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VSEBINA
Stičišče od 1. do 3O. septembra 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: dvorecbukovje@dravit.si  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:  Čebelarsko društvo Dravograd
Rok za oddajo vsebin za oktobersko številko je 15. september 2014.

Dan za ... izbor prireditev in dogodkov

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

Posebna kolumna: OBLETNICA KOROŠKEGA DOMA STAROSTNIKOV 

ČRNEČE DRAVOGRAD 

Napoved dogodka: JESENSKE SERENADE 2014

Pretekli dogodek: PREDSTAVITEV DRAVOGRADA NA FESTIVALU PIVO 

IN CVETJE 2014

Bili smo tam

Obvestila

Program Koroške televizije Dravograd –september 2014

Ekologija: KAMIN
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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
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STRANDogajanje v naslednjih tednih. Izbor edinstvenih dogodkov, ki jih gotovo ne bomo zamudili.

DAN ZA ... IZBOR PRIREDITEV IN DOGODKOV

ŠKRAT Z VELIKO SLABIH 
NAVAD

nedelja, 28. september

Zadnja septembrska nedelja je rezervirana za naj-
mlajše, ki se bodo lahko nasmejali in kaj novega 
naučili ob predstavi Škrat z veliko slabih navad. 
Animacije pripravlja animacijska skupina Vilina 
v sodelovanju z Javnim zavodom Dravit. Primer-
no za otroke, starejše od treh let. Vstopnine ni! 
Vabljeni.

Ob 10.00, Dvorec Bukovje

SPOMINEK DRAVOGRADA 
in ZAČETEK JESENSKIH 
SERENAD
četrtek, 4. september

V kavarni Dvorca Bukovje bo na ogled razstava 
Spominek Dravograda 2014, kjer bodo razsta-
vljeni vsi spominki, prispeli na natečaj za izbor 
najboljših turističnih spominkov. Razstava bo na 
ogled do konca septembra. Po razstavi ste vablje-
ni na prvega izmed štirih koncertov pod naslo-
vom Jesenske serenade. Kot prvi se nam predsta-
vlja trobilni kvintet Contrast.
Ob 19.00, Dvorec Bukovje

sobota, 27. september

Čebelarsko društvo Dravograd praznuje 100 let 
organiziranega delovanja. V počastitev tega ju-
bileja bodo v dvorcu Bukovje pripravili svečanost 
s kulturnim programom in podelitvijo priznanj 
Čebelarske zveze Slovenije, Čebelarske zveze 
Koroške in Čebelarskega društva Dravograd. V 
preddverju dvorca bo na ogled foto razstava 
čebelarskih motivov, čebelarji pa bodo pripravili 
pokušino čebeljih proizvodov . Ob tej priložnosti 
bo tudi otvoritev biodinamičnega učnega vrta v 
parku pri Dvorcu Bukovje.
Ob 17.00, Dvorec Bukovje

ODPRTJE RAZSTAVE 
MATEJA STRMČNIKA

Domačin Matej Strmčnik bo na razstavi predstavil 
svoje fotografije pod naslovom Resnica o svetu. 
Razstava bo odprta do konca septembra vsak dan 
v delovnem času Infopisarne.
Ob 19.00, Infopisarna Dravograd

SREČANJE LOVSKIH 
OKTETOV IN ROGISTOV
petek, 12. september

Tradicionalno, tokrat že 11. srečanje koroških lov-
cev bo letos potekalo v Dravogradu. Posvečeno 
je starejšim lovcem in sorodnikom preminulih 
lovcev Koroške lovske zveze in je med koroška 
"zeleno druščino" zelo dobro sprejeto. Na letošnji 
prireditvi bodo nastopili: lovski pevski zbor Peca 
Mežica, lovski pevski zbor Prežihovo, rogisti LD 
Muta, rogisti LD Zeleni vrh Vuzenica, Šempetrski 
pavri, folklorna skupina Dravca in dramska sku-
pina KUD Črneče. Med vabljenimi gosti se bodo 
srečanja udeležili. predsednik LZS mag. Srečko F. 
Krope, predsednik KLZ Dušan Leskovec ter gosti-
teljica, županja občine Dravograd ga. Marijana 
Cigala. 

Ob 18.00, Dvorana ŠPiC D

KLOVNESA RAZGRAJA
nedelja, 7. september

V Dvorec Bukovje se vrača Eva Škofič Maurer, ki 
bo pripravila predstavo za otroke. Glavna zvezda 
predstave, klovnesa Sfrčkljana je seveda izobraže-
na oseba, ki bolj ali manj gladko govori več jezi-
kov: angleško, rusko, slovensko, srbsko in hrvaško. 
Ima pa eno majceno pomanjkljivost, če je pod 
stresom se namreč prične nezaustavljivo smejati. 
Prireditev bo izvedena v okviru Koroškega kultur-
nega poletja. Vstopnine ni! 
Ob 11.00, Dvorec Bukovje

ŽENSKI NOGOMET - 
SLOVENIJA : SLOVAŠKA
sreda, 17. september

Po daljšem času bomo v Dravogradu zopet lahko 
prisostvovali kvalitetnemu ženskemu nogometu. 
Najboljše slovenske nogometašice se bodo na 
kvalifikacijski tekmi za uvrstitev na SP v Kanadi 
2015 pomerile s Slovaško izbrano vrsto. Na prvi 
tekmi v gosteh so naše že slavile s 3:1 in čeprav 
nimajo več možnosti za uvrstitev na svetovno 
prvenstvo, lahko pričakujemo lepo predstavo ter 
zmago tudi na domačem terenu.
Ob 16.00, Športni center Dravograd

KAKO USTVARITI LEP 
PORTRET
sreda, 17. september
Vabljeni na tečaj digitalne fotografije, kjer boste 
spoznali drobne trike, ki vam bodo pomagali pri 
ustvarjanju dobrega portreta. S seboj prinesite 
svoj digitalni fotoaparat (lahko tudi telefon). Ude-
ležba na tečaju znaša 5€ in vključuje 4-urni tečaj 
ter dve najboljši razviti fotografiji. Za prijave in do-
datne informacije so vam na voljo na telefonski 
številki 02 87 23 576 ali e-naslovu: mladinskicen-
ter.dravograd@gmail.com. Organizatorja delav-
nice sta MKC Slovenj Gradec/MMC Koroške in 
društvo MCD. Tečaj bo potekal v sredo od 18.00-
20.00 in v četrtek 18.9. od 18.00-20.00!
Ob 18.00, Mladinski center Dravograd

petek, 5. september

100 LET ČEBELARSTVA V 
DRAVOGRADU



JESENSKE SERENADE - VEČERNO 
SOŽITJE
Nastopa Mihael Hrustelj trio: Matic Črešnik 
- bobni, Ilj Pušnik - kontrabas in Mihael 
Hrustelj - kitara. Vstopnine ni.
Ob 20.00, Dvorec Bukovje

BREZPLAČNA JEZIKOVNA DELAVNICA 
»BIENE MAJA« ZA OTROKE
Želite svoje otroke popeljati v svet nem-
ščine na zabaven, spontan ter otroku prija-
zen način? Potem je tematsko obarvana 
jezikovna delavnica »Biene Maja« prava iz-
bira. Skupaj bomo peli, plesali in ustvarjali. 
Delavnica je brezplačna in primerna za 
otroke med 4. in 6. letom starosti. Prijava 
na delavnico je OBVEZNA in možna na tel. 
031 346 525 (Maja), kjer boste prejeli tudi 
vsa dodatna pojasnila.Pridružite se nam, 
zabavno bo!
Ob 10.00, Mladinski center Dravograd

NOGOMET STAREJŠI DEČKI U-15 
VZHOD - NŠ ROBERT KOREN 
DRAVOGRAD : BISTRICA
Ob 11.00, Športni center Dravograd

ZASAVSKI UTRINKI
Odprtje razstave na kateri razstavljajo: Edi 
Hribšek, Rok Krajnc in Uroš Ritonja. Priredi-
telja sta Kulturni dom in FD GOGA. 
Ob 19.00, Kulturni dom Pliberk

NOGOMETNI TURNIR NK MEŽA
NK Meža prireja turnir ob 50-letnici or-
ganiziranega igranja nogometa na Meži 
in k igranju vabi vse klube, ki nastopajo 
v ONL Dravograd. Prijavnina znaša 25 €. 
Prijave zbirajo do 1.9.2014 na 041 473 567 
- Robert Vetrih.
Od 9.00, Nogometno igrišče v Libeličah

23. SREČANJE S SORODNIKI 
Srečanje ob 35. obletnici Koroškega doma 
starostnikov Črneče Dravograd. Ob 9. 30 
nastop godbe na pihala Trbonje; ob 10.30 
kulturni program: Mešani pevski zbor sta-
novalcev doma s harmonikarjem Juretom, 
Dravograjski sekstet in Mateja Plazovnik. 
Program povezuje Irena Fasvald. Od 13. 
ure dalje zabavni program z ansamblom 
Okej. 
Ob 9.00, Koroški dom starostnikov Črneče

OTROŠKA USTVARJALNA DELAVNICA
Vsi tisti otroci, ki radi ustvarjate, packate, 
rišete, lepite in kreativno preživljate svoj 
prosti čas, lepo vabljeni na ustvarjalno 
delavnico v Mladinski center Dravograd. 
Tudi tokrat bomo poskrbeli, da vam ne 
bo dolgčas in boste domov odnesli nov 
unikatni izdelek. Seveda pa ne pozabite 
povabiti svojih staršev, babic ali dedkov, 
da si skupaj umažemo rokice. Zaradi 
nabave materiala so prijave na delavnico 
OBVEZNE! Zbiramo jih na telefonski št. 87 
23 576 v času uradnih ur društva ali na 
e-naslovu mladinskicenter.dravograd@
gmail.com. Delavnica je brezplačna!
Ob 10.00, Mladinski center Dravograd

FESTIVAL PRAŽENEGA KROMPIRJA
Ekipa 9-tih pražilcev krompirja bo zopet 
zastopala našo občino na svetovnem 
festivalu praženega krompirja, ki bo letos v 
čudovitem okolju Tavčarjevega dvorca na 
Visokem pri Škofji Loki. Po svoji edinstveni 
recepturi bodo zopet spražili 100 kg krom-
pirja in vabljeni, da se jim pridružimo pri 
pokušanju teh kulinaričnih presežkov.
Ob 10.00, Visoko v Poljanski dolini

NOGOMET STAREJŠI DEČKI U-15 
VZHOD - NŠ ROBERT KOREN DRAVO-
GRAD :  KOROTAN PREVALJE
Ob 18.00, Športni center Dravograd

SOBOTA, 30. avgust
ODBOJKA NA MIVKI – TURNIR TROJK
JZ Dravit prireja otvoritveni turnir preno-
vljenega igrišča pri OMV.  Prijave so možne 
na GSM 041 670 926 - Darko Žižek.
Ob 10.00, igrišče pri OMV 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. septembra 2014

SOBOTA, 6. september
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NOGOMET 2. SML IN 2. SKL 
NŠ ROBERT KOREN DRAVOGRAD : 
DRAVINJA
Ob 14.30 in 16.30, Športni center Dravograd

ČETRTEK, 11. september
SREDA, 17. september

ŽENSKI NOGOMET - SLOVENIJA : 
SLOVAŠKA
Najboljše slovenske nogometašice se bodo 
na kvalifikacijski tekmi za uvrstitev na SP v 
Kanadi 2015 pomerile s Slovaško izbrano 
vrsto. 
Ob 16.00, Športni center Dravograd

TEČAJ DIGITALNE FOTOGRAFIJE – KAKO 
USTVARITI »LEP« PORTRET
Spoznali boste drobne trike, ki vam bodo 
pomagali pri ustvarjanju dobrega portreta. 
Več preberite v Izboru dogodkov na strani 
5!
Ob 18.00, Mladinski center Dravograd

JESENSKE SERENADE - KURJE GOSPE
Nastopa ženska vokalna skupina Gallina, 
najboljša vokalna zasedba na Naši pesmi 
2014 v Mariboru. Vstopnine ni.
Ob 20.00, Dvorec Bukovje

NEDELJA, 14. september

SREDA, 3. september

ČETRTEK, 4. september
ODPRTJE RAZSTAVE SPOMINEK 
DRAVOGRADA 2014
V kavarnici Dvorca Bukovje bo do konca 
septembra na ogled razstava Spominek 
Dravograda 2014. 
Ob 19.00, Dvorec Bukovje

JESENSKE SERENADE – ZVOKI ZVITE 
PLOČEVINE
Nastopa trobilni kvintet Contrast.
Gregor Turk - trobenta, Blaž Avbar - 
trobenta, Jožek Rošer - rog, Žan Tkalec 
- pozavna in Uroš Vegelj - tuba. Koncert z 
besedo povezuje Dejan Pevčević. 
Ob 20.00, Dvorec Bukovje

PETEK, 5. september
RESNICA O SVETU
Odprtje fotografske razstave Mateja 
Strmčnika. 
Ob 19.00, Infopisarna Dravograd

NEDELJA, 7. september
KLOVNESA RAZGRAJA
Predstava za otroke. Prireditev bo izvede-
na v okviru Koroškega kulturnega poletja. 
Vstopnine ni!
Ob 11.00, Dvorec Bukovje

PETEK, 12. september
TRADICIONALNO SREČANJE LOVSKIH 
OKTETOV IN ROGISTOV
Ob 18.00, Dvorana Špic D

PETEK, 12. september
ČETRTEK, 18. september

KOLESARJENJE PO KOLESARSKIH PO-
TEH OBČINE 
Rekreativno kolesarjenje občanov Dravo-
grada po kolesarkah v občini Dravograd 
z zaključnim druženjem pred Dvorcem 
Bukovje in predstavitvijo novih kolesarskih 
nočitvenih kapacitet (vojaška soba) v 
pomožnem objektu dvorca Bukovje.
Ob 16:00, start z Viča, Libelič, Vrat in 
Bukovske vasi

PETEK, 19. september

PETEK, 19. september
NOGOMET STAREJŠI DEČKI U-15 
VZHOD - NŠ ROBERT KOREN 
DRAVOGRAD : ŽALEC
Ob 11.00, Športni center Dravograd
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OBLETNICA KOROŠKEGA DOMA 
STAROSTNIKOV ČRNEČE

Pa nas je nanjo opomnila in spomnila Občina 
Dravograd, ki nam je ob občinskem prazniku 
podelila Priznanje občine Dravograd. V izreku 
priznanja je zapisano: » Koroški dom starostni-
kov Črneče Dravograd s svojim delovanjem na 
področju institucionalnega varstva predstavlja 
vzorčni primer kakovostnega dela, ki v sinergiji 
z lokalnim okoljem in institucijami ter ustano-
vami izobraževanim in motiviranim kadrom, 
predstavlja garant za nadaljnjo uspešno delo 
na svojem področju.«

Priznanje je nagrada zaposlenim za dolgoletno 
uspešno delo. Delo, ki zahteva odrekanja, delo, 
ki zahteva specifično empatičnost in večkrat 
že kar poslanstvo, delo, ki žal ni vedno dovolj 
cenjeno. Je pa to Priznanje pokazalo, da smo 

opazni (tudi v širšem Slovenskem prostoru) in 
da smo tudi cenjeni. Hkrati pa je Priznanje tudi 
obveza za doseganje ciljev postavljenih v viziji 
razvoja doma. 

In ta vizija je: izboljšanje bivalnega standarda 
(do leta 2020 naj bi bili vsi stanovalci v eno ali 
dvoposteljni sobi!), diverzifikacija ponudbe 
(pomoč na domu, sodelovanje pri ustanavlja-
nju medgeneracijskih centrov na Ravnah, v 
Dravogradu, Slovenj Gradcu), uvajanje novih 
metod dela (predvsem pri delu z dementnimi 
stanovalci) in širitev ne več postelj za stanoval-
ce, temveč več dejavnosti zanje in približanje 
storitev – nov dom na Ravnah!).

Prepričan sem, da bomo vizijo tudi udejanili. 

Je pa pridobitev Priznanja tudi lepa priložnost 
za zahvalo. Zahvala gre vsem zaposlenim v Ko-
roškem domu starostnikov Črneče sedanjim in 
tistim, ki so pri nas bili, vsem prostovoljcem in 
prijateljem doma, vsem ki so kakorkoli prispe-
vali, da je Dom danes takšen kot je; lep, mode-
ren, hiša z vsebino in dušo. 

L etos praznuje Koroški dom starostnikov 
Črneče Dravograd petintrideset let svoje-
ga delovanja. Obletnica, ki bi jo sredi in-

tenzivne prenove  (gre predvsem za izboljšanje 
bivalnega standarda stanovalcev) in uvajanja 
novih dejavnosti  (pomoč na domu, medgene-
racijski center Ravne) skoraj pozabili.

POSEBNA KOLUMNA
BESEDILO:  Srečko Mlačnik, direktor, FOTOGRAFIJA: Matic Grudnik
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KOLEDAR PRIREDITEV IN DOGODKOV od 1. do 30.junija 2014
Terminski razpored prireditev in dogodkov v občini Dravograd

TOREK, 23. september
OKROGLA MIZA – SKUPAJ ZA ZDRAVJE 
STAREJŠIH
Okroglo mizo prireja KORONARNI KLUB 
KOROŠKE, SKUPINI DRAVOGRAD IN ČRNE-
ČE ob svetovnem tednu srca. Sodelujejo 
naslednja društva: upokojencev, invalidov, 
diabetikov, za osteoporozo, za boj proti 
raku, ter Mladinski center, Dom starostni-
kov Črneče, ZD in RK.
Ob 17.00, Mladinski center Dravograd

SREDA, 24. september
BODITE TO, KAR STE! 
Predavanje magistra Zmaga Godine. Pet 
sred zapored bomo odkrivali, kako se izo-
gniti najpogostejšim obžalovanjem in za-
živeti bolj srečno ter zadovoljno življenje. 
Predavanja bodo potekala v organizaciji 
Krščanske adventistične cerkve.
Ob 18.00, Knjižnica Dravograd

ZDRAVSTVENO PREDAVANJE 
po predavanju praktični prikaz delovanja 
DEFIBRILATORJA.
Ob 18.00, Gasilski dom v Trbonjah

NOGOMET 3.SNL-vzhod - ČLANI 
KOROŠKA DRAVOGRAD : KOROTAN 
PREVALJE
Ob 16.30, Športni center Dravograd

KEGLJANJE 1.B SLOVENSKA LIGA 
DRAVOGRAD INTEROKNO:RADENSKA I
Ob 17.00, Športni center Dravograd

FIFA TURNIR 
Za vse navdušence igralnih konzol prire-
jamo FIFA TURNIR (igralo se bo na PS3). 
Prijavite se lahko na tel. št. 87 23 576 v 
delovnem času Mladinskega centra Dravo-
grad ali na e-naslovu mladinskicenter.
dravograd@gmail.com. Število prijav je 
omejeno, zato pohitite. Vstopnine ni! Lepo 
vabljeni! 
Ob 16.00, Mladinski center Dravograd

TEST HOJE
Test bo potekal okrog nogometnega igri-
šča, potem pa bodo še merjenja pritiska, 
holesterola in sladkorja.
Ob 17.00, Športni center Dravograd

JESENSKE SERENADE - DE ARTE 
SALTANDI
Nastopa Capella Carniolla. Odličen 
koncert srednjeveške glasbe s prikazom 
srednjeveških kostumov in plesov. 
Vstopnine ni.
Ob 20.00, Dvorec Bukovje

NATAKARICA PEPCA
gledališka predstava v izvedbi Cafe teatra. 
Ob 20.00, Kulturni dom Pliberk

PETEK, 26. september
OSREDNJA PRIREDITEV OB DNEVU 
SRCA
Ob 18.00, OŠ Neznanih talcev Dravograd

ČETRTEK, 25. september
ZABAVA Z MEŽIŠKIMI KNAPI
Ob 15.00, Dom starostnikov Črneče

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

SOBOTA, 27. september
PROSLAVA OB STOTI OBLETNICI 
ČEBELARSTVA V DRAVOGRADU
Podrobnosti preberite v Izboru dogodkov 
na strani 5!
Ob 17.00, Dvorec Bukovje

KONCERT S PREDSTAVITVIJO 
ZGOŠČENKE KVINTETA DONET
Ob 20.00 uri, kulturni dom Pliberk

ŠKRAT Z VELIKO SLABIH NAVAD
Animacije za otroke. Podrobnosti preberite 
v Izboru dogodkov na strani 5!
Ob 10.00, Dvorec Bukovje

NEDELJA, 28. september



NAPOVED DOGODKA
BESEDILO:  Robert Preglau, FOTOGRAFIJE: svetovni splet

JESENSKE SERENADE 2014

V DRAVOGRADU SE BODO V LETOŠNJEM  SEPTEMBRU ODVIJALE JESENSKE SERANDE ŽE 16. LETO ZAPO-
VRSTJO IN VABILE LJUBITELJE RESNEJŠE GLASBE NA NEPOZABNE VEČERE V DVOREC BUKOVJE. LETOS 
SE NAM OBETA ZELO RAZNOVRSTEN IN ŽANRSKO RAZGIBAN GLASBENI PROGRAM. 

J esenske serenade so projekt, ki ga vodi Glas-
bena mladina ljubljanska ( GML ) in potekajo 
že celih 38 let. Odvijajo se v šestih občinah, 

in sicer v Ljubljani, Dravogradu, Ajdovščini, 
Izoli, Ribnici in v Medvodah, kjer postrežejo s 
po štirimi vrhunskimi koncerti resne glasbe. 

Jesenske serenade so skozi vsa leta postregle z 
vedno znova kvalitetnim in pestrim programom 
mladih nadarjenih umetnikov, in marsikomu so 
bile odskočna deska v svetu resne glasbe. Tudi 
nekaj domačinov smo lahko že spremljali v jesen-
skih serenadah in tudi letos bo tako, saj se bo z 
Mihael Hrustelj triom predstavil Matic Črešnik. 

Letošnji program je znova vrhunski in mladi 
glasbeni mojstri bodo zagotovo znova navdušili 
vsakogar, ki si bo ob četrtkih zvečer vzel čas in 
se pridružil jesenskemu romantičnemu vzdušju 
na serenadah. Predstavili se nam bodo Vokalna 
skupina Galllina s projektom Kurje gospe. Gal-
linke so letos na Naši pesmi v Mariboru potrdile 
kakovostni primat v državi. Zelo zanimiv koncert 
se nam obeta tudi s Capello Carniolo, ki izvaja 
srednjeveško glasbo, saj bo moč videti tudi sre-
dnjeveške plese, izvrsten koncert pa bo zagoto-
vo tudi v izvedbi Trobilnega kvinteta Contrast.

Kot pika na i pa sta vedno znova dobrodošla in 
izvirna povezovalca serenad vsestranska ume-
tnika Tina Uršič in Dejan Pevčević, ki dajeta Je-
senskim serenadam poseben neizbrisen pečat. 

Pester program letošnjih Jesenskih serenad vabi 
na druženje ob prijetni glasbi, seveda pa bomo 
organizatorji tako kot vsako leto tudi letos po-
skrbeli za posebno občutenje in okušanje 
sadov jeseni, ki je tako lepa in bogata…
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V vsakem kraju imajo Jesenske serenade po-
sebno mesto v kulturnem dogajanju in prav 
tako poseben kraj, kjer se odvijajo. Tako je to 
npr. v Ljubljani Trubarjev antikvariat, v Ajdo-
vščini Dvorec Zemono, v Dravogradu pa pre-
stižna dvorana v Dvorcu Bukovje, kjer njen ča-
robni ambient baročnega časa še poudari že 
tako poseben občutek in doživetje koncertov. 
 
V Dravogradu bodo v septembru jesenske sere-
nade potekale že 16. leto in znova bodo privabi-
le Korošce in Korošice ter tudi poslušalce širše, 
željne resnejše glasbe, da si v Dvorcu Bukovje 
napojijo svojo dušo s čarobnimi melodijami in 
naberejo novih moči za vsakodnevne napore. 

ODBOJKA NA MIVKI
                        

           in piknik prostor

pri OMV v Dravogradu
ura odbojke:  5 €
poldnevni najem (10:00 -16:00  ali 16:00 -22:00): 50 €
celodnevni najem (10:00 -22:00): 80 €

Informacije in rezervacije:  041 670 926

Odnosi so osnovna človeška potreba, hkrati pa nam povzročijo 
največ srčnih in drugih bolečin. Današnja družba je polna ranjenih, 
zlomljenih in pretrganih odnosov. Prekinjeni odnosi nas izčrpavajo, 
nam jemljejo življenjsko moč in veselje, znajdemo se sredi mnogih 
stisk, ustvarjajo se novi problemi, zapiramo se vase, se odtujujemo. 
Razumevanje s sodelavci in drugimi ljudmi postaja vse bolj cenjena 
in iskana sposobnost, ki jo iz dneva v dan vse bolj potrebujemo. 
Strokovnjaki priznavajo, da je razumevanje človeške narave 
(čustvena inteligenca ) bistvena sestavina uspešnosti in 
zadovoljstva tako v osebnem kot tudi v poslovnem življenju, zato 
je njeno razvijanje postala nujna potreba sodobnega časa in ima 
poseben pomen za vsakega posameznika in vsako organizacijo. 

Zaradi velikega zanimanja bomo v Koroškem domu starostnikov 
Črneče od meseca septembra do maja vsak 1. torek od 17. do 
20. ure, ponudili vsem zainteresiranim možnost, da se udeležijo 
seminarjev gospe Nene. Naslov delavnic je »Mini šola razumevanja 
človeške narave«.  Predavanja so namenjena zelo široki populaciji, 
so vseživljenjska in praktična. Rdeča nit je razumevanje delovanja 
človeške narave. 
Prijave in informacije pri Neni Dautanac 040 825 442 ali 
v socialni službi našega doma. 
Prijazno vabljeni!

Delavnice Nene Dautanac:  »Mini šola razumevanja človeške narave« 

KOROŠKI DOM STAROSTNIKOV ČRNEČE
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PRETEKLI DOGODEK
BESEDILO:  Turistično društvo Dravograd , FOTOGRAFIJE:  Turistično društvo Dravograd 

PREDSTAVITEV DRAVOGRADA NA 
FESTIVALU PIVO IN CVETJE 2014

V NEDELJO, 20. JULIJA, SE JE ZAKLJUČIL JUBILEJNI FESTIVAL PIVO IN CVETJE, KI JE TUDI LETOS PRIVABIL OGRO-
MNO OBISKOVALCEV, SAJ SO JIH ORGANIZATORJI V ŠTIRIH DNEH PRIREDITVE NAŠTELI MED 100 IN 120 TISOČ. 
GOSTINCI SO NATOČILI VEČ KOT 200 TISOČ VRČKOV PIVA, V ŠTIRIH DNEH PA SE JE NA ŠTIRIH GLASBENIH PRIZO-
RIŠČIH ZVRSTILO PREKO 50 GLASBENIH IZVAJALCEV.

F estival Pivo in cvetje skozi vsa leta ostaja eden 
izmed najbolj priljubljenih turističnih dogod-
kov pri nas in je v vseh letih gostil že več kot 

milijon obiskovalcev. Tako je bilo tudi letos,  odlični 
glasbeni nastopi, bogat spremljevalni program, 
štirje bogati dnevi za vse okuse in generacije. 

Sobota je po tradiciji tisti čvrsti pokazatelj uspe-
šnosti festivala in tudi tokrat je bilo v Laškem 
ta dan v resnici kaj videti. Člani TD Dravograd 
smo ponosni, da smo lahko ta dan, 19. julija, 
v Laškem popestrili tudi z našo predstavitvijo.

V okviru festivala namreč poteka spremlje-
valni program – etnografski del, katerega na-
slov je bil letos “V NAŠI VASI JE LEPO”. Pro-
gram je namenjen obujanju spominov na 
našo dediščino, z odkrivanjem lepot in po-
sebnosti posameznih Slovenskih pokrajin. 

TD Dravograd, smo predstavitev naše občine in 
naše turistične ponudbe ter etnoloških značilno-
sti in kulture predstavljali z dvournim kulturno 
zabavnim programom na odru “etnografske 
vasi” in na dveh stojnicah. Naša stojnična po-
nudba je bila namenjena predstavitvi vsega, kar 
si izletniki in turisti lahko ogledajo in privoščijo v 
naši občini ter pokušini naše tradicionalne “Libe-
liške trente”. Za promocijski material je bilo dobro 
poskrbljeno, saj smo imeli s seboj vso ponudbo 
turističnih ponudnikov občine Dravograd in pro-
mocijske letake JZ Dravit. Za libeliško trento 
pa je poskrbela ga. Erika Pšeničnik. Na odru so
se v našem Koroškem dialektu odlično predsta-

vili Kimperk teater, Šempeterski pavri, Koroški 
Korenjaki, folklorna skupina Dravca, Flosarji 
z Drave in skupina Rompompom. Navduše-
nih gledalcev ni manjkalo, kot tudi ne tistih, ki so 
se zanimali za enodnevne izlete v našo občino.

Ravno tako so bili nad videnim navduše-
ni organizatorji, katerih zahvalo objavljamo: 

“Spoštovana, priznati moram, da je bilo z vami pri-
jetno delati, prav tako se vidi, da imate z organiza-
cijo veliko izkušenj in znate razumeti vse težave, ki 
ob tem nastajajo. Resnično nam je bilo v ponos, ker 
smo vas lahko gostili in ker ste s svojim programom 
bogatili Festival ob jubileju. Z vašim programom ste 
na svojstven način pričarali utrip kulture in življenja 
vašega kraja.Izrekamo vam iskreno zahvalo in vas 
prosimo, da jo v imenu glavnega organizatorja 
Pivovarne Laško prenesete tudi med vaše člane."

Ob zaključku sobotnega večera smo tudi mi, kot 
večina obiskovalcev, težko pričakovali napove-
dan spektakel vodne simfonije in ognjemeta. 
Most preko Savinje je že pred 22. uro postal 
povsem neprehoden in publika je v resnici ime-
la priložnost videti najsodobnejši multimedijski, 
glasbeni, laserski, iluzionistični dogodek, v ka-
terem si je skozi vodne kapljice ter pirotehnič-
ne in ognjene efekte lahko ogledala 50-letno 
zgodovino festivala Pivo in cvetje. Ognjemet z
Gradu Tabor je navdušenje množic dvignil še za

stopnjo višje in ko so bili številni obiskovalci pre- 
pričani, da je spektakla konec, so nebo kot odgo-
vor in dialog razžarele rakete še   z druge strani 
Savinje, s Krištofa. Festival Pivo in cvetje 2014 je 
tako utrdil vlogo največjega slovenskega glas-
benega, etnografskega in družabnega dogodka
Glede na navdušenje, ki smo ga bili dele-
žni s strani gledalcev in organizatorja, ver-
jamemo, da bomo tudi drugo leto sode-
lovali na festivalu Piva in cvetja, ko bodo 
praznovali 190 letnico pivovarstva v Laškem.



v Dvorcu Bukovje
 četrtki ob 20.uri
4.9. ZVOKI ZVITE PLOČEVINE
  Trobilni kvintet Contrast

11.9. KURJE GOSPE
  Vokalna skupina Gallina

18.9. VEČERNO SOŽITJE
  Mihael Hrustelj trio

25.9. DE ARTE SALTANDI
  Capella Carniola



Občinska proslava ob dnevu 
državnosti , 24. 6. 2014

60 let Koroške ribiške družine, 
29. 6. 2014 Folklora iz Argentine,

27. 6. 2014
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Odprtje razstave likovne 
sekcije Dravograd, 1.7. 2014

ROCK Dravograd, 
4.7. 2014

Slavnostna seja občinskega 
sveta, 4.7. 2014
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Zlata trobenta
Dravograda, 5.7. 2014

Otvoritev razstave akademske 
slikarke Galine Sapunži,

 5.8. 2014

Letni kino, 5.-9. 8. 2014
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OBVESTILA
Obvestila društev in drugih organizacij

RDEČI KRIŽ
KRVODAJALSKA AKCIJA:  v četrtek, 04.09. 2014, od 7.30 do 10.30 ure.
Vsi odvzemi bodo na transfuzijskem oddelku Bolnišnice Slovenj Gradec.

DRUŠTVO DIABETIKOV POLŽKI
V SEPTEMBRU VAS POLŽKI VABIMO:
- Na pohode, zborno mesto vsak torek ob 17:00 uri pred Zdravstvenim domom Dravograd.
Smer pohoda bomo izbrali vsakič posebej glede na vreme. Pohode vodi Anica Repnik: 051 381 013.
- S kolesom na Pliberški jormak. Dobimo se v soboto, 30. avgusta, ob 8.00 uri na parkirišču pred 
Mercatorjem v Dravogradu. Prijave in informacije pisarna in Danica: 040 279 806. 
- Na pohod in piknik v Trbonje. Dobimo se v soboto, 6. septembra, med 9. in 10. uro za Gasilskim 
domom v Trbonjah. Hrana in ena pijača ob prijavi 5 €. Prijave: pisarna društva ali Ivan: 040 562 472.  
- Na kolesarjenje po Mislinjski dolini, v soboto,13. septembra, ob prazniku Mestne občine Slo-
venj Gradec. Prijave Danica: 040 279 806.  Vabljeni!

 MLADINSKI CENTER DRAVOGRAD
BREZPLAČNA ODBOJKA
 VSAK PONEDELJEK, od 19:00 do 21:00 – IGRIŠČE ZA ODBOJKO PRI ŠC TRABERK
Že v mesecu avgustu smo pričeli z brezplačno odbojko na igrišču pri Traberk centru (pri črpalki 
OMV). Zaradi vedno večje udeležbe smo se odločili, da svojim članom omogočimo še naprej, da 
aktivno preživljajo svoj prosti čas, se razgibajo in pri tem zabavajo. Vabljeni torej vsi, da se nam pri-
družite, vsak ponedeljek ob isti uri.
PROJEKT – IMAM IDEJO!
Marca 2014 smo v Društvu Mladinski center Dravograd oblikovali nov projekt – IMAM IDEJO! Na-
menjen je učencem, dijakom in mladim brez statusa do 18. leta starosti, ki so prebivalci občine 
Dravograd.
V sklopu projekta smo se odločili, da bomo tekom leta podpirali in financirali najboljše projekte in 
dogodke, ki jih bodo lahko prijavljali mladi iz naše občine. Področja in izdelki bodo lahko zelo razno-
liki: organizacija nekega dogodka, snemanje prispevka/kratkega filma, postavitev razstave, izdelava 
produkta, … Poudarek bo na inovativnih idejah in produktih. Mladi se bodo lahko za sredstva pote-
govali z oddanim predlogom, v katerem bo opredeljena ideja, opis izvedbe in finančno ovrednote-
nje. S strani društva Mladinski center Dravograd bo ustanovljena komisija, ki bo sprejemala predloge 
in se nato (po vnaprej 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 odobrena, v določenem času realizirana. 
S projektom želimo v društvu spodbuditi mlade iz naše občine k aktivnemu in kreativnemu izkori-
ščanju prostega časa, jim nuditi možnost za realizacijo njihovih idej in predlogov ter njihovemu delu 
izkazati zasluženo pozornost in javno priznanje. K projektu še vedno lahko pristopite in predstavite 
svojo idejo. Naše društvo bo projekt izvajalo do konca leta oziroma do porabe sredstev. S tem obve-
stilom vas želimo opomniti, da je še vedno čas, da se nam predstavite in mogoče bo prav vaša ideja 
med 3 najboljšimi izbranimi, ki jih bomo podprli. Za točna navodila za prijavo in dodatne informacije 
smo vam na voljo na tel. 02/87 23 576 ali na e-naslovu: mladinskicenter.dravograd@gmail.com.

NOGOMET – ONL DRAVOGRAD
07.09.2014 - 1.krog         14.09.2014 - 2.krog         21.09.2014 - 3.krog         28.09.2014 - 4.krog
Prva tekma se prične ob 9.00 uri in druga ob 10.10 uri.

KEGLJAŠKI KLUB DRAVOGRAD
V septembru se na kegljišču začne nova sezona tudi za rekreativce. Vsi, ki bi si želeli še rezervirati 
kakšen termin, se obrnite na Riharda Maroška 041729608.

V Zdravstvenem domu Dravograd za paciente, ki še nimajo izbranega zdravnika ,
izvajamo podpisovanje izjav pri izbranem zdravniku vsak delavnik od 8.00 - 
14.30  ure do 30.9.2014.
Za podpis izjave naročanje ni potrebno.

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

PLANINSKO DRUŠTVO DRAVOGRAD
POHODI V SEPTEMBRU: 
- Sobota, 13. september 2014, srečanje koroških planincev pri Pesniku, v organizaciji MDO 
PD Koroške in PD Radlje ob Dravi.
Koroški planinci se že vrsto let v jesenskem času srečujemo na tradicionalnih srečanjih, vsako leto na 
drugi lokaciji, odvisno od organizatorja, enega izmed štirinajstih planinskih društev na Koroškem. Le-
tošnje srečanje bo na koči Pesnik nad Ribnico na Pohorju. V okviru srečanja je vedno krajši uradni del 
slovesnosti s kulturnim programom, ki mu sledi družabni del podkrepljen s hrano, pijačo in muziko.
- Sobota, 20. september 2014, pohod po krožni planinski poti M (odsek Muta- Pernice- Bi-
striški jarek).
Vodnik: Ivana in Milan Kotnik, tel. 051 315 963 in 031 393 319, e-mail: ivana.kotnik@gmail.com
Odhod: Ob 7 uri izpred oglasne deske, prevoz organiziran 
Oprema: za letne ture (planinski čevlji, pohodne palice, primerna oblačila), hrana iz nahrbtnika
Tura: Lahka letna tura, skupaj 4 ure hoje. 

 KNJIŽNICA DRAVOGRAD
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.
- Prva pravljična ura bo v torek, 7. oktobra 2014, ob 16. 30.
- KNJIGA NA OBISKU - slepim, slabovidnim, bolnim, gibalno oviranim dostavimo gradivo na dom 
(osebno ali po pošti) in po želji tudi beremo. Vse storitve so za uporabnike brezplačne. Pišite na 
knjiznicadra@dra.sik.si ali pokličite na tel.: 02 87 10 760.



PROGRAM KOROŠKE TELEVIZIJE DRAVOGRAD – SEPTEMBER 2014
BESEDILO: uredništvo Koroške TV Dravograd
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OPOMBE* Gledalce obveščamo, da bo osrednja informativna oddaja Obzornik, v tej sezoni premierno na  sporedu v torek ob 20.00 uri.

“Od vseh žalostnih besed, ki so jih izrekla usta 
ali napisalo pero, so najbolj žalostne: ‘Lahko bi 
bilo …‘” (John G. Whittier, ameriški pesnik in 
borec za ukinitev suženjstva)

Nihče si ne želi ležati na smrtni postelji in 
razmišljati o storjenih napakah ter si želeti, da bi 
se življenje obrnilo drugače. Zato ne odlašajte in 
začnite spreminjati stvari danes. 

Življenje je izbira. Zato izberite zavestno, 
izberite pametno, izberite pošteno. Izberite 
življenje brez obžalovanja!

Z mag. Zmagom Godino bomo v knjižnici 
Dravograd vsako sredo od 24. septembra do 22. 
oktobra ob 18. uri odkrivali, kako se izogniti 

najpogostejšim obžalovanjem in 
zaživeti bolj srečno in 

zadovoljno življenje!

Vabljeni! 

Vstopnine ni!

24. 9. 2014
ob 18.00

 Bodite to, kar ste!

1. 10. 2014
ob 18.00

Manj delajte!

8. 10. 2014
ob 18.00

Izrazite čustva!

15. 10. 2014
ob 18.00

 Ostanite povezani 
s prijatelji!

22. 10. 2014
ob 18.00

Dovolite si biti 
srečni!

Knjižnica 
DravogradŽIVLJENJE BREZ OBŽALOVANJA

Organizira: Krščanska
 adventistična cerkev, 

Trg 4. julija 56B, Dravograd.
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7:00, 8:00, 9:00, 10:00 in 19:50 - Telovadimo z ANDFITOM  
20:00 - Preglednik, TV MB / 20:20 - Vabilo na prireditve / 20:25 - Športni ponedeljek
7:00, 8:00, 9:00 in10:00 - Telovadimo z ANDFITOM / 10:10 - Ponovitev ponedeljkovih oddaj
19:50 - Telovadimo z ANDFITOM  / 20:00 - Obzornik* / 20:30 - Prispevki in intervjuji
7:00, 8:00, 9:00 in10:00 - Telovadimo z ANDFITOM / 10:10 - Ponovitev torkovih oddaj
19:50 - Telovadimo z ANDFITOM  / 20:00 - Šola, da se ti zrola / 20:45 - Obzornik pon. / 20:45 - ŠKL
7:00, 8:00, 9:00 in10:00 - Telovadimo z ANDFITOM / 10:10 - Ponovitev sredinih oddaj
19:50 - Telovadimo z ANDFITOM / 20:00 - Aktualna oddaja
7:00, 8:00, 9:00 in10:00 - Telovadimo z ANDFITOM / 10:10 - Ponovitev četrtkovih oddaj
19:50 - Telovadimo z ANDFITOM / 20:00 - Aktualno, TV SG/ 20:20 - Koktajl, TV MB
7:00, 8:00, 9:00 in10:00 - Telovadimo z ANDFITOM / 10:10 - Ponovitev petkovih oddaj
19:50 - Telovadimo z ANDFITOM 
10:00 -  Ponovitev oddaj tedna / 20:00 -   Zgodilo in dogajalo se je, oddaje iz našega arhiva
7:00, 8:00, 9:00, 10:00 in 19:50 - Telovadimo z ANDFITOM 
20:00 - Preglednik, TV MB / 20:20 - Vabilo na prireditve / 20:25 - Športni ponedeljek
7:00, 8:00, 9:00 in10:00 - Telovadimo z ANDFITOM / 10:10 - Ponovitev ponedeljkovih oddaj
19:50 - Telovadimo z ANDFITOM  / 20:00 - Obzornik / 20:30 - Prispevki in intervjuji
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OGLAŠUJTE 
V STIČIŠČU

-  e-mail: dvorecbukovje@dravit.si
-  tel: 02 8723 583, 040 186 368

cela zadnja stran - 60,00 € + DDV
cela notranja stran -  45,00 € + DDV

polovica notranje strani - 30,00 € + DDV
četrtina notranje strani - 20,00 € + DDV

Vsak mesec v občini Dravograd izide program 
prireditev in dogodkov, imenovan Stičišče, kjer je 
možno tudi oglaševati izdelke in storitve. Program je 
izdan v 3200 izvodih, prejme ga vsako gospodinjstvo 
v naši občini, določeno število pa se jih razpošlje 
tudi po ostalih koroških krajih. Kontaktirajte nas:

Jesenska  
rihta

Prijazno povabljeni na sklop raznovrstnih, 
jesensko obarvanih prireditev v Dravogradu.

Četrtek, 2.10. 
Dvorec Bukovje
EX TEMPORE 
LIKOVNA KOLONIJA

Petek, 3.10.  
Dvorec Bukovje
JESENSKI ŽAV-ŽIV

Nedelja, 5.10.
Libeliče
DAN ODPRTIH VRAT

Območna izpostava Dravograd

Sobota, 4.10.  
Prireditveni prostor Lukna
ZLATA JESEN - 
PODEŽELJE V MESTU

KAMIN

Poleg mogočnosti kamina samega in uje-
tosti ognja v njem, poleg značaja, ki ga 
celo ugasnjen kamin daje bivalnemu pro-

storu, ima kamin predvsem praktične ogreval-
ne sposobnosti.

pri delni obremenitvi. Posledica tega je zmanj-
šanje izkoristka kurjenja preko cele sezone. 
Zato nekateri projektanti dimenzionirajo sis-
tem na milejše zunanje pogoje in vključijo lo-
kalno peč kot dodatni vir ogrevanja v primeru 
ekstremnih zunanjih temperatur. Tretji razlog 
za uporabo kamina pa je, da imamo v primeru 
izpada glavnega sistema (centralnega ogreva-
nja) na voljo še dodaten vir toplote za ogreva-
nje prostorov.

Razlogi proti uporabi kamina pa so naslednji: 
kurjenje s trdimi gorivi zahteva več pozorno-
sti in dela, posluževanje je zahtevnejše, saj je 
potrebno večkrat nalagati, prinašati gorivo in 
odnašati pepel. Regulacija ogrevanja je slaba, v 
stanovanju je več prahu in umazanije. Porazde-
litev temperature v prostoru je neenakomerna; 
v bližini peči je vroče, bolj ko se oddaljujemo 
od kurišča pa je hladneje.
 
Danes se na tržišču, za področje ogrevanja pro-
storov s kamini, dobijo različni izdelki. Poleg 
kaminov, ki jih lahko kupite po delih, lahko do-
bite tudi železne kaminske peči. Te so primerne 
tudi za manjše prostore, saj ne zavzamejo ve-
liko prostora, pa tudi njihova preprosta oblika 
se lahko vklopi tako v moderno stanovanje kot 
v kmečko hišo. V katalogih različnih proizva-
jalcev kaminov najdete več tipov notranjega 
kaminskega sistema: enostaven enostranski 
kamin, vogalni kamin ali celo dvostranski (»do-
uble face«) kamin.
 
Ko želite postaviti kamin, se morate zavedati, 
da bo v prostoru po vsej verjetnosti dlje časa 
– ker pač ni del premične notranje opreme. 
Njegova umestitev v prostor in zunanji izgled 
sta tako ključnega pomena, prav tako pa tudi 
njegovo pravilno delovanje.

www.ensvet.si

V nadaljevanju preberite nekaj razlogov, ki 
govorijo v prid uporabi kamina (ali kakšnega 
drugega načina dodatnega ogrevanja, denimo 
lončene peči).

V prehodnem obdobju, ko zaradi dnevnih 
temperatur in sonca ni potrebno ogrevati hiše 
preko celega dneva, je neekonomično samo za 
nekaj ur kuriti v kotlu za centralno ogrevanje. 
Takrat je izkoristek goriva nizek, hkrati pa tak na-
čin uporabe predstavlja nevarnost za poškodbe 
kotla. Ko se proti večeru shladi, je prijetno zaku-
riti v manjši peči in tako ustvariti želeno tempe-
raturo v dnevnem prostoru. Sodobne kamine 
in lončene peči lahko kombiniramo z radiator-
skim ali pa s toplozračnim ogrevanjem. Eden 
od razlogov, zaradi katerega se tako uporabniki 
kot projektanti odločajo za vgradnjo dodatne-
ga načina ogrevanja je v tem, da dimenzioni-
ranje centralnega ogrevanja na ekstremne po-
goje (za večji del Slovenije so to temperature 
od –13 do –19 0C) pomeni, da kotel central-
nega ogrevanja večji del sezone obratuje le 
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