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Ob zaključku leta se Vam iskreno 

zahvaljujemo za uspešno sodelovanje.
V letu 2015 pa naj bo vaš korak odmeven, 

Vaša beseda pogumna,
Vaše življenje iskrivo, ustvarjalno 

in polno lepih trenutkov.
Prijetne praznike in srečno novo leto 

vam želi

VSEBINA
Stičišče od 1. decembra 2014 do 31. januarja 2015

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. December 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:  Tomo Jeseničnik
Rok za oddajo vsebin za februarsko številko je 15. januar 2015.

Dan za ... izbor prireditev in dogodkov

Koledar prireditev in dogodkov – december 2014 in januar 2015

Napoved dogodka: PRAZNIČNA TRŽNICA IN OTVORITEV 

PRENOVLJENEGA DELA ŠOLE

Pretekli dogodek: ČAROVNIŠKI SHOD V BUKOVJU

Bili smo tam

Obvestila

Program Koroške televizije Dravograd – december 2014

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

DAN ZA ... IZBOR PRIREDITEV IN DOGODKOV

PREDAVANJE O RAKU NA 
DEBELEM ČREVESU
torek, 13. januar

Rak na debelem črevesu in danki je drugi 
najpogostejši vzrok smrti zaradi raka v Slove-
niji. Gre za obliko raka, ki se lahko v našem 
telesu brez očitnih znakov razvija zelo dolgo.  
Na predavanju bo predstavljen program SVIT 
– državni program presejanja in zgodnjega 
odkrivanja predrakavih sprememb in raka 
na debelem črevesu in danki, govora pa bo 
tudi o tem, kako pomembna sta zdrava pre-
hrana in gibanje proti raku debelega črevesa 
in danke. Predavala bo Danica Repas, dipl. 
med. sestra, spec. klinične dietetike. Vabljeni!
Ob 18.00, Knjižnica Dravograd

ODPRTJE RAZSTAVE 
KLEKLJARIC
torek, 2. december

Klekljana čipka je tkanina narejena s preple-
tanjem in vozlanjem niti, napetih okoli bu-
cik, zapičenih v blazino. Kako so prepletale in 
vozlale klekljarice v zadnjih mesecih, lahko v 
decembru vidite v Infopisarni Dravograd, ka-
mor vas vabimo na odprtje razstave Društva 
klekljaric Koroške, sekcije Sotočje Dravograd. 
V programu bodo nastopili učenci glasbene-
ga izobraževanja Katica. Razstava bo odprta 
do konca meseca v delovnem času Infopi-
sarne. 
Ob 17.00, Infopisarna Dravograd

OTROŠKA USTVARJALNA 
DELAVNICA
sobota, 10. januar

Vabljeni vsi otroci in njihovi starši, stari starši 
in drugi družinski člani, da se jim pridružite 
na prvi ustvarjalni delavnici v letu 2015. Tudi 
tokrat boste izdelovali kaj posebnega in uni-
katnega. Svoje izdelke boste lahko odnesli 
domov. Zaradi nabave materiala so prijave 
na delavnico OBVEZNE!  Zbirajo jih na tele-
fonski št. 87 23 576 v času uradnih ur dru-
štva ali na e-naslovu mladinskicenter.dravo-
grad@gmail.com. Delavnica je brezplačna!
Ob 10.00, Mladinski center Dravograd

TA VESELI DAN KULTURE

Svoje ustvarjanje bodo predstavili člani Lite-
rarnega kulturnega društva Beseda Dravo-
grad in učenci OŠ Neznanih talcev Dravo-
grad. Gostje bodo člani Kulturnega društva 
literatov Mežiške doline in Vokalna skupina 
Rute, ki bo glasbeno popestrila večer. Orga-
nizatorja sta Literarno kulturno društvo Be-
seda Dravograd in Knjižnica Dravograd.
Ob 18.00, Knjižnica Dravograd

KONCERTI PIHALNIH 
ORKESTROV
20., 21. in 26. december

Konec leta pihalni orkestri naše občine že tradi-
cionalno pripravijo božični-novoletne koncerte. 
Najprej se nam bo predstavila Godba na pihala 
Ojstrica, dan zatem bo sledil koncert Godbe na 
pihala Trbonje, skupaj s proslavo ob dnevu samo-
stojnosti in enotnosti pa bo svoj koncert izvedla 
Godba na pihala Šentjanž. Vabljeni!
Ob 18.00, telovadnica OŠ Dravograd; 
ob 18.00, gasilski dom Trbonje; 
ob 17.00, Dom borcev Šentjanž 

MOTIVACIJSKO 
PREDAVANJE
petek, 5. december

BOŽIČNI KONCERT 
VSEH PEVSKIH ZBOROV 
NAŠE OBČINE
nedelja, 28. december

Pesem je v zvoke spremenjena beseda. 
Vsak človek sluti melodijo besede, zato mu 
je umetnik, ki mu jo odkrije, bližji kot vsak 
drug. Petje v zboru je tisti način glasbenega 
izražanja, ki je Slovencem najbolj pri srcu, pe-
sem pa glasbena oblika, ki jo vsakdo razume. 
Zato vas vabimo, da prisluhnete združenim 
pevskim zborom naše občine na skupnem 
božičnem koncertu. Vsak zbor se bo pred-
stavil s po dvema pesmima, na koncu pa bo 
sledila še skupna pesem združenih zborov.
Ob 17.00, farna cerkev sv. Janeza Evangelista

ODPRTJE RAZSTAVE 
DRAVOGRAJSKIH 
LIKOVNIKOV
torek, 30. december

Ljubiteljski slikarji in kiparji bodo konec leta 
na ogled postavili svoja dela. Pridružite se 
jim na odprtju razstave in preverite, kako 
ustvarjalni so bili v zadnjem času. Razstava 
bo odprta do konca januarja 2015 v delov-
nem času Infopisarne. Obenem pa vas vabijo 
tudi, da postanete eden od ustvarjalcev, saj 
organizirajo tečaj likovnega izobraževanja.
Ob 17.00, Infopisarna Dravograd

sreda, 3. december

Vse preveč ljudi se skriva v množici, skriti v 
povprečju, ker se bojijo pokazati svetu, kdo 
so v resnici, kaj so njihove želje, sanje, cilji, 
bojijo se mnenj okolice. Namesto svojih sanj 
živijo svoje strahove. Ste tudi vi eden izmed 
njih? Živite svoje sanje ali morda sanje svojih 
staršev, prijateljev? V okviru seminarja, ki ga 
bo izvedel Jaka Mrak, boste spoznali, kako 
se soočamo s strahom, ki je glavni razlog, ki 
nas omejuje, da ne naredimo koraka naprej 
v našem življenju. Odvrgli boste stare vzorce 
igranja vlog žrtve ter pogledali, kako v ži-
vljenju deluje zakon privlačnosti in kako ga 
uporabljamo. Dogodek je brezplačen za vse. 
Ob 19.00, Mladinski center Dravograd



ODPRTJE RAZSTAVE  PORTRET 
Razstavlja Fotoklub Koroška
Ob 18.00, Dvorec Bukovje

PRAZNIČNA TRŽNICA in KONCERT
Najprej bo v OŠ NT Dravograd potekala 
praznična tržnica, potem pa še koncert 
"ZIMA, ZIMA, BELA" učencev OŠ Neznanih 
talcev Dravograd in učencev Glasbene 
sekcije Katica ter plesne skupine Lolli pop.
Obenem bo potekala tudi predstavitev 
končanega projekta obnove osnovne šole 
s telovadnico (energetska sanacija). Več o 
tem na strani 10.
Ob 17.00, telovadnica OŠ NT Dravograd

NOČ POPEVKE
Nastopili bodo: Zita Sabon, Ditka, Natalie 
Holzner in plesna šola Kazianka.  
Ob 20.00, Kulturni dom Pliberk

NOGOMET - 12. MEMORIAL DANILA 
GOSTENČNIKA
Mednarodni turnir cicibanov U-09 in U-11.
Ob 8.00, dvorana ŠPiC D

MIKLAVŽEVANJE S ŠEMPETRSKIM 
ŠOPKOM
Za stanovalce doma, Miklavž pa bo obi-
skal tudi otroke zaposlenih.
Ob 15.30, Dom sv. Eme Šentjanž

SVEČANA PRIREDITEV OB PODELITVI 
LISTINE »OBČINA PO MERI INVALIDOV«
Ob 16.00, večnamenska dvorana Črneče

MOTIVACIJSKO PREDAVANJE: »ŽIVIŠ 
SVOJE SANJE?«
Podrobnosti preberite na strani 4.
Ob 19.00, Mladinski center Dravograd

ODPRTJE RAZSTAVE KLEKLJANIH ČIPK 
DRUŠTVA KLEKLJARIC KOROŠKE - 
SEKCIJE SOTOČJE
Več preberite v Izboru dogodkov na strani 
4.
Ob 17.00, Infopisarna Dravograd

KOŠARKA ČLANI  4. SKL VZHOD
DRAVOGRAD KOROŠKA : ŠMARJE
Ob 20.00, dvorana ŠPiC D

NEDELJA, 30. november
LETNI KONCERT MePZ LIBELIČE
Ob 16.00, cerkev sv. Martina v Libeličah

Športni dogodki

Turizem

Mladinske dejavnosti

Drugi dogodki

IZBOR PRIREDITEV IN DOGODKOV V BARVAH

Kulturni dogodki
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BOŽIČNA 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. 
Izdelovali bomo okraske za naše božič-
no drevesce, zavijali kartonaste škatle 
v darilca ter izdelali voščilnice. 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 15.30, Dom sv. Eme Šentjanž

9. MCD FUTSAL TURNIR
Mladinski center Dravograd že 9. leto 
zapored organizira tradicionalni MCD 
FUTSAL TURNIR, ki je v zadnjih nekaj letih 
prerasel v enega večjih futsal turnirjev v 
širši regiji. Prijavnina za ekipo znaša 80 
€ in jo je potrebno OBVEZNO poravnati 
do samega žreba skupin, ki bo potekal 
12.12.2014, ob 19. uri v prostorih MCD. 
Število ekip je OMEJENO na 24, zato 
pohitite in si rezervirajte svoje mesto pra-
vočasno. Prijave zbirajo najkasneje 
do 11.12.2014, na telefonski številki
040 741 382 (Tomaž). 
Prijavnino lahko poravnate osebno ali na 
transakcijski račun Mladinskega centra 
Dravograd, Koroška cesta 50, 2370 Dra-
vograd, , na št. 0485 1000 2068 477, pod 
namen vpišite »Ime vaše ekipe«.
Čakajo vas bogate nagrade in brezplačna 
malica.
Ob 9.00, dvorana ŠPiC D

PETEK, 12. december

SREDA, 3. december
DAN ODPRTIH VRAT DRUŠTVA INVALI-
DOV DRAVOGRAD
V goste bomo povabili učence iz OŠ 
Dravograd in Šentjanž, ki so sodelovali v 
Pedagoški akciji. Predstavili bomo svojo 
pestro dejavnost, obogateno s kulturnim 
programom glasbene skupine Bica bend. 
S prisrčnim druženjem bomo obeležili 
Mednarodni dan invalidov.
Ob 9.00, prostori DI Dravograd

VESELO V PRAZNIČNE DNI
Nastop učencev OŠ Šentjanž pod vodst-
vom učiteljice Tine Ramšak in obdaritev 
stanovalcev, ki jo pripravlja rdeči križ.
Ob 10.30, Dom sv. Eme Šentjanž

TA VESELI DAN KULTURE
Organizatorja, Literarno kulturno društvo 
Beseda Dravograd in Knjižnica Dravograd, 
vabita na literarni večer. Podrobnosti 
preberite na strani 4.
Ob 18.00, Knjižnica Dravograd

ČETRTEK, 4. december

PETEK, 5. december

SOBOTA, 13. december

TOREK, 2. december

12. MEMORIAL DANILA GOSTENČNIKA
Mednarodni turnir starejših dečkov  U-13.
Ob 8.00, dvorana ŠPiC D 

MIKLAVŽ
Miklavževa  animacija z animacijsko 
skupino Vilina in Javnim zavodom Dravit.  
Vstopnine ni!
Ob 10.00, Dvorec Bukovje

TONČKA IŠČE MOŽA, HOČE LEPEGA IN 
BOGATEGA 
Komedija v treh dejanjih v izvedbi gledali-
ške skupine ZIMZELEN iz Prevalj. Vstopnina 
je 6 €.
Ob 18.00, Dom borcev Šentjanž

NEDELJA, 7. december

TOREK, 9. december
NOVOLETNI KULTURNI PROGRAM
pripravljajo ga učenci glasbene šole pod 
vodstvom Katice Korošec. Učenci OŠ Črne-
če, pod vodstvom Maje Medved, pa bodo 
pripravili presenečenje za stanovalce.
Ob 14.00, Dom starostnikov Črneče

ČETREK, 11. december
TRIJE PRAŠIČKI-LUTKOVNA PREDSTAVA
Vabljeni vsi, ki verjamete v moč lutk in 
ki dovolite, da vas lutke popeljejo v svet 
domišljije, otroštva, sproščenosti. 
Ob 17.00, Dom sv. Eme Šentjanž

60 LET KOROŠKEGA ŠAHOVSKEGA 
KLUBA DRAVOGRAD
Ob svoji 6o-ti obletnici Koroški šahovski 
klub Dravograd (KOŠK) organizira svečano 
akademijo in podelitev priznanj zaslužnim 
šahistom. Po svečanosti in pogostitvi bo 
organiziran turnir v pospešenem tempu za 
pokal kluba. Vabljeni!
Ob 16.00, Dvorec Bukovje

ZIMSKA PRAVLJICA DRAVOGRADA - 
ŠENTJANŽ
Postavitev zimske vasi in obisk Božička. 
Poskrbljeno bo za tople napitke in sladke 
dobrote. Vabijo TD Dravograd, KS Šentjanž 
in OŠ Šentjanž.
Ob 16.00, pred Domom borcev

KOŠARKA ČLANI  4. SKL VZHOD
DRAVOGRAD KOROŠKA : VOJNIK
Ob 21.00, dvorana ŠPiC D

12. MEMORIAL DANILA GOSTENČNIKA
Mednarodni turnir mlajših dečkov  U-13.
Ob 8.00, dvorana ŠPiC D

SOBOTA, 6. december
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KOLEDAR PRIREDITEV IN DOGODKOV od 1. do 30.junija 2014
Terminski razpored prireditev in dogodkov v občini Dravograd

TOREK, 16. december

NEDELJA, 14. december
KOŠARKA 2. SKL VZHOD - pionirji
DRAVOGRAD KOROŠKA  B: KONJICE-
-ZREČE
Ob 10.00, dvorana ŠPiC D

ZIMSKA PRAVLJICA DRAVOGRADA - 
ROBINDVOR
K nam prihajajo dobri decembrski možje 
in s sabo prinašajo glasbo in dobro voljo. 
Poskrbljeno bo za tople napitke in sladke 
dobrote. Vabijo TD Dravograd in KS Dra-
vograd.
Ob 16.00, igrišče Robindvor

NEDELJA, 21. december
ZVEZDICA IN BOŽIČEK
Božična predstava Vilina. Vstopnine ni! Po 
predstavi bo prihod božička in obdarova-
nje otrok.
Ob 10.00, Dvorec Bukovje

KOŠARKA 1. SKL vzhod 03-pionirji
PRIMAFOTO DRAVOGRAD KOROŠKA : 
POSAVJE KRŠKO
Ob 10.00, dvorana ŠPiC D

KOŠARKA 1. B. SKL vzhod 2.b mladinci
DRAVOGRAD KOROŠKA : CALCIT
Ob 17.00, dvorana ŠPiC D

BOŽIČNO NOVOLETNI KONCERT GOD-
BE NA PIHALA TRBONJE
Ob 18.00, gasilski dom Trbonje

SREČANJE Z DEDKOM MRAZOM
Za vse otroke KS Črneče do 10 leta starosti.
Ob 17.00, večnamenska dvorana Črneče
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KOLEDAR PRIREDITEV IN DOGODKOV / december - januar 2015
Terminski razpored prireditev in dogodkov v občini Dravograd

PETEK, 26. december
PROSLAVA OB DNEVU SAMOSTOJNO-
STI IN BOŽIČNO NOVOLETNI KONCERT 
PIHALNEGA ORKESTRA ŠENTJANŽ
Ob 17.00, Dom borcev Šentjanž

S SMEHOM V NOVO LETO
Tradicionalna prireditev Kimperk teatra - 
ponovitev.
Ob 19.00, večnamenska dvorana Ojstrica

BOŽIČNO-NOVOLETNI KONCERT VSEH 
PEVSKIH ZBOROV NAŠE OBČINE
Tudi letos so nam pevski zbori pripravili 
skupen božično-novoletni koncert. 
Podrobnosti preberite na strani 5.
Ob 17.00, farna cerkev Janeza Evangelista 
v Dravogradu

S SMEHOM V NOVO LETO
Tradicionalna prireditev Kimperk teatra.
Ob 19.00, večnamenska dvorana Ojstrica

SOBOTA, 27. december

NEDELJA, 28. december

Ponedeljek, 29.12.2014 SOBOTA, 10. januar
KONCERT DRUŠTVA GLASBENIKOV 
DRAVOGRAD
Društvo glasbenikov Dravograd se bo 
predstavilo z dvema skupinama: 
- Cestar Blues Band sestavljajo trije člani, 
ki igrajo ritem blues avtorsko glasbo. Pred 
kratkim so posneli tudi dve pesmi v studiu, 
ki nam ju bodo predstavili.
- skupina DgD pa je sestavljena iz prejšnjih 
skupin Emšo in Ata benda. Igrajo dobre 
stare rock priredbe 80ih in 90ih let.
Organizatorja: Društvo glasbenikov Dra-
vograd in Mladinski center Dravograd
Vstopnine ni!
Ob 21.00, Mladinski center Dravograd

KOŠARKA 1. LIGA VZHOD 1 – KADETI 
DRAVOGRAD KOROŠKA A: HOPSI 
POLZELA
Ob 11.00, dvorana ŠPiC D

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

PONEDELJEK, 15. december
SCHLUSS MIT KUNST (SODOBNI PLESI)
Nastopa Edita Braun-Companie, Belgija
Prireditelja sta Koreografski center Pliberk 
in Kulturni dom Pliberk.
Ob 9.00, Kulturni dom Pliberk

PETEK, 19. december
ZIMSKA PRAVLJICA DRAVOGRADA
Postavitev jaslic, postavitev in okrasitev 
jelke z otroki OŠ Dravograd ter prihod tetke 
zime in božička. Vabijo TD Dravograd, KS 
Dravograd, Društvo upokojencev Dravo-
grad, Polžki in OŠ Dravograd.
Ob 16.00, pred cerkvijo sv. Vida

SOBOTA, 20. december
BOŽIČNI KONCERT VOKALNE SKUPINE 
ŠENTJANŽ
Ob 17.00, Dom sv. Eme

BOŽIČNO NOVOLETNI KONCERT GOD-
BE NA PIHALA OJSTRICA
Prvi izmed treh koncertov naših godb.
Podrobnosti preberite na strani 4.
Ob 18.00, telovadnica OŠ Dravograd

TOREK, 30. december
ODPRTJE PREGLEDNE RAZSTAVE LI-
KOVNIH DEL LIKOVNE SEKCIJE DRAVO-
GRAD
Tradicionalna razstava domačih likovni-
kov.
Ob 17.00, Infopisarna Dravograd

januar 2015

NEDELJA, 4. januar
KOŠARKA 1B. SKL vzhod 2.b mladinci
DRAVOGRAD KOROŠKA : PODČETRTEK 
TERME OLIMIA
Ob 17.00, dvorana ŠPiC D

ČETRTEK, 8. januar
ZABAVNI PROGRAM Z MEŠANIM 
PEVSKIM ZBOROM ČRNEČE
Ob 16.00, Dom starostnikov Črneče

SOBOTA, 10. januar
OTROŠKA USTVARJALNA DELAVNICA
Vabljeni vsi otroci in njihovi starši, stari 
starši in drugi družinski člani. Podrobnosti 
preberite na strani 5.
Ob 10.00, Mladinski center Dravograd

NEDELJA, 11. januar
KOŠARKA 2. SKL VZHOD - pionirji
DRAVOGRAD KOROŠKA  B: RUŠE
Ob 13.00, dvorana ŠPiC D

TOREK, 13. januar
PREHRANA IN GIBANJE PROTI RAKU 
DEBELEGA ČREVESA IN DANKE 
Predavanje Danice Repas, dipl. med. 
sestre, spec. klinične dietetike. Podrobnosti 
preberite na strani 5.
Ob 18.00, knjižnica Dravograd

SOBOTA, 17. januar
NEŽKA SE MOŽI
Komedija v izvedbi gostujoče dramske 
skupine KUD GAJ iz Zgornje Polskave. 
Vstopnina je 5 € za odrasle in 3 € za otroke 
in mladino. 
Ob 18.00, večnamenska dvorana Črneče

NEDELJA, 18. januar
KOŠARKA 1. SKL vzhod 03-pionirji
PRIMAFOTO DRAVOGRAD KOROŠKA : 
ROGAŠKA
Ob 13.00, dvorana ŠPiC D

KOŠARKA 1B. SKL vzhod 2.b mladinci
DRAVOGRAD KOROŠKA : NAZARJE 
INPUT
Ob 17.00, dvorana ŠPiC D

NITI TAT NE MORE VEČ POŠTENI KRASTI
Nastopa KUD France Prešeren Vojnik. 
Ob 14.30, Kulturni dom Pliberk



Vljudno vabljeni 

      na PROSLAVO OB DNEVU 
         SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI 
            ter BOŽIČNO NOVOLETNI       
               KONCERT PIHALNEGA  
                    ORKESTRA ŠENTJANŽ,

                       ki bo v petek,
                       26. decembra 2014, 
                       ob 17.00 uri, 
                       v Domu borcev v Šentjanžu.

                   PIHALNI ORKESTER ŠENTJANŽ
                   OBČINA DRAVOGRAD in JZ DRAVIT

-50%
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KOLEDAR PRIREDITEV IN DOGODKOV /  januar 2015
Terminski razpored prireditev in dogodkov v občini Dravograd

SOBOTA, 24. januar
KOŠARKA 1. LIGA VZHOD 1 – KADETI 
DRAVOGRAD KOROŠKA A: ECE CELJE
Ob 11.00, dvorana ŠPiC D

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

KOŠARKA ČLANI  4. SKL VZHOD
DRAVOGRAD KOROŠKA : BREŽICE
Ob 21.00, dvorana ŠPiC D

25. KMEČKI PLES 
prireditelja sta Skupnost južnokoroških 
kmetov in kmetic ter Kulturni dom Pliberk.
Ob 20.00, Kulturni dom Pilberk

NEDELJA, 25. januar
KOŠARKA 2. SKL VZHOD - pionirji
DRAVOGRAD KOROŠKA  B: MARIBOR 
NOVA KBM
Ob 13.00, dvorana ŠPiC D

KOŠARKA 1B. SKL vzhod 2.b mladinci
DRAVOGRAD KOROŠKA : JEŽICA
Ob 17.00, dvorana ŠPiC D

SOBOTA, 31. januar

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



NAPOVED DOGODKA
BESEDILO: Berta Pušnik ,  FOTOGRAFIJE:  Samo Štraser

V  eseli december se bo na OŠ Nezna-
nih talcev Dravograd pričel 4. 12. 2014 
s pripravo praznične tržnice. Učenci 

bodo krepko zavihali rokave in pripravili 
najrazličnejše izdelke za praznične dni kot 
so novoletne čestitke, nakit, okraski za jelko, 
praznično pecivo in še marsikaj. Šolski sklad 
se s svojo dejavnostjo že aktivno vključuje v 
utrip življenja na šoli, zato bo tudi na praznič-
ni tržnici priložnost za zbiranje prostovoljnih 
prispevkov.
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Ob 18. uri bo v šolski telovadnici prireditev 
Zima, zima bela …, na kateri se bodo predsta-
vili učenci OŠ Neznanih talcev Dravograd in 
Glasbene sekcije »Katica« ter vam tako polep-
šali večer. 

V okvir te glasbene prireditve pa  bo vključena 
svečana otvoritev energetsko prenovljenega 
dela šole.

V poletnih mesecih je na šoli potekala ener-
getska sanacija dela šole (toplotna izolacija 
ostrešja, menjava stavbnega pohištva, izved-
ba fasade na delu šole in telovadnice).  Hkra-
ti z ogledom praznične tržnice in udeležbe 
na prireditvi Zima, zima bela …  boste lahko 
prisostvovali tudi otvoritvi prenovljenega 
dela šole, na katero bomo povabili  županjo 
Občine Dravograd go. Marijano Cigala, go-
stje pa si boste lahko ogledali tudi razstavo 
na temo energetske sanacije, ki jo bodo pri-
pravili učenci 4. razreda z izdelavo makete in 
ustvarjanjem literarnih in likovnih izdelkov.

PRAZNIČNA TRŽNICA IN OTVORI-
TEV PRENOVLJENEGA DELA ŠOLE

V četrtek, 4. 12. 2014, bodo ob 17. uri na OŠ Neznanih talcev Dravograd pripravili praznično tržnico. 
Ob tej priložnosti bo tudi otvoritev energetsko prenovljenega dela šole v okviru prireditve Zima, zima 
bela.

ZIMSKA PRAVLJICA DRAVOGRADA 

12.12.2014 – ŠENTJANŽ PRI 
DRAVOGRADU 
(Postavitev zimske vasi, srečanje z 
božičkom) 
 
14.12.2014 – ROBINDVOR – 
IGRIŠČE 
(Prihod decembrskih dobrih mož) 
 
19.12.12.2014 – PRED CERKVIJO 
SV. VIDA 
(Postavitev jaslic in srečanje s tetko 
zimo in božičkom) 

TRADICIONALNI  MEDNARODNI  TURNIR

12. MEMORIAL  DANILA  GOSTENCNIKA

5.12.2014  U 9 in U 11
6.12.2014  U 13
7.12.2014  U 15 DVORANA ŠPiC D
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PRETEKLI DOGODEK
BESEDILO:  Katja Čevnik, FOTOGRAFIJE: Metka Jeromelj

ČAROVNIŠKI SHOD V BUKOVJU

ZADNJI OKTOBRSKI DAN SO DVORIŠČE DVORCA BUKOVJE PREPLAVILE MALE IN VELIKE ČAROVNICE. 
NAJPOGUMNEJŠE SO SE POMERILE ŠE V IZBORU ZA NAJ ČAROVNICO BUKOVJA.

K onec oktobra se po eni strani pripravlja-
mo na dan spomina na umrle, ko po 
tradiciji obiščemo grobove svojcev, po 

drugi strani pa je ta čas vse prej kot miren, saj 
tudi po Sloveniji divjajo čarovnice.

Članice čarovniškega društva »Bukovčan-
ke« so poskrbele za lačne želodčke, saj so se 
spet izjemno potrudile in pripravile cel kup 
prigrizkov na temo noči čarovnic, ki so bili 
obiskovalcem na voljo brezplačno. Najpogu-
mnejši so poskušali tudi čarovniški zvarek. Za 
tiste, ki prisegajo na klasiko, pa je bil na voljo 
pražen krompir. Zbrane je z glasbo zabaval 
Stanko Krenker. 

Za otroke je bil vrhunec dogajanja izbor 
Otroške čarovnice Bukovja, kjer je tokrat pet 
najpogumnejših mladih čarovnic komisijo 
skušalo navdušiti s svojim videzom in čim 
daljšim pljunkom čarovniškega žvečilnega 
gumija. 

Izbrana pa je bila tudi Naj čarovnica Bukovja 
med odraslimi, kjer je v konkurenci štirih tekmo-
valk slavila čarovnica Simona ter si za nagrado 
prislužila nočitev z zajtrkom v Dvorcu Bukovje 
in prehodno metlo. Njihovo coprniško tekmova-
nje je sestavljal čarovniški limbo ples, čarovniški 
pljunek žvečilnega gumija in jahanje na metli, 
kjer so jim pomagali partnerji. Na koncu so vsi 
zbrani tudi lovili in ulovili najbolj žleht čarovnico 
v Bukovju in jo sežgali na grmadi. 

Čarovnice so menda metle zdaj pospravile in se 
nam bodo pridružile spet prihodnje leto ob is-
tem času na istem mestu. Pridite tudi vi!

V Bukovju se je zato 31. oktobra zbrala pisana 
druščina malih in velikih čarovnic. Nekatere 
so prišle že našemljene, spet druge so lahko 
za svojo čarovniško opravo poskrbele kar na 
mestu dogajanja, kjer so jim obraze porisale 
članice Mladinskega centra Dravograd.



Komemoracija ob dnevu 
mrtvih, 30.10. 2014

Proslava ob dnevu 
reformacije, 30.10. 2014
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Odprtje razstave Marjana 
Vesonika, 6.11. 2014

Odprtje razstave  Marjana
Vesonika, 07.11.2014

Odprtje razstave 600 
razglednic, 07.11.2014
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OBVESTILA
Obvestila društev in drugih organizacij

DRUŠTVO DIABETIKOV POLŽKI

V DECEMBRU 2014 IN JANUARJU 2015 VAS POLŽKI VABIMO: 

- NA POHODE, zborno mesto vsak torek ob 15.00 uri pred Zdravstvenim domom Dravograd. Smer 
pohoda bomo izbrali vsakič posebej glede na vreme. 
Pohode vodi Anica Repnik, tel.: 051 381 013.

- NA ZAKLJUČNI POHOD  v torek, 16.12. ob 15.00 uri po pešpoti ob Dravi do Sv. Boštjana in naprej 
do gostilne Kašman.

- NA 6. REDNI ZBOR ČLANOV v petek, 30. januarja 2015  ob 15.30 uri v Gasilski dom v Trbonje.
ORGANIZIRAN BO BREZPLAČNI AVTOBUSNI PREVOZ. ODHODI: Slovenj Gradec  – Športna hala ob 
15.00 uri, Šentjanž – avtobusna postaja ob 15.10 uri, Dravograd Meža  – avtobusna postaja ob 15.20 
uri, Dravograd Mariborska cesta – avtobusna postaja ob 15.25 uri. AVTOBUS BO POBIRAL TUDI NA 
VMESNIH POSTAJAH!  Po uradnem delu bo večerja, glasba in veselo razpoloženje. Prijave in prispe-
vek 7 € zbiramo v pisarni društva vsako sredo med 10. in 12. uro. inf. na tel.:  040 562 472.

MLADINSKI CENTER DRAVOGRAD 

RAZGIBAJMO SE – ŠPORTNE AKTIVNOSTI ZA MLADE
VSAK PONEDELJEK, od 19:30 do 21:00 – VEČNAMENSKA DVORANA ŠPIC D
Tudi v mesecu decembru nadaljujemo s projektom »Razgibajmo se«, ki ga bomo izvajali vsak pone-
deljek, od 19:30 do 21:00. Vabljeni, da se nam pridružite in skupaj z nami odigrate igro nogometa, ko-
šarke, 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.

NOVO, NOVO, NOVO –  FITNES ALI KATERAKOLI VADBA, 2X TEDENSKO
V sodelovanju s Fitnes centrom Andfit, smo se odločili, da našim članom zagotovimo, da se udeležijo 
fitnes vadbe ali katere koli druge vadbe za samo 2 € (enkraten obisk). Na teden lahko vsak član kupi 
le dva kupončka. Nakup opravite v času uradnih ur društva, za vse ostale informacije pa smo vam 
dosegljivi na tel. 02/87 23 576 ali preko e-pošte mladinskicenter.dravograd@gmail.com.

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 16. do 17. 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.

OBVESTILO
V mesecu decembru 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.

RDEČI KRIŽ
KRVODAJALSKA AKCIJA:
- v četrtek, 08.01.2015, na transfuzijskem oddelku Bolnišnice Slovenj Gradec, od 7.30 ure do 10.30 
ure.

LIKOVNA SEKCIJA KULTURNEGA DRUŠTVA DRAVOGRAD

Likovna sekcija Dravograd razpisuje tečaj likovnega izobraževanja. Tečaj bo potekal v popoldanskih 
urah v prostorih LS v Trgu 4. Julija 50, Dravograd (Infopisarna).
Osnove likovne teorije bo vodila likovna pedagoginja ga. Nada Medved. V nadaljevanju izobraževa-
nja pa bo podal osnove  slikarstva slikar g. Srečko Fruhauf.
Ta tečaj je tudi osnova za lažjo vključitev v Likovno sekcijo.
Prijave sprejemamo do 5. decembra 2014 na telefon 040 209 485. Cena tečaja za 32 urno izobraže-
vanje je 100,00€.

KEGLJANJE - OBČINSKA LIGA 

5.kolo: Sobota, 06.12.2014      6.kolo: Sobota, 13.12.2014        7.kolo: Sobota, 20.12.2014   
8.kolo: Sobota, 03.01.2015      9.kolo: Nedelja, 11.01.2015       10.kolo: Sobota, 17.01.2015  
11.kolo: Nedelja, 25.01.2015 

BOŽIČNO NOVOLETNI TURNIR
26., 27. in 28.12.2014. Tekmovanje bo na kegljišču Športnega centra Dravograd. Tekmuje se v treh 
kategorijah za moške in dveh za ženske. Tekmovanje bo potekalo od 10.00 do 22.00 ure. V primeru 
popolnitve terminov je rezervni termin še ponedeljek, 29. 12.2014.

NOGOMET – OBČINSKA VETERANSKA NOGOMETNA LIGA

Z novim letom se pričenja novo prvenstvo veteranov v malem nogometu:
04.01. 2015 - 1. kolo          11.01. 2015  - 2. kolo      18.01. 2015- 3. kolo    25.01. 2015 - 4. kolo

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

KNJIŽNICA DRAVOGRAD

PRAVLJIČNA URA Z USTVARJALNO DELAVNICO, 9. december ob 16.30 
Prebrali bomo pravljico, nato pa v pričakovanju praznikov okrasili pravljično sobo.

PRAVLJIČNA URA, 16. december ob 16.30 
Prebrali bomo pravljico in okrasili novoletno jelko.

NEMŠČINA ZA VSAKDANJO RABO, vodja tečaja Lea Kozman
V knjižnici bo vsako sredo in petek od 9. do 11. ure potekal tečaj nemškega jezika s pričetkom 14. 1. 
2015 in bo trajal približno 2 meseca oziroma 32 ur. 
Tečaj ni namenjen čistim začetnikom, ampak tistim, ki želijo uporabljati nemščino v vsakdanjih si-
tuacijah, mladim, ki iščejo priložnost v tujini, ter vsem, ki želijo spoznati nemško govoreče dežele in 
njihovo kulturo. Število mest je omejeno. Prijavite se lahko v knjižnici ali po telefonu 02 871 07 60.



Verjetno nam je poznana situacija v trgovini, ko mama z otrokom opravlja 
nakupe. Otrok si zaželi sladkarijo, zato zanjo prosi mamo, a mama reče ne. Toda 
otrok vztraja. Ker nima denarja, ve, da bo posladek njegov samo, če mu ga kupi 
mama. Tako vzame sladkarijo in hodeč za mamo 
prosi zanjo. Prosjačenje postane vse odločnejše, 
dokler mama končno ne popusti in jezno vrže 
sladkarijo v nakupovalni voziček.

Vendar za največje darilo, ki nam je bilo kdajkoli 
ponujeno, ni potrebno prosjačiti. Ni nam potrebno 
hoditi za Darovalcem, dokler se vda in nam ga da. 
„Kajti tako je Bog ljubil svet, da je dal svojega 
edinorojenega Sina, da se ne pogubi, kdorkoli 
veruje vanj, temveč da ima večno življenje“, je v 
Evangeliju po Janezu 3,16 rečeno za ta dar. Ne 
moremo si ga prislužiti, ga izsiliti, niti storiti karkoli, da bi ga bili vredni. Z besedo 
kdorkoli pa je poudarjeno, da je to darilo ponujeno vsakomur, ki ga želi sprejeti, in ne 
le nekaterim. „Kdorkoli“ prav tako pomeni, da rešitev ni ponujena le tistim, ki so 
„dovolj dobri“. To je darilo, ki je ponujeno vsakomur. Beseda „kdorkoli“ zajema tudi:
  ·  moškega, ki je storil nepoštene poslovne odločitve,

·  žensko, ki je pristala v prostituciji,
·  moškega, ki je poleg žene in službe izbral še alkohol,
·  cerkvenega vodjo, ki je vse šokiral z ljubezensko afero,
·  in v tej skupini „kdorkoli“ sva tudi vi in jaz.

Jezus je prejšnjo izjavo potrdil še z naslednjimi besedami: „Vse, kar mi da Oče, bo 
prišlo k meni; in kdor pride k meni, ga nikoli ne bom zavrgel.“ (Evangelij po Janezu 
6,37)

Kako lahko odpremo Božje darilo rešitve? Najprej povabimo Jezusa v svoje 
življenje. Potem mu zaupajmo vse tisto, kar nas teži; tiste slabe stvari, ki smo jih 
naredili v življenju. To še ni konec. Najboljše šele prihaja. Z molitvijo se zbližajmo z 
njim. Bolje ga spoznajmo z branjem Svetega pisma, še posebej Matejevega, 
Markovega, Lukovega in Janezovega evangelija. Videli bomo, da bolj kot ga 
spoznavamo, bolj ga želimo posnemati s svojim načinom življenja.

Vendar gre kot pri vsakem drugem odnosu tudi tukaj za proces rasti, v katerem 
se nam lahko zgodi, da bomo naredili kaj narobe. Zaradi storjene napake nam Bog 
ne vzame svojega darila. Ker je Jezus umrl za nas, nam lahko ponovno odpusti in da 
novo priložnost. 

Bog nam ponuja darilo rešenja, darilo večnega življenja! Ne pustimo ga 
neodprtega. In ko v teh predprazničnih dneh razmišljamo o darilih, ne pozabimo, da 
je to največje darilo, ki smo ga kdajkoli prejeli!

NAJVEČJE DARILO

Besedilo: Krščanska adventistična cerkev, Trg 4. julija 56 B, Dravograd.
                    www.adventisti-koroska.si
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PROGRAM KOROŠKE TELEVIZIJE DRAVOGRAD – DECEMBER 2014
BESEDILO: uredništvo Koroške TV Dravograd
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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 - Aktualna oddaja
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, 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 - Aktualna oddaja
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, 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 - Aktualna oddaja
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, 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 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
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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

OPOMBE:  Ob možnih nenapovedanih dogodkih ali prireditvah so možne spremembe programa!

CENTER ZA SOCIALNO DELO

DRAVOGRAD

IŠČE REJNIŠKO
DRUŽINO !

Tel: 02 87 23 630



VIRI SVETLOBE

D elež rabe energije za razsvetljavo stano-
vanjskih prostorov je pomemben, saj 
znaša nad 10 % celotne rabe elektrike v 

gospodinjstvih. Medtem ko v pisarnah in indu-
striji prevladujejo sijalke ter drugi še varčnejši 
svetlobni viri, v stanovanjih prevladujejo ener-
gijsko neučinkovite žarnice.

Zato je na evropski ravni odločeno, da se pov-
sod tudi v stanovanjih postopoma preide na 
razsvetljavo z bolj gospodarnimi viri: predvsem 
s t.im. varčnimi žarnicami  oz. kompaktnimi sijal-
kami. Tudi s Pravilnikom o učinkoviti rabi energi-
je v stavbah je v Sloveniji poprečna moč svetilk 
omejena na 8 W/m2. S tako omejeno močjo, z 
dosedanjimi žarnicami ni mogoče doseči zado-
stne osvetljenosti! Tako bomo postopoma vsi 
primorani uporabljati sodobnejše svetlobne vire.   

Svetlobni tok je vsa vidna svetloba, ki jo umetni 
vir izseva v vse smeri. Označuje se z grško črko fi, 
merska enota pa je en lumen. Svetlobni tok virov 
v lumnih je naveden na samih virih ali na njihovi 
emalaži, sicer pa vedno pri tehničnih podatkih 
proizvajalca.

Svetloba je elektromagnetno valovanje. Svetlo-
ba različnih barv ima različne valovne dolžine. To, 
kar vidimo kot belo svetlobo, je mešanica svetlob 
različnih barv. Sonce (in tudi umetni viri) izsevajo 
spekter svetlobe različnih barv ter tudi nevidna 
sevanja; npr. ultravijolično in infrardeče.

Človeško oko je prilagojeno razponu narav-
ne osvetljenosti in ni linearno. Že ob skromni 
osvetljenosti, kot je npr. ob svitu polne lune na 
prostem, že lahko za silo beremo. Svetloba na 
različne načine pomembno vpliva na vse žive 

organizme. Tako pomembno vpliva tudi na po-
čutje in celo na zdravje človeka.

Barvo bele svetlobe, ki jo izseva umetni vir poda-
jamo primerjalno. Svetloba vira se primerja z bar-
vo svetlobe, ki jo izseva črno telo, ko je segreto na 
različno visoke temperature. Z višanjem tempe-
rature žarečega telesa (vira svetlobe) pada delež 
rdeče in narašča delež modrovijoličaste svetlobe. 
Povprečna barva bele svetlobe različnih virov se 
podaja s temperaturo barve v kelvinih (oznaka K).

Primer izrazito črtnega svetlobnega spektra sijalke, opa-
zen je majhen delež rdeče svetlobe in velik delež vijoličaste

Tako je barva svetlobe navadne žarnice 2.700 K. 
Halogenska žarnica daje svetlobo barve 2.900 K. 
Varčne kompaktne sijalke za bivalne prostore dajejo 
svetlobo barve 2.700 – 3.000 K. Sijalke se izdelujejo  
tudi za višje temperature barv, vse do 8.000 K.
Plamen sveče daje svetlobo barve 1.500 K.

www.ensvet.si

Javni zavod Dravit Dravograd
Bukovje 13, 2370 Dravograd, Slovenija

t +386 (0) 2 87 23 583
e info@dravit.si
www.dravit.si

davcna št. 93126352
maticna št. 3551474 
transakcijski r. SI56 0254 6025 8454 064

POVABILO K 
NAMENITVI 

DOHODNINE
Davčna zakonodaja omogoča fizičnim osebam (zavezanci) razporeditev 0,5% 
svoje dohodnine v splošno koristen namen. Namenitev vas nič ne stane, saj 
sicer sredstva ostanejo v državnem proračunu, lahko pa pomembno pomaga 
pri financiranju splošno koristnih dejavnosti v lokalnem okolju! Zato vas Javni 
zavod DRAVIT Dravograd v sodelovanju s Skladom 05 – ustanovo za družbene 
naložbe, vabi k namenitvi dohodnine za splošno koristen namen, in sicer:

Nakup starin za ureditev salonov Dvorca Bukovje.
Dohodnino namenite tako, da izpolnite spodnji obrazec ter ga oddate na JZ 
DRAVIT Dravograd, Bukovje 13, 2370 Dravograd ali v TIC Dravograd, Trg 4.julija 
50. Vse informacije dobite pri  ga. Franji Rubhof, tel. št. 02 87 23 583,  na spletni 
strani www.sklad05.si ter po elektronski pošti info@sklad05.si. 
Lepo povabljeni k namenitvi dohodnine.

PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU:

Ime in priimek davčnega zavezanca

Podatki o bivališču: naselje, ulica, hišna številka

Poštna številka, ime pošte

Davčna številka:

Pristojni davčni urad, izpostava

ZAHTEVA za namenitev dela dohodnine za donacije

Ime oziroma naziv upravičenca Davčna številka upravičenca Odstotek (%)
Sklad 05 – 
ustanova za družbene naložbe   8   5    4   1    0   2   9   2        0,5

V/na ____________________________ dne _____________             __________________
          kraj                      datum             podpis zavezanke/ca

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



ZVEZDICA 
IN BOŽIČek 

MIKLAVŽEVA 
ANIMACIJA 
dvorec Bukovje
nedelja, 7.december
ob 10.00

dvorec Bukovje
nedelja, 21. december
ob 10.00

Božična predstava,
prihod Božička in 
obdarovanje otrok


