvimi predsedniki 
Kegljaškega kluba Dravograd, ki se je sprva imenoval 
še Kegljaški klub Elektrarna. Klub je uspešno vodil 
vse do uvrstitve v prvo slovensko kegljaško ligo. 
Še kot uslužbenec Dravskih elektrarn je bil med  
glavnimi pobudniki in organizatorji pri gradnji tenis 
igrišč pri elektrarni v Dravogradu.

Od upokojitve rekreativno igra tenis, smuča in 
vodi kegljaško sekcijo v Društvu upokojencev 
Dravograd.

Glede na njegovo delo na področju športa v društvu 
in v občini Dravograd mu izrekamo iskrene čestitke 
za zasluženo prejeto priznanje.

Janko Lorber, predsednik komisije za šport

Na podelitvi občinskega priznanja Miranu Kadišu

Šahisti na državnem prvenstvu za upokojence 
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OB ZAKLJUČKU LETA
Društvo upokojencev Dravograd je eno 
najaktivnejših društev v občini Dravograd. V 
društvu skrbimo, da sta aktivnost in skrb usmerjeni 
v slehernega upokojenca in ne samo k članom 
društva. Da je temu tako, potrjujejo številne 
aktivnosti, pohvale na občinskem, regijskem in 
državnem nivoju. Program Starejši za starejše in 
brezplačni prevozi so pravi dokaz, da pomagamo 
vsem, ki za pomoč zaprosijo v našem društvu. Sicer 
pa smo dejavni pri skrbi za zdravje starejših, športu, 
izletništvu, počitniški dejavnosti, pohodništvu, 
obnavljanju znanja na različnih področjih, tehnični 
kulturi … V zadnjem letu je bila naša aktivnost 
usmerjena k prepoznavanju simptomov demence, 
ki vse bolj ogroža starejšo populacijo. Na tem 
področju gredo vse pohvale mag. Ivanki Mori in 
Vlasti Kuntarič, ki sta izvajali predavanja po vseh 
društvih na območju Koroške in širše. Naše aktivnosti 
nimajo meja in želimo si, da bi se vključevalo še 
več članov društva. Za izvajanje aktivnosti pa so 
zelo pomembni tudi naši zunanji partnerji: Občina 
Dravograd, Knjižnica Dravograd, Zdravstveni dom 
Dravograd, socialna služba, Krajevna skupnost 

Dravograd, Javni zavod Dravit, Koroška pokrajinska 
zveza in Zveza društev upokojencev Slovenije, ki so 
nepogrešljivi za uspešno delo našega društva.

V naslednjem letu bodo naše aktivnosti usmerjene 
k nakupu novega, večjega vozila za prevoz oseb. 
Sedanji prostori več ne zadostujejo za naše delovanje, 
zato si želimo novih, ustreznejših prostorov. Posebno 
pozornost bomo namenili sprejemanju novih članov 
in jih vključevali v naše različne aktivnosti.

Za uspešno delo se moram zahvaliti slehernemu 
članu upravnega odbora, prostovoljcem in 
poverjenikom, ki so v zadnjih letih opravili ogromno 
dela in so ključ našega uspešnega dela.

Vsem upokojenkam, upokojencem, občankam in 
občanom občine Dravograd želimo v letu 2023 
obilo zdravja ter osebne sreče.

Predsednik DU Dravograd
Željko Kljajić

120 LET PGD ŠENTJANŽ PRI DRAVOGRADU 
SKOZI ČAS
1902 je letnica, na katero se veže rojstvo PGD Šentjanž 
pri Dravogradu, letnica, ko je takratna Deželna vlada 
dala dovoljenje za rojstvo gasilske organizacije v našem 
kraju. Pred tem datumom se je gasilstvo že izvajalo s 
samoiniciativo vaščanov. Tako se je že leta 1900 nabavila 
ročna brizgalna, ki je imela svoje domovanje pri Fuksu 
v Sv. Jedertu, kasneje so jo prestavili k Jamniku v Otiški 
Vrh, nato pa je romala h Gnamušu v Šentjanž. 

V času 1. svetovne vojne ni bilo društvenih aktivnosti, 
so pa oživele takoj po njej. Po letu 1920 se je društvo 
začelo hitreje razvijati in dobilo naziv PROSTOVOLJNO 
GASILSKO DRUŠTVO Šentjanž pri Dravogradu. 

Leta 1925 je bil zgrajen prvi gasilski dom, ki je bil lesen, 
a je služil kar 31 let. Zemljišče zanj sta podarili Jurijeva 
in Štanglova kmetija. Z lastnimi sredstvi so si kupili 
uniforme in leta 1930 star poltovorni avto, ki žal ni služil 
dolgo, zato so za prevoz brizgalne leta 1933 znova 
kupili vprežni gasilski voz in bili odvisni od pomoči 
ljudi, ki so imeli konje. Prvo sodobnejšo brizgalno so 
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kupili leta 1932, bila je Rosenbauer, na bencinski 
motor in s pretokom 600 l. 

1955. leta je padla odločitev, da se zgradi novi gasilski 
dom, dokončan in predan svojemu namenu pa je bil 
leta 1957. Leta 1966 so vprežni voz s konji zamenjali 
za gasilski avto, ki so ga pripeljali iz Pliberka. Leta 
1972 so nabavili 300 l Tomos brizgalno, leto kasneje 
1973 pa še močnejšo �00 l Rosenbauer ER�00L. 
Leta 1975 so pridobili gasilsko orodno vozilo. Leto 
19�7 je bil mejnik, saj so od Železarne Ravne dobili 
gasilsko cisterno, ki je pripomogla, da se je gasilstvo 
v Šentjanžu glede na tehnični napredek postavilo 
na višji nivo.

Leta 199� so v last dobili sedanje zemljišče gasilskega 
doma, dodatno zemljišče za njihove potrebe pa 
je donirala družina Čas. Leta 1997 so se odločili za 
adaptacijo oziroma kar izgradnjo novega doma.

Leta 19�0 smo krstili novo brizgalno Ziegler, 625-
kubično, zračno hlajeno, �00 l, ki jo je financirala 
GZ Dravograd. Leta 2005 nam je občina nabavila 
moštveno vozilo znamke Citroen. Leto 2009 je 
ponovno eno izmed najpomembnejših glede 
tehnične posodobitve, saj smo dobili gasilsko 
cisterno GVC16/25 in veliko dodatne opreme za 
reševanje.

Leta 2012 smo ob 110-letnici dobili orodno prikolico 
z opremo, leto kasneje pa smo z lastnimi sredstvi 
kupili poveljniško vozilo Nissan pickup, ki smo ga 
leta 2019 zamenjali za novejšo Toyoto Hillux.

V obdobju zadnjih deset let smo dokupili še veliko 
dodatne opreme, kot so motorne žage, razpihovalci, 
motorne brizgalne, agregati, termo kamere in ostala 
oprema, s katero si pomagamo na intervencijah.

Večje intervencije, ki so zaznamovale našo 
zgodovino:

23. 3. 2003 – Požar tovornega vozila v 
industrijski coni Šentjanž pri Dravogradu,
27. 11. 200� – Požar na Monterju,
30. 10. 200� – Reševanje utopljenca iz reke 
Mislinje,
�. 1. 2009 – Požar pri Ivanu Gerholdu (pri 
Ajnžiju),
26. 5. 2010 – Požar na strehi pri Janezu Rogini,
�. 7. 2010 – Požar traktorja,
19. 6. 2012 – Požar stanovanjske hiše pri Dejanu 
Lambizerju,
5. 11. 2012 – Poplave,
9. 2. 201� – Žledolom,
10. �. 201� – Požar traktorja v Otiškem Vrhu,
16. 6. 201� – Požar tovornjaka na cesti,
13. 9. 201� – Plaz na Kronski gori,

•

•
•

•

•
•
•

•
•
•
•
•

�. in 9. 7. 2015 – Poplave,
16. 1. 2016 – Požarno varovanje v Begunskem 
centru v Šentilju,
5. 3. 2016 – Požar dveh tovornjakov pri 
Begantu,
19. �. 2016 – Požar hiše v Bukovski vasi,
29. �. 2016 – Požar gospodarskega poslopja pri 
Jeglijenku
6. �. 201� – Požar poslopja pri Begantu,
12. 6. 201� – Vetrolom,
27. 5. 2019 – Iskalna akcija Ivana Fišerja,
26. 7. 2019 – Iskalna akcija Filač,
31. �. 2019 – Požar skladišča peletov pri 
Uršniku,
10. 7. 2021 – Vetrolom,
6. 9. 2021 – Požar sekancev pri Uršniku,
13. 3. 2022 – Gozdni požar,
20. 7. do 23. 7. 2022 – Požar na Krasu,
9. �. 2022 – Pomoč reševalcem pri zastoju srca.

Gasilstvo danes
V današnjem času opažamo, da se z razvojem 
industrije povečuje tudi obseg našega dela, in sicer 
tako število intervencij kakor tudi nudenje naših 
uslug. Tako smo imeli lani 26 intervencij, letos pa 
že več kot 30. Poleg večjega števila intervencij pa 
opažamo tudi, da se moramo ob hitrem razvoju 
tehnologije tudi gasilci temu primerno prilagajati, 
kar pomeni, da se moramo vedno več izobraževati, 
hkrati pa so vedno večje zahteve po varnosti, kar 
posledično povečuje nabavo novejših in dražjih 
zaščitnih sredstev in s tem vedno višja finančna 
vlaganja. To nam zaenkrat s pomočjo donacij in GZ 
Dravograd tudi uspeva. 

Da uspešno kljubujemo, premagujemo ter rešujemo 
naloge in probleme, nas trenutno vodita poveljnik 
Darko Kavnik in predsednik Aleš – Hinko Laznik.
Na naslednjih 120 let z gasilskim pozdravom »NA 
POMOČ«.

Za PGD Šentjanž pri Dravogradu 
zapisal Borut Smodiš
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»Dnevi boja proti nasilju nad ženskami in 
otroki«
Kot vsako leto policija tudi letos izvaja aktivnosti, 
namenjene ozaveščanju žrtev in spodbujanju k 
prijavam nasilja nad ženskami in otroki. Aktivnosti 
so usmerjene k ozaveščanju javnosti o problematiki 
nasilja ter predvsem na nujnost prijave ob zaznavi 
nasilnih dogodkov. To je namreč edini način, da 
zaščitimo žrtve in ustavimo nasilneža. 

Eno najbolj razširjenih in škodljivih kršitev človekovih 
pravic je ravno nasilje nad ženskami in otroki. Veliko 
ga ostaja neprijavljenega zaradi stigme, strahu, 
sramu ali občutka ponižanja. Nasilje ni vedno vidno 
navzven. Vendar pa to, da navzven ni opazno, ne 
pomeni, da ne pušča posledic. Prav vsaka vrsta 
nasilja za žrtev pomeni izgubo dostojanstva, lastne 
moči in občutek ponižanja. Nedvomno negativno 
vpliva na njeno življenje in povzroči, da se žrtev na 
nobenem koraku življenja ne počuti varne. Zato je 
zelo pomembno, da o nasilju, njegovih žrtvah in 
posledicah spregovorimo, hkrati pa smo v okolju, v 
katerem živimo, pozorni na vse oblike nasilja tako 
nad ženskami kot tudi nad otroki.

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

Nasilje v družini prizadene tudi otroke! 
Morda mislite, da je otrokom vseeno in da niso 
zaskrbljeni, kadar se starši doma pretepajo. Morda 
ocenjujete, da bodo otroci hitro pozabili, kar so 
videli − pretepeno mamo ali starša, ki kričita in 
vpijeta drug na drugega. 

Toda otroci ne pozabijo! Raziskave so pokazale, da 
otroci zaradi nasilja v družini trpijo veliko škodo, 
zato potrebujejo pomoč, da prebolijo, se ponovno 
najdejo. Veliko otrok je prepričanih, da so tudi 
sami delno krivi oz. da so odgovorni za ustvarjanje 
mirnega vzdušja v družini. Vendar pa krivda ni nikoli 
otrokova!

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

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

V svojem okolju, skupnosti, doma pričujte za 
nenasilje. Opozarjajte na spolne neenakosti.
Prijavite nasilje. Ne poglejte stran. Žrtev računa 
na vašo pomoč.
Bodite pozorni tudi na neverbalne znake, ki 
nakazujejo na to, da je oseba žrtev nasilja. Vse 
te informacije bodo lahko kasneje žrtvi v veliko 
pomoč, ko se bo odločila za prijavo nasilja.
Z otroki se pogovorite o nasilju (med vrstniki, v 
družini, na spletu).
Žrtvi ponudite informacije o tem, kam se lahko 
obrne po pomoč. Nudite ji oporo. Dajte ji jasno 
vedeti, da za nasilje nikoli ni kriva žrtev in da je 
iskanje pomoči njena pravica, ne pa izraz nemoči 
in obupa. Povežite jo z raznimi organizacijami, 
ki nudijo pomoč žrtvam.

•

•

•

•

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

Ob vložitvi prijave lahko ima žrtev ob sebi tudi 
zaupno osebo (spremljevalec žrtve) kot oporo 
v postopkih z uradnimi ustanovami. O prijavi se 
sestavi uradni zapis, največkrat je to zapisnik o 
sprejemu ustne kazenske ovadbe. Če policija pri 
svojem delu sama zazna, da je bilo storjeno tako 
kaznivo dejanje, o tem sestavi samostojni uradni 
zapis (uradni zaznamek). Če dejanje naznani otrok, 
se sestavi enak zapis. Prijava se lahko vloži tudi po 
pošti. Policisti bodo opravili dodaten pogovor s 
prijaviteljem. 

Ne glede na to, da je na spletnem portalu policije 
mogoče vložiti e-prijavo nasilja v družini, vam 
predlagamo, da se za e-prijavo odločite le izjemoma. 
Takih prijav ne moremo šteti za nujne, ampak 
le kot informacijo, na podlagi katere je pogosto 
onemogočeno učinkovito ukrepanje zaradi 
nesodelovanja udeleženih. Ko gre za otroke žrtve 
nasilja, ostanite anonimni le v skrajnih primerih.

Pomembno je, da vsakdo, ki se odloči vložiti prijavo 
in sodeluje v nadaljnjih postopkih, postane glas 
otroka, glas žrtve nasilja. Tako pokaže, da zmore 
pomagati, da se njegov glas sliši in doseže svoj 
namen. Njegovo dejanje je izrednega pomena za 
nadaljnji razplet primera (zaščita žrtve). Vsi smo 
odgovorni za sočloveka.

Policijska prepoved približevanja 
V nujnih primerih, ko gre za nasilje v družini, policija 
samostojno izreče prepoved približevanja, da 
zagotovi varnost žrtvi in prepreči nadaljnje nasilje. 
O izrečenem ukrepu obvesti tudi center za socialno 
delo. Če se kršitelj ne sme približati tudi vzgojno-
izobraževalnemu zavodu, ki ga obiskuje otrok ali 
mladoletnik, policija seznani tudi vodstvo zavoda 
s trajanjem ukrepa prepovedi in drugimi podatki, 
pomembnimi za zaščito otroka ali mladoletnika.

Ukrep prepovedi približevanja policist izreče ustno, 
nato pa v šestih urah izda pisno odredbo − prvi 
izrek prepovedi velja skupno �� ur. Zakonitost in 
pravilnost izrečenega ukrepa samodejno preveri 
tudi preiskovalni sodnik (sodišče) ter o svoji odločitvi 
izda posebno odločbo. 

Kaj lahko kot žrtev nasilja v družini naredite 
sami?  
Lahko poiščete podporo pri bližnjih, ožji in širši 
družini, svojcih, sorodnikih, sosedih, sodelavcih, 
znancih in drugih ter jim poveste, kaj se vam dogaja 
ali kaj se vam je zgodilo, prosite jih za pomoč in 
sodelovanje v uradnih postopkih.

Obrnite se na nevladne organizacije po pomoč ali 
nasvet, še posebej, če nimate nikogar, s komer bi 
se lahko pogovorili o svoji stiski (njihova pomoč in 
nasvet sta brezplačna). Nevladne organizacije vam 
lahko pomagajo tudi pri iskanju varnega prostora, 
njihovi predstavniki vas lahko spremljajo na 
uradne ustanove in vam lahko pomagajo tudi kako 
drugače. 

Sodišču lahko predlagate ukrepe, ki jih omogoča 
Zakon o preprečevanju nasilja v družini. Lahko 
vložite vlogo za pridobitev brezplačne pravne 
pomoči. V sodnem postopku lahko predlagate 
tudi druge omejitve in prepovedi, npr. prepoved 
medijskega izpostavljanja vaših otrok, določitev 
začasne ureditve stikov z obema od staršev, prepoved 
izdaje oziroma vročitve osebnih dokumentov 
drugemu od staršev in podobno.

O izrečenih sodnih odločitvah obvestite tudi druge 
ustanove, ki vodijo posamezne postopke (policija, 
center za socialno delo, državno tožilstvo). 

Predlagamo, da sodelujete z uradnimi osebami v 
vseh nadaljnjih postopkih. Če potrebujete dodatne 
informacije in pojasnila, se obrnite neposredno na 
pristojne osebe, ki obravnavajo vaš primer (npr.  na 
policista, socialnega delavca).  
 
Zavedajmo se, da lahko le skupaj ustavimo nasilje 
nad ženskami in otroki. K temu veliko pripomore 
širjenje sporočila, da nasilje ni sprejemljivo in ga 
ne smemo dopuščati. Tudi na policiji bomo naredili 
vse, da bomo za ženske in otroke pomagali ustvariti 
okolje brez nasilja, jim nudili pomoč in podporo, 
zoper povzročitelje kakršnega koli nasilja pa ustrezno 
ukrepali v skladu z našimi pooblastili. Živeti v svetu 
brez nasilja in zlorab je pravica čisto vsakega izmed 
nas. Vse to pa se začne pri vsakem posamezniku – le 
z zavestnim ravnanjem in opozarjanjem na pravice 
žrtev nasilnih dejanj ter nesprejemljivost vsakršnega 
nasilja.

Vsi skupaj si moramo prizadevati za širjenje zaupanja, 
ljubezni, razumevanja in sreče. Tako v družinah kot 
tudi v svetu.

Robert Vetrih,
načelnik policijske postaje

višji policijski inšpektor III
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Goljufije preko spleta – spletne goljufije

Policija intenzivno preiskuje različne oblike spletnih 
goljufij, ki so v zadnjem letu v velikem porastu, pri 
tem pa je nastala tudi zelo velika premoženjska 
škoda.

Glede na izvršitvene oblike med spletnimi goljufijami 
najbolj izstopajo: 

Investicijska vlaganja 
Za investicijska vlaganja je značilno, da oškodovanci 
običajno sami na spletu najdejo priložnost za 
hiter zaslužek (npr. preko zavajajočih oglasov na 
družbenih omrežjih). V začetni fazi v spletni obrazec 
podajo osnovne podatke (ime, priimek, tel. št., e-
naslov), nato pa jih storilci pokličejo. V nekaterih 
primerih pa storilci kličejo tudi naključne telefonske 
številke.

Predstavijo se kot osebni svetovalci – »brokerji« 
in oškodovancem ponudijo pomoč pri odprtju 
računa na njihovi spletni platformi ter pri odprtju 
elektronskih denarnic, običajno to storijo preko 
računalnika oškodovanca, in sicer preko oddaljenega 
dostopa. 

V nadaljevanju oškodovanca prepričajo v nakazila, ki 
jih lažno prikazujejo na njihovih spletnih platformah. 
Kmalu po nakazilih začnejo prikazovati dobiček, 
v nekaterih primerih dobiček celo izplačajo, kar 
oškodovance prepriča v dodatna vlaganja. Takoj 
ko ugotovijo, da oškodovanec nima več dodatnih 

sredstev za vlaganja, z njim prekinejo komunikacijo 
ter mu onemogočijo dostop do platforme.

Večkrat se zgodi, da oškodovance čez nekaj časa 
ponovno kontaktirajo, kjer se predstavijo kot 
organizacija ali družba, ki se ukvarja s povrnitvijo 
izgubljenih sredstev. Na tak način jih prepričajo, da 
plačajo še več denarja, ki pa ni nikoli povrnjen.

Oškodovance najbolj prepriča dobiček, prikazan na 
spletni platformi, ki pa je samo številka na zaslonu. 
V resnici pa storilci preko transakcij z virtualnimi 
valutami denar ukradejo.

Tovrstne goljufije so z vidika možnosti povrnitve 
denarnih sredstev najbolj kritične, saj so virtualne 
transakcije izvršene v nekaj minutah, oškodovanci 
pa ugotovijo, da gre za goljufijo in zadeve prijavijo 
po več tednih ali mesecih.

2. BEC goljufije – vdori v poslovno elektronsko 
pošto 
Pri tovrstnih goljufijah storilci vdrejo v strežnike 
elektronske pošte in potem z analizo elektronske 
pošte identificirajo prodajalca ter kupca znotraj 
določenega posla. Nato kupcu pošljejo podatke 
za plačilo, na katerih predrugačijo številko 
transakcijskega računa, ki pripada denarni muli. 
Kupec običajno ne ve, da je sredstva nakazal na 
napačen račun, dokler ga prodajalec ne kontaktira, 
da račun ni bil poravnan.
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Nikoli dostavljen artikel 
Oškodovanci na spletu običajno najdejo artikle, 
ki so veliko ugodnejši od tistih, ki se prodajajo na 
priznanih spletnih straneh. Opravijo nakup ter 
vnaprej plačajo artikel, ki pa v nadaljevanju ni nikoli 
dostavljen. Znesek oškodovanja je običajno nekaj 
100 evrov, vendar povprečje dvigujejo nakupi vozil 
in delovnih strojev, za katere oškodovanci vnaprej 
nakažejo tudi več 10 tisoč evrov.

Romantične prevare 
Pri romantičnih prevarah storilci želijo pridobiti 
oškodovančevo zaupanje, tako da se z njimi preko 
e-sporočil ali telefona pogovarjajo dalj časa, tudi 
več mesecev. V nekaterih primerih se oškodovanci 
oz. oškodovanke (običajno gre za starejše ženske) 
dejansko zaljubijo v storilca, ki se jim predstavi s 
fotografijami postavnih vojakov, zdravnikov, delavcev 
na naftnih ploščadih ipd. Ko storilci presodijo, da 
je zaupanje dovolj visoko, začnejo zaprošati za 
denar ter nakazila na tuje transakcijske račune, pod 
pretvezo nakupa letalskih kart za prihod v Slovenijo, 
plačilo davka za paket večje vrednosti, ki naj bi ga 
poslali na naslov oškodovanke ipd. Pri tovrstnih 
prevarah se velikokrat zgodi, da oškodovanke zaradi 
sramu zadev ne prijavljajo policiji.

Nigerijske prevare 
Storilci običajno preko ribarjenja oz. »spam« pošte, 
ki je poslana na mnoge elektronske naslove, iščejo 
potencialne žrtve, ki jih premami visok obljubljen 
znesek, običajno zaradi smrti, dedovanja itd. Pred 
tem pa zahtevajo plačila raznih stroškov odvetnika, 
davka, carine ipd. V obravnavanih primerih je šlo za 
razmeroma visoke vsote nakazil, in sicer povprečno 
okrog 30.000 evrov v posameznem primeru.

Pridobitev kredita 
Storilci na spletu ponujajo kredite po zelo ugodnih 
obrestnih merah, pri čemer oškodovance prepričajo, 
da za najem kredita ni potrebnih nobenih dokazil 
o zaposlenosti ter nobenih drugih omejitev. Pred 
nakazilom pa želijo, da oškodovanec poravna stroške 
odobritve, ki pa iz dneva v dan rastejo, kredita pa 
storilci na račun oškodovanca nikoli ne nakažejo.

Microsoft goljufije − v zadnjem času 
najpogostejše 
Storilci običajno po telefonu kličejo na naključne 
številke ter prepričajo oškodovance, da je nekaj 
narobe z njihovim računalnikom. V nadaljevanju 
ponudijo popravilo ter želijo, da oškodovanec na 
računalnik namesti aplikacijo za oddaljen dostop 

(Anydesk). Nato pa zahtevajo plačilo popravila, v 
nekaterih primerih jim oškodovanci celo zaupajo 
podatke za dostop do spletne banke, iz katere nato 
sami opravijo nakazilo na bančne račune denarnih 
mul.

Storilci spletnih goljufij niso posamezniki, ampak 
dobro organizirane kriminalne združbe, ki običajno 
delujejo v obliki klicnih centrov. Za uspešno izvršitev 
spletne goljufije storilci potrebujejo »denarne 
mule«, ki jih pridobiva organizator in s samimi goljufi 
sploh niso povezane, ampak samo nudijo storitev, 
za katero dobijo plačilo v višini nekaj 100 evrov. 
Običajno gre za fizične osebe širom EU ali tretjih 
držav, ki svoje transakcijske račune posredujejo 
organizatorjem denarnih mul. Velikokrat se sploh ne 
zavedajo, da je njihov račun uporabljen za storitev 
kaznivega dejanja. 

Vsak, ki na svoj bančni račun prejme denarna 
sredstva, za katera ve, ali pa bi moral in mogel 
vedeti, da so bila pridobljena s kaznivimi dejanji, 
nato pa jih na zahtevo spletnih goljufov prenakaže 
na drug transakcijski račun ali jih dvigne v gotovini, 
jih uporabi pri gospodarski dejavnosti ter s temi 
dejanji zakrije izvor sredstev, lahko stori kaznivo 
dejanje pranja denarja.

Spletni uporabniki imajo največji vpliv, da se 
tovrstna dejanja in oškodovanja preprečijo, zato 
policija svetuje, da: 

slepo ne zaupate neznancem na spletu, 
jim ne posredujete osebnih ali bančnih 
podatkov,
jim ne omogočate oddaljenega dostopa do 
svojega računalnika ali spletne banke,
pred kakšnim koli nakazilom sredstev predhodno 
po spletu preverite prejemnika, pred 
sklepanjem posla se pozanimajte pri znancih ali 
strokovnjakih,
če ugotovite, da ste oškodovani, pa zadevo v čim 
krajšem času prijavite policiji ter svoji banki.

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

Robert Vetrih,
načelnik policijske postaje

višji policijski inšpektor III

•
•

•

•

•

•
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TURISTIČNO DRUŠTVO DRAVOGRAD
Slogan Slovenske turistične zveze se glasi »Turizem 
smo ljudje« in še kako velja tudi na lokalnem nivoju 
v turističnih društvih, saj vsak član v sebi nosi tiha 
znanja, ki jih prinese v društvo, da lahko skupaj 
ustvarjamo inovativne produkte. Delamo za ljudi 
in njihovo dobro počutje. Turizem niso le številke, 
ampak turizem smo ljudje, ki ga ustvarjamo s 
promocijo v kraju in izven.

Tudi v drugi polovici leta je naše društvo aktivno 
uresničevalo zastavljen plan. 

Udeležili smo se tekmovanja na Šentviških športnih 
igrah, Pavličevega memoriala v balinanju v 
organizaciji DDD Polžki Dravograd in DI Dravograd 
v ruskem kegljanju. Skupaj smo prejeli štiri pokale.
V mesecu avgustu smo se udeležili strokovnega 
srečanja turističnih društev v Žalcu, kjer smo si 
ogledali Žalec in se družili ob fontani piva. Sodelovali 
smo na Vuzeniških dnevih na kulinarični tržnici s 
pečenjem mišk. 

Komisija za ocenjevanje lepo urejenega okolja je 
po razpisu natečaja za leto 2022 zbirala prijave in 
si kmetije ter stanovanjske hiše tudi ogledala ter 
pripravila seznam za priznanja in nagrade. 

9. oktobra je pred dvorano Špic D potekala prireditev 
Zlata jesen. Na prireditvi so v kulturnem programu 
nastopali učenci Folklorne skupine OŠ Šentjanž pri 
Dravogradu, Zimski kosci z Leš, Bica bend in mlada 
pevka Živa Ferarič. V organizaciji JSKD Dravograd 
pa je potekalo še 26. tekmovanje harmonikarjev 
diatonikov. Obiskovalcem smo nudili bogato 
stojnično ponudbo, na kateri so se predstavili 
DDD Polžki Dravograd, Društvo klekljaric Koroške 
− sekcija Sotočje Dravograd ter naši članici Marina 
Štamulak in Cvetka Verovnik z razstavo angelskih 
podob in razstavo slik. 

Na kulinaričnih stojnicah so sodelovali Čebelarstvo 
Jamnik, Društvo kmetic Dravograd, Sadjarsko 
društvo Dravograd, kmetija Ravnjak iz Goriškega 
Vrha, Turistično društvo Dravograd s sadnimi 
nabodali, miškami in praženim krompirjem, JZ 
Dravit pa je poskrbel za klobase.

Hvala vsem za udeležbo na stojnicah.
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Na prireditvi smo v okviru projekta TZS Moja dežela, 
lepa in gostoljubna podelili 19 priznanj in nagrad 
za lepo urejeno okolje v vseh krajevnih skupnostih 
Dravograda. 

Veseli nas, da je bila prireditev dobro obiskana, 
trudili se bomo, da bo še naprej ostala tradicionalna 
in da se nam na stojnicah pridruži še več lokalnih 
ponudnikov.

Sodelovali smo z OŠ v Dravogradu pri urejanju 
učne poti na stari grad in pri otvoritvi le-te, kjer smo 
pripravili pogostitev.

Prisotni smo bili na prireditvi Shod čarovnic, ki jo je 
30. oktobra organiziral JZ Dravit.

Na povabilo ŠD Ceršak smo bili na martinovanju v 
Ceršaku.

Udeležili smo se dnevov slovenskega turizma 1�. 
novembra, ki so letos potekali v Hotelu Thermana 
Park Laško, kjer je predsednik Turistične zveze 
Slovenije, Pavel Hevka, podelil priznanja za naj 

prostovoljce leta 2022. Iz našega društva je priznanje 
prejel Miran Gologranc.

Naši člani so celo leto prisotni tudi na Mercatorjevih 
tržnicah z lokalno ponudbo in promocijo kraja.

Izdelali smo dva adventna venca, enega pred Vidovo 
cerkvijo in enega pri farni cerkvi.

V mesecu decembru pa bomo pripravili zimsko 
pravljico pred Vidovo cerkvijo, kjer nas bo obiskal  
tudi Božiček.

Sodelovali bomo še na prireditvi JZ Dravit 29. 
decembra in z godbo na pihala Ojstrica 31. 
decembra.

Letos so naši prostovoljci opravili že preko 1200 ur 
prostovoljnega dela in nagrada za trud je, da nas na 
prireditvah obiščete in da skupaj nekaj prispevamo 
k oživitvi prireditev v Dravogradu. Spremljajte 
naše dogodke tudi naslednje leto, lahko pa se nam 
pridružite z novimi idejami. 

Zahvaljujemo se vsem sponzorjem, ki ste nam 
pomagali v letošnjem letu, da smo lahko uresničili 
vse zastavljene cilje.

Želimo vam, da bo leto 2023 na vseh področjih 
ustvarjalno, zdravo, pozitivno in nasmejano.

Milena Mendaš, predsednica Turističnega društva 
Dravograd
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KOROŠKA GALERIJA OB MEJI O MEJI
V Koroški galeriji likovnih umetnosti smo del 
projekta Koroška 100 let pozneje, v sklopu katerega 
pripravljamo serijo razstav, delavnic in umetniških 
intervencij s priznanimi slovenskimi umetniki v 
različnih krajih v Dravski dolini. Vodilna nit projekta je 
tema meje. Poleti je umetnik Jure Markota v Radljah 
ob Dravi že izvedel nekaj srečanj in delavnico z 
Društvom kmetic Dravske doline, pripravlja pa tudi 
skulpturo, ki bo postavljena ob maloobmejnem 
mejnem prehodu v Libeličah. Prav tam je bila med 
2�. septembrom in 23. oktobrom na ogled razstava 
Medprostor, ki je bila novembra, z nekaj manjšimi 
spremembami, prenesena v galerijo Knjižnice 
Radlje ob Dravi. Z razstavo se dotikamo teme meje, 
ki pa se ne neposredno veže na obletnico koroškega 
plebiscita, na kar namiguje naslov projekta, ampak 
se ukvarjamo s širšim konceptom in pojavom meja 
nasploh. Z razstavo spodbujamo k razmišljanju o 
mejah, o vplivih meja, ki ljudem določajo življenjski 

prostor, jih pomikajo na družbeno obrobje in 
jim otežujejo dostojno življenje. Razstavlja šest 
umetnikov, in sicer so to Nika Autor, Boris Beja, 
Vesna Bukovec, Jošt Franko, Jure Markota in 
Mark Požlep. V središče postavljajo umetniške 
raziskave in interpretacije situacij, povezanih s 
prehajanjem meje, s potovanji, z razmišljanji o meji 
in z iskanjem svojega prostora. Razkrivajo svoje 
osebne zgodbe ali pa orisujejo resnične zgodbe 
skupin ter posameznikov, ki jim je politična meja 
determinirala življenje. Vse to predstavljajo z jasnim 
družbenokritičnim poudarkom.

15. oktobra je umetnik Boris Beja z uvodom na 
maloobmejnem prehodu Libeliče in nadaljevanjem 
v gasilskem domu v Libeličah izvedel delavnico Na 
drugi strani meje, kjer so se udeleženci spraševali 
»Kako je na tvoji strani?« in odgovore beležili v 
obliki odtisov ter se spominjali časov, ko smo na 
meji v potne liste prejemali žige državnih simbolov. 
Delavnica je bila namenjena vsem generacijam, prav 
ta preplet pa je prispeval k odličnemu vzdušju. Boris 
Beja bo delavnico ponovno izvedel 3. decembra v 
galeriji Knjižnice Radlje ob Dravi. 

V zaključku projekta načrtujemo na Muti še 
dokumentarno razstavo vseh aktivnosti, ki so se 
odvile v sklopu tega projekta in izdajo kataloga.

Nina Popič, Koroška galerija likovnih umetnosti 
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DVOREC BUKOVJE KOT PREPOZNAVNA 
POROČNA LOKACIJA
Poroka je eden izmed najbolj 
vznemirljivih dogodkov v našem 
življenju. Že stoletja mu dajemo 
velik pomen, saj je poroka že od 
nekdaj pomenila tudi združitev 
dveh sorodstev, ki naj bi si v 
bodoče pomagali v dobrem in 
slabem. Mnogokrat mislimo, 
da gre zgolj za formalnost, a iz 
zgodovine in literature, ki je to 
opisovala, lahko vidimo, da je 
veliko več.

V Dravogradu se letno v povprečju 
za poroko odloči približno 25 
parov, ki lahko svojo zvezo uradno 
sklenejo na upravni enoti, v cerkvi 
sv. Vida ali pa zaprosijo za poroko 
izven uradnega prostora. S tem 
namenom se največkrat odločijo 

za dvorec Bukovje, ki postaja 
vedno bolj prepoznavna poročna 
lokacija na Koroškem, glas o njem 
pa se širi tudi na ostale konce 
Slovenije, celo v tujino.

V dvorcu Bukovje so prvo 
poroko pripravili v aprilu 2010, 
do novembra 2022 so jih našteli 
okoli 150, v vseh letnih časih, 
v vseh obdobjih leta. Prednost 
dvorca je zagotovo njegova 
umeščenost med reko in gozdove, 
kjer imajo mladoporočenci in 
svatje dovolj zasebnosti za ta 
svečan dogodek, saj se na dan 
poroke vedno posvetijo le enemu 
paru. Ena izmed lepših poročnih 
lokacij ponuja možnost civilnega 
obreda na prostem, po dogovoru 

tudi cerkvenega, vedno pa so 
pripravljeni tudi na vremenska 
presenečenja, pri čemer je možna 
poroka v veličastni dvorani ali 
v stilsko opremljenih salonih. 
Po dogovoru so možna tudi 
manjša slavja. Vsaka poroka je 
obravnavana individualno, saj 
skušajo čim bolj upoštevati želje 
mladoporočencev in se jim v 
največji možni meri prilagoditi. 
Dvorec Bukovje se je v zadnjih 
letih resnično izkazal kot ena 
izmed bolj zaželenih poročnih 
lokacij v regiji, zaposleni v njem 
pa kot odlični gostitelji.

Naj dvorec Bukovje postane 
delček v mozaiku vašega 
pravljičnega dne!
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KOROŠKA MREŽA PODPORNEGA OKOLJA 
ZA MLADE, KOR-NET
Regionalno povezovanje in norveška sredstva 
za boljšo perspektivo koroške mladine: mladi za 
mlade!
Osrednji razvojni problem Koroške je ohranjanje 
poseljenosti in preprečevanje bega možganov 
v sosednja regionalna središča, tudi tista onkraj 
državne meje. S finančno podporo Norveškega 
mehanizma se problema odseljevanja mladih 
loteva ekipa projekta KOR-NET (Koroška mreža 
podpornega okolja za mlade), v katerem sodelujejo 
tri koroške mladinske organizacije (Javni zavod 
Dravit Dravograd – Mladinski center Dravograd, 
Koroški mladinski kulturni center Kompleks Ravne 
in Javni zavod SPOTUR – MKC Slovenj Gradec), 
dva partnerja iz gospodarstva (Območna obrtno-
podjetniška zbornica Ravne na Koroškem in 
A.L.P. Peca) ter partnerska organizacija Bjerkaker 
LearningLab iz Norveške. Nosilec projekta KOR-NET 

je Javni zavod Dravit Dravograd, Norveški finančni 
mehanizem pa projekt KOR-NET sofinancira v višini 
�91.537,50 EUR.

Norveški finančni mehanizem: »Sodelujemo 
skupaj za zeleno, konkurenčno in vključujočo 
Evropo.«
Norveški finančni mehanizem in Finančni 
mehanizem EGP predstavljata prispevek Norveške 
k zmanjšanju socialnih in gospodarskih razlik v 
Evropi ter h krepitvi bilateralnih odnosov z državami 
upravičenkami v Srednji in Južni Evropi ter ob 
Baltiku. Norveška tesno sodeluje z Evropsko unijo 
na podlagi Sporazuma o Evropskem gospodarskem 
prostoru (EGP).

Prednostna področja v tem obdobju so naslednja: #1 
inovacije, raziskave, izobraževanje in konkurenčnost; 
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#2 socialno vključevanje, zaposlovanje mladih in 
zmanjševanje revščine; #3 okolje, energija, podnebne 
spremembe in nizkoogljično gospodarstvo; #� 
kultura, civilna družba, dobro upravljanje ter 
temeljne pravice in svoboščine; #5 pravosodje in 
notranje zadeve. Projekt KOR-NET se vsebinsko 
uvršča v prednostno področje #2.

Povezovanje mladinskih organizacij za 
kakovostnejše življenjske in delovne razmere 
mladih
Projekt se je začel izvajati junija 2022, formalno pa bo 
zaključen aprila 202�. Na krilih tesnega povezovanja 
želijo partnerji iz vseh treh koroških dolin v tem času 
stkati močno regijsko mrežo podpornega okolja 
za mlade ter tako dati mladinskemu sektorju na 
Koroškem nov zagon in vsebine, ki se bodo obdržale 
tudi po izteku projektnega obdobja.

Ekipa cilja na dolgoročnejše učinke: povezano in 
medsebojno prepleteno podporno okolje za mlade 
na Koroškem, ki vključuje mladinske organizacije in 
društva, izobraževalne ustanove, podjetniški sektor, 
odločevalce ter ostale deležnike t. i. mladinskega 
sektorja, ki soustvarjajo razmere za življenje in delo 
mladih. Gre za raznoliko skupino organizacij in 
posameznikov, ki jim ni vseeno za usodo koroške 
mladine in dejstvo, da se je regija, ki ne vlaga v 
potenciale svojih mladostnikov, v resnici odpovedala 
svetli prihodnosti.

Naloga KOR-NET bo torej (so)oblikovanje dovolj 
kakovostnega življenjskega in delovnega okolja, 
ki bi mlade po zaključku izobraževanja zadržalo 
v domači regiji, vanjo pa mogoče privabilo celo 
mladino od drugod. Bistvenega pomena pri tem 
bo zmanjšanje razvojnega zaostanka Koroške za 

slovenskim in evropskim povprečjem, še zlasti na 
področju mladinskega dela.

S sistematičnim in usklajenim mladinskim delom 
do skladnejšega regionalnega razvoja 
Analize kažejo, da mladi iz regije odhajajo predvsem 
zaradi pomanjkanja ustreznih delovnih mest, 
stanovanjske problematike, še posebej v urbanih 
predelih, ter slabše splošne kakovosti življenja in 
dostopnosti storitev kot v večjih urbanih središčih 
oziroma v zamejstvu. Ključni izziv bo torej, kot 
rečeno, ustvarjanje dovolj privlačnih življenjskih 
in delovnih pogojev za koroško mladino, še zlasti 
tisto višje izobraženo, cilj pa je tudi zmanjševanje 
neenakosti znotraj regije ter zagotavljanje 
kakovostnega življenjskega okolja za vse mlade, 
tudi tiste s podeželja.
Pri tem bodo projektni ekipi v pomoč dobre domače 
in tuje prakse na področju mladinskega dela in 
organiziranja, ki bodo izdane tudi v obliki priročnika 
– modela aktivne participacije mladih. Koroška 
mladina si lahko od projekta obeta tudi svojo spletno 
platformo (virtualni mladinski inkubator Koroške), 
nove mladinske delovne prostore, programe in 
vsebine, umeščene tudi v manj dinamična okolja, 
ter spodbude k aktivnejši participaciji v javnem 
življenju skupnosti, v katerih živijo. Končni cilj je 
opolnomočenje mladih za lažji prehod v odraslost 
ter prevzemanje odgovornosti do svojega lokalnega 
okolja, tako v poklicnem življenju kot v procesih 
odločanja.

KOR-NET pa je namenjen tudi izobraževanju 
mladinskih delavcev. Ideja je čim tesneje povezati 
organizacije in posameznike, ki delujejo na 
mladinskem področju, z uporabniki, gospodarstvom 
in širšo lokalno skupnostjo. Le s sistematičnim 
mladinskim delom in kontinuiranim sodelovanjem z 
vsemi deležniki, pa tudi z opolnomočenjem mladih 
ter njihovo večjo aktivacijo v procesih odločanja, 
bo moč preseči strukturne probleme, ki mladini 
trenutno onemogočajo višjo raven kakovosti 
življenja v regiji.

Projektu in aktivnostim lahko sledite na Facebooku 
pod imenom Koroška mreža podpornega okolja za 
mlade in na Instagramu: kornet_koroska. 
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MLADINSKI CENTER DRAVOGRAD
Mladinski center Dravograd je letos, poleg mnogih manjših dogodkov, 
gostil tudi regijski dogodek, ki ga je otvorila županja, Marijana Cigala. 
Dogodek so vodile in povezovale predstavnice Mladinskega centra 
Dravograd, kjer so bili prisotni predstavniki Evropske komisije in 
Mladinske Mreže MaMa. Dogodek je potekal na temo „Kaj lahko 
storimo v boju proti podnebnim spremembam?“. Na delavnicah, v 
sklopu dogodka, so bili prisotni učenci Gimnazije Ravne na Koroškem. 
Prispevek o tem, kako želijo mladi omejiti človekov vpliv na okolje, pa 
smo si lahko ogledali na programu RTV Slovenija.

Za mlajše so predstavnice Mladinskega centra Dravograd organizirale 
Vesele počitnice. Mlajši so bili v sodelovanju s krajevnimi organizacijami 
deležni več dejavnosti (lokostrelstva, gasilstva, taborništva, plavanja, 
kegljanja, ogleda elektrarne in policijske postaje ter raznih kreativnih 
in športnih delavnic). Vesele počitnice so bile zelo dobro obiskane in 
pozitivno sprejete. Organizirane bodo tudi v prihodnjem letu.

Mladinski center Dravograd je gostil tudi Grajsko lutkovno gledališče 
Sevnica, ki je mlajše otroke z lutkovno predstavo poučilo o tem, kako 
pomembna je varnost peščev v prometu. Na pomoč lutkovnikom pa je 
prišel tudi policist s Policijske postaje Dravograd, ki je mlajšim povedal 
o prečkanju ceste. Ob koncu predstave sta otroke pred mladinskim 
centrom čakali dve zebri, ki sta jih pospremili do šole. Tako so otroci 
spoznali, kako pomembno je varno prečkanje ceste. 

Predstavniki in predstavnice Mladinskega centra Dravograd so pri 
projektu Postaja za mlade poskrbeli za delavnice in anketiranja, ki 
so pripomogla k temu, da se je spisal Lokalni program za mlade 
v občini Dravograd. V sklopu projekta so bili mladi z občinskimi 
svetniki, predstavniki krajevnih skupnosti in županjo, Marijano Cigala, 
na ogledu dobre prakse v Ajdovščini, kjer je njihov župan, g. Tadej 
Bočanin, predstavil pozitivne vplive mladinskega sektorja na razvoj 
njihove občine. V projekt je bilo vključenih preko 200 mladih občank 
in občanov.

EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI 2022 V 
DRAVOGRADU
V sklopu programa Evropski 
teden mobilnosti (ETM) smo v 
izvajanje aktivnosti povabili OŠ 
Neznanih talcev Dravograd (OŠ 
NT Dravograd)  in OŠ Šentjanž 
pri Dravogradu. Koordinator 
aktivnosti v ETM je bil Mladinski 
center Dravograd, ki je skrbel 

za koordinacijo med Občino 
Dravograd kot nosilko projekta, 
osnovnima šolama in NVO-ji. 
Koordinacija projekta je mladim, ki 
so sodelovali, omogočila vpogled 
v izvajanje lokalnih dogodkov, 
podprtih s starani EU sredstev.  

ETM smo kot vsako leto začeli 
z izvajanjem Pešbusa, ki je že 
stalnica na obeh osnovnih šolah. 
Namen aktivnosti je spodbujanje 
staršev in otrok, da v šolo prihajajo 
peš, v kolikor imajo do šole varno 
šolsko pot. 
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Z akcijo Poljubi in odpelji 
smo začeli tako, da smo pred 
OŠ NT Dravograd z zaprtjem 
ceste onemogočili neposredni 
dostop do osnovne šole z 
avtomobilom. Namen aktivnosti 
je ozaveščanje staršev o 
povzročanju onesnaženega zraka 
v neposredni bližini šole, ki ga 
ustvarjajo z izpušnimi plini svojih 
avtomobilov, in o povzročanju 
nevarnosti za pešce, ki prihajajo 
v šolo peš. Onesnažen zrak 
vdihavajo otroci, ki čakajo, da 
se odprejo šolska vrata. Starši 
se odpeljejo in tako sami niso 
izpostavljeni nevarnim plinom, 
njihovi otroci in tisti, ki prihajajo 
peš, pa so. Zaradi jutranje konice 
so otroci, ki prihajajo peš, v večji 
prometni nevarnosti na prehodih 
in v neposredni okolici šole. Cilj 
akcije je ozavestiti starše, da v 
kolikor že morajo svojega otroka 
pripeljati v šolo, naj ga odložijo 
na avtobusni postaji v Traberg 
centru, od koder ima do šole 
varno šolsko pot.

Na zaprtem dovozu do OŠ NT 
Dravograd  in šolskem dvorišču 

smo organizirali spretnostne 
poligone za vožnjo s skirojem in 
rolko. Z OŠ Šentjanž aktivnosti 
zaradi slabega vremena nismo 
izpeljali, ampak  smo jo prestavili 
na pomladne dneve. Namen 
spretnostnih poligonov je 
izboljšanje varnosti otrok na 
skirojih in rolkah v prometu. Pri 
vsakem razredu, ki je prišel med 
šolskim poukom pred šolo, smo 
začeli  s pogovorom o skirojih in 
rolkah, pravilni rabi čelade in vožnji 
s skirojem/rolko na površinah 
za pešce in kolesarje. Sledil je 
prikaz pravilne uporabe čelade, 
nato pa smo jim z Mini čelado 
in jajcem prikazali, kako bistro 
glavo varuje čelada. Spretnostni 
poligon je vseboval elemente, s 
katerimi se srečujemo v realnosti, 
kot so pločniki, robniki, tlakovane 
površine, zapora ceste, obvezna 
smer in pri vseh teh ovirah so 
učenci vijugali med količki, se 
sklanjali in ustavljali ter tako 
krepili svoje spretnosti na skiroju/
rolki. Namen akcije spretnostnih 
poligonov za skiroje in rolke je 
ozaveščanje učencev, učiteljev 
in posredno staršev, da skiro ter 
rolka nista le igrači, ampak tudi 
prevozno sredstvo, s katerim 
lahko učenci prihajajo v šolo ter 
v krajšem času premagajo večjo 
razdaljo kot peš. Cilj akcije je, da 
učence, ki imajo do šole varno 
pot, v šolo ne vozijo starši.

Na Dan brez avtomobila so se nam 
pred OŠ NT Dravograd pridružili 
tudi iz Regionalne razvojne 
agencije Koroška skupaj z župani 
in predstavniki občin, Ministrstva 

za infrastrukturo, Direkcije RS za 
infrastrukturo, Slovenskih železnic 
ter RRA Podravje – Maribor, ki so 
kolesarili po Dravski kolesarski 
poti. Pridružili so se tudi občinski 
predstavniki z županjo, Marijano 
Cigala. Koordinatorka Evropskega 
tedna mobilnosti jim je predstavila 
celoten program letošnjega ETM 
in aktivnosti, ki jih ima v planu 
za razvoj trajnostne mobilnosti 
v občini. Poudarila je smiselnost 
izgradnje med seboj povezane 
kolesarske infrastrukture, s katero 
bomo pridobili varnost in udobje 
uporabe koles, skirojev ali rolk za 
vsakodnevno prevozno sredstvo. 
Pri tem pa ne smemo pozabiti 
tudi na kolesarnico s ključavnico, 
ki bi bila nujno potrebna pred 
osnovno šolo, da učenci varno 
hranijo svoja prevozna sredstva 
tekom pouka.

Predstavnica Ministrstva za 
infrastrukturo, ga. Polona Demšar 
Mitrovič, pa je povedala, da se je 
ustanovila medresorska skupina 
»Trajnostna mobilnost«, ki že ima v 
načrtu javne razpise za postavitve 
kolesarnic pred osnovnimi šolami 
ter izgradnjo lokalnih kolesarskih 
površin. 

Pred Osnovno šolo Neznanih 
talcev Dravograd smo v sklopu 
projekta postavili stojala za 
kolesa in skiroje. Program ETM 
se izvaja v okviru projekta LIFE 
IP CARE�CLIMATE in je financiran 
s strani Ministrstva za okolje in 
prostor − Sklada za podnebne 
spremembe.
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KOŠARKARSKI KLUB DRAVOGAD
V Košarkarskem klubu Dravograd Koroška je v letu 
2022 v klubskih selekcijah nastopalo 100 košarkaric 
in košarkarjev, več kot 120 otrok pa se s košarko 
spoznava na krožkih košarke, ki jih organiziramo po 
osnovnih šolah po Koroški. Za podmladek v letošnji 
sezoni skrbijo: Miha Čop, Mitja Ban, Rok Verčko, Mark 
Verčnik in Uroš Krevh, ki obenem vodi tudi člansko 
ekipo. Klub se uspešno povezuje tudi z ostalimi 
koroškimi kolektivi, še posebej zgledno in tesno je 
sodelovanje s Košarkarskim društvom Soperga iz 
Slovenj Gradca.
 
V klubu smo ponosni, da v tekmovalni sezoni prav 
vse klubske selekcije nastopajo v prvoligaškem 
rangu posameznih kategorij in smo konkurenčni tudi 
precej bolj renomiranim košarkarskim klubom širom 
Slovenije. Najmlajšo tekmovalno selekcijo sestavlja 
30 najmlajših pionirjev U12, ki bo tekmovalno 
obdobje začela v januarju 2023. Ekipo ob pomoči 
Marka Verčnika vodi Uroš Krevh. Mlajši pionirji U1� 
pod vodstvom Mitje Bana uspešno igrajo v 1. SKL, 
obenem pa so nastopali tudi v Mini pokalu Spar. 
V 1. SKL uspešno nastopajo tudi pionirji U16, iz 2. 
SKL pa so se med prvoligaše uvrstili tudi kadeti 
U1�, v kateri precejšnje igralsko breme nosijo tudi 
pionirji. Obe ekipi vodi Miha Čop. Zelo uspešni so 
letos tudi mladinci U20, ki na državnem prvenstvu 
nastopajo pod imenom Innoduler Dravograd 
Koroška. Mladinci so si preko dodatnih kvalifikacij 
zagotovili nastopanje v 1.B SKL, z uspešnimi igrami 
v prvem delu tekmovanja pa so si zagotovili tudi 
nastopanje med najboljšimi 2�. ekipami v državi. To 
je v zadnjih sezonah največji uspeh mladinske ekipe. 
Zelo uspešno sodelujemo tudi z Gimnazijo Ravne 
na Koroškem, kjer za dijake izvajamo dopoldanske 
individualne treninge.
 
Posebno pozornost si v letošnji sezoni zasluži tudi 
članska ekipa, ki jo poleg petih članskih igralcev 
zastopajo mladinci in kadeti, ki imajo nosilne vloge. 
S povprečno starostjo 19,5 let pa sodimo med 
najmlajše ekipe, ne samo v �. SKL, ampak med vsemi 
članskimi ekipami v Sloveniji. Prav vsi košarkarji 
članske ekipe pa so tudi produkt naše košarkarske 
šole.
 
V sodelovanju z osnovnimi šolami organiziramo 
tudi krožke košarke po koroški regiji. V Dravogradu 
smo prisotni na OŠ Neznanih talcev Dravograd in 
OŠ v Šentjanžu. Na Ravnah na Koroškem najmlajši 
vadijo na OŠ Prežihovega Voranca in OŠ Koroški 
jeklarji, v Kotljah pa na podružnici OŠ Koroški jeklarji. 
Povezani s ŠD Soperga smo prisotni tudi na I. in II. OŠ 
v Slovenj Gradcu. Za najmlajše organiziramo krožke 
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košarke, kjer se otroci med seboj spoznavajo, pletejo 
prijateljstva, tekmujejo in se predvsem družijo.
 
V klubu smo izjemno ponosni tudi na naše 
reprezentante. Po tem, ko sta lani iz evropskih 
prvenstev prinesla zlati medalji, sta bila tudi letos 
reprezentančno aktivna Ula Krenk in Uroš Krevh. 
Ula je poleti nastopila na svetovnem prvenstvu 
U17 v Debrecenu, v kategoriji U16 na Olimpijskem 
festivalu evropske mladine v Banski Bystrici in 
evropskem prvenstvu na Matosinhosu. Uroš je v 
vlogi pomočnika trenerja v reprezentanci Slovenije 
sodeloval na evropskem prvenstvu U20 v Podgorici. 
Ula je v letošnji sezoni v dresu Cinkarne Celje 
zabeležila tudi prve minute v prvoligaški članski 
konkurenci, enako je v dresu ŽKK Konjic uspelo tudi 
Mojci Arbeiter.

Uroš Krevh
KK Dravograd Koroška
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BOMO ŠE KDAJ IMELI GRAD?
V letu 2022 je desetletja 
zanemarjan grad nad 
Dravogradom končno dobil neko 
podobo z novim poslanstvom.

Že vrsto let je med ljudmi 
živela ideja, da z �00 let staro 
ruševino končno nekaj naredimo. 
Precej dela in dogovarjanj je 
bilo potrebnih, da so se stvari 
premaknile z mrtve točke, da se 
je posekalo goščavje okoli platoja 
in da se je uredil dostop. Potem 
je bil plato za gradom zravnan, 
posejana je bila trava, postavljena 
ograja, grad Drauburg je postal 
čudovita razgledna točka nad 
našim krajem. A od njega je 
pravzaprav ostala le še ena stena, 
iz njegove zgodovine pa imamo 
le nekaj risb in fotografij.

V zgodovinarskem društvu 
se že nekaj let ukvarjamo z 
rekonstrukcijo, ki bi dejansko 
pokazala, kakšen je bil grad videti 
v svojem sijaju. Raziskovanje, 
arhivi, korespondenca z Avstrijo 

in Nemčijo, ure in ure dela bodo 
v prihodnjem letu končno 
dale rezultat in na voljo bo 3D 
računalniški model, ki ga bo 
mogoče gledati iz vseh kotov in se 
po njem tudi sprehajati. Trenutno 
je projekt v fazi modeliranja in 
zaključevanja strukture. Je pa 
seveda zanimivo, kako se teh reči 
lotiti in kaj smo sploh ugotovili.

Ideja, da je bil naš grad nekaj 
velikega, je izjemno optimistična. 
Danes je tu le še severna stena 
severnega objekta, ki je imel 
dve nadstropji in podstreho, 
pri čemer je celotna površina, 
upoštevajoč debelino sten, ki je 
več kot pol metra, le borih 90 m2. 
Večina te zgradbe je bila podrta 
na začetku 20. stoletja. Pa je to 
bilo vse? Kataster iz St. Pavla in 
načrti, ki so bili najdeni v arhivu 
na Bavarskem, kažejo, da je imel 
grad tudi južno poslopje, ki je bilo 
večkrat dozidano: sprednja južna 
stena je nosila ozek del s prostori, 
za katerim je bilo dograjeno tudi 

večje poslopje (večje od severne 
zgradbe, s približno 120 do 1�0 
m2 površine). Zdi se, da je bil ta 
južni del stanovanjski, medtem 
ko je severni najverjetneje služil 
za služinčad ali administrativne 

Objekti, ki se lahko potrdijo na zgornjem platoju: 1) ostanek severne 
stene severnega objekta; 2) severni objekt kot celota, podrt okoli leta 

1900; 3) južni podporni objekt; 4) južni bivalni objekt; 5) vhodni stolpič 
s podpornim zidom; 6) poslopje z dva metra visokim zidom, pokritim s 

skodlasto streho (originalna fotografija: David Pirnat)

Pernhartova risba iz druge 
polovice 19. stoletja je 

najpomembnejši vir podobe 
gradu. Danes je plato višji vsaj dva, 

če ne tri metre od originalnega 
dvorišča.

Valvasorjeva risba, ki je bolj kot ne 
plod domišljije in za rekonstrukcijo 

neuporabna.

Fotografija izpred okoli 100 let, 
primerjajte jo s Pernhartovo 

risbo, južni podporni objekt se je 
»preselil« v zgradbe po Podgradu

Severno poslopje – levo fotografija 
iz leta 1899, desno ostanek 

nasprotne stene. Sam objekt je 
imel z vsemi nadstropji le slabih 

90 m2.
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namene. Rob platoja je bil obdan 
z do dva metra visokim zidom, 
pokritim z enokapno skodlasto 
streho, vhod na dvorišče pa je 
bil speljan skozi stolpič, katerega 
podporni zidovi se danes lepo 
vidijo iz Špicfelda. Na samem 

dvorišču je v poznejšem obdobju 
stal še hlev za konje in manjše 
živali.

Skozi stoletja so se te zgradbe 
podrle, južni glavni objekt je 
izginil že konec 1�. stoletja, 
preostanek se je podrl na začetku 
19. stoletja, ko je bil tudi zapuščen. 
Ampak najbolj zanimivo je to, 
da sta grad in plato le dobri dve 
tretjini kompleksa. Danes jasneje 
vidna cesta, ki se navije okoli 
platoja s trga, je pod južno steno 
sekala veliko dvorišče z objekti, 
kot so hlev, kovačnica in še kaj. 
Ta del je v celoti zasut vse od 
podrtja južnega dela, medtem 
ko je material končal v številnih 
hišah in škarpah po Podgradu in 
Dravogradu, simbolično je prišel 
celo do Pulja, a o tem kdaj drugič. 
V bližnji prihodnosti bomo lahko 
ob nadaljnjem urejanju okolice 
gradu našli dodatne podporne 
zidove, ki se lahko iz zračne slike 
celo slutijo in sovpadajo s tistimi 
na tlorisu. 

Enako vemo tudi za »strašni« 
mučilni stolp nekaj sto metrov od 
gradu, da gre le za opazovalno in 
obveščevalno relejsko postajo za 
komunikacijo Svetega rimskega 
cesarstva v srednjem veku po 
Dravski dolini do Celovca. 

Še nekaj je treba poudariti – plato 
gradu je danes vsaj dva metra višji 
od originalnega, prvič je bil zasut 
že konec osemdesetih let. Ali je 
bilo grajsko dvorišče podkleteno 
in morda v celoti pozidano, žal ne 
bomo vedeli. Glede na številne 
rove, ki kukajo skozi južno 
ostenje, zelo verjetno. Še ena 
zgodba, ki nas čaka neodkrita v 
naslednjih letih, so slavni rovi. 
Geografija, geologija, fizika in 
še kaj pravzaprav onemogočajo 
romantične urbane legende o 
pohodnih predorih, sploh o tistem 
pod Dravo do Bukovja. Grad 
Bukovje je stoletja mlajši grad in 
za nameček niti v isti deželi. So 
pa bili pri dravograjskem gradu 
razni servisni vodi za kanalizacijo 
in odtekanje vode. Tudi stopnišče 

v vogalnem stolpiču na spodnji 
plato s hlevi je zelo verjetno. 

Skice Valvasorja in grafika 
Zieglerja dajo namig o zgradbah, 
so pa proporcionalno netočni 
in tudi v napačni perspektivi. 
Vseeno je informacij dovolj, da 
bo zrasel model, za katerega 
lahko rečemo, da bo nekje do �0 
% natančno povzel originalno 
podobo. Valvasorjeva upodobitev 
je predvsem umetniški izdelek, 
narisan po pričevanjih, dve 
različici Runk-Zieglerja pa potrdita 
severno in južno zgradbo, 
podporni objekt na južni strani 
in stolp. Od tu naprej po tlorisu 
in sijajni Pernhartovi risbi ter 
fotografijah in razglednicah ni 
bilo več tako težko sestavljati. 

A še enkrat, naš mali grad ne 
seže niti do kolen tistemu nad 
Bukovjem (ta je po površini 10-
krat večji), nikoli ni bil veličastna 
pravljična zgradba s princeskami 
in vitezi v oklepih. Prej nekaj, 
čemur danes pravimo vikend z 
nekaj osebja, ki je skrbelo zanj 
v času, ko gospoda ni bivala tu. 
Tudi v času največjega uničenja 
Dravograda okoli leta 1��0, ko so 
trg izropali in požgali Korvinovi 
vojaki, ki so preganjali Turke, se 
gradu očitno niso dotaknili. Kdo 
pa bo lazil v ta breg? 

Medtem ko bo plato dobil nove 
naloge, od razgleda do prireditev, 
bomo poskrbeli, da si ga bo 
za vedno mogoče ogledati na 
računalnikih in na edinstven način 
preko pametnih telefonov. 

Najpomembnejše odkritje 
v projektu rekonstrukcije je 

ugotovitev, da je pod aktualnim 
platojem (rdeče) še en plato 

(rumeno), kjer so bili verjetno hlevi, 
kovačnica in podobno. Tloris iz 

konca 18. stoletja kaže, da je južno 
poslopje že podrto.

Grad se vidi tudi na risbi broda in 
kaže, da je bil južni objekt vsaj tako 

visok, če ne višji od severnega.

Zieglerjeva grafika je z naskokom 
najbolj pomemben grafični 
dokument in čeprav skriva 

razmerje med severnim in južnim 
objektom, potrjuje tlorise in stanje 

v naravi.  Plato danes poteka 
praktično v višini sredine sprednje 

stene.

Kaj točno je še stalo na platoju, 
bo žal zaradi odnosa do kulturne 
dediščine za vedno ostalo skrito 

pod nasutji, prvo se je zgodilo še v 
osemdesetih.
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Naj bo leto, ki prihaja, 
Darežljivo,	
Radovedno,	
Ambiciozno,	
Veselo, 
Iskrivo,	
Tako, 
da	si	ga	boste	zapomnili	
po	samih	lepih	rečeh!
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Dogodilo se je ...

JUNAK DEŽELAK SE JE USTAVIL TUDI V 
DRAVOGRADU, 4. 6. 2022

ODKRITJE SPOMINSKE PLOŠČE NA STAVBI ENE 
PRVIH SLOVENSKIH HRANILNIC, 10. 6. 2022

29. MEDNARODNI IN 22. ČEZMEJNI FESTIVAL 
DRAVOGRAD-SUHA, 10. 6. 2022

PREDSTAVA ŠENTORITA  PRED DVORCEM 
BUKOVJE, 12. 6. 2022

PRVI DVORNI GLASBENI VEČER Z NASTJO 
GABOR, 17. 6. 2022

SREČANJE OD LIPE DO LIPE 2022 V LIBELIČAH, 
19. 6. 2022
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OSREDNJA OBČINSKA PROSLAVA OBČINE 
DRAVOGRAD OB DNEVU DRŽAVNOSTI, 

23. 6. 2022

KRESNA NOČ NA GRAJSKI BAJTI, 24. 6. 2022

SVETOVNI DAN KLEKLJANJA V PARKU DVORCA 
BUKOVJE, 26. 6. 2022

SREČANJE DRUŠTEV UPOKOJENCEV KOROŠKE 
POKRAJINSKE ZVEZE, 29. 6. 2022

ZAKLJUČNI KONCERT GLASBENE SEKCIJE 
KATICA KULTURNEGA DRUŠTVA DRAVOGRAD, 

20. 6. 2022
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OBMOČNA LIKOVNA RAZSTAVA, 29. 6. 2022

SPREJEM ZA GASILCE NAŠE GASILSKE ZVEZE, 
27. 7. 2022

SLAVNOSTNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE 
DRAVOGRAD S PODELITVIJO PRIZNANJ IN 

OBČINSKE NAGRADE, 1. 7. 2022

DRAVOGRAJSKA NOČ, 2. 7. 2022

ČAROVNIŠKA PREDSTAVA ZA OTROKE, 
3. 7. 2022

DRUGI DVORNI GLASBENI VEČER – DIMME IN 
PEDENJPEDI, 8. 7. 2022
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PRIZNANJA ZA ŠPORTNIKA LETA 2021 V OBČINI 
DRAVOGRAD, 20. 8. 2022

DVORNI GLASBENI VEČER S SKUPINO SAM`S 
FEVER, 12. 8. 2022

KONCERT ZASEDBE FOLKROLA, 26. 8. 2022

VOKALNO INSTRUMENTALNA SKUPINA 
PLANIKA JE PRAZNOVALA 10 LET DELOVANJA, 

3. 9. 2022

ODPRTJE RAZSTAVE KOROŠKIH LIKOVNIKOV, 
7. 9. 2022

PREDSTAVITEV ZBIRKE POEZIJE ALEKSANDRE 
GRADIŠNIK, 13. 9. 2022
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ODPRTJE RAZSTAVE LIKOVNIH DEL HERMINE 
JESENIČNIK, 14. 9. 2022

DRUGI KONCERT JESENSKIH SERENAD, 
15. 9. 2022

TRETJI VEČER JESENSKIH SERENAD, 22. 9. 2022

LIBELIČE 100 LET POZNEJE – PEVSKO 
NEDELJSKO POPOLDNE, 25. 9. 2022

PRAZNOVANJE 130. (1) OBLETNICE OBSTOJA 
PROSTOVOLJNEGA GASILSKEGA DRUŠTVA 

LIBELIČE, 26. 9. 2022

GLASBENI VEČER KOROŠKIH GLASBENIKOV V 
LIBELIČAH, 30. 9. 2022
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NESKONČNA INSPIRACIJA – ČAROBEN VEČER 
S PIANISTKO URŠKO ŠTREKELJ V DVORCU 

BUKOVJE, 15. 10. 2022

OTVORITEV NOVEGA ŠPORTNEGA OBJEKTA, 
KOLOPARKA V DRAVOGRADU, 20. 10. 2022

LIKOVNI EX TEMPORE, 6. 10. 2022

ZLATA JESEN IN 26. SREČANJE HARMONIKARJEV 
DIATONIKOV, 9. 10. 2022

ODPRTJE RAZSTAVE KLEKLJANIH ČIPK ČLANIC 
DRUŠTVA KLEKLJARIC KOROŠKE, 12. 10. 2022
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KOMEMORACIJA V SPOMIN PADLIM ŽRTVAM, 
28. 10. 2022

23. PESNIŠKA OLIMPIJADA, 12. 11. 2022

 PREPLETANJE ZVOKOV KITARE IN PETJA, 
5. 11. 2022

SHOD ČAROVNIC V DRAVOGRADU, 30. 10. 2022

OBČINSKA PROSLAVA OB DNEVU REFORMACIJE, 
28. 10. 2022
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DIAMANTNA POROKA, ga. Marija in g. Ivan ROBIN,
19. 11. 2022

Svojo diamantno poroko sta 
praznovala gospa Marija in 
gospod Ivan ROBIN
Praznovanje 60. obletnice poroke je velik dogodek 
in prijetno doživetje, ne le za vaju in vajine sorodnike 
in prijatelje, temveč tudi za občino in skupnost, v 
kateri živimo. Želimo vama, da bi še naprej živela 
plemenito in pravično kot do sedaj. Uživajta v miru 
v vajinem domu v družbi družine in prijateljev, pri 
tem pa naj vaju spremljata zdravje in ljubezen v 
brezmejnih količinah.

Občina Dravograd

8. DRŽAVNO PRVENSTVO V IGRANJU NA 
DIATONIČNO HARMONIKO, 19. 11. 2022

RAZSTAVA KLEKLJANE ČIPKE, 21. 11. 2022
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Geslo križanke pošljite do 15. januarja 2023 na naslov: Občina 
Dravograd, Trg �. julija 7, 2370 Dravograd. V  nagradni križanki ne smejo 
sodelovati osebe, zaposlene na Občini Dravograd, kakor tudi ne njihovi 
ožji družinski člani. 
Geslo lahko pošljete tudi na elektronski naslov informator@dravograd.si. 
Sodelujete lahko samo z enim elektronskim naslovom in sporočilom 
ali samo eno rešitvijo, poslano po navadni pošti! V primeru, da boste 
poslali več rešitev z istega (elektronskega) naslova, bomo upoštevali 
zgolj prvo prispelo rešitev.
NAVODILO
Končno geslo križanke je sestavljeno iz petih besed (�-2-�-6-10), dobite 
pa ga tako, da izpišete črke na poljih, označenih  s številkami od 1 do 30.

NAGRAJENCI NAGRADNE KRIŽANKE – INFORMATOR št. 36
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. 36 VODORAVNO: ZAGREB, 
OPRAVA, BRANIK, NEMOTA, SIT, CAR, MOSTOVŽ, ATENE, ALKAZAR, 
MERILKA, FILO, TELOH, ANAN, IGO, NACIONALIST, JANŠA, SPINAKER, KR, 
TRENIRKA, TI, A HA, GRACE, ASAM, TRI, DADAIST, STRELKA, EKSTAZA, 
KROKAR, ILO, IVER, RAF, ČUTILO, ALI, IVICA, TATARI, JJ, LAJAVT, LEDENJAK, 
ARAFAT, OVAL, URA.
Geslo: NOVE ZGODBE STAREGA GRADU.

Nagradna križanka št. 37
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