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STRANShod 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

VSEBINA
Stičišče od 1. do 31. oktobra 2015

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

Fotografija na naslovnici:  Žarko Tomšič
Rok za oddajo vsebin za decembersko številko je 15. november 2015.

Dan za ... izbor prireditev in dogodkov

Koledar prireditev in dogodkov od 1. do 30. novembra 2015

Kotiček Občine Dravograd

Napoved dogodka:  LEPOTICA IN PSIHOANALITIČNA ZVER

Pretekli dogodek: ZLATA JESEN DRAVOGRADA

Bili smo tam

Obvestila

Program Koroške televizije Dravograd  - november 2015

Ekologija: PRENOVA KOTLOVNICE S SREDSTVI EKO SKLADA
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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., november 2015. Izdajatelj ne odgovarja za spremembe v programu. Za točnost informacij odgo-
varja prijavitelj prireditve.



V debatnem krožku dijakov Gimnazije Ravne 
bodo sodelovali zlati bralci OŠ Neznanih talcev 
Dravograd in OŠ Šentjanž. V prvem sklopu bodo 
skozi različne discipline spoznavali pomen grdih 
besed na tematiko beguncev, bega in begunstva. 
V okviru tega bodo merili knjižne mišice in ugota-
vljali, kakšno moč imajo besede in do kam sežejo.

Ob 13.00, Knjižnica Dravograd

Društvo gojiteljev malih živali na Koroškem prireja 
že 24. društveno razstavo malih živali. Ves vikend 
bodo na ogled kunci, ptice, golobi, morski prašič-
ki, okrasna in vodna perutnina in še in še. Razstava 
bo odprta v petek, 27. in soboto 28. 11. od 8. do 
19. ure in v nedeljo 29.11. od 8. do 15. ure. Otro-
ci do 2. razreda imajo v spremstvu staršev prost 
vstop, vstopnina za osnovnošolce je 1 € in za od-
rasle 3 €.

Od 8.00 do 19.00, Dom borcev Šentjanž
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STRANDogajanje v naslednjih tednih. Izbor edinstvenih dogodkov, ki jih gotovo ne bomo zamudili.

DAN ZA ... IZBOR PRIREDITEV IN DOGODKOV

ODPRTJE RAZSTAVE 
LIKOVNIH DEL 
MIRJANE CVIJIČ
četrtek, 5. november

Po uspešni razstavi Dravograjčana Franja Maroška 
bo svoja dela na ogled postavila še ena doma-
činka, ljubiteljska slikarka Mirjana Cvijič. Mirjana 
rada riše in slika od otroštva, intenzivneje pa se 
je z likovno umetnostjo začela ukvarjati po upo-
kojitvi. Že nekaj let je tudi članica Likovne sekcije 
Dravograd, kjer ob nasvetih izkušenejših članov in 
uspešnih slikarjev pridobiva nova likovna znanja. 
Poslužuje se različnih slikarskih tehnik, motivov in 
zvrsti. Razstava bo na ogled vsak dan v delovnem 
času Infopisarne do konca novembra.

Ob 17.00, Infopisarna Dravograd

KLUBSKI VEČER DRU-
ŠTVA UPOKOJENCEV 
DRAVOGRAD
četrtek, 26. november

V klubskem večernem razgovoru bo svojo zani-
mivo življenjsko zgodbo predstavil vojni veteran, 
ljubitelj narave, lova, lokostrelstva, petja, preda-
vatelj Otokar Praper. Vse te dejavnosti je in jih še 
vedno povezuje s poučevanjem in prenašanjem 
izkušenj na mlajše. Če ga želite bolje spoznati, se 
jim pridružite.

Ob 17.00, Knjižnica Dravograd

16.PESNIŠKA OLIMPIJADA
sobota, 7. november

Dvorec Bukovje spet odpira svoja vrata nado-
budnim literatom. Delavnice za mlade pesnike 
in pesnice bodo potekale v soboto od 10.00 ure 
dalje in v nedeljo dopoldne. Ob 19.00 pa bo li-
terarni večer s predstavitvijo vrhuncev poezije 
udeležencev 16. olimpijade in 5. mlade pesniške 
olimpijade ter razstavo fotografij 2. fotografskega 
natečaja fotopoezije.
Ob 19.00, Dvorec Bukovje

PREDSTAVITEV ROMANA 
ALEKSANDRE 
GRADIŠNIK
četrtek,12. november

Vabimo vas na predstavitev literarnega prven-
ca domačinke Aleksandre Gradišnik. Avtorica, ki 
se sicer posveča strokovnim tekstom na temo 
ustvarjalnosti, se bo tokrat predstavila s sodob-
nim kratkim romanom z naslovom Drug druge-
mu življenje. Med bralce ga bosta prvič popeljali 
z Branko Fišer, urednico in lektorico knjige.

Ob 18.00, Knjižnica Dravograd

TRIJE VAŠKI SVETNIKI
nedelja, 8. november

Kulturno društvo Črneče vabi na ogled prve 
od šestih abonmajskih predstav amaterskih 
gledaliških skupin, komedije TRIJE VAŠKI 
SVETNIKI, v izvedbi KD Dolič. Vstopnina za 
ogled posameznih predstav znaša 5 EUR, 
vljudno pa vas vabijo k nakupu abonmajske 
vstopnice, ki znaša 20 EUR za obisk vseh šest 
predstav in jo lahko rezervirate na tel. št. 041 
252 671, oziroma kupite na blagajni pol ure 
pred predstavo. Termin izvedbe, naslov in 
izvajalec posamezne predstave je naveden 
na abonmajski vstopnici. Pridružite se nam, 
veselo bo.
Ob 18.00, Gasilski dom Črneče

5. LETNI KONCERT MePZ 
ČRNEČE
sobota, 21. november

Mešani pevski zbor Črneče, pod vodstvom Maru-
še Mavrič, vas vabi v njihovo družbo na že 5. letni 
koncert. Na prireditvi se bodo predstavili tudi fol-
klorna skupina Dravca in družina Breznik. Vstopni-
ne ni, lahko pa namenite prostovoljne prispevke 
za nakup opreme v dvorani Črneče. Vljudno va-
bljeni.

Ob 18.00, Gasilski dom Črneče

sreda, 25. november

DEBATNI KROŽEK 
KNJIŽNE MIŠICE

24. DRUŠTVENA
RAZSTAVA MALIH ŽIVALI
petek-nedelja, 27-29. november



MALE PRILAGODITVE, VELIKE 
SPREMEMBE
Predavanje mag. Zmaga Godine
Drugo predavanje o zdravem življenjskem 
slogu. Organizatorja sta Krščanska adven-
tistična cerkev Dravograd v sodelovanju s 
Knjižnico Dravograd.
Ob 18.00, Knjižnica Dravograd

ODPRTJE RAZSTAVE LIKOVNIH DEL 
MIRJANE CVIJIČ
Razstava bo odprta do konca novembra v 
delovnem času Infopisarne. Podrobnosti 
preberite na strani 4.
Ob 17.00, Infopisarna Dravograd

KOŠARKA PIONIRJI U-13  2. SKL  
DRAVOGRAD KOROŠKA B : HOPSI 
POLZELA
Ob 9.00, dvorana ŠPiC D

KOŠARKA PIONIRJI U-13  2. SKL
DRAVOGRAD KOROŠKA B : KELEJA
Ob 11.30, dvorana ŠPiC D

16. PESNIŠKA OLIMPIJADA
Literarni večer in razglasitev zmagovalcev. 
Podrobnosti preberite na strani 4.
Ob 19.00, Dvorec Bukovje

DIXILAND SHOCHK BAND – koncert
Nastopa DIXILAND SHOCHK BAND Ljublja-
na. Prireditelj je kulturni dom Pliberk.
Ob 19.30, Kulturni dom Pliberk

PREDAJA DEFIBRILATORJA V UPORABO
LO SMC Dravograd in KS Dravograd sta v 
sodelovanju z RKS - OZ Dravograd izvedla 
humanitarno akcijo zbiranja donacij 
za nakup avtomatskega defibrilatorja v 
ogrevani AED omarici za naselje Robin-
dvor - Dravograd. Kot sklepni dogodek 
humanitarne akcije, bo svečana predaja 
avtomatskega defibrilatorja v last, upora-
bo in upravljanje Javnemu zavodu Dravit 
Dravograd. Ob tej priložnosti bo tudi kraj-
še izobraževanje za uporabo defibrilatorja. 
Dogodek bo popestren s krajšim kulturnim 
programom, peko kostanja ter pokušino 
domačega mošta. Vljudno vabljeni!
Ob 16.30, pizzerija Bumerang Robindvor

NOGOMET 2. SML IN 2. SKL 
DRAVOGRAD-SLOVENJ GRADEC : 
KOROTAN PREVALJE
Ob 12.00 in 14.00, Športni center 
Dravograd

TRIJE VAŠKI SVETNIKI
Komedija v izvedbi KD Dolič. Kulturno 
društvo Črneče vabi na ogled prve od 
šestih abonmajskih predstav amaterskih 
gledaliških skupin. Podrobnosti preberite 
na strani 4.
Ob 18.00, Gasilski dom Črneče

KOMEMORACIJA OB DNEVU SPOMINA 
NA MRTVE
Društvo za napredek in razvoj Šentjanž, 
KO ZZB za vrednote NOB Šentjanž in KS 
Šentjanž, vabijo na komemoracijo ob 
Dnevu spomina na mrtve.
Ob 9.00, pred spomenikom pri Domu 
Borcev Šentjanž

USTVARJALNE DELAVNICE
Tudi letos bodo v MCD nadaljevali z 
ustvarjalnimi delavnicami, na katere 
vabijo vse, ki radi ustvarjajo, rišejo, lepijo 
in barvajo. Poskrbeli bodo, da vam ne bo 
dolgčas. Delavnica je brezplačna. Tema 
tokratne delavnice pa bo jesen. Zaradi 
nabave materiala so prijave na delavnico 
OBVEZNE!  Zbirajo jih na e-naslovu 
mladinskicenter.dravograd@gmail.com
Ob 10.00, dvorana MCD

Športni dogodki

Turizem

Mladinske dejavnosti

Drugi dogodki

IZBOR PRIREDITEV IN DOGODKOV V BARVAH

Kulturni dogodki
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STRAN Terminski razpored prireditev in dogodkov v občini Dravograd

LEPOTICA IN PSIHOANALITIČNA ZVER
Komedija za 18+. Tako poučne in hkrati 
provokativne odrske predstave na sloven-
skih odrih doslej še ni bilo in je ne bo niti 
v prihodnje.  Pozor1: Predstava je name-
njena občinstvu 18+! Pozor 2: Moškim 
z vgrajenim srčnim spodbujevalnikom 
ne priporočamo ogleda v prvih vrstah! 
Vstopnina je 10 €. Obvezne rezervacije na: 
dvorecbukovje@dravit.si ali 02 872 3583. 
Število mest je omejeno!  Več na strani 10.
Ob 19.00, Dvorec Bukovje

OMIKANI NEMŠKUTAR ALI 
PRISMUKNJENI JANEZ
Premiera. Nastopajo Mladinska gledališka 
skupina KKD Vogrče in okolica. Prireditelj 
je KKD Vogrče.
Ob 19.30, Kulturni dom Pliberk
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NEDELJA, 1. november

KRONOLOGIJA KMETIJE DOBROVNIK IZ 
ŠENTJANŽA 1943 – 2015
Predstavitev kronologije, ki jo je zbral, za-
pisal in uredil Herman Jeseničnik. Avtor bo 
predstavil monografijo, v kateri je kronolo-
ško opisana zgodovina kmetije Dobrovnik 
iz Šentjanža pri Dravogradu. Domoznan-
ski večer bo povezovala Špela Šavc.
Ob 18.00, Knjižnica Dravograd

SOBOTA, 7. november

KOLEDAR PRIREDITEV IN DOGODKOV od 1. do 30. novembra 2015

ČETRTEK, 5. november

SOBOTA, 14. november
NOGOMET 3.SNL - ČLANI 
KOROŠKA DRAVOGRAD : AJDAS LENART
Ob 14.00, Športni center Dravograd

KEGLJANJE 2. SLOVENSKA LIGA VZHOD  
DRAVOGRAD : KOROTAN I.
Ob 17.00, Športni center Dravograd

OMIKANI NEMŠKUTAR ALI 
PRISMUKNJENI JANEZ
Ponovitev. Nastopajo Mladinska gle-
dališka skupina KKD Vogrče in okolica. 
Prireditelj je KKD Vogrče.
Ob 19.30, Kulturni dom Pliberk

NEDELJA, 8. november

PETEK, 13. november ČETRTEK, 19. november

NEDELJA, 15. november
DELAVNICA IZDELOVANJA 
NOVOLETNIH VOŠČILNIC
Krščanska adventistična cerkev Dravograd 
organizira izdelovanje novoletnih voščil-
nic. Delavnica je brezplačna!
Ob 16. 00, prostori Krščanske adventistič-
ne cerkve na Trgu 4. julija 56/b v 
Dravogradu

ČETRTEK, 12. november
DRUG DRUGEMU ŽIVLJENJE
predstavitev literarnega prvenca domačin-
ke Aleksandre Gradišnik. Podrobnosti na 
strani 4.
Ob 18.00, Knjižnica Dravograd

9. KONGRES NOVE SLOVENIJE
Nova Slovenija - krščanski demokrati bodo 
imeli svoj kongres v Dravogradu. Udeležilo 
se ga bo okrog 500 predstavnikov stranke 
iz celotne Slovenije. Vabljeni ste tudi 
domačini.
Ob 10.00, dvorana ŠPiC D

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

5. LETNI KONCERT MePZ ČRNEČE
Na prireditvi se bo predstavila tudi folklor-
na skupino Dravca in družina Breznik. Več 
preberite na strani 5.
Ob 18.00, Gasilski dom Črneče

Sobota, 21. november

Petek, 20. november



KNJIŽNE MIŠICE
Debatni krožek dijakov Gimnazije Ravne na 
Koroškem, na katerem bodo sodelovali
zlati bralci OŠ Neznanih talcev Dravograd in 
OŠ Šentjanž. Podrobnosti na strani 5.
Ob 13.00, Knjižnica Dravograd

NEZVESTI SOPROG
Komedija. Nastopa Dramska skupina 
Samotarji – DU Hoče. Prireditelji so Oder 
73 – Gledališče ob Dravi, SDU Pliberk in 
Kulturni dom Pliberk.
Ob 15.00, Kulturni dom Pliberk
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KOLEDAR PRIREDITEV IN DOGODKOV od 1. do 30. novembra 2015
Terminski razpored prireditev in dogodkov v občini Dravograd

PETEK, 27. november
JESENSKI POKER TURNIR
Vsi ljubitelji pokra lepo vabljeni na POKER 
TURNIR v dvorani MCD. Prijave zbirajo 
preko elektronske pošte na naslov 
mladinskicenter.dravograd@gmail.com  
Število prijav je omejeno!
Ob 15.00, dvorana MCD

VOXON-festival
Nastopajo Eh440 (CAN), Kreativo & Jazzva 
(SLO), VOXON (AUT). Prireditelj je skupina 
VOXON.
Ob 20.00, Kulturni dom Pliberk

KLUBSKI VEČER DRUŠTVA UPOKOJEN-
CEV DRAVOGRAD
Predstavitev Dravograjčana Otokarja 
Praperja. Več preberite na strani 5.
Ob 17.00, Knjižnica Dravograd

ČETRTEK, 26. november
SOBOTA, 28. november

KINO VEČER ZA ČLANE
Dolgočasni zimski večeri bodo popestreni  
s kino večeri, ki se bodo odvijali ob so-
botah v dvorani MCD. Izbrali bodo nove 
in mesecu primerne filme. Kateri film bo 
na programu in kdaj se bo filmski večer 
odvijal, bo objavljeno na FB profilu MCD 
Dravograd.
Ob 18.00, pred MCD

Obvestila in informacije občinske uprave
KOTIČEK OBČINE DRAVOGRAD 09
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NEDELJA, 22. november

SREDA, 25. november

PETEK, 27. november
24. RAZSTAVA MALIH ŽIVALI 
DGMŽ prireja že 24. društveno razstavo 
malih živali. Podrobnosti na strani 5.
Ob 8.00, Dom borcev Šentjanž

Vabljeni v ŠPIC BAR

DARvezenJA
Darja Žvikart s.p., Dravograd

Za vas vezemo:
- logotipe podjetij na različen 

promocijski material (brisače, kape, 
šale, majice, delovna oblačila);

- našitke za društva;
- otroške našitke.

Za vas šivamo hišne copate po 
individualnih željah.

e-mail: darja.zv@gmail.com  -  www.facebook.com/DARvezenJA  -  mobi:051 353 270

UREJANJE LASTNIŠTVA OBSTOJEČIH 
KATEGORIZIRANIH OBČINSKIH CEST

Občina Dravograd izvaja aktivnosti reševanja neurejenega lastništva obstoječih kategoriziranih 
občinskih, nekaterih gozdnih cest ter odsekov cest, kjer so bile izvedene asfaltne protiprašne 
zaščite. Nekatere javne ceste potekajo  preko zemljišč v lasti zasebnikov in še niso geodetsko 
odmerjene. Geodetska odmera dolžine 1 kilometra ceste stane od 5.000,00 – 10.000,00 
EUR, zato Občina Dravograd lastništva cest ureja postopno.  

Statistika glede občinskih cest v občini Dravograd je naslednja:
 
15 je kategoriziranih občinskih lokalnih cest (LC). Skupna dolžina LC znaša 64,942 km; 
13 je kategoriziranih občinskih zbirnih krajevnih cest (LZ) in 13 krajevnih cest (LK). Skupna 
dolžina LZ znaša 1,437 km. Skupna dolžina LK pa 2,290 km. 
130 je kategoriziranih občinskih javnih poti (JP). Skupna dolžina JP znaša 77,475 km. 

Občina Dravograd želi, da se dejansko stanje uredi zemljiškoknjižno, torej, da zemljišča pod ce-
stami oziroma ceste, s katerimi upravlja, preidejo v formalno last Občine Dravograd. Ker gre v ve-
čini primerov za t.i. »zatečena stanja«, kjer so v preteklosti lastniki zemljišč podpisovali »odstopne 
izjave«, v katerih so podali dovoljenje za gradnjo cest ter tudi »zemljiškoknjižni prepis« po opra-
vljeni geodetski odmeri ceste, bo Občina Dravograd v predmetnih zadevah stranke naprošala za 
neodplačen prenos teh zemljišč. S tem bo Občina poskušala izpolniti obveznosti, ki ji jih nalaga 
Zakon o cestah (ZCes-1; Ur.l. RS, št. 109/2010, 48/2012, 36/14 – odl. US in 46/15)

Neurejeno zemljiškoknjižno stanje je posledica »družbenega sistema«, ki je veljal pred osamo-
svojitvijo Republike Slovenije in zasebnemu lastništvu nepremičnin ter zemljiškoknjižnim uredi-
tvam ni dajal velikega pomena. 

Vse lastnike zemljišč v občini Dravograd, preko katerih potekajo ceste, prosimo za obilico potrpe-
žljivosti in razumevanja. Urejanje lastništva cest naj bo naš skupni projekt, ki ga bo možno 
izvajati le z učinkovitim konstruktivnim medsebojnim sodelovanjem lastnikov zemljišč 
in Občine Dravograd.  

Občina Dravograd se že vnaprej iskreno zahvaljuje vsem tistim lastnikom posameznikom, ki so 
in še bodo zemljišča, preko katerih potekajo obstoječe ceste, prenesli brezplačno v last občine.

                                                                                                                     Črtomir Epšek, univ.dipl.prav.
                                                                                                                   Višji svetovalec



NAPOVED DOGODKA
BESEDILO: ,  FOTOGRAFIJA: 
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LEPOTICA IN PSIHOANALITIČNA 
ZVER

PSIHOTERAPIJA NA ODRU - MALO ZA HEC, VELIKO ZA RES! TAKO POUČNE IN HKRATI PROVOKATIVNE 
ODRSKE PREDSTAVE NA SLOVENSKIH ODRIH DOSLEJ ŠE NI BILO IN JE NE BO NITI V PRIHODNJE. DOŽIVITE 
POLNO SMEHA OB ODLIČNI 90-MINUTNI DUOKOMEDIJI ZA ODRASLE. OBVEZNE REZERVACIJE. 

S      uper seksi lepotica Monica Bikinsky (igral-
ka Monika Jekler) z modrcem številka XXL 
in seksolog Sigman Frojdeb (psihoanalitik 

Roman Vodeb) navdušujeta s pravo odrsko psi-
hoterapijo, humorno, erekcijsko vendar poučno 
psihoterapevtsko seanso, v kateri seksolog Froj-
deb pogovorno obdeluje lepotico Monico, ki se 
mu popolnoma ne preda, ga izziva, z njim koke-
tira, je »blond« ...

»Monika je petarda!« (SMS gledalca po predstavi 
v Trbovljah)

“Sledila je predstava, v kateri sem uživala od 1. 
do 90. minute in z enim očesom skrbela, kaj si 
mislijo prijateljice. Roman je briljanten v priza-
devanju, da bi ženskam vcepil čisto enostavno 
logiko, naj bomo ženske, naj sprejemamo od 
moških in moškim tumba, naj dajejo ženskam. 
Na kratko povzeto seveda. In Monika! Je tako 
srčkana punca, s tako briljantno podobo "ženske 
za ožent", da smo malo goltale slino in vsaka pri 
sebi ugotovile, kje naših moških ne zadovoljimo 
"u piko". (zapis gledalke na Facebooku po predstavi 
v Trebnjem)

Vstopnina je 10 €. Obvezne rezervacije na: dvo-
recbukovje@dravit.si ali 02 872 3583. Število 
mest je omejeno!

Psihoterapija na odru navdušuje moške, 
po tihem pa tudi ženske. Frojdebovo
improvizacijo na odru dopolnjuje Monica - si-
cer igralka - v vsakem primeru pa dobra mrha. 
Pozor 1: Predstava je namenjena občinstvu 18+. 
Pozor 2: Moškim z vgrajenim srčnim spodbuje-
valnikom ne priporočamo ogleda v prvih vrstah.

In še nekaj odzivov navdušenih gledalcev.

“Najboljša predstava ever. Fenomenalno. Takoj 
bi zastavila svoje ime za marketing.” (Direktorica 
marketinga v ljubljanskem podjetju)

NAPOVED DOGODKA
BESEDILO: Katja Čevnik  FOTOGRAFIJI: Ludvik Pušnik in svetovni splet
NAPOVED DOGODKA
BESEDILO: Žarko Tomšič , FOTOGRAFIJI: svetovni splet

Na odru blestita 
Monica Bikinsky

(Monika Jekler) in
Sigman Frojdeb
(Roman Vodeb)

Samo za

18+

petek, 13. november 2015 ob 19:00
Dvorec Bukovje

Vstopnina je 10 €. Obvezne rezervacije na: dvorecbukovje@dravit.si ali 02 872 3583.
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ZLATA JESEN DRAVOGRADA

SPOMINI OHRANJAJO PRETEKLOST, PRIJATELJI SEDANJOST, UPANJE PRIHODNOST. ZLATA JESEN DRA-
VOGRADA JE VSE TROJE. NA PRIREDITVI SE PRIJATELJI – SOOBČANKE IN SOOBČANI SPOMINJAMO IN 
S TEM OHRANJAMO TER NA NAŠE ZANAMCE PRENAŠAMO SPOMIN NA PRETEKLOST, MOGOČE TUDI  V 
PODUK IN UPANJE NA PRIHODNOST.

Že drugo leto zapored v naši občini poteka 
v jesenskem času sklop prireditev pod sku-
pnim imenom »JESENSKA RIHTA«. Prireditve 

potekajo prvi vikend v oktobru, in sicer od petka 
do nedelje. Sobota je dan za »ZLATO JESEN«, ka-
tere organizator smo člani TD Dravograd. Ideja in 
namen naše prireditve je namenjena druženju in 
obujanju spominov na razne običaje in prireditve, 
ki so včasih potekale v Dravogradu ravno v prire-
ditvenem prostoru »LUKNA«.

in pohvala, ter hkrati zahvala našim občankam in 
občanom, ki zelo lepo skrbijo in si prizadevajo za 
urejenost našega kraja. 

Člani komisije, katero sestavljajo predstavni-
ka TD Dravograd, predstavnik Javnega zavoda 
Dravit, predstavnik JKP Dravograd in strokovna 
sodelavka ga.Tadeja Peruš,  so nam zaupali, da 
so videli   veliko lepih balkonov, zelenic, ribnikov 
in da imajo naši občani tudi zelo lepo celovito 
urejeno okolje svojih domov.  Urejeno in gosto-
ljubno okolje  pa je namreč pogoj za uspešen 
razvoj turizma. To je tudi temeljni namen, smisel 
in dolgoročno sporočilo projekta.

Našo prireditev si želimo nadgrajevati, zato smo 
letos pripravili tudi tekmovanje v kuhanju „rpiče-
ve župe“ med KS Občine Dravograd. Pod stro-
gim očesom komisije in seveda ob upoštevanu 
pravilnika so si člani komisije Planšak Suzana 
univ. dipl. inž. živ. teh., ga. Milka Kraker in Miro 
Pirtovšek, mojster kulinarike in gastronomije ves 
čas ogledovali in spremljali delo in pripravo ku-
hanja »rpičeve župe«, ter po pokušini le te odlo-
čili, da so najboljši kuharji »rpičeve župe« pred-
stavniki KS ČRNEČE, drugouvrščeni so bili  sami 
fantje iz KS Libeliče, tretji pa so bili predstavniki 
KS Dravograd. No pojedli pa smo vse juhe, tudi 
tiste neuvrščene med prve tri.

Spoštovani sponzorji, donatorji in prijatelji TD 
Dravograd, poleg ponovno naklonjenega nam 
vremena se vam naj še na tem mestu zahvalimo 
za pomoč in podporo. Vse kar delamo člani TD

Letošnjo Zlato jesen so slavnostno otvorili god-
beniki godbe na pihala Ojstrica, Danaja Grebenc 
se je predstavila s pesmijo Toneta Rusa – »Čas bi 
zavrtel nazaj«  in s pesmijo Ditke – »Ne bodi kot 
drugi«. Zlata jesen je še posebej nostalgična ob 
zvokih citer, s katerimi nas je Alja Skrube s pesmijo 
»Cvetje v jeseni« naravnost navdušila. Za piko na 
i pa so poskrbeli fantje vokalne skupine IL DIVJI z 
ubranim in odličnim moškim petjem.   

Seveda pa je tudi prireditev, na kateri podelimo 
priznanja vsem tistim, ki se trudijo za lep videz  
našega kraja. TD Dravograd sledi projektu  v okvi-
ru Turistične zveze Slovenije »Moja dežela lepa in 
gostoljubna«.  Občane in občanke ter predsedni-
ke KS v občini Dravograd povabimo, da predlaga-
jo tistega ali tiste, za katere menijo, da si za priza-
devanje za ureditev okolice hiš, objektov, kmetij in 
podobno, zaslužijo posebno priznanje. Krajevne 
skupnosti so tako podale predloge kdo so tisti, ki 
si te pohvale zaslužijo.Veseli nas, da se vsako leto 
bolj množično odzivate, namreč predlogov je 
bilo enkrat več kot lani. Slednje je tudi potrditev 
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Dravograd, kljub vsemu trudu in neštetim pro-
stovoljnim uram, ne bi bilo mogoče brez vaše 
finančne in materialne pomoči. Hvala: JKP Dra-
vograd, KS Dravograd,  KS Črneče, KS Libeliče, KS 
Šentjanž pri Dravogradu, KS Trbonje, Cvetličar-
na in avto Tadeja Peruš s.p., KTV Dravograd, JZ 
Dravit,  Mesarstvo Smolar, Čebelarstvo Žvikart,  
Športni center Ravne na Koroškem, Kegljaški 
klub Dravograd, Hotel Dravograd in g. Željku 
Kljajiču. Hvala našim odličnim klekljaricam in 
Šentjanškim predicam.  Majhne stvari včasih ne

pomenijo veliko, ampak pomenijo vse!

Hvala tudi vsem vam, ki ste se prireditve ude-
ležili.  Naj vas skozi jesen spremlja misel A. M. 
Slomška: " Vsaka hiša ima svojo sončno in senč-
no stran. Vsak človek ima svoje slabe in dobre 
lastnosti. Ni tako hudobnega, da bi v kakšni reči 
dober ne bil. Pa tudi tako dober ni nobeden, da 
bi se kaj ne pregrešil."

Želimo vam lepo in veselo jesen!

PRIZNANJE  ZA LEPO UREJENO OKOLJE IN PRIZADEVANJE ZA LEPŠI VIDEZ NAŠEGA KRAJA ZA 
LETO 2015 SO PREJELI: 

ČRNEČE: REK ROBERT IN MARJETKA PODGORŠEK REK, ŠNABL VANJA IN JOŽE, KMETIJA KLANČNIK, 
DRUŽINA KAC  IN KMETIJA PEŽL .

DRAVOGRAD: ČOKL LENART, JAMNIK IVAN IN KREVH MARJANA, PLAZOVNIK MOJCA, POŽGAN FREDI 
IN CVETKA, DRUŽINA GOSTENČNIK PLAZOVNIK, KREVH MARIJANA IN JANKO, PALKO MIRAN IN AL-
BINA, SREBNIK ZINKA, DRUŽINA VUZEM, DRUŽINA MUMELJ, MAJDA ŠLEBNIK IN KOROŠAK MIRAN, 
REPOTOČNIK CVETKA, BLOK MEŽA 156A, BLOK MEŽA 156B, WOLF BAR , KAVARNA IN SLAŠČIČARNA 
OFSAJD.
LIBELIČE: GORENŠEK BERNARDA, LIBELIČANKAM ZA UREDITEV KROŽIŠČA LIBELIČE, BERNARDA IN 
BOGDAN ROŽEJ, DRUŽINA  GLINIK  SONJA  IN JOŽE, CEHNER SIMONA IN DAMJAN, KMETIJA KOMEŽ 
– KOROŠ STANISLAV IN ROŽEJ HELENA.
ŠENTJANŽ PRI DRAVOGRADU: JEHART MILAN, CEGOVNIK JOŽICA, TURISTIČNA KMETIJA JEGLIJENK, 
CERAR ALOJZ , ŽUGELJ SAŠA IN MILKO.
TRBONJE: DOLER MIHA, KORAT VILI IN HELENA, HANJŽE TOMAŽ, GREŠOVNIK FRANJO IN ANICA, LU-
ŽNIK MIROSLAV IN JOŽEFA , HANJŽE DANIJEL IN KATICA, LUŽNIK OTO IN MIHAELA, SMOLAR OTO IN 
CILKA, LAZNIK JOŽE IN MAJDA, GREBENC KAREL IN DARJA, HAJNŽE VIKTOR IN LJUDMILA, NABERNIK 
ANTON IN JOŽICA, KOGELNIK STANISLAV IN METKA, PAVLIČ IVAN IN BERNARDA.

PRETEKLI DOGODEK
BESEDILO:  TD Dravograd, FOTOGRAFIJA:  TD Dravograd,
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Karitasov dobrodelni 
koncert, 25.9.
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Zlata jesen Dravograda, 3.10.
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starega mostu in ...
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Jesenski ŽAV-ŽIV,
3.10.

Otvoritev 22. razstave 
Ex tempore, 3.10.
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Otvoritev razstave Franja 
Maroška, 8.10.

Javni zavod Dravit Dravograd
Bukovje 13, 2370 Dravograd, Slovenija

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

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

POVABILO K 
NAMENITVI 

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

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

PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU:

Ime in priimek davčnega zavezanca

Podatki o bivališču: naselje, ulica, hišna številka

Poštna številka, ime pošte

Davčna številka:

Pristojni davčni urad, izpostava

ZAHTEVA za namenitev dela dohodnine za donacije

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

V/na ____________________________ dne _____________             __________________
          kraj                      datum             podpis zavezanke/ca
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OBVESTILA
Obvestila društev in drugih organizacij

PLANINSKO DRUŠTVO DRAVOGRAD

POHOD PAVLIČEVO SEDLO – OLŠEVA - SV. JAKOB, sobota, 7. november 2015
Vodnik:  Franc Kadiš, 041 654 499, franc.kadis@gmail.com .
Odhod: ob 7. uri izpred oglasne deske, prevoz organiziran. 
Oprema: za letne ture, hrana iz nahrbtnika.
Tura: lahka letna tura, skupaj 6 ur hoje.
Opis ture:  Tokrat se bomo podali na grebensko prečenje, in sicer z mejnega prehoda Pavličevo se-
dlo, kjer se bomo držali stare graničarske poti, ki poteka po  državni meji. Ko bomo prišli pod samo 
vznožje gore, bomo pot nadaljevali po markirani poti do Potočke zijalke in od tam na vrh Obel ka-
men, ki so ga predvsem avstrijski planinci vzeli kot njihov vrh pogorja Olševa. Z Obel kamna nas bo 
pot vodila po grebenu do najvišjega vrha Govca, 1930 m, od tam pa vseskozi po grebenu Olševe do 
cerkvice Sv. Jakoba nad Koprivno. Tura je v tem času izredno lepa, predvsem zaradi jesenskih barv in 
macesnovih gozdov na tem področju.

POHOD OD LITIJE DO ČATEŽA, sobota, 14. november 2015
Vodnik:  Daniel Gorišek, 040 239 474, danilo.gorisek@gmail.com .
Odhod: ob 6. uri izpred oglasne deske, prevoz organiziran. 
Oprema: za letne ture, hrana iz nahrbtnika.
Tura: lahka letna tura, skupaj  4 ure hoje.
Opis ture:  Tradicionalni v letu 2015 že 29. množičen jesenski pohod od Litije do Čateža je dolg 22 
km in je primeren za pohodnike vseh starosti, tudi za družine. Poteka po poti, ki jo je opisal sloven-
ski pripovednik, Fran Levstik, Popotovanje od Litije do Čateža. Nekoliko  dolg, vendar nezahteven  
pohod se konča z množično družabno prireditvijo v kraju Čatež.  Ogledali si bomo tudi  Marijino 
svetišče na Zaplazu.  

KNJIŽNICA DRAVOGRAD

DAN SLOVENSKIH SPLOŠNIH KNJIŽNIC

20. novembra, na dan slovenskih splošnih knjižnic, novim članom poklanjamo letno članstvo, pre-
dolgo izposojeno gradivo pa lahko vrnete brez zamudnine.

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.

KEGLJANJE ZA 1 €– KEGLJIŠČE DRAVOGRAD
VSAK PETEK - KEGLJIŠČE V ŠPORTNEM CENTRU
Tudi letošnje leto smo za naše člane organizirali kegljanje za LE 1 € na uro. Na kegljišču v Dravogradu 
bosta za vse, ki kegljate ali pa bi želeli zgolj poizkusiti, vsak petek na voljo dve stezi. Število kuponov 
je OMEJENO, zato pohitite in si jih čimprej priskrbite. Na kegljišču je potrebno imeti čiste športne 
copate, po možnosti brez črne gume.

V mesecu novembru načrtujemo še nekaj dogodkov, ki niso zajeti v tem programu, zato vas pro-
simo, da nas spremljate tudi na našem fb profilu (MCD Dravograd), kjer bomo za vas objavljali ak-
tualno dogajanje. Če še niste član našega društva, se lahko BREZPLAČNO včlanite kadarkoli, med 
delovnim  časom, v pisarni društva.

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

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.

KEGLJANJE - OBČINSKA LIGA
Prične se tekmovanje v občinski ligi na kegljišču Športnega centra Dravograd, in sicer:
sobota,    7.11. ob 13.00 uri - 1. kolo                           nedelja, 15.11. ob 13.00 uri - 2. kolo     
sobota, 21.11. ob 13.00 uri -  3. kolo                          sobota,  28.11. ob 13.00 uri - 4. kolo

NOGOMET - ONL Dravograd

nedelja, 8.11. - 8. kolo                                                       nedelja, 15.11. ob 13.00 uri - 9. kolo 
Prva tekma se prične ob 9.00 uri in druga ob 10.10 uri.    
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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.
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Veselimo se vašega obiska! 
 
Za rezervacijo oz. naročilo hrane pokličite  
na tel: 041/330516 (Irena in Srečko Sahernik) 

 
Pod gradom 196, 
2370 Dravograd 

Delovni čas: 
Pon: zaprto 
Tor: zaprto 

Sre: 14:00 – 22:00 
Čet: 14:00 – 22:00 
Pet: 14:00 – 24:00 
Sob: 13:00 – 24:00 
Ned: 13:00 – 22:00 

Prijazno vabljeni v prijetno domačo kočo. Poskrbeli bomo, da vam bo prijetno v 
naši družbi ter da se boste pogreli ob topli krušni peči ali kaminu. 

Nudimo narezke z odličnimi salamami, kračo, domače konce, skuto z bučnim 
oljem in ostalo prilogo. Specialiteta hiše pa so rebrca iz krušne peči. 

Primerno za zaključene družbe (praznovanje rojstnih dni, novega leta, 
obletnic, poslovnih zaključkov, sedmin,…) 

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 - Minute za senijorje - 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, ponovitev  - 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, ponovitev  - 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, ponovitev  - 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, ponovitev   - 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
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PRENOVA KOTLOVNICE S 
SREDSTVI EKO SKLADA

Višina nepovratne finančne spodbude znaša 
do 25 % priznanih stroškov naložbe. Višina 
finančne spodbude je za posamezne ukrepe 
tudi nominalno omejena. Podrobne informa-
cije so na razpolago v svetovalnih pisarnah 
ENSVET. 

Upravičena oseba je poleg nepovratne finanč-
ne spodbude po tem javnem pozivu upra-
vičena pridobiti tudi kredit Eko sklada po 
javnem pozivu za kreditiranje okoljskih naložb 
občanov! Vsota nepovratne finančne spodbu-
de in kredita ne sme prasegati priznanih stro-
škov naložbe, razen v primeru, če se dodeljena 
nepovratna finančna spodbuda izplača izključ-
no za delno poplačilo odobrenega kredita Eko 
sklada.

Samo kredit Eko sklada pa je pri prenovi ko-
tlovnice  možno pridobiti za vgradnjo kon-
denzacijskega plinskega ali oljnega kotla! 
Vlogo za kredit izpolnete na istem obrazcu 
kot za subvencijo. Natančne informacije o 
razpisih lahko občani pridobite v svetovalnih 
pisarnah ENSVET. Na Koroškem so svetovalne 
pisarne v Vuzenici, v Slovenj Gradcu in na 
Ravnah.

E    ko sklad, slovenski okoljski javni sklad 
subvencionira naslednje ukrepe za pre-
novo kotlovnice v stanovanjski stavbi:

1. Vgradnja kurilne naprave za centralno 
ogrevanje stanovanjske stavbe na lesno bi-
omaso. Priznani stroški vključujejo:
- nakup in vgradnjo ene kurilne naprave na se-
kance, pelete ali polena;
- predelavo obstoječega ali izdelavo novega 
priključka za dovod zraka in odvod dimnih pli-
nov;
- nakup in vgradnjo zalogovnika za gorivo, 
transportnega in varnostnega sistema, krmilne 
opreme, hranilnika toplote, toplotnega zbiralni-
ka, povezovalnih armatur ter opreme za priklju-
čitev na centralno ogrevanje.

2. Vgradnja toplotne črpalke za centralno 
ogrevanje stanovanjske stavbe. Priznani 
stroški vključujejo:
- nakup in vgradnjo ene ogrevalne toplotne čr-
palke;
- nakup in vgradnjo hranilnika toplote, toplo-
tnega zbiralnika ter povezavo s toplotno črpal-
ko;
- cevne povezave toplotne črpalke z virom to-
plote, ustrezno varovalno in krmilno opremo.

3. Vgradnja solarnega ogrevalnega sistema 
v stanovanjski stavbi. Priznani stroški vključu-
jejo:
- nakup in vgradnjo sprejemnikov sončne ener-
gije;
- nakup in vgradnjo hranilnika toplote in/ali to-
plotnega zbiralnika;
- vmesne povezave,črpalke, krmilne in varoval-
ne elemente sistema.

Vgrajena kurilna naprava na lesna polena

Razstava bo odprta od  
v petek in soboto od 8.00 do 19.00 ure
in v nedeljo od 8.00 do 15.00 ure
Vstopnina: Otroci do drugega razreda v
spremstvu staršev vstop prost
ostali osnovnošolci .........1,00€
odrasli ...........................3,00€

DGMŽ  na  Koroškem prireja 

24. 
društveno razstavo

V Domu borcev
ŠENTJANŽ pri Dravogradu

od 27. do 29. novembra 2015 

MALIH ŽIVALI

preko 150 razliènih pasemskih golobov
preko 150 pasemskih kuncev 

preko 60 primerkov okrasne in vodne perutnine
preko 60 ptic

EKOLOGIJA26
STRAN BESEDILO: Svetovalna pisarna ENSVET Slovenj Gradec , FOTOGRAFIJA: svetovni splet



9. kongres

NOVE SLOVENIJE
Dravograd, 21. november 2015

Ljudmila Novak
predsednica NSi

Dobrodošli!
Ivan Kotnik
predsednik OO NSi Dravograd

Spoštovane občanke in občani Občine Dravograd,

Nova Slovenija – krščanski demokrati bomo imeli svoj 9. kongres v Dravogradu.
Kongresa se bo udeležilo preko 500 predstavnikov stranke iz celotne Slovenije
ter ostali simpatizerji in prijatelji Nove Slovenije.

Kongres bo potekal v soboto, 21. novembra 2015, ob 10. uri, 
v dvorani ŠPIC D v Dravogradu.

Na kongresu bomo pregledali naše dosedanje delo ter programsko začrtali 
našo prihodnjo pot. Vodstvo stranke, poslanci, evropski poslanec, župani in 
številni drugi prisotni na kongresu, verjamemo, da je krščanska demokracija 
tisti odgovor, ki ga Slovenija potrebuje.

Nova Slovenija je stranka blizu ljudem. Vabimo Vas, da nas obiščete in
se udeležite 9. kongresa v Dravogradu.
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