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VSEBINA
Stičišče od 1. do 30. aprila 2014

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: dvorecbukovje@dravit.si, tel: 02 8723 583. Koordinator Stičišča: Katja Čevnik. Naklada: 3200 
izvodov. Prelom in priprava za tisk: JZ Dravit, e-pošta: sticisce.design@gmail.com. april, 2014. 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:  Matic Grudnik.
Rok za oddajo vsebin za majsko številko je 15. april 2014.

Dan za ... izbor prireditev in dogodkov

Koledar prireditev in dogodkov od 1. do 30. aprila 2014

Napoved dogodka: 30. JUBILEJNA RAZSTAVA VELIKONOČNIH PIRHOV 

LOTKE NENADIĆ

Pretekli dogodek: DRAVOGRAD JE DO TURISTOV NAJBOLJ PRIJAZEN 

KRAJ!

Bili smo tam

Na potep: DNEVNIKOVA IZVIDNICA

Obvestila

Program Koroške televizije Dravograd – april 2014

Ekologija: STEKLENIK ALI ZIMSKI VRT

Čistilna akcija: OČISTIMO NASELJA V OBČINI DRAVOGRAD 2014
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druženje ob tabornem ognju / peka dobrot ob ognju / učenje prvih 
taborniških veščin / taborne družabne igre / pripovedovanje zgodb 

-  velike oči, ki vidijo strah povsod in še kje...                          

S praznovanjem pustolovskega rojstnega dne na dvorišču in v 
parku dvorca Bukovje, lahko tudi vašim otrokom pričarate delček 

vašega načina odraščanja!

PUSTOLOVSKI ROJSTNI DAN

Javni zavod Dravit Dravograd
tel: 02 87 23 583, 

e-mail: dvorecbukovje@dravit.si



04
STRAN

05
STRANDogajanje v naslednjih tednih. Izbor edinstvenih dogodkov, ki jih gotovo ne bomo zamudili.

DAN ZA ... IZBOR PRIREDITEV IN DOGODKOV

POHODA NA DANIJELSKI 
IN GRUBARJEV VRH
nedelja, 27. april

Nedelja je lahko pravi športni dan. Vabimo vas na 
pohod na Danijelski vrh. Zbirno mesto je pred ga-
silskim domom v Trbonjah. Za vse udeležence bo 
pripravljen brezplačen topel obrok in pijača. Za-
radi organizacije prosijo za prijave na telefon 031 
406 826 s klicem ali SMS sporočilom. KS Šentjanž 
pa organizira pohod na Gruberjev vrh, kamor 
se lahko odpravite ob 10. uri iz spodnje postaje 
smučišča Bukovnik. Ob 13.00 bo sledil kolesarski 
vzpon Šentjanž - smučišče Bukovnik, hkrati pa bo 
potekala tudi otvoritev ceste do smučišča Bukov-
nik. Od 14. ure dalje pa ste vabljeni na družabno 
srečanje s kulturnim programom na parkirišču 
smučišča Bukovnik. Dodatne informacije: Srečko 
040 147 227, Mateja 041 831 622.

Ob 8.00, pred gasilskim domom Trbonje 
in ob 10.00 pri smučišču Bukovnik

MEDNARODNI DAN 
KNJIG ZA OTROKE
sreda, 2. april

V knjižnici Dravograd na mednarodni dan knjig za 
otroke pripravljajo razstavo Andersenovih knjig in 
poučni kviz za šolarje o delih in življenju danskega 
pisatelja, ki so mu svetovno slavo prinesle pravlji-
ce, ki so prevedene v največ svetovnih jezikov. 
Na ta dan bo na voljo tudi brezplačno enoletno 
članstvo za nove člane in vračanje predolgo izpo-
sojenega gradiva brez zamudnine. 

Cel dan, Knjižnica Dravograd

PROSLAVA OB DNEVU 
UPORA PROTI OKUPATORJU
petek, 25. april 

Dan upora proti okupatorju je državni praznik, ki 
ga v Sloveniji praznujemo 27. aprila. Za Slovence 
je to dan, ko se spominjamo vseh generacij slo-
venskih upornikov in časov, ko so Slovenci nasto-
pili zoper fašizem. Na osrednji občinski proslavi v 
programu sodelujejo Godba na pihala Trbonje, 
Moški pevski zbor Društva upokojencev Dravo-
grad, Pevski zbor osnovne Šole Dravograd, učen-
ci osnovne šole Šentjanž. Slavnostni govornik je 
Andrej Makuc.

Ob 18.00, Dvorec Bukovje

VELIKONOČNA 
USTVARJALNA 
DELAVNICA

Vsi tisti otroci (in seveda starši, babice, dedki,…), 
ki radi ustvarjate, packate, rišete, lepite in kreativ-
no preživljate svoj prosti čas, lepo vabljeni na veli-
konočno ustvarjalno delavnico v Mladinski center 
Dravograd. Ne bo vam dolgčas! Zaradi nabave 
materiala so prijave na delavnico OBVEZNE! Zbi-
rajo jih na telefonski št. 87 23 577 v času uradnih 
ur ali na e-naslovu mladinskicenter.dravograd@
gmail.com. 

Delavnica je brezplačna!

Ob 10.00, Mladinski center Dravograd

POHOD NA KOŠENJAK
nedelja, 13. april

Društvo MCD organizira pohod na Košenjak, zbir-
no mesto za vse zainteresirane je pred OŠ Nezna-
nih talcev Dravograd, odhod je ob 8.00. Vsi, ki se 
boste pohoda udeležili, morate biti polnoletni 
ali pa v spremstvu staršev oz. skrbnikov. Ne po-
zabite na primerna oblačila in obutev. Dodatne 
informacije na tel. št. 02 87 23 577 (v delovnem 
času MCD-ja). 
Vljudno vabljeni!

Ob 8.00, pred OŠ NT Dravograd

MALAVI – TAM, KJER JE 
SRCE DOMA
ponedeljek, 7. april

Vabimo vas na predstavitev dokumentarnega 
filma študentov Medicinske fakultete Maribor. 
Januarja 2013 sta Blanka Pušnik in Blaž Jelenko 
predstavila cilje in vsebino Humanitarne medi-
cinske odprave Malavi 2013. Študentje medicin-
ske fakultete v Mariboru so 3 mesece živeli in 
delali v eni najrevnejših afriških držav, Malaviju. 
Kako je potekal njihov vsak dan, kako živijo do-
mačini in še marsikaj bo predstavljeno v kratkem 
dokumentarnem filmu Malavi – tam, kjer je srce 
doma. Po filmu pa bo čas tudi za pogovor s člani 
odprave. 
Ob 18.00, Knjižnica Dravograd

POTOPISNI VEČER – 
NOVA ZELANDIJA
petek, 18. april

Nova Zelandija je otoška država v Jugozahodnem 
Pacifiku s približno 4 milijoni prebivalcev. Deželo 
dolgega belega oblaka, kot ji pravijo domorodci 
Maori, je leta 2011 obiskal tudi Jernej Pšeničnik, ki 
bo z vami delil svoje vtise, izkušnje ter doživetja. 
Državo, ki se nahaja na drugem koncu sveta, vam 
bo približal v sliki in besedi. Predavanje je brez-
plačno. Vabljeni!

Ob 19.00, Mladinski center Dravograd 

ZAKLJUČEK BRALNE 
ZNAČKE »KOROŠCI PA 
BUKVE BEREMO«
sreda, 23. april

Zaključuje se še en krog bralne značke »Korošci 
pa bukve beremo«. Za svečan zaključek so v go-
ste povabili igralko in pevko Laro Jankovič, ki 
bo v koncertni verziji predstavila monodramo z 
naslovom Kot jaz. Glasbena predstava je posveče-
na Edith Piaf in moji Šmoni, v kateri Lara Jankovič, 
ob spremljavi harmonikarja Marka Brdnika, izvaja 
njene pesmi v slovenščini. Rdeča nit predstave 
je ljubezen v vseh agregatnih stanjih in takšni so 
tudi izbrani songi. Vljudno vabljeni na večer igre, 
besede in šansona. Zvesti bralci bodo ob zaključ-
ku bralne značke prejeli nagrade.
Ob 18.00, Knjižnica Dravograd

sobota, 5. april



NOGOMET – MNZ MARIBOR, U-13 
MLAJŠI DEČKI SKUPINA 2 
NŠ ROBERT KOREN DRAVOGRAD : RAČE
Ob 9.00, Športni center Dravograd

NOGOMET – MNZ MARIBOR, U-13 
MLAJŠI DEČKI SKUPINA 1 
NŠ ROBERT KOREN DRAVOGRAD : 
POHORJE
Ob 10.00, Športni center Dravograd

KOROŠKI OBRTNO PODJETNIŠKI SEJEM
- ob 10.00 nastopa Pihalni orkester 
Šentjanž. Parada bo potekala od OŠ NT 
Dravograd do dvorane Špic D, kjer sledi 
koncert;
- ob 15.00 nastop Kimperk teatra;
- ob 16.00  licitacija šopkov,
- ob 17.00 zabava z ansamblom ŠKORPI-
JONI.
Od 9.00 dalje, dvorana ŠPiC D

TOREK, 1. april
ANDERSENOVA PRAVLJIČNA URA
2. april je rojstni dan Hansa Christiana 
Andersena in mednarodni dan knjig za 
otroke. V počastitev temu dnevu bomo na 
pravljični uri pripovedovali Andersenove 
pravljice.
Ob 16.30, Knjižnica Dravograd

Športni dogodki

Turizem

Mladinske dejavnosti

Drugi dogodki

IZBOR PRIREDITEV IN DOGODKOV V BARVAH

Kulturni dogodki
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KOLEDAR PRIREDITEV IN DOGODKOV od 1. do 30.aprila 2014

SREDA, 2. april
MEDNARODNI DAN KNJIG ZA OTROKE 
IN ROJSTNI DAN HANSA CHRISTIANA 
ANDERSENA
Razstava Andersenovih knjig in poučni 
kviz za šolarje o delih in življenju danskega 
pisatelja. Več preberite v Izboru dogodkov 
na strani 4.
Cel dan, Knjižnica Dravograd

SOBOTA, 5. april
OČISTIMO NASELJA V OBČINI 
DRAVOGRAD 2014
Spomladanska čistilna akcija pod okriljem 
»Očistimo«, Društva Ekologi brez meja. 
Posebej vabljeni prostovoljci in društva. 
Ob 8.00, na določenih zbirnih mestih

ČISTILNA AKCIJA KOROŠKE RIBIŠKE 
DRUŽINE
Člani KRD aktiva Dravograd bodo zopet 
čistili obrežja naših rek. Vse, ki vam ni vse-
eno za okolje, vabijo, da se jim pridružite. 
Zbor je od 7.30 do 8.00 ure pri Ribiškem 
domu v Dravogradu.
Ob 7.30, Ribiški dom Dravograd

SEJEM RABLJENE RIBIŠKE OPREME
Za vse, ki želite prodati ali kupiti ribiški 
pribor in material ( ribiške palice, vabe, 
umetne muhe…..).
Ob 15.00, Ribiški dom Dravograd

VELIKONOČNA USTVARJALNA 
DELAVNICA
Tokratna delavnica bo v znamenju velike 
noči. Podrobnosti preberite na strani 4.
Ob 10.00, Mladinski center Dravograd

SPOMINSKA SVEČANOST PRI 
SPOMENIKU BRANITELJEM 
DRAVOGRADA
V programu sodelujejo Godba na pihala 
Šentjanž, Moški pevski zbor Goršek Štefan 
– Čaki, Učenci osnovne šole Dravograd, 
slavnostni govornik bo Verhovnik Aljaž, 
predsednik mladinske komisije pri republi-
škem odboru ZB za vrednote NOB .
Ob 17.00, spomenik pri Hudopisku
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MICKA, PREMISLI SI
KD BROD Trbonje vabi na ogled komedije!
Ob 18.00, Gasilski dom Črneče.

PONEDELJEK, 7. april
MALAVI – TAM KJER JE SRCE DOMA
Predstavitev dokumentarnega filma 
študentov Medicinske fakultete Maribor. 
Podrobnosti preberite v Izboru dogodkov 
na strani 4.
Ob 18.00, Knjižnica Dravograd

NEDELJA, 13. april

morate biti polnoletni ali pa v spremstvu 
staršev oz. skrbnikov. Ne pozabite na 
primerna oblačila in obutev. Za dodatne 
informacije smo dosegljivi na tel.  02 87 23 
577 (v delovnem času). Vljudno vabljeni!
Ob 8.00, pred OŠ Dravograd

KOROŠKI OBRTNO PODJETNIŠKI SEJEM
Ob 10.00 »Zabavna animacija za otroke 
med 2. in 10. letom starosti, ki jo izvaja 
Vilina.  Ob 14.00 srečanje harmonikarjev 
diatonikov in tombola z bogatimi nagra-
dami.
Od 9.00 dalje, dvorana ŠPiC D

ODPRTJE 30. RAZSTAVE VELIKONOČNIH 
PIRHOV LOTKE NENADIĆ
Lotka Nenadić bo na svoji 30. razstavi 
predstavila svoje delo skozi vsa leta. V Info-
pisarni bodo tako razstavljeni velikonočni 
motivi, v Vidovi cerkvi pa božični motivi in 
adventni venčki. Podrobnosti preberite v 
Napovedi dogodka na strani 10.
Ob 18.00, Infopisarna Dravograd

ČETRTEK, 3. april
INKONTINENCA IN OSKRBA S 
SODOBNIMI PRIPOMOČKI
Koronarni klub in Knjižnica Dravograd 
vabita na predavanje o uhajanju urina. 
Predavala bo BRANKA JORDANOVSKI, 
med. sestra, strokovna sodelavka.
Ob 17.00, Knjižnica Dravograd

PETEK, 4. april
LEPO JE POMLADI
območno srečanje otroških in mladinskih 
pevskih zborov.
Ob 17.00, telovadnica OŠ Neznanih talcev 
Dravograd

UČNA URA
Drama Eugena Ionesca v izvedbi Dramske 
skupine Črneče. Drama deluje komično in 
tragično. Vstopnina je 5 EUR , za osnovno-
šolsko mladino je vstop prost. 
Ob 19.30, Gasilski dom Trbonje

PETEK, 11. april
ODPRTJE KOROŠKEGA OBRTNO 
PODJETNIŠKEGA SEJMA
Odprtje bo ob 11.00 uri. Ob 17.00 bo na-
stopila Folklorna skupina REJ iz Šmartna 
pri Slovenj Gradcu.  
Ob 11.00, dvorana ŠPiC D

SOBOTA, 12. april

NOGOMET ŠTAJERSKA LIGA - ČLANI 
KOROŠKA DRAVOGRAD : MONS 
CLAUDIUS
Ob 16.00, Športni center Dravograd

JA MAMA, RAZUMEM MAMA
Komedija mladinske dramske skupine 
POMLAD KD Črneče. Vstopnina za odrasle 
je 4 €, za otroke pa 2 €.
Ob 18.00, Dvorec Bukovje

NEDELJA, 6. april

POHOD NA KOŠENJAK
Društvo MCD organizira pohod na Koše-
njak. Vsi, ki se boste pohoda udeležili, 

SREDA, 16. april
Študijski krožek LETNI ČASI IN 
USTVARJANJE
Šesto srečanje bomo posvetili pomladi in 
velikonočnim praznikom in temu primerno 
bomo izdelovali dekoracijo. Pridružite se 
nam! Prijavite se lahko v Knjižnici Dravo-
grad ali na mira.mori@dra.sik.si
Ob 16.00, Knjižnica Dravograd

NOGOMET STAREJŠI DEČKI U-15 VZHOD
NŠ ROBERT KOREN DRAVOGRAD : NŠ 
KRŠKO
Ob 16.30, Športni center Dravograd

PETEK, 18. april
POTOPISNI VEČER - NOVA ZELANDIJA
Vabljeni ste na brezplačno potopisno 
predavanje o Novi Zelandiji. Več preberite 
v Izboru dogodkov na strani 5.
Ob 19.00, Mladinski center Dravograd



V Občini Dravograd se letošnjo pomlad ponovno pridružujemo vseslovenski akciji 
»Star papir za novo upanje 2014« v kateri bo lahko vsak prebivalec Slovenije 
dodal svoj list k boljšemu svetu. Znova je priložnost, da skupaj premikamo meje 

mogočega – tokrat bomo zbirali star papir. 

Tudi mi zbiramo! 

V mesecu aprilu 2014 imamo vsi možnost, da v času od 07.04.2014 do 
12.04.2014 prinesemo star papir v zabojnik, ki bo v tem tednu stal na spo-
dnjem parkirišču Občine Dravograd (nasproti pošte).  Tako naredimo veliko 

dobrega za okolje in podarimo upanje pomoči potrebnim v Sloveniji. 
 

Vsak list papirja šteje. 

Hvala!
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KOLEDAR PRIREDITEV IN DOGODKOV od 1. do 30.aprila 2014
Terminski razpored prireditev in dogodkov v občini Dravograd

SOBOTA, 19. april
RIBOLOV – TEKMOVANJE V LOVU RIB S 
PLOVCEM ZA VELIKONOČNO KOŠARO
Koroška ribiška družina prireja tekmovanje 
v LRP na ribniku Brdinje. Za najboljše so 
pripravljene bogate praktične nagrade!!!
Ob 7.30, Ribnik Brdinje

NOGOMET 1. SML IN 1. SKL 
NŠ ROBERT KOREN DRAVOGRAD : HIT 
GORICA
Ob 14.00 in 16.00, Športni center 
Dravograd

PONEDELJEK, 21. april
NOGOMET – KOROŠKA LIGA, 
U-9 mlajši cicibani 
NŠ ROBERT KOREN DRAVOGRAD : 
FUŽINAR 1
Ob 16.00, Športni center Dravograd

NOGOMET – KOROŠKA LIGA, 
U-11 cicibani 
NŠ ROBERT KOREN DRAVOGRAD : 
RADLJE 2
Ob 17.00, Športni center Dravograd

SREDA, 23. april
LARA JANKOVIČ v koncertni verziji 
monodrame KOT JAZ
Svečan zaključek bralne značke »Korošci 
pa bukve beremo« skupaj z Laro Janko-
vič, ki bo predstavila koncertno verzijo 
monodrame Kot jaz. Podrobnosti preberite 
v Izboru dogodkov na strani 5.
Ob 18.00, Knjižnica Dravograd

ČETRTEK, 24. april
REGIJSKO SREČANJE OTROŠKIH 
FOLKLORNIH SKUPIN OD CELJA DO 
KOROŠKE
Ob 17.00, Dom borcev Šentjanž

NEDELJA, 20. april
NOGOMET ŠTAJERSKA LIGA - ČLANI 
KOROŠKA DRAVOGRAD : SLOVENJ 
GRADEC
Ob 16.30, Športni center Dravograd

PETEK, 25. april
OSREDNJA OBČINSKA PROSLAVA OB 
DNEVU UPORA PROTI OKUPATORJU
Slavnostni govornik je Andrej Makuc. Več 
preberite v Izboru dogodkov na strani 5.
Ob 18.00, Dvorec Bukovje

SOBOTA, 26. april
NOGOMET STAREJŠI DEČKI U-15 
VZHOD  NŠ ROBERT KOREN 
DRAVOGRAD : ALUMINIJ
Ob 11.00, Športni center Dravograd

NEDELJA, 27. april
DAN ŠPORTA V KS ŠENTJANŽ
- Ob 10.00 tradicionalni pohod na Gruber-
jev vrh (odhod ob 10.00 s spodnje postaje 
smučišča Bukovnik).
- Ob 13.00 kolesarski vzpon Šentjanž 
- smučišče Bukovnik.
- Ob 13.00 otvoritev ceste do smučišča 
Bukovnik.
- Ob 14.00 družabno srečanje krajanov 
s kulturnim programom na parkirišču 
smučišča Bukovnik.
Dodatne informacije: Srečko 040 147 227, 
Mateja 041 831 622
Od 10.00 dalje, smučišče Bukovnik

POHOD NA DANIJELSKI VRH
Ob prazniku Dneva upora proti okupator-
ju ste vabljeni na pohod na Danijelski vrh. 
Podrobnosti preberite v Izboru dogodkov 
na stran 5.
Ob 8.00, Gasilski dom Trbonje

SREDA, 30. april
NOGOMET ŠTAJERSKA LIGA - ČLANI 
KOROŠKA DRAVOGRAD : ZREČE
Ob 17.00, Športni center Dravograd

KRESOVANJE Z ANSAMBLOM NAPEV
Vabljeni na prijetno druženje ob ognju in 
kvalitetni domači glasbi.
Ob 19.00, Ribiški dom



NAPOVED DOGODKA
BESEDILO:  Robert Preglau, FOTOGRAFIJE: Matic Grudnik

30. JUBILEJNA RAZSTAVA 
VELIKONOČNIH PIRHOV LOTKE 
NENADIĆ

ČASA TIK PRED VELIKO NOČJO, KO SMO VSI ŽE V PRIPRAVAH NA TA PRAZNIK, KO SE POMLAD ODENE 
V PREKRASNE POMIRJUJOČE BARVE, KO NAS SONCE VABI V NARAVO, SI NE MOREMO ZAMISLITI BREZ 
TRADICIONALNE RAZSTAVE VELIKONOČNIH PIRHOV IN VOŠČILNIC TER DRUGIH OKRASKOV, KI JIH IZ-
DELUJE LOTKA NENADIĆ. ODPRTJE RAZSTAVE BO NA CVETNO NEDELJO, V INFOPISARNI, OB 18.00 URI.

Lotka Nenadić že cela tri desetletja z neizmer-
no potrpežljivostjo, neverjetnim talentom in 
prefinjenim občutkom za lepoto vsako leto 

znova preseneča obiskovalce na tradicionalni raz-
stavi velikonočnih pirhov, butar, voščilnic in mno-
gih drobnih okraskov, brez katerih si skorajda ne 
znamo več predstavljati Velike noči. 

Letos ima Lotka Nenadić kar dva jubileja, in sicer 
bo to njena že 30. razstava, sama pa praznuje svoj 
osebni jubilej 70 let. Zato bo tokratna razstava 
pregledna razstava vsega njenega dela od prvih 
začetkov pa do danes. Tako bodo velikonočni 
motivi in okraski, s katerimi se je začela predsta-
vljati, razstavljeni v Infopisarni, v cerkvi Sv. Vida pa 
bodo na ogled adventni in božični motivi. Obi-
skovalci razstave boste tako lahko dobili pregled 
nad neverjetnim opravljenim delom v vseh teh 
tridesetih letih. Razstava bo odprta vsak dan v de-
lovnem času Infopisarne vse do 2. maja. 

Ogromno truda in potrpljenja je vloženega v te 
drobne umetniške izdelke, predvsem pa je za to 
potrebno tudi veliko dobrih idej. Lotka se odloča 
za različne tehnike pri izdelavi svojih izdelkov, od 
risanja, kvačkanja, vezenja, lepljenja, cufanja do 
prepogibanja in uporablja raznovrstne materiale, 
katere nemalokrat najde tudi v naravi. Značilnost 
njenih pirhov je izredno natančna izdelava in pri-
vlačnost za oko. 
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ZLATARSTVO PEČNIK-KOROŠKA CESTA 6,
2390 RAVNE NA KOROŠKEM

02 82 24270
www.zlatarstvo-pecnik.si 

Poročne prstane lahko izbirate med veliko ponudbo že pripravljenih vzorcev, 
katerim pa lahko vi dodate še svojo željo ali spremenite barvo zlata, saj za vsak 

par izdelamo posebej po njegovih merah in željah oz. njegovi velikosti. 
S certifikatom jamčimo kvaliteto zlata, z garancijo pa zagotavljamo strokovno 

izdelavo in garantiramo vsa morebitna popravila.
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PRETEKLI DOGODEK
BESEDILO:  Katja Čevnik, FOTOGRAFIJE: Anže Furlan
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DRAVOGRAD JE DO TURISTOV 
NAJBOLJ PRIJAZEN KRAJ!

ČASOPISNA HIŠA DNEVNIK JE ŽE DVAKRAT ZAPORED V POLETNI SEZONI PRIPRAVILA PROJEKT DNEV-
NIKOVA IZVIDNICA, S KATERIM ŽELIJO PREVERITI DEJANSKI POLOŽAJ NA PODROČJU TURIZMA PRI 
NAS. ZARADI ZELO POZITIVNEGA ODZIVA SPLOŠNE IN STROKOVNE JAVNOSTI NA POLETNI AKCIJI SO 
LETOS PRVIČ IZPELJALI TUDI ZIMSKO RAZLIČICO TE AKCIJE, KJER SO SE NAJBOLJE ODREZALI DRAVO-
GRAD, ČRNOMELJ IN KRANJSKA GORA.

Dnevnikova zimska izvidnica 2013/2014 je 
potekala v času od lanskega 27. novem-
bra letos do letošnjega 5. marca. Izbrali so 

petnajst slovenskih mest iz vseh slovenskih regij 
(Rogaška Slatina, Beltinci, Pivka, Tolmin, Tr-
bovlje, Gorenja vas – Poljane, Izola, Maribor, 
Trebnje, Cerkno, Mozirje, Črnomelj, Dravo-
grad, Kranjska Gora, Zreče), ki so jih nenapove-
dano obiskali njihovi gostje – ‘tuji turisti’. Mesta 
so raziskali skozi oči izvidnikov, ki so neodvisno, 
neobremenjeno in brez vnaprejšnjega poznava-
nja razmer preverili storitve turističnoinforma-
cijskih centrov, preizkusili gostinsko ponudbo, si 
ogledali znamenitosti in nasploh kot pravi turisti 
spoznavali izbrane turistične kraje. Osredotočili so 
se na gostoljubje, urejenost, videz in čistočo obi-
skanega kraja, zanimali so jih označenost kraja in 
prometne povezave ter seveda kulturna, zabav-
na, rekreacijska, gastronomska in nastanitvena 
ponudba kraja.

V časniku Dnevnik je nato tedensko izhajala seri-
ja reportaž na najmanj štirih straneh pod naslo-
vom Dnevnikova izvidnica. Izvidniki so namreč 
o svojem obisku pripravili poročilo, na podlagi 
opisa dogajanj, vtisov in doživetja, osebnih pre-
ferenc, zadovoljstva in nezadovoljstva s povsem 
konkretnimi izkušnjami ter na podlagi njihovih 
pohval in pripomb, nato pa je v Dnevniku izšel 
obširen, morda tudi malce hudomušen novi-
narski reportažni zapis. Nadgradili so ga še z lo-
čenimi komentarji strokovne komisije v sestavi

Drago Bulc, dr. Janez Bogataj, Vito Avguštin in 
Primož Žižek, ki so hkrati podali svoje mnenje o 
poročilu izvidnikov s komentarjem navedb, obo-
gatili pa so ga še s skupno oceno zadovoljstva na

podlagi vnaprej postavljenih meril in zanimivih 
fotografskih posnetkov. Ocenili so tudi kakovost 
in preglednost informacij na spletnih straneh po-
sameznih krajev, ki so jih obiskovali tuji državljani. 
Pohvale in kritike Dnevnikovih izvidnikov so bile 
seveda dobronamerne, namen izvidnic je namreč 
opozoriti tako na lepe kot na manj lepe plati slo-
venske turistične ponudbe – v upanju, da bi ta po-
stala še prijaznejša in gostoljubnejša. Zmagovalca 
med kraji so izbirali v treh kategorijah – po od-
ločitvi strokovne komisije, po glasovanju bralcev 
Dnevnika ter po izboru poslušalcev Radia Veseljak.

Bralci Dnevnika so z glasovnicami odločili, da je po 
njihovem mnenju do turistov najbolj prijazen kraj 
Črnomelj, sledila sta mu Trbovlje in Zreče. Poslušal-
ci radia Veseljak so odločili, da je do turistov najbolj 
prijazna Kranjska Gora, na drugem mestu je pristal 
Črnomelj, tretji pa je bil Dravograd. Najprestižnej-
ši naziv, ki ga podeljuje strokovna komisija, pa si

je prislužil  Dravograd, ki je tako postal do turistov 
najbolj prijazen kraj, na drugem mestu pa sta 
bila z istim številom točk Zreče in Kranjska Gora



Območna revija 
odraslih pevskih 

zborov

22. 2. 2014

Odprtje razstave 
likovnih del 
Blanke Božič

  20.3. 2014  

Pustni karneval v 
Šentjanžu

1.3. 2014
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Jožefov sejem v 
Dravogradu

20.3.  2014  

Dnevnikova 
izvidnica

15.-16.2. 2014
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DNEVNIKOVA IZVIDNICA
DRAVOGRAD STA V SOBOTO, 15.2. IN NEDELJO, 16.2., NENAPOVEDANO OBISKALI BELORUSINJI ANA-
STASIJA IN NADJA. PRIŠLI STA POZNO POPOLDNE IN NAJPREJ ZAVILI V TURISTIČNOINFORMACIJSKI 
CENTER (INFOPISARNO).

Tam sta najprej »na hitro preučili velik ze-
mljevid, na katerega sva naleteli v neposre-
dni bližini informacijske pisarne, nato sva se 

prepustili gostoljubju črnolase gospodične. Zelo 
je bila ustrežljiva, vzela si je čas za naju. Založila 
naju je s številnimi brošurami in letaki občine, 
pripovedovala nama je o zgodovini in turističnih 
znamenitostih Dravograda. Med drugim nama 
je priporočila ogled dvorca Bukovja, vasi Libeliče 
in ogled gestapovskih mučilnic v kleti občinske 
stavbe. Celo glede koroških kulinaričnih dobrot 
naju je seznanila in nama predlagala izvrstno go-
stilno. Skratka, zelo pozitivna izkušnja.« Za piko na 
i sta jo kronali z ogledom bližnje romarske cerkve 
svetega Vida. Predstavnica TIC jima je kot edinima 
gostjama z veseljem odklenila njena vrata in jima 
razkazala njeno notranjost.

PRETEKLI DOGODEK
BESEDILO: Katja Čevnik, FOTOGRAFIJE: Matic Grudnik
NA POTEP ...
BESEDILO: iz Dnevnika povzela Katja Čevnik, FOTOGRAFIJA: arhiv  Dnevnika
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Nato sta se odpravili v gostilno Pri lipi na Muti, kjer 
sta okušali koroške dobrote. O hotelu Korošica, kjer 
sta prenočili, sta se beloruski izvidničarki dodobra 
pozanimali že doma – s pomočjo spleta. Izbrali 
sta ga zaradi mirne lokacije in pozitivnih vtisov 
gostov, o katerih sta prebirali na spletnih straneh. 

»Sprejel naju je receptor. Zelo je bil prijazen in 
tako kot vsi, s katerimi sva imeli opravka v Dravo-
gradu, se je tudi on izkazal z znanjem angleščine. 
Hotelska soba je bila lepa in prostorna. Kopalni-
ca je bila nova, le kabino ali zavese za prho sva 
malce pogrešali.« Izrazili sta malce nezadovoljstva 
glede zajtrka, a vseeno hotela nista zapustili lačni.

Doživetja nedeljskega dopoldneva sta Anastasija 
in Nadja začeli z vnovičnim obiskom Infopisarne. 
Tudi tokrat sta se razveselili izkazanega gosto-
ljubja. Zgovorna in ustrežljiva gospodična je z

veseljem ustregla njuni zvedavosti in jima razka-
zala gestapovske zapore v kleti občinske upravne 
zgradbe in muzejsko zbirko nacističnega nasilja. 
Nato sta si ogledali znamenito obmejno koroško 
vas Libeliče, kjer ju je toplo sprejel vodnik Adrijan 
Zalesnik in jima v angleškem jeziku predstavil za-
nimivosti preteklih obdobij ter razkazal plebisci-
tni muzej, kostnico, staro šolsko učilnico, kmečko 
zbirko in črno kuhinjo. Navdušeno jima je pripo-
vedoval zgodbice in jima celo pokazal, v kateri 
šolski klopi je sam sedel kot učenec. »Govoril je 
s srcem in dušo. Prijetno ga je bilo poslušati in 
prav nič se mu ni mudilo. Ker ni želel plačila, sva 
pomislili, da bi ga povabili na kosilo, a kaj ko naju 
je preganjal čas… Priznam, da sva imeli slabo 
vest, da se mu nisva utegnili oddolžiti za izkaza-
no prijaznost. Še posebej zato, ker je bila nede-
lja, Slovenci pa ste takrat večinoma najraje doma 
in v krogu družine…« je bila iskrena Anastasija. 

Preden sta končali svoj izlet in pomahali Dra-
vogradu v slovo, sta si z Nadjo za piko na i na 
hitro privoščili še postanek v Slaščičarni in ka-
varni Ofsajd. »Škoda, da je Dravograd tako zelo 
oddaljen od Ljubljane. Mesto je zelo lepo ure-
jeno in prijetno, turistična ponudba je zanimiva 
in vsekakor vredna ogleda. Toda kaj, ko sva ob 
svojem obisku na ulicah srečali tako zelo malo 
ljudi. Zaradi tega sva se počutili malce osa-
mljeno, kot v mestu duhov,« sta kramljali med 
pitjem kave in pokušino slastnih tortic. A ju je 
Koroška vseeno uspela navdušiti s svojimi lepo-
tami, zato sta si obljubili, da se bosta vrnili. Pa 
ne sami, ampak v družbi svojih boljših polovic. 

Nad Dravogradom pa je bila navdušena tudi 
strokovna komisija, ki je v obrazložitvi zapisala, 
da so značilnosti dravograjske izvidnice »prija-
znost na vsakem koraku, kakovostna kulinarika 
ter primerno predstavljene lokalne posebnosti 
oz. zanimivosti. Ker je to temelj vsakega sicer-
šnjega turističnega prizadevanja in delovanja, ne 
preseneča, da nam izvidnica v Dravogradu tokrat 
sporoča veliko pozitivnih izkušenj.« Tako je menil 
etnolog prof. dr. Janez Bogataj, ki je pohvalil tudi 
našo Infopisarno, »ne le zaradi prijaznosti »črno-
lase gospodične«, ampak tudi zato, ker je odprt 
celo ob sobotah in nedeljah. Prav tako sem se 
zelo razveselil, da je uslužbenka TIC usmerila iz-
vidnici v zares pravo gostilno, kar se je od vseh 
dosedanjih izvidnic menda zgodilo prvič. Poučno 
je tudi to, da jima ni svetovala kakšne krajevne 
picerije ali bifeja, ampak sta se odpeljali v dobrih 
deset kilometrov oddaljeno Muto, kjer sta doži-
veli kulinarično razvajanje v gostilni Pri lipi, ki je 
zagotovo najboljša gostilna v celotni Dravski do-
lini. Hkrati je to tudi dokaz, da kakovost ponudbe 
in gostoljubje premagata razdalje! Navdušil me 
je tudi odziv izvidnic ob obisku vasi Libeliče, kjer 
so prebivalci ob plebiscitu pokazali svojo voljo 
strokovnim načrtovalcem meje, ki so bili seveda 
politiki. Prav tako zasluži vso pohvalo lokalni vo- 
dnik, ki je pokazal, kako je lahko zares prav vsak

kraj tudi turistično zanimiv za nekoga, ki prihaja 
od drugod. Pa to ni niti nujno, saj že živimo čase, 
ko bi bili znanja o naših krajih potrebni tudi prebi-
valci Republike Slovenije – na sončni strani Alp!« 

Obisk izvidničark je ocenil tudi Drago Bulc, pred-
sednik združenja turističnih novinarjev, ki je 
bil sprva zaskrbljen, »pa se je vse skupaj izteklo 
veliko bolje, kot sem pričakoval.« Vito Avguštin 
iz Dnevnika pa je zapisal, da sta »med najpo-
membnejšimi elementi, ki vplivajo na počutje 
obiskovalcev, občutek varnosti in prijaznost go-
stiteljev. Vsekakor tega v Dravogradu ni manjka-
lo, saj sta naši gostji, čeprav sta ugotavljali, da sta 
bili v kraju, ki je bil na trenutke podoben mestu 
duhov, trdili, da sta se imeli dobro. No, če k pri-
jaznosti dodamo le slastne opise jedi, ki sta jih 
pokušali, in prijetne spomine na TIC, muzej, iz-
let…, potem res ni razloga, da jima ne bi verjeli.« 
 
Hvala vsem, ki ste kakorkoli pripomogli, da 
je Dravograd postal do turistov najbolj prija-
zen kraj. Ponosni smo na nagrado, ki je dokaz, 
da znamo, zmoremo in želimo delati najbolje!
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OBVESTILA
Obvestila društev in drugih organizacij

NOGOMET – ONL DRAVOGRAD

-  06.04. 2014         2.kolo
-  13.04. 2014         3.kolo
-  27.04. 2014         4.kolo
Prva tekma se prične ob 9.00 uri, druga pa ob 10.10 uri. Igra se na igriščih v Libeličah, na Viču in na 
umetni travi v Dravogradu.

DRUŠTVO DIABETIKOV POLŽKI

V APRILU VAS POLŽKI VABIMO VSAK TOREK NA POHODE:
-  1.4. skupni pohod v Slovenj Gradcu, 
-  8.4. do Grajske bajte in naprej do Viča,
-  15.4. do Sv. Boštjana,
-  22.4. do konjušnice in naprej v Črneče, 
-  29.4. do Hudopiska in naprej do Vinklerja.
Zbirališče je ob 16.00 uri pred Zdravstvenim domom v Dravogradu. 
Pohode vodi Anica Repnik, tel.: 051 381 013.

MLADINSKI CENTER DRAVOGRAD

INŠTRUKCIJE ZA OŠ
Osnovnošolce in njihove starše obveščamo, da bomo z mesecem aprilom v Mladinskem centru 
Dravograd pričeli z novo dejavnostjo- Inštrukcije za OŠ. Učenci, ki potrebujete pomoč pri katerem 
od šolskih predmetov, se lahko ponjo obrnete na MCD. Naši člani- študentje vam bodo nudili po-
moč pri matematiki, angleščini, kemiji, fiziki, idr. Ena ura inštrukcij za posamezni predmet stane 5 €. 
V kolikor bi se želeli dogovoriti za uro inštrukcij ali izvedeti kaj več, prosimo pokličite na tel. št. 02 87 
23 577 (v delovnem času) in posredovali vam bomo vse potrebne informacije.

REPUBLIKA SLOVENIJA
CENTER ZA SOCIALNO DELO DRAVOGRAD
 
e: gpcsd.dravo@gov.si 
Meža 4, 2370 Dravograd 
Tel.: 02/87 23 630, Fax: 02/87 23 631 

OBVESTILO

STE KDAJ RAZMIŠLJALI, DA BI POSTALI REJNICA/K IN S TEM OMOGOČILI OTROKOM, KI 
ZAČASNO NE MOREJO PREBIVATI V MATIČNI DRUŽINI VARNO OKOLJE TER VARSTVO IN 
VZGOJO.
 
CENTER ZA SOCILANO DELO DRAVOGRAD VAS, ZARADI POMANJKANJA REJNIŠKIH 
DRUŽIN VABI, DA SE ZGLASITE PRI STROKOVNI DELAVKI CSD ZA PODROČJE REJNI-
ŠTVA, KJER BOSTE PREJELI VSE POTREBNE INFORMACIJE ZA VAŠO ODLOČITEV.
 
 
LAHKO TUDI POKLIČETE NA TELEFONSKO ŠTEVILKO CENTRA ZA SOCIALNO DELO št:
02 87 23 630, DA SE DOGOVORIMO ZA VAS USTREZEN TERMIN RAZGOVORA.

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

KEGLJANJE 

OBČINSKO TEKMOVANJE DVOJIC IN POSAMEZNO
-  12.04. 2014        3.kolo
-  19.04. 2014        4.kolo
-  26.04. 2014        5.kolo
Tekmovanje se prične ob 14.00 uri na kegljišču športnega centra Dravograd.

TRADICIONALNI NOČNI TURNIR
29. in 30.04. ter 02. in 03.05. 2014 bo organiziran tradicionalni prvomajski nočni turnir v kegljanju. 
Začetek turnirja ob 15.00 uri.

DRŽAVNO PRVENSTVO ZA ČLANE IN ČLANICE
V soboto, 05.04. in nedeljo, 06.04. bo na kegljišču v Dravogradu potekalo eno izmed kol posamične-
ga državnega prevenstva za člane in članice!

RIBOLOV

TRADICIONALNI LOV NA NAJTEŽJO ŠČUKO
Četrtek, 1.5.2014 
Za lov na najtežjo ščuko 1. maja, se prijavite do 30.4.2014 na ribiškem domu.  Tehtanje ščuke 
1. maja je do 20. ure. Razglasitev zmagovalca in podelitev nagrad prvim šestim bo ob 20.30, 
prav tako se bodo žrebale štiri startne številke, katerih ribiči prejmejo praktične nagrade.



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Siviljstvo_Alenka_OGLAS_120x85mm_IMAGOS1011.ai   1   24.10.2011   22:44:37

HOLLYWOOD
poročni salon Ženske in moške poročne obleke

Poročni dodatki
Svečane obleke
Nakit

ROMANCA d.o.o.
Partizanska 53, Maribor
T: 02 252 20 98
E:poroke.hollywood@siol.net
www.romanca.si

Mirko Kogelnik

Foto krožek gimnazije 
Ravne na Koroškem

FOTOGRAFIJE

2.KOROŠKI
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27 februarja 1991 je Ruth Dillow prejela 
telefonski klic. Klicatelj ji je sporočil 
slabo novico. Njen sin Clayton je stopil 
na mino nekje v Perzijskem zalivu in 
umrl. Spoznanje, da se nikoli več ne bo 
vrnil domov, jo je zlomilo.
Tri dni pozneje je prejela še en telefonski 
klic. Glas na drugi strani je rekel: “Mama, 
živ sem!” Najprej ni mogla verjeti, da je 
to res glas njenega 23-letnega sina, za 
katerim je tri dni žalovala. Nato pa je od

veselja zacěla poskakovati naokoli. “Bila 
sem presrecňa! Ne morete si misliti, 
kako je bilo to!”
Slišati je neverjetno, a je vendarle res. Ta, 
ki je veljal za mrtvega, je bil v resnici živ. 
Ce mislite, da je zgodba Claytona 
Carpenterja nenavadna, kaj potem 
pravite na nekoga, ki je res bil mrtev, in to 
tri dni, a se je vrnil v življenje? Kristjani 
trdimo, da se je prav to zgodilo pred 
2000 leti. Jezus je vstal! In kaj to pomeni 
za nas? Omenimo le tri stvari.

Kristusu lahko zaupamo
V času svojega življenja je Kristus izjavil 
nekoliko osupljivih stvari. Rekel je, da je 
prišel iz nebes, da je več kot veliki učitelj, 

prerok ali čudodelnik. Izjavil je, da je 
učlovečeni Bog (Janez 14,6.8–9). Kako 
lahko vemo, da je to res? Prav njegovo 
vstajenje potrjuje njegove izjave. 
Neovrgljivo zgodovinsko dejstvo je, da 
Jezusovega telesa na prvo velikonočno 
nedeljo ni bilo v grobu. Nikoli nihče ni 
dokazal nasprotnega. Nikoli nihče ni 
ovrgel tega dejstva. Veliko jih je sicer 
poskušalo, a brez uspeha. 

Lahko začnemo znova
“Kakor je Kristus v moči Očetovega 
veličastva vstal od mrtvih, lahko tudi mi 
živimo novo življenje.” (Rimljanom 6,4) 
Bog nam obljublja nov začetek, 
popolnoma novo življenje, in to tako, da 
zaupamo v Jezusa in njegovo vstajenje.

Upanje za prihodnost
Jezus je rekel: “Jaz sem vstajenje in 
življenje. Kdor vame veruje, bo živel, 
tudi če umre; in vsakdo, ki vame veruje, 
vekomaj ne bo umrl.” (Janez 11,25.26)
Zveni neverjetno, a je resnično. Jezus je 
vstal. In zaradi tega mu lahko zaupamo, 
začnemo znova in lahko imamo 
prihodnost, ki sega dlje od smrti.

VELIKONOČNO UPANJE

Krščanska adventistična cerkev, Trg 
4. julija 56 B, Dravograd.

Bogoslužje se vsako soboto izvaja v 
dveh delih:
  ob 9.00 (interaktivno proučevanje    •
    Svetega pisma),
  ob 10.30 (bogoslužje s pridigo).•

www.adventisti-koroska.si

BESEDILO

ˆ

PROGRAM KOROŠKE TELEVIZIJE DRAVOGRAD – APRIL 2014
BESEDILO: uredništvo Koroške TV Dravograd
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OPOMBE
* Ob možnih nenapovedanih dogodkih ali prireditvah so možne spremembe programa
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OGLASNO SPOROČILO

1. apr
2. apr
3. apr
4. apr
5. apr
6. apr
7. apr
8. apr
9. apr
10. apr
11. apr
12. apr
13. apr
14. apr
15. apr
16. apr
17. apr
18. apr
19. apr
20. apr
21. apr
22. apr
23. apr
24. apr
25. apr
26. apr
27. apr
28. apr
29. apr
30. apr

10:00 - Obzornik, ponovitev / 20:00 - Obzornik, ponovitev
18:00 - Šola da se ti zrola (OŠ Vuzenica) / 20:00 - Preglednik, TV MB
10:00 - Šola da se ti zrola, ponovitev / 10:40 - Preglednik, TV MB, ponovitev
20:00 - ŠKL / 20:55 - Koktajl, TV MB
10:00 - ŠKL, ponovitev / 10:55 - Koktajl, TV MB, ponovitev
10:00 - Ponovitev oddaj tedna
20:00 - Obzornik 
10:00 - Obzornik, ponovitev / 20:00 - Obzornik, ponovitev 
18:00 - Šola da se ti zrola (OŠ Radlje ob Dravi) / 20:00 - Preglednik, TV MB
10:00 - Šola da se ti zrola, ponovitev / 10:40 - Preglednik, TV MB, ponovitev
20:00 - ŠKL / 20:55 - Koktajl, TV MB
10:00 - ŠKL, ponovitev / 10:55 - Koktajl, TV MB, ponovitev
10:00 - Ponovitev oddaj tedna
20:00 - Obzornik
10:00 - Obzornik, ponovitev 20:00 - Obzornik, ponovitev
18:00 - Šola da se ti zrola (OŠ NT Dravograd) / 20:00 - Preglednik, TV MB
10:00 - Šola da se ti zrola, ponovitev / 10:40 - Preglednik, TV MB, ponovitev
20:00 - ŠKL / 20:55 - Koktajl, TV MB
10:00 - ŠKL, ponovitev / 10:55 - Koktajl, TV MB, ponovitev
10:00 - Ponovitev oddaj tedna
20:00 - Obzornik 
10:00 - Obzornik, ponovitev / 20:00 - Obzornik, ponovitev 
18:00 - Šola da se ti zrola (Srednja šola SG in Muta)  / 20:00 - Preglednik, TV MB
10:00 - Šola da se ti zrola, ponovitev / 10:40 - Preglednik, TV MB, ponovitev
20:00 - ŠKL / 20:55 - Koktajl, TV MB
10:00 - ŠKL, ponovitev / 10:55 - Koktajl, TV MB, ponovitev
10:00 - Ponovitev oddaj tedna
20:00 - Obzornik
10:00 - Obzornik, ponovitev / 20:00 - Obzornik, ponovitev
18:00 - Šola da se ti zrola (OŠ Šentjanž pri Dravogradu)  / 20:00 - Preglednik, TV MB



STEKLENIK ALI ZIMSKI VRT

Sonce oskrbuje Zemljo s svetlobno in to-
plotno energijo že milijarde let. S tem 
omogoča obstoj življenja na Zemlji. Sonč-

na energija je stalen in praktično neizčrpen vir 
energije. V manj kot dveh tednih pade na Ze-
mljo več energije kot znašajo vse doslej znane 
zaloge fosilnih goriv.

pnišča in podobno. Pri obstoječih sta-
novanjskih zgradbah stekleniki nastaja-
jo s predelavo balkonov in teras pred-
vsem ob dnevnih prostorih in jedilnicah.

Običajna izvedba zimskega vrta je posebna ste-
klena konstrukcija na južni in redkeje na vzhodni 
ali zahodni strani zgradbe. V tako prigrajenem 
prostoru, ki praviloma ne sme biti dodatno 
ogrevan, se zaradi sončnega sevanja ustvarijo 
ugodne notranje temperature. Te zadoščajo za 
bivanje ljudi-predvsem v prehodnem obdo-
bju, kakor tudi za prezimovanje številnih rastlin.

S stališča energetske učinkovitosti je učinek ste-
klenika dvojni:

1. Z izgradnjo steklenika pridobimo prostor, ki se 
ogreva s sončno energijo. Del toplote počasi pre-
haja skozi stene tudi v prostore za steklenikom.

2. Hkrati so tudi toplotne izgube iz prostorov za 
steklenikom manjše, ker ne mejijo več na zuna-

njost. Poleg manjših toplotnih izgub je manjše 
tudi nihanje temperatur v teh prostorih. 

Zimski vrt torej predstavlja toplotni medprostor 
med bivalnimi prostori in okolico. Zasteklen pro-
stor absorbira sončno sevanje. Po določenem 
času se v njem vzpostavi ravnotežna temperatu-
ra, ki je višja od temperature okolice. Zaradi tega 
so toplotne izgube prostorov za steklenikom niž-
je. Pri zahtevnejših izvedbah lahko s posebnim 
sistemom odprtin ogret zrak vodimo v zgradbo 
in tako toplozračno ogrevamo prostore za stekle-
nikom.

Predvsem v preho-
dnem obdobju (to je 
spomladi in jeseni) 
predstavlja zimski 
vrt dodaten bivalni 
prostor, ki je idealen 
za preživljanje pro-
stih trenutkov, temu 
primerno mora biti 
tudi opremljen. Tam 
mesto najde obilo ze-
lenja, ki ga v poletnih 
mesecih preselimo 
na prosto. Pri javnih 
zgradbah so s stekle-
nimi konstrukcijami 
pokriti vrtovi resta-
vracij, dodatne trgo-
vske površine, sto-
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OČISTIMO NASELJA V OBČINI 
DRAVOGRAD 2014

EKOLOGIJA26
STRAN BESEDILO: Boris Kac, energetski svetovalec ENSVET, FOTOGRAFIJA: svetovni splet

ČISTILNA AKCIJA

Leto je naokoli in pred nami je spomladanska čistilna akcija »OČISTIMO NASELJA V OBČINI 
DRAVOGRAD 2014«, ki bo potekala 05. aprila 2014, z zborom prostovoljcev ob 8.00 uri na zbir-
nih mestih, pod okriljem »Očistimo«, Društva Ekologi brez meja.
Organizator čistilne akcije je Občina Dravograd s Krajevnimi skupnostmi. Sooganizatorji 
so Koroška ribiška družina, LD Bukovje, LD Dravograd, LD Libeliče in OŠ Šentjanž.
Krajevne skupnosti bodo k sodelovanju povabile vsa društva, ki delujejo na njihovem območju.

Koordinator akcije je Dominika Knez, 031 606 908, dominika.knez@dravograd.si, organizatorji 
na posameznih zbirnih mestih so naslednji:
-  Gasilski dom Dravograd, KS Dravograd - Adi Kralj, 040 889 057 
-  Ribiški dom Dravograd, Koroška ribiška družina - Robi Preglau, 041 248 254 
-  Osnovna šola Ojstrica, KS Dravograd, Terenski odbor Ojstrica - Jože Ravnjak, 040 840 711 
-  Lovska koča Košenjak, Lovska družina Dravograd - Branko Rižnik, 041 607 177 
-  Osnovna šola Črneče, Gasilski dom Dobrova, Ronet – oglasna deska, igrišče Podklanc, KS  
    Črneče - Lucija Čevnik, 041 383 747 
-  Lovska koča Črneška gora, Lovska družina Libeliče - Marko Kogelnik, 031 619 306 
-  Gasilski dom Libeliče, KS Libeliče - Branko Ferk, 041 352 784 
-  Gasilski dom Trbonje, KS Trbonje - Bogdan Brezovnik, 031 406 826 
-  Lovska koča Bukovje, Lovska družina Bukovje - Vili Štumberger, 051 313 420 
-  Dom zveze borcev Šentjanž pri Dravogradu, KS Šentjanž - Oskar Šaloven, 041 610 543
-  Dom zveze borcev Šentjanž pri Dravogradu, Osnovna šola Šentjanž - Dragica Jurjevec, 
    041 535 576.
 
Čistili bomo predvsem razpršene komunalne odpadke po posameznih krajih občine, sprehajal-
nih, kolesarskih poteh, ob lokalnih in gozdnih cestah ter bregovih rek. Odpadke bomo zbirali 
ločeno suho –mokro, poskrbljeno bo za vreče.

Udeležence prosimo, da se primerno obujejo, oblečejo in s seboj prinesejo rokavice ter 
poskrbijo za svojo varnost. 
Vljudno vabimo vse prostovoljce, da se nam pridružite. Pokažimo, da nam ni vseeno za 
kraj, v katerem bivamo.

BESEDILO: Dominika Knez



Petek, 11.april

Sejem “PO VAŠI MERI” - poslovno srečanje ponudnikov in uporabnikov 
obrtnih storitev, vsak dan od 9:00 do 19:00.

Sobota, 12.april
Nedelja, 13.april

11.00   Uradna otvoritev sejma s 
              kulturno zabavnim programom 
17.00   Folklorna skupina REJ Šmartno

10.00   Glasbena parada Pihalnega 
              orkestra Šentjanž
15.00   Smeha polna urica s Kimperk 
              teatrom
16.00   Licitacija cvetličnih šopkov in 
              aranžmajev OOZ Koroške 
17.00   Zabava z Ansamblom Škorpijoni

10.00   SMEH, PLES in IGRE z otroško 
              animacijsko skupino Vilina
14.00   Srečanje harmonikarjev 
              diatonikov in velika nagradna
              tombola z bogatimi nagradami

Vstopnina 2 EUR vključuje tudi tombolski kupon za nedeljsko tombolo!
Glavna dobitka: nagrada SGP POKERŽNIK, d.o.o. v vrednosti 1.200 € 

in TEDENSKI NAJEM APARTMAJA V ZDRAVILIŠČU PODČETRTEK.

Dvorana špic d Dravograd KOROŠKI 
OBRTNO-PODJETNIŠKI SEJEM 

11.- 13. april 2014


