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Sledite nam na socialnem omrežju FACEBOOK
www.facebook.com/dravitdravograd
Fotografija na naslovnici: Matic Grudnik
Rok za oddajo vsebin za majsko številko je 15. april 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: Robert 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. April 2015. Izdajatelj ne odgovarja za spremembe v programu.
Za točnost informacij odgovarja prijavitelj prireditve.
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DAN ZA ... IZBOR PRIREDITEV IN DOGODKOV
Dogajanje v naslednjih tednih. Izbor edinstvenih dogodkov, ki jih gotovo ne bomo zamudili.

ORGANSKI VRT
sreda, 8. april
Na predavanju bodo predstavljena naravna načela obdelovanja zemlje, ki niso nova, ampak so
znana že več sto let. Med načeli je pomembno
upoštevati kroženje organske snovi, ki se ne sme
nikoli končati. Zato prsti zastiramo, kompostniki
pa so grede z rastlinami, ki potrebujejo več dušika. Organsko vrtnarjenje je podpora zdravi zemlji
in podpira ekosistemski pogled na prsti. Udeleženci bodo pridobili celostni pogled na prst, ki je
osnova organskemu vrtu. Predava: dr. Ana Vovk
Korže. Organizator je Društvo Ajda Koroška.

KRONIČNA VENSKA
BOLEZEN

ponedeljek, 13. april

Zdrave žile so pogoj za zdrave in neboleče noge.
Dr. Špiro Stanivuk iz Radelj bo predstavil problematiko in podal mnoge rešitve, da se problemom
z žilami izognete, ko pa nastopijo težave, je potrebno tudi pravočasno zdravljenje. Društvo kmetic Dravograd vabi vse svoje članice ter druge
zainteresirane.

Ob 9.00, sejna soba KZ Dravograd

Ob 17.00, Dvorec Bukovje

ČISTILNA AKCIJA

Z JAPONSKIMI PREGOVORI NAD NOGOMET

Odpadki, ki jih odvržemo v naravo in jih nihče
ne očisti, tam ostanejo še desetletja. Najdlje se
razkrajajo stekleni odpadki (4000 let), biološki
odpadki ostanejo še pol leta. Plastenka potrebuje
med 100 in 1000 let, pločevinka pol manj. Vrečke,
folije in papir se razkrajajo 450 let, kar je sedem
človeških življenj. Kadilci mesto, na katerem so
ugasnili cigareto, zaznamujejo za nadaljnjih 15
let, žvečilni gumi pa ostane kot 'dokaz' pet let.
Tudi naravni odpadki, olupki, ogrizki in papirnati
robčki rabijo za razkroj pol leta. Občina Dravograd
v sodelovanju s krajevnimi skupnostmi organizira
akcijo čiščenja naselij, ribiči KRD bodo izvajali redno čistilno akcijo čiščenja obrežij naših rek, zato
vabijo prostovoljce, da se jim pridružite. Več o akciji na strani 9.

torek, 14. april

sobota, 11. april

Ob 8.00, Ribiški dom Dravograd,
ob 9.00, določena zbirna mesta

Uspešen dravograjski nogometni trener Marijan
Pušnik je po vrnitvi z Japonske spisal knjigo, ki
ponazarja njegov način dela v nogometu v klubu Avispa. Kot je o njej zapisal Andrej Makuc, je
knjiga nenavadna. Zato, ker je v njej govora o nogometu na drugačen način, z odprtimi prostori,
ki so povprečnemu porabniku (gledalcu) igre z
žogo skrivnost. V pričujoči knjigi se odpira del nogometnega sveta, za katerega ni nikoli mislil, da je
tako velik in zapleteno prepleten. In če pridejo v
tem 'podjetju' v izvrstno uporabo tudi pregovori,
ki skrivajo tisočletne človeške izkušnje, se lahko
le še vprašamo, kdo je v tem srečanju modrejši:
človek ali nogomet. Pogovor z avtorjem bo vodila
Aleksandra Gradišnik.

Ob 19.00, Dvorec Bukovje
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PREDSTAVITEV DIGITALNE PUBLIKACIJE »150
LET KOROŠKE PROGE«
četrtek, 23. april

ZAKLJUČEK BRALNE
ZNAČKE »KOROŠCI PA
BUKVE BEREMO«

Karel Rustja, dolgoletni zbiralec gradiva, poznavalec in avtor številnih publikacij in knjig o železniških progah na Slovenskem, bo predstavil
zgodbo Koroške železniške proge. V letu 2013 je
namreč minilo 150 let odkar je od Maribora po
Dravski dolini in naprej proti Celovcu stekel železniški promet.
Na Koroški muzejski večer vljudno vabita Koroški
pokrajinski muzej in Knjižnica Dravograd.

Ob 17.00, Knjižnica Dravograd

ponedeljek, 20. april
Ob dnevu slovenske knjige se bo v Knjižnici Dravograd predstavila pisateljica in pesnica Stanka
Hrastelj, ki je za prvenec "Igranje" prejela nagrado
Modra ptica. Pogovor z njo bo vodila filozofinja
in sociologinja Nika Holzl Valič, glasbeno pa bo
večer popestril kitarist Jure Praper. Zvesti bralci
bodo ob zaključku bralne značke prejeli nagrade.

Ob 18.00, Knjižnica Dravograd

UREJANJE OKOLICE
torek, 21. april

OBČINSKA PROSLAVA
OB DNEVU UPORA
PROTI OKUPATORJU

Pomlad je čas, ko mnogi z veseljem urejate tudi
svoje vrtove, dvorišča, okrasne gredice. Da se boste tega lotevali še z več znanja in samozavesti,
vas vabimo na predavanje, na katerem se vam
bo predstavila mlada krajinska arhitektka Kristina Ravnjak. Nanizala bo elemente zdravja, ki jim
lahko sledimo z urejanjem vrta. S pomočjo fotografij vam bo predstavila zanimive rešitve, da se
boste v svojih vrtovih dobro počutili tako vi kot
vaši obiskovalci.

Konec aprila v naši občini tradicionalno obeležimo dan upora proti okupatorju, v spomin na 27.
april, ko je bila na ta dan leta 1941 v Ljubljani ustanovljena Osvobodilna fronta slovenskega naroda.
Na proslavi sodelujejo Godba na pihala Ojstrica,
MoPZ Šempetrski pavri, učenci OŠ Šentjanž in
Dravograd, slavnostni govornik pa bo podžupan
Občine Dravograd g. Tone Preksavec.

Ob 9. 00, sejna soba KZ Dravograd

Ob 18.00, Dvorec Bukovje

petek, 24. april
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KOLEDAR PRIREDITEV IN DOGODKOV od 1. do 30. aprila 2015
Terminski razpored prireditev in dogodkov v občini Dravograd

IZBOR PRIREDITEV IN DOGODKOV V BARVAH
Kulturni dogodki

Mladinske dejavnosti

Športni dogodki

Drugi dogodki

Turizem

TOREK, 31. marec
UJETO V TIŠINI
Samostojna fotografska razstava Romana
Abrahama.
Ob 17.00, Infopisarna Dravograd

SOBOTA, 4. april
TEKMOVANJE V LOVU RIB S PLOVCEM
ZA VELIKONOČNO KOŠARO
Zbor tekmovalcev je do 8.00 ure na ribniku
Brdinje.
Ob 8.00, ribnik Brdinje
NOGOMET STAREJŠI DEČKI U-15
VZHOD - NŠ ROBERT KOREN
DRAVOGRAD : CELJE
Ob 11.00, Športni center Dravograd
VELIKONOČNA 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. Delavnica je brezplačna! Tema
tokratne delavnice pa je velika noč. 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.
Ob 10.00, Mladinski center Dravograd

TOREK, 7. april
SPOMINSKA SVEČANOST V SPOMIN
PADLIM BRANITELJEM DRAVOGRADA
Nastopili bodo GP Trbonje, Dravograjski
sekstet in učenci OŠ Dravograd.
Ob 17.00, spomenik pri Hudopisku

SREDA, 8. april
ORGANSKI VRT – POT DO
SAMOOSKRBE
Predstavljena bodo naravna načela
obdelovanja zemlje. Predava dr. Ana Vovk
Korže. Organizator je Društvo Ajda Koroška. Podrobnosti na strani 4.
Ob 17.00, Dvorec Bukovje

ČETRTEK, 9. april
LEPO JE POMLADI
Območna revija otroških in mladinskih
pevskih zborov.
Ob 17.00, telovadnica OŠ Neznanih talcev
Dravograd

SOBOTA, 11. april
OBČINSKA ČISTILNA AKCIJA
Redna letna čistilna akcija čiščenja naselij
in obrežij naših rek. Podrobnosti na straneh 4 in 9.
Ob 8.00 in 9.00, določena zbirna mesta
NOGOMET KOROŠKA LIGA - MLAJŠI DEČKI U-13 NŠ ROBERT KOREN
DRAVOGRAD : NŠ M. SULER SLOVENJ
GRADEC
Ob 9.45, Športni center Dravograd
NOGOMET 3.SNL-vzhod - ČLANI
KOROŠKA DRAVOGRAD : PODVINCI
Ob 16.00, Športni center Dravograd
VAJA ZBORA
Kulturno društvo Črneče vabi na ogled komedije v treh dejanjih, v izvedbi Turističnega društva Sveta Trojica. Vstopnina 5 EUR
za odrasle in 3 EUR za šolsko mladino.
Ob 19. uri, Dvorana gasilskega doma
Črneče
MOVE FOR FUN
Različne oblike plesa in gibanja. Prireditelja sta Shad Performance in Kulturni dom.
Informacije: www.kulturnidom.at
Od 10.00 do 20.00, Kulturni dom Pliberk
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NEDELJA, 12. april

ČETRTEK, 16. april

NOGOMET KOROŠKA LIGA U-9
MLAJŠI CICIBANI - NŠ ROBERT KOREN
DRAVOGRAD : PECA
Ob 9.00, Športni center Dravograd

NASTOP HARMONIKARJEV
Nastopajo KD Prežihov Voranc in Folklorna skupina Luka Kramolc.
Ob 16.00, Koroški dom starostnikov

NOGOMET KOROŠKA LIGA U-11
CICIBANI - NŠ ROBERT KOREN
DRAVOGRAD 1: PECA
Ob 11.00, Športni center Dravograd

CVETJE V JESENI – muzikal
Nastopa Ansambel izvirnega slovenskega
muzikala. Prireditelja sta Slovenska prosvetna zveza in Kulturni dom Pliberk.
Ob 16.00 in ob 20.00 uri (abonma),
Kulturni dom Pliberk

NOGOMET KOROŠKA LIGA U-11
CICIBANI - NŠ ROBERT KOREN
DRAVOGRAD 2: AKUMULATOR
Ob11.00, Športni center Dravograd
KOŠARKA 2. LIGA vzhod C - pionirji
DRAVOGRAD KOROŠKA : VRANI
VRANSKO
Ob 12.00, dvorana ŠPiC D
NOGOMET 2. SML IN 2. SKL
NŠ ROBERT KOREN DRAVOGRAD :
KOVINAR MARIBOR
Ob 14.00 in 16.00, ŠC Dravograd
MOVE FOR FUN
Različne oblike plesa in gibanja. Prireditelja sta Shad Performance in Kulturni dom.
Informacije: www.kulturnidom.at
Od 10.00 do 20.00, Kulturni dom Pliberk

PONEDELJEK, 13. april
KRONIČNA VENSKA BOLEZEN
Predavanje dr. Špira Stanivuka. Podrobnosti preberite na strani 4.
Ob 9.00, sejna soba Koroške kmetijske
zadruge Dravograd

TOREK, 14. april
Z JAPONSKIMI PREGOVORI NAD
NOGOMET
Predstavitev knjige Marijana Pušnika.
Povezovalka bo Aleksandra Gradišnik.
Podrobnosti na strani 4.
Ob 19.00, Dvorec Bukovje

PETEK, 17. april
KOROŠKI OBRTNO PODJETNIŠKI SEJEM
Otvoritev sejma, srečanje dravograjskih
gospodarstvenikov in nastop Folklorne
skupine REJ .
Od 9.00 do 19.00, dvorana ŠPiC D

SOBOTA, 18. april
KOROŠKI OBRTNO PODJETNIŠKI SEJEM
Ob 10.00 animacija za otroke KLOVN
ŠIROKIH UST GRE NA DOPUST v izvedbi
Viline.
Ob 14.00 SREČANJE HARMONIKARJEV
DIATONIKOV IN NAGRADNA TOMBOLA
Od 9.00 do 19.00, dvorana ŠPiC D
PRAYER WHEEL
Koncertna maša za zbor in jazz-ansambel.
Nastopa Komorni zbor Norbert Artner.
Prireditelj je KPD Šmihel.
Ob 19.30, Šmihel nad Pliberkom

NEDELJA, 19. april
NOGOMET 2. SML IN 2. SKL
NŠ ROBERT KOREN DRAVOGRAD : AHA
EMMI BISTRICA
Ob 14.30 in 16.30, ŠC Dravograd

PONEDELJEK, 20. april
»KOROŠCI PA BUKVE BEREMO«
Svečan zaključek bralne značke za odrasle.
Podrobnosti na strani 5.
Ob 18.00. Knjižnica Dravograd
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KOLEDAR PRIREDITEV IN DOGODKOV od 1. do 30. aprila 2015
Terminski razpored prireditev in dogodkov v občini Dravograd

TOREK, 21. april
UREJANJE OKOLICE NAŠIH DOMOV
Predavanje krajinske arhitektke Kristine
Ravnjak. Podrobnosti preberite na strani 5.
Ob 9.00, sejna soba KZ Dravograd
ZAKLJUČEK PRAVLJIČNIH UR
Pravljični junaki v mesecu maju odhajajo
na počitnice. Za zadnjo pravljično uro
bodo otrokom pripravili posebno presenečenje.
Ob 16.30, Knjižnica Dravograd
ODPRTJE RAZSTAVE LIKOVNIH DEL
DRUŠTVA KOROŠKIH LIKOVNIKOV
Ob 19.00, Infopisarna Dravograd

ČETRTEK, 23. april
NASTOP UČENCEV GLASBENEGA IZOBRAŽEVANJA KATICA
Zaključek projekta Beremo dela Voranca
in Partljiča.
Ob 16.00, Koroški dom starostnikov
»150 LET KOROŠKE ŽELEZNIŠKE
PROGE«
Predstavitev digitalne izdaje publikacije
Karla Rustje. Podrobnosti na strani 5.
Ob 17.00, Knjižnica Dravograd

PETEK, 24. april
OSREDNJA OBČINSKA PROSLAVA OB
DNEVU UPORA PROTI OKUPATORJU
Govornik bo podžupan Občine Dravograd,
g. Tone Preksavec. Več na strani 5.
Ob 18.00, Dvorec Bukovje

SOBOTA, 25. april
SVEČANOST OB OBLETNICI KLUBA
UPOKOJENIH DELAVCEV MINISTRSTVA
ZA NOTRANJE ZADEVE KOROŠKA
Ob tej priložnosti bodo predstavljeni tudi
konjički s katerimi se ukvarjajo člani kluba
(slikanje, ročna dela, male živali...).
Ob 10.00, Dvorec Bukovje

POHOD NA VELIKO KOPO
V mesecu marcu planiran pohod je bil na
žalost odpovedan, zato ga znova organiziramo to soboto. Zbirno mesto bo pred
OSNOVNO ŠOLO DRAVOGRAD, odhod pa
bo ob 8:00. Z avtomobili se bomo nato
zapeljali do Dovž, od koder bomo pot
nadaljevali peš. Vsi, ki se boste pohoda
udeležili, imejte primerno ZIMSKO OPREMO (oblačila in obutev). V primeru dežja
pohod odpade. Za vse dodatne informacije smo vam na voljo na telefonski številki
040 465 633.
Ob 8.00, pred OŠ Dravograd
NOGOMET 3. SNL-vzhod - ČLANI
KOROŠKA DRAVOGRAD : MARIBOR B
Ob 16.30, Športni center Dravograd

NEDELJA, 26. april
NOGOMET KOROŠKA LIGA U-9 MLAJŠI
CICIBANI NŠ ROBERT KOREN
DRAVOGRAD : KOROTAN PREVALJE
Ob 9.00, Športni center Dravograd
NOGOMET KOROŠKA LIGA U-11
CICIBANI NŠ ROBERT KOREN
DRAVOGRAD 2: FUŽINAR 1
Ob 11.00, Športni center Dravograd

PONEDELJEK, 27. april
POHOD V POČASTITEV DNEVA UPORA
PROTI OKUPATORJU
Za vse udeležence bo pripravljen brezplačen topel obrok in pijača. Prosimo za SMS
prijave na telefon 031 406 826.
Ob 8.00, Gasilski dom Trbonje

TOREK, 28. april
NASTOP KIMPERK TEATRA
Ob 16.00, Koroški dom starostnikov

ČETRTEK, 30. april

KRESOVANJE
Tradicionalno kresovanje na Ribiškem
domu z Ansamblom OK.
Ob 20.00, Ribiški dom Dravograd

KOTIČEK OBČINE DRAVOGRAD
Obvestila in informacije občinske uprave

OBČINSKA ČISTILNA AKCIJA - 11. april 2015

Občina Dravograd bo skupaj s KS Črneče, KS Dravograd, KS Libeliče in KS Šentjanž, 11. aprila 2015, z začetkom ob 9.00 uri, organizirala prostovoljno akcijo
čiščenja naselij v občini Dravograd.
Vljudno vabimo vsa društva v občini, da se čistilni akciji pridružite. Občina bo
skupaj s Krajevnimi skupnostmi prostovoljcem zagotovila malico in vrečke za
smeti ter poskrbela za odvoz zbranih odpadkov.
Zaradi lažje izvedbe čistilne akcije se lahko prostovoljci prijavite preko e-mailov
Krajevnih skupnosti. Prijava udeležbe ni obvezna.
Akcija bo potekala v vsakem vremenu. Prosimo vas, da poskrbite za lastno varnost.
Zbirna mesta in kontakti:
Dom zveze borcev Šentjanž, KS Šentjanž pri Dravogradu, Predsednik:
Peter ŠTUMBERGER, GSM: 031 392 580, E-naslov: peter.stumberger1@siol.net;
ks.sentjanzpridravogradu@gmail.com
Gasilski dom Libeliče, KS Libeliče, Predsednik: Jože PŠENIČNIK, GSM: 051
386 591, E-naslov: psenicnikjoze@gmail.com; krajevnaskupnost@libelice.si
Gasilski dom Dravograd, KS Dravograd, Predsednik: Ferdo ABRAHAM,
Tel.: 041 714 844, E-naslov: ferdo.abraham@gmail.com; ks.dravograd@kanet.si
Gasilski dom Črneče, KS Črneče, Predsednik: Marko KOGELNIK, GSM: 031
619 306, E-naslov: marko.kogelnik@siol.net; kscrnece@gmail.com
Podrobnejše informacije o akciji na voljo na naslovu dominika.knez@dravograd.si ali na tel.št. 031 606 908.
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NAPOVED DOGODKA
BESEDILO: Robert Preglau, FOTOGRAFIJI: Matic Grudnik

LEPO JE POMLADI - OBMOČNO
SREČANJE OTROŠKIH IN
MLADINSKIH PEVSKIH ZBOROV
V DRAVOGRADU JAVNI SKLAD RS ZA KULTURNE DEJAVNOSTI, OBMOČNA IZPOSTAVA DRAVOGRAD
VSAKO LETO V SODELOVANJU Z OSNOVNIMI ŠOLAMI PRIREJA OBMOČNO SREČANJE OTROŠKIH IN
MLADINSKIH PEVSKIH ZBOROV. LETOS BO SREČANJE POTEKALO V ČETRTEK, 9. APRILA.
Po navadi se srečanja udeleži 10-12 zborčkov, v
katerih prepeva okoli 350-400 otrok.

O

bmočno srečanje otroških in mladinskih
pevskih zborov je namenjeno vsem zborom v naši občini. Tako se srečanja udeležujeta obe osnovni šoli, vse podružnične šole in
Glasbena sekcija Katica.

Tako kot srečanja odraslih pevskih zborov so tudi
srečanja otroških in mladinskih zborov strokovno spremljana. Lani je bila strokovna spremljevalka priznana mlada skladateljica Tadeja Vulc,
letos pa bo zbore strokovno spremljala Anka Jazbec, ki vodi tudi otroški pevski zbor RTV Slovenija. Naloga strokovnih spremljevalcev revije je,
da revijo spremljajo in pripravijo pisno ali ustno
strokovno oceno za vsak zbor posebej.
Te ocene so vodilo zborovodjem, kako delati v
bodoče, kaj popraviti, katere napake odpraviti,
da bo kvaliteta zbora čim večja. Strokovni spremljevalec tudi določi, ali je kateri od zborov primeren za regijsko tekmovanje. Zbori, ki so najboljši na regijskih tekmovanjih pa se uvrstijo na
državno srečanje, ki vsako leto v mesecu maju
poteka v Zagorju ob Savi.
Tudi letos pričakujemo visoko udeležbo na reviji
otroških in mladinskih pevskih zborov in predstavitev vseh naših šol.
Zborovodje so že v jeseni skrbno začrtali program, ki ga bodo izvajali na reviji in zagotovo
se bodo potrudili kar se da, da se predstavijo v
čim boljši luči, saj vedo, da pride na revijo veliko
staršev, dedkov in babic poslušat, kako so se pripravili njihovi otroci in vnuki.

OGLAŠUJTE
V STIČIŠČU
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:
- e-mail: dvorecbukovje@dravit.si
- tel: 02 8723 583, 040 186 368
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PRETEKLI DOGODEK
BESEDILO: MArko Kogelnik, FOTOGRAFIJE: Matic Grudnik

LOVSKA RAZSTAVA LGB
DRAVOGRAD
PO MNOGIH LETIH PREMORA JE NA LOVSKO GOJITVENEM BAZENU DRAVOGRAD ZOPET PADLA IDEJA
O ORGANIZACIJI LOVSKE RAZSTAVE, KI SMO JO IZVEDLI V SODELOVANJU S KMETIJO KLANČNIK IN
JAVNIM ZAVODOM DRAVIT.

L

GB Dravograd združuje 3 lovske družine: LD
Bukovje, LD Dravograd in LD Libeliče. Organizacija letošnje lovske razstave sovpada z
novo turistično ponudbo v občini Dravograd z naslovom BAJŽE BARONA KOMMETRA. Eden izmed
zadnjih lastnikov Dvorca Bukovje je bil baron Kommeter, ki je bil tudi strasten lovec. Tako v tej novi
zgodbi predstavljamo Dvorec Bukovje kot njegov
dom z lovsko sobo, lovsko kočo na Kmetiji Klančnik kot njegovo lovsko rezidenco in vas Libeliče kot
podeželsko naselje.

Nekatere nagačene živali z lovske razstave v Dvorcu bodo našle svoj prostor na kmetiji Klančnik,
kjer pripravljajo stalno lovsko razstavo v sklopu
biološke učilnice. Iz vsake LD je prišlo nekaj pridnih in delovnih lovcev, ki so za postavitev razkošne razstave potrebovali tri dni. Smisel razstave je
bil pokazati laični javnosti vse živali, ki živijo v našem okolju ter prikazati razvoj trofeje pri različni

trofejni divjadi. Preko 90 vrst različnih nagačenih
živali je bilo prikazanih v naravnem okolju. Razstava je bila zasnovana po življenjskih prostorih prosto živečih živali. Pričeli smo z različnimi ptiči na
drevju ter obvodnimi živalmi. Med temi so izstopale štorklje, čaplje in druge ptice z bregov naših
rek. Drava s Črneškim zalivom je res pravi rezervat
različnih vodnih živali. Lovci smo ponosni, da sta
se v reko vrnila bober in vidra. Ti dve nagačeni živali na razstavi nista bili uplenjeni s puško, ampak
je vidro povozil avto, bobra pa je naplavila Drava
pri hidroelektrarni Dravograd.
Razstava se je nadaljevala s poljskimi, gozdnimi
in gorskimi živalmi. Lep, a kar malo zastrašujoč,
je bil pogled na medveda, ki tudi zaide v naša
lovišča, saj so ga pred kratkim opazili na Ojstrici.
Divji petelin, ruševec, gozdni jereb, planinski zajec
in več različnih vrst sov so stalni prebivalci naših
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lovišč. Prikazane so bile tudi tiste živali, ki jih lovci
imenujemo konfliktne vrste. Siva vrana dela veliko škodo na koruzi in balah silaže. Kuni belici, stalni gostji naših podstrešij, teknejo tudi kabli avtomobilov in strojev. Divjemu prašiču pa predvsem
dišijo pridelki z njiv.
Na razstavi smo prikazali tudi razvoj trofeje pri jelenu, srnjaku, gamsu in divjem prašiču. Nismo pa
pozabili niti na staro lovsko opremo ter prikazali
mojstrovine lovca Ivana Čevnika, kaj vse se da
ustvariti iz dlak in perja različnih živali. Na koncu
razstave je bila še oprema za lovski krst. Vsak lovec, ki upleni prvo divjad visokega lova, je zato
tudi krščen in s tem postane pravi lovec.
S to razstavo smo lovci prikazali, da v naših loviščih živi ogromno število različnih vrst živali. S
skupno močjo in voljo vseh si želimo to pestrost
živalskih vrst ohraniti tudi našim bodočim rodovom.

14
FOTOGRAFIJE: Matic Grudnik

BILI SMO TAM
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Ustvarjalno zabaven
počitniški dan, 18. 02.
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Območna revija odraslih
pevskih zborov, 28. 02.

BILI
SMO TAM
FOTOGRAFIJE: Matic Grudnik
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BILI SMO TAM

FOTOGRAFIJE: Matic Grudnik
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Odprtje razstave fotokluba
Koroška, 05.03.

Lovska razstava LGB
Dravograd , 06. 03.
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BILI
SMO TAM
FOTOGRAFIJE: Matic Grudnik
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Koncert Dravograjskega
seksteta, 13. 03.
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OBVESTILA
Obvestila društev in drugih organizacij

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

MLADINSKI CENTER DRAVOGRAD
RAZGIBAJMO SE – ŠPORTNE AKTIVNOSTI ZA MLADE
VSAK PONEDELJEK, od 19:30 do 21:00 – VEČNAMENSKA DVORANA ŠPIC D
Tudi v mesecu marcu so našim članom na voljo brezplačne športne aktivnosti, ki se izvajajo 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 PO IZBIRI – SODELOVANJE S FITNES CENTROM ANDFIT
FITNES ALI KATERAKOLI VADBA, 1x 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 en kuponček (mesečno torej 4). Nakup opravite v času uradnih
ur društva, za vse ostale informacije pa smo za vas dosegljivi na tel. 02/87 23 576 ali preko e-pošte
mladinskicenter.dravograd@gmail.com.
POZOR, POZOR, POZOR!!!
V mesecu aprilu načrtujemo še nekaj dogodkov, ki niso zajeti v tem programu, zato vas prosimo,
da nas spremljate tudi na našem fb profilu (MC Dravograd), kjer bomo za vas objavljali aktualno
dogajanje.

KNJIŽNICA
2. april - Mednarodni dan knjig za otroke in rojstni dan Hansa Christiana
Andersena
- Razstava Andersenovih knjig.
- Brezplačno enoletno članstvo za nove člane.
- Vračanje predolgo izposojenega gradiva brez zamudnine.

DRUŠTVO DIABETIKOV DRAVOGRAD – POLŽKI
V APRILU 2015 VAS POLŽKI VABIMO:
NA POHODE, zbirno mesto vsak torek, ob 16.00 uri, pred Zdravstvenim domom Dravograd. Smer
pohoda bomo izbrali vsakič posebej glede na vreme.
NA SKUPNI POHOD V SLOVENJ GRADEC, v četrtek 2. aprila. Dobimo se ob 15.00 uri pred Zdravstvenim domom Dravograd. ORGANIZIRAN BO BREZPLAČNI PREVOZ.
Pohode vodi Julka Sveček, tel.: 040 497 375.

19
STRAN

PLANINSKO DRUŠTVO DRAVOGRAD
POHOD V BISTRIŠKI VINTGAR NA VZHODU POHORJA, sobota, 11. april 2015
Vodnik: Jožef Hartman, 051 638 113, jozek.hartman@gmail.com
Odhod: ob 7. uri izpred oglasne deske, prevoz organiziran
Oprema: za letne ture (planinski čevlji, pohodne palice, primerna oblačila), hrana iz nahrbtnika
Tura: lahka letna tura, skupaj 4 ure hoje.
Iz Dravograda se bomo peljali eno uro do Slovenske Bistrice, kjer se bomo usmerili proti Pohorju
in vozila parkirali približno 3 km iz Slovenske Bistrice. Od tu nas bo markirana, orientacijsko nezahtevna pot vodila v vintgar- ozko sotesko, ki jo je ustvaril tamkajšnji potok Bistrica. Tok Bistrice je na
nekaterih delih zelo deroč, ponekod pa precej miren. Naravno okolje je čudovito, na poti pa si bomo
lahko ogledali kar nekaj znamenitosti: rimski kamnolom, slap Bistriški Šum, ruševine številnih mlinov,
najdebelejšo jelko v tem delu Evrope (6 m obsega, ki pa se je žal podrla in počasi propada). Pot je
enostavna, le del poti ob slapu Šum je izpostavljen in zahteva precej previdnosti. Proti koncu vzpona
bomo obhodili nekaj jezer, ob zadnjem pa si bomo privoščili piknik. Premagali bomo 600 m višinske
razlike, v dolino pa se bomo vrnili v enaki smeri.
POHOD NA BOČ, sobota, 18. april 2015
Vodnik: Daniel Gorišek, 040 239 474, danilo.gorisek@gmail.com
Odhod: ob 7 uri izpred oglasne deske, prevoz organiziran
Oprema: za letne ture (planinski čevlji, pohodne palice, primerna oblačila), hrana iz nahrbtnika
Tura: lahka letna tura, skupaj 4 ure hoje.
Boč spada v pogorje Karavank, in sicer se nahaja na njenem najvzhodnejšem delu, ki je praktično že
v Panonski nižini. Gora je v bližini Poljčan. Iz nje je lep razgled na Panonsko nižino, Pohorje, Haloze,
Donačko Goro, Gorjance, Lisco, Kum, na Kamniške planine in tudi na Uršljo goro in Peco. Na vrhu je
razgledni stolp, blizu doma planincev pa znamenito rastišče rože velikonočnice, ki bo morda cvetela
ravno v času našega nezahtevnega pomladanskega pohoda. Vzpon po lahki označeni poti traja
malo manj kakor dve uri, višinska razlika, ki jo moramo premagati, pa znaša le 618 m. Nazaj gredoč
si bomo mogoče ogledali muzej.

KEGLJANJE
OBČINSKO TEKMOVANJE DVOJIC IN POSAMEZNO

4.kolo: sobota, 04.04. 2015 		
5.kolo: sobota, 11.04.2015 		
Tekmovanja se prično ob 14.00 uri, na kegljišču ŠC Dravograd.

TRADICIONALNI NOČNI TURNIR

27., 28., 29. in 30.04. 2015 bo potekal tradicionalni prvomajski nočni turnir v kegljanju. Začetek
turnirja ob 15.00 uri.

NOGOMET - ONL Dravograd
2.kolo: 12.04. 2015 		

3.kolo: 19.04. 2015		

4.kolo: 26.04. 2015

Prva tekma se prične ob 9.00 uri, druga ob 10.10 uri in tretja ob 11.20 uri, na igriščih v ŠC, Libeličah
in na Viču.

PROGRAM KOROŠKE TELEVIZIJE DRAVOGRAD – april 2015
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BESEDILO: uredništvo Koroške TV Dravograd
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11. apr
12. apr
13. apr
14. apr
15. apr

ČET
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16. apr
17. apr
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18. apr
19. apr
20. apr
21. apr
22. apr

ČET
PET

23. apr
24. apr

SOB
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SRE

25. apr
26. apr
27. apr
28. apr
29. apr

ČET

30. apr

10:00 - Ponovitev torkovega sporeda 20:00 - Šola, da se ti zrola
21:00 - Obzornik, ponovitev --:-- Preglednik tedna PeTV --:-- ŠKL
10:00 - Ponovitev sredinega sporeda 20:00 - Aktualna oddaja
10:00 - Ponovitev četrtkovega sporeda 20:00 - Fleš, Tur TV
20:20 - Oddaja z znakovnim jezikom --:-- - Aktualna oddaja
10:00 - Ponovitev petkovega sporeda 20:00 - Gostilna pr Francet --:-- Glasba za vse, PeTV
7:00, 8:00, 9:00 - Joga s Katjo 10:00 – Ponovitev oddaj tedna
19:55 - Športni ponedeljek --:-- Posnetek tekme
10:00 - Ponovitev ponedeljkove oddaje 20:00 - Obzornik, daljši prispevki, zanimivi intervjuji
10:00 - Ponovitev torkovega sporeda 20:00 - Šola, da se ti zrola
21:00 - Obzornik, ponovitev --:-- Preglednik tedna PeTV --:-- ŠKL
10:00 - Ponovitev sredinega sporeda 20:00 - Aktualna oddaja
10:00 - Ponovitev četrtkovega sporeda 20:00 - Fleš, Tur TV
20:20 - Oddaja z znakovnim jezikom --:-- - Aktualna oddaja
10:00 - Ponovitev petkovega sporeda 20:00 - Gostilna pr Francet --:-- Glasba za vse, PeTV
7:00, 8:00, 9:00 - Joga s Katjo 10:00 – Ponovitev oddaj tedna
19:55 - Športni ponedeljek --:-- Posnetek tekme
10:00 - Ponovitev ponedeljkove oddaje 20:00 - Obzornik, daljši prispevki, zanimivi intervjuji
10:00 - Ponovitev torkovega sporeda 20:00 - Šola, da se ti zrola
21:00 - Obzornik, ponovitev --:-- Preglednik tedna PeTV --:-- ŠKL
10:00 - Ponovitev sredinega sporeda 20:00 - Aktualna oddaja
10:00 - Ponovitev četrtkovega sporeda 20:00 - Fleš, Tur TV
20:20 - Oddaja z znakovnim jezikom --:-- - Aktualna oddaja
10:00 - Ponovitev petkovega sporeda 20:00 - Gostilna pr Francet --:-- Glasba za vse, PeTV
7:00, 8:00, 9:00 - Joga s Katjo 10:00 – Ponovitev oddaj tedna
19:55 - Športni ponedeljek --:-- Posnetek tekme
10:00 - Ponovitev ponedeljkove oddaje 20:00 - Obzornik, daljši prispevki, zanimivi intervjuji
10:00 - Ponovitev torkovega sporeda 20:00 - Šola, da se ti zrola
21:00 - Obzornik, ponovitev --:-- Preglednik tedna PeTV --:-- ŠKL
10:00 - Ponovitev sredinega sporeda 20:00 - Aktualna oddaja
10:00 - Ponovitev četrtkovega sporeda 20:00 - Fleš, Tur TV
20:20 - Oddaja z znakovnim jezikom --:-- - Aktualna oddaja
10:00 - Ponovitev petkovega sporeda 20:00 - Gostilna pr Francet --:-- Glasba za vse, PeTV
7:00, 8:00, 9:00 - Joga s Katjo 10:00 – Ponovitev oddaj tedna
19:55 - Športni ponedeljek --:-- Posnetek tekme
10:00 - Ponovitev ponedeljkove oddaje 20:00 - Obzornik, daljši prispevki, zanimivi intervjuji
10:00 - Ponovitev torkovega sporeda 20:00 - Šola, da se ti zrola
21:00 - Obzornik, ponovitev --:-- Preglednik tedna PeTV --:-- ŠKL
10:00 - Ponovitev sredinega sporeda 20:00 - Aktualna oddaja

OPOMBA: Ob možnih nenapovedanih dogodkih ali prireditvah so možne spremembe programa!
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EKOLOGIJA
BESEDILO: Boris Kac, energetski svetovalec ENSVET, FOTOGRAFIJI: svetovni splet

SUPER IZOLACIJE

V

razvoju toplotno izolacijskih materialov
se pojavljajo tudi novi materiali s toplotno prevodnostjo nižjo od 0,028 W/
mK, kolikor znaša toplotna prevodnost zraka.

Toplotna prevodnost zraka je naravna meja
za t.im. makroskopske toplotno izolacijske materiale. Če naletimo na deklarirane vrednosti
toplotne prevodnosti pod 0,026 W/mK, se moramo vprašati, kaj je na materialu tako posebnega, da bi lahko imel toplotno prevodnost
manjšo kot je toplotna prevodnost zraka!
Danes so znane tri generične možnosti, s katerimi lahko dosežemo toplotno prevodnost
nižjo od 0,026 W/mK. To so:
1. toplotne izolacije, ki imajo v svoji celični
strukturi trajno ujet plin z nižjo toplotno prevodnostjo, kot je toplotna prevodnost zraka.
2. toplotne izolacije z vakumiranim jedrom in
3. nanoporozne toplotne izolacije.
Pri nanoporoznih toplotnih izolacijah gre
za materiale s toplotno prevodnostjo reda velikosti 0,015 W/mK, in to ob normalnih, atmosferskih pogojih. Materiali tudi ne zahtevajo
kakšnega posebnega ravnanja.
Kaj je skrivnost nanoporoznih izolacij?
Gre za materiale, ki jih dobimo iz gelov. Za
tekočinsko komponento izberejo tekočino,

ki omogoča superkritični fazni prehod pri
tehnološko normalnih razmerah. Če npr.
zmešamo siliko z alkoholom, dobimo gel.
Tega lahko potem izpostavimo seriji pogojev tako, da dobimo S superkritični fazni prehod. Pri tem alkohol izpari, trdna struktura
pa se ne skrči. Lahko si predstavljamo, da si
vsaka molekula utre svojo pot na prosto in s
tem tvori labirint nanopor.
V tako nastale nanopore sicer vdre zrak,
vendar so te pore tako majhne, da molekule
zraka med seboj ne trkajo pogosto. S tem se
močno zmanjša prevajanje toplote po zraku. Prevajanje toplote po trdni rešetki pa je
tudi omejeno. Tako dobimo material, ki ima
nizko toplotno prevodnost vgrajeno v svojo
strukturo!
Pri reflektivnih toplotnih izolacijah, ki se jih
reklamira predvsem za toplotno izolacijo
poševnih streh, ne gre za nizko toplotno
prevodnost jedra izolacije, temveč za učinek
refleksije toplotnega sevanja na folijah, ki
jedro obdajajo. Pri teh toplotnih izolacijah
je možno deklarirati le toplotno upornost
celotne konstrukcije! Za ta proizvod še ne
obstaja harmonizirani standard. Za reflektivne toplotne izolacije se za zdaj izdaja evropska tehnična ocena ali slovensko tehnično
soglasje.

Poročna agencija GOGA
www.porocna-agencija.si

info@porocna-agencija.si
telefon: 041 282 353

POROČNE OBLEKE

MODELI 2015, POROČNI NAKIT, MODNI DODATKI

POROČNI IZDELKI

POROČNA VABILA, POROČNI KONFETI...

IZPOSOJA

PREVLEK, PAVILJONA, SVEČNIKOV...

ORGANIZACIJA IN VODENJE POROK
SVETOVANJE IN ORGANIZACIJA CELOTNE POROKE

Dvorana špic d Dravograd KOROŠKI

OBRTNO-PODJETNIŠKI SEJEM
17. - 18. april 2015

lepo
povabljeni
4. sejem
“PO VAŠI MERI”

poslovno srečanje ponudnikov in uporabnikov obrtnih storitev,
oba dneva od 9:00 do 19:00.
predstavitev obrtnih poklicev
zanimiva ponudba in sejemski popusti
predstavitev malih čistilnih naprav (JKP Dravograd)
bogat kulturno zabavni program
animacijska predstava za najmlajše
srečanje harmonikarjev diatonikov
in velika nagradna tombola

lepo povabljeni

koroške obrtno podjetniške zbornice

