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STRAN

15.
leto

v dvorcu Bukovje v Dravogradu

IZ SVETEGA V SVET 
Četrtek, 5.9.2013, ob 20.00
Ingenium Ensemble 
Mirjam Strmole, sopran 
Višnja Fičor, mezzosopran/alt 
Blaž Strmole, tenor 
Gašper Banovec, tenor 
Domen Anžlovar, tenor
Jan Kuhar, bas

“L EXPRESSION, 
QUALITE SUPREME!”
Četrtek, 12.9.2013, ob 20.00 
Tomaž Sevšek, mojstrski harmonij (harmonium d’art)

SAMI PESNIKI 
IN SAME BABE 

Četrtek, 19.9.2013, ob 20.00 
Same babe 
Miha Nemanič, vokal, orglice, šejker, tamburin
Marko Voljč, vokal, trobenta, ukulele, šejker, tamburin
Marko Jelovšek, vokal, kontrabas
Viki Baba, vokal, kitara

CONFETTI MUSICALI
Četrtek, 26.9.2013, ob 20.00
Kvartet Hymnia 
Kristina Martinc, kljunasta flavta
Urška Cvetko, kljunasta flavta 
Martina Okoliš, čembalo
Izidor Erazem Grafenauer, teorba, baročna lutnja, 
vihuela

Koncerte z besedo povezujeta 
Tina Uršič in Dejan Pevčević.

Koncerte sta podprli:

Organizatorji: 

Glasbena mladina ljubljanska,
Mladinska knjiga in Trubarjev antikvariat,

Občinska kulturna zveza Medvode,
Javni zavod Dravit Dravograd, Zavod za šport, turizem, kulturo in mladinske dejavnosti, 

Zveza kulturnih društev Dravograd in JSKD OI Dravograd,
Zveza kulturnih društev Ajdovščina,

Center za kulturo, šport in prireditve Izola 
ter 

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Krško in Kulturni dom Krško
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Kulturno povabljeni. Vstopnine ni!

Območna izpostava Dravograd

Stičišče od 1. do 30. septembra 2013

VSEBINA

STIČIŠČE, program prireditev in dogodkov v občini Dravograd. Izdajatelj: JAVNI ZAVOD DRAVIT DRAVOGRAD, Zavod 
za šport, turizem, kulturo in mladinske dejavnosti. Odgovorna oseba izdajatelja: Žarko Tomšič. Uredniški odbor: Ro-
bert Preglau, Žarko Tomšič. Sedež izdajatelja: Bukovje 13, 2370 Dravograd. Zbiranje informacij o prireditvah: Robert 
Preglau, e-pošta: robert.preglau@jskd.si, tel: 02 8723 581. Jezikovni pregled: Franja Rubhof. Oglaševanje v Stičišču: 
tajništvo JZ Dravit, e-pošta: tajnistvodravit@siol.net, tel: 02 8723 583. Koordinator Stičišča: Katja Čevnik. Naklada: 3200 
izvodov. Prelom in priprava za tisk: Uroš Duh, e-pošta: sticisce.design@gmail.com. September, 2013. Izdajatelj ne 
odgovarja za spremembe v programu. Za točnost informacij odgovarja prijavitelj prireditve.

Sledite nam na socialnem omrežju FACEBOOK
www.facebook.com/dravitdravograd

Fotografija na naslovnici: svetovni splet.
Rok za oddajo vsebin za oktobersko številko je 15. september 2013.

Kolumna meseca: V INFOPISARNI LETOS ŽE SKORAJ 1000 LJUDI

Dan za ... izbor prireditev in dogodkov

Koledar prireditev in dogodkov od 1. do 30. septembra 2013

Napoved dogodka: ŠE ZADNJA DVA DOGODKA V OKVIRU KOROŠKEGA 
KULTURNEGA POLETJA NA KOROŠKEM

Pretekli dogodek: FOTOREPORTAŽA – ZLATA TROBENTA 
DRAVOGRADA 2013

Obvestila

Program Koroške televizije Dravograd – september 2013

Ekologija: RABA ENERGIJE PRI GOSPODINJSKIH APARATIH:
ZAMRZOVALNIK

Na potep: ČE IMAŠ SVOJ SRČEK RAD, POJDI PEŠ NA STARI GRAD
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V INFOPISARNI 
LETOS ŽE 
SKORAJ 1000 
LJUDI

V središču mesta od leta 2003 deluje Turi-
stično informacijski center Dravograd, poi-
menovan tudi Informacijska pisarna (krajše 

Infopisarna). Ustanovljena je bila z namenom pro-
mocije in spodbujanja razvoja turizma na območju 
občine Dravograd, kar pomeni, da se v njej izvaja 
celovita promocijska in informacijska turistična 
dejavnost, pomoč pri tr-
ženju celovite turistične 
ponudbe, ki vključuje tudi 
kulturno in naravno dedi-
ščino ter raznoliko ustvarjal- 
nost domačinov na ob-
močju občine in regije. 
Obseg nalog se seveda 
iz leta v leto širi, mejnik v 
delovanju Infopisarne pa pomeni leto 2006, ko je z 
ureditvijo prostorov na Trgu 4. julija 50 Infopisarna 
dobila še razstavne prostore (tam je poleg obča-
snih postavljena tudi stalna razstava o zgodovini 
Dravograda Na stičišču poti). V razstavnih prostorih 
Infopisarne (v pomladnem času pa tudi v cerkvi sv. 
Vida) se redno, skoraj vsak mesec, dogajajo kulturni 
in drugi promocijski dogodki. Informacijska pisarna 

tako vsem zainteresiranim posreduje informaci-
je, lokalno vodenje, ponuja popotniško literaturo 
in koroške darilne izdelke ter promocijska gradiva 
Dravograda, Koroške in Slovenije.

Dravograjska Infopisarna je prva informacijska toč-
ka ob vstopu v Slovenijo z avstrijske strani, zato se 
izletniki, kolesarji pa tudi zgolj naključni obiskovalci 
pogosto ustavijo pri nas. Tako smo v prvih sedmih 
mesecih našteli 926 ljudi, ki so prestopili naš prag. 
Z veseljem ugotavljamo, da k nam zahaja vse več 
tujcev, ki želijo spoznati naše mesto, veseli pa smo 
tudi obiskov domačinov, ki prihajajo v Infopisarno 
najpogosteje na ogled razstav in drugih dogodkov, 
ki jih pripravljajo lokalni umetniki, včasih pa zgolj 
po kakšno informacijo. V zimskih mesecih (januar, 
februar) je Infopisarno obiskalo 114 ljudi, ki so bili 
povečini domačini (v februarju nismo zabeležili no-
benega tujega obiskovalca). V pomladnih mesecih 
(marec, april, maj) se je obisk povečal, predvsem za-
voljo razstav in ugodnejših dni za izlete. Tako smo v 
teh treh mesecih zabeležili 581 obiskov. V poletnih 
mesecih (junij, julij) pa je Infopisarno obiskalo 231 
ljudi. Največ obiskovalcev je bilo meseca maja, 212, 
pri čemer smo zabeležili večje število obiskovalcev 
razstav in ogledov cerkve sv. Vida, več je bilo tudi 
kolesarjev, za kar so »krivi« tudi zelo topli majski 

dnevi. Obiskovalci iz Slo-
venije (teh je bilo v sed-
mih mesecih 712), so bili 
največkrat domačini in in-
dividualni izletniki ter dru-
žine, ki so največ spraševa-
li po kulturnih ter naravnih 
znamenitostih Dravogra-
da in Koroške, zanimale 

pa so jih tudi kolesarske in pohodniške poti. Tuji 
gosti (teh je bilo 214), med katerimi je največ ko-
lesarjev, družin in individualnih popotnikov, pa so 
povpraševali predvsem po promocijskih materialih 
o Dravogradu in Koroški, po kolesarskih vodnikih in 
kartah, gostinski ponudbi in kulturnih ter naravnih 
znamenitostih našega mesta. Dravograd leži na tra-
si Dravske kolesarske poti, kjer največkrat kolesarijo 

Avstrijci, Nemci in Italijani (skupaj je bilo teh v Info-
pisarni 132). Smo pa zabeležili obiske tudi iz Belgije, 
Nizozemske, Francije, Madžarske, Anglije, Češke, 
Poljske, ZDA, Finske, Švice, Kanade in Srbije. Če pri-
merjamo obisk Infopisarne z enakim obdobjem 
lani, je ta nekoliko manjši, je pa več obiskovalcev iz 
različnih držav. So se pa, zanimivo, ne samo domači, 
ampak tudi tuji kolesarji obregnili ob prepoved ko-
lesarjenja skozi trg; nekaj obiskovalcev je bilo takih, 
ki so se v Infopisarno prišli pozanimat kako je s pro-
metno ureditvijo skozi trg, nato sestopili s kolesa in 
ga potiskali ali pa se odpeljali po drugi poti. Večina 
pa jih je znake (ne)namerno spregledala in s tem 
tvegala, da jih kakšen slabovoljen policist oglobi za 
120 € (zaradi neupoštevanja prometnih znakov).
Infopisarna v Dravogradu je odprta vsak dan, tudi 

INFOPISARNO JE V 204 
DNEH LETOŠNJEGA 

LETA OBISKALO 
926 LJUDI.

ob sobotah in nedeljah, od 11. do 14. ure ter od 15. 
do 18. ure. Zaprta je zgolj ob dela prostih dnevih, 
kar je v letošnjih sedmih mesecih pomenilo, da je 
bila Infopisarna zaprta zgolj 8 dni. Takrat lahko turisti 
več informacij poiščejo na Infotabli, ki stoji v trgu, 
pred cerkvijo sv. Vida, po želji pa jo lahko uporablja-
te tudi domačini.

Veseli nas, da je obisk v Infopisarni velik, da se tako 
domačini kot tujci zavedajo, da je Dravograd lepo 
mesto, ki ima kaj ponuditi. Vabljeni, da nas obiščete 
tudi vi; udeležite se dogodkov, ki jih pripravljamo ali 
pridite po informacije. Tu smo za vas.

V DESETIH LETIH DELOVANJA JE INFOPISARNA 
DRAVOGRAD POSTALA PREPOZNAVNA INFOR-
MACIJSKA TOČKA, KI DOMAČINOM IN TUJIM 
OBISKOVALCEM PONUJA VSE, KAR ŽELIJO VEDETI 
O DRAVOGRADU (IN REGIJI ŠIRŠE), NJEGOVIH 
ZNAMENITOSTIH, NARAVNI IN KULTURNI DEDI-
ŠČINI TER TURISTIČNIH PONUDNIKIH.
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KOLUMNA MESECA
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STRANDogajanje v naslednjih tednih. Izbor edinstvenih dogodkov, ki jih gotovo ne bomo zamudili.

DAN ZA ... IZBOR PRIREDITEV IN DOGODKOV

MOZAIK UTRINKOV – 
LITERARNI VEČER Z 
RAZSTAVO ILUSTRACIJ 
MARJETE VITRIH IZ 
RADELJ OB DRAVI
ponedeljek, 30. september

Knjižnica Dravograd in Literarna skupina Utrip 
Zgornje Dravske doline prirejata literarni večer ob 
15-letnici delovanja Literarne skupine Utrip. Pred-
stavili nam bodo novi zbornik – Mozaik utrinkov. 
Vse, ki vam je všeč izražanje čustev, misli in obču-
tij  v pisani besedi ali na platnu, vljudno vabljeni v 
Knjižnico Dravograd.

Ob 18.00, Knjižnica Dravograd

JESENSKE SERENADE - 
IZ SVETEGA V SVET
četrtek, 5. september

Ingenium Ensemble je mešana pevska zasedba, 
katere začetki delovanja segajo v jesen 2009. 
Skupino sestavljajo mladi prekaljeni pevci z na-
menom ustvarjati in poustvarjati klasične in mo-
derne stvaritve, predstavljati javnosti novonastala 
dela ter rasti v sami kvaliteti izvedbe in interpre-
tacije. Odlična vokalna zasedba Ingenium Ensem-
ble nam bo pričarala nepozaben večer a cappela 
glasbe. Koncert z besedo povezuje Dejan Pevče-
vić.

Ob 20.00, Dvorec Bukovje LAN PARTY V 
MLADINSKEM CENTRU 
DRAVOGRAD
sobota, 21. september

Igrala se bo igra Call of duty 2, ekipno 3 proti 3. 
Žreb map in nasprotnih ekip se bo opravil pred 
začetkom igranja. Vsak igralec naj s sabo prine-
se svoj računalnik s pripadajočo opremo. Prijave 
se zbirajo do petka, 20. 9. 2013, preko e- maila;  
mladinskicenter.dravograd@gmail.com, ali na tel. 
št. 02 87 23 577 (v delovnem času). Prijav preko 
FB ne bomo upoštevali. Število prijav je omejeno!

Ob 15.00, MCD Dravograd

BREZPLAČNA JEZIKOV-
NA DELAVNICA »BIENE 
MAJA« ZA OTROKE
nedelja, 15. september

Tematsko obarvana jezikovna delavnica »Biene 
Maja« bo popeljala vašega otroka v svet nemšči-
ne na zabaven, spontan ter otroku prijazen način. 
Skupaj bomo peli, plesali in ustvarjali. Delavnica 
je brezplačna in primerna za otroke med 4. in 6. 
letom starosti. Prijavite se lahko na tel. št. 02 87 
23 577 (v delovnem času) in na mladinskicenter.
dravograd@gmail.com. Število mest je omejeno!

Ob 10.00, MCD Dravograd

RAZSTAVA - 100 LET V 
DOBRO DEDIŠČINE NA 
KOROŠKEM
petek, 27. september

Leto 1913 štejemo za začetek organiziranega 
varstva dediščine na Slovenskem, saj je bil takrat 
umetnostni zgodovinar France Stele imenovan 
za deželnega konservatorja spomeniškega urada 
za Kranjsko. Zavod za varstvo kulture dediščine 
Slovenije v počastitev častitljive obletnice koordi-
nira v okviru Dnevov evropske kulturne dediščine 
številne prireditve po vsej Sloveniji. Organizatorji 
so ZVKDS OE Maribor, Koroški pokrajinski muzej, 
Muzej Dravograd, Javni zavod Dravit Dravograd.

Ob 12.00, Dvorec Bukovje

KLOVNESA RAZGRAJA
nedelja, 8. september

Odlična predstava za otroke v izvedbi klovnese 
Eve Škofič Maurer, ki bo otroke popeljala v svet 
razgrajaških in neverjetno smešnih klovnov. 
Mozaik cirkuških veščin klovnese: nagajiva vrvo-
hodka, hitra žonglerka, nerodna pevska zvezda, 
zasanjana Trnuljčica, razigrana učiteljica – vse v 
eni osebi! Prireditev je še zadnja letos v sklopu 
projekta Koroškega kulturnega poletja.

Ob 11.00, Dvorec Bukovje

JESENSKE SERENADE – 
CONFETTI MUSICALI
četrtek, 26. september

Komorna zasedba Hymnia je kvartet dveh kljuna-
stih flavt, teorbe in čembala, v katerem pod men-
torstvom doc. Mateje Bajt igrajo Urška Cvetko, 
Kristina Martinc, Martina Okoliš in Izidor Erazem 
Grafenauer. Sodelovati so začeli na seminarju sta-
re glasbe na Ptuju leta 2008. Od takrat Hymnia 
sodeluje pri številnih projektih stare glasbe in 
koncertira po Sloveniji in tujini. Hymnia je za svo-
je dosežke leta 2012 prejela Prešernovo nagrado 
Akademije za glasbo v Ljubljani. Koncert z bese-
do povezuje Tina Uršič.

Ob 20.00, Dvorec Bukovje

»KULTURNO POPOLDNE 
POD VAŠKO LIPO« V 
TRBONJAH
sobota, 28. september

Lipa velja za nekakšen simbol slovenstva, obe-
nem pa simbolizira prijateljstvo in druženje. Že 
naši predniki so se srečevali pod lipami, nekateri 
pa so jim pripisali celo zdravilne lastnosti. Priredi-
tev bo potekala pod šotorom na prireditvenem 
prostoru gasilskega doma Trbonje. Organizatorja 
sta Krajevna skupnost Trbonje in Godba Trbonje, 
ki vas vabita, da pridete in uživate v bogatem kul-
turnem programu v katerem se bo našlo za vsa-
kega nekaj.

Ob 16.00, prireditveni prostor v Trbonjah



ČETRTEK, 5. september
JESENSKE SERENADE – IZ SVETEGA V 
SVET
Odlična vokalna zasedba Ingenium 
Ensemble nam bo pričarala nepozaben 
večer a cappela glasbe. Koncert z besedo 
povezuje Dejan Pevčević.
Ob 20.00, Dvorec Bukovje

Športni dogodki

Turizem

Mladinske dejavnosti

Drugi dogodki

IZBOR PRIREDITEV IN DOGODKOV V BARVAH

Kulturni dogodki

NEDELJA, 8. september

Koncert poteka v sklopu projekta Koroške-
ga kulturnega poletja.
Ob 20.00, Dvorec Bukovje

ČETRTEK, 12. september
JESENSKE SERENADE – 
EKSPRESIVNOST, GLAVNA VRLINA
Na mojstrskem harmoniju se nam bo 
predstavil Tomaž Sevšek. Koncert z besedo 
povezuje Tina Uršič.
Ob 20.00, Dvorec Bukovje

SOBOTA, 14. september
KEGLJANJE 1. A SLOVENSKA LIGA 
DRAVOGRAD INTEROKNO : CALCIT 
KAMNIK
Ob 17.00, Športni center Dravograd
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KOLEDAR PRIREDITEV IN DOGODKOV od 1. do 30. septembra 2013

SOBOTA, 7. september
SREČANJE S SORODNIKI S KULTURNIM 
PROGRAMOM IN DRUŽENJEM
Ob 9.30, Dom starostnikov Črneče

USTVARJALNA DELAVNICA – POZDRAV 
NOVEMU ŠOLSKEMU LETU
Vsi tisti otroci (in seveda starši, babice, 
dedki …), ki radi ustvarjate, packate, riše-
te, lepite in kreativno preživljate svoj prosti 
čas, lepo vabljeni na ustvarjalno delavnico 
v Mladinski center Dravograd. Pričelo se 
je novo šolsko leto in poskrbeli bomo, da 
bodo naše pisalne mize pospravljene in 
urejene. V ta namen si bomo izdelali držalo 
za svinčnike in barvice ter unikaten urnik, 
če pa nam bo ostalo kaj časa, pa imamo 
na zalogi še par idej za šolske pripomočke. 
Zaradi nabave materiala so prijave na delav-
nico OBVEZNE! Zbiramo jih na telefonski št. 
87 23 576 v času uradnih ur ali na e-naslovu 
mladinskicenter.dravograd@gmail.com. 
Delavnica je brezplačna!
Ob 10.00, MCD Dravograd

KONCERTNI VEČER DAVORINA MORIJA 
IN ELISABETH WHÖRER – KLAVIR IN 
VIOLINA

KLOVNESA RAZGRAJA
Odlična predstava za otroke v izvedbi 
klovnese Eve Škofič Maurer, ki bo otroke 
popeljala v svet razgrajaških in neverjetno 
smešnih klovnov ... Prireditev je še zadnja 
letos v sklopu projekta Koroškega kultur-
nega poletja.
Ob 11.00, Dvorec Bukovje

PETEK, 13. september
PREDSTAVITVE KOROŠKIH OBČIN V 
DVORCU BUKOVJE – OBČINA PREVALJE
Z jesenjo v Dvorcu Bukovje zopet gostimo 
koroške občine. Občina Prevalje se nam bo 
predstavila s koncertom KAPZ Mohorjan 
in MPZ Vres ter z razstavama KD Karinta in 
razstavo knjig KD Mohorjan.
Ob 19.00, Dvorec Bukovje

SOBOTA, 14. september
NOGOMET STAREJŠI DEČKI U-14 
VZHOD
NŠ ROBERT KOREN DRAVOGRAD : 
KOVINAR TEZNO
Ob 11.00, Športni center Dravograd

NOGOMET ŠTAJERSKA LIGA – 
ČLANI
KOROŠKA DRAVOGRAD : POHORJE
Ob 16.30, Športni center Dravograd

NEDELJA, 15. september
SKRIVNOSTNE VILININE POČITNIŠKE 
DOGODIVŠČINE – ANIMACIJE ZA 
OTROKE
Primerno za otroke od 2. let dalje. 
Animacije so brezplačne. Organizatorja sta 
Javni zavod Dravit in Animacijska skupina 
Vilina.
Ob 10.00, Dvorec Bukovje

BREZPLAČNA JEZIKOVNA DELAVNICA 
»BIENE MAJA« ZA OTROKE
Tematsko obarvana jezikovna delavnica 
»Biene Maja« bo popeljala vašega otroka 
v svet nemščine na zabaven, spontan ter 
otroku prijazen način. Skupaj bomo peli, 
plesali in ustvarjali. Delavnica je brezplač-
na in primerna za otroke med 4. in 6. letom 
starosti.
Prijavite se lahko na tel. št. 02 87 23 577 (v 
delovnem času) in na mladinskicenter.dravo-
grad@gmail.com. Število mest je omejeno!
Ob 10.00, MCD Dravograd

NOGOMET 1. SML IN 1. SKL
NŠ ROBERT KOREN DRAVOGRAD : 
DOMŽALE
Ob 14.30 in 16.30, Športni center Dravograd

ČETRTEK, 19. september
JESENSKE SERENADE – SAMI PESNIKI IN 
SAME BABE
Odlična zasedba Same babe nam bo pri-
čarala nepozaben večer posebne glasbe. 
Koncert z besedo povezuje Dejan Pevčević.
Ob 20.00, Dvorec Bukovje

TO IMAMO V DRUŽINI – KOMEDIJA
Nastopa Gledališče Toneta Čufarja,
Jesenice.
Ob 20.00, Kulturni dom Pliberk

SOBOTA, 21. september
NOGOMET 1. SML IN 1. SKL
NŠ ROBERT KOREN DRAVOGRAD : 
ALUMINIJ
Ob 14.30 in 16.30, Športni center Dravograd

LAN PARTY V MLADINSKEM CENTRU 
DRAVOGRAD
Igrala se bo igra Call of duty 2, ekipno 3 
proti 3. Žreb map in nasprotnih ekip se 
bo opravil pred začetkom igranja. Vsak 
igralec naj s sabo prinese svoj računalnik s 
pripadajočo opremo.
Prijave se zbirajo do petka, 20. 9. 2013, preko 
e-maila: mladinskicenter.dravograd@gmail.
com, ali na tel. št. 02 87 23 577 (v delovnem 
času). Prijav preko FB ne bomo upoštevali. 
Število prijav je omejeno!
Ob 15.00, MCD Dravograd

NEDELJA, 22. september
BREZPLAČNA JEZIKOVNA DELAVNICA 
»WICKY VIKING« ZA OTROKE
Se še spomnite Viki Vikinga in njegovih 
dogodivščin? Bi radi, da ga spoznajo tudi 
Vaši otroci? Tematsko obarvana jezikovna 
delavnica »Wicky Viking« bo približala 
Vašemu otroku svet nemščine na zabaven, 
spontan ter otroku prijazen način. Skupaj 
bomo peli, plesali in ustvarjali.
Delavnica je brezplačna in primerna za 
otroke med 7. in 9. letom starosti. Prijavite 
se lahko na tel. št. 02 87 23 577 (v delovnem 
času) in na mladinskicenter.dravograd@
gmail.com. Število mest je omejeno! Pridite, 
zabavno bo!
Ob 10.00, MCD Dravograd

ČETRTEK, 26. september
JESENSKE SERENADE – CONFETTI 
MUSICALI
Odličen večer vrhunske glasbe nam bo 
pripravil Kvartet Hymnia. Koncert z besedo 
povezuje Tina Uršič.
Ob 20.00, Dvorec Bukovje



PETEK, 27. september
RAZSTAVA – 100 LET V DOBRO DE-
DIŠČINE NA KOROŠKEM – PREGLED 
KONSERVATORSKE DEJAVNOSTI V SV 
SLOVENIJI V ZADNJIH 100 LETIH
Razstavo pripravljajo sodelavci Zavoda za 
varstvo kulturne dediščine Slovenije, Ob-
močne enote Maribor, izpostavljeni bodo 
prispevki posameznikov pri varovanju in 
ohranjanju kulturne dediščine, obravnava-
ne bodo vse zvrsti dediščine, izpostavljeni 
napori za ohranitev, opozorili pa bodo tudi 
na neuspele poizkuse varstva dediščine. 
Organizatorji so ZVKDS OE Maribor, Koroški 
pokrajinski muzej, Muzej Dravograd, Javni 
zavod Dravit Dravograd.
Ob 12.00, Dvorec Bukovje
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STRAN Terminski razpored prireditev in dogodkov v občini Dravograd

KOLEDAR PRIREDITEV IN DOGODKOV od 1. do 30. septembra 2013

SOBOTA, 28. september
NOGOMET STAREJŠI DEČKI U-14 
VZHOD
NŠ ROBERT KOREN DRAVOGRAD : 
RUDAR VELENJE
Ob 11.00, Športni center Dravograd

»KULTURNO POPOLDNE POD VAŠKO 
LIPO« V TRBONJAH
Prireditev bo potekala pod šotorom na 
prireditvenem prostoru gasilskega doma 
Trbonje.
Organizatorja sta Krajevna skupnost Trbonje 
in Godba Trbonje, ki vas vabita, da pridete in 
uživate v bogatem kulturnem programu v 
katerem se bo našlo za vsakega nekaj.
Ob 16.00, prireditveni prostor v Trbonjah

NOGOMET ŠTAJERSKA LIGA – ČLANI
KOROŠKA DRAVOGRAD : ŽALEC
Ob 17.00, Športni center Dravograd

KEGLJANJE 1. A SLOVENSKA LIGA
DRAVOGRAD INTEROKNO : SINET
Ob 17.00, Športni center Dravograd

NEDELJA, 29. september
KEGLJANJE 1. A SLOVENSKA LIGA 
DRAVOGRAD INTEROKNO : LJUBELJ
Ob 11.00, Športni center Dravograd

PONEDELJEK, 30. september
MOZAIK UTRINKOV – LITERARNI VEČER 
Z RAZSTAVO ILUSTRACIJ MARJETE 
VITRIH IZ RADELJ OB DRAVI
Knjižnica Dravograd in Literarna skupina 
Utrip Zgornje Dravske doline prirejata 
literarni večer ob 15-letnici delovanja Lite-
rarne skupine Utrip. Predstavili bodo novi 
zbornik – Mozaik utrinkov.
Ob 18.00, Knjižnica Dravograd

Brezžično lokalno internetno omrežje po dravograjskem trgu in poslovnem centru Meža.

30 minut brezplačne uporabe!  24 ur ali 1 GB prenosa = 2 €
Kuponi z gesli so na voljo v TICu in Dvorcu Bukovje!

Informacije: 02 87 10 285 in 02 87 23 583
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NAPOVED DOGODKA
BESEDILO: Robert Preglau, FOTOGRAFIJA: svetovni splet

ŠE ZADNJA DVA DOGODKA V 
OKVIRU KOROŠKEGA KULTURNEGA 
POLETJA NA KOROŠKEM

V septembru, natančneje 7. in 8. septem-
bra bosta v Dvorcu Bukovje in pred njim 
potekala še zadnja dva dogodka v okviru 

projekta Koroško kulturno poletje na Koroškem.

Koroško kulturno poletje se je v drugih sode-
lujočih občinah že zaključilo, čeprav je trajanje 
festivala časovno umeščeno med 15. junij in 15. 
september. Tako sta nam ostali samo še dve pri-
reditvi v Dravogradu.

V soboto, 7. septembra bo ob 20.00 uri v Dvorcu 
Bukovje potekal večer resne glasbe z domači-
nom Davorinom Morijem na klavirju in njegovo 
zaročenko Elisabeth Whörer na violini. Elisabeth 
Wöhrer in Davorin Mori oba sta študenta Uni-
verze za glasbo v Salzburgu oz. Konservatorija 
za glasbo v Celovcu. Sta tudi člana organizacije 
»Yehudi Menuhin Live Music Now«, s katero se 
predstavljata na večini koncertov v sosednji Av-
striji. Na koncertu bosta izvedla dela Beethovna, 
Brahmsa, Ravela, prvič pa se bosta v Sloveniji 
predstavila s Sonato za violino in klavir Matije 
Krečiča (1988*), ki je bila napisana po naročilo za 
njun duet. Tako se nam obeta še en prvovrsten 
večer resne glasbe v čudovitem ambientu Dvor-
ca Bukovje.
V nedeljo, 8. septembra pa se bo odvijala še ena 

zanimiva prireditev v parku dvorca in sicer ob 
11. uri bo nastopila klovnesa Eva Škofič Maurer z 
odlično predstavo za otroke.

Glavna zvezda predstave, klovnesa Sfrčkljana, je 
seveda izobražena oseba, ki bolj ali manj aktivno 
govori več jezikov: angleško, rusko, slovensko, 
srbsko in hrvaško. Ima pa eno majceno pomanj-
kljivost, in sicer, če je pod stresom, se začne ne-
zaustavljivo smejati. Klovnesa Sfrčkljana bo gle-
dalce naučila osnov lepega vedenja, odpela bo 
še vedno zelo priljubljeno pesem z naslovom: »La, 
la, la«, s katero se je leta 1978 prijavila na Emo, ter 
se vrnila daleč v preteklost, s prikazom zgodbe o 
Tisti jablani. Za vrhunec predstave bo poskrbela z 
izvedbo zelo nevarne točke, kjer bo hodila po vrvi, 
ne da bi pokazala spodnje hlačke. Če boste hoteli 
še, boste doživeli točko »Leteči paradižniki«.

Predstava Klovnesa razgraja je bila na festivalu 
Zrno soli v Piranu (2012) nagrajena kot najboljši 
gledališki dogodek.

Verjamemo, da boste v kulturnem dogajanju, 
ki se septembra po kratkem počitku zopet vra-
ča med nas našli kaj zanimivega zase in za vaše 
otroke.
Se vidimo na kateri od prireditev.

Naredimo nekaj zase

Omogočajmo si igro, šport, 
rekreacijo in druženje.

Varujmo naša igrišča!
Spremenimo uporabniško kulturo športnih in otroških igrišč. 
Prenehajmo z vandalizmom, nekontroliranim popivanjem in sme-
tenjem na igriščih. S tem bomo omogočili, da bomo lahko sredstva, 
ki jih moramo sicer zapravljati za nepotrebna popravila, investirali v 
sodobnejšo opremo in športne pripomočke!
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OBVESTILA
Obvestila društev in drugih organizacij

DRUŠTVO DIABETIKOV POLŽKI
V SEPTEMBRU 2013 VAS POLŽKI VABIMO:
– 1. 9. 2013 ob 9. uri na pohod, predavanje (Požarna preventiva našega doma) in piknik v Trbonjah. 
Dobimo se na prireditvenem prostoru za Gasilskim domom. Cena piknika, ki zajema hrano in eno 
pijačo je ob prijavi 5 €. Inf. in prijave: Ivan 040 562 472
– 3. 9. 2013 ob 17. uri na pohod od ZD do Hudopiska na skalo ali do Projeta in nazaj.
– 10. 9. 2013 ob 17. uri na pohod od ZD na Dobrovo in nazaj.
– 17. 9. 2013 ob 17. uri na pohod od ZD do sp. Viča – stara karavla – skozi zg. Vič nazaj.
– 24. 9. 2013 na pohod na PECO z avstrijske smeri. Dobimo se ob 8. uri za hotelom Traberg, nato se 
peljemo (z avtobusom) do Pliberka ter z gondolo do koče in naprej do vrha peš. Inf. in prijave: Ivan 
040 562 472
– 24. 9. 2013 ob 17. uri: na pohod do konjušnice v Črneče in nazaj.
Pohode vodi Anica Repnik (051 381 013).

KEGLJANJE
Kegljaški klub Interokno Dravograd obvešča vse ljubitelje kegljanja in rekreativce, da se bo rekreacija 
na kegljišču pričela v septembru. Vsi, ki bi si želeli kegljati, pa še nimate termina, se obrnite na Riharda 
Maroška ( 041 729 608 ). Z njim se boste lahko dogovorili o možnostih za zasedbo prostih terminov. 
Prav tako vas obveščamo, da se bodo v septembru pričeli treningi za mlade kegljače, katerih se 
lahko udeležijo vsi zainteresirani otroci med 10. in 15. letom starosti. Tečaj bo potekal vsak torek in 
četrtek ob 16.00 uri. Vsi udeleženci morajo imeti s seboj primerno športno opremo in ČISTE športne 
copate, najbolje s surovo gumo na podplatu.

NOGOMET – ONL DRAVOGRAD
8. 9. 2013 / 1. krog
15. 9. 2013 / 2. krog
22. 9. 2013 / 3. krog
29. 9. 2013 / 4. krog

Prva tekma se prične ob 9.00 uri in druga ob 10.10 uri.

S KOLESOM NA SPLAVARJENJE
V soboto, 21. septembra 2013 se bomo odpravili na kolesarski izlet »S kolesom na splavarjenje«. 
Na vodeni kolesarski turi, primerni za rekreativne kolesarje, bomo združili kolesarjenje in doživljajsko 
vožnjo s splavom po reki Dravi.
Po prijetni in nenaporni vožnji na urejeni kolesarski poti po Mislinjski dolini ter Dravski kolesarski 
poti med Dravogradom in Trbonjami, med obronki gozdnatega Pohorja s častitljivimi stoletnimi 
bukvami na eni strani in le na videz ukročeno reko Dravo na drugi strani ter vmesnim postankom in 
ogledom Dvorca Bukovje, bomo avanturo nadaljevali z vožnjo s splavom po reki Dravi. Potrošeno 
energijo bomo nadomestili s pravo tradicionalno flosarsko malico – na splavu! Po končni vožnji 
s splavom bo omogočen prevoz kolesarjev in koles nazaj v Slovenj Gradec. Vsi udeleženci bodo 
sodelovali v nagradnem žrebanju!

Izhodišče: parkiriršče ob kolesarski poti pri Hostlu Slovenj Gradec.
Urnik, sobota, 21. 9. 2013:
9.30–10.45 – prijave in plačilo startnine,
11.00 začetek kolesarjenja,
14.00 začetek splavarjenja s Koroškimi splavarji na Vratih,
16.00 zaključek splavarjenja in kolesarskega izleta.

Cena izleta: 20 € / osebo.
Cena vključuje: vožnjo s splavom, tradicionalno flosarsko malico, energijsko ploščico in napitek, 
vodenje kolesarskega izleta, koordinacijo dogodka, ogled Dvorca Bukovje.
Doplačila: prevoz osebe in kolesa nazaj na izhodišče v Slovenj Gradcu.
Obvezna oprema: izpravno kolo, čelada.
Opozorilo: trasa izleta delno poteka po državnih cestah, zato se od udeležencev pričakuje poznava-
nje cestno prometnih predpisov.
Število udeležencev je omejeno! Obvezne prijave do četrtka, 19. 9. 2013, na elektronski naslov 
perozajc@gmail.com ali telefon 041 817 312 (Peter).

Zbiranje informacij o prireditvah in dogodkih se posreduje najkasneje do 15. v mesecu:
Robert Preglau, e-pošta: robert.preglau@jskd.si, telefon: 02 87 23 581.
Navodila za objavo prireditev in dogodkov so objavljena: www.dravit.si/sticisce
Navodila za objavo oglasov so objavljena: www.dravit.si/sticisce

DVORANA ŠPIC D – POZIV
Vsa zainteresirana društva in posameznike obveščamo, da zbiramo prijave za uporabo dvoran (veli-
ka dvorana, mala dvorana in večnamenska dvorana) in sicer za mesece september, oktober, novem-
ber in december letošnjega leta. Prednost pri rezervaciji terminov imajo društva oziroma klubi, ki 
imajo svoje selekcije v tekmovalnih procesih.
Vlogo pošljite na naslov: Javni zavod Dravit, Bukovje 13, 2370 Dravograd, ali na e-mail: sportni-
center@dravit.si ali zizek.darko@gmail.com

KNJIŽNICA DRAVOGRAD
Od 1. do 30. septembra poteka REŠEVANJE NAGRADNE KNJIŽNE UGANKE.
6. september ob 12. uri bo NAGRADNO ŽREBANJE BRALCEV PAKETOV PRESENEČENJA IN PRA-
VLJIČNIH NAHRBTNIKOV.
Prva pravljična ura bo v torek, 1. oktobra 2013, ob 16. 30.
Poletje se poslavlja in tako v septembru prehajamo na običajni urnik knjižnice:
Ponedeljek – četrtek: od 7.00 do 18.00
Petek: od 7.00 do 15.00
Sobota: od 8.00 do 13.00
Knjižnica ima novi internetni naslov, in sicer: www.knjiznica-dravograd.si

RIBOLOV
Od petka, 27. septembra do nedelje 29. septembra bo v Dvorcu Bukovje potekala mednarodna 
muharska akademija za ribiče muharje, na kateri bodo sodelovali slovenski in avstrijski ribiči muharji. 
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PROGRAM KOROŠKE TELEVIZIJE DRAVOGRAD – SEPTEMBER 2013
BESEDILO: uredništvo Koroške TV Dravograd

OPOMBE
* Ponovitev oddaj naslednji dan ob 10. uri
* Ob možnih nenapovedanih dogodkih ali prireditvah so možne spremembe programa
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2. sep 20:00
3. sep 10:00 in 20:00
4. sep 20:00 in 22:05

5. sep 10:00 in 20:00  
 in 20:47
6. sep 10:00 in 20:00
7. sep 10:00
8. sep 10:00
9. sep 20:00
10. sep 10:00 in 20:00
11. sep 20:00 in 20:30
12. sep 20:00
13. sep 20:00
14. sep 10:00
15. sep 10:00
16. sep 20:00
17. sep 20:00
18. sep 20:00 in 20:30
19. sep 10:00 in 20:00
20. sep 20:00
21. sep 10:00
22. sep 10:00
23. sep 20:00
24. sep 20:00
25. sep 20:00 in 20:30
26. sep 20:00
27. sep 20:00
28. sep 10:00
29. sep 10:00
30. sep 20:00
1. okt 20:00

Obzornik, Novo šolsko leto je tu
Obzornik, Novo šolsko leto je tu, ponovitev
Spomini na preteklo šolsko leto (OŠ Šentjanž in OŠ Dravograd),
Preglednik, TV MB
Spomini na preteklo šolsko leto (OŠ Šentjanž in OŠ Dravograd), ponovitev, 
GŠ Ravne odd. Dravograd zaključni koncert, Skupina Rompompom
Zlata trobenta Dravograda, delni posnetek prireditve, Koktajl, TV MB
Zlata trobenta Dravograda, delni posnetek prireditve
Ponovitev oddaj tedna
Obzornik
Obzornik
Preglednik, TV MB, Alojzijev koncert
Pojo vam naši zbori, MPZ Šempeterski pavri, MPZ DU Dravograd
Koktajl, TV MB
Koktajl, TV MB, ponovitev
Ponovitev oddaj tedna
Obzornik
Obzornik
Preglednik, TV MB, Preteklost v spominih
Preglednik, TV MB, ponovitev, Koncert učencev GI Katica
Koktajl, TV MB
Koktajl, TV MB, ponovitev
Ponovitev oddaj tedna
Obzornik
Obzornik
Preglednik, TV MB 8. srečanje Koroških pevskih zborov in rogistov
Trbonje, 15. srečanje pihalnih orkestrov
Koktajl, TV MB
Koktajl, TV MB, ponovitev
Ponovitev oddaj tedna
Obzornik
Obzornik



RABA ENERGIJE PRI GOSPODINJSKIH 
APARATIH: ZAMRZOVALNIK

OGLASNO SPOROČILO

Zamrzovalnik je naprava, ki je namenjena za-
mrzovanju in dolgotrajnemu shranjevanju 
živil pri nizki temperaturi. Zamrzovalnik de-

luje na enakem principu kot hladilnik. Tudi zamr-
zovalniki so večinoma kompresorskega tipa, kar 
pomeni, da njihovo notranjost prek uparjalnika 
hladi hladilna tekočina, ki oddaja toploto v okoli-
co preko hladilnih reber kondenzatorja na zadnji 
strani naprave.
Zaradi velike temperaturne razlike, ki jo naprava 
vzdržuje med okolico in notranjostjo, je poraba 
električne energije mnogo večja kot pri hladilni-
kih.

Zamrzovalnik je med največjimi porabniki elek-
trične energije v gospodinjstvu! S pravilno izbiro 
in uporabo aparata pa lahko bistveno prispevamo 
k zmanjšanju rabe električne energije in s tem k 
manjšemu obremenjevanju okolja.
Po podatkih Elektro Ljubljana porabimo v sloven-
skih gospodinjstvih za delovanje zamrzovalnikov 
in hladilnikov približno tretjino električne energije 
porabljene v gospodinjstvih. Z zamrzovalnikom je 
opremljenih kar 86 % slovenskih gospodinjstev, s 
hladilnikom pa skoraj vsa.
Zato je zelo pomembno, da se ob nakupu odlo-

čimo za energijsko učinkovit aparat, ki sicer stane 
nekoliko več, zato pa porabi 40 do 60 % energije 
manj.

V okviru programov za učinkovito rabo energije 
so bili sprejeti številni ukrepi, med drugim tudi 
obvezno označevanje gospodinjskih aparatov z 
energetsko nalepko.
V državah Evropske unije je za večino gospo-
dinjskih aparatov uporaba energetske nalepke 
obvezna. Gospodinjski stroji so glede na energij-
sko učinkovitost razvrščeni v razrede; in sicer od 
razreda A do G. Razred A pomeni najmanjšo rabo 
energije oz. večjo energijsko učinkovitost, razred 
G pa največjo rabo energije oz. manjšo energijsko 
učinkovitost.
V državah Evropske unije že od leta 1999 ni več 
dovoljena prodaja zamrzovalnih omar, ki sodijo v 
energetske razrede slabše od C; in zamrzovalnih 
skrinj, ki sodijo v energetske razrede F in G.

Proizvajalci naprav navajajo podatke o rabi energi-
je za posamezne modele zamrzovalnikov in hkrati 
opozarjajo, da je dejanska poraba električne ener-
gije odvisna od načina uporabe aparata. Da bo 
vaš zamrzovalnik dejansko energijsko učinkovit, 
upoštevajte naslednje napotke:
• Zamrzovalnik postavite v klet ali drug hladen pro-
stor, saj visoka temperatura prostora, v katerem 
naprava stoji, poveča porabo električne energije!
• Poskrbite za zadostno kroženje zraka v okolici 
zamrzovalnika in s tem zadostno hlajenje konden-
zatorja in kompresorja!
• Pravilna nastavitev temperature hlajenja je zelo 
pomembna! Da se ohrani visoka kakovost živil, 
zadošča nastavitev temperature na –18 °C. Vsaka 
stopinja znižanja temperature v zamrzovalnem 
prostoru pomeni približno 5 % višjo porabo ele-
ktrične energije.

EKOLOGIJA20
STRAN BESEDILO: Boris Kac, energetski svetovalec ENSVET, FOTOGRAFIJA: svetovni splet



29. september je sve-
t o v n i 

dan srca, ki je namenjen osveščanju javnosti o 
dejavnikih tveganja in promociji preventivnih 
ukrepov za zmanjševanje 
bolezni srca in možganske 
kapi. Bolezni srca in žilja ter 
možganska kap povzro-
čijo največ smrti na svetu, 
skupaj zahtevajo kar 17,5 
milijonov življenj na leto. 
Srčno-žilne bolezni v veliki 
meri izvirajo iz nezdravih 
življenjskih navad, kot so uživanje hitre prehra-
ne in sladkih pijač ter slabih telesnih priprav. Na 
večino dejavnikov tveganja za nastanek teh bo-
lezni lahko pomembno vplivamo sami, zato se 
je potrebno osredotočiti na preventivo in spre-
meniti te navade. Slovenija se sicer uvršča med 
15 najbolj uspešnih držav Evropske unije pri pre-
prečevanju teh bolezni, vseeno pa števila ljudi s 
preveliko telesno težo, slabo fizično pripravljeno-
stjo in tveganjem za diabetes segajo previsoko. 
Ključnega pomena pri spopadanju z najpogo-
stejšim vzrokom smrti v Sloveniji in Evropski uni-

ji, boleznimi srca in žilja, je poudarjanje pomena 
gibanja, zato vas tokrat vabimo na Pot za srce oz. 
Srčkovo pot. To je rekreativna in razgibana pot, 
namenjena izboljšanju telesnih sposobnosti in 

počutja.
Zamisel o Srčkovi poti se je 
porodila ob iskanju možno-
sti, kaj bi v Dravogradu po-
nudili ljudem za zdravje. V 
študijskem krožku, ki deluje 
v okviru Društva za zdravje 
srca in ožilja Slovenije, so 
si zamislili pot, jo uredili in 

barvito označili ter jo ponudili kot možnost za 
rekreativne pohode. Pot je speljana po številnih 
stezah in opuščenih kolovozih. Da bi ji dodali tudi 
raziskovalno vsebino, so postavili 20 informacij-
skih točk, na katerih lahko zasledimo večji del po-
datkov o naravni dediščini Dravograda.

Pot ni zahtevna, primerna je za vsakogar, dol-
ga je približno pet kilometrov, višinska razlika 
pa je 180 metrov. Začne se pri Zdravstvenem 
domu, se obrne proti severu na stopnice in se 
ob smerni tabli pri Poberžnikovi hiši priključi na 

lokalno cesto Dravograd-Ojstrica. Nadaljuje se 
proti staremu gradu. Najprej se lahko ustavimo 
pri gozdarski hiši, pri Forsthausu, kjer so nekdaj 
stanovali in opravljali svoje delo gozdarji. Hiša se 
je ohranila v prvotni podobi, z njo pa tudi stolp, 
ki pritegne naš pogled in je imel prav poseben 
namen. V bližini je bila nekdaj drevesnica; tu si 
lahko preberemo vse o vzgoji sadik smreke, bora 
in macesna. Pot nas nato vodi do gozdne ceste 
Grad-Kuplen. Na vrhu se razpre čudovit razgled 
na mesto Dravograd, njegovo okolico, širne ze-
lene gozdove. Severno od gradu pot pelje do 
razvalin okroglega sodnega stolpa, v katerem je 
ugasnilo marsikatero življenje takratnih tlačanov. 
Na poti pod Grajsko bajto nas kmalu ob vstopu 
v gozd usmeri kažipot po kolovozu na lokalno 
cesto Viltužnik-Mori. Od tam se vidijo Libeliška 
gora in Strojna ter vsi trije dravograjski mostovi, 
železniški ter dva cestna. Izreden pogled je tudi 
na Dravograjsko jezero, ki je nastalo po izgradnji 
hidroelektrarne. Pot nas nato vodi dalje do držav-
ne ceste Dravograd-Vič, mimo hotela in bencin-
skega servisa ter se vije po stezi mimo Športnega 
centra in mimo pokopališča vse tja do Ribiškega 
doma, kjer se približa reki Dravi. Pri Planšaku ob 

pomolu stoji tabla s pojasnili o natovarjanju re-
zanega lesa, šajkah, brodu in pristanišču, malo 
naprej pa so še podatki o zgodovini mostu in 
mostninah. Na informacijski tabli tudi piše vse o 
tihotapljenju soli in še česa. S te najzahodnejše 
točke je pot speljana po delu trimske steze mimo 
železniškega mostu, ki je preživel bombardiranje 
med drugo svetovno vojno. Pot nato zavije dalje 
po klancu pod pošto do občine in se ob dravo-
grajskem zdravstvenem domu konča.

Pot ni prestrma in ne predolga, človek potrebuje 
uro in pol, da jo prehodi (če si vmes ogledujete 
znamenitosti, traja dlje). Kot pravijo zdravniki, je 
ta čas pravi, da srce doseže tisto pravo frekvenco, 
110 utripov na minuto. Hoja je odlična aerobna 
vaja, saj je kisik najboljša hrana za vse dele te-
lesa. Upoštevajte torej slogan Srčkove poti: če 
imaš svoj srček rad, pojdi peš na stari grad, saj 
vam sprehod po Srčkovi poti poleg koristi za srce 
ponuja še svežino narave, mir in spokojnost ter 
izreden razgled na Dravograd in njegovo okolico. 

HOJA JE 
ODLIČNA 
ZA SRCE.
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NA POTEP ...

ČE IMAŠ SVOJ SRČEK RAD,
POJDI PEŠ NA STARI GRAD

V TEM MESECU OBELEŽUJEMO SVETOVNI DAN SRCA. POMISLITE NA SVOJE ZDRAVJE IN S SPREHODOM 
PO SRČKOVI POTI NAREDITE NEKAJ DOBREGA ZASE.



Princeskin rojstni dan                               

 Viteški rojstni dan

Ustvarjalni rojstni dan                               

Zabava  s čarovnico Melito

Športni rojstni dan

Svojstveno praznovanje 
rojstnega dne

Organiziramo razigrana tematska 
praznovanja za vaše najmlajše.  
Javni zavod Dravit Dravograd
tel: 02 87 23 583, 
e-mail: tajnistvodravit@siol.net 
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