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VSEBINA
Stičišče od 1. februarja 2016 do 29. februarja 2016

2016

KA
RN

EV
AL

Pridite, veselo bo!

11. OBČINSKI PUSTNI KARNEVAL

JZ DRAVIT, OŠ ŠENTJANŽ, KS ŠENTJANŽ

sobota,6.2., ob 10. uri, v Šentjanžu

- Zbor mask do 10:00 na igrišču pri OŠ;
- povorka skozi vas;
- predstavitev mask in pustno rajanje pred 
  Domom borcev.

Sledite nam na socialnem omrežju FACEBOOK
www.facebook.com/dravitdravograd
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Dan za ... izbor prireditev in dogodkov

Koledar prireditev in dogodkov – februar 2016

Kotiček Občine Dravograd

Napoved dogodka: KONCERT ZDRUŽENIH SLOVENSKIH TAMBURAŠEV

Pretekli dogodek: PROSLAVA S KONCERTOM PIHALNEGA ORKESTRA 

ŠENTJANŽ

Bili smo tam

Obvestila

Program Koroške televizije Dravograd – februar 2016

Ekologija: ZMANJŠANJE TOPLOTNIH IZGUB ZARADI 

PREZRAČEVANJA OBJEKTA S FINANČNIMI SREDSTVI EKO SKLADA 

Fotografija na naslovnici:  Matic Grudnik
Rok za oddajo vsebin za marčevsko številko je 15. februar 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, februar 2016. Izdajatelj ne odgovarja za spremembe v programu. Za točnost informacij odgovarja 
prijavitelj prireditve.



Spet vas vabimo na tekmovanje v veleslalomu 
med krajevnimi skupnostmi v občini. Tekmovalo 
se bo v vseh kategorijah. Tekmovalci se prijavite 
pri predstavnikih posameznih krajevnih skupno-
sti Krajevne skupnosti pa naj prijavijo svoje tek-
movalce Mateji Konečnik (SK IVERKA) najpozneje 
do ČETRTKA, 11.02.2016. Startnine za svoje tek-
movalce poravnajo posamezne KS.  Vsi udeležen-
ci prejmejo topel obrok.  Pridružite se jim!

Ob 10.00, smučišče Bukovnik

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

Ob 18.00, Dvorec Bukovje
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DAN ZA ... IZBOR PRIREDITEV IN DOGODKOV

IZ OČI V OČI S STRAHOM
sreda, 3. februar

Prvo predavanje Zmaga Godine iz novega sklopa 
Osvoboditev iz primeža strahu. Živimo v prestra-
šenem svetu. Nevarnost terorizma, pandemičnih 
bolezni, ekonomskega zloma in drugi manjši 
strahovi nas pogosto povsem ohromijo. Se stra-
hu lahko izognemo ali se moramo naučiti živeti 
z njim? Organizatorja sta Krščanska adventistična 
cerkev Dravograd v sodelovanju s Knjižnico Dra-
vograd.

Ob 18.00, Knjižnica Dravograd

BIODINAMIKA IN PROCES 
PREDELAVE

Predavatelj Matjaž Turinek ima veliko teoretičnih 
znanj in praktičnih izkušenj pri biodinamičnem 
kmetijstvu. Predstavil vam bo, kako biodinamično 
kakovost ohraniti v procesu predelave. Spoznali 
boste različne procese predelave pridelkov za 
shrambo in kasnejšo uporabo.

Ob 18.00, Dvorec Bukovje

ZEMLJA, OGENJ, CVET

četrtek, 4. februar
ODPRTJE RAZSTAVE LIKOVNIH DEL MAJDE KALIČ. 
V družini Majde Kalič, rojene Krpač, so dedek, ba-
bica in mama, skladno s priimkom, krpali in šivali. 
Pravi, da je od njih podedovala smisel za ustvar-
janje in lepo. Do upokojitve je bila zaposlena v 
tekstilni stroki in tudi doma je rada kreirala, šivala 
ter pletla zase in za družino. Nenehno poskuša 
številne ideje preliti v nove, zanimive izdelke. Do-
stikrat tudi kombinira različne tehnike in materi-
ale. Razstava je posvečena kulturnemu prazniku. 
Odprta bo do 28. 2. vsak dan v delovnem času 
Infopisarne.  
Ob 17.00, Infopisarna Dravograd

CUKINI, PIRA, MAK IN PITE
torek, 9. februar

Poletne bučke oziroma cukini, pira in mak velja-
jo za kulture, ki so precej enostavne v pridelavi, 
odlikuje jih lep videz in imajo pozitivne učinke 
na naše zdravje. Za gojenje rastlin potrebujemo 
nekaj znanja in veliko ustvarjalnosti. Za pripravo 
okusnih jedi pa kakšen dober namig, nekaj jih pri-
naša nova knjiga z naslovom Cukini, pira, mak in 
pite avtorice Tatjane Krejan Košan. Če pa se pred-
stavitve knjige ne boste mogli udeležiti, vam bo o 
poznavanju rastlin, njihovih dobrih lastnostih za 
zdravje in spoznavanju njihovih okusov tudi sko-
zi kuharijo avtorica predstavila še 18.2. v Dvorcu 
Bukovje.

Ob 18.00, Knjižnica Dravograd

KALJENJE SEMEN, 
SETEV IN PRESAJANJE
četrtek, 4. februar

Proti koncu zime nas že mikajo prve semenske 
vrečke, da jih potegnemo na plano. Pravi čas in 
pravila igre so zelo pomembna, ko se iz našega 
kupčka semen ustvari vrt, na katerem vse dobro 
uspeva. Ne smemo pozabiti, da pravil igre ne do-
ločamo mi, določajo jih semena. Sadika bo zrastla 
le, če bomo razumeli, kaj semena potrebujejo za 
rast. Tokrat nas bo po razburljivi poti od semena 
do zdrave sadike popeljala specialistka za zelenja-
darstvo in okrasne rastline, Miša Pušenjak. 

Ob 17.00, Dvorec Bukovje

6. POROČNI SEJEM V 
DVORCU BUKOVJE
sobota, 13. februar

Že šesto leto zapored boste lahko mladoporočen-
ci pa tudi svatje in ostali obiskovalci, ki vas kmalu 
čaka kak slavnostni dogodek, dobili vse potrebne 
informacije na enem mestu. Tudi letos vam bodo 
svoje storitve in izdelke predstavili ponudniki go-
stinskih in frizerskih storitev, prodajalci ženskih 
in moških poročnih ter ostalih svečanih oblačil, 
lepotni saloni, vinarji, slaščičarji, zlatarji, fotografi, 
snemalci. Za obiskovalce razstavljavci pripravljajo 
tudi sejemske popuste in nagradne igre. Seveda 
se nam obeta še več novosti in zanimivosti pa 
še kakšno presenečenje, ki vam ga razkrijemo v 
Dvorcu Bukovje, zato vabljeni! Vstopnine ni!

Od 10.00 - 17.00, Dvorec Bukovje

nedelja, 14. februar

VELESLALOM – 7. 
ČREŠNIKOV MEMORIAL

sobota, 27. februar

torek, 23. februar

OBMOČNA REVIJA 
PEVSKIH ZBOROV



VELESLALOM – 7. ČREŠNIKOV 
MEMORIAL
Tekmovanje v veleslalomu med Krajevnimi 
skupnostmi v občini. Prijave pri Mateji Ko-
nečnik SK IVERKA najpozneje do ČETRTKA, 
11.02.2016. Podrobnosti na strani 5.
Ob 18.00, Knjižnica Dravograd

KOŠARKA MLADINCI 1. B SKL  - VZHOD
DRAVOGRAD KOROŠKA : SLOVAN
Ob 19.00, dvorana ŠPiC D

KORAJŽA VELJA
Kulturno zabavna prireditev v čast 
kulturnega praznika z domačimi talenti v 
organizaciji KPD Libeliče.
Ob 15.00, Libeliče

BERITE NOVICE in 
PODLAGA ZAKONSKE SREČE
Kulturno društvo Črneče vljudno vabi na 
ogled komedij enodejank Toneta Partljiča, 
Berite novice in Podlaga zakonske sreče, v 
izvedbi KD Ribnica na Pohorju. Predstava 
je za abonma in izven - vstopnina 5 EUR. 
Ob 18.00, dvorana Gasilskega doma 
Črneče

CUKINI, PIRA, MAK IN PITE
Predstavitev nove kulinarične knjige av-
torice Tatjane Krejan Košan. Podrobnosti 
preberite na strani 4.
Ob 18.00, Knjižnica Dravograd

AZIL IZ LJUBEZNI DO ŽIVLJENJA
Glasbeno igralski projekt. Nastopajo 
Abbas El Gubri – Irak, Aref Omer – Sirija, 
Andreas Jesse in Edda Fritz.
Prireditelj je Kulturni dom Pliberk.
Ob 19.30, Kulturni dom Pliberk

IZ OČI V OČI S STRAHOM
Predavanje mag. Zmaga Godine. Več si 
preberite na strani 4.
Ob 18.00, Knjižnica Dravograd

11. OSREDNJI OBČINSKI PUSTNI 
KARNEVAL
Zbor mask je ob 10.00 uri pred OŠ Šen-
tjanž, sledi povorka do Doma borcev, kjer 
bo pustno rajanje s krofi in toplim čajem.
Ob 10.00, Šentjanž

PUSTNI KARNEVAL NA VASI
Organizator je KS Libeliče v sodelovanju s 
PGD Libeliče in ostalimi društvi.
Ob 14.00, Libeliče

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

KEGLJANJE 2. SLOVENSKA LIGA - 
VZHOD DRAVOGRAD : PERGOLA HIŠE 
RADLJE
Ob 17.00, Športni center Dravograd

SOBOTA, 6. februar
KOŠARKA 3. LIGA - ČLANI
DRAVOGRAD KOROŠKA : NAZARJE
Ob 19.00, dvorana ŠPiC D

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

DELAVNICA S PUSTNIM RAJANJEM 
Animacijska skupina Vilina bo v soorga-
nizaciji JZ Dravit pripravila veselo pustno 
rajanje. Otroci pridite v maskah!
Ob 10.00, Mladinski center Dravograd

PUSTNI KARNEVAL V TRBONJAH
Zbor mask je pred gasilskim domom v 
Trbonjah.
Ob 15.00, pred Gasilskim domom 
Trbonje

DOBRODELNA PRIREDITEV ZA LAČNE 
V ETIOPIJI
Nastopili bodo Eva Boto, Milan Kamnik, 
Dravograjski sekstet, Dijaki Gimnazije 
Ravne na Koroškem, Ansambel OK, Lona 
Heber in Jože Andolšek. Prostovoljni pri-
spevki bodo namenjeni otrokom v mesto 
Kobbo.
Ob 17.00, dvorana Gasilskega doma 
Črneče

NASTOP SKUPINE SOLZICE IZ KOTELJ
Ob 16.00, Koroški dom starostnikov

KALJENJE SEMEN, SETEV V LONČKE IN 
PRESAJANJE
Predavanje Miše Pušenjak. Več o tem na 
strani 4.
Ob 17.00, Dvorec Bukovje

ODPRTJE RAZSTAVE LIKOVNIH DEL 
MAJDE KALIČ
Razstava domače umetnice, ki dostikrat 
kombinira različne tehnike in materiale, je 
posvečena kulturnemu prazniku. Odprta 
bo do 28. 2., vsak dan v delovnem času 
Infopisarne.  Več o tem si preberite na 
strani 4.
Ob 17.00, Infopisarna Dravograd

Športni dogodki

Turizem

Mladinske dejavnosti

Drugi dogodki

IZBOR PRIREDITEV IN DOGODKOV V BARVAH

Kulturni dogodki
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OSREDNJA PROSLAVA OB KULTURNEM 
PRAZNIKU
Tokrat se bodo predstavile vse gledališke 
skupine (Črneče dve skupini, Libeliče, Trbo-
nje in Kimperk teater), ki bodo pripravile 
recitale in skeče. Sodelujejo tudi OŠ Šen-
tjanž in OŠ Neznanih talcev Dravograd.
Ob 18.00, dvorana Gasilskega doma 
Črneče
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NEDELJA, 31. januar

dva žrebanja  za lepe nagrade razstavljal-
cev. Vstopnine ni! Podrobnosti na strani 5.
Od 10.00 – 17.00, Dvorec Bukovje

TAMBURAŠKI KONCERT
Nastopil bo 40 članski tamburaški orkester 
združenih mladih tamburašev iz 8 sloven-
skih tamburaških skupin. Vstopnina je 5 €.
Več na strani 10.
Ob 19.00, dvorana ŠPiC D

ČETRTEK, 4. februar

SREDA, 3. februar

SREDA, 10. februar
KOŠARKA MLADINCI 1. B SKL  - VZHOD
DRAVOGRAD KOROŠKA : KONJICE 
ZREČE
Ob 18.20, dvorana ŠPiC D

NEDELJA, 7. februar

TOREK, 9. februar
NEDELJA, 14. februar

SOBOTA, 13. februar
AUF DER SUCHE NACH FRIEDEN – 
ISKANJE MIRU
Nastopajo Pantomimetheater Aleppo 
Salzburg. Prireditelj je Kulturni dom 
Pliberk.
Ob 19.30, Kulturni dom Pliberk

POROČNI SEJEM – SEJEM SVEČANIH 
PRILOŽNOSTI
Vse za poroko in druge svečane priložnosti 
na enem mestu! Pridite in si oglejte ponud-
bo razstavljavcev, izvedli ba bomo tudi 

KOLEDAR PRIREDITEV IN DOGODKOV / februar 2016

ČETRTEK, 18. februar
ZABAVNI SKEČI
Izvajajo člani Koroškega medgeneracijske-
ga centra Ravne na Koroškem.
Ob 16.00, Dom starostnikov Črneče

SOBOTA, 6. februar



CUKINI, PIRA, MAK IN PITE
Cukin, kot »mali kuhinjski čudež«, zdrava 
pira in temna makova semena se lahko 
srečajo tudi v isti jedi in imajo marsikaj sku-
pnega. Med njimi so rastline, ki so doživele 
ponovno oživitev v uporabi, upajmo pa, da 
bodo tudi v pridelavi. Več o tem boste izvede-
li na predavanju Tatjane Krejan Košan.
Ob 18.00, Dvorec Bukovje
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SREDA, 24. februar
DERZEIT WOHNHAFT IN
Nastopajo Editta Braun company & Dante 
Murillo. Prireditelj je Kulturni dom Pliberk.
Ob 19.30, Kulturni dom Pliberk

TRENUTEK
Otvoritev razstave del Branke Jovanović.
Ob 19.00, Kulturni dom Pliberk

PETEK, 19. februar

ČETRTEK, 25. februar
SLOVENSKA LITERATURA A DO Ž 
(ABONMA)
Nastopa Špasteater. Prireditelja sta Slo-
venska prosvetna zveza in Kulturni dom.
Ob 19.30, Kulturni dom Pliberk
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ČETRTEK, 18. februar

KOLEDAR PRIREDITEV IN DOGODKOV / februar 2016

SOBOTA, 27. februar
OBMOČNA REVIJA ODRASLIH PEVSKIH 
ZBOROV
Predstavili se bodo vsi zbori naše občine. 
Strokovna spremljevalka revije je Katja 
Gruber. Več na strani 5.
Ob 18.00, Dvorec Bukovje

NEDELJA, 28. februar
KOŠARKA MLADINCI 1. B SKL  - VZHOD
DRAVOGRAD KOROŠKA : POSAVJE 
KRŠKO
Ob 17.00, dvorana ŠPiC D

TOREK, 23. februar
BIODINAMIKA IN PROCES PREDELAVE
Predava dr. Matjaž Turinek, ki  ima veliko 
teoretičnih znanj in praktičnih izkušenj pri 
biodinamičnem kmetijstvu.
Ob 18.00, Dvorec Bukovje

KOTIČEK OBČINE DRAVOGRAD
Obvestila in informacije občinske uprave

HUMANITARNA  AKCIJA  ZBIRANJA  SREDSTEV   ZA NAKUP DEFIBRILATORJA - NASELJE OJSTRICA

Ker verjamemo, da v življenju resnično štejejo le tista dejanja, s katerimi širimo dobroto ali z njimi 
pomagamo sočloveku, smo sklenili, da nadaljujemo s humanitarno akcijo zbiranja sredstev za 
nakup avtomatskih defibrilatorjev v občini Dravograd. V projektu, ki ga organizira LO SMC Dravo-
grad v sodelovanju z KS Dravograd ter RKS-OZ, bomo tokrat sredstva zbirali za nakup že četrtega 
defibrilatorja - tokrat za naselje OJSTRICA. 

Humanitarna akcija bo potekala do 31.03.2016!  Podatki za nakazilo so:

Naslov prejemnika:  Območno združenje RK Dravograd, Trg 4. julija 7, 2370 Dravograd

Koda namena: CHAR            Namen: DEFIBRILATOR OJSTRICA         BIC banke: LJBASI2XXX

IBAN (TR): SI56 0247 0005 0431 879         Referenca: SI00 05012016

Za pomoč in solidarnost se vam iskreno zahvaljujemo!

LO SMC Dravograd,   KS Dravograd,   RKS – OZ Dravograd

    

 

POVABILO K VKLJUČITVI V MREŽNI PODJETNIŠKI INKUBATOR KOROŠKA – MPIK Dravograd 

Regionalna razvojna agencija za Koroško, v sodelovanju z Občino Dravograd, vabi mlade podjetnike 
oz. tudi tiste, ki bodo to šele postali, k vključitvi v Mrežni podjetniški inkubator Koroška – MPIK1 in 
MPIK2 Dravograd. Nudimo ugoden najem naslednjih poslovnih prostorov:  

Lokacija MPIK Prostor Velikost 
MPIK1 Dravograd 
Otiški Vrh 26D 
2373 Šentjanž pri Dravogradu 

Proizvodni enota II.  140,72 m2   

MPIK2 Dravograd  
Trg 4. julija 46  
2370 Dravograd      
     

Pisarniški prostor št. 1 (coworking prostor) 64,50 m2 
Storitveni prostor št. 2  49,20 m2 
Pisarniški prostor št. 4 9,10 m2 
Pisarniški prostor št. 5 10,50 m2 
Proizvodni prostor št. 6 68,40 m2 

Cena najema pisarniških prostorov je v 1. letu inkubiranja 1 EUR, v 2. letu 2 EUR, v 3. letu pa 3 EUR/m2. Cena najema 
proizvodnih prostorov je v 1. letu inkubiranja 0,8 EUR, v 2. letu 1,6 EUR, v 3. letu pa 2,4 EUR/m2

. 

Vloga in dodatne informacije so na voljo na spletni strani: www.mpik-koroska.si;  preko e-pošte: 
info@rra-koroska.si ali po telefonu na: 059 085 190.  

Ekipa Mrežnega podjetniškega inkubatorja Koroška 

URADNE URE OBČINE DRAVOGRAD 

Ponedeljek                          8.00 – 14.00
Sreda                                     8.00 – 12.00 
                                         in 14.00 – 16.00
Petek                                     8.00 – 12.00

Torek in četrtek  NI URADNIH UR!



NAPOVED DOGODKA
BESEDILO: ,  FOTOGRAFIJA: 
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KONCERT ZDRUŽENIH SLOVENSKIH 
TAMBURAŠEV

V DRAVOGRADU VEČKRAT PREDSTAVIMO TUDI ZANIMIVE PROJEKTE, KI NASTAJAJO NA DRŽAVNI RAVNI. 
TUDI TOKRAT BO V SODELOVANJU S CENTRALNO SLUŽBO JSKD PREDSTAVLJEN EDEN ZANIMIVEJŠIH PRO-
JEKTOV. SKUPINA KAR 40-tih TAMBURAŠEV BO V SOBOTO, 13. 2., NASTOPILA V DVORANI ŠPiC D.

P      o svetu obstaja veliko nacionalnih, po-
krajinskih ali projektnih skupin, ki pro-
movirajo posamezno dejavnost. Tako 

tudi v Sloveniji vsako leto sestavimo različne 
skupine.

Namen projekta je predstavitev ter ob za-
ključku tudi snemanje slovenskih skladb za 
tamburaške orkestre ter kasnejša izdaja le 
teh na zgoščenki. Orkester bosta umetniško 
vodila prof. Tomaž Habe ter Helena Vidic.  

Ker je to projekt promocijskega značaja in 
promovira tamburaško glasbo, ki jo na Ko-
roškem, sploh pa pri nas v Dravogradu ne 
slišimo pogosto, smo se odločili, da ga pred-
stavimo tudi naši publiki. 

Tako boste  na predvečer valentinovega, od 
19. ure dalje v dvorani ŠPiC D, lahko uživa-
li  ob nežnih zvokih najštevilčnejše zasedbe 
tamburic in mandolin, ki je kdajkoli nastopila 
na slovenskih odrih.

Vstopnina je 5 €. 

V letu 2015 smo pričeli z večjim projektom 
na področju tamburaške glasbe. Za potrebe 
promocije in širjenje kvalitete ustvarjalnosti 
glasbe za tamburico, smo sestavili  80 članski 
orkester tamburašev iz 8 slovenskih tambu-
raških skupin: Tamburjaši (Vipava), Petrovi 
tamburaši (Žalec), Vipavski tamburaši (Vipa-
va), Tamburaški orkester Šmartno (Šmartno 
pri Litiji), Tamburaški orkester Glasbene šole 
Črnomelj (Črnomelj), KUD Oton Župančič 
Artiče (Artiče), Tamburaški orkester Bisernica 
(Reteče) in Tamburaški orkester Dobreč (Dra-
gatuš). 

Slovenski orkester tamburašev tako sesta-
vljajo najboljši slovenski mladi tamburaši in 
mentorji.

Pogoji za udeležbo v orkestru so:
- kvaliteta igranja,
- starost do 28 let,
- veselje do nadaljnjega izobraževanja,
- veselje do izvajanja glasbe za tamburaške 
  skupine.

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

dvoran
a ŠPiC

 D
, D

ravograd

Valentinov koncert orkestra najboljših 
mladih slovenskih tamburašev.

Vstopnina 5 €.

NAPOVED DOGODKA
BESEDILO: Robert Preglau, FOTOGRAFIJI: svetovni splet
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PROSLAVA S KONCERTOM 
PIHALNEGA ORKESTRA ŠENTJANŽ

KONEC LETA PIHALNI ORKESTER TRADICIONALNO PRIPRAVI BOŽIČNO-NOVOLETNI KONCERT. KOT VSA-
KO LETO SMO SKUPAJ Z NJIMI OBELEŽILI ŠE DAN SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI.

D   an samostojnosti in enotnosti je držav-
ni praznik v Sloveniji, ki se ga praznuje 
26. decembra in je dela prost dan. Na ta 

dan se spomnimo razglasitve plebiscita leta 
1990, s katerim je Slovenija postala samostoj-
na država.

stra Šentjanž, ki je v lanskem letu praznoval 
60-letnico delovanja. Izvedeli smo tudi, da so 
na tekmovanju pihalnih orkestrov v Ormožu 
prejeli zlato plaketo. Skoraj 70 glasbenikov 
se je predstavilo s pestrim programom, slišali 
smo lahko pesmi o Sloveniji, filmsko glasbo, 
priredbe popularnih pesmi (tujih in sloven-
skih) in koračnice. Eno od njih, Otiško korač-
nico, je spisal njihov član Ožbej Ulbl. Na odru 
so se jim pridružili tudi učenci OŠ Šentjanž in 
Moški pevski zbor Štefan Goršek – Čaki. 

Ker je vsako leto dvorana Doma borcev pokala 
po šivih, so se odločili, da letos dogajanje prese-
lijo v telovadnico OŠ Šentjanž. Tudi tokrat se je 
obiskovalcev kar trlo, s proslavo in koncertom pa 
so bili več kot zadovoljni.

Do septembra 2005 se je praznik imenoval le 
dan samostojnosti, a so ga s spremembo zako-
na o praznikih in dela prostih dnevih dopolnili 
z in enotnosti, saj naj bi ta dan namreč Slovenci 
pokazali največjo mero enotnosti v svoji zgo-
dovini. Na to in na 25. obletnico plebiscita je v 
svojem govoru spomnila slavnostna govornica 
županja Dravograda, ga. Marijana Cigala.

Po slavnostnem govoru pa so obiskovalci 
lahko prisluhnili koncertu Pihalnega orke-

PRETEKLI DOGODEK
BESEDILO: Katja Čevnik, FOTOGRAFIJA:  Matic Grudnik
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Razstava malih živali, 
27.11.2015
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Odprtje razstave klekljane 
čipke, 08.12.2015
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Koncert pevskih zborov 
občine, 27.12.2015

Odprtje razstave Lotke 
Nenadić, 21.12.2015 
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Odprtje razstave Likovne 
sekcije, 7.1.2016

Kontakt:Javni zavod Dravit Dravograd / E: dvorecbukovje@dravit.si / T: 02 8723 583, 02 8710 285



 V dvorani Gasilskega doma v Črnečah 
bo v nedeljo, 31. januarja, ob 17. uri:

Zanje in za Vas bodo na prireditvi nastopali:
Eva Boto

Milan Kamnik
Dravograjski sekstet

Dijaki Gimnazije Ravne na Koroškem
Ansambel Okej

Lona Heber in Jože Andolšek 

Program bo povezovala Dominika Knez. Vstopnine NI. 
Zaželeni prostovoljni prispevki, ki bodo namenjeni otrokom v 

mestu Kobbo.

Prisrčno Vas vabi KULTURNO DRUŠTVO ČRNEČE

DOBRODELNA PRIREDITEV ZA 
LAČNE V ETIOPIJI

 
   
 
 
                          

tudi letos organiziramo 
VELESLALOM med krajevnimi 
skupnostmi Občine Dravograd  

 
 
 
 

 
 

v NEDELJO, 14. februarja ob 10. uri, 
na smučišču Bukovnik. 

 
Tekmovalci se prijavite pri predstavnikih posameznih 
 oz. svojih KS. Štartnine ni, oz. jo za svoje tekmovalce  

poravnajo posamezne KS. 
 

Vsi udeleženci prejmejo topel obrok. 
 

Tekmovalo se bo v vseh starostnih kategorijah! 
 

Prehodni pokal bo osvojila KS z največjim seštevkom točk. 
 
TEKMUJE SE NA LASTNO ODGOVORNOST!                                           
 
VLJUDNO VABLJENI! 
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OBVESTILA
Obvestila društev in drugih organizacij

KOROŠKI KLUB CVB DRAVOGRAD

Od februarja 2014 v Dravogradu aktivno deluje Koroški klub CVB Dravograd, ki je bil usta-
novljen v okviru Združenja bolnikov s cerebrovaskularno boleznijo Slovenije (CVB). 
Namenjen je vsem bolnikom po možganski kapi, odstranitvi tumorjev v glavi ali po mož-
ganskih krvavitvah, ter njihovim svojcem in drugim. 

Bolniki in ostali se v klubu srečujemo z namenom, da si izmenjamo izkušnje, se med seboj 
spodbujamo ter s pomočjo strokovnjakov izvemo kaj novega o naši bolezni in okrevanju 
po njej. Klub nam nudi podporo, informacije in pomoč pri iskanju fizioterapevtske po-
moči, dodatne rehabilitacije v zdraviliščih, posvetov pri specialistu – fiziatru ali nevrologu. 
Nekajkrat v letu se na organiziranih izletih srečamo z ostalimi slovenskimi CVB klubi. 

Ob sredah v okviru kluba poteka športna vadba, ki jo izvaja usposobljena fizioterapevtka. 
Telovadba je prilagojena našim zmožnostim, njen namen pa je izboljšati našo fizično moč, 
ravnotežje in koordinacijo. Po letu in pol dela je napredek že dobro viden!

Vsi koroški bolniki s CVB boleznijo, svojci, prijatelji in ostali zainteresirani, ste lepo vabljeni, 
da se nam pridružite. Dodatne informacije lahko najdete preko naše Facebook skupine 
Klub CVB Dravograd ali pa na telefonski številki 040 217 045 (Tatjana Gliebe).

TEDENSKA VADBA:  vsako sredo, ob 18:30 – dvorana Špic D.  VABLJENI!

PLANINSKO DRUŠTVO DRAVOGRAD
WINTERTALERNOCK 2394 m - TURNI SMUK, sobota, 6. februar 2016
Vodnik:  Franc Kadiš, 041 654 499, franc.kadis@gmail.com .
Tura: lahek turni smuk, skupaj 6 ur hoje.
Prevoz: kombi.
Opis ture:  Naš tokratni cilj leži v Krških Alpah na mejnem grebenu med deželama Koroško in Štajer-
sko. Turo bomo prilagodili glede na trenutne snežne razmere, sploh ker je vrh varen obiska tudi ob 
sneženju, ker zaradi njegove položnosti ni nevarnosti snežnih plazov. Z vrha se nam bodo ob lepem 
vremenu na zahodu pokazali vrhovi Visokih tur, proti severu pa vrhovi Schladminskih Tur.
POHOD PO ŠISERNIKOVI POTI, sobota, 27. februar 2016
Vodnik:  Jože Kladnik, 051 684 192 ali joze.kladnik@elektro-celje.si .
Tura: Lahka - deloma zahtevna pot, skupaj 6 do 7  ur hoje.
Prevoz: kombi.
Opis ture:  V Dravogradu se zberemo na avtobusni postaji in krenemo po markirani poti proti Hudo-
pisku. Pot nadaljujemo na vrh Bukovja, čez Cviterško sedlo,  mimo cerkve Sv. Ane in Lakuž do kmetije 
Škratek, kjer se prileže počitek in okrepčilo. Pot nadaljujemo po gozdni cesti in planinski poti do koče 
na Kremžarci in se povzpnemo na Kremžerjev vrh 1164. Privoščimo si daljši počitek, okrepčilo, vpis 
pohodnikov, sledi spust v Slovenj Gradec in povratek v Dravograd.

MLADINSKI CENTER DRAVOGRAD

NAREDI SI SAM SVOJ EKO VRT ZELIŠČ - sreda, 17.2.2016, ob 17:00 – DVORANA MCD

Vsi tisti, ki vas zanimajo novi ekološki produkti za vsakodnevno vrtnarjenje ali vzgojo zelišč 
v stanovanju lepo vabljeni na ustvarjalno delavnico v Mladinski center Dravograd. Eva 
Štraser pa bo poskrbela, da bo odgovorila na vaša vprašanja o ekološkem vrtnarjenju in 
novih eko produktih. Otroci bodo svoj eko  vrt okrasili z Flumi pisalom.

Delavnica je brezplačna! Svoj Eko vrt zelišč odneseš domov.

Zaradi nabave materiala so prijave na delavnico OBVEZNE!  Zbiramo jih na telefonski št. 
031/668-209  ali na e-naslovu eva@bokri.si . 

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
Nedelja, 7.2.2016 - 12.kolo                              Sobota, 13.2.2016 - 13.kolo  
Sobota, 20.2.2016 - 14.kolo                             Sobota, 27.2.2016 - 15.kolo
Tekme ob sobotah se pričnejo ob 13.00 uri na kegljišču Športnega centra Dravograd.

NOGOMET - OBČINSKA VETERANSKA NOGOMETNA LIGA DRAVOGRAD
nedelja, 7.2. 2016 - 6. kolo          nedelja, 21.2. 2016 - 7. kolo          nedelja, 28.2. 2016 - 8. kolo  
Prva tekma ob 9.00 in druga ob 10.00 v Dvorani ŠPiC D.

BREZPLAČNE AKTIVNE ZIMSKE POČITNICE 2016 !!!
V času zimskih počitnic od 22.2. do 26.2.2016 smo pripravili razne aktivnosti za osnovnošolsko in 
srednješolsko mladino in vas vabimo, da se nam pridružite: 
1. IGRE Z ŽOGO v ŠPIC D
V ponedeljek 22.2., sredo 24.2 in petek 26.2. od 10.00 do 13.00 ure bodo v veliki dvorani ŠPIC D 
potekale različne igre z žogo ob prisotnosti animatorja. V večnamenski dvorani pa bo možno v tem 
času igranje namiznega tenisa.
2. SMUČANJE
Na smučišču Bukovnik nad Šentjanžem je organizirano brezplačno smučanje ZA OSNOVNOŠOL-
SKO MLADINO, od ponedeljka 22.2. do petka 26.2.2016, od 10.00 do 16.00 ure.
3. KEGLJANJE
Kegljaški klub Interokno Dravograd omogoča brezplačno kegljanje na kegljišču v Športnem centru 
Dravograd, in sicer: v torek 21.2. in četrtek 25.2., od 10.00 do 12.00 ure. 
Obvezna je predhodna najava na tel. 041 729 608 - Rihard Marošek.



BESEDILO: uredništvo Koroške TV Dravograd
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Koroška TV Dravograd  Vas tudi v novem letu vabi v svojo družbo.  Redno Vas bomo 
obveščali o dogodkih v naši občini in krepili sodelovanje z drugimi lokalnimi tel-
evizijami in producenti. Tako z mesecem januarjem pričenjamo sodelovanje s TV 
Celje. 

Vabimo vas, da ste na našem TV kanalu vsak dan ob 10., 16. in 20. uri, ob nedeljah 
pa od 10. ure dalje.

V mesecu februarju pričenjamo z zanimivo nagradno igro, ki bo enega izmed Vas 
bogato nagradila. Sledite programu in izvedeli boste za kaj gre. 

Spored najdete na naših videostraneh, spletni strani  http://www.tvdravograd.si in 
na naši fb strani Koroška televizija Dravograd.

Postanite naš prijatelj! 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 – februar 2016

Drage gledalke in cenjeni gledalci

Zastor se dviga

 

 

 

 

 

 

 
 

 

KLEPARSTVO-
AVTOLIČARSTVO 

Mitja Ošlovnik 
s.p. 

 

Šentjanž pri Dravogradu 170 

email: mitjaoslovnik@gmail.com 

Phone: 040 976 899 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

KLEPARSTVO-
AVTOLIČARSTVO 

Mitja Ošlovnik 
s.p. 

 

Šentjanž pri Dravogradu 170 

email: mitjaoslovnik@gmail.com 

Phone: 040 976 899 

 

PUSTNA DELAVNICA 

Mladinski 
center 

Dravograd 
nedelja,7.2.

ob 10.00

in veselo pustno rajanje
vstopnine ni.



ZMANJŠANJE TOPLOTNIH IZGUB 
ZARADI PREZRAČEVANJA OBJEKTA 
S FINANČNIMI SREDSTVI EKO SKLADA

E ko sklad, slovenski okoljski javni sklad sub-
vencionira vgradnjo prezračevalne naprave 
z vračanjem toplote odpadnega zraka v sta-

novanjski stavbi.
Pravica do nepovratne finančne spodbude se do-
deli za nakup in vgradnjo ene od oblik centralnega 
sistema prezračevanja ali lokalnih naprav za pre-
zračevanje z vračanjem toplote odpadnega zraka 
(rekuperacijo).

Naprave za centralno prezračevanje morajo skla-
dno z rezultati meritev po standardu SIST EN 308 
izkazovati vsaj 80 % energijsko učinkovitost vra-
čanja toplote odpadnega zraka pri povprečnem 
obratovalnem pretoku centralnega sistema in 
specifično rabo električne energije za pogon naj-
več 0,45 W/(m3/h) (vatov na kubični meter na uro).

Naprave za lokalno prezračevanje morajo dosegati 
vsaj 65 % energijsko učinkovitost pri vračanju to-
plote odpadnega zraka.

Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 25 
% priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 
2.000 EUR za izvedbo centralnega prezračevalne-
ga sistema za posamezno stanovanje oziroma naj-
več 300 EUR na vgrajeno enoto lokalnega sistema 
prezračevanja. 

Priznani stroški vključujejo:
- nakup in vgradnjo naprave za centralno ali lo-
kalno prezračevanje z vračanjem toplote odpa-
dnega zraka;
- nakup in vgradnjo sistema za distribucijo zraka 
z elementi za vpihavanje in odsesavanje ter kr-
milnimi elementi;
- nakup in vgradnjo sistema za predgrevanje zra-
ka s toploto zemlje ali vode.

Nepovratne finančne spodbude se ne dodelju-
jejo za naložbe, ki vključujejo dobavo in vgra-
dnjo prototipne opreme in rabljenih strojnih 
naprav in opreme. Osnovni pogoj za dodelitev 
nepovratne finančne spodbude je pravočasno 
oddana in popolna vloga. Vloga mora biti odda-
na pred pričetkom del za izvedbo naložbe, ki je 
predmet tega javnega poziva.

Upravičena oseba je poleg nepovratne finančne 
spodbude po tem javnem pozivu upravičena 
pridobiti tudi kredit Eko sklada po javnem pozi-
vu za kreditiranje okoljskih naložb občanov! Vso-
ta nepovratne finančne spodbude in kredita ne 
sme presegati priznanih stroškov naložbe, razen 
v primeru, če se dodeljena nepovratna finančna 
spodbuda izplača izključno za delno poplačilo 
odobrenega kredita Eko sklada. Podrobne in-
formacije so na razpolago v Svetovalni pisarni 
ENSVET.

Centralna enota prezračevalne 
naprave z rekuperacijo 
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Prijatli!
Prijazno vabljeni 

NA OSREDNJO OBČINSKO SLOVESNOST 
OB SLOVENSKEM KULTURNEM PRAZNIKU

v nedeljo, 7.2. 2016, ob 18.00 uri, 
v dvorani  Gasilskega doma Črneče.

V KULTURNEM PROGRAMU sodelujejo:
- Gledališki skupini KD Črneče,

- Gledališka skupina KPD Libeliče,
- Kulturno društvo BROD Trbonje,

- Kimperk teater,
- učenci OŠ Šentjanž in 

OŠ Neznanih talcev Dravograd.

Območna izpostava Dravograd

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



Poročni  sejem  v 
Dvorcu  Bukovje

Sobota, 13.februar. 2016,
od 10.00 do 17.00 ure.

Vse za poroko in druge svečanosti
Celovita ponudba za svečane priložnosti / modna revija / 

nagradna žrebanja / sejemski popusti / presenečenja...
vstopnine ni!

Vabljeni!
Območna izpostava Dravograd


