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Dan za ... izbor prireditev in dogodkov

Koledar prireditev in dogodkov – december 2015 in januar 2016

Kotiček Občine Dravograd

Napoved dogodka: GABRIJELCA PRIHAJA V DVOREC BUKOVJE

Pretekli dogodek: 16. PESNIŠKA OLIMPIJADA

Bili smo tam

Obvestila

Program Koroške televizije Dravograd – december 2015

Ekologija: ZMANJŠANJE TOPLOTNIH IZGUB VAŠEGA OBJEKTA S 

FINANČNIMI SREDSTVI EKO SKLADA

Fotografija na naslovnici:  Zdenko Kupčič
Rok za oddajo vsebin za februarsko številko je 15. januar 2016.

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., december 2015. Izdajatelj ne odgovarja za spremembe v programu. Za točnost informacij odgo-
varja prijavitelj prireditve.



Praznično vzdušje pričarajo zimska idila, vonj po 
dobrotah, darila pod drevesi, lučke in božične pe-
smi. Tudi letos jih boste lahko slišali na skupnem 
božičnem koncertu, ki ga pripravljajo združeni 
pevski zbori naše občine. Vsak zbor se bo predsta-
vil s po dvema pesmima, na koncu pa bo sledila 
še skupna pesem.

Ob 17.00, cerkev sv. Janeza Evangelista

Na Koroško prihajajo gostje iz Pomurja, kulturna 
društva iz Gornje Radgone. Pripravili bodo foto-
grafsko in likovno razstavo ter glasbeno zabavni 
večer devetčlanske skupine Take Nine Orchestra, 
katere repertoar  obsega obilico legendarnih 
skladb big banda ter jazza, swinga, dixielanda 
in latino jazza. Zasedba redno igra po Pomurju, 
mudi pa se tudi na večjih ali manjših odrih v sose-
dnji Avstriji in Nemčiji. Seveda pa ne bo manjkalo 
niti žlahtne radgonske kapljice.

Ob 18.00, Dvorec Bukovje
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STRANDogajanje v naslednjih tednih. Izbor edinstvenih dogodkov, ki jih gotovo ne bomo zamudili.

DAN ZA ... IZBOR PRIREDITEV IN DOGODKOV

DAN ODPRTIH VRAT 
DRUŠTVA INVALIDOV
četrtek, 3. december

Ob letošnjem Mednarodnem dnevu invalidov, ki 
poteka pod geslom »Odraščajmo skupaj v Evropi 
brez ovir«, bodo v Društvu invalidov Dravograd 
znova odprli vrata vsem, ki jih želite bolje spozna-
ti.  Predstavili bodo svojo pestro dejavnost, ki jo 
bo obogatila prisotnost učencev iz OŠ Neznanih 
talcev Dravograd in OŠ Šentjanž. Vse skupaj bo 
s praznično pentljo povezala glasbena skupina 
»Bica bend«.

Ob 9.00, prostori Obrtno-podjetniške 
zbornice Dravograd

NIKARAGVA, KOSTARIKA, 
PANAMA IN NEW YORK - 
POTOPISNA REPORTAŽA

V hladnih zimskih dneh se boste lahko pogreli ob 
pogledu na vroče eksotične države. Tri "odvisni-
ce od potovanj" Marinka Dretnik, Jasmina Popič 
in Suzana Planšak vas vabijo na potepanje po 
Nikaragvi, Kostariki, Panami in New Yorku. Vsaka 
država zase je bila odkritje - Nikaragva s svojimi 
vulkani in Pacifikom, Kostarika je prepričala z 
adrenalinom in zeleno barvo, Panama pa je z ve-
likostjo glavnega mesta že pripravljala na največji 
šok, ulice New Yorka ...

Ob 18.00, Knjižnica Dravograd

PRAZNIČNA TRŽNICA
petek, 4. december

Tudi letošnji veseli december se bo za učence 
in učitelje OŠ Neznanih talcev Dravograd začel 
s praznično tržnico. Pripravili so zanimiv izbor 
najrazličnejših izdelkov za praznični čas, čestitke, 
okraske, peciva in še marsikaj. Vsi obiskovalci pra-
znične tržnice bodo z nakupom izdelkov prispe-
vali  v Šolski sklad. Ob 18.00 uri pa bo v telovadni-
ci prireditev Zima, zima bela…, kjer bodo lahko 
vsi obiskovalci uživali na koncertu reperja Zlatka. 
Koncert je darilo Gorenja Surovine, za sodelova-
nje v zbiralni akciji Ni debate, v Gorenje Surovino 
dajte stare aparate. Ob tej priložnosti se vsem kra-
janom najlepše zahvaljujejo za pomoč v zbiralni 
akciji in jih vabijo, da se jim pridružijo na koncertu.
Ob 17.00, OŠ Dravograd

ODPRTJE RAZSTAVE 
KLEKLJANE ČIPKE
torek, 8. december

Čipke so že od nekdaj veljale za vrhunec spretno-
sti in znanja ženskih ročnih del in so bile zato zelo 
cenjene. Klekljana čipka je, poleg šivane, tehnič-
no najbolj razvita in tudi najbolj razširjena ročno 
izdelana čipka v slovenskem prostoru. Društvo 
klekljaric Koroške, sekcija Sotočje Dravograd, vas 
vabi, da pridete in uživajte ob njihovi lepoti. Raz-
stava bo odprta do sobote, 19. decembra 2015.

Ob 17.00, Infopisarna Dravograd

CINCO IN MARINKO
nedelja, 6. december

Miklavž vam prinaša ogled komedije v izvedbi 
KUD Miklavž na Dravskem polju. Gre za igro o 
dveh gastarbajterjih, ki opravljata pomožna dela 
na različnih nemških »bauštelah«, hrepenita pa 
po domu in svojih bližnjih. Prvi, Cinco, se nekega 
dne odloči, da si bo s podkupninami zdravnikom 
pridobil potrdilo o svoji nesporni smrti. V krsti ga 
bodo pripeljali domov, tam pa bo urno skočil iz 
nje in svoji ženi Marici naznanil veselo novico o 
penziji, ki jo bo po njem dobivala na svoje ime 
in jo bosta skupaj uživala pod štajerskimi brajda-
mi. Marinko pa se že enajst let ni javil ženi Stani, 
iz strahu, da ga ne bi izsledila udba. S Cincovim 
potnim listom bo končno odšel v svojo ljubo do-
lenjsko vas k svoji dragi ženi ... Kako se bo končala 
njuna komedija o umetnosti preživetja? 

Ob 18.00, Gasilski dom Črneče

PODARIMO SI LJUBEZEN
sobota, 12. december

Vselej je lepo podarjati ljubezen, še posebno radi 
jo podarjamo v prazničnem decembru. Mnogo 
želja je izrečenih in vse imajo eno skupno nit - 
kaj drugega kot najbolj plemenito izmed vseh 
- LJUBEZEN. Tudi zato vas Kulturno društvo Čr-
neče vabi na literarni večer s predstavitvijo knjige 
Ljubezen, avtorice Lene Kadiš. Lena bo prebirala 
pesmi in misli, povedala bo, kako in zakaj je knjiga 
nastala, kakšna čustva so zbrana v njej, vse sku-
paj pa bodo popestrili njeni prijatelji s petjem in 
glasbo.

Ob 18.00, Gasilski dom Črneče

nedelja, 27. december

BOŽIČNI KONCERT 
VSEH ZBOROV

RADGONSKI VEČER

petek, 22. januar

torek, 12. januar

RADGONSKI VEČER



KOŠARKA MLADINCI 1. B SKL - vzhod
DRAVOGRAD KOROŠKA : ELEKTRA 
ŠOŠTANJ
Ob 17.00, dvorana Špic D

NAJBOLJŠE REŠITVE PROTI STARANJU 
IN BOLEZNI
Tretje  predavanje mag. Zmaga Godine o 
zdravem življenjskem slogu. Organizatorja 
sta Krščanska adventistična cerkev Dravo-
grad v sodelovanju s Knjižnico Dravograd.
Ob 18.00, Knjižnica Dravograd

FOTOGRAFSKA RAZSTAVA
Razstavlja Fotoklub Koroška. Razstava bo 
na ogled do konca decembra.
Ob 18.00, Dvorec Bukovje

veselem dnevu kulture«. Kulturni program 
bodo obogatili učenci glasbene šole.
Ob 15.00, Dvorec Bukovje

PRAZNIČNA TRŽNICA IN NAGRADNI 
KONCERT REPERJA ZLATKA 
Podrobnosti preberite na strani 4.
Ob 17.00, Osnovna šola Neznanih talcev 
Dravograd

NOČ POPEVK
Nastopajo: Zita Sabon (A), Ditka (SLO) in 
Graziano (I). Prireditelj sta Zita Sabon in 
Kulturni dom Pliberk
Ob 20.00, Kulturni dom Pliberk

PODARIMO SI LJUBEZEN
Literarni večer s predstavitvijo knjige 
Ljubezen, avtorice Lene Kadiš. Podrobnosti 
preberite na strani 5.
Ob 18.00, Gasilski dom Črneče

NOGOMET - 13. MEMORIAL DANILA 
GOSTENČNIKA
Mednarodni dvoranski turnir v malem 
nogometu na odboj - MLAJŠI DEČKI  U-13.
Od 8.00, dvorana ŠPiC D

DECEMBRSKO USTVARJANJE
v MCD nadaljujemo z ustvarjalnimi delav-
nici, na katere vabimo vse, ki radi ustvar-
jajo, rišejo, lepijo in barvajo. Delavnica je 
brezplačna. Tema tokratne delavnice pa 
bojo prihajajoči prazniki. Zaradi nabave 
materiala so prijave na delavnico OBVE-
ZNE!  Zbiramo jih na našem e-naslovu 
mladinskicenter.dravograd@gmail.com
Ob 10.00,  Dvorana MCD

KINO VEČER ZA ČLANE
Dolgočasne zimske večere bomo popestrili 
s kino večeri, ki se bojo odvijali ob sobotah 
v dvorani MCD.  Tokratni film bo božično 
in praznično obarvan! Kateri film točno se 
bo predvajal, bomo objavili na našem FB 
profilu MC Dravograd. Vabljeni, da se nam 
pridružite!
Ob 19.00,  Dvorana MCD

PRAVLJIČNA URA S PALČKOM 
OPAZOVALČKOM
Vesela pravljica za uvod v praznični de-
cember. Izdelovanje okraskov in okrasitev 
pravljične sobe in krašenje jelke.
Ob 16. 30, Knjižnica Dravograd

DAN ODPRTIH VRAT OB MEDNARO-
DNEM DNEVU INVALIDOV
Podrobnosti preberite na strani 4.
Ob 9.00, prostori Območne obrtno 
podjetniške zbornice Dravograd

Športni dogodki

Turizem

Mladinske dejavnosti

Drugi dogodki

IZBOR PRIREDITEV IN DOGODKOV V BARVAH

Kulturni dogodki
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NOGOMET - 13. MEMORIAL DANILA 
GOSTENČNIKA
Mednarodni dvoranski turnir v malem no-
gometu na odboj. STAREJŠI DEČKI  U-15.
Od 8.00, dvorana ŠPiC D

MIKLAVŽEVANJE
Miklavž bo obiskal vse pridne otroke, zato 
tokrat pride brez parkljev. Ustvarjali bomo, 
plesali in kakšno tudi zapeli.
Ob 10.00, Dvorec Bukovje

ADVENTNA TRŽNICA
Tržnica domače obrti, sodelujejo Pliberška 
kulturna društva, domača obrt in EL.
Od 11.00, Kulturni dom Pliberk

CINCO IN MARINKO
Komedija v izvedbi dramske skupine KUD 
Miklavž na Dravskem polju. Predstava je 
za abonma in izven - vstopnina 5 EUR. Več 
na strani 4.
Ob 18.00, gasilski dom Črneče
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TOREK, 1. december

ZIMSKA PRAVLJICA V ŠENTJANŽU
Postavitev zimske vasi in obisk Božička. 
Poskrbljeno bo tudi za tople napitke in 
sladke dobrote. Vabijo TD Dravograd in KS 
Šentjanž.
Ob 16.00, pred Domom borcev

VESELO DRUŽENJE
Krajevna skupnost in društva iz Trbonj v 
veselem decembru vabijo na veselo sni-
denje. Pridite in prinesite dobro voljo, da 
bo veseli december še bolj vesel. Za žejo in 
tudi nekaj za pod zob pa bo poskrbljeno.
Ob 19.00, pred Gasilskim domom v 
Trbonjah

REPORTER MILAN – ZBOGOM MUCA
Črna komedija. Vstopnina je 10 €. Organi-
zator je PGD Dravograd.
Ob 20.00, dvorana ŠPiC D

ČETRTEK, 3. december

SREDA, 2. december

TOREK, 8. december
OBISK AKTIVISTOV VSEH DRUŠTEV 
TREH DOLIN
Kulturni program pripravljajo učenci OŠ 
Črneče.
Ob 14.00, Dom starostnikov Črneče

ODPRTJE RAZSTAVE KLEKLJANE ČIPKE
Razstavlja Društvo klekljaric Koroške – 
sekcija Sotočje Dravograd. Razstava bo 
odprta vsak dan med 8.00 in 18.00 uro do 
19. decembra. Več na strani 4.
Ob 17.00, Infopisarna Dravograd

SOBOTA, 5.december

NEDELJA, 6.december PETEK, 11. december

ČETRTEK, 10. december
ACOUSMATIC DANCE FLOOR
Plesni teater - krstna izvedba. Nastopa 
Cornelia Scheuer. Prireditelj je Koreo-
grafski center Johann Kresnik – Pliberk/
Bleiburg.
Ob 19.30, Kulturni dom Pliberk

NEDELJA, 13. december

SOBOTA, 12. december

KOLEDAR PRIREDITEV IN DOGODKOV / december 2015

PETEK, 4. december
NOGOMET - 13. MEMORIAL DANILA 
GOSTENČNIKA
Mednarodni dvoranski turnir v malem no-
gometu na odboj - CICIBANI U-09 in U-11.
Od 8.00, dvorana ŠPiC D

TA VESELI DAN KULTURE
Literarno društvo Beseda in Bukvarna Fajči 
vabita na srečanje literatov Koroške ob »Ta 

TOREK, 15. december
SREČANJE OTROK Z DEDKOM MRAZOM
KS Črneče vabi na srečanje z dedkom 
Mrazom vse otroke v starosti do desetega 
leta, ki živijo v KS Črneče. 
Ob 17.00, dvorana Špic D

ČETRTEK, 17. december
BOŽIČNI KONCERT
Ob 16.00, Dom starostnikov Črneče



VILININA BOŽIČNA PREDSTAVA
Prihod Božička in obdarovanje otrok. 
Ob 10.00, Dvorec Bukovje

ZIMSKA PRAVLJICA DRAVOGRADA
Postavitev jaslic, božična zgodba, božični 
bazar ter prihod tetke Zime z Božičkom. 
Vabijo TD Dravograd in  KS Dravograd.
Ob 17.00, cerkev sv. Vida

ZDRAVO IN VITALNO ŽIVLJENJE -
ključ do kvalitetnega staranja. Predavanje 
o zdravem načinu življenja in individualne 
zdravstvene meritve.
Ob 18.00, Dvorec Bukovje
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PONEDELJEK, 21. december
POLEPŠAJMO PRAZNIKE
Odprtje razstave izdelkov in voščilnic Lotke 
Nenadić, izdelanih v kviling tehniki. Za 
lepo predpraznično razpoloženje bodo z 
glasbenim programom, pod mentorskim 
vodstvom Andreja Loparnika, poskrbele 
učenke OŠ Neznanih talcev Dravograd: 
Nuša Brezovnik Bunderla, Nina Vinšek, 
Zarja Pšeničnik in Vita Šmon. Razstava bo 
na ogled do 4. januarja v delovnem času 
Infopisarne.
Ob 17.00, Infopisarna Dravograd

KOŠARKA PIONIRJI U-15  2. SKL  
DRAVOGRAD KOROŠKA B : LJUTOMER
Ob 9.00, dvorana ŠPiC D

KOŠARKA PIONIRJI U-15  2. SKL  
DRAVOGRAD KOROŠKA B : DKŠ ROGA-
ŠKA SLATINA
Ob 11.30, dvorana ŠPiC D

PRAZNIČNO LIČENJE
V mesecu decembru bomo v prostorih 
MCD-ja izvedli delavnico na temo praznič-
nega ličenja. Vabljene vse, ki želite izvedeti, 
kako se naličiti za najlepše večere v tem 
čarobnem mesecu decembru. Cena delav-
nice je 8 €,  vsaka udeleženka pa bo prejela 
tudi darilce v vrednosti nad 20 €, v katerem 
bo kar nekaj super lepotilnih pripomoč-
kov.  Zaradi nabave materiala in daril so 
prijave na delavnico OBVEZNE!  Zbiramo 
jih na našem e-naslovu mladinskicenter.
dravograd@gmail.com
Ob 18.00,  Dvorana MCD

TRADICIONALNI BOŽIČNO NOVOLETNI 
KONCERT GODBE NA PIHALA TRBONJE 
Z GOSTI
Ob 19.00, Gasilski dom Trbonje

SOBOTA, 19. december TOREK, 22. december
PRAVLJIČNA URA S PALČKOM 
OPAZOVALČKOM
Zadnja pravljica v koledarskem letu. V 
pričakovanju novega leta, bomo zapisali 
svoje želje in jih poslali nekam daleč, daleč 
... Mogoče nam Palček Opazovalček skupaj 
z Božičkom in Dedkom Mrazom prinese 
kakšno dobroto. Kdo bi vedel?
Ob 16. 30, Knjižnica Dravograd

BOŽIČNO NOVOLETNI KONCERT 
GLASBENE SEKCIJE KATICA
Ob 17.00, Dvorec Bukovje
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PETEK, 18. december

NEDELJA, 20. december

KOLEDAR PRIREDITEV IN DOGODKOV / december  2015 - januar 2016

SOBOTA, 26. december
PROSLAVA OB DNEVU SAMOSTOJNO-
STI IN ENOTNOSTI TER BOŽIČNO NOVO-
LETNI KONCERT PIHALNEGA ORKESTRA 
ŠENTJANŽ
Ob 17.00, telovadnica OŠ Šentjanž

NEDELJA, 27. december
BOŽIČNI KONCERT VSEH PEVSKIH 
ZBOROV NAŠE OBČINE-
Podrobnosti preberite na strani 5.
Ob 17.00, farna cerkev Janeza 
Evangelista v Dravogradu

TOREK, 29. december
S SMEHOM V NOVO LETO
Tudi letos Kimperk teater pripravlja zani-
miv, humoren večer, tokrat z gostjo Manco 
Košir, ki bo z njimi tudi odigrala v skeču.
Ob 19.00, dvorana Ojstrica

januar 2016

NEDELJA, 3. januar

SREDA, 6. januar

NOVOLETNI KONCERT EROIKE
Nastopa Trio Eroika. Prireditelja sta Mestna 
občina Pliberk in Kulturni dom Pliberk. 
Predprodaja vstopnic: Kulturni dom 
Pliberk, Posojilnica Bank Pliberk , Raiffe-
isenbank Bleiburg / gostilna GH DOM. 
Rezervacije na  www.kulturnidom.at ali na 
0043 664 423 5414.
Ob 19.30, Kulturni dom Pliberk

NOVE NAVADE ZA BOLJŠE ŽIVLJENJE
Četrto predavanje mag. Zmaga Godine
o zdravem življenjskem slogu. Organiza-
torja sta Krščanska adventistična cerkev 
Dravograd v sodelovanju s Knjižnico 
Dravograd.
Ob 18.00, Knjižnica Dravograd

PETEK, 8. januar

ODPRTJE PREGLEDNE RAZSTAVE 
LIKOVNIH DEL LIKOVNE SEKCIJE 
KULTURNEGA DRUŠTVA DRAVOGRAD
razstava bo odprta do 3. februarja v 
delovnem času Infopisarne. V kulturnem 
programu bo nastopila skupina Diatonik.
Ob 17.00, Infopisarna Dravograd

GABRIJELCA
Monokomedija KUD Ivan Kaučič iz Ljuto-
mera. Več na strani 12. Vstopnina je 5 €.
Ob 19.00, Dvorec Bukovje

ČETRTEK, 7. januar

SOBOTA, 9. januar
KOŠARKA - 1.SKL – PIONIRJI U-13 A
DRAVOGRAD KOROŠKA A : PODČETR-
TEK TERME OLIMJE
Ob 9.00, dvorana ŠPiC D

KOŠARKA - 1.SKL – PIONIRJI U-13 A
DRAVOGRAD KOROŠKA B : AKK BRANIK
Ob 11.30, dvorana ŠPiC D

KOŠARKA KADETI 1. SKL SKUPINA 1- 
vzhod DRAVOGRAD KOROŠKA : KRKA
Ob 15.00, dvorana ŠPiC D

KOŠARKA 3 SKL  - ČLANI
DRAVOGRAD KOROŠKA : BISTRICA
Ob 20.00, dvorana ŠPiC D

NEDELJA, 10. januar

TOREK, 12. januar

ČETRTEK, 14. januar

ČAJ ZA DVE
Kulturno društvo Črneče vabi na ogled 
komedije Toneta Partljiča, ČAJ ZA DVE, v 
izvedbi dramske skupine KD Libeliče. Pred-
stava je za abonma in izven - vstopnina 5 
EUR.   Komedija ima vse elemente ljudske 
igre, v kateri se vrstijo prizori v dinamičnem 
tempu.  Partljič v svoji igri, »Čaj za dve« opi-
še usodo dveh varovank v domu penzioni-
stov, ki » čakata na smrt v čakalnici smrti«, 
ki pa ni mirovanje,  temveč, ker življenje gre 
naprej, prej možnost novih doživetij in spo-
znanj, celo novih ljubezni. Vljudno vabljeni.
Ob 18.00,  Gasilski dom Črneče

NIKARAGVA, KOSTARIKA, PANAMA IN 
NEW YORK
potopisno predavanje Marinke Dretnik, 
Jasmine Popič in Suzane Planšak. Podrob-
nosti preberite na strani 5.
Ob 18.00, Knjižnica Dravograd

KONCERT SKUPINE VESELE KMETICE S 
PREVALJ
Ob 16.00, Koroški dom starostnikov 
ČrnečeVabljeni v ŠPIC BAR



KOŠARKA PIONIRJI 1. SKL U-15
DRAVOGRAD KOROŠKA : ROGAŠKA
Ob 13.00, dvorana ŠPiC D

KOŠARKA MLADINCI 1. B SKL - vzhod
DRAVOGRAD KOROŠKA : LITIJA
Ob 20.00, dvorana ŠPiC D

KOŠARKA PIONIRJI 1. SKL U-15
DRAVOGRAD KOROŠKA : ELEKTRA 
ŠOŠTANJ
Ob 13.00, dvorana ŠPiC D

KLASIČNI ORKESTERSKI KONCERT
Nastopa Symphonisches Orchester des 
Konse – dirigent Davorin Mori. Prireditelj je 
Kulturni dom Pliberk.
Ob 19.30, Kulturni dom Pliberk

KOŠARKA KADETI 1. SKL SKUPINA 1- 
vzhod  DRAVOGRAD KOROŠKA : 
ZLATOROG LAŠKO
Ob 10.00, dvorana ŠPiC D

KEGLJANJE 2. SLOVENSKA LIGA - 
Vzhod  DRAVOGRAD : DE VESTA
Ob 17.00, Športni center Dravograd

KOŠARKA 3 SKL  - ČLANI
DRAVOGRAD KOROŠKA : GLOBUS
Ob 20.00, dvorana ŠPiC D

KONCERT ETNO SKUPINE ŠAJKE
Ob 16.00, Koroški dom starostnikov
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KOLEDAR PRIREDITEV IN DOGODKOV / januar 2016

SOBOTA, 23. januarSOBOTA, 16. januar

NEDELJA, 17. januar

TOREK, 19. januar

PONEDELJEK, 21. december

TRADICIONALNI KMEČKI PLES
Prireditelj je Skupnost južnokoroških kmetic 
in kmetov.
Ob 20.00, Kulturni dom Pliberk

KOŠARKA PIONIRJI 1. SKL U-15
DRAVOGRAD KOROŠKA : ŠMARJE AZA 
PLUS
Ob 13.00, dvorana ŠPiC D

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

DAN BREZ MULTIMEDIJE
Na OŠ Neznanih talcev Dravograd v okviru 
tega dne organiziramo eksperimentalne ak-
tivnosti za učence, učitelje in starše. Učenca 
naše šole sta si z zmago na Državnem tek-
movanju z elastomobili prislužila nagrado 
Hiše eksperimentov iz Ljubljane. Dva člana iz 
te ustanove bosta na šoli izvajala eksperi-
mentalne dejavnosti. Dopoldne:
-  od 9. do 14. ure – za učence in učitelje 
eksperimentalna dogodivščina;
- od 9. do 14. ure – za učence, učitelje in 
starše  eksperimenti v avli šole.
Popoldne od 17. do 18. ure – za učence in 
starše bodo učenci in učitelji pripravili ekspe-
rimente v razredih.
Ob 9.00, Osnovna šola Neznanih talcev 
Dravograd

RADGONSKI VEČER
Predstavitev kulturnih društev iz Gornje 
Radgone. Več o tem na strani 5.
Ob 18.00, Dvorec Bukovje

PETEK, 22. januar

NEDELJA, 24. januar

SOBOTA, 30. januar

NEDELJA, 31. januar

NASTOP UČENCEV GLASBENE ŠOLE 
RADLJE
Ob 18.00, Dvorec Bukovje

PONEDELJEK, 25. januar

Terminski razpored prireditev in dogodkov v občini Dravograd



NAPOVED DOGODKA
BESEDILO: ,  FOTOGRAFIJA: 
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GABRIJELCA PRIHAJA V DVOREC 
BUKOVJE

LETOS MINEVA 112 LET NEPREKINJENEGA DELOVANJA  GLEDALIŠKE SKUPINE KUD IVAN KAUČIČ LJUTO-
MER, KI BO DRUGO LETO ZAPORED OBISKALA DRAVOGRAD. Z NJIMI PRIDE TUDI GABRIJELCA, PREDSTAVA 
V PRLEŠKEM NAREČJU BO V DVORCU BUKOVJE V PETEK, 8.JANUARJA 2016!

G      abrijelca je prva monokomedija v 
112-letnem ljutomerskem gledališkem 
delovanju in 45-letnem sodelovanju 

igralca in režiserja Srečka Centriha v tej sku-
pini.

Kot je povedal Centrih, verjetno ni amaterske 
skupine v Sloveniji, ki bi v svojem repertoarju 
imela naštudiranih kar pet gledaliških del letno, 
ki jih tudi redno uprizarjajo. Obenem poudar-
ja, da je vse to lahko sad kontinuiranega dela 
režiserja, igralcev in vseh sodelujočih. Skupina 
pa se pomlaja, kar je vsekakor spodbuda za na-
daljnjo uspešno delovanje. V to se bomo lahko 
prepričali z eno njihovih zadnjih uspešnic, ki  
nam jo bodo uprizorili v petek, 8. januarja, 
ob 19. uri v Dvorcu Bukovje.

O predstavi vam ne smemo izdati preveč, po-
vemo lahko to, da je Gabrijelca, ki jo igra Ljuba 
Erhatič, tajnica podjetja Zračni mehurček. Od-
loči se, da želi videti in doživeti še več kot do 
sedaj, nekaj drugačnega, lepšega, zanimivej-
šega od monotonega življenja. Želi živeti. Vse 
uprizorjeno je mogoče res, saj se vse to dogaja 
okrog nas in pri sosedovih ali pa smo sami Ga-
brijelce pa nočemo priznati. 

Režiser pravi, da je njegova želja, da Gabrijelca 
najde pot do vas, vas zabava in nasmeji. Pred-
stava je v prleškem narečju in ima dva odmora. 
Vabljeni, da spoznate Gabrijelco!

Vstopnina je 5 €. Priporočamo pa, da si ogled 
prej rezervirate na: dvorecbukovje@dravit.si ali 
02 872 3583. Število mest je omejeno!

Začetke gledališke dejavnosti v Ljutomeru 
zasledimo že pred letom 1848, vendar pa za 
rojstno leto povezane gledališke dejavnosti v 
Ljutomeru štejemo leto 1903, ko je prišla naj-
pomembnejša pobuda, in sicer je bilo organi-
zirano delo na gledališkem področju. 

Delo ljutomerskega ljubiteljskega gledališča 
je bilo ves čas zelo cenjeno. Znak njihovega 
kakovostnega ustvarjanja so tudi številne na-
grade in priznanja. Severjevo nagrado, ki je 
slovenska nagrada na področju gledališča, in 
jo podelijo za igralske dosežke v poklicnih in 
ljubiteljskih gledališčih, so iz vrst ljutomerskih 
gledališčnikov doslej prejeli kar štirje (po dve 
igralki in dva igralca).

Pod vodstvom igralca in režiserja Srečka Cen-
triha, ki je že več kot dvajset let režiser ljuto-
merske gledališke skupine, je gledališka sekcija 
dosegla velik uspeh, ko so s komedijo Vinka 
Mödendorferja Vaja zbora, na jubilejnem 40. 
Linhartovem srečanju v Ljubljani postali dr-
žavni prvaki – tako po mnenju publike kot 
tudi z oceno strokovne komisije. 

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

petek, 8. januarja 2016, 
ob 19. uri v Dvorcu Bukovje

Vstopnina je 5 €. 
Priporočljive rezervacije na: 
dvorecbukovje@dravit.si 

ali 02 872 3583. 
Število mest je omejeno!

… Joj, jaz bi za tote točke, za uspešnost
rajši šla s tvojin direktoron kak z mojin. 
Tvoj je mlajši … a proviš, ka to nima veze, 
samo stisneš zobe, pa glejaš v strop …

NAPOVED DOGODKA
BESEDILO: Žarko Tomšič , FOTOGRAFIJI: svetovni splet
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16. PESNIŠKA OLIMPIJADA

ŽE 16. LETO JE POTEKALA LETOS PESNIŠKA OLIMPIJADA V DRAVOGRADU, NATANČNEJE V DVORCU BU-
KOVJE. NAMENJENA JE TISTIM DIJAKOM IN ŠTUDENTOM, KI SE UKVARJAJO S PISANJEM POEZIJE.

V   Dvorcu Bukovje je pod okriljem JSKD OI 
Dravograd, ZKD Dravograd, JZ Dravit in KKŠ 
potekala že 16. pesniška olimpijada, name-

njena dijakom in študentom.

Maju Mešku, prav tako iz 4. razreda OŠ Velika Ne-
delja, 3. mesto pa Eli Podlesek iz 4. razreda OŠ 
Janka Kersnika, Brdo. 

V kategoriji od 5. – 9. razreda je 1. mesto osvoji-
la Zoja Plimon iz 6. razreda OŠ Neznanih talcev 
Dravograd za pesem Čudežne sanje, 2. mesto 
je pripadlo Tiborju Knausu iz 7. razreda OŠ Ki-
dričevo, 3. mesto pa sta si razdelila Gal Košto-
maj iz 5. razreda OŠ Ljudski vrt Ptuj, podružnica 
Grajena in Lara Bohl iz 7. razreda OŠ Kidričevo. 
 
Poleg mlade pesniške olimpijade pa je drugo 
leto zapored potekal tudi fotonatečaj #fotopo-
ezija.  Tako je kar 11 avtorjev poslalo fotografije 
na temo fotopoezije tokrat z naslovom Med 
vrsticami.  

Kot je že v navadi smo tudi letos po izboru 
mentorjev izmed udeležencev 16. pesniške 
olimpijade dobili zlato olimpijko, to je Natalija 
Milovanović iz Ljubljane. Iskreno ji čestitamo.

Letošnje pesniške olimpijade se je udeležilo 16 
dijakov in študentov iz različnih koncev Sloveni-
je, ki so svoje znanje dopolnjevali na 4 delavni-
cah pod mentorstvom Davida Bedrača in Aljoše 
Harlamova. Vsi udeleženci so se s svojo poezijo 
predstavili tudi na literarnem večeru v soboto, 
7. novembra, kjer so sodelovali tudi najboljši 
osnovnošolci iz natečaja Mlada pesniška olim-
pijada.

Mlada pesniška olimpijada je namenjena osnov-
nošolcem in je letos potekala že 5 leto. Na natečaj 
je prispelo preko 120 pesmic iz 16 OŠ. Ocenjeva-
nje in izbor najboljših pesmic poteka posebej za 
osnovnošolce od 1. do 4. razreda in posebej od 
5. do 9. razreda. Namen Mlade olimpijade je, da 
se čim več mladih spodbudi k pisanju poezije, 
prav tako pa, da že učenci osnovnih šol, ki radi 
pišejo pesmi, dobijo informacijo o Pesniški olim-
pijadi ter tako izvedo, da se ji lahko po konča-
ni Osnovni šoli pridružijo kot udeleženci, kjer si 
bodo lahko nabrali dodatnega znanja iz pisanja 
poezije.  Najboljše pesmice so letos na natečaj 
poslali v kategoriji od 1. – 4. razreda Pia Kaučič 
iz 4. razreda OŠ Velika Nedelja, ki je s pesmijo 
Moj svet osvojila 1. mesto, 2. mesto je pripadlo 

PRETEKLI DOGODEK
BESEDILO:  Robert Preglau, FOTOGRAFIJA:  Matic Grudnik
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Komemoracija ob dnevu 
mrtvih, 30.10.
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Proslava ob dnevu
reformacije, 30.10.
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Shod čarovnic,
31.10.
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Otvoritev razstave 
Mirjane Cvijič, 5.11. 21
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psihoanalitična zver, 13.11.
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OBVESTILA
Obvestila društev in drugih organizacij

MLADINSKI CENTER DRAVOGRAD

BOŽIČNO NOVOLETNI IZLET V NEZNANO
V mesecu decembru vas vabimo, da preživite super praznično obarvano soboto skupaj z nami. 
Peljali vas bomo na praznični izlet, kjer si bomo ogledali mestne znamenitosti, pojedli in popili kaj 
dobrega ter se sprehodili po okrašenem trgu. Dovolj časa bo tudi za nakup božičnih daril in spomin-
kov. Kdaj bomo odšli na izlet, vam bomo sporočili na našem FB profilu MC Dravograd.

SMUČARSKI TEČAJ ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE
NITRO ŠOLA SMUČANJA IN DESKANJA NA KOPAH
V prihajajoči smučarski sezoni lahko izkoristite zelo ugoden tečaj smučanja, ki je namenjen otrokom 
in mladostnikom! Cena smučarskega tečaja je 70,00 €, za člane MCD-ja pa velja AKCIJSKA CENA, 
samo 35,00 €  kar zajema 9 ur (3 dni) smučanja. Zraven lahko po akcijski ceni vzamete tudi smu-
čarsko vozovnico z malico za 11,90 € na dan. Tako da skupaj paket stane le 70,70 €! Nakup paketa 
je mogoč do 15.12.2015! Unovčenje paketa pa je mogoče kar celo sezono 2015/2016. Število mest 
je omejeno, zato prijave zbiramo na našem e-naslovu mladinskicenter.dravograd@gmail.com . Če 
imate kakršnokoli vprašanje ali potrebujete dodatne informacije, vam bomo z veseljem odgovorili 
prek maila ali našega FB profila MC 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.

V decembru in januarju načrtujemo še nekaj dogodkov, ki niso zajeti v tem programu, zato vas 
prosimo, da nas spremljate tudi na našem fb profilu (MCD Dravograd), kjer bomo za vas objavljali 
aktualno dogajanje. Če še niste član našega društva, se lahko BREZPLAČNO včlanite kadarkoli, med 
delovnim  časom, v pisarni društva.

GLEDALIŠKA SKUPINA LIBELIČE

ČAJ ZA DVE
Komedija v izvedbi gledališke skupine Libeliče, režija: Irma Knez. 

-  PREMIERA, nedelja, 3. 1. 2016, ob 16. uri, v dvorani gasilskega doma Libeliče. 
-  PONOVITEV, sobota, 9. 1. 2016, ob 19. uri, v dvorani gasilskega doma Libeliče. 
-  ABONMAJSKA PREDSTAVA, nedelja, 10. 1. 2016, ob 18. uri, v dvorani gasilskega doma Črneče.

KNJIŽNICA DRAVOGRAD

TA VESELI DAN KULTURE - 3. december

Na ta dan novim članom poklanjamo letno članstvo, predolgo izposojeno gradivo pa lahko 
vrnete brez zamudnine.

PRAVLJIČNE URE S PALČKOM OPAZOVALČKOM

Primerno za otroke od 3. do 7. leta, vsak torek ob 16. 30 uri.

Zbiranje informacij o prireditvah in dogodkih se posreduje najkasneje do 15. v mesecu:
Robert Preglau, e-pošta: robert.preglau@jskd.si, telefon: 02 87 23 581.
Navodila za objavo prireditev in dogodkov so objavljena: www.dravit.si/sticisce
Navodila za objavo oglasov so objavljena: www.dravit.si/sticisce

KEGLJANJE - OBČINSKA LIGA

Tekmovanje v občinski ligi na kegljišču Športnega centra Dravograd: 
sobota,    5.12. ob 13.00 uri - 5. kolo                           sobota, 12.12. ob 13.00 uri - 6. kolo     
sobota, 19.12. ob 13.00 uri -  7. kolo                          sobota,    9.1.   ob 13.00 uri -  8. kolo
sobota, 16.1.   ob 13.00 uri -  9. kolo                           nedelja, 24.1.   ob 13.00 uri - 10. kolo
sobota, 30.1.   ob 13.00 uri -  11. kolo

BOŽIČNO NOVOLETNI TURNIR V KEGLJANJU

Tekmovanje bo potekalo 26., 27. in rezervni termin 28.12. 2015, od 10.00 do 22.00 ure. Tekmovanje 
bo na kegljišču Športnega centra Dravograd. Tekmuje se v treh kategorijah za moške in dveh za 
ženske. 

NOGOMET - OBČINSKA VETERANSKA NOGOMETNA LIGA DRAVOGRAD

nedelja, 3.1. 2015 - 1. kolo          nedelja, 10.1. 2015 - 2. kolo          nedelja, 17.01. 2015- 3. kolo  
nedelja, 24.1. 2015 - 4. kolo        nedelja, 31.1. 2015 - 5. kolo

Vse tekme se igrajo v dopoldanskih urah v Dvorani ŠPiC D.
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Koroška TV Dravograd v prazničnem decembru pripravlja pester program lastne 
produkcije in kar nekaj oddaj, ki jih bomo dobili od drugih producentov, s katerimi 
dobro sodelujemo. 

Vabimo Vas, da ste z nami vsak dan od ponedeljka do petka ob 10., 16. in 20. uri. Ob 
sobotah začenjamo ob 10.  in  20. uri, ob nedeljah pa ob 10. uri, ko ponovimo oddaje 
preteklega tedna.

Spored najdete na naših videostraneh in spletni strani  http://www.tvdravograd.si .

Na tej strani najdete tudi nekatere oddaje, ki smo jih že predvajali. 

Vabimo Vas, da ste v naši družbi čim bolj pogosto. Lokalna novica je kraljica! To kar 
slišite in vidite na naši TV, ne boste našli nikjer drugje!

Vaša Koroška TV Dravograd

PROGRAM KOROŠKE TELEVIZIJE DRAVOGRAD – DECEMBER 2015

Drage gledalke in cenjeni gledalci



Kulturni dom PliberkEroika
Novoletni koncert

3.01.2016,19.30

KULTURSTADT

MESTO KULTURE

BLEIBURG
PLIBERK

Predprodaja vstopnic
Posojilnica Bank Pliberk / Kärntner Sparkasse 
Raiffeisenbank Bleiburg / gostilna GH DOM 
Kulturni dom Pliberk
rezervacija po spletu: 
rezervacija po telefonu: 0043 6644235414

www.kulturnidom.at



ZMANJŠANJE TOPLOTNIH IZGUB 
VAŠEGA OBJEKTA S FINANČNIMI 
SREDSTVI EKO SKLADA

E ko sklad, slovenski okoljski javni sklad sub-
vencionira naslednje ukrepe za izboljšanje 
toplotne izolativnosti ovoja stanovanjske 

stavbe:

1./ Toplotna izolacija fasade starejše eno- ali 
dvostanovanjske stavbe. Priznani stroški vklju-
čujejo:
- nakup in vgradnjo celotnega fasadnega sistema;
- nakup in vgradnjo toplotne izolacije podzidka 
(t.im. »cokla«);
- postavitev gradbenega odra;
- odstranitev ali izravnavo obstoječega ometa ali 
ostalih gradbenih materialov, vgradnjo vertikalne 
hidroizolacije v predelu podzidka, demontažo sta-
rih okenskih polic;
- obdelavo špalet;
- nakup in vgradnjo okenskih polic.

2./ Toplotna izolacija strehe ali stropa proti 
neogrevanemu prostoru starejše eno- ali dvo-
-stanovanjske stavbe. Priznani stroški vključuje-
jo:
- nakup in vgradnjo toplotne izolacije, vključno s 
parno zaporo;
- nakup in vgradnjo paroprepustne folije oziroma 
drugih materialov v funkciji sekundarne kritine, 
vzdolžno letvanje;
- zaključne obloge pri izolaciji strehe, npr. mavč-
no-kartonske plošče, lesene in druge obloge, pri 
izolaciji stropa proti neogrevanemu prostoru pa 
npr. izdelavo betonskega estriha, lesene pohodne 
obloge;
- pri obnovi ravne strehe tudi strošek odstranitve 
starih slojev, vgradnjo nove hidroizolacije in izved-
bo estriha oziroma druge zaključne obloge.

3./ Vgradnja energijsko učinkovitega lesene-
ga zunanjega stavbnega pohištva v starejši 
stanovanjski stavbi. Priznani stroški vključuje-
jo:
- odstranitev obstoječega zunanjega stavbnega 
pohištva ter nakup in vgradnjo novega;
- nakup in vgradnjo senčil;
- popravilo in zaključno obdelavo špalet.

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

Upravičena oseba je poleg nepovratne finančne 
spodbude po tem javnem pozivu upravičena 
pridobiti tudi kredit Eko sklada po javnem 
pozivu za kreditiranje okoljskih naložb ob-
čanov! Vsota nepovratne finančne spodbude 
in kredita ne sme prasegati priznanih stroškov 
naložbe, razen v primeru, če se dodeljena nepo-
vratna finančna spodbuda izplača izključno za 
delno poplačilo odobrenega kredita Eko sklada.

Toplotno izolirana starejša stanovanjska stavba

BOŽIČKOVA
PREDSTAVA 

MIKLAVŽEVA 
ANIMACIJA 
dvorec Bukovje
nedelja, 6.december
ob 10.00

dvorec Bukovje
nedelja, 20. december
ob 10.00

predstava za otroke,
prihod Božička in 
obdarovanje otrok

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




