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Vstopnina 10 EUR. 
Predprodaja vstopnic: TIC DRAVOGRAD, ŠPiC BAR,  WOLF BAR 

DRAVOGRAD IN 2 URI PRED PREDSTAVO NA VHODU DVORANE.

VABI VAS  PGD DRAVOGRAD

Dvorana ŠPiC D,  petek 7.11. ob 20:00
Ona. Zaradi nje se vrti svet. Zaradi nje so bile vojne. Če smo ustrežljivi, smo 

aktualni. Če smo preveč pametni, smo lahko Bivši...in potem vedno pride Džoni. 
Samo za publiko v dobro kondiciji!!!

VSEBINA
Stičišče od 1. do 31 oktobra 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. November 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:  Jana Šnuderl
Rok za oddajo vsebin za decembersko številko je 15. november 2014.

Dan za ... izbor prireditev in dogodkov

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

Napoved dogodka: KONCERTNI SPEKTAKEL v ŠPiC D

Pretekli dogodek: JESENSKI ŽAV-ŽIV V PARKU DVORCA BUKOVJE

Bili smo tam

Obvestila

Program Koroške televizije Dravograd – november 2014

Ekologija: ENERGETSKA REVŠČINA V SLOVENIJI
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STRANDogajanje v naslednjih tednih. Izbor edinstvenih dogodkov, ki jih gotovo ne bomo zamudili.

DAN ZA ... IZBOR PRIREDITEV IN DOGODKOV

PRI NAS NA PAVRIH -
10. obletnica 
folklorne skupine 
dravca
sobota, 29. november

Folklorna skupina Dravca je že desetletje nepo-
grešljiv del kulturnih dogodkov v občini Dravo-
grad. Ob jubileju, ki ga slavijo, se bodo fantje in 
dekleta predstavili v novih delovnih nošah. Na 
prireditvi bodo sodelovali še folklorni skupini OŠ 
Dravograd in OŠ Šentjanž, Dravograjski sekstet, 
Kimperk teater in Kmečka godba Pernice s starimi 
glasbili. Pridružite se jim tudi vi!

Ob 19.00, telovadnica OŠ Neznanih 
talcev Dravograd

INDIJSKA HIMALAJA
torek, 4. november

Tokrat se podajamo na potep po himalajskem 
delu Indije. S kolesom jo je prepotoval Simon Po-
gorelčnik, ki bo v potopisnem predavanju strnil 
svoja videnja in doživetja. Skupaj z njim boste 
potovali po odmaknjenih himalajskih pokrajinah 
severne Indije Jammu, Kašmir in Ladak. To so kraji 
polni praznine, redkega zraka, a prijaznih in sonč-
nih ljudi. Vabljeni!
Ob 18.00, Knjižnica Dravograd

petek, 28. november

Domačin Domen Lorber se je v avgustu s kole-
som podal na 1.200 km dolgo pot po Sloveniji. 
Svoj projekt je poimenoval kar »S kolesom do 
sanj«. Krog po Sloveniji je bil sestavljen iz 8 etap, 
1.200 km in cca. 14.000 metrov višinske razlike. Z 
vami bo delil svoje vtise, izkušnje ter doživetja na 
svoji poti. Predavanje je brezplačno. Vabljeni!
Ob 18.00, Mladinski center Dravograd

PESNIŠKA OLIMPIJADA

Letošnja, že 15. Pesniška olimpijada je projekt, v 
organizaciji JSKD OI Dravograd in Kluba koroških 
študentov, ob sodelovanju Javnega zavoda Dra-
vit in Zveze kulturnih društev Dravograd. Tako 
bomo v Dvorcu Bukovje spet gostili sveže mlade 
pesniške glasove cele Slovenije in iz zamejstva, 
ki se jim bodo tokrat pridružili tudi udeleženci 
četrtega osnovnošolskega natečaja za najboljšo 
pesem Mlada pesniška olimpijada in udeleženci 
fotografskega natečaja fotopoezija.
Ob 19.00 (petek) in 19.00 (sobota),  
Dvorec Bukovje

KAKO POMAGATI 
OTROKU PRI UČENJU?
četrtek, 13. november

Učna uspešnost je v veliki meri odvisna od tega, 
kako se zna otrok ali mladostnik učiti, ali uporablja 
dobre kakovostne pristope in strategije, kako zna 
informacije, ki jih dobi o rezultatih svojega uče-
nja, vgraditi v izboljšanje svojih učnih postopkov 
in ali o svojem učenju sploh razmišlja. Bernarda 
Mori Rudolf zato pripravlja predavanje za starše 
o uspešnih strategijah učenja in vlogi staršev pri 
otrokovem učenju. Prijave so možne v Knjižnici 
Dravograd ali po telefonu 02 871 07 60.
Ob 16.00, Knjižnica Dravograd

REPORTER MILAN - 
ONA, BIVŠI IN DŽONI
petek, 7. november

Reporter Milan je kulturno umetniška skupina, ki 
je pričela delovati 1. aprila 2001. Njihovi zametki 
pa segajo malo dlje v zgodovino, saj so že pred 
uradnim nastopanjem na Radiu City podtalno 
delovali in se ilegalno šalili. Tričlanska ekipa re-
porterja Milana je pred kratkim naštudirala novo 
predstavo, ki bo, tako kot vse preostale, prisilila 
publiko, da bo pokala od smeha. Vstopnina je 10 
€. Predprodaja vstopnic: TIC Dravograd, ŠPiC BAR, 
Wolf bar in 2 uri pred predstavo na vhodu dvora-
ne. Organizator prireditve je PGD Dravograd.
Ob 20. uri, Dvorana ŠPiC D

DAN SLOVENSKIH 
SPLOŠNIH KNJIŽNIC
četrtek, 20. november

Na dan slovenskih splošnih knjižnic v Knjižnici 
Dravograd novim članom poklanjajo letno član-
stvo, predolgo izposojeno gradivo pa lahko vrne-
te brez zamudnine. Od 18. ure dalje bo potekala 
predstavitev knjige [psi]. Še nikoli ni bilo knjige, ki 
bi tako zelo prevzela toliko različnih bralcev. Oča-
rala je staro in mlado, preproste in izobražene, 
tako moške kot ženske. Piscu te knjige naj bi bilo 
uspelo nekaj, kar ni uspelo še nikomur doslej – 
razvozlal naj bi bil človeški um. Ob tej priložnosti 
bo tudi uradna otvoritev bralne značke za odrasle 
Korošci pa bukve beremo.
Ob 18.00, Knjižnica Dravograd

FIFA TURNIR

Za vse navdušence igralnih konzol Mladinski cen-
ter Dravograd prireja FIFA TURNIR (igralo se bo 
na PS3). Prijavite se lahko na tel. št. 87 23 576 v 
delovnem času MCD-ja ali na e-naslovu mladin-
skicenter.dravograd@gmail.com. Število prijav je 
omejeno, zato pohitite. Vstopnine ni!
Ob 16.00, Mladinski center Dravograd

petek, 7. in sobota, 8. november

S KOLESOM DO SANJ

četrtek, 20. november



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

NOGOMET 3.SNL-vzhod - ČLANI 
KOROŠKA DRAVOGRAD : AJDAS 
LENART
Ob 14.00, Športni center Dravograd

4. LETNI KONCERT MePZ ČRNEČE 
Vzemite si čas, veselo bo.
Vstop je prost.
Ob 18.00, Gasilski dom Črneče

ODPRTJE RAZSTAVE 600 RAZGLEDNIC
KPM, Muzej Dravograd, vas vabi  v prosto-
re Dvorca Bukovje na odprtje razstave 600 
RAZGLEDNIC,  ki jih je ob slovenski planin-
ski poti, Aljaževi poti, Slomškovi romarski 
poti in drugod po Sloveniji s fotografijami 
naravne in kulturne dediščine pripravil 
Ciril Velkovrh iz Ljubljane.
Ob 18.00, Dvorec Bukovje

PESNIŠKA OLIMPIJADA
Odprtje razstave fotografij prispelih na 
natečaj ter parka pesniške olimpijade. Več 
na strani 4!
Ob 19.00, Dvorec Bukovje

UČNA URA
Gledališka predstava Eugena Ionesca, v 
izvedbi dramske skupine Črneče. Vstopni-
na je 5 EUR za odrasle in 3 EUR za šolsko 
mladino.
Ob 19.00, gasilski dom Črneče

ODPRTJE RAZSTAVE
"Koroška kulturna dediščina v krajevnih 
slikah". Razstavlja Franc Boštjan. Priredite-
lja sta Dom Prosvete Sodalitas v Tinjah in 
Kulturni dom Pliberk.
Ob 19.00, Kulturni dom Pliberk

REPORTER MILAN - KOMEDIJA 
"ONA, BIVŠI IN DŽONI"
Vstopnina je 10 €. Predprodaja vstopnic: 
TIC Dravograd, ŠPiC BAR, Wolf bar in 2 uri 
pred predstavo na vhodu dvorane. Več na 
strani 4!
Ob 20.00, Dvorana ŠPiC D

NOGOMET MLAJŠI DEČKI U-13
NŠ ROBERT KOREN DRAVOGRAD : PECA
Ob 9.45, Športni center Dravograd

NOGOMET 2. SML IN 2. SKL 
NŠ ROBERT KOREN DRAVOGRAD : POLI 
DRAVA
Ob 12.00 in 14.00, Športni center Dravograd

PETEK, 31. oktober
ČAROVNIŠKI SHOD PRED DVORCEM 
BUKOVJE
vabljene vse čarovnice, mlade, stare, z me-
tlami ali brez, in tudi tisti, ki si to le želit...
Ob 17.00, Dvorec Bukovje

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. novembra 2014

PETEK, 7. november
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SOBOTA, 8. november KAKO POMAGATI OTROKU PRI UČENJU
Predavanje za starše o uspešnih strategi-
jah učenja. Več preberite na strani 4.
Ob 16.00, Knjižnica Dravograd

NEDELJA, 2. november

TOREK, 4. november
MINI ŠOLA RAZUMEVANJA ČLOVEŠKE 
NARAVE
Drugo predavanje Nene Dautanac. Po-
trebne prijave!
Ob 17.00, Dom starostnikov Črneče

INDIJSKA HIMALAJA
Potopisno predavanje. Več preberite na 
strani 4!
Ob 18.00, Knjižnica Dravograd 

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, MCD Dravograd

SVEČANOST PRI KOCHU
ZB za vrednote NOB Dravograd organizi-
ra spominsko svečanost ob 70. obletnici 
požiga Kochove in Pečovnikove domačije. 
V programu sodeluje Moški pevski zbor 
društva upokojencev Dravograd in učenci 
osnovne šole Ojstrica.
Ob 11.00, pri Kochu pod Košenjakom

KEGLJANJE 1.B SLOVENSKA LIGA
moški DRAVOGRAD INTEROKNO : 
KNAUF ŠKOFJA LOKA I
Ob 17.00, Športni center Dravograd

PESNIŠKA OLIMPIJADA
Literarni večer in razglasitev zmagovalcev. 
Več na strani 4!
Ob 19.00, Dvorec Bukovje

SOBOTA, 15. november

NOGOMET 2. SML IN 2. SKL 
NŠ ROBERT KOREN DRAVOGRAD : NŠ 
MURA 
Ob 12.00 in 14.00, Športni center Dravograd

NEDELJA, 16. november

TOREK, 18. november
OTVORITEV RAZSTAVE LIONS KLUBA  
"PLAKAT MIRU"
Ob 18.00, OŠ Neznanih talcev Dravograd

SOBOTA, 11. oktober
PEVSKA SKUPINA ŠAJKE IZ VUHREDA
Ob 16.00, Dom starostnikov Črneče

ČETRTEK, 6. november
ZABAVNO POPOLDNE
BICA band iz Dravograda in Literarna sku-
pina UTRIP iz Zgornje Dravske doline.
Ob 15.00, Dom starostnikov Črneče

ODPRTJE LIKOVNE RAZSTAVE MARJANA
VESONIKA
Ob 17.00, Infopisarna Dravograd 

ANGEL POZABE
Drama, v izvedbi SNG Ljubljana. Prireditelj 
je Slovenska prosvetna zveza in Kulturni 
dom Pliberk.
Ob 20.00, Kulturni dom Pliberk

TOREK, 11. november
CVETJE V JESENI - FILM
Prireditelja sta SDU Pliberk in Kulturni dom 
Pliberk
Ob 14.00, Kulturni dom Pliberk

ČETRTEK, 13. november

PETEK, 14. november
KINO VEČER ZA ČLANE
Ogled filma za člane na velikem platnu 
je BREZPLAČEN, o filmski zvrsti pa se bo 
še glasovalo, zato nas pridno spremljajte 
na našem fb profilu. Če še niste naš član, 
vabljeni, da se nam čimprej pridružite. 
ČLANARINE NI!!!
Ob 21.00, MCD Dravograd

ČETRTEK, 20. november
DAN SLOVENSKIH SPLOŠNIH KNJIŽNIC
Kaj na ta dan pripravljajo za vas v Knjižnici 
Dravograd, preberite na strani 5!
Ob 18.00, Knjižnica Dravograd

SOBOTA, 1. november
KOMEMORACIJA OB DNEVU SPOMINA 
NA MRTVE
Ob 9.00, pred spomenikom pri Domu 
borcev Šentjanž



OGLAŠUJTE 
V ŠPIC D

CENE PANOJEV ZA 1 LETO:
- višina 1,3 m x dolžina 2 m = 200 € + DDV 
- višina 1,3 m x dolžina 3 m = 285 € + DDV 
- višina 1,3 m x dolžina 4 m = 360 € + DDV

e-mail: dvorecbukovje@dravit.si
tel: 02 8723 583, 041 670 926

KONCERT "AJA TUTAJA"
Ženski pevski zbor »Rož« bo prepeval 
USPAVANKE SVETA. Prireditelja sta Sloven-
ska prosvetna zveza in Kulturni dom.
Ob 15.00, Kulturni dom Pliberk

GAL GJURIN S SIMFONIČNIM 
ORKESTROM CANTABILE IN GOSTI
Vstopnice so v predprodaji  po 10 € na 
prodajnih mestih Eventima, pred kon-
certom pa 12 €. Podrobnosti preberite na 
strani 10!
Ob 19:30, Dvorana Špic D
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KOLEDAR PRIREDITEV IN DOGODKOV od 1. do 30.junija 2014
Terminski razpored prireditev in dogodkov v občini Dravograd

NEDELJA, 23. november

NEDELJA, 30. november
DELAVNICA IZDELOVANJA NOVOLE-
TNIH VOŠČILNIC 
Delavnica je brezplačna in bo potekala v 
prostorih Krščanske adventistične cerkve, 
Trg 4. julija 56 B, Dravograd.
Ob 16.00, Krščanska adventistična cerkev 
Dravograd

KULTURNO POPOLDNE
Nastop Ženskega pevskega zbora Društva 
upokojencev Vuzenica in odprtje likovne 
razstave Simone Robin.
Ob 16.00, Dom starostnikov Črneče

NASTOP GLASBENE SKUPINE KOROŠKI 
MIX
Ob 13.30, Dom starostnikov Črneče

TOREK, 25. november

SOBOTA, 22. november
FIFA TURNIR
Podrobnosti preberite na strani 5!
Ob 16.00, MCD Dravograd

KEGLJANJE 1.B SLOVENSKA LIGA-moški
DRAVOGRAD INTEROKNO : HIDRO
Ob 17.00, Športni center Dravograd

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

PETEK, 28. november
POTOPISNI VEČER – S KOLESOM DO 
SANJ
Kaj vse je na svoji 1200 km dolgi poti po 
Sloveniji doživel Domen Lorber? Več prebe-
rite na strani 5.
Ob 18.00, MCD Dravograd

PRI NAS NA PAVRIH
Folklorna skupina Dravca obeležuje 10 
let delovanja.  Podrobnosti preberite na 
strani 5.
Ob 19.00, telovadnica OŠ Neznanih talcev 
Dravograd

KOŠARKA ČLANI  4. SKL VZHOD
DRAVOGRAD KOROŠKA : RUŠE
Ob 20.00, Dvorana Špic D

SOBOTA, 29. november

Vabljeni v ŠPIC BAR



NAPOVED DOGODKA
BESEDILO:  Katja Čevnik, FOTOGRAFIJE: Diskografska hiša HAD

KONCERTNI SPEKTAKEL v ŠPiC D

GAL GJURIN S SESTRO SEVERO TER SIMFONIČNIM ORKESTROM CANTABILE PRVIČ V DRAVOGRADU! NA 
PROGRAMU KTV DRAVOGRAD SI LAHKO PRED KONCERTOM OGLEDATE DOKUMENTAREC "GAL GJURIN 
S SIMFONIČNIM ORKESTROM CANTABILE".

V      nedeljo, 23. novembra, ob 19.30 uri nas 
v dvorani Špic D čaka poseben glasbeni 
večer. Glasbeni in literarni ustvarjalec Gal 

Gjurin se nam bo tokrat predstavil tako, kot ga 
na Koroškem še nismo imeli priložnost slišati. 
V goste prihaja s simfoničnim orkestrom Can-
tabile ter ostalimi glasbeniki: Severo Gjurin, 
Rudijem Bučarjem, Tadejem Vesenjakom, 
Domnom Gracejem, zasedbama Čedahuči 
in 2B, ter ansamblom Donačka.

V svoje glasbene mreže je zvabil tudi sestro Se-
vero Gjurin, ki se s posebnim glasom poslušal-
cem vedno znova vtisne v srce. 

Simfonični orkester Cantabile je bil usta-
novljen pred štirimi leti na pobudo dirigenta 
in profesorja Marjana Grdadolnika. 77-članski 
orkester združuje odlične mlade glasbenike iz 
Logatca in drugih krajev osrednje Slovenije in 
okolice. 
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Gal Gjurin je pevec, multiinstrumentalist, glas-
beni producent, skladatelj, založnik, pesnik 
in pisatelj. Razpon Gjurinove glasbe sega od 
jazza, svobodno improvizirane glasbe, orke-
stralne, komorne in popularne glasbe, tanga, 
šansona, etno glasbe, garažnega punka do 
rocka. Pesmi so povečini osebno izpovedne. 
Sodeloval je s številnimi domačimi in tujimi 
glasbeniki ter literarnimi, glasbenimi in likov-
nimi umetniki. Je dolgoletni član glasbeno-

likovnega kolektiva BAST. Komponira in izvaja 
tudi avtorsko filmsko glasbo (Hit poletja) ter 
glasbo za dramske (Sonce na krilih metulja) in 
plesne predstave (Katarza za začetnike). Prireja 
glasbene delavnice improvizacije, kompozicije 
in skupinske igre doma in v tujini. Do sedaj je 
izdal osem albumov, nekaj tudi pri lastni za-
ložbi HAD. Najbolj znan je po uspešnicah Kaj 
vse bi dal,  Čas bo na moji strani,  Dva, ki ležita,  
Srce, Knjiga obrazov, Kadar sva sama, Črni konji 
čez nebo (z Matevžem Šaleharjem - Hamom) .

Vstopnice v predprodaji  po 10 € lahko dobi-
te na prodajnih mestih Eventima, pred kon-
certom pa po 12 € pred dvorano.

Za pokušino si lahko na sporedu KTV Dravo-
grad premierno ogledate dokumentarni  film 
z dosedanje turneje, in sicer:  v torek, 11. 
in 18.11 ob 20.30, v sredo, 12. in 19.11. ob 
10.00,  v petek, 14. in 21.11 ob 21.00 ter ne-
deljo, 16.11. ob 10.30. Lepo povabljeni!

Skupina Čedahuči je nastala v začetku lan-
skega leta, gibljejo se od hitrih in poskočnih 
ritmov do počasnih, izpovednih balad. Žanrsko 
je skupina neomejena, trenutno pa sta glavna
gradnika značilnega zvoka skupine: večglasja 
in akustičen zvok. 

V aprilu so Gal Gjurin in Cantabile združili moči 
in se odpravili na turnejo po Sloveniji, v okviru 
katere se bodo ustavili tudi pri nas. Vabljeni, da 
se jim pridružite na koncertu, ki bo v nedeljo, 
23. novembra, ob 19.30 uri, v dvorani Špic D. 



12
STRAN

PRETEKLI DOGODEK
BESEDILO:  Katja Čevnik, FOTOGRAFIJE:  Matic Grudnik

JESENSKI ŽAV-ŽIV V PARKU 
DVORCA BUKOVJE

JESEN JE PREHOD MED POLETJEM IN ZIMO IN ZATO ZELO ZANIMIV LETNI ČAS. ŠE POSEBEJ PA JE JESEN ZANIMIVA 
ZARADI ENE STVARI - BARVE, KI JIH PONUJA NARAVA, SO V TEM LETNEM ČASU PRAV NEVERJETNE IN PRAVI 
BALZAM ZA OČI.

T ako smo se v Dravitu že lani odločili, da 
ob tem barvitem letnem času, v prvem 
oktobrskem tednu, pripravimo prireditve 

pod skupnim imenom JESENSKA RIHTA, kjer je 
bilo poskrbljeno za vsak okus. Obiskovalci so 
lahko uživali na etno-literarnem večeru, ki sta ga 
pripravila Janez Jurič Vančy in Ivan Penec Vanč. 
Sodelavci Župnijske Karitas Dravograd so obe-
ležili že 20. dobrodelni koncert. TD Dravograd 
je ponovno obudilo ZLATO JESEN s prireditvijo 
v Lukni. Libeličani so nas povabili na svoj DAN 
ODPRTIH VRAT z veselim druženjem ob zaključ-
ku kmečkih opravil, naši najmlajši pa so uživali 
krasno jesensko sonce na OTROŠKEM ŽAV-ŽIVU. 
In prav temu se podrobneje posvečamo v na-
daljevanju.

Jesen je barvit in pisan letni čas. Drevje kra-
sijo pobarvani listi vseh mogočih odtenkov, 
prav tako pa je to tudi čas, ko v naravi naj-
demo razne plodove. Vse to lahko upora-
bimo za jesensko ustvarjanje. In prav to so 
počeli naši najmlajši v soboto, 4. oktobra, v 
parku Dvorca Bukovje na otroškem ŽAV-ŽIVu.

Tako kot vedno je tudi letos lepo število otrok v 
parku Dvorca Bukovje uživalo v mnogih aktiv-
nostih, ki so jih zanje pripravili delavci Dravita 
in Mladinskega centra Dravograd. Tako so v le-
pem sončnem dopoldnevu otrokom pomaga-
li izrezovati buče, ustvarjati figure iz jesenskih 
plodov in ostalih naravnih materialov, otroci 
so se lahko »polepšali« s poslikavami obraza. 

Odvečno energijo so otroci porabili s ska-
kanjem po napihljivem gradu, ki je bil 
vseskozi zaseden, hodili so s hoduljami 
in streljali z lokom pod budnim očesom 
članov Društva lokostrelcev Dravograd. 

Otroci so uživali tudi v nalogah, ki so jih zanje 
pripravile punce iz animacijske ekipe Vesela 
žaba. Hodili so po vrvi, se plazili skozi pajkovo 
mrežo, streljali na gol in še marsikaj zanimivega. 
Ko so vse to uspešno opravili in zbrali vse štam-
piljke, pa so za nagrado dobili slastno palačinko. 
Manjkalo pa ni tudi pečenega kostanja, sladke-
ga mošta in odličnega praženega krompirja. 

Sodeč po odzivih navdušenih otrok in nji-
hovih staršev, je lahko tistim, ki so otro-
ški Žav-živ zamudili, še kako žal. Vablje-
ni, da nas obiščete spet prihodnjo jesen!



Jesenske serenade  - 
De arte saltandi, 25.9. 2014

Otvoritev biodinamičnega 
učnega centra, 27. 9. 2014

Proslava ob 100. obletnici 
čebelarstva, 27.9. 2014
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Zlata jesen v Dravogradu, 
4.10. 2014

Otvoritev 21. razstave
Ex tempore, 4.10. 2014

Večer ameriških samospevov - Sirje Viise 
in Davorin Mori, 10.10. 2014
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Patronažne sestre ZD Dravograd se najlepše zahvaljujemo za donacijo za nakup 
otroških tehnic:
-  Monterju d.o.o, Otiški vrh 177, Šentjanž,
-  Avtoličarstvu Igor Grubelnik, Otiški vrh 81, šentjanž 
-  Milupi Merit international d.o.o., Letališka cesta 3c, Ljubljana
ŠE ENKRAT HVALA VSEM.

OBVESTILA
Obvestila društev in drugih organizacij

DRUŠTVO DIABETIKOV POLŽKI

V NOVEMBRU VAS POLŽKI VABIMO:

- Na pohode. Zbirno 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.

- Aktivnosti ob 14. novembru, Svetovnemu dnevu diabetesa
 - Pohod v Dravogradu ob 11:10 pri OŠ Dravograd in Šentjanžu ob 12:00 pri OŠ Šentjanž skupaj z 
učenci OŠ in otrok iz vrtca.
 - Od 8. do 11. ure bomo izvajali meritve sladkorja v krvi v avli ZD Dravograd. 
 - S pomočjo Občine Dravograd bomo cerkev sv. Križa nad Dobrovo osvetlili v modro barvo, ki je 
značilna za svetovni dan sladkorne bolezni in ponazarja svetilnik upanja diabetikom sveta.

MLADINSKI CENTER DRAVOGRAD

V mesecu novembru se bo v Mladinskem centru Dravograd odvilo tudi nekaj dogodkov, ki še niso 
vključeni v trenutni program, zato vas prosimo, da nas spremljate na našem FB profilu, kjer bomo 
objavljali vse aktualne novice in dogodke. Hvala za razumevanje.

RAZGIBAJMO SE – ŠPORTNE AKTIVNOSTI ZA MLADE
VSAK PONEDELJEK, od 19:30 do 21:00 – VEČNAMENSKA DVORANA ŠPIC D
Društvo Mladinski center Dravograd z mesecem oktobrom znova pričenja s športnimi aktivnostmi 
za mlade. Projekt »Razgibajmo se« bomo izvajali vsak ponedeljek, od 19:30 do 21:00. Vabljeni, da se 
nam pridružite in skupaj z nami odigrate igro nogometa, košarke, badmintona in še česa. S seboj 
morate imeti le športna oblačila in copate s čistim podplatom. Vadba je primerna za fante in dekleta 
ter je popolnoma brezplačna. Pridružite se nam.

KEGLJANJE ZA 1 € - VSAK PETEK, od 16:00 do 17:00 – KEGLJIŠČE DRAVOGRAD
Tudi letošnje leto smo za naše člane organizirali kegljanje za LE 1 € na uro. Na kegljišču v Dravogradu 
bosta za vse, ki kegljate ali pa bi želeli zgolj poizkusiti, vsak petek od 17. do 18. ure na voljo dve stezi. 
Število kuponov je OMEJENO, zato pohitite in si jih čimprej priskrbite. Naprodaj so v pisarni društva, 
v času uradnih ur. Na kegljišču je potrebno imeti čiste športne copate, po možnosti brez črne gume.
Če še niste član našega društva, se lahko BREZPLAČNO včlanite kadarkoli, med delovnim časom, v 
pisarni društva.

VODENA VADBA V SODELOVANJU S FITNES CENTROM ANDFIT
VSAK ČETRTEK, od 18:30 do 19:30 – FITNES CENTER ANDFIT
Vabljeni vsi člani društva Mladinski center Dravograd na tedensko vadbo, ki bo potekala v prostorih 
fitnes centra. Člani društva lahko v času uradnih ur društva kupite kuponček za posamezno uro 
vadbe, ki znaša 2 €. Na mesec lahko kupite do štiri kupončke. Število kupončkov je OMEJENO, zato 
pohitite in si jih čimprej priskrbite. Več informacij lahko dobite na tel. 02/87 23 576 (v času uradnih 
ur društva) ali preko e-pošte mladinskicenter.dravograd@gmail.com.

KEGLJANJE - OBČINSKA LIGA 

Prične se tekmovanje v občinski ligi na kegljišču športnega centra Dravograd, in sicer: 
1.kolo  09.11. ob 13.00 uri,           2.kolo  15.11. ob 13.00 uri, 
3.kolo  23.11. ob 13.00 uri,           4.kolo   29.11. ob 13.00 uri.

NOGOMET – ONL DRAVOGRAD

09.11. 2014 - 8. kolo            16.11. 2014 - 9. kolo         
Prva tekma se prične ob 9.00 uri in druga ob 10.10 uri in tretja ob 11.20 uri.

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

RDEČI KRIŽ

KRVODAJALSKA AKCIJA:  
- v torek 04.11. 2014 na transfuzijskem oddelku Bolnišnice Slovenj Gradec, od 7.30 ure do 10.30 ure.

KNJIŽNICA DRAVOGRAD

PRAVLJIČNE URE
- V Knjižnici Dravograd oživi pravljični svet vsak torek ob 16.30.
- 3. november ob 12.45, Knjižnica Dravograd s pravljico v OŠ Libeliče.
- 3. november ob 13.30, Knjižnica Dravograd s pravljico v OŠ Črneče.
- 10. november ob 13.30, Knjižnica Dravograd s pravljico v OŠ Trbonje.

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 – NOVEMBER 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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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:

1. nov

2. nov

3. nov

4. nov

5. nov

6. nov

7. nov

8. nov

9. nov

10. nov

11. nov

12. nov

13. nov

14. nov

15. nov

16. nov

17. nov

18. nov

19. nov

20. nov

21. nov

22. nov

23. nov

24. nov

25. nov

7:00, 8:00, 9:00,10:00 - Joga s Katjo 10:30 - Ponovitev petkove oddaje
19:30 - Joga s Katjo 20:00 - Gostilna pr Francet - zabavno glasbena oddaja 
7:00, 8:00 - Joga s Katjo 9:00,10:00 - Razmigajmo telo10:10 - Ponovitev oddaj tedna 
20:00 - Zgodilo in dogajalo se je, oddaje iz našega arhiva
7:00, 8:00, 9:00,10:00 - Razmigajmo telo z Vlasto Jakopitsch Soršak 10:10 - Ponovitev sobotne oddaje   
19:50 - Razmigajmo telo 20:00 - Preglednik TV MB  20:30 - Športni ponedeljek
7:00, 8:00, 9:00,10:00 - Razmigajmo telo 10:10 - Ponovitev ponedeljkove oddaje
19:50 - Razmigajmo telo 20:00 - Obzornik, daljši prispevki, zanimivi intervjuji
7:00, 8:00, 9:00, 10:00 - Razmigajmo telo  10:10 - Ponovitev torkovih oddaj
19:50 -  Razmigajmo telo  20:00 - Šola, da se ti zrola  20:45 - Obzornik, ponovitev  21:30 - ŠKL
7:00, 8:00,9:00,10:00 -Razmigajmo telo  10:10 - Ponovitev sredine oddaje  
20:00 -Bodite to kar ste,  predavanje Zmaga Godine   -:- Jesenske serenade  
7:00, 8:00, 9:00 in10:00 - Razmigajmo telo  10:10 - Ponovitev četrtkove oddaje
19:50 - Razmigajmo telo  20:00 - Fleš, Tur TV 20:30 - Oddaja s tolmačem 20:50 - Koktajl, TV MB
7:00, 8:00, 9:00,10:00 - Joga s Katjo 10:30 - Ponovitev petkove oddaje 
19:30 - Joga s Katjo 20:00 - Gostilna pr Francet - zabavno glasbena oddaja    
7:00, 8:00 - Joga s Katjo   9:00,10:00 - Razmigajmo telo  10:10 - Ponovitev oddaj tedna 
20:00 - Zgodilo in dogajalo se je, oddaje iz našega arhiva
7:00, 8:00, 9:00,10:00 - Razmigajmo telo z Vlasto Jakopitsch Soršak 10:10 - Ponovitev sobotne oddaje   
19:50 - Razmigajmo telo 20:00 - Preglednik TV MB  20:30 - Športni ponedeljek
7:00, 8:00, 9:00,10:00- Razmigajmo telo 10:10- Ponovitev ponedeljkove oddaje
19:50- Razmigajmo telo 20:00 - Obzornik  20:30 - Dokumentarec Gal Djurin s sinfoniki
7:00, 8:00, 9:00, 10:00 - Razmigajmo telo   10:10 - Gal Djurin s sinfoniki, ponovitve torkovih oddaj
19:50 -  Razmigajmo telo 20:00 - Šola, da se ti zrola 20:45 - Obzornik, ponovitev  21:30 - ŠKL
7:00, 8:00,9:00,10:00 - Razmigajmo telo  10:10 - Ponovitev sredine oddaje  
20:00 - Manj delajte,   predavanje Zmaga Godine   -:- Jesenske serenade  
7:00, 8:00, 9:00 in10:00 - Razmigajmo telo  10:10 - Ponovitev četrtkove oddaje 19:50- Razmigajmo 
telo 20:00- Fleš, Tur TV 20:30 - Oddaja s tolmačem 20:50 - Koktajl, TV MB 21:00 - Gal Djurin s sinfoniki
7:00, 8:00, 9:00,10:00 - Joga s Katjo 10:30 - Ponovitev petkove oddaje 
19:30 - Joga s Katjo 20:00 - Gostilna pr Francet - zabavno glasbena oddaja  
7:00, 8:00 - Joga s Katjo  9:00,10:00 - Razmigajmo telo 10:10 - Ponovitev oddaj tedna 
10:30 - Gal Djurin s sinfoniki, ponovitev  20:00 - Zgodilo in dogajalo se je, oddaje iz našega arhiva
7:00, 8:00, 9:00,10:00 - Razmigajmo telo z Vlasto Jakopitsch Soršak 10:10 - Ponovitev sobotne oddaje   
19:50 - Razmigajmo telo 20:00 - Preglednik TV MB  20:30 - Športni ponedeljek
7:00, 8:00, 9:00,10:00- Razmigajmo telo 10:10- Ponovitev ponedeljkove oddaje
19:50- Razmigajmo telo 20:00 - Obzornik  20:30 - Gal Djurin s sinfoniki, ponovitev 
7:00, 8:00, 9:00, 10:00 - Razmigajmo telo   10:10 -  Gal Djurin s sinfoniki, ponovitve torkovih oddaj
19:50 -  Razmigajmo telo 20:00 - Šola, da se ti zrola 20:45 - Obzornik, ponovitev  21:30 - ŠKL
 7:00, 8:00,9:00,10:00- Razmigajmo telo  10:10- Ponovitev sredine oddaje  
20:00- Izrazite čustva, predavanje Zmaga Godine   -:- Jesenske serenade  
7:00, 8:00, 9:00 in10:00 - Razmigajmo telo  10:10 - Ponovitev četrtkove oddaje 19:50- Razmigajmo 
telo 20:00- Fleš, Tur TV 20:30 - Oddaja s tolmačem 20:50 - Koktajl, TV MB 21:00 - Gal Djurin s sinfoniki
7:00, 8:00, 9:00,10:00 - Joga s Katjo 10:30 - Ponovitev petkove oddaje 
19:30 - Joga s Katjo 20:00 - Gostilna pr Francet - zabavno glasbena oddaja  
7:00, 8:00 - Joga s Katjo 9:00,10:00 - Razmigajmo telo 10:10 - Ponovitev oddaj tedna 
20:00 - Zgodilo in dogajalo se je, oddaje iz našega arhiva
7:00, 8:00, 9:00,10:00 - Razmigajmo telo z Vlasto Jakopitsch Soršak 10:10 - Ponovitev sobotne oddaje   
19:50 - Razmigajmo telo 20:00 - Preglednik TV MB  20:30 - Športni ponedeljek
7:00, 8:00, 9:00,10:00 - Razmigajmo telo 10:10 - Ponovitev ponedeljkove oddaje
19:50 - Razmigajmo telo 20:00 - Obzornik, daljši prispevki, zanimivi intervjuji

26. nov

27. nov

28. nov

29. nov

30. nov

7:00, 8:00, 9:00, 10:00 - Razmigajmo telo 10:10 - Ponovitev torkovih oddaj
19:50 -  Razmigajmo telo 20:00 - Šola, da se ti zrola 20:45 - Obzornik, ponovitev  21:30 - ŠKL
 7:00, 8:00,9:00,10:00- Razmigajmo telo  10:10- Ponovitev sredine oddaje  
20:00- Ostanite povezani s prijatelji, predavanje Zmaga Godine  -:- Večer ameriških samospevov 
7:00, 8:00, 9:00 in10:00 - Razmigajmo telo   10:10 - Ponovitev četrtkove oddaje
19:50 - Razmigajmo telo  20:00 - Fleš, Tur TV 20:30 - Oddaja s tolmačem 20:50 - Koktajl, TV MB
  7:00, 8:00, 9:00,10:00 - Joga s Katjo 10:30 - Ponovitev petkove oddaje
19:30 - Joga s Katjo 20:00 - Gostilna pr Francet - zabavno glasbena oddaja
7:00, 8:00 - Joga s Katjo 9:00,10:00 - Razmigajmo telo10:10 - Ponovitev oddaj tedna 
20:00 - Zgodilo in dogajalo se je, oddaje iz našega arhiva



ENERGETSKA REVŠČINA V SLOVENIJI

P o podatkih Registrskega popisa je bilo v 
Sloveniji leta 2011 0,9 % naseljenih stano-
vanj brez električne energije. V teh stano-

vanjih je živel 1 % prebivalstva ali 19.218 oseb. 
Delež naseljenih stanovanj brez ogrevanja je 
takrat znašal 2,9 %, centralno ogrevanje je ime-
lo 68,5 % stanovanj, daljinsko ogrevanje 15,4 %, 
13,2 % stanovanj pa druge načine ogrevanja.

V Sloveniji so leta 2011 gospodinjstva porabila 
49.380 tera Joulov energije ali okoli 23 % vse 
končne porabljene energije v Sloveniji. Glede 
na namen uporabe se je:
 -  62 % energije porabilo za ogrevanje prosto-
rov,
 -  19 % za ogrevanje sanitarne vode,
 -  14 % za razsvetljavo in električne naprave in 
 -  5 % za kuhanje.
 
Zaradi ekonomske in finančne krize, naraščajo-
čih cen energentov in nizkih dohodkov prebi-
valstva, postaja, poleg splošne revščine, vedno 
bolj aktualna tudi energetska revščina.

Energetska revščina se pojavi, ko si gospodinj-
stvo ni zmožno zagotoviti primerno toplega 
stanovanja (in drugih energetskih storitev – 
ogrevanja sanitarne vode, razsvetljave ipd.) po 
sprejemljivi ceni. Na pojav energetske revščine 
tako najbolj vplivajo, dohodki, cene energen-
tov in njihova poraba, ki je odvisna od ravnanja 
stanovalcev in energetske učinkovitosti stano-
vanj.

Energetska revščina je na ravni Evropske unije 
politično prepoznana kot problem, z reševa-
njem katerega bodo morale začeti vse države 
članice. V državah, kjer imajo daljšo tradicijo 
reševanja energetske revščine, kot energetsko 
revna opredeljujejo tista gospodinjstva, ki za 
zagotavljanje primerno toplega stanovanja in 
druge energetske storitve porabijo več kot 10 
% svojih dohodkov.
 
Projekt asistence energetsko revnim občanom 
s strani ENSVET se je pričel pred kratkim. V pro-
jekt so vključeni tudi Centri za socialno delo. 
CSD so v izvajanju projekta ključnega pomena, 
saj se prijave občanov za obisk energetskega 
svetovalca na domu zbirajo na CSD. V ta namen 
so centri prejeli zloženke z opisom projekta in 
aktivnosti. Zainteresirani občani prijavnico iz-
polnijo. Center za socialno delo potrdi z žigom, 
da gre za upravičenega občana in prijavnico 
pošlje na ENSVET.

Za prvih 300 prijav v letu 2014 je zagotovljen 
brezplačni paket naprav za varčevanje z ener-
gijo in vodo, s katerimi lahko letno v gospo-
dinjstvu prihranijo tudi do 100 €. Paket vsebuje: 
varčne sijalke, podaljški za elektriko s stikalom 
za izklop, varčevalni nastavek za pipo in tuš ter 
tesnila za okna.

Kontakt in informacije:
Center za socialno delo Dravograd
Meža 4, 2370 Dravograd 
tel. 02 87 23 630
e-mail: gpcsd.dravo@gov.si 
URADNE URE 
ponedeljek   od 8. ure do 15. ure
sreda       od 8. ure do 17. ure
petek       od 8. ure do 13. ure

Ko so spraševali umirajoče, kaj najbolj obžalujejo v življenju, so bili njihovi 
najpogostejši odgovori naslednji: »Živel sem tako, kot so želeli drugi. Preveč sem 
delal. Nisem imel dovolj poguma, da bi izrazil svoja čustva. Nisem ostal povezan s 
prijatelji. Nisem si dovolili biti srečen.« 

Na kratko si poglejmo, kaj storiti, da bi živeli brez teh obžalovanj:
1) V izogib obžalovanju je pomembno, da smo zvesti samemu sebi, da 

sprejmemo odgovornost za svoje življenje in da uresničimo svoj potencial. 
Odkriti moramo svojo strast/vnemo. Kaj je tisto, kar nas zgodaj zjutraj brez 
budilke spravi iz postelje in nas drži pokonci dolgo v noč. Pomislite, kaj si 
želite, da bi o vas povedali na vašem pogrebu 
in si prizadevajte postati takšna oseba.

2) Kaj ste danes naredili za svoje zdravje? Da bi 
pridobili čas za to, kar je v življenju  
pomembno – odnosi, načrtovanje, zdravje, 
usposabljanje – moramo znati pravilno izbirati, 
modro upravljati s časom, naučiti se reči »ne« 
in si poenostaviti življenje. Za vsako stvar se 
vprašajte, ali je pomembna, nujna ali 
najpomembnejša. Načrtujte svoje dejavnosti 
in zjutraj, ko ste najbolj zbrani, svoj čas 
uporabite za tiste najpomembnejše. 

3) Človeška narava je neločljiva celota. Telesno 
trpljenje se  pozna na duševnem in duhovnem nivoju. Tudi pretvarjanje, 
zanikanje ali zmanjševanje pomena čustev škodi nam in našim odnosom z 
bližnjimi. Nezdravo ravnanje z neprijetnimi čustvi vodi v različne nezdrave 
navade, odvisnosti in do psihosomatskih bolezni. Zato je nujno čustva 
izražati pravilno. Zanje smo odgovorni sami! Ne razjezijo nas drugi, ampak 
se sami. Lahko se odločimo, da bomo imeli čustva pod nadzorom. Če smo 
nezdravo odreagirali, se opravičimo. Ko se umirimo, je pravi trenutek, da se 
o čustvih pogovorimo, saj samo tako gradimo zdrave odnose. Povejmo 
svojo zgodbo in pozorno prisluhnimo njegovi/njeni. In odpustimo. 
Odpuščanje je edini način, da se dolg v odnosih izbriše.

4) Pristno prijateljstvo dokazljivo pripomore k našemu zdravju, zato je tako 
pomembno, da si zanj vzamemo čas in ga gradimo z besedami in dejanji ter 
prepoznamo nezdrave odnose in jih izboljšamo ali pa prekinemo.

5) Sreča je v veliki meri odvisna od nas samih. Bolj kot od okoliščin je odvisna 
od naše izbire; torej od naših odločitev in odzivov in ne od tega, kar imamo.

ŽIVLJENJE BREZ OBŽALOVANJA

Besedilo: Kratek povzetek predavanj Življenje brez obžalovanja, ki je v 
organizaciji Krščanske adventistične cerkve potekalo v Knjižnici Dravograd.

Predavanje mag. Zmaga Godine v Knjižnici Dravograd

EKOLOGIJA
BESEDILO: Boris Kac, energetski svetovalec ENSVET, FOTOGRAFIJA: svetovni splet
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