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Pridite, veselo bo!

9. OBČINSKI 
PUSTNI 
KARNEVAL

- Zbor mask ob 10:00
  na igrišču pri OŠ;
- povorka skozi vas;
- predstavitev mask in
  pustno rajanje pred 
  Domom borcev.

JZ DRAVIT, OŠ ŠENTJANŽ, KS ŠENTJANŽ

VSEBINA
Stičišče od 1. do 31. marca 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. Marec, 2014. Izdajatelj ne odgovar-
ja za spremembe v programu. Za točnost informacij odgovarja prijavitelj prireditve.

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

Fotografija na naslovnici: Tomo Jeseničnik.
Rok za oddajo vsebin za aprilsko številko je 15. marec 2014.

Dan za ... izbor prireditev in dogodkov

Koledar prireditev in dogodkov od 1. do 31. marca 2014

Bili smo tam

Napoved dogodka: JA MAMA, RAZUMEM MAMA

Obvestilo:  NARAVNA NESREČA - ŽLED – PRIJAVA ŠKODE

Pretekli dogodek:  PROSLAVA OB KULTURNEM PRAZNIKU 

Obvestila

Program Koroške televizije Dravograd – marec 2014

Ekologija: RABA ENERGIJE  - LONČENE PEČI
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STRANDogajanje v naslednjih tednih. Izbor edinstvenih dogodkov, ki jih gotovo ne bomo zamudili.

DAN ZA ... IZBOR PRIREDITEV IN DOGODKOV

KAKO VARNA SO 
SREDSTVA V BANKAH?
četrtek, 27. februar

V času krize se marsikdo sprašuje kako varni so 
naši depoziti? Na to vprašanje bo skušala odgo-
voriti finančna svetovalka Tatjana Sablatnik, ki bo 
razložila tudi zakaj varčevati in zakaj NLB ostaja za-
upanja vredna banka. Poznavanje področja oseb-
nih financ je pomembno za uspešno načrtovanje 
finančnih ciljev, zato ste vabljeni na predavanje.

Ob 17.30, Knjižnica Dravograd

ŽUPA SE KUHA
KOMEDIJA
sobota, 1. marec

Sobotni večer si lahko popestrite z ogledom ko-
medije, ki jo bodo zaigrali člani gledališke skupine 
KD Šmiklavž. Gre za priredbo komedije z naslo-
vom »Glavni dobitek«, ki jo je že pred letom 1930 
napisal slovenski pisatelj in igralec Fran Lipah. 
Prikaže nam vedno aktualne probleme, kot so 
pomanjkanje denarja ter varljivo upanje, da se bo 
zgodil čudež in rešil vse težave. 

Ob 19.00, večnamenska dvorana Ojstrica

PROSLAVA OB 
MATERINSKEM DNEVU
torek, 25. marec

Materinski dan je neformalen praznik posvečen 
materam. Praznovanje materinskega dne izvira 
iz ZDA, kjer ga praznujejo od leta 1910, v Evropo 
je navada prišla po prvi svetovni vojni. V Sloveniji 
se po drugi svetovni vojni materinski dan zaradi 
praznovanja dneva žena, 8. marca, praviloma ni 
praznoval, danes pa je spet v veljavi in se praznu-
je na 25.marec. V ta namen so otroci vrtca in OŠ 
Črneče skupaj s krajevno skupnostjo Črneče pri-
pravili proslavo. Vabljeni!

Ob 18.00, Gasilski dom Črneče

VILININE PUSTNE 
NORČIJE 
DELAVNICA ZA OTROKE
nedelja, 2. marec

Prihaja pust veselih ust! Nagajiva pustna Vilina 
bo skupaj z svojimi nagajivimi prijatelji zganjala 
pustne norčije. Vilina se bo skupaj z njimi podala 
na norčavo dogodivščino, odkrivali bodo  pustne 
igre celega sveta, osvojili nagajivi pustni Vilinin 
ples in se mastili. Pridružite se jim tudi vi!

Ob 10.00, Dvorec Bukovje 

UČNA URA
sobota, 8. marec

Dramska skupina Črneče vabi na ogled tragiko-
mične drame Eugena Ionesca. Kaj je lahko narobe 
z učno uro, na kateri poskuša zelo ambiciozna in 
sposobna učenka pri najboljšem profesorju pri-
dobiti poglobljeno znanje, potrebno za popolni 
doktorat? V idealnem svetu, kjer med ljudmi še 
poteka pogovor, prav nič. V nekem drugem svetu 
pa lahko prav taka situacija vodi v tragedijo, ki ji 
ni videti konca. Profesor učenko zabode, spravi v 
krsto in pokoplje skupaj z ostalimi, ki jih je umoril 
že prej. Že prihaja nova učenka in gledalec upra-
vičeno sklepa, da se bo ponovila ista zgodba. 
Vstopnina je 5 €. 

Ob 19.00, Gasilski dom Libeliče

ČUJEČE MATERINSTVO
četrtek, 6. marec

Vabimo vas na predstavitev knjige Čuječe ma-
terinstvo avtorice dr. Cassandre Vieten, ki jo bo 
predstavila Janja Bone, avtorica spremne besede 
slovenske izdaje in izvajalka programa Čuječe ma-
terinstvo. Knjiga v prvi meri nagovarja nosečnice 
in novopečene mamice, njena vsebina pa je zani-
miva tudi za njihove partnerje, stare starše in tiste 
mame, ki že imajo izkušnjo materinstva. Knjiga je 
uporaben učbenik o tem, kako spoznati samega 
sebe in nekoga, ki ti je zelo blizu. Več informacij na 
spletni strani www.cujecematerinstvo.si.
Ob 18.00, Knjižnica Dravograd

OTVORITEV RAZSTAVE 
LIKOVNIH DEL BLANKE 
BOŽIČ
četrtek, 20. marec

Blanka Božič, doma iz Letuša, se je najprej pričela 
ukvarjati s kiparjenjem, v slikanju pa se posveča 
akvarelu. Kot tehniko izbere kdaj tudi akril na pla-
tno. Njene najljubše teme so lepote krajine, zato 
tudi večino svojih motivov  črpa iz narave. Vode, 
gore, polja so njena priljubljena tematika. Razsta-
vo del Božičeve si boste lahko do 10. aprila ogle-
dali vsak dan med 11. in 14. uro ter med 15. in 18. 
uro v Infopisarni. 

Ob 17.00, Infopisarna Dravograd 

47. REVIJA OD PLIBERKA 
DO TRABERKA
nedelja, 23. marec

Danes že zelo znano in tradicionalno srečanje 
pevskih zborov Od Pliberka do Traberka je hkrati 
tudi ena najstarejših oblik sodelovanja in druženja 
pevk in pevcev z obeh strani meje. Začelo se je 
oktobra leta 1966 na pobudo dirigenta in glasbe-
nika Toneta Ivartnika, ki je srečanje tudi poime-
noval. Letošnji nastopajoči pripravljajo zanimiv 
program, zato obiščite pevsko revijo v Dvorcu 
Bukovje. Vstopnina je 3€.

Ob 18.00, Dvorec Bukovje



SOBOTA, 1. marec
PUSTNI KARNEVAL
Ob 10.00 je zbor mask pred OŠ Šentjanž, 
sledi pustna povorka do prireditvenega 
prostora pred Domom borcev, kjer bo 
pustno rajanje ob krofih in vročem čaju. 
Ob 10.00, Dom borcev Šentjanž

KOŠARKA 2. LIGA VZHOD 2 – KADETI 
DRAVOGRAD KOROŠKA B: KELEJA
Ob 10.00, dvorana Špic D

OTROŠKI PUSTNI POPOLDAN S 
PRESENEČENJI
Prireditelj je MePZ Podjuna.
Ob 14.30, Kulturni dom Pliberk

ŽUPA SE KUHA
Komedijo bodo odigrali člani gledališke 
skupine KD Šmiklavž. Več preberite v 
Izboru dogodkov na strani 4.
Ob 19.00, večnamenska dvorana Ojstrica

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 31.marca 2014

ČETRTEK, 6. marec
PREDSTAVITEV KNJIGE ČUJEČE MATE-
RINSTVO DR. CASSANDRE VIETEN
Knjiga v prvi meri nagovarja nosečnice in 
novopečene mamice, njena vsebina pa je 
zanimiva tudi ostale. Več preberite v Izboru 
dogodkov na strani 4.
Ob 18.00, Knjižnica Dravograd

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

UČNA URA 
Dramska skupina Črneče vabi na ogled 
tragikomične drame Eugena Ionesca. Vsto-
pnina je 5 €. Podrobnosti preberite v Izboru 
dogodkov na strani 4.
Ob 19.00, Gasilski dom Libeliče

PETEK, 7. marec
PROSLAVA OB DNEVU ŽENA
Društvo upokojencev vas vljudno vabi na 
proslavo ob dnevu žena z bogatim kultur-
nim programom.
Ob 16.00, avla OŠ Neznanih talcev Dravo-
grad

NEDELJA, 2. marec
VILININE PUSTNE NORČIJE
Nagajiva pustna Vilina bo skupaj z svojimi 
nagajivimi prijatelji zganjala pustne 
norčije. Več preberite v Izboru dogodkov 
na strani 4.
Ob 10.00, Dvorec Bukovje

PUSTNI KARNEVAL V TRBONJAH
KS Trbonje in godba na pihala Trbonje 
organizirata pustni karneval. Lepo vabljeni 
vsi, predvsem pa maske, ki bodo kot vsako 
leto nagrajene.
Ob 14.00, pred gasilskim domom 

KOŠARKA 2. LIGA VZHOD B2 – 
MLADINCI 
DRAVOGRAD KOROŠKA : KD ZAGORJE-
Ob 17.00, dvorana Špic D

SOBOTA, 8. marec
USTVARJALNA DELAVNICA ZA OTROKE
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. Ne bo vam 
dolgčas! Zaradi nabave materiala so prija-
ve na delavnico OBVEZNE! Zbiramo jih na 
telefonski št. 87 23 577 v času uradnih ur 
ali na e-naslovu mladinskicenter.dravo-
grad@gmail.com. Delavnica je brezplačna! 
Ob 10.00, Mladinski center Dravograd

KOŠARKA 1. LIGA VZHOD 1 – KADETI
DRAVOGRAD KOROŠKA B: TAJFUN 
ŠENTJUR
Ob 12.00, dvorana Špic D

KOŠARKA 1 LIGA VZHOD 1 – KADETI 
DRAVOGRAD KOROŠKA A : ELEKTRA 
ŠOŠTANJ
Ob 14.00, dvorana Špic D

SREČANJE HARMONIKARSKIH SKUPIN
Ob dnevu žena vas harmonikarska sku-
pina Šempetrski šopek vabi na srečanje 
harmonikarskih skupin. 
Ob 15.00, Dom borcev Šentjanž
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NEDELJA, 9. marec
KOŠARKA 2. LIGA VZHOD B2 – 
MLADINCI  DRAVOGRAD KOROŠKA : 
HOPSI POLZELA
Ob 17.00, dvorana Špic D

JA MAMA, RAZUMEM MAMA
Komedija mladinske dramske skupine 
POMLAD KD Črneče. Predstava je posve-
čena dnevu žena im materinskemu dnevu. 
Vstopnine ni! 
Ob 18.00, Dom borcev Šentjanž

SOBOTA, 15. marec
NOGOMET 1. SML IN 1. SKL 
NŠ ROBERT KOREN DRAVOGRAD : 
INTERBLOK
Ob 12.00 in 14.00, Športni center 
Dravograd

PRIREDITEV OB DNEVU ŽENA 
Organizator KPD Libeliče v sodelovanju s KS, 
vrtcem, šolo in ostalimi društvi v kraju. Va-
bljene vse ženske (dekleta, žene, matere). Po 
prireditvi bo poskrbljeno za prijetno druženje.
Ob 17. uri v gasilskem domu Libeliče

UČNA URA 
Dramska skupina Črneče vabi na ogled 
drame Eugena Ionesca. Vstopnina je 5 €.
Ob 19.00, Gasilski dom Črneče

TAŠČA.COM
Komedija v izvedbi KD Stane Sever iz 
Ribnice na Pohorju.
Ob 19.30, Gasilski dom Trbonje 

INDIJSKI VEČER
Koncert in ples. Prireditelj je Društvo Sahaja 
Yoga.
Ob 19.30, Kulturni dom Pliberk

ČETRTEK, 20. marec
ODPRTJE RAZSTAVE LIKOVNIH DEL 
BLANKE BOŽIČ
Razstava bo odprta do 10. 4. vsak dan v 
delovnem času Infopisarne. Več preberite v 
Izboru dogodkov na strani 5.
Ob 17.00, Infopisarna Dravograd

ZATE
Prireditev ob dnevu žena in materinskem 
dnevu. Nastopajo učenci  od 1. do 5. razre-
da OŠ Šentjanž.
Ob 17.00, Dom borcev Šentjanž

JOŽEFOV SEJEM
Tradicionalni sejem dan po Jožefovem bo 
organiziran na cesti  in parkirnih prostorih 
pred dvorano ŠPiC D in stadionom.
Celodnevni sejem, Športni center 
Dravograd

SOBOTA, 22. marec
NOGOMET ŠTAJERSKA LIGA - ČLANI 
KOROŠKA DRAVOGRAD : MARLES HIŠE
Ob 14.00, Športni center Dravograd

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

47. REVIJA OD PLIBERKA DO TRABERKA
Revija odraslih pevskih zborov iz obeh 
strani meje.
Ob 19.30, Kulturni dom Pliberk

TOREK, 11. marec
VESNA
Črnobeli film. Prireditelja sta Slovensko 
društvo upokojencev Pliberk in Kulturni 
dom.
Ob 14.00, Kulturni dom Pliberk
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KOLEDAR PRIREDITEV IN DOGODKOV od 1. do 31.marca 2014
Terminski razpored prireditev in dogodkov v občini Dravograd

KOŠARKA 2. LIGA VZHOD B2 – 
MLADINCI 
DRAVOGRAD KOROŠKA : LUXURIS 
CELJE
Ob 17.00, dvorana Špic D

47. REVIJA OD PLIBERKA DO TRABERKA
Revija odraslih pevskih zborov Koroške z 
obeh strani meje. Podrobnosti preberite v 
Izboru dogodkov na strani 5.
Ob 18.00, Dvorec Bukovje

NEDELJA, 23. marec

PROSLAVA OB MATERINSKEM DNEVU 
Organizatorji so Vrtec in OŠ Črneče ter 
Krajevna skupnost Črneče. Več preberite 
v Izboru dogodkov na strani 5. Vljudno 
vabljeni! 
Ob 18.00, Gasilski dom Črneče

TOREK, 25. marec

SREDA, 26. marec
LETNI ČASI IN USTVARJANJE
Študijski krožek. Naše peto srečanje bo 
posvečeno ženskim praznikom v mesecu 
marcu in v ta namen si boste izdelali nakit 
in okrasje iz fimo mase. Pridružite se jim! 
Prijavite se lahko v Knjižnici Dravograd ali 
na elektronski naslov: mira.mori@dra.sik.si 
Ob 16.00, Knjižnica Dravograd

ČETRTEK, 27. marec
»KAKO VARNA SO SREDSTVA V BAN-
KAH?«
Predavanje finančne svetovalke Tatjane 
Sablatnik. Več preberite v Izboru dogodkov 
na strani 5
Ob 17.30, Knjižnica Dravograd

SILVESTRSKA SPRAVA
Gledališka predstava – Tone Partljič (abo-
nma). Prireditelja sta Slovenska prosvetna 
zveza in Kulturni dom Pliberk 
Ob 19.00, Kulturni dom Pliberk

PETEK, 28. marec
UČNA URA 
Dramska skupina Črneče in Javni zavod 
Dravit vabita na ogled drame Eugena 
Ionesca. Vstopnina je 5 €.
Ob 19.00 uri, Dvorec Bukovje

SOBOTA, 29. marec
NOGOMET 1. SML IN 1. SKL 
NŠ ROBERT KOREN DRAVOGRAD : 
NOGA TRIGLAV
Ob 12.00 in 14.00, ŠC Dravograd

NEDELJA, 30. marec
NOGOMET STAREJŠI DEČKI U-14 
VZHOD      NŠ ROBERT KOREN 
DRAVOGRAD : KOROTAN
Ob 14.00, Športni center Dravograd



Odprtje razstave 
likovnih del 

Magdalene Bruder

6. 2. 2014

Koncert 
Longyka

& Tori

 25. 1. 2014

Odprtje razstave 
Feliksa Frühaufa

Sreča

17. 1. 2014
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4.Poročni sejem v 
Dvorcu Bukovje

15.2. 2014
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NAPOVED DOGODKA
BESEDILO:  Mira Mori, FOTOGRAFIJE: Mira mori in Franci Kotnik

JA MAMA, RAZUMEM MAMA 

Mladinska dramska skupina »POMLAD« KD 
Črneče je z vajami začela že v letu 2012. 
Zbrali smo se mladi po letih in po srcu. 

Za prvo predstavo smo pripravili komedijo v 4 de-
janjih: JA, MAMA … RAZUMEM, MAMA, za katero 
sem besedilo napisala sama in se tako preizkusila 
v pisanju in v režiji. Prvič smo se občinstvu pred-
stavili aprila 2013 in od takrat odigrali 10 predstav. 
S predstavo smo nasmejali že okoli 500 gledalcev 
na Koroškem in pokukali smo tudi čez meje naše 
občine. 

Zgodba je preprosta, saj govori o vsakdanjih 
stvareh … tudi o takšnih, o katerih je včasih težje 
spregovoriti. V njej spoznamo mamo petih hčerk 
Roziko, ki živi na kmetiji in se sooča s problemi, ki 
jih prinaša življenje. S hčerkami se zapleta v kon-
flikte, vendar ji vse želijo le dobro. Uredijo ji celo 
zmenek, ampak se izkaže, da želi osvajalec le nje-
no kmetijo. Skupaj rešijo tudi to zagato. 

Komedija mladinske dramske skupine POMLAD 
KD Črneče, ki bo  posvečena dnevu žena im ma-
terinskemu dnevu, bo uprizorjena v nedeljo, 9. 
marca ob 18.00 uri v Domu borcev v Šentjanžu. 
Vljudno vabljeni, vstopnine ni! 

V ČRNEČAH OČITNO ZELO RADI "ŠPILAJO". ŽE UVELJAVLJENI DRAMSKI SKUPINI  STAREJŠIH, SE JE 
PRED KRATKIM PRIDRUŽIL PODMLADEK IGRALCEV, ZDRUŽENIH POD IMENOM "POMLAD". VSAKA 
SKUPINA S SVOJO PREDSTAVO NAS BOSTA V  MARCU RAZVESELJEVALI KAR NEKAJKRAT.

OBVESTILO: NARAVNA NESREČA - ŽLED – PRIJAVA ŠKODE

Izpolnjen in podpisan OBRAZEC 1 
oddate na Zavodu za gozdove 
Slovenije, KE Dravograd, Meža 70, 
tel. št. 02 87 83 008, 

OBRAZEC 4 in 5 pa na Občino 
Dravograd.

Rok za prijavo škode je 7.3. 2014.

Občina Dravograd je pričela z ocenjevanjem neposredne škode na stvareh zaradi posledic žledu med 30. januar-
jem in 10. februarjem 2014. Škodo zaradi žledu na gozdnih površinah, stavbah in infrastrukturnih objektih lahko 
prijavite na:
- OBRAZCU 1 (Ocena škode na kmetijskih zemljiščih in gozdovih, povzročene po naravni nesreči), http://www.
sos112.si/slo/tdocs/obrazec1.pdf;
- OBRAZCU 4 (Ocena delne škode na stavbah, povzročeni po naravni nesreči), http://www.sos112.si/slo/tdocs/
obrazec4.pdf;
- OBRAZCU 5 ( Ocena škode na gradbenih inženirskih objektih, povzročene po naravni nesreči), http://www.
sos112.si/slo/tdocs/obrazec5.pdf.
 Obrazce najdete tudi na spletnih straneh Občine Dravograd www.dravograd.si, v fizični obliki jih dobite na 
sedežu Občine Dravograd, Trg 4. julija 7, 2370 Dravograd ter na spletni povezavi URSZR- ocenjevanje škode http://
www.sos112.si/slo/page.php?src=os1.htm,



PROSLAVA OB KULTURNEM 
PRAZNIKU

NA KULTURNI PRAZNIK JE TEŽKO NAJTI IZGOVOR, DA DNEVA NE BI VSAJ KANČEK POSVETILI KULTURI. 
V DRAVOGRADU SMO TO STORILI ŽE VEČER PREJ, V PETEK, 7. FEBRUARJA, V DVORANI ŠPIC D, KJER JE 
PROSLAVO OBELEŽILO VEČ KOT 150 NASTOPAJOČIH.

Po Slovarju slovenskega knjižnega jezika je 
kultura skupek dosežkov, vrednot človeške 
družbe kot rezultat človekovega delovanja, 

ustvarjanja. Ob kulturnem prazniku, ki ga na dan 
slovesa našega največjega pesnika Franceta Pre-
šerna zaznamujemo od leta 1945, so tudi letos 
po vsej državi potekali številni kulturni dogodki 
- od koncertov in gledaliških predstav do javnih 
vodstev po razstavah ter delavnic za otroke. Na 
predvečer 8. februarja poteka osrednja državna 
proslava, na kateri podelijo Prešernove nagrade in 

nagrade Prešernovega sklada za vrhunske dosež-
ke na področju umetnosti v Sloveniji. Prešernove 
nagrade vsako leto podeljujejo tudi fakultete in 
umetniške akademije, članice Univerze v Ljublja-
ni. Te nagrade se imenujejo študentske Prešerno-
ve nagrade in univerzitetne Prešernove nagrade, 
podeljene pa so najboljšim študentom, tako na 
področju umetnosti kot znanosti. 

Tudi v našem mestu smo obeležili ta dan s pro-
slavo, ki je potekala v petek, 7. februarja, v dvorani 
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PRETEKLI DOGODEK
BESEDILO: Katja Čevnik, FOTOGRAFIJE: Matic Grudnik

ŠPIC D. Tokratno proslavo so pripravljale godbe 
na pihala Občine Dravograd, ki so na pobudo 
Pihalnega orkestra Šentjanž ob tej priložnosti 
pripravile skupni program. Tako so se Godba na 
pihala Ojstrica pod vodstvom Metke Dobnik, 
Godba na pihala Trbonje pod vodstvom Sandija 
Pungartnika in Pihalni orkester Šentjanž pod vod-
stvom prof. Alojza Lipovnika predstavili vsak s po 
tremi skladbami in na koncu še s tremi skupnimi 
koračnicami. Med glasbenimi deli pa so recitira-
li Prešernovo poezijo otroci  OŠ Šentjanž  in OŠ 

Neznanih talcev Dravograd ter Kulturno društvo 
Brod Trbonje. Godba na pihala Ojstrica pa je v 
svoj program pritegnila še otroški pevski zbor OŠ 
Dravograd.

Čeprav je 8. februar posvečen našemu največje-
mu pesniku, se je potrebno zavedati, da ta dan 
ni samo »njegov«, temveč je to dan kulture kot 
celote. Skozi zgodovino smo se Slovenci oklepali 
kulture, ki je bila vir naše narodne identitete. Brez 
kulture ne bi dosegli osamosvojitve in oblikovali 

svoje lastne države. Kajti kultura ni samo umetnost 
in znanost, ki bi se jih spomnili ob priložnostih, kot 
je proslava ob 8. februarju. Kot zapisano uvodoma, 
je namreč kultura skupek vrednot in dosežkov, ki 
jih je ustvaril človek v dobro človeštva, je spošto-
vanje teh vrednot in ravnanje po njih. Praznujmo 
torej praznik kulture in naj postane kultura praznik 
našega vsakdanjega življenja.
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Dvorana špic d Dravograd KOROŠKI 
OBRTNO-PODJETNIŠKI SEJEM 

11.- 13. april 2014

OBVESTILA
Obvestila društev in drugih organizacij

MLADINSKI CENTER DRAVOGRAD
SOBOTA, 8. 3. 2014, od 18.00 do 19.00-FITNES CENTER ANDFIT
BREZPLAČNA VODENA VADBA ANDFIT ZA ČLANICE DRUŠTVA MCD
Za Dan žena društvo MCD poklanja svojim članicam brezplačen kupon za uro vodene vadbe v Fi-
tnes centru Andfit . Kupon lahko dvignete v pisarni, v času odprtja MCD-ja. Na voljo je le omejeno 
število kuponov, zato si ga priskrbite pravočasno.

PONEDELJEK, 3. 3., 10. 3., 17. 3. in 24. 3. in 31. 3., od 19.30 do 21.00 - DVORANA ŠPIC D
RAZGIBAJMO SE- ŠPORTNE AKTIVNOSTI ZA MLADE
Mladinski center Dravograd vabi na športne aktivnosti za mlade, in sicer vsak ponedeljek, med 19. 
30 in 21.00. Pridružite se nam in skupaj odigrajmo igro badmintona, košarke, nogometa in še česa. 
S sabo morate imeti le športna oblačila in copate s čistim podplatom. Vadba je primerna tako za 
dekleta kot fante in je brezplačna. Vabljeni!

SOBOTA, 1. 3., 8. 3., 15. 3., 22. 3. in 29. 3., od 18.00 do 19.00- FITNES CENTER ANDFIT
VODENA VADBA, V SODELOVANJU S FITNES CENTROM ANDFIT
Mladinski center Dravograd, v sodelovanju s fitnes centrom Andfit, organizira tedensko vadbo vsako 
soboto, od 18.00 do 19.00, v prostorih fitnes centra. Člani društva MCD lahko v času odprtja Mla-
dinskega centra kupite kuponček za posamezno uro vadbe, cena enega kupončka je 2 €. Število 
kupončkov je omejeno, zato pohitite in si jih čim prej priskrbite. Več informacij lahko dobite na tel. 
št. 87 23 577 (v delovnem času) ali preko e- pošte na naslov mladinskicenter.dravograd@gmail.com.

PETEK, 7. 3., 14. 3., 21. 3. in 28. 3., od 16.00 do 17.00- KEGLJIŠČE DRAVOGRAD
UGODNOST ZA ČLANE DRUŠTVA MCD- KEGLJANJE ZA LE 1 €!!!
Vsi člani društva MCD, ki radi kegljate ali pa bi želeli zgolj poizkusiti, lahko izkoristite priložnost in 
kegljate za le 1 € na uro! Na kegljišču v Dravogradu sta za vas ob petkih, od 16. do 17. ure, na voljo 
dve stezi.  Število kuponov je omejeno, zato si jih priskrbite čim prej. Naprodaj so v pisarni društva, 
v delovnem času (ob petkih je MCD zaprt, zato si priskrbite kuponček do četrtka). Na kegljišču je 
potrebno imeti čiste športne copate, po možnosti brez črne gume! Če niste član društva, se lahko 
brezplačno včlanite kadarkoli med delovnim časom, v pisarni društva!

IMAM IDEJO!
Društvo Mladinski center Dravograd sporoča vsem učencem, dijakom in mladim brez statusa do 
18. leta starosti, ki so prebivalci Občine Dravograd, da smo zanje oblikovali nov projekt- Imam idejo!
V sklopu projekta bomo tekom leta podpirali in financirali najboljše projekte in dogodke, ki jih bodo 
lahko prijavljali mladi iz naše občine. Področja in izdelki bodo lahko lahko zelo raznoliki: organizacija 
nekega dogodka, snemanje prispevka/kratkega filma, postavitev razstave, izdelava produkta, … Po-
udarek bo na inovativnih idejah in produktih. Mladi se bodo lahko za sredstva potegovali z oddanim 
predlogom, v katerem bo opredeljena ideja, opis izvedbe in finančno ovrednotenje. S strani društva 
Mladinski center Dravograd bo ustanovljena komisija, ki bo sprejemala predloge in se nato po v 
naprej določenih kriterijih odločala, komu in v kolikšni meri nameniti sredstva za izvedbo idejnega 
načrta. Pogoj za pridobljena sredstva bo seveda tudi ta, da mora biti ideja, ki so ji bila sredstva odo-
brena, v določenem času realizirana.

NOGOMET – VETERANSKA ZIMSKA LIGA V DVORANSKEM NOGOMETU
02.03.2014   8.kolo
09.03.2014   9.kolo
16.03.2014                   10.kolo
Prva tekma se prične ob 9.00 uri, druga pa ob 10.00 uri v dvorani ŠPIC D v Dravogradu.

S projektom Imam idejo! želimo v društvu spodbuditi mlade iz naše občine k aktivnemu in krea-
tivnemu izkoriščanju prostega časa, jim nuditi možnost za realizacijo njihovih idej in predlogov ter 
njihovemu delu izkazati zasluženo pozornost in javno priznanje. Projekt bo potekal od začetka aprila 
do konca septembra oziroma do porabe sredstev. S tem obvestilom vas želimo opomniti, da lahko 
že pričnete razmišljati, s katero idejo bi se lahko prijavili. Točna navodila in informacije o pričetku 
projekta pa bomo pravočasno (do začetka aprila) objavili in vas o tem tudi obvestili.

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 – OBČINSKA LIGA
Sobota, 01.03.2014        12. krog                                               Nedelja, 09.03.2014     13. krog
Sobota, 15.03.2014        14. krog                                               Nedelja, 23.03.2014     15. krog
Tekme ob sobotah se pričnejo ob 13.00 uri, ob nedeljah pa ob 10.00 uri na kegljišču Športnega 
centra Dravograd.
Sobota, 29.03.2014 1. krog - občinsko prvenstvo dvojic in posameznikov.

KRVODAJALSKE AKCIJE
Torek, 11. 3. 2014 ob 7.30 Splošna bolnišnica Slovenj Gradec.



PROGRAM KOROŠKE TELEVIZIJE DRAVOGRAD – MAREC 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. mar
2. feb
3. mar
4. mar

5. mar
6. mar

7. mar
8. mar
9. mar
10. mar
11. mar
12. mar
13. mar

14. mar
15. mar
16. mar
17. mar
18. mar
19. mar
20. mar

21. mar
22. mar
23. mar
24. mar
25. mar
26. mar
27. mar

28. mar
29.mar
30.mar
31.mar

10:00 - ŠKL, ponovitev / 10:55 - Koktajl, TV MB, ponovitev
10:00 - Ponovitev oddaj tedna 
20:00 - Obzornik / 20:50 - Podjetje se predstavi
10:00 - Obzornik, ponovitev / 10:50 - Podjetje se predstavi, ponovitev /
20:00 - Obzornik, ponovitev 
20:00 - Preglednik, TV MB / 20:20 - Šola da se ti zrola (OŠ Brezno Podvelka) 
10:00 - Preglednik, TV MB, ponovitev / 10:20 - Šola da se ti zrola, ponovitev /
20:00 - Predvidena oddaja 
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 
20:00 - Preglednik, TV MB / 20:20 - Šola da se ti zrola (OŠ Šentjanž) 
10:00 - Preglednik, TV MB, ponovitev / 10:20 - Šola da se ti zrola, ponovitev / 
20:00 - Predvidena oddaja 
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 / 20:50 - Podjetje se predstavi 
10:00 - Obzornik, ponovitev / 20:00 - Podjetje se predstavi, ponovitev, Obzornik, ponovitev 
20:00 - Preglednik, TV MB / 20:20 - Šola da se ti zrola (OŠ Muta) 
10:00 - Preglednik TV MB, ponovitev / 10:20 - Šola da se ti zrola, ponovitev / 
20:00 - Predvidena oddaja 
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 
20:00 - Preglednik, TV MB / 20:20 - Šola da se ti zrola (OŠ Brezno Podvelka) 
10:00 - Preglednik TV MB, ponovitev / 10:20 - Šola da se ti zrola, ponovitev / 
20:00 - Predvidena oddaja 
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 / 20:50 - Podjetje se predstavi



Raba energije: 
LONČENE PEČI

Lončene peči so se ohranile skozi različna 
obdobja skoraj brez večjih sprememb. 
Prednost lončenih peči je v njihovi veli-

ki akumulativni sposobnosti. Ker imajo velike 
površine kurišč in dolge poti dimnih plinov, 
ki oddajo toploto v stene peči, lahko še dol-
go po končanem gorenju ogrevajo prostor. 
Obodne površine so obzidane s šamotnimi ali 
opečnimi zidaki, ki povečujejo akumulacijsko 
sposobnost tega ogrevalatoploto v stene peči, 
lahko še dolgo po končanem gorenju ogrevajo 
prostor. Obodne površine so obzidane s šamo-
tnimi ali opečnimi zidaki, ki povečujejo akumu-
lacijsko sposobnost tega ogrevala. 

Lončena peč v dnevnem prostoru poleg po-
sebnega dekorativnega učinka nudi stanoval-
cem objekta, ki je sicer ogrevan iz centralne 
kotlovnice, dodatno možnost ogrevanja. To je 
posebej dobrodošlo v prehodnem obdobju 
jeseni in spomladi, ko ni potrebno ogrevati 
cele hiše. V primeru ekstremno nizkih zunanjih 
temperatur pa je lokalna lončena peč v pomoč 
sistemu centralnega ogrevanja.
 
Za kurjenje v lončenih pečeh uporabljamo 
predvsem les, redkeje premog. Les je najstarej-
še kurivo, ki ga pozna človek. Veliko je predno-
sti, ki govorijo v prid uporabe lesa kot vira ener-
gije: pri smotrni rabi je stalno na razpolago, pri 
pravilnem kurjenju ne onesnažuje zraka, je do-
mač vir energije (neodvisen od različnih kriz), 
zmanjšuje odliv kapitala za uvoz fosilnih goriv 
in tako izboljšuje gospodarsko sliko države.

Uporabljati moramo le izbrano in kvalitetno 
gorivo, zato si moramo pravočasno priskrbeti

les listavcev, ki je dovolj suh. Les iglavcev je za 
kurivo manj primeren. Pravilno posušen les 
mora vsebovati manj kot 20% vlage, da je pri-
meren za kurjenje. Če kurimo vlažen les, se veli-
ko energije, ki se sprošča pri gorenju, porabi za 
uplinjanje vlage, poleg tega pa drva v kurišču 
ne gorijo s svetlim plamenom, ampak se dimi-
jo, kar povzroča tudi neprijeten vonj.
 
Lončeno peč pravilno podkurimo s suhimi tr-
skami in ob nastalo žerjavico naložimo suha 
polena. Dovod zraka, potrebnega za zgoreva-
nje, mora biti zagotovljen ves čas poteka pro-
cesa zgorevanja. Ko se stene peči dovolj segre-
jejo in v kurišču nastane dovolj žerjavice, tesno 
zapremo vsa vratca pri peči! Tako preprečimo, 
da bi zrak, ki bi iz prostora skozi kurišče odtekal 
v dimnik, ohlajal peč. Ko se peč ohladi, ponovi-
mo proces kurjenja, pred tem pa peč temeljito 
očistimo. S takim postopkom kurjenja varuje-
mo okolje in varčujemo s kurivom.

CENE CEPLJENJA PROTI STEKLINI:

že čipirani psi + taksa

prvo cepljenje + čipiranje + registriranje + taksa

31,42 €

61,32 €

Brez potnega lista, se psa ne sme cepiti.

S seboj prinesite dokumente o cepljenju psa
(moder potni list za male živali) in EMŠO lastnika!

Vsako spremembo o lastniku ali psu,
je treba obvezno sporočiti na VP Dravograd d.o.o.

v roku 8 dni.

VABILO 
NA CEPLJENJE PSOV

PROTI STEKLINI
za leto 2014

VETERINARSKA POSTAJA
DRAVOGRAD d.o.o.

Otiški Vrh 169, 2373 Šentjanž pri Dravogradu

041 490 065

Pse morajo na cepljenje privesti odrasle osebe.
Psi morajo biti  na povodcu in nositi nagobčnik!

Vse lastnike psov obveščamo, da bomo tudi v letu 2014 cepili
pse proti steklini in sicer:

- V PETEK, 21. marca 2014 in
- V SOBOTO, 22. marca 2014.

EKOLOGIJA22
STRAN BESEDILO: Boris Kac, energetski svetovalec ENSVET, FOTOGRAFIJA: svetovni splet



Z lepimi pozdravi!

VETERINARSKA POSTAJA
DRAVOGRAD

Cepljenje bo potekalo po naslednjem vrstnem redu:

V PETEK, 21. marca 2014:

1.   nad kmetijo KLANČNIK v Podklancu ob 7.00 uri,
2.   na Dobrovi pri LIPANU ob 8.00 uri,
3.   pri Sv. KRIŽU ob 9.15 uri,
4.   v Črnečah pri SADNIKU ob 10.15 uri,
5.   v Libeličah pri MOŠTIJU ob 11.45 uri,
6.    na Ojstrici pri CERKVI ob 14.00 uri,
7.   v Sv. Boštjanu pri AVTOBUSNI POSTAJI ob 15.00 uri,
8.   pri MURNHOFU ob 15.30 uri.

V SOBOTO, 22. marca 2014:

1.   v Trbonjah pri GASILSKEM DOMU ob 7.00 uri,
2.   pri KOVAČU v Sv. Danijelu ob 8.00 uri,
3.   na CVITERŠKEM SEDLU ob 9.15 uri,
4.   v Bukovski vasi pri SMUKU ob 10.30 uri,
5.   v Šentjanžu pri GASILSKEM DOMU ob 12.00 uri,
6.   v Dravogradu pri STARI ZADRUGI ob 14.00 uri,
7.   na Viču pri OGLASNI DESKI ob 15.30 uri.


