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Sobota, 3.10.,  
od 10.00 ure 
park Dvorca Bukovje

Jesenski ŽAV-ŽIV

     JESENSKA DRUŽINSKA ZABAVA:
     izrezovanje buč,
     delavnice iz naravnih materialov,
     športno zabavna animacija,
     poslikava obraza,
     glasbene točke,
     grajski tobogan,
     palačinke, kostanj, sladek mošt...
  
     in še kakšno presenečenje!

V primeru slabega vremena bo prireditev naslednjo soboto!

Območna izpostava Dravograd

VSEBINA
Stičišče od 1. do 31. oktobra 2015

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

Fotografija na naslovnici:  M
Rok za oddajo vsebin za novembersko številko je 15. oktober 2015.

Dan za ... izbor prireditev in dogodkov

Koledar prireditev in dogodkov od 1. do 31.oktobra 2015

Kotiček Občine Dravograd

Napoved dogodka:  DRUŽENJE NA MOSTU

Pretekli dogodek: KDO JE NAJMOČNEJŠI KOROŠEC V 2015?

Bili smo tam

Obvestila

Program Koroške televizije Dravograd  - oktober 2015

Ekologija: ŠE VEDNO AKTUALNA NACIONALNA 

ENERGETSKA POT
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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: Robert 
Preglau, Žarko Tomšič, Katja Čevnik. 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 Stiči-
šču: tajništvo JZ Dravit, e-pošta: dvorecbukovje@dravit.si, tel: 02 8723 583. Naklada: 3200 izvodov. Prelom in priprava 
za tisk: JZ Dravit., oktober 2015. Izdajatelj ne odgovarja za spremembe v programu. Za točnost informacij odgovarja 
prijavitelj prireditve.



Kmet Manfred Menz iz pokrajine Baden-Wuert-
temberg se je preusmeril v poljedelstvo brez 
mineralnih ali organskih gnojil. Proučeval je delo 
deževnikov in odkril metodo, kako je potrebno 
zemljo obdelovati, da imajo deževniki odlične 
življenjske pogoje in s svojimi iztrebki ustvarijo 
čim več humusa. Njegove zanimive izkušnje nam 
bo posredoval agronom Dejan Rengeo iz Gorič-
kega, širši javnosti znan kot aktivist za legalizacijo 
konoplje in eden prvih pridelovalcev v Sloveniji. 
Pojasnil nam bo, kako vsestransko uporabna je ta 
rastlina. 

Ob 18.00, Dvorec Bukovje

Glede na poslabšanje prometno varnostnih raz-
mer v Sloveniji in na hude posledice v nesrečah, 
bo potekalo predavanje o prometni varnosti. 
Obravnavane bodo naslednje teme: pešci in ko-
lesarji - uporaba primernih površin ter previdnost 
pri prečkanju in vožnji s kolesom, uporaba varno-
stnega pasu, starejši vozniki, vožnja po avtocesti, 
uporaba mobitela med vožnjo in prisotnost alko-
hola. Predaval bo Miroslav Črešnik, učitelj cestno-
prometnih predpisov ter trener varne vožnje iz 
Šole vožnje Relax.

Ob 17.00, Knjižnica Dravograd
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STRANDogajanje v naslednjih tednih. Izbor edinstvenih dogodkov, ki jih gotovo ne bomo zamudili.

DAN ZA ... IZBOR PRIREDITEV IN DOGODKOV

četrtek, 22. oktober

JESENSKI ŽAV-ŽIV
sobota, 3. oktober

Prvo oktobrsko soboto bo v parku Dvorca Bukov-
je zdaj že tradicionalno potekal Jesenski žav-živ, 
razigrano družinsko dopoldne z igro, delavnicami 
in animacijami. Najmlajši se bodo lahko preiz-
kusili v športnih aktivnostih, ustvarjalnih delav-
nicah, skakali bodo po napihljivem gradu ter se 
okrepčali s sladkimi dobrotami in pijačo. Pridite in 
preživite prijeten družinski dopoldan. V primeru 
slabega vremena bo prireditev prestavljena na 
naslednjo soboto! Vstopnine ni.

Ob 10.00, Park Dvorca Bukovje

HUMANITARNA AKCIJA 
»DROBTINICA«
sobota, 17. oktober

Drobtinica je vseslovenska akcija ob svetovnem 
dnevu hrane. Pridružuje se ji tudi naša občina. To-
krat bodo zbirali prostovoljne prispevke za učen-
ce OŠ Neznanih talcev Dravograd. Stojnici bosta 
postavljeni pred trgovino TUŠ na Mariborski cesti 
in pred trgovino MERCATOR v Traberg centru. Z 
nabranimi prihodki od prodaje darovanega kruha 
bodo lahko socialno šibkejšim učencem OŠ Dra-
vograd privoščili topel obrok malice ali kosila.

8.00 – 12.00, TUŠ in Mercator

LIBELIŠKI DAN ODPRTIH 
VRAT
nedelja, 4. oktober

Libeličani vas ponovno vabijo v svojo družbo, saj 
vam na stežaj odpirajo svoja vrata. Poskrbeli bodo 
za kulturni program, ogledali si boste lahko mu-
zejske zbirke in razstavo Saše Pšeničnik iz Libelič. 
Na prireditvi vam bodo ponudili "libeliško repno 
župo", za domače dobrote pa bodo poskrbele 
libeliške gospodinje. Organizator je KS Libeliče v 
sodelovanju z vrtcem, šolo, KPD in GD Libeliče.
Ob 14.00, Libeliče

TRIJE ELEMENTI 
DOBREGA POČUTJA
sreda, 7. oktober

Na predavanju mag. Zmaga Godine spoznajte, 
kako zdravi ste danes in kako lahko z določenimi 
dejanji povečate svojo življenjsko energijo in ži-
vite dlje. Male stvari, kako jeste, se gibate in spite 
vsak dan, štejejo bolj kot mislite. Vsako prvo sredo 
v mesecu vas vabimo na sklop motivacijskih pre-
davanj JEJ, MIGAJ, SPI. Organizatorja sta Krščan-
ska adventistična cerkev Dravograd v sodelova-
nju s Knjižnico Dravograd.

Ob 18.00, Knjižnica Dravograd

ČIŠČENJE IN HRAMBA 
SEMEN
ponedeljek, 5. oktober

S semeni veliko rokujemo, pa se tega niti ne 
zavedamo: z največjim zavedanjem seveda 
takrat, ko jih vzgajamo, pobiramo, čistimo in 
spravljamo v vrečke in nato posejemo. Ven-
dar nas spremljajo tudi skozi vse leto pri či-
sto vsakdanjih opravilih – ko kuhamo, z njimi 
ustvarimo vrt v cvetličnih lončkih na okenski 
polici, z njihovo pomočjo skrbimo za zdravje, 
kadar želimo odišaviti prostor, z njimi lahko 
nahranimo ptice pozimi; iz njih lahko nare-
dimo lep okras, ki običajno v jeseni krasi vrat 
marsikatere mamice ali babice. To in še mar-
sikaj o semenih se bomo spomnili in naredili 
na predavanju z delavnico pod vodstvom 
Nuše Hamler. Vstopnine ni. 
Ob 18.00, Dvorec Bukovje

ODPRTJE RAZSTAVE DEL 
FRANJA MAROŠKA
četrtek, 8. oktober

Dravograjski umetnik Franjo Marošek ustvarja že 
več kot 15 let. Do sedaj je imel kar nekaj domačih 
samostojnih, mednarodnih ter skupinskih razstav. 
Je član Društva rezbarjev in modelarjev lesa Slo-
venije, društva likovnikov Koroške regije in član 
likovne sekcije pri Kulturnem društvu Dravograd, 
ki ji tudi predseduje. Vsako leto se udeležuje med-
narodnih in domačih rezbarsko –kiparskih kolonij. 
Tokrat ponovno svoja dela na ogled postavlja v 
domačem mestu. Razstava bo na ogled v delov-
nem času Infopisarne do 31. oktobra.

Ob 17.00, Infopisarna Dravograd

sreda, 14. oktober

SPOZNAVANJE POPOL-
NEGA POLJEDELJSTVA

VIZIJA NIČ V LOKALNI 
SKUPNOSTI



zato vas v soboto ob 14.uri vabimo k cerkvi 
sv. Ožbolta. Po končanem kulturnem pro-
gramu sledi manjša pogostitev. Vabljeni!
Ob 14.00, cerkev sv. Ožbolta v Šentjanžu

ZLATA JESEN DRAVOGRADA
TD Dravograd tudi letos organizira tra-
dicionalno ZLATO JESEN DRAVOGRADA. 
Krajevne skupnosti se bodo tokrat pome-
rile v kuhanju "rpičeve župe", podelili bodo 
priznanja za lepo urejeno okolico, posebni 
gostje pa bodo vokalna skupina "Il Divji". 
V primeru slabega vremena, bo prireditev 
potekala v telovadnici OŠ Dravograd.
Ob 14.00, Prireditveni prostor Lukna

ODPRTJE RAZSTAVE LIKOVNIH DEL 
22. EX TEMPOR DRAVOGRADA
Tudi letos bo okrog 20 slikarjev več dni 
ustvarjalo v Dravogradu.
Ob 18.00, Dvorec Bukovje

KOŠARKA PIONIRJI U-15  1. SKL VZHOD, 
DRAVOGRAD KOROŠKA A : HOPSI 
POLZELA
Ob 10.00, dvorana ŠPiC D

KOŠARKA MLADINCI 1. B SKL 
DRAVOGRAD KOROŠKA : KONJICE/
ZREČE
Ob 17.00, dvorana ŠPiC D

ZAHVALNA NEDELJA
Sveta maša in razstava darov narave pred 
cerkvijo.
Ob 9.30, farna cerkev sv. Janeza 
Evangelista v Dravogradu

KOŠARKA PIONIRJI U-15  1. SKL VZHOD, 
SKUPINA 1A DRAVOGRAD KOROŠKA A: 
AKK BRANIK
Ob 10.00, dvorana ŠPiC D 

NOGOMET – STAREJŠI CICIBANI 
KOROŠKA NŠ DRAVOGRAD : KNK 
FUŽINAR 2
Ob 10.00, Športni center Dravograd

NOGOMET MLAJŠI DEČKI 1 
NŠ DRAVOGRAD : POHORJE
Ob 12.00, Športni center Dravograd

NOGOMET 2. SML IN 2. SKL 
DRAVOGRAD-SLOVENJ GRADEC : 
DRAVA PTUJ
Ob 14.00 in 16.00, Športni center 
Dravograd

"DRUŽENJE NA MOSTU"
Ponovna otvoritev prenovljenega starega 
mostu čez reko Dravo. V primeru slabega 
vremena se dogodek prestavi za en teden! 
Več o prireditvi na strani 10.
Ob 15.00, stari most čez reko Dravo

JESENSKE SERENADE – ČASOPLES
Nastopata Anja Gaberc – harfa in  Irena 
Kavčič – flavta. Koncert z besedo povezuje 
Tina Uršič.
Ob 20.00, Dvorec Bukovje

KOŠARKA PIONIRJI U-13  1. SKL VZHOD, 
SKUPINA 03 DRAVOGRAD KOROŠKA A : 
ŠENTJUR TAJFUN
Ob 9.00, dvorana ŠPiC D

JESENSKI ŽAV ŽIV
Razigrano družinsko dopoldne z igro, 
delavnicami in animacijami. V primeru 
slabega vremena bo prireditev naslednjo 
soboto. Podrobnosti preberite na strani 4.
Ob 10.00, Dvorec Bukovje

KOŠARKA PIONIRJI U-13  1. SKL VZHOD, 
SKUPINA 03 DRAVOGRAD KOROŠKA A : 
KŠ SANI BISTRICA
Ob 11.30, dvorana ŠPiC D

NOGOMET 3.SNL - ČLANI 
KOROŠKA DRAVOGRAD : VIDEM
Ob 16.00, Športni center Dravograd

DRUŽENJE POD LIPO V ŠENTJANŽU
KS Šentjanž pri Dravogradu organizira 
srečanje "Krajani KS se družimo pod Lipo",

Športni dogodki

Turizem

Mladinske dejavnosti

Drugi dogodki

IZBOR PRIREDITEV IN DOGODKOV V BARVAH

Kulturni dogodki
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SREČANJE STAROSTNIKOV V 
TRBONJAH
Krajevni odbor RK Trbonje in KS Trbonje 
vabita na srečanje starostnikov iz Krajevne 
skupnosti Trbonje.
Ob 13.00, Gasilski dom Trbonje

TRADICIONALNO JESENSKO DRUŽENJE
ali dan odprtih vrat v Libeličah. Podrobno-
sti na strani 4.
Ob 14.00, Libeliče
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ČETRTEK, 1. oktober

JESENSKO USTVARJANJE
Tudi letos bomo v MCD nadaljevali z 
ustvarjalnimi delavnici, na katere vabimo 
vse, ki radi ustvarjajo, rišejo, lepijo in bar-
vajo. Tema tokratne delavnice bo jesen. 
Poskrbeli bomo, da vam ne bo dolgčas. 
Delavnica je brezplačna. Zaradi nabave 
materiala so prijave na delavnico OBVE-
ZNE!  Zbiramo jih na našem e-naslovu 
mladinskicenter.dravograd@gmail.com
Ob 10.00, dvorana MCD

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

KEGLJANJE 2. SLOVENSKA LIGA - 
VZHOD, DRAVOGRAD : MIKLAVŽ
Ob 17.00, Športni center Dravograd

2. LETNI KONCERT VOKALNO INSTRU-
MENTALNE SKUPINE PLANIKA
Nastopili bodo, VIS Planika, kantavtor 
Milan Kamnik, mlada harmonikarka Sara 
Blažek iz Dovž, Ženska vokalna skupina 
Šentjanž, harmonikarska skupina Diato-
nik Dravograd in Maks Vinšek iz Dravč. 
Vstopnine ni!
Ob 18.00, Dom borcev Šentjanž

JEZ – DER DAMM 
nastopajo Člani Klubov koroških študentk/
študentov- režija Marjan Štikar . Prireditelji 
so SPZ, KKZ, SPD ROŽ, MePZ Podjuna, OPZ 
Kralj Matjaž in Kulturni dom Pliberk.
Ob 20.00,  Kulturni dom Pliberk

SOBOTA, 3. oktober

ČIŠČENJE IN HRAMBA SEMEN
Predavanje o rokovanju s semeni. Organi-
zator je Društvo Ajda Koroška. Vstopnine 
ni. Podrobnosti na strani 4.
Ob 18.00, Dvorec Bukovje

KOLEDAR PRIREDITEV IN DOGODKOV od 1. do 31. oktobra 2015

PETEK, 2. oktober

SREDA, 7. oktober
KOSTANJEV PIKNIK DRUŠTVA 
UPOKOJENCEV
Kostanje in mošt nudi društvo. Zbirališče 
za pohodnike ob 13.00 uri pred pisarno.
Ob 14.00, Kmečki turizem Vrajenk na Viču

TRIJE ELEMENTI DOBREGA POČUTJA
prvo predavanje mag. Zmaga Godine
Organizatorja sta Krščanska adventistična 
cerkev Dravograd v sodelovanju s Knjižni-
co Dravograd. Podrobnosti na strani 4.
Ob 18.00, Knjižnica Dravograd

NEDELJA, 4. oktober

PONEDELJEK, 5. oktober

SOBOTA, 10. oktober

NEDELJA, 11. oktober

ČETRTEK, 8. oktober
ODPRTJE RAZSTAVE LIKOVNIH DEL 
FRANJA MAROŠKA
Razstava bo na ogled do 31. oktobra v 
delovnem času Infopisarne. Podrobnosti 
preberite na strani 5.
Ob 17.00, Infopisarna Dravograd

MRTVEC PRIDE PO LJUBICO 
Igra Svetlane Makarovič, nastopata 
Prešernovo gledališče Kranj in mestno 
gledališče Ptuj. Prireditelja sta Slovenska 
prosvetna zveza in Kulturni dom Pliberk.
Ob 20.00,  Kulturni dom Pliberk



09
STRAN

08
STRAN

KOLEDAR PRIREDITEV IN DOGODKOV od 1. do 31. oktobra 2015
Terminski razpored prireditev in dogodkov v občini Dravograd

SPOZNANJE POPOLNEGA 
POLJEDELSTVA
Organizator je Društvo Ajda Koroška. Vsto-
pnine ni. Podrobnosti preberite na strani 5.
Ob 18.00, Dvorec Bukovje

SREDA, 14. oktober KOŠARKA ČLANI 4. SKL VZHOD 1,
DRAVOGRAD KOROŠKA : RADENSKA 
CREATIV SOBOTA
Ob 19.00, dvorana ŠPiC D

NEDELJA, 18. oktober
VILININ DEŽEVNI DAN
Animacije za otroke. Vabita Javni zavod 
Dravit in animacijska skupina Vilina. 
Vstopnine ni!
Ob 10.00, Dvorec Bukovje

KOŠARKA PIONIRJI U-15  1. SKL VZHOD, 
DRAVOGRAD KOROŠKA A : KONJICE 
ZREČE
Ob 10.00, dvorana ŠPiC D

NOGOMET–STAREJŠI CICIBANI KOROŠKA 
NŠ DRAVOGRAD : NŠ MARKO ŠULER 
SLOVENJ GRADEC
Ob 10.00, Športni center Dravograd

NOGOMET MLAJŠI DEČKI 1 
NŠ DRAVOGRAD : ŠENTJANŽ MARJETA
Ob 12.00, Športni center Dravograd

KOŠARKA MLADINCI 1. B SKL 
DRAVOGRAD KOROŠKA : ŠENTJUR 
TAJFUN
Ob17.00, dvorana ŠPiC D

SREČANJE S SORODNIKI 
V Koroškem domu starostnikov v mesecu 
oktobru pripravljamo Srečanje s sorodniki. 
Ob tej priložnosti bomo izdali že 20. Glasilo 
Moj drugi dom. Hkrati bomo namenu pre-
dali prenovljene skupne prostore doma. Za 
vas pripravljamo pester kulturni program 
s srečelovom in popoldanskim druženjem. 
Dogodek se prične že v petek, 16.10.2015 
ob 15. uri s sveto mašo v domski dvorani. 
Vabljeni!
Ob 9.30. Koroški dom starostnikov Črneče

HUMANITARNA AKCIJA "DROBTINICA"
Postavljeni bosta dve stojnici, pred trgo-
vino TUŠ na Mariborski cesti, druga pred 
trgovino MERCATOR v Traberg centru. 
Podrobnosti na strani 5.
8.00–12.00, pred TUŠem in MERCATORjem

KOŠARKA KADETI 1. SKL SKUPINA 1
DRAVOGRAD KOROŠKA : ECE CELJE
Ob 10.00, dvorana ŠPiC D

NOGOMET 3.SNL - ČLANI 
KOROŠKA DRAVOGRAD : BREŽICE 1919
Ob 15.30, Športni center Dravograd

KEGLJANJE 2. SLOVENSKA LIGA - 
VZHOD, DRAVOGRAD : ŠOŠTANJ
Ob 17.00, Športni center Dravograd

ČETRTEK, 15. oktober
BESEDE MED URŠLJO IN PECO
Predstavitev zbornika. Nastopajo Literati iz 
Mežiške doline in Lidija Vidmar. Prireditelji 
so DSPA, Oder 73 in Kulturni dom Pliberk.
Ob 19.00,  Kulturni dom Pliberk

SOBOTA, 17. oktober

PETEK, 23. oktober
KOSTANJEV PIKNIK MCD
Vabljeni na kostanjev piknik, ki bo potekal 
pred dvorano MCD.
Ob 18.00, pred MCD

SOBOTA, 24. oktober
35 LET MoPZ KRALJ MATJAŽ - KONCERT
Prireditelja sta MoPZ Kralj Matjaž in 
Kulturni dom Pliberk.
Ob 19.30, Kulturni dom Pliberk

KOŠARKA KADETI 1. SKL SKUPINA 1
DRAVOGRAD KOROŠKA : ECE CELJE
Ob 10.00, dvorana ŠPiC D

KOŠARKA ČLANI 4. SKL VZHOD 1
DRAVOGRAD KOROŠKA : HELIOS SUNS 
MLADI
Ob 19.00, dvorana ŠPiC D

NOGOMET 2. SML IN 2. SKL 
DRAVOGRAD-SLOVENJ GRADEC : AHA 
EMMI BISTRICA
Ob 13.00 in 15.00, ŠC Dravograd

KOŠARKA MLADINCI 1. B SKL 
DRAVOGRAD KOROŠKA : HOPSI 
POLZELA / ELEKTRA ŠOŠTANJ
Ob 17.00, dvorana ŠPiC D

NEDELJA, 25. oktober

ČETRTEK, 29. oktober

NEDELJA, 25. oktober

NEŽKA SE MOŽI 
Nastopa SNG Drama Ljubljana. Prireditelja 
sta Slovenska prosvetna zveza in Kulturni 
dom Pliberk.
Ob 20.00, Kulturni dom Pliberk

PETEK, 30. oktober
FIFA TURNIR
Vsi ljubitelji igranja Fife lepo vabljeni na 
FIFA TURNIR, ki se bo odvijal v dvorani 
MCD. Igrala se bo igra FIFA 2016. Prijave 
zbiramo do petka, 23.10.2015, preko e- 
pošte mladinskicenter.dravograd@gmail.
com . Prijav preko Facebook dogodka ne 
bomo upoštevali. Število prijav je omeje-
no!
Ob 15.00, Dvorana MCD

KOMEMORACIJA OB DNEVU MRTVIH
občinski odbor ZB za vrednote NOB DRA-
VOGRAD organizira občinsko komemo-
racijo pri spomeniku vsem žrtvam vojn. V 
programu sodelujejo MoPZ DU Dravograd 
in Pihalni orkester Šentjanž.
Ob 16.00, spomenik pred občinsko stavbo

PROSLAVA OB DNEVU REFORMACIJE 
V programu sodeluje ŽPZ Lipa.
Ob 18.00, Dvorec Bukovje

SOBOTA, 31. oktober
NOGOMET STAREJŠI DEČKI U-15 
VZHOD, NŠ DRAVOGRAD : FARMATECH 
VERŽEJ
Ob 11.00, Športni center Dravograd

NOGOMET 3.SNL - ČLANI 
KOROŠKA DRAVOGRAD : DRAVINJA
Ob 14.00, Športni center Dravograd

SHOD ČAROVNIC PRED DVORCEM 
BUKOVJE
Po dveh zelo uspelih in odmevnih shodih  
ste zopet vabljene vse čarovnice, mlade, 
stare, z metlami ali brez, tudi tiste, ki si to 
le želite… V primeru slabega vremena 
prireditev odpade. 
Ob 17.00, Dvorec Bukovje

ŠTIRJE LETNI ČASI – KONCERT
Nastopajo Zdovčeva dekleta, Kärntner Trio 
Logie, Die Rosentaler in Donet. Prireditelja 
sta Kvintet Donet in Kulturni dom 
Ob 19.30, Kulturni dom Pliberk



 

 

Plačilo UPN nalogov (položnic)  
BREZ PROVIZIJE 

 

 
Občina Dravograd  v sodelovanju  z NLB Poslovalnico 

Dravograd  omogoča plačevanje položnic brez provizije za 
naslednje izdajatelje: 

• JAVNO KOMUNALNO PODJETJE DRAVOGRAD 
• OSNOVNA ŠOLA NEZNANIH TALCEV DRAVOGRAD 
• OSNOVNA ŠOLA ŠENTJANŽ PRI DRAVOGRADU 
• VRTEC DRAVOGRAD 
• KRAJEVNA SKUPNOST DRAVOGRAD 
• KRAJEVNA SKUPNOST LIBELIČE 
• KRAJEVNA SKUPNOST ČRNEČE 
• KRAJEVNA SKUPNOST ŠENTJANŽ PRI DRAVOGRADU 
• KRAJEVNA SKUPNOST TRBONJE 
• DRAVIT DRAVOGRAD 
• KNJIŽNICA DRAVOGRAD 
• ZDRAVSTVENI DOM DRAVOGRAD 
• OBČINA DRAVOGRAD ( velja za račune »01225-

XXXXXXXXXX«:takse, zamudne obresti,…) 

Ugodnost velja samo v NLB Poslovalnici Dravograd do 
31.12.2015, le za fizične osebe. 

              

OGLAŠUJTE 
V STIČIŠČU

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

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

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

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

Obvestila in informacije občinske uprave
KOTIČEK OBČINE DRAVOGRAD 11

STRAN

Jesenska  
rihta 2015

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

Sobota, 3.10. ob 10.00
Dvorec Bukovje
JESENSKI ŽAV-ŽIV

Območna izpostava Dravograd

Nedelja, 4.10. 
Libeliče
DAN ODPRTIH VRAT

Petek, 2.10. ob 15.00
Prenovljeni stari most
DRUŽENJE NA MOSTU

Sobota, 3.10. ob 14.00
Prireditveni prostor Lukna
ZLATA JESEN  DRAVOGRADA

Sobota, 3.10. ob 18.00
Dvorec Bukovje
OTVORITEV RAZSTAVE 
EX TEMPORE



NAPOVED DOGODKA
BESEDILO: ,  FOTOGRAFIJA: 
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DRUŽENJE NA MOSTU

DRAVOGRAD JE ZNAN PO MOSTOVIH. MENDA JIH IMA V SLOVENIJI NAJVEČ NA PREBIVALCA. EDEN TEH, KI 
JE NEUGLEDEN IN ZARJAVEL, DOLGO KVARIL UGLED DRAVOGRADA, BO POSLEJ POMEMBNO PRISPEVAL K 
UREJENEM IN SODOBNEM VIDEZU MESTA TER VARNEMU PREHODU ČEZ DRAVO.

V      občini Dravograd imamo kar enajst mo-
stov, ki vodijo čez Dravo, Mežo in Mislinjo. 
Enega izmed teh, stari most čez Dravo, so 

se odločili prenoviti ter ga ponuditi v uporabo 
pešcem in kolesarjem. 137 metrov dolg in 4,5 
metra širok most je bil od leta 1972 najprej zaprt 
za motorni promet, pozneje tudi za pešce in ko-
lesarje. Ponovno odprtje mostu, ki bo videti, kot 
bi bil iz lesa, bo 2. oktobra ob 15. uri.

Igrale bodo vse tri godbe na pihala naše občine, 
ter ob njih še mažoretke iz Radelj ob Dravi, per-
spektivni domači pevki in kolesarji s prirejenimi 
kolesi. Prav tako se boste vsi lahko okrepčali s 
hrano in pijačo, obeta pa se nam še kakšno pre-
senečenje. Prireditev tako ni mišljena kot zgolj 
uradna otvoritev nove infrastrukturne pridobi-
tve, temveč je zasnovana kot druženje Dravo-
grajčanov na nenavadnem mestu, mostu nad 
Dravo. Vsi pa vemo, kakšen je dejanski in sim-
bolni pomen mostu - POVEZOVANJE. Zato nam  
dravski most ob tej priložnosti ne bo predstavljal 
zgolj možnosti prehoda, ampak priložnost, da 
se na njem zadržimo dalj časa, se poveselimo 
in obudimo spomine na čase, ko je bil še edina 
možnost prehoda čez bregove Drave za številne 
Korošce.

Vabljeni, da se nam pridružite v petek, 2. 10. 
ob 15. uri na Meži (na novozgrajenem parkiri-
šču) in se eni prvih sprehodite ali s kolesom, 
rolerji, rolko..., popeljete po obnovljenem 
mostu!

Obnova mostu, ki ga je projektiral Dravograjčan 
Milan Prša, obnovila pa Vertikala-X d.o.o. iz Me-
žice, je stala 700 tisoč evrov. Od tega je občina 
prispevala cca. 245.000 evrov, ostalo pa je bilo 
sofinancirano s strani Evropske unije. Na in ob 
obnovljenem mostu bodo postavljeni: infor-
macijski terminal, klopi, stojalo za kolesa, pitnik, 
stari transformator,  koši in paneli, na katerih bo 
slikovno predstavljena zgodovina Dravograda.

Slovesnost ob odprtju bo predvsem nevsakda-
nja. S svojim obiskom in izbranimi besedami nas 
bo počastil slavnostni govornik Tone Partljič. 

NAPOVED DOGODKA
BESEDILO: Katja Čevnik  FOTOGRAFIJI: foto arhiv JZ Dravit

V primeru slabega 
vremena bo prireditev 
naslednji petek! 
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KDO JE NAJMOČNEJŠI KOROŠEC 
V 2015?

ČEPRAV Z ZAMIKOM ENEGA TEDNA OD PRVOTNO NAČRTOVANEGA DOGODKA, NAM JE V SOBOTO 12. 
SEPTEMBRA V SO-ORGANIZACIJI FITNES CENTRA ANDFIT, JZ DRAVIT IN ŠD TITANI LE USPELO IZPELJATI 
ŽE TRETJE TEKMOVANJE ZA NAJMOČNEJŠEGA KOROŠCA V DRAVOGRADU. NASLOV NAJMOČNEJŠEGA 
PRIPADA ALJAŽU MLAČNIKU.

Tekmovanje je, kot že leto poprej, potekalo 
pred dvorano ŠPiC D, kjer se je letos za na-
slov potegovalo pet tekmovalcev iz štirih 

Koroških občin. V okviru tekmovanja je potekalo 
tudi tekmovanje Krajevnih skupnosti občine Dra-
vograd v vlečenju vrvi za pokal Občine Dravograd.

Zmago in naslov najmočnejšega je dosegel 
zmagovalec tekmovanja leta 2012 Aljaž Mlač-
nik, drugo mesto je zasedel domačin in in zma-
govalec tekmovanj 2007 in 2008 Andrej Vožič, 
tretje mesto pa je pripadlo lanskemu zmago-
valcu Boštjanu Naveršniku. Četrti je bil še en 
domačin Klemen Ječič, peto mesto je zasedel 
Tomaž Verdinek. Vsi tekmovalci so prejeli prak-
tične nagrade in nagrade podjetja ANDFIT, zma-
govalec pa je prejel še grb občine Dravograd.

Med odmorom je potekalo tudi tekmovanje 
krajevnih skupnosti v vleki vrvi za pokal ob-
čine Dravograd, kjer je suvereno brez poraza 
slavila ekipa KS DRAVOGRAD. Omeniti mora-
mo še, da sta se tekmovanja udeležili le Krajevni 
skupnosti Črneče in Dravograd. 

Za zabavo in izobraževanje sta poskrbela tudi 
AMD Dravograd in AMZS Slovenije, ki sta na 
tekmovanje pripeljala tudi simulator prevrača-
nja avtomobila, s pomočjo katerega je inštruktor 
AMZS prikazal pravilno reševanje iz prekucnje-
nega vozila. 

Prvi dve TEKMOVANJI ZA NAJMOČNEJŠEGA KO-
ROŠCA sta potekali v letih 2007 in 2008 na ob-
činskih prireditvah Občine Slovenj Gradec. Leta 
2012 pa smo v Lukni, v so-organizaciji fitnes cen-
tra ANDFIT, JZ DRAVIT in ŠD TITANI izpeljali prvo 
tekmovanje v občini Dravograd. Tako je bilo to 
že tretje tekmovanje v Dravogradu, na katerem 
smo podelili naslov NAJMOČNEJŠEGA KORO-
ŠCA 2015. 

Lepo sobotno popoldne, pet tekmovalcev željnih 
zmage in množica obiskovalcev je napovedovalo 
srdit boj za letošnji naslov. Letošnje tekmovanje 
je bilo posebno tudi zaradi tega, ker so se prvič 
pomerili vsi dosedanji zmagovalci. Tekmovalci 
so tekmovali v petih različnih disciplinah, kjer so 
morali pokazati ne samo moč, ampak tudi vzdr-
žljivost in hitrost. Hoja z bremenom težkim okoli 
170 kilogramov, držanje 8 kilogramskih uteži v od-
ročenju, enominutno dvigovanje 55 kilogramske 
uteži nad glavo, vleka 17 tonske gasilske cisterne 
in enominutno obračanje 260 kilogramske gume, 
so od tekmovalcev zahtevale zadnje atome moči. 
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PRETEKLI DOGODEK
BESEDILO:  Andrej Vožič, FOTOGRAFIJE:  Matic Grudnik



čena in da so objekti primerni za uporabo. Tako so že pred časom začeli s priključevanjem uporabnikov na novo zgrajeno 
kanalizacijo. V začetku tega leta so tako že priključili uporabnike v naselju Šentjanž, Črneče, Vič in Meža. Na občini po-
udarjajo, da se morajo vsi uporabniki novega kanalizacijskega sistema na sistem priključiti v šestih mesecih po pozivu in 
plačilu komunalnega prispevka.
V okviru celotne operacije Zgornja Drava se je tako do danes skupno izgradilo približno 33 kilometrov kanalizacijskih vo-
dov, 23 črpališč, 9 zadrževalnih bazenov ter tri centralne čistilne naprave, in sicer v Selnici ob Dravi (5.000 PE), Radljah 
ob Dravi (6.600 PE) in skupna čistilna naprava Muta-Vuzenica (6.400 PE). Glavna izvajalca del na operaciji sta bila Riko, 
d. o. o. in Pomgrad, d. d. Gradbena dela je izvajalo podjetje Pomgrad, d. d., ostale operativne aktivnosti in montažna dela 
pa Riko, d. o. o. Izvajalec je dela opravil kakovostno in v skladu z evropskimi kakovostnimi standardi. Uporabljala se je 
moderna tehnologija, ki bo omogočala kakovostno uporabo celotnega kanalizacijskega sistema še mnoga leta. Celoten pro-
jekt je gradbeno v glavnem zaključen. V Dravogradu je popolnoma zaključen, saj so pridobljena vsa uporabna dovoljenja, 
v Selnici ob Dravi pričakujejo še uporabno dovoljenja za kanalizacijo, v Radljah ob Dravi je potrebno asfaltirati še določe-
ne cestne odseke, podobno je v Vuzenici, na Muti pa je potrebno izgraditi še en kanal. Vse tri centralne čistilne naprave 
poskusno obratujejo in imajo vse tri glavne parametre pozitivne, v najkrajšem času pa se pričakuje pridobitev uporabnih 
dovoljenj. Projekt Zgornja Drava se izvaja in počasi zaključuje v občinah, kjer še nimajo izgrajenega sistema za odvajanje 
in čiščenje komunalnih voda oziroma ta sistem še ni zgrajen v celoti. Vrednost celotnega projekta Zgornja Drava znaša 
37.094.153,00 evrov in ga delno financira Republika Slovenija, delno Kohezijski sklad Evropske unije v okviru Operativne-
ga programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Varstvo okolja - po-
dročje voda«, prednostne usmeritve »Odvajanje in čiščenje komunalnih voda«, delno pa stroške pokrivajo občinski prora-
čuni. Predvidena vrednost sklopa, ki je vezan na Občino Dravograd, znaša 3.365.654,62 evrov brez vključenega DDV-ja. Od 
tega sofinancira Republika Slovenija – del gradnje v vrednosti 467.741,85 evrov, Kohezijski sklad Evropske unije 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« v vrednosti 2.650.537,15 evrov, 
delno pa stroške pokriva Občina Dravograd v višini 247.375,61 evrov.

Operacija se izvaja 
v okviru Operativnega programa 

razvoja okoljske in prometne 
infrastrukture za obdobje 

2007–2013

V občini Dravograd na nov kanalizacijski 
sistem do sedaj priključili 97 odstotkov 
uporabnikov 
Izgradnja kanalizacije Zgornja Drava na območju Dravograda zaključena – Priključevanje novih 
uporabnikov v teku - Preostali uporabniki se na nov sistem morajo priključiti v šestih mesecih po 
pozivu in plačilu komunalnega prispevka
V okviru sklopa Izgradnja kanalizacije v občini Dravograd, ki ga občina izvaja znotraj skupine projektov Zgornja Drava 
– Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Drave (skupaj z občinami Radlje ob Dravi, Selnica ob Dravi, Muta in Vu-
zenica), so v občini Dravograd že pred časom zaključili z gradbenim delom izgradnje kanalizacijskega sistema v dolžini 
5.665 metrov, v okviru katerega so prav tako zgradili povezovalne vode iz aglomeracij Vič, Črneče, Šentjanž pri Dravogra-
du, Otiški vrh in Vič na čistilno napravo.
Županja Občine Dravograd, ga. Marijana Cigala je ob tem poudarila: »Priključevanje uporabnikov na nov kanalizacijski 
sistem poteka po načrtih, kar kaže tudi na to, da so naši občani projekt sprejeli kot svojega in se zavedajo pomembnos-
ti investicije. Trud, ki ga vlagamo v nadgradnjo lokalne okoljske infrastrukture, bo zagotovo poplačan v prihodnjih letih. 
Gre za eno pomembnejših področij, na katero prebivalci tega območja lahko vplivamo. Z varovanjem okolja, naših voda in 
podobno, pa si zagotavljamo naš skupen razvoj, tako na gospodarskem, kot tudi drugih področjih. Brez vzornega sodelo-
vanja vseh petih občin, ki v projektu sodelujemo, pa si podobne investicije zagotovo ne bi mogli privoščiti. S tem pa bi iz-
gubila celotna regija. Prav tako pa si te investicije ne bi mogli privoščiti brez sodelovanja Evropske unije, saj smo iz tega 
naslova prejeli kar velik del sredstev.«
Občina Dravograd je po zaključku gradbenega dela projekta pridobila vsa pravnomočna dovoljenja za uporabo kanaliza-
cije, ki jih je izdala Upravne enote Dravograd konec decembra 2014. To pomeni, da so dela v sklopu tega projekta zaklju-

Operacijo delno financira
Republika Slovenija

dravaDravogradA4L.indd   2 31/08/15   10:04
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Odprtje razstave  Pavla 
Ščurka, 8.9.

Odprtje razstave  Saše 
Pšeničnik, 6.8.

Koncert Borut Mori tria,
30.8.
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Odprtje MPIK 2 
DRAVOGRAD, 9.9.
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Skoraj najboljši cirkus,
5.9.
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Prenovljena muzejska 
lokomotiva, 12.9.
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Jesenske serenade - 
Počeni škafi, .10.9.

Predaja defibrilatorja  v  
uporabo, 11.9.
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Uradni obisk vojaških 
atašejev, 16.9.

Kolesarjenje in otvoritev  
kolesarke na Vratih, 18.9.

Jesenske serenade - 
Petra Vidmar, 17.9.
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OBVESTILA
Obvestila društev in drugih organizacij

PLANINSKO DRUŠTVO DRAVOGRAD

POHOD VELIKA KOPA - VUHRED, sobota, 17. oktober 2015
Vodnik:  Milan Kotnik, 031 393 319;  maxkot@siol.net .
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.
Opis ture:  Svinjak je znamenita gora z ostrim piramidastim vrhom nad Bovško kotlino, ki jo nekateri 
zaradi oblike imenujejo bovški Matterhorn. Z vrha Svinjaka bomo uživali v izjemnem razgledu na Bo-
vec in Sočo. Na poti proti domu pa si bomo po želji ogledali še muzej Triglavskega narodnega parka.
Zapeljali se bomo do Partizanskega doma pod Malo Kopo. Pot bo ves čas vodila samo navzdol, naj-
prej bomo prečili smučišča na Kopah nato po zložnih gozdnih poteh do prvih kmetij na Sv. Antonu 
na Pohorju. Ustavili se bomo pri cerkvi Sv. Antona in nadaljevali do Vuhreda. Vabljeni na lep jesenski 
pohod.

OŠ NEZNANIH TALCEV DRAVOGRAD

2. VELIKA OSVEŠČEVALNO - ZBIRALNA NAGRADNA AKCIJA »Ni debate – v Gorenje Surovi-
no dajte stare aparate.«
Zbiralna akcija bo potekala od 5. do 23. oktobra. Zbirali bomo odpadno električno in elektronsko 
opremo ter odpadne prenosne baterije. V ta namen bomo imeli za šolo od 5. do 11.10. kontejner. 
Večje kose lahko starši in krajani odlagajo v zbirne centre Gorenje Surovina (Radlje, Ravne, Slovenj 
Gradec) in ob odložitvi kosovni odpadek pripišejo OŠ Neznanih talcev.   K sodelovanju vabimo tudi 
občane Dravograda.

KNJIŽNICA DRAVOGRAD

PRAVLJIČNA URA ZA OTROKE OD 3. DO 7. LETA - vsak torek ob16.30.
Pravljične ure z ustvarjalnimi delavnicami otrokom približajo svet pisane besede, bogatijo besedni 
zaklad in spodbudijo potrebo po branju. V Knjižnici Dravograd oživi pravljični svet vsak torek ob 
16.30 uri.

KULTURNI DOM PLIBERK

Biljard:
-  Od 23.10. – 26.10 2015, avstrijsko prvenstvo v Pool-Billard-u.
-  Od 9.00 do 22.00, predstavila se bo Avstrijska elita v biljardu.
Razstave: 
-  Od 30. septembra do 28. oktobra – Slike Stanka Sadjaka.
-  Od 29. oktobra do 19. novembra – Varčna montažna hiša iz lesa.

MLADINSKI CENTER DRAVOGRAD

VADBA PO IZBIRI – SODELOVANJE S FITNES CENTROM ANDFIT
FITNES ALI KATERAKOLI VADBA, 1X TEDENSKO
Članom našega društva bo spet 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.

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

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

OZRK DRAVOGRAD

Krvodajalske akcije v oktobru:
-  Torek, 06.10.2015 za KORK ČRNEČE, ob 7.30 uri v bolnišnici Slovenj Gradec 
-  Torek, 13.10.2015 za KORK TRBONJE, ob 7.30 uri v bolnišnici Slovenj Gradec 
-  Torek, 20.10.2015 za KORK LIBELIČE, ob 7.30 uri v bolnišnici Slovenj Gradec 
-  Torek, 27.10.2015 za KORK ŠENTJANŽ, ob 7.30 uri v bolnišnici Slovenj Gradec 

PRODAJNA RAZSTAVA SLIK CUDV ČRNA V DVORCU BUKOVJE

V Centru za usposabljanje, delo in varstvo iz Črne na Koroškem smo v sami Črni in njeni okolici dne 
25. do 27. maja 2014 organizirali jubilejno deseto likovno kolonijo. Vabilu na likovno kolonijo se je 
odzvalo tudi deset slikarjev iz koroško- štajerske regije. Vsi slikarji so likovna dela, ki so jih ustvarili na 
deseti likovni koloniji podarili našemu centru z namenom, da jih lahko prodamo.

Ta likovna dela ponujamo vam v odkup. Z nakupom slike boste pripomogli k izboljšanju 
pogojev za likovno ustvarjanje otrok, mladostnikov in odraslih v našem centru na eni strani, 
po drugi strani pa boste lahko obogatili vašo zbirko v kolikor jo imate oz. boste okrasili vaše 
prostore in nenazadnje slika je lahko tudi zelo lepo darilo.

NOGOMET - ONL Dravograd

nedelja, 4.10. 2015 - 4. krog                                            nedelja, 11.10. 2015 - 5. krog     
nedelja, 18.10. 2015 - 6. krog                                         nedelja, 25.10. 2015 - 7. krog

Prva tekma se prične ob 9.00 uri, druga ob 10.10 uri.



PROGRAM KOROŠKE TELEVIZIJE DRAVOGRAD – oktober 2015
BESEDILO: uredništvo Koroške TV Dravograd
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OPOMBA:  Ob možnih nenapovedanih dogodkih ali prireditvah so možne spremembe programa! Možnost naročila osmrtnic in 
različnih voščil od 1.5. 2015 dalje. Več informacij na 031-236-481 ali v pisarni KTV Dravograd 02 87 20 143.

KEGLJAŠKI KLUB DRAVOGRAD

VABI NA KEGLJIŠČE 
V ŠPORTNEM CENTRU

Ob torkih in četrtkih ob 16.00 uri 
pa so treningi  kegljanja za 

mladino od 10 do18 leta starosti.

V septembru se je na kegljišču 
pričela nova sezona tudi za 

rekreativce. Vsi, ki bi si želeli še 
rezervirati kakšen termin, se 
obrnite na Riharda Maroška 

041 729 608.
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10:00 - Čas za malico, kratke novice  - Ponovitev sredinega sporeda  
20:00 - Čas za malico, ponovitev  - Preglednik tedna, PeTV  - Aktualna oddaja  - Vidospoti
10:00 - Čas za malico, kratke novice  - Ponovitev četrtkovega sporeda  
20:00 - Čas za malico  - Oddaja z znakovnim jezikom  - Aktualna oddaja - Vidospoti
10:00 - Ponovitev petkovega sporeda  - Pr` Francet  - Vidospoti
10:00 - Ponovitev oddaj tedna
10:00 - Čas za malico, kratke novice  20:00 - Čas za malico - Športni ponedeljek - Vidospoti
10:00 - Čas za malico, kratke novice  - Ponovitev ponedeljkovega sporeda  
20:00 - Čas za malico, ponovitev  - Obzornik  - Daljši prispevki, intervjuji  - Vidospoti
10:00 - Čas za malico, kratke novice  - Ponovitev torkovega sporeda  
20:00 - Čas za malico, ponovitev  - Šola, da se ti zrola  - Obzornik  - ŠKL  - Vidospoti
10:00 - Čas za malico, kratke novice  - Ponovitev sredinega sporeda  
20:00 - Čas za malico, ponovitev  - Preglednik tedna, PeTV  - Aktualna oddaja  - Vidospoti
10:00 - Čas za malico, kratke novice  - Ponovitev četrtkovega sporeda  
20:00 - Čas za malico  - Fleš, TurTV - Oddaja z znakovnim jezikom  - Aktualna oddaja - Vidospoti
10:00 - Ponovitev petkovega sporeda  - Pr` Francet  - Vidospoti
10:00 - Ponovitev oddaj tedna
10:00 - Čas za malico, kratke novice  20:00 - Čas za malico - Športni ponedeljek - Vidospoti
10:00 - Čas za malico, kratke novice  - Ponovitev ponedeljkovega sporeda  
20:00 - Čas za malico, ponovitev  - Obzornik  - Daljši prispevki, intervjuji  - Vidospoti
10:00 - Čas za malico, kratke novice  - Ponovitev torkovega sporeda  
20:00 - Čas za malico, ponovitev  - Šola, da se ti zrola  - Obzornik  - ŠKL  - Vidospoti
10:00 - Čas za malico, kratke novice  - Ponovitev sredinega sporeda  
20:00 - Čas za malico, ponovitev  - Preglednik tedna, PeTV  - Aktualna oddaja  - Vidospoti
10:00 - Čas za malico, kratke novice  - Ponovitev četrtkovega sporeda  
20:00 - Čas za malico  - Oddaja z znakovnim jezikom  - Aktualna oddaja - Vidospoti
10:00 - Ponovitev petkovega sporeda  - Pr` Francet  - Vidospoti
10:00 - Ponovitev oddaj tedna
10:00 - Čas za malico, kratke novice  20:00 - Čas za malico - Športni ponedeljek - Vidospoti
10:00 - Čas za malico, kratke novice  - Ponovitev ponedeljkovega sporeda  
20:00 - Čas za malico, ponovitev  - Obzornik  - Daljši prispevki, intervjuji  - Vidospoti
10:00 - Čas za malico, kratke novice  - Ponovitev torkovega sporeda  
20:00 - Čas za malico, ponovitev  - Šola, da se ti zrola  - Obzornik  - ŠKL  - Vidospoti
10:00 - Čas za malico, kratke novice  - Ponovitev sredinega sporeda  
20:00 - Čas za malico, ponovitev  - Preglednik tedna, PeTV  - Aktualna oddaja  - Vidospoti
10:00 - Čas za malico, kratke novice  - Ponovitev četrtkovega sporeda  
20:00 - Čas za malico  - Oddaja z znakovnim jezikom  - Aktualna oddaja - Vidospoti
10:00 - Ponovitev petkovega sporeda  - Pr` Francet - Vidospoti
10:00 - Ponovitev oddaj tedna
10:00 - Čas za malico, kratke novice  20:00 - Čas za malico - Športni ponedeljek - Vidospoti
10:00 - Čas za malico, kratke novice  - Ponovitev ponedeljkovega sporeda  
20:00 - Čas za malico, ponovitev  - Obzornik  - Daljši prispevki, intervjuji  - Vidospoti
10:00 - Čas za malico, kratke novice  - Ponovitev torkovega sporeda  
20:00 - Čas za malico, ponovitev  - Šola, da se ti zrola  - Obzornik  - ŠKL  - Vidospoti
10:00 - Čas za malico, kratke novice  - Ponovitev sredinega sporeda  
20:00 - Čas za malico, ponovitev  - Preglednik tedna, PeTV  - Aktualna oddaja  - Vidospoti
10:00 - Čas za malico, kratke novice  - Ponovitev četrtkovega sporeda  
20:00 - Čas za malico  - Oddaja z znakovnim jezikom  - Aktualna oddaja - Vidospoti
10:00 - Ponovitev petkovega sporeda  - Pr` Francet - Vidospoti
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Za udeležbo na telovadbi ne potrebujete predhodne kondicijske pripravljenosti, drage športne opreme ali polne 
denarnice. Vaje so preproste in primerne za vsakogar, izvajate jih po svojih zmožnostih.   

Vzemimo odgovornost za naše zdravje v svoje roke in naredimo korak naprej z vadbo 1000 GIBOV! 

Več informacij: 031/739-860 Aleksandra 

POVABILO NA   TELOVADBO  1000 GIBOV! 
Vsak trenutek  je lahko nov začetek! 

  KDAJ 

Vsako jutro od 8:00-8:30  

KJE? 

Robindvor (igrišče) 

KDO?  

VSI 

KAKO? 

Na prijazen in neboleč način.   



ŠE VEDNO AKTUALNA 
NACIONALNA ENERGETSKA POT

ukrepov 74. Predstavljene so gradnje novih 
družinskih nizkoenergijskih in pasivnih hiš, 
energijsko učinkovite prenove obstoječih sta-
novanjskih hiš kakor tudi javni objekti. Pred-
stavljene so kvalitetno obnovljene večstano-
vanjske stavbe. Predstavljena je pasivna hiša 
montažne gradnje v Slovenj Gradcu. Pred-
stavljen je Mladinski hotel Punkl na Ravnah. 

Praviloma se obnova starejše hiše začne 
z zamenjavo oken, katerim sledi toplotna 
izolacija fasade ter toplotna izolacija stropa 
proti hladni podstrehi. Zamenjava ogreval-
ne naprave pride na vrsto ob zaključku pre-
nove, saj so toplotne potrebe obnovljene 
hiše čisto drugačne. Tako sta ravnala tudi la-
stnika 40 let stare stanovanjske hiše, ki sta jo 
pred kratkim kupila v Šmartnem pri Slovenj 
Gradcu. Vabljeni k ogledu.

N    a svetovnem spletu se vam ob vpisu 
»NACIONALNA ENERGETSKA POT« 
odpre internetna stran, kjer lahko iz-

birate med predstavljenimi primeri dobre 
prakse glede učinkovite rabe energije na 
objektih v Sloveniji. Predstavljenih je 655 
energetsko dobrih stavb z enim ali več ukre-
pi učinkovite rabe energije. Npr.: pasivna izra-
ba sonca, sprejemniki sončne energije, mala 
hidroelektrarna, termoizolacija oboda stavbe, 
pasivna hiša, sončna elektrarna itd.

Primer je predstavljen s fotografijami. Po-
leg opisa vsakega ukrepa in podatkov o stav-
bi so navedeni podatki o lastniku objekta. Z 
lastnikom lahko stopite v kontakt in se z njim 
dogovorite tudi za ogled ukrepa, ki vas zanima.

Septembra 2008 je bila javnosti predsta-
vljena Regijska energetska pot Notranjsko-
-kraške regije. Danes pa Nacionalna ener-
getska pot združuje Slovenijo in širi ideje o 
obnovljivih virih in učinkoviti rabi energije.

Investitorji (gospodinjstva, podjetniki) si z 
ogledom uspešnih ukrepov in pogovorom z 
uporabnikom olajšajo odločitve za energetsko 
učinkovite investicije. Šolarji (učenci, dijaki, 
študentje) in njihovi učitelji dobijo učni pripo-
moček. Izvajalci (projektanti, monterji, grad-
beniki) si z ogledi dobrih praks osvežijo znanja 
in pogledajo v delo konkurence. Nacionalna 
energetska pot je primerna tudi za specifične 
skupine kot so energetski krožki, udeleženci 
raznih sestankov s področja rabe energije itd. 

Iz Koroške regije je predstavljenih 36 
objektov. Na posameznih objektih je opi-
sanih tudi več ukrepov; tako je število vseh

Prezračevalna 
naprava v 
stanovanjski hiši

ZLATA JESEN DRAVOGRADA

SOBOTA, 03.10.2015, ob 14. uri 
PRIREDITVENI PROSTOR LUKNA 

 -  PODELITEV PRIZNANJ ZA LEPO OKOLJE
	 -		TEKMOVANJE	V	KUHANJU	RPIČEVE	ŽUPE	

MED KRAJEVNIMI SKUPNOSTMI
	 -		STOJNIČNE	PREDSTAVITVE
 -  BOGAT KULTURNI PROGRAM
	 -		BREZPLAČNA	POKUŠINA	RPIČEVE	ŽUPE

POSEBNI GLASBENI GOSTJE – 
VOKALNA SKUPINA

»IL DIVJI«

VLJUDNO VABLJENI

                      TURISTIČNO DRUŠTVO DRAVOGRAD
V primeru slabega vremena, bo prireditev potekala v OŠ Dravograd.

EKOLOGIJA30
STRAN BESEDILO: Svetovalna pisarna ENSVET Slovenj Gradec , FOTOGRAFIJA: svetovni splet



Shod čarovnic
Dvorec Bukovje

sobota, 31.10. ob 17.uri

- živa glasba
- čarovniški ples     
- lov na čarovnico     
- kuhanje zvarkov
- izbor čarovnice leta...

VSTOP 
PROST!

Območna izpostava Dravograd


