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VSEBINA
Stičišče od 1. do 28. februarja 2015

Poročni  sejem  v 
Dvorcu  Bukovje

Sobota, 7.2. 2015,
od 10:00 do 18:00 ure.

Vse za poroko in druge osebne svečanosti
celovita ponudba za poročne pare, maturante, valete / modna revija /

pevka Ditka / nagradna žrebanja / sejemski popusti / presenečenja
Vabljeni!

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

Fotografija na naslovnici: Matej Strmčnik
Rok za oddajo vsebin za marčevsko številko je 15. februar 2015.

Dan za ... izbor prireditev in dogodkov

Koledar prireditev in dogodkov od 1. do 28. februarja 2015

Bili smo tam

Napoved dogodka: 5. POROČNI SEJEM V DVORCU BUKOVJE

Pretekli dogodek: PROSLAVA OB DNEVU  SAMOSTOJNOSTI IN 

ENOTNOSTI IN KONCERT PO ŠENTJANŽ

Obvestila

Program Koroške televizije Dravograd – februar 2015

Ekologija: KAKOVOST PELETOV NA SLOVENSKEM TRGU

Zgornja Drava - ODVAJANJE IN ČIŠČENJE
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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. Februar 2015. Izdajatelj ne odgovarja za spremembe v programu. Za 
točnost informacij odgovarja prijavitelj prireditve.
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STRANDogajanje v naslednjih tednih. Izbor edinstvenih dogodkov, ki jih gotovo ne bomo zamudili.

DAN ZA ... IZBOR PRIREDITEV IN DOGODKOV

OBMOČNA REVIJA 
ODRASLIH PEVSKIH 
ZBOROV
sobota, 28. februar

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti s svojo de-
javnostjo poleg vsega ostalega skrbi tudi za rast 
in kvaliteto zborovskega petja. V ta namen kot 
vsako leto konec februarja pripravljajo območno 
revijo odraslih pevskih zborov, kjer se bodo pred-
stavili vsi zbori naše občine. Strokovna spremlje-
valka revije bo Katja Gruber. Vstopnina znaša 3€. 
Vabljeni k poslušanju ubranega petja!

Ob 18.00, Dvorec Bukovje

VEČER Z ALEKSANDRO 
KOCMUT
četrtek, 5. februar

V počastitev slovenskemu kulturnemu prazniku 
se bo v knjižnici predstavila koroška pesnica, pisa-
teljica, urednica in prevajalka Aleksandra Kocmut, 
avtorica številnih pesmi in zgodb za otroke in 
odrasle, s katerimi je zmagala na številnih nate-
čajih. Med zadnjimi je izdala pesniško zbirko Za-
skorjena, kratki roman Jedci rži, priročnik Pravipis 
ter romana Čisto sam na svetu in Pripeta s krvjo. 
Pogovor z njo bo vodila Janja Širnik.

Ob 18.00, Knjižnica Dravograd

PUSTNI KARNEVALI
sobota, 14. in nedelja, 15. februar

Male in velike pustne šeme vabimo, da se pred-
stavite na pustnem karnevalu, ki bo v soboto v 
Dravogradu. Ob 10.00 je zbor mask pred Traberg 
centrom, sledi pustna povorka do prireditvenega 
prostora Lukna, kjer bo pustno rajanje ob krofih in 
vročem čaju. Popoldne ob 14.00 bo potekal kar-
neval še v Libeličah. Naslednji dan pa pustni kar-
neval prirejajo tudi v Trbonjah. Zbor mask je pred 
šolo v Trbonjah, nato sledi povorka do Gasilskega 
doma. Najlepše maske bodo nagrajene.

Ob 10.00, Traberg – Lukna; ob 14:00, Li-
beliče; ob 15:00, pred Gasilskim domom 
Trbonje

OTVORITEV RAZSTAVE 
LIKOVNIH DEL 
MARJANE KRENKER
petek, 6. februar

Da ji gre risanje in slikanje dobro od rok, je Mar-
jana Krenker ugotovila že v osnovni šoli, saj so 
bile njene risbe pogosto razstavljene. Pa vendar 
je usoda hotela, da je to svoje veselje do risanja 
postavila na stranski tir do poznih let, ko se je 
končno našel čas za posvečanje temu hobiju in 
druženju s prijatelji likovniki. Razstava bo tokrat 
posvečena kulturnemu prazniku in bo odprta do 
1. 3., vsak dan v delovnem času Infopisarne. 

Ob 18.00, Infopisarna Dravograd

CINCO IN MARINKO
sobota, 7. februar

KD Črneče vabi na ogled komedije, v izvedbi 
gostujoče dramske skupine KUD Zvonke Antoli-
čič – Miklavž na Dravskem Polju. Gre za komedijo 
o dveh gastarbajterjih, ki že enajst let opravljata 
pomožna dela na različnih nemških »bauštelah«, 
hrepenita pa po domu in svojih bližnjih. Prvi, Cin-
co, se odloči, da si bo s podkupninami zdravni-
kom pridobil potrdilo o svoji smrti. V krsti ga bodo 
pripeljali domov, tam pa bo žena Marica po njem 
dobivala penzijo, ki jo bosta skupaj uživala. Marin-
ko pa je politični emigrant. Ne javlja se ženi, da ga 
ne bi izsledila udba. S Cincovim potnim listom bo 
končno lahko odšel k svoj dragi ženi… Kako se bo 
končala njuna komedija o umetnosti preživetja? 
Vstopnina : 5€ za odrasle in 3€ za šolsko mladino.

Ob 18.00, gasilski dom Črneče

PUSTNA USTVARJALNA 
DELAVNICA
sobota, 7. februar

Vsi tisti otroci, ki radi ustvarjate, packate, rišete, 
lepite in kreativno preživljate svoj prosti čas, lepo 
vabljeni na ustvarjalno delavnico v Mladinski cen-
ter Dravograd. Tudi tokrat bodo poskrbeli, da vam 
ne bo dolgčas. Delavnica je brezplačna! Zaradi 
nabave materiala so prijave na delavnico OBVE-
ZNE!  Zbirajo jih na telefonski št. 87 23 576 v času 
uradnih ur društva ali na e-naslovu mladinskicen-
ter.dravograd@gmail.com.

Ob 10.00, Mladinski center Dravograd

7. ČREŠNIKOV MEMORIAL 
V VELESLALOMU
nedelja, 8. februar

Zima prinaša tudi zimske športe, zato ste vablje-
ni, da sodelujete na tekmovanju v veleslalomu 
med krajevnimi skupnostmi v občini. V osnovni 
smučarski disciplini, ki je sestavljena iz tehničnih 
zavojev pri relativno visoki hitrosti, se bo tekmo-
valo v naslednjih kategorijah:  A- mlajše deklice 
do 10 let, B- mlajši dečki do 10, C- starejše deklice 
10-15, D- starejši dečki 10 -15, E- ženske nad 40 
, F- ženske 20 - 40, G- mladinke 15 - 20, J- člani 
nad 60, K- člani 50 - 60, L- člani 40 - 50, M- člani 
30 - 40, N- člani 19 - 30, O- mladinci 15 - 19. Kra-
jevne skupnosti naj prijavijo svoje tekmovalce ge. 
Mateji Konečnik SK IVERKA najpozneje do četrtka, 
5.2. 2015.

Ob 10.00, smučišče Bukovnik

DEDOVANJE IN 
SESTAVLJANJE OPOROKE
četrtek, 12. februar

Čeprav je smrt za nekatere še vedno velik tabu, pa 
ni nikoli prezgodaj, da napišete oporoko, saj naj-
brž želite, da vaše premoženje deduje tisti, ki vam 
je najbližji in ga imate najraje. Dedovanje pomeni 
prehod premoženja umrle osebe na druge ose-
be. Deduje se lahko na podlagi oporoke, kadar pa 
oporoke ni, se deduje na podlagi zakona. Več o 
tem boste izvedeli na predavanju, ki ga pripravlja 
Društvo upokojencev Dravograd.

Ob 17.00, Knjižnica Dravograd



SPOMINSKA SVEČANOST PRI 
MEDVEDU OB 70-LETNICI POBOJEV
Nastopili bodo MoPZ Štefan Goršek Čaki in 
učenci OŠ Šentjanž in PO Šentjanž.  Orga-
nizator je KK ZB za vrednote NOB Šentjanž.
Ob 11.00, Kmetija pri Medvedu

KOŠARKA 1. LIGA vzhod 03 pionirji
KOSTMANN KOROŠKA : KRKA A
Ob 13.00, dvorana ŠPiC D

KOŠARKA 1. LIGA vzhod C pionirji
DRAVOGRAD KOROŠKA : LOVRENC
Ob 15.00, dvorana ŠPiC D

KORAJŽA VELJA
Kulturno zabavna prireditev v organizaciji 
KPD Libeliče.
Ob 16.00, Gasilski dom Libeliče

PUSTNA USTVARJALNA DELAVNICA
Podrobnosti o delavnici in prijavah prebe-
rite na strani 4.
Ob 10.00, MCD Dravograd

POROČNI SEJEM – SEJEM SVEČANIH 
PRILOŽNOSTI
Vse za poroko in druge svečane priložnosti 
na enem mestu! Pridite in si oglejte po-
nudbo razstavljavcev. Vsaki dve uri pa bo 
žrebanje in obiskovalci bodo lahko deležni 
lepih nagrad!.
Od 10.00 do 18.00, Dvorec Bukovje

KURENTI V TRBONJAH
Trbonje bodo obiskali kurenti iz Rogoznice. 
Organizatorja sta KS Trbonje in Športno 
društvo Trbonje. Točna ura še ni znana!
Prireditveni prostor Trbonje

KOMEDIJA CINCO & MARINKO
Vstopnina je 5 € za odrasle in 3 € za šolsko 
mladino. Podrobnosti na strani 4.
Ob 18.00, Gasilski dom Črneče

NEDELJA, 1. februar

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 28. februarja 2015

PETEK, 6. februar
ODPRTJE RAZSTAVE LIKOVNIH DEL 
MARJANE KRENKER
Razstava je posvečena kulturnemu 
prazniku. Odprta bo do 1. 3., vsak dan v 
delovnem času Infopisarne.  Podrobnosti 
preberite na strani 4.
Ob 18.00, Infopisarna Dravograd

KOŠARKA 1. LIGA vzhod 03 pionirji 
KOSTMANN KOROŠKA : ŠENTVID A
Ob 10.00, telovadnica OŠ Dravograd

KVARTOPIRSKI TURNIR
Prireditelj je SPD »Edinost« v Pliberku.
Ob 12.00, Kulturni dom Pliberk

PROSLAVA OB KULTURNEM PRAZNIKU
V programu sodelujejo vsi pevski zbori 
naše občine in učenci osnovnih šol.
Ob 18.00, dvorana ŠPiC DSOBOTA, 7. februar

ČETRTEK, 5. februar
VELESLALOM - PRVENSTVO KOROŠKE 
POKRAJINSKE ZVEZE UPOKOJENCEV
Organizator je DU Dravograd. Prijave po-
šljite do torka,  03.02. 2015,  na e-naslov:
frici.locicnik@gmail.com ali na telefon 
štev. 041/692-947.
Ob 10.00, smučišče Bukovnik

NASTOP SKUPINE VIHARNIKI IZ MEŽICE
Program ob kulturnem prazniku.
Ob 16.00, Koroški dom starostnikov

ALEKSANDRA KOCMUT, PESNICA IN 
PISATELJICA
Literarni večer v počastitev slovenskemu 
kulturnemu prazniku. Podrobnosti preberi-
te na strani 4.
Ob 18.00, Knjižnica Dravograd

NEDELJA, 8. februar
SKUPNI LOV NA SULCA
Koroška ribiška družina organizira skupni 
lov na sulca v reki Meži. Zbor ribičev je do 
8.00 ure na Ribiškem domu Dravograd.
Ob 8.00, Ribiški dom Dravograd

7. ČREŠNIKOV MEMORIAL 
- VELESLALOM 
Tekmovanje v veleslalomu med KS v obči-
ni. Podrobnosti preberite na strani 5.
Ob 10.00, smučišče Bukovnik
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ČETRTEK, 12. februar
DEDOVANJE IN SESTAVLJANJE 
OPOROKE
Predavanje. Organizator je DU Dravograd.  
Več o tem na str. 5.
Ob 17.00, Knjižnica Dravograd

SOBOTA, 14. februar
PUSTNI KARNEVAL V DRAVOGRADU
Ob 10.00 je zbor mask pred Traberg cen-
trom, sledi pustna povorka do prireditve-
nega prostora Lukna, kjer bo pustno raja-
nje ob živi glasbi, krofih in vročem čaju.
Ob 10.00, Traberg center – Lukna

PUSTNI KARNEVAL V LIBELIČAH
Organizirata ga Športno društvo Libeliče 
in KS Libeliče.
Ob 14.00, Libeliče

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

NEDELJA, 15. februar
VESELO PUSTOVANJE Z VILINO 
Animacijska skupina Vilina bo v soorgani-
zaciji z JZ Dravit pripravila veselo pustno 
rajanje s posebnim presenečenjem.
Ob 10.00, Dvorec Bukovje

PUSTNI KARNEVAL V TRBONJAH
Zbor mask je pred šolo v Trbonjah in sledi

povorka do Gasilskega doma. Najlepše 
maske bodo nagrajene.
Ob 15.00, pred Gasilskim domom Trbonje

IZDELOVANJE ČESTITK ZA VSE PRILO-
ŽNOSTI
Ob 16.00, Krščanska adventistična cerkev v 
Dravogradu

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

SREDA, 18. februar
USTVARJALNO ZABAVEN POČITNIŠKI 
DAN
Kreativne delavnice, združevanje zabave 
in športa z animacijsko skupino Vesele 
žabe ter igranje namiznih in družabnih 
iger pod vodstvom animatorjev iz društva 
K.U.L. Ludek
Od 9.00 do 15.00, dvorana ŠPiC D

ČETRTEK, 19. februar
MAMA AFRIKA - abonma
Nastopa Teatr Zora. Prireditelj je Slovenska 
prosvetna zveza in Kulturni dom.
Ob 20.00, Kulturni dom Pliberk

TRIBUNA – MLADI ZA MLADE
Tribuna poteka od 19.02. – 21.02.2015. V 
celodnevnih dogodkih nastopajo različne 
mladinske in gledališke skupine. 
Prireditelja sta Krščanska kulturna zveza in 
Kulturni dom Pliberk.
Cel dan,  Kulturni dom Pliberk in Farna 
dvorana Pliberk

PETEK, 20. februar
LOČITEV
Komedija v izvedbi gledališča Ljutomer. 
Vstopnina je 4 €.
Ob 19.00, Dvorec Bukovje
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KOLEDAR PRIREDITEV IN DOGODKOV od 1. do 28. februarja 2015

SOBOTA, 21. februar
URA SMEHA
Gledališka skupina iz Ljutomera bo 
pripravila uro smeha z več odličnimi 
skeči. Vstopnine ni, morebitni prostovoljni 
prispevki pa so namenjeni nastopajočim 
za njihov trud.
Ob 19.00, Gasilski dom Trbonje

NEDELJA, 22. februar

SREDA, 25. februar

ČETRTEK, 26. februar

SOBOTA, 28. februar

NEDELJA, 1. marec

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

NASTOP ETNO SKUPINE ZIMSKI KOSCI
Ob 16.00, Koroški dom starostnikov

OBMOČNA REVIJA ODRASLIH PEVSKIH 
ZBOROV
Predstavili se bodo vsi zbori naše občine. 
Strokovna spremljevalka revije je Katja 
Gruber. Vstopnina je 3 €. Podrobnosti 
preberite na strani 4.
Ob 18.00, Dvorec Bukovje

ZBOR KRAJANOV KS ŠENTJANŽ
Vse krajane krajevne skupnosti Šen-
tjanž pri Dravogradu vabimo na 1. zbor 
krajanov. Seznanili vas bomo o odmeri 
komunalnega prispevka, o priključitvi go-
spodinjstev na čistilno napravo... Vabljeni!
Ob 9.30, Dom borcev Šentjanž

KONCERT
Srečanje GŠ Slovenj Gradec in GŠ na Ko-
roškem. Nastopajo učenci in učenke obeh 
Glasbenih šol. Prireditelja sta Glasbena 
šola na Koroškem in Kulturni dom Pliberk.
Ob 18.00, Kulturni dom Pliberk

 

KIM center modrosti – 

intelektualne storitve  

Irena Kašman s.p. 

 

 

• TEČAJI NEMŠČINE – ZAČETNI, 
NADALJEVALNI ali OBNOVITVENI za vse 
starosti 

• INŠTRUKCIJE  ( nem/slo) 
• INDIVIDUALNE URE  (nem/slo) 
• LEKTORIRANJE vseh vrst besedil 
• PREVAJANJE – nemška besedila 
  

KJE? v  DRAVOGRADU  nad  AMD 

KONTAKT: 041- 882-706 

____________________________________________________________________  
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Odprtje razstave klekljane 
čipke, 02.12. 2014

Podelitev listine »Občina po 
meri invalidov«, 05.12. 2014
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Božičkova igriva animacija, 
21.12.2014

Koncert vseh pevskih 
zborov občine, 28.12.2014

Odprtje razstave Likovne 
sekcije KD, 30.12.2014
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NAPOVED DOGODKA
BESEDILO: Katja Čevnik, FOTOGRAFIJI: Matic Grudnik

5. POROČNI SEJEM V DVORCU 
BUKOVJE

B liža se začetek nove sezone porok in mor-
da čas, ko boste začeli z načrtovanjem vaše 
poroke tudi vi ali kdo od vaših bližnjih. Jav-

ni zavod DRAVIT Dravograd in FOTO ANKA 
zato ponovno organizirata 5. največji Poročni 
sejem na Koroškem. Tako boste že peto leto za-
pored lahko mladoporočenci pa tudi svatje in 
ostali obiskovalci dobili vse potrebne informa-
cije za ta pomemben dogodek. Pa ne samo 
za poročni dogodek. Na svoj račun boste prišli 
tudi maturantke in maturanti, pa tisti, ki se bo-
ste letos veselili na valetah, birmah in drugih 
osebnih svečanih dogodkih.  V velikem številu 
se vam bodo predstavili razstavljavci od blizu in 
daleč, ki vam bodo pomagali, da si boste enega 
najpomembnejših dni v vašem življenju dobro 
zapomnili.

Poročne in slavnostne obleke, konfeti, cvetlič-
ni aranžmaji, gostinske ponudbe in lokacije za 
poroke, fotografske storitve, turistični aranžmaji 

za poročna potovanja, darila, predporočne sve-
tovalnice, ponudba žlahtne kapljice in dobre 
hrane, glasba, skratka vse, kar nevesta in ženin 
potrebujeta za ta korak, si lahko ogledate v so-
boto, 7. februarja med 10. in 18. uro v prosto-
rih Dvorca Bukovje.

Za obiskovalce razstavljavci pripravljajo tudi 
sejemske popuste in nagradne igre. Seveda se 
nam obeta še več novosti in zanimivosti pa še 
kakšno presenečenje, ki vam ga razkrijemo na 
dan sejma, zato nas le obiščite! Na ogled bo tudi 
modna revija ter razstava raznovrstnih ročnih del
domačinke Lotke Nenadić. S svojim nastopom 
pa se bo predstavila tudi mlada in že uveljavlje-
na koroška glasbenica Ditka.

Stopite v stik z najboljšimi poročnimi ponudni-
ki, ki vam bodo s svojim znanjem in izkušnjami 
olajšali vaše predporočne priprave ali obisk ka-
kšnega drugega svečanega dogodka (valete, 
maturantskega plesa …). Vabljeni!

DRAGE DAME, MOGOČE ŽE IZ OTROŠKIH LET VESTE, KAKŠNO POROKO SI ŽELITE IN KAKO NAJ BI TA 
IZGLEDALA. A VENDARLE MORA NEKAJ BESEDE IMETI TUDI VAŠ PARTNER, S KATERIM SE POGOVO-
RITA, KAKŠNA BI NAJ BILA VAJINA POROKA. NAJBOLJE PA JE, DA SE SKUPAJ ODPRAVITA V DVOREC 
BUKOVJE, KJER BO V SOBOTO, 7. 2. 2015 MED 10. IN 18. URO POTEKAL ŽE 5. POROČNI SEJEM. 
PREDSTAVLJENA PA BO TUDI PONUDBA ZA DRUGE OSEBNE SVEČANOSTI!
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Prijatli!

Prijazno vabljeni 

NA OSREDNJO OBČINSKO SLOVESNOST 
OB SLOVENSKEM KULTURNEM PRAZNIKU

v nedeljo, 8.2., ob 18.00 uri, 
v DVORANI ŠPiC D.

V KULTURNEM PROGRAMU sodelujejo:
- vsi pevski zbori iz Občine Dravograd, 
- učenci OŠ Šentjanž in OŠ Dravograd.

Območna izpostava Dravograd



PROSLAVA OB DNEVU 
SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI 
IN KONCERT PO ŠENTJANŽ

KONEC LETA PIHALNI ORKESTRI NAŠE OBČINE TRADICIONALNO PRIPRAVIJO BOŽIČNO-NOVOLETNE 
KONCERTE. TAKO STA SE NAM NAJPREJ PREDSTAVILI GODBI NA PIHALA OJSTRICA IN TRBONJE, SKU-
PAJ S PIHALNIM ORKESTROM ŠENTJANŽ PA SMO OBELEŽILI ŠE DAN SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI.

Dan samostojnosti in enotnosti je državni 
praznik v Sloveniji, ki se ga praznuje 26. 
decembra in je dela prost dan. Na ta dan 

se spomnimo razglasitve plebiscita leta 1990, s 
katerim je Slovenija postala samostojna država. 
Do septembra 2005 se je praznik imenoval le 
dan samostojnosti, a so ga s spremembo zakona 
o praznikih in dela prostih dnevih dopolnili z in 
enotnosti, saj naj bi ta dan namreč Slovenci po-
kazali največjo mero enotnosti v svoji zgodovini. 
Na to in na vlogo Dravograda pri osamosvajanju 
je v svojem govoru spomnil slavnostni govor-
nik načelnik Generalštaba Slovenske vojske, 
generalmajor, dr. Andrej Osterman
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PRETEKLI DOGODEK
BESEDILO: Katja Čevnik, FOTOGRAFIJE: Matic Grudnik

Po slavnostnem govoru pa so obiskovalci lahko 
prisluhnili koncertu Pihalnega orkestra Šen-
tjanž, ki bo letos praznoval 60-letnico delo-
vanja. Skoraj 70 glasbenikov se je predstavilo 
v čisto novih, modernejših uniformah. Poslušal-
cem so zaigrali pester program, slišali smo lahko 
pesmi o Sloveniji, filmsko glasbo, priredbe po-
pularnih pesmi (tujih in slovenskih), slovenske 
zimzelene popevke in koračnice. 

Na odru so se jim pridružili tudi učenci OŠ Šen-
tjanž, Ožbej Ulbl, Kvintet slovenskih deklet 
(v katerem igrata dve članici orkestra) in moški 
pevski zbor Šempetrski pavri.
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Tudi tokrat je, kot vsakič, dvorana pokala po ši-
vih in obiskovalci  so bili s proslavo in koncertom 
več kot zadovoljni. Ker pa jih je kar precej, zaradi 
pomanjkanja prostora, žal ostalo izven dvorane, 
bomo skušali v kratkem koncert organizirati tudi 
v Dravogradu..
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OBVESTILA
Obvestila društev in drugih organizacij
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O V času zimskih počitnic, od 16. do 20.02., smo pripravili razne aktivnosti 
za osnovnošolsko in srednješolsko mladino, zato vas vabimo, da se nam 

pridružite:

1- USTVARJALNO ZABAVEN POČITNIŠKI DAN
V sredo 18.2. bodo od  9. do 15. ure v  dvorani ŠPiC D potekale kreativne 
delavnice, zabavno športne igre z animacijsko skupino Vesele žabe ter ig-
ranje namiznih in družabnih iger pod vodstvom animatorjev iz društva 
K.U.L. Ludek. 

2- IGRE Z ŽOGO – ŠPIC D Dravograd
Ponedeljek 16., torek 17., četrtek 19. in petek 20.02. od 10. do 13. ure bodo 
v veliki dvorani ŠPIC D potekale različne igre z žogo ob prisotnosti anima-
torjev.  V večnamenski dvorani pa bo možno igrati namizni tenis.

3- SMUČANJE
Na smučišču Bukovnik nad Šentjanžem je organizirano brezplačno 
smučanje od ponedeljka 16., do petka, 20.2.2015,  od 10. do 16. ure.

4- IGRANJE ŠAHA - ŠAHOVSKI KLUB Dravograd 
Koroški šahovski klub Dravograd omogoča igranje šaha v klubskem pros-
toru v času zimskih počitnic in sicer: 
- v ponedeljek 16.2., sredo 18.2. in petek 20.2., dopoldan od 9.00 do 12.00 
ure,
-  v torek 17.2. in četrtek 19.2., popoldan od 13.00 do 16.00 ure. 

5- KEGLJANJE
Kegljaški klub Dravograd omogoča brezplačno kegljanje na kegljišču v 
Športnem centru Dravograd, in sicer v: ponedeljek 16., sredo 18. in petek 
20.2., od 10. do 12. ure.

6- NAMIZNI TENIS IN DELO Z RAČUNALNIKI
V prostoru Mladinskega centra Dravograd je od ponedeljka 16. do pet-
ka 20.2., od 9. do 13. ure možno igranje namiznega tenisa ter delo na 
računalnikih (splet, igranje igric ..... ). 

MLADINSKI CENTER DRAVOGRAD

RAZGIBAJMO SE – ŠPORTNE AKTIVNOSTI ZA MLADE
VSAK PONEDELJEK, od 19:30 do 21:00 – VEČNAMENSKA DVORANA ŠPIC D
Še vedno nadaljujemo s projektom »Razgibajmo se – športne aktivnosti za mlade«, ki ga 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.

VADBA PO IZBIRI – SODELOVANJE S FITNES CENTROM ANDFIT
FITNES ALI KATERAKOLI VADBA, 2X TEDENSKO
Članom našega društva je še naprej omogočen obisk Fitnes centra Andfit za samo 2 €. Izberete si 
lahko katerokoli vadbo: spinning, bootcamp, fitnes,… in s tem naredite nekaj dobrega za svoje telo. 
Na teden lahko vsak član kupi le dva kupončka (mesečno torej 8). Nakup opravite v času uradnih ur 
društva, za vse ostale informacije pa smo dosegljivi na tel. 02/87 23 576 ali preko e-pošte mladinski-
center.dravograd@gmail.com.

USTVARJALNO ZABAVEN POČITNIŠKI DAN
SREDA, 18.2.2015, od 9:00 do 15:00 – VEČNAMENSKA DVORANA ŠPiC D
Spet so tu počitnice, ki jih je najbolje preživeti aktivno, v družbi prijateljev in se noro zabavati. V so-
delovanju z JZ Dravit Dravograd organiziramo in pripravljamo za vse mlade zanimive počitniške pro-
grame, polne veselja, zabavnega športa, ustvarjalnih dejavnosti in skupnega druženja. V tednu od 
16.2.2015 do 20.2.2015 se nam pridružite pri različnih aktivnostih, ki bodo potekale v večnamenski 
dvorani ŠPiC D. V sredo, 18.2.2015, vam bodo od 9. do 15. ure na voljo različne aktivnosti. Poskrbljeno 
bo za tiste, ki radi ustvarjate, saj bodo v predprostoru dvorane potekale kreativne delavnice. V dvora-
ni pa vas bodo zabavali animatorji skupine Vesele žabe, ki bodo povezali zabavo in šport. Pridružili se 
nam bodo tudi animatorji iz društva K.U.L. Ludek, ki bodo z bogatim izborom namiznih in družabnih 
iger za otroke in mladostnike, družine pa tudi starejše, poskrbeli, da vam zagotovo ne bo dolgčas. 
Sodelovanje in delavnice so brezplačne. Vabljeni. Ostale dni počitnic vam je na voljo še veliko drugih 
aktivnosti, med njimi tudi brezplačne igre z žogo, ki bodo potekale v dvorani.

NOGOMET – OBČINSKA VETERANSKA NOGOMETNA LIGA

Z novim letom se pričenja novo prvenstvo veteranov v malem nogometu:
01.02. 2015 - 5. kolo          08.02. 2015  - 6. kolo      15.02. 2015- 7. kolo    22.02. 2015 - 8. 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

KEGLJANJE – OBČINSKA LIGA
12.kolo: nedelja, 01.02.2015    13.kolo: sobota, 07.02.2015   
14.kolo: sobota, 14.02.2015  15.kolo: sobota, 21.02.2015   
Tekme ob sobotah se pričnejo ob 13. uri, ob nedeljah pa ob 10. uri na kegljišču ŠC Dravograd.

OBVESTILO KEGLJAŠKEGA KLUB DRAVOGRAD
KK Dravograd obvešča vse zainteresirane, da so na kegljišču še prosti termini za rekreativno ke-
gljanje, in sicer, ob sredah od 15.00 – 17.00  ter ob petkih od 15.00-16.00 in od 18.00-19.00. Če 
vas kegljanje veseli in bi se radi preizkusili, ste vljudno vabljeni. Informacije dobite na 041 729 608  
(Rihard Marošek). 

KRVODAJALSKE AKCIJE
Četrtek, 05.02. 2015 ob 7.30 - Splošna bolnišnica Slovenj Gradec



PROGRAM KOROŠKE TELEVIZIJE DRAVOGRAD – FEBRUAR 2014
BESEDILO: uredništvo Koroške TV Dravograd
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3. feb

4. feb

5. feb
6. feb

7. feb

8. feb
9. feb
10. feb

11. feb

12. feb
13. feb

14. feb

15. feb
16. feb
17. feb

18. feb

19. feb
20. feb

21. feb

22. feb
23. feb
24. feb

25. feb

26. feb
27. feb

28. feb

7:00, 8:00, 9:00 - Joga s Katjo  10:00 – Ponovitev oddaj tedna 
19:55 - Reklame   20:00 - Preglednik TV MB   20:30 - Športni ponedeljek   --:-- Košarka
10:00 - Reklame  10:05 - Ponovitev ponedeljkove oddaje  19:55 - Reklame   
20:00 - Obzornik, daljši prispevki, zanimivi intervjuji
10:00 - Reklame  10:05 - Ponovitev torkovega sporeda   19:55 - Reklame  
20:00 - Šola, da se ti zrola  21:00 - Obzornik, ponovitev   --:-- ŠKL
10:00 - Reklame 10:05 - Ponovitev sredinega sporeda 19:55 - Reklame 20:00 - Aktualna oddaja
10:00 - Reklame 10:05 - Ponovitev sredinega sporeda 19:55 - Reklame
20:00 - Fleš, Tur TV   20:20 - Oddaja z znakovnim jezikom
10:00 - Reklame 10:05 - Ponovitev petkovega sporeda 19:55 - Reklame
20:00 - Gostilna pr Francet - zabavno glasbena oddaja
7:00, 8:00, 9:00 - Joga s Katjo  10:00 – Ponovitev oddaj tedna
19:55 - Reklame   20:00 - Preglednik TV MB   20:30 - Športni ponedeljek   --:-- Košarka
10:00 - Reklame  10:05 - Ponovitev ponedeljkove oddaje  19:55 - Reklame   
20:00 - Obzornik, daljši prispevki, zanimivi intervjuji
10:00 - Reklame  10:05 - Ponovitev torkovega sporeda   19:55 - Reklame  
20:00 - Šola, da se ti zrola  21:00 - Obzornik, ponovitev   --:-- ŠKL
10:00 - Reklame 10:05 - Ponovitev sredinega sporeda 19:55 - Reklame 20:00 - Aktualna oddaja
10:00 - Reklame 10:05 - Ponovitev sredinega sporeda 19:55 - Reklame
20:00 - Fleš, Tur TV   20:20 - Oddaja z znakovnim jezikom
10:00 - Reklame 10:05 - Ponovitev petkovega sporeda 19:55 - Reklame
20:00 - Gostilna pr Francet - zabavno glasbena oddaja
7:00, 8:00, 9:00 - Joga s Katjo  10:00 – Ponovitev oddaj tedna
19:55 - Reklame   20:00 - Preglednik TV MB   20:30 - Športni ponedeljek   --:-- Košarka
10:00 - Reklame  10:05 - Ponovitev ponedeljkove oddaje  19:55 - Reklame   
20:00 - Obzornik, daljši prispevki, zanimivi intervjuji
10:00 - Reklame  10:05 - Ponovitev torkovega sporeda   19:55 - Reklame  
20:00 - Šola, da se ti zrola  21:00 - Obzornik, ponovitev   --:-- ŠKL
10:00 - Reklame 10:05 - Ponovitev sredinega sporeda 19:55 - Reklame 20:00 - Aktualna oddaja
10:00 - Reklame 10:05 - Ponovitev sredinega sporeda 19:55 - Reklame
20:00 - Fleš, Tur TV   20:20 - Oddaja z znakovnim jezikom
10:00 - Reklame 10:05 - Ponovitev petkovega sporeda 19:55 - Reklame
20:00 - Gostilna pr Francet - zabavno glasbena oddaja
7:00, 8:00, 9:00 - Joga s Katjo  10:00 – Ponovitev oddaj tedna
19:55 - Reklame   20:00 - Preglednik TV MB   20:30 - Športni ponedeljek   --:-- Košarka
10:00 - Reklame  10:05 - Ponovitev ponedeljkove oddaje  19:55 - Reklame   
20:00 - Obzornik, daljši prispevki, zanimivi intervjuji
10:00 - Reklame  10:05 - Ponovitev torkovega sporeda   19:55 - Reklame  
20:00 - Šola, da se ti zrola  21:00 - Obzornik, ponovitev   --:-- ŠKL
10:00 - Reklame 10:05 - Ponovitev sredinega sporeda 19:55 - Reklame 20:00 - Aktualna oddaja
10:00 - Reklame 10:05 - Ponovitev sredinega sporeda 19:55 - Reklame
20:00 - Fleš, Tur TV   20:20 - Oddaja z znakovnim jezikom
10:00 - Reklame 10:05 - Ponovitev petkovega sporeda 19:55 - Reklame
20:00 - Gostilna pr Francet - zabavno glasbena oddaja

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

Decembra lahko na vratih mnogih trgovin opazimo napis »Zaprto zaradi 
inventure«. Tudi danes, v času računalnikov, je kot v preteklosti še zmeraj 
potrebno preverjati, šteti, seštevati in primerjati, da bi se ugotovilo dejansko 
stanje tega, kar se nahaja v trgovini. Toda ali »ugotavljanje dejanskega 
stanja« velja le za stvari?

V 139. Psalmu, ki ga je napisal David, lahko beremo o posebni vrsti inventure. 
Pisec omenjenega psalma s hvaležnostjo spoznava, da je Božje stvarstvo 
čudovito (glej vr. 13 in 14), zato 
nima težav s sprejemanjem 
samega sebe. Ni se mu treba 
primerjati z drugimi, da bi 
pr idobi l  samozavest ,  sa j 
njegova samozavest izhaja iz 
dejstva, da je ustvarjen po Božji 
podobi in da lahko ima oseben 
odnos z Bogom.

To velja tudi za nas. Bog nas ni 
oblikoval le v materinem telesu 
(vr. 13), ampak nas je kot svoje 
otroke po Kristusovi žrtvi na 
križu tudi odrešil. Kakor David 
tudi mi vemo, da nam je ta 
milost dana le, če jo sprejme-
mo in če ohranjamo svoj odnos s Kristusom kot našim Gospodom in 
Zveličarjem. To je najpomembnejše. Zato je tudi za vsakega Kristusovega 
sledilca nujno, da občasno naredi osebno »inventuro«.

Stvari se seveda da prešteti. Ko pa gre za naš odnos z Bogom, zadeva še 
zdaleč ni tako enostavna. Naše presoje o nas samih so lahko varljive. Morda 
imamo pred očmi samo to, koliko dobrega smo naredili. Vendar pri inventuri 
pred Bogom ne gre za naše vedenje, tudi ne za naše strinjanje s 
svetopisemskimi nauki ali za zvestobo njegovemu sporočilu, ampak 
predvsem za naš osebni odnos z Jezusom Kristusom. 

Jezus je v svoji zadnji priliki o trti in mladikah, namenoma poudaril 
pomembnost »ostajanja« v njem (glej Jn 15,4-6). Ve, da se lahko v našo 
pobožnost hitro vtihotapi rutina in izrine ljubezen, ki mora biti njeno bistvo. 
Zato bi bilo dobro, da bi bila Davidova prošnja, s katero zaključuje svoj psalm, 
večkrat tudi naša: »Preizkusi me, o Bog, spoznaj moje srce, preizkusi me in 
spoznaj moje vznemirljive misli!« Bog nam bo pokazal rezultat te inventure.

INVENTURA

Besedilo: Krščanska adventistična cerkev, Trg 4. julija 56 B, Dravograd.
                    www.adventisti-koroska.si

INVENTURA



KAKOVOST PELETOV NA 
SLOVENSKEM TRGU

je bila nekoliko nižja (ustrezala je razredu B), 
enega vzorca zaradi nizke mehanske obstoj-
nosti ni bilo mogoče razporediti v kakovo-
stne razrede.

Ustrezno gostoto nasutja  (nad 600 kg/m3) 
je doseglo 13 vzorcev, pri dveh pa je bila 
prenizka in glede na standard neustrezna.
Delež pepela je le pri dveh vzorcih ustrezal 
pogojem za razvrstitev v razred A1, večina 
jih je ustrezala pogojem za kakovostni ra-
zred A2.

Peleti »Forrest Premim Pellet« in »Schwei-
ghofer« so edini peleti v testu, ki so ustrezali 
vsem kazalnikom kakovosti za umestitev v ra-
zred A1. Oba vzorca sta bila tudi edina s certi-
fikatom kakovosti ENplus A1. 

Najboljše razmerje med kakovostjo in 
ceno se je pokazalo za pelete, proizvedene na 
Hrvaškem, z italijanskim imenom »Pellet di 
puro legno vergine«. Ti peleti se niso uvrstili 
v razred A1 le zaradi nekoliko višjega deleža 
pepela.

V kakovostni razred A2 so se poleg peletov iz 
Hrvaške uvrstili peleti slovenskih proizvajalcev 
»Enerles« in »Peleti, Energija narave«. V ka-
kovostni razred A2 so se uvrstili tudi peleti iz 
Bosne in Hercegovine »Premium peleti, 100 
% smreka«. 

N a Gozdarskem inštitutu Slovenije so 
pred letošnjo kurilno sezono v sode-
lovanju z Zvezo potrošnikov Slovenije 

opravili analizo peletov na slovenskem trgu. V 
splošnem so bili rezultati nekoliko boljši od re-
zultatov v lanskem letu. Od 15 vzorcev sta dva 
ustrezala kakovostnemu razredu A1, štirje 
vzorci so ustrezali razredu A2 ter 5 razredu B. 
Štirih vzorcev pa zaradi neustreznih vrednosti 
ni bilo mogoče razvrstiti v kakovostne razrede.

Glede na kakovost razvrščamo pelete v ka-
kovostne razrede, ki jih opredeljuje evropski 
standard. Najstrožji pogoji veljajo za kakovo-
stni razred A1, kamor spadajo peleti najvišje 
kakovosti. Sledita razreda A2, ki dopušča manj-
ša odstopanja npr. pri deležu pepela ter razred 
B, ki med drugim kot surovino dovoljuje tudi 
rabljen les ali lesne ostanke iz industrijske pro-
izvodnje. Peleti iz kakovostnih razredov A1 
in A2 se uporabljajo predvsem za domačo 
rabo, peleti iz razreda B pa so namenjeni manj 
zahtevnim kupcem.

Skladno s standardom so določali vsebnost 
vode, gostoto nasutja, mehansko obstoj-
nost in delež pepela.
Vsebnost pepela je bila pri vseh vzorcih 
pod 10 %, kar zadošča pogojem za razvrsti-
tev v kakovostni razred A1.
Kar deset vzorcev je imelo mehansko ob-
stojnost večjo od 97,5 %, v štirih primerih 
pa 

Operacija se izvaja 
v okviru Operativnega programa 

razvoja okoljske in prometne 
infrastrukture za obdobje 

2007–2013

Občina Dravograd pridobila pravnomočna 
uporabna dovoljenja za projekt izgradnje 
kanalizacije Zgornja Drava
V okviru sklopa Izgradnja kanalizacije v občini Dravograd, ki se izvaja znotraj skupine projektov Zgor-
nja Drava – Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Drave, so v občini Dravograd zaključili z iz-
gradnjo kanalizacijskega sistema v dolžini 5.665 metrov. V okviru tega sklopa so se prav tako zgradili 
še povezovalni vodi iz aglomeracij Vič, Črneče, Šentjanž pri Dravogradu, Otiški vrh in Vič na čistil-
no napravo.
Občina Dravograd je po zaključku gradbenega dela projekta pridobila vsa pravnomoč-
na dovoljenja za uporabo kanalizacije, kar pomeni, da se bodo v naslednjem obdobju 
uporabniki lahko začeli priključevati na novo zgrajeno kanalizacijo. Uporabno dovo-
ljenje je bilo pridobljeno s strani Upravne enote Dravograd in sicer konec decembra 
2014, kar pomeni da so dela v sklopu tega projekta zaključena in da so objekti pri-
merni za uporabo.  Tako na občini v februarju 2015 načrtujejo priklope v naselju Šen-
tjanž, v naseljih  Črneče, Vič in Meža pa so uporabniki že priključeni na nov sistem. 
Vsi uporabniki novega kanalizacijskega sistema se na sistem morajo priključiti v šes-
tih mesecih po pozivu in plačilu komunalnega prispevka.
Upravljavec kanalizacijskega sistema v občini Dravograd je Javno komunalno podjetje Dravograd d.o.o. Vrednost projekta, 
ki je vezan na Občino Dravograd, znaša 3.365.654,62 evrov in ne vključuje DDvja. Projekt sofinancira Republika Slovenija – 
del gradnja v vrednosti 467.741,85 evrov (13,90 %), Kohezijski sklad Evropske unije v okviru Operativnega programa razvo-
ja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Varstvo okolja - področje voda«, predno-
stne usmeritve »Odvajanje in čiščenje komunalnih voda« v vrednosti 2.650.537,15 evrov (78,75 %), delno pa stroške pokriva 
Občina Dravograd v višini  247.375,61 evrov (7,35 %). Projekt Zgornja Drava se izvaja v petih občinah, kjer še nimajo izgraje-
nega sistema za odvajanje in čiščenje komunalnih voda oziroma ta sistem še ni zgrajen v celoti. Vrednost celotnega projek-
ta Zgornja Drava znaša 37.094.153,00 evrov in ga delno financira Republika Slovenija, delno Kohezijski sklad Evropske uni-
je v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete 
»Varstvo okolja - področje voda«, prednostne usmeritve »Odvajanje in čiščenje komunalnih voda«, delno pa stroške pokri-
vajo občinski proračuni.

Republika Slovenija
Operacijo delno financira
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Sobota,14.2. ob 10. uri 

v Dravogradu
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Pridite, veselo bo!

- Zbor mask ob 10:00 pri 
   Trabergu;
- povorka skozi trg;
- predstavitev mask, živa  
  glasba in pustno rajanje 
  v Lukni.

JZ DRAVIT, OŠ DRAVOGRAD, KS DRAVOGRAD
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