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Svojstveno praznovanje 
rojstnega dne

Organiziramo razigrana tematska praznovanja za vaše najmlajše.  

JZ Dravit Dravograd
tel: 02 87 23 583, 04884 9420

e-mail: dvorecbukovje@dravit.si 
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VSEBINA
Stičišče od 1. marca 2016 do 31. marca 2016

Svojstveno praznovanje 
rojstnega dne

Organiziramo razigrana tematska praznovanja za vaše najmlajše.  

JZ Dravit Dravograd
tel: 02 87 23 583, 04884 9420

e-mail: dvorecbukovje@dravit.si 
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Sledite nam na socialnem omrežju FACEBOOK
www.facebook.com/dravitdravograd
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Dan za ... izbor prireditev in dogodkov

Koledar prireditev in dogodkov – marec 2016

Kotiček Občine Dravograd

Napoved dogodka: MONOKOMEDIJA SAMOHRANILEC

Pretekli dogodek: KS ŠENTJANŽ PONOVILA LANSKI USPEH

Bili smo tam

Obvestila

Program Koroške televizije Dravograd – marec 2016

Ekologija: ZA KAKŠNE HIŠE DAJE EKO SKLAD SUBVENCIJO?

Fotografija na naslovnici:  Matic Grudnik
Rok za oddajo vsebin za aprilsko številko je 15. marec 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, marec  2016. Izdajatelj ne odgovarja za spremembe v programu. Za točnost informacij odgovarja 
prijavitelj prireditve.
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STRAN Dogajanje v naslednjih tednih. Izbor edinstvenih dogodkov, ki jih gotovo ne bomo zamudili.

DAN ZA ... IZBOR PRIREDITEV IN DOGODKOV

OČISTIMO ZEMLJO
torek, 1. marec

SOBA ZA ČAKANJE
sobota, 5. marec in 12. marec

Avtorica Mira Mori vam predstavlja gledališko 
predstavo Soba za čakanje v izvedbi Mladinske 
dramske skupine Pomlad iz Črneč. V sobi za čaka-
nje se sreča pet žensk, ki želijo do gospe zdravni-
ce. Med seboj se spoznavajo, zapletajo v besedne 
konflikte in razkrivajo skrivnosti. Toda, kaj čakajo? 
Pridite in izvedeli boste. Predstavo si lahko ogle-
date na dveh lokacijah, najprej v Šentjanžu, teden 
dni kasneje pa še v Trbonjah.

Ob 19.00, Dom borcev Šentjanž oz. 
dvorana gasilskega doma Trbonje

IZDELAVA NARAVNEGA 
IZDELKA ZA DOMOV
sobota, 19. marec

Kako si lahko na naraven način pomagamo pri 
različnih težavah? Kaj so eterična olja, kako jih pri-
dobivamo in varno uporabljamo, boste izvedeli 
na delavnici v  Mladinskem centru Dravograd. 
Aktivno boste sodelovali pri izdelavi naravnega 
izdelka in ga nato odnesli domov. Delavnica je 
primerna za otroke, mamice, babice oziroma vse, 
ki vas zanimajo ekološki proizvodi. Delavnica je 
brezplačna! Zaradi nabave materiala so prijave 
na delavnico OBVEZNE!  Zbirajo jih osebno v od-
piralnem času Mladinskega centra,  na telefonski 
št. (02) 87 23 576  ali na e-naslovu etericnaolja.
martina@gmail.com.

Ob 18.00, Mladinski center Dravograd

TEČAJ KALIGRAFIJE
petek, 11. marec

Na 10-urnem tečaju kaligrafije, pod vodstvom 
študentke Akademije za likovno umetnost in 
oblikovanje, Anike Grabec, se boste učili osnov 
srednjeveške pisave gotice texture quadrate. Te-
čaj se bo izvajal v petih srečanjih po 2 uri s pričet-
kom v petek, 11. marca, ob 9. uri v čitalnici Knjižni-
ce Dravograd. Cena na udeleženca znaša 40 EUR, 
vanjo pa je vštet ves material, ki po tečaju ostane 
udeležencu. Prijavite se lahko do 7. marca 2016 
na mobitel: 040 765 116 (Anika Grabec) ali e-mail: 
anika.grabec@gmail.com.

Ob 9.00, Knjižnica Dravograd

Na predavanju dr. Ane Vovk Korže bo predstavljen 
naravni sistem čiščenja zemlje z uporabo rastlin. 
Moč rastlin za čiščenje zemlje in vode so upora-
bljali že v preteklosti, zato gre za povsem naravni 
pristop, ki temelji na izbiri rastlin, ki imajo spo-
sobnost odvzema težkih kovin, dušika in drugih 
onesnažil iz zemlje. Avtorica bo na razumljiv na-
čin predstavila procese, ki se dogajajo v zemlji ter 
rastline, ki imajo sposobnost črpanja določenih 
snovi. Predstavila bo tudi novo literaturo s tega 
področja.

Ob 18.00, Dvorec Bukovje



Naša sokrajanka Lotka Nenadić ponovno ustvarja. 
Po uspešni razstavi izdelkov iz papirja, narejenih 
po načinu quilling tehnike, bo tokrat na ogled 
postavila praznične okraske. Ogledate si jih lahko 
vsak dan do 17. aprila v delovnem času Infopisar-
ne.

Ob 18.00, Infopisarna Dravograd

Starejšim želijo pokazati, da internet ni zaplete-
na stvar in jim odpraviti strah pred tehnologijo. 
Predstavili vam bodo nekaj osnov in pokazali, na 
kakšne načine vam lahko računalnik in internet 
olajšata življenje. Računalniški tečaj je razdeljen 
na 4 module, vsak modul traja 2 uri. Tečaj se bo iz-
vajal ob torkih in četrtkih od 17:00 - 19:00. Prijave 
na tečaj so možne do 25.3.2016 in so OBVEZNE! 
Zbirajo jih osebno v odpiralnem času Mladinske-
ga centra ali na telefonski št. (02) 87 23 576.

17.00–19.00, Mladinski center Dravograd
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TLA IN NJIHOVA 
VITALNOST

Tla so osnova pridelave hrane. So začetek življe-
nja. Njihovo zdravje se zrcali v rastlinah, pridelku. 
Ker so naša tla nezamenljiva, boste na predavanju 
spoznali, kako opazovati in dvigovati vitalnost 
naših tal po metodi biodinamike. Predavanje bo 
pripravila dr. Maja Kolar, ki je predavateljica na sre-
dnji in višji šoli Biotehniški center Naklo.

Ob 18.00, Dvorec Bukovje

JOŽEFOV SEJEM
nedelja, 20. marec

Tradicionalni spomladanski sejem, ki ga v Dra-
vogradu vsako leto organiziramo dan po Jože-
fovem,  je zaradi prostorskih in prometnih pro-
blemov že velikokrat menjal lokacijo. Tudi tokrat 
jo bo, saj tudi lokacija pri Športnem centru, kjer 
smo izvedli zadnja dva sejma,  zaradi novega Ga-
silskega doma in potreb  intervencijske poti, tudi 
ni več  ustrezna. Z najnovejšo pridobitvijo, obno-
vljenim starim mostom čez Dravo, pa smo dobili  
dolgoročnejšo rešitev za organizacijo sejma, saj 
je lanska otvoritev pokazala, da lahko most, ob 
primernih varnostnih ukrepih, služi tudi družab-
nim dogodkom. Tako bodo letos prodajalci svoje 
"štante" namestili na parkirnem prostoru pod ob-
čino ter parkirnih prostorih pri centru Meža, tisti 
manjši pa bodo kar na mostu, tako da bo zagoto-
vljen tudi dovolj širok prehod.

Celodnevni sejem, novi most - Meža

ponedeljek, 21. marec

ODPRTJE RAZSTAVE 
PRAZNIČNIH OKRASKOV

torek, 29. marec

četrtek, 24. marec

BREZPLAČNI 
RAČUNALNIŠKI TEČAJ



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

SOBA ZA ČAKANJE
Krajevna skupnost Šentjanž vabi vse 
žene, matere, babice, tete .. na gledališko 
predstavo SOBA ZA ČAKANJE, avtorice 
Mire Mori, v izvedbi Mladinske dramske 
skupine Pomlad Črneče. Vstop je prost, saj 
predstavo ob dnevu žena in materinskem 
dnevu podarja KS Šentjanž. Več preberite 
na strani 4.
Ob 19.00, Dom borcev Šentjanž

49. REVIJA ODRASLIH PEVSKIH 
ZBOROV OD PLIBERKA DO TRABERKA
Nastopajo koroški zbori z obeh strani meje.
Ob 19.30, Kulturni dom Pliberk

JUTRANJA VADBA 1000 GIBOV!
Za udeležbo na telovadbi ne potrebujete 
predhodne kondicijske pripravljenosti ali 
drage športne opreme. Vaje so preproste 
in primerne za vsakogar, izvajate jih po 
svojih zmožnostih. Vaje se bodo izvajale 
pod nadzorom licenciranih vaditeljic Šole 
zdravja. Le-te že več kot leto dni vodijo 
jutranjo telovadbo v naselju Robindvor. 
Vadba je brezplačna in bo potekala vsak 
delovni dan od 8:00 - 8:30 na igrišču Meža.
Ob 8.00, igrišče Meža

PRAVLJIČNA URA IN PROJEKT 
SLOVENIJA IMA SRCE
Podelitev slikanic otrokom, ki so sodelovali 
in ustvarjali v akciji Dobro je brati dobre 
knjige, v okviru vseslovenskega projekta 
Slovenija ima srce.
Ob 16.30, Knjižnica Dravograd

ODPRTJE FOTOGRAFSKE RAZSTAVE 
FOTOKLUBA KOROŠKA – PLIBERK
Člani Fotokluba Koroška so tokrat razisko-
vali Pliberk v Avstriji. Razstava bo odprta 
do 20. marca v delovnem času Infopisarne.
Ob 18.00, Infopisarna Dravograd

OČISTIMO ZEMLJO S POMOČJO RASTLIN
Predava: dr. Ana Vovk Korže. Več na str. 4.
Ob 18.00, Dvorec Bukovje

ZASKRBLJENOST IN ZDRAVILA ZANJO
Predavanje mag. Zmaga Godine
Drugo predavanje iz sklopa Osvoboditev iz 
primeža strahu.  Organizatorja: Krščanska 
adventistična cerkev Dravograd v sodelo-
vanju s Knjižnico Dravograd.
Ob 18.00, Knjižnica DravogradKIMPERK TEATER  - SKEČI

Predstava z najnovejšimi skeči Kimperk 
teatra je namenjena zbiranju prispevkov 
za opremo Gasilskega doma v Dravogradu. 
Vstopnina je 5 €.
Ob 18.00, telovadnica OŠ Dravograd

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

NEDELJA, 28. februar

TOREK, 1. marec

SOBOTA, 5. marec

KOLEDAR PRIREDITEV IN DOGODKOV / marec 2016

SREDA, 2. marec

ČETRTEK, 3. marec
ODPRTJE LIKOVNE RAZSTAVE MIRKA
V programu sodelujejo Ženska vokalna 
skupina Šentjanž.
Ob 16.00, Koroški dom starostnikov 
Črneče

NEDELJA, 6. marec
BERITE NOVICE in 
PODLAGA ZAKONSKE SREČE
Kulturno društvo Črneče vljudno vabi na 
ogled dveh komedij enodejank, v izvedbi 
KUD Stane Sever iz Ribnice na Pohorju.
Predstava je za abonma in izven.
Ob 18.00, Dvorana v Gasilskem domu 
Črneče



NAREDI SI SAM SVOJ EKO VRT ZELIŠČ 
IN GA ODNESI DOMOV
Vsi tisti, ki vas zanimajo novi ekološki pro-
dukti za vsakodnevno vrtnarjenje ali vzgo-
jo zelišč v stanovanju, lepo vabljeni na 
ustvarjalno delavnico v Mladinski center 
Dravograd. Delavnica je primerna za otro-
ke (lonček bo z njihovo pomočjo postal 
neprepoznaven), mamice, babice oziroma 
vse, ki vas zanimajo ekološki proizvodi.

ZIMSKI KOSCI
Nastop etno skupine iz Leš.
Ob 16.00, Koroški dom starostnikov 
Črneče

DOBERDOB – ROMAN UPORNIKA
Slovenski film. Prireditelja sta Oder 73 
– Gledališče ob Dravi in Kulturni dom 
Pliberk.
Ob 19.30, Kulturni dom Pliberk

PROSLAVA OB DNEVU ŽENA
DU Dravograd vabi na proslavo ob Dnevu 
žena. Slavnostna govornica na prireditvi 
je mag. Ivanka MORI, podpredsednica 
društva.
Ob 16.00, avla OŠ Neznanih talcev Dravo-
grad
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Delavnica je brezplačna! Zaradi mate-
riala so prijave na delavnico OBVEZNE!  
Zbiramo jih osebno v odpiralnem času 
Mladinskega centra, telefonski št. (02) 87 
23 576  ali na e-naslovu eva@bokri.si .
Od 10.00 – 17.00, Dvorec Bukovje

SOBA ZA ČAKANJE
Krajevna skupnost Trbonje in Kulturno 
društvo Brod vabita  na gledališko pred-
stavo SOBA ZA ČAKANJE, avtorice Mire 
Mori, v izvedbi Mladinske dramske skupine 
Pomlad Črneče. V sobi za čakanje se sreča 
pet žensk, ki želijo do gospe zdravnice. 
Med seboj se spoznavajo, zapletajo v bese-
dne konflikte in razkrivajo skrivnosti. Toda, 
kaj čakajo? Pridite in izvedeli boste.
Ob 19.00, Dvorna Gasilskega doma 
Trbonje

KOŠARKA 2. LIGA – pionirji- U 13
DRAVOGRAD KOROŠKA B: KŠ SANI 
MARIBOR
Ob 9.00, dvorana ŠPiC D

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

KOŠARKA 2. LIGA – pionirji- U-13
DRAVOGRAD KOROŠKA B: PTUJ
Ob 11.30, dvorana ŠPiC D

KOŠARKA  1. LIGA  - vzhod 1- kadeti
DRAVOGRAD KOROŠKA : ŠD ŠENTVID 
LJUBLJANA
Ob 13.15, dvorana ŠPiC D

KOŠARKA 3. LIGA - ČLANI
DRAVOGRAD KOROŠKA : POSTOJNA
Ob 20.00, dvorana ŠPiC D

PETEK, 11. marec

ČETRTEK, 10. marec

Sobota, 12. marec

NEDELJA, 13. marec
VILININE IGRE BREZ MEJA
JZ Dravit in Animacijska skupina Vilina 
vabita na delavnico za otroke. Vstopnine 
ni, pridi tudi ti.
Ob 10.00, Mladinski center Dravograd

TOREK, 8. marec

TEČAJ KALIGRAFIJE
pod vodstvom restavratorke Anike Grabec.
Podrobnosti preberite na strani 4.
Ob 9.00, Knjižnica Dravograd

PRIŠLA BO POMLAD
Plesno glasbena prireditev učencev OŠ 
Šentjanž.
Ob 17.00, telovadnica OŠ Šentjanž



JOŽEFOV SEJEM
Tradicionalni sejem,  dan po Jožefovem,  se 
bo poslej odvijal na novem mostu ter na 
parkiriščih na obeh straneh mostu. Več na 
strani 5.
Celodnevni sejem, obnovljeni stari most 
- Meža

KOŠARKA 1. LIGA – pionirji- U-15
KOSTMANN KOROŠKA : VOJNIK
Ob 13.00, dvorana ŠPiC D

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

OD PLIBERKA DO TRABERKA – REVIJA 
ODRASLIH PEVSKIH ZBOROV
Strokovna spremljevalka revije je Katja 
Gruber. Vstopnina je 3 €.
Ob 18.00, Dvorec Bukovje

ELVIS V KONCERTU
Nastopajo: Ansambel Sam's Fever (Samo 
Hudl), Big Band »Nova«, Jazzva in plesalci 
Lady Bugs & No Sweat. Prireditelji so Oder 
73 – Gledališče ob Dravi, Slovenska prosve-
tna zveza in Kulturni dom.
Ob 19.00, Kulturni dom Pliberk

OJOJ, TAŠČA JE SPET ŽIVA
Komedija v izvedbi Dramske skupine 
Kulturnega društva Črneče. Predstava 
je darilo ob dnevu žena in materinskem 
dnevu, zato vstopnine ni.
Ob 18.00, Dom borcev Šentjanž
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STRAN Terminski razpored prireditev in dogodkov v občini Dravograd

KEGLJANJE 2. SLOVENSKA LIGA-VZHOD
DRAVOGRAD : FUŽINAR PETROL 
ENERGETIKA
Ob 17.00, Športni center Dravograd

BEREMO S SUHODOLČANOM
Literarna skupina Utrip.
Ob 16.00, Koroški dom starostnikov 
Črneče

ČETRTEK, 17. marec
NEDELJA, 20. marec

SOBOTA, 19. marec

KOLEDAR PRIREDITEV IN DOGODKOV / marec 2016

PONEDELJEK, 21. marec
ODPRTJE RAZSTAVE PRAZNIČNIH 
OKRASKOV LOTKE NENADIĆ
Razstava bo na ogled do 17. aprila vsak 
dan v delovnem času Infopisarne.
Podrobnosti preberite na strani 5.
Ob 18.00, Infopisarna Dravograd

PETEK, 18. marec
SAMOHRANILEC
Monokomedija, v kateri se pogrebnik 
Samo Hranilec na humoren in življenjski 
način spopada z vsemi križi in težava-
mi dandanašnjega samohraniteljstva. 
Režija in besedilo: Rok Vilčnik, igra: Renato 
Jenček. Vstopnina je 5 €.  Priporočamo 
rezervacije na: dvorecbukovje@dravit.si ali 
02 872 3583. Število mest je omejeno!
Ob 19.00, Dvorec Bukovje

VELIKONOČNA PISANKA
Velika noč je bila nekoč največji praznik 
v letu. Koroški pokrajinski muzej ob tem 
vabi na delavnico za najmlajše, na kateri 
bodo spoznali šege in navade ob tem 
prazničnem času. Jajčka bodo pobarvali 
in okrasili na prav poseben način ter zanje 
izdelali košarice. Vstopnina 1,50 €.
Ob 10.30, Dvorec Bukovje

VABILO NA DIŠEČE DRUŽENJE – 
IZDELAVA NARAVNEGA IZDELKA ZA 
DOMOV
Delavnica je brezplačna, obvezne so prijave. 
Primerna je za otroke, mamice, babice oziro-
ma vse, ki vas zanimajo ekološki proizvodi. 
Podrobnosti preberite na strani 4.
Ob 18.00, Mladinski center Dravograd



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

NOGOMET 3.SNL - ČLANI 
KOROŠKA DRAVOGRAD : ŠMARTNO 
1928
Ob 15.00, Športni center Dravograd
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TOREK, 22. marec
PRAVLJIČNA URA S PREDSTAVITVIJO 
KNJIGE ZAKLAD POD HRIBOM
Avtor knjige Aljoša Hancman in urednik 
Boštjan Gorenšek bosta predstavila 
slikanico Zaklad pod hribom in z video 
projekcijo otroke popeljala v Pravljično vas 
Leše, kjer živijo škrati, žal žene, velikani, 
čarovnice, … 
Ob 16.30, Knjižnica Dravograd

PROSLAVO OB MATERINSKEM DNEVU
KS Črneče v sodelovanju s KD Črneče, OŠ 
Črneče in Vrtcem Črneče vabi na proslavo 
ob materinskem dnevu.
Ob 17.00, dvorana gasilskega doma 
Črneče

ČETRTEK, 24. marec
TLA IN NJIHOVA VITALNOST
Letos je mednarodno leto tal. Predava: 
dr. Maja Kolar. Podrobnosti preberite na 
strani 5.
Ob 18.00, Dvorec Bukovje

SOBOTA, 26. marec
KOŠARKA 1. LIGA – pionirji- U-15
KOSTMANN KOROŠKA : RADENSKA 
CREATIV SOBOTA
Ob 10.00, dvorana ŠPiC D

TOREK, 29. marec
NAJ VAM INTERNET OLAJŠA ŽIVLJENJE
Brezplačni računalniški tečaj. Podrobnosti 
preberite na strani 5.
Ob 18.00, Dvorec Bukovje

ČETRTEK, 31. marec
PEVSKA SKUPINA SOLZICE
Nastop skupine Solzice iz Kotelj. 
Ob 16.00, Koroški dom starostnikov 
Črneče

SAMOTNI ZAHOD
Črna komedija (abonma). V izvedbi 
gledališča T. Čufarja z Jesenic.  Prireditelja 
sta Slovenska prosvetna zveza in Kulturni 
dom.
Ob 19.30, Kulturni dom Pliberk

foto: Zdenko Kupčič



Dvorana špic d Dravograd KOROŠKI 
OBRTNO-PODJETNIŠKI SEJEM 

15.-16. april 2016

lepo povabljeni



KOTIČEK OBČINE DRAVOGRAD
Obvestila in informacije občinske uprave
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NAJAVA JAVNIH RAZPISOV ZA LETO 2016
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV LJUBITELJSKE KULTURE. 
V teku – rok za prijavo do 31. marca 2016.
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV NA PODROČJU 
SOCIALNEGA IN ZDRAVSTVENEGA VARSTVA. 
Prva polovica marca 2016.
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA.
Druga polovica marca 2016.
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV DRUGIH DRUŠTEV IN 
ORGANIZACIJ. 
Druga polovica marca 2016.
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV TURISTIČNE DEJAVNOSTI.
Druga polovica marca 2016.
JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV FINANČNIH SREDSTEV ZA OHRANJANJE IN 
SPODBUJANJE RAZVOJA KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V OBČINI DRAVOGRAD 
ZA LETO 2016.
April 2016 – razpis za društva s področja kmetijstva in razvoja podeželja.
Maj 2016 – razpis za ostale izbrane ukrepe po  Pravilniku za ohranjanje in spodbu-
janje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Dravograd za programsko obdobje 
2015 – 2020 (Ur. list RS št. 51/2015).
JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA PODELITEV OBČINSKIH 
PRIZNANJ, NAGRADE IN NAZIVA ČASTNI OBČAN. 
Druga polovica marca 2015.

Vsaka mama je prava mama,
dana za srečo in na veselje.
Prava. In ena sama.
Za vse življenje.
(Tone Pavček)

OB DNEVU ŽENA IN
MATERINSKEM DNEVU

ISKRENE ČESTITKE !                      



NAPOVED DOGODKA
BESEDILO: ,  FOTOGRAFIJA: 
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MONOKOMEDIJA SAMOHRANILEC

V OBELEŽITEV DNEVA ŽENA IN MATERINSKEGA DNE BOMO V PETEK, 18. MARCA, OB 19. URI V DVORCU 
BUKOVJE GOSTILI  ODLIČNEGA IGRALCA RENATA JENČEKA V MONOKOMEDIJI, V KATERI SE BO NA HUMO-
REN IN ŽIVLJENJSKI NAČIN SPOPADEL Z VSEMI KRIŽI IN TEŽAVAMI DANDANAŠNJEGA SAMOHRANITELJ-
STVA, KI JE ŽE NEKAJ DESETLETIJ PEREČA TEMA SLOVENSKE VSAKODNEVNOSTI.

P      o ločitvi z ženo, ki jo je zahteval zavoljo 
njenih hedonističnih izpadov, si skuša 
pogrebni tehnik, Samo Hranilec, ure-

diti dostojno življenje zase in za svoja dva 
šoloobvezna otroka ter ju obvarovati pred 
vsem hudim, kar zna življenje v današnjem 
zmedenem času prinesti. Njegova zgodba je 
lahko tudi zgodba prav vsake matere.

s to vsoto, ki se je nabrala v nekaj letih, nudil 
veliko več kot sedaj? Saj jima pripada! Ali pa 
slabša prihodnost njune mame za rešetkami, 
ki jo pa še ima kljub vsemu zelo rad in upa, 
da bo kdaj prišla nazaj. Kako naj se dober člo-
vek slabo odloči?

Samohranilstvo je trenutno malo pozablje-
na tema naše vsakdanjosti, a zaradi tega ni 
izginila. Še bolj pereča je. Ljudje imajo vse 
manj denarja. Koliko manj ga imajo zato šele 
otroci?! 

Samohranilec je zgodba o možu, ki je ostal 
sam z otroki in se po svoje bori za to, da bi 
jim nudil čim več, včasih na humoren in 
včasih tudi malo žalosten način. In je hkrati 
zgodba vsake matere, ki se ji je zgodilo ena-
ko. In s to temo se je soočil pisec in režiser 
predstave Rok Vilčnik. Znan nam je pred-
vsem kot  eden od scenaristov najuspešnej-
ših slovenskih  humorističnih TV-serij:  Naša 
mala klinika in Lepo je biti sosed, kar je 
zagotovilo za smeha poln večer.

Z igro v predstavi se odlikuje večkratno na-
grajeni dramski igralec Renato Jenček, 
član SLG Celje.

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

Čeprav se otepa različnih težav kot so nepla-
čevanje alimentacije in ignoriranje otrokovih 
osnovnih potreb ter metanjem različnih po-
len pod noge s strani bivše partnerice, šikani-
ranjem in omalovaževanjem s strani novega 
tajkunskega šefa v službi in s skrivnostnimi 
krajami na pokopališču, kjer službuje, mu 
uspeva z veliko mero poguma, dobre volje in 
pridnosti vse skupaj prav fino uravnavati. Ne-
kega dne pa na socialnem izve, da gre lahko 
njegova bivša v zapor, zaradi neporavnanih 
obveznosti do otrok. Tedaj se v njem sproži 
peklenska dilema: Ali boljša prihodnost nje-
govih dveh zlatih otročičkov, ki bi jima lahko

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



Območna izpostava Dravograd

petek, 18. marec, ob 19.00
dvorec Bukovje

Vstopnina je 5 €.  
Rezervacije na: 
dvorecbukovje@dravit.si 
ali 02 872 3583. 



14
STRAN

.

KS ŠENTJANŽ ponovila lanski 
uspeh

MLADI IN STARI SO SE  ZOPET MNOŽIČNO ZBRALI NA SMUČIŠČU BUKOVNIK NAD ŠENTJANŽEM NA 
TEKMOVANJU V VELESLALOMU MED KRAJEVNIMI SKUPNOSTMI OBČINE DRAVOGRAD. NAJHITREJE 
MED VSEMI JE PROGO PREVOZIL JAKA MORI IZ ŠENTJANŽA, ŠENTJANČANI PA SO SLAVILI TUDI V 
EKIPNI RAZVRSTITVI.

V  SK Iverka so se leta 2009 odločili, da bodo 
v čast Avgusta Črešnika tradicionalno pri-
rejali memorialni veleslalom med krajevni-

mi skupnostmi Občine Dravograd. Tako se je na 
Valentinovo med sabo in z vratci pomerilo preko 
100 smučarjev iz vseh petih krajevnih skupnosti 
Občine Dravograd. Na že  8. Črešnikovem memori-
alu v veleslalomu so bili razdeljeni v kar 15 različ-
nih starostnih kategorij.  In kako so se odrezali?

V kategoriji A – mlajše deklice do 10 let je sla-
vila Naja Pori, druga je bila Špela Konečnik, tretja 
pa Eva Paradiž (vse KS Šentjanž). V kategoriji B 
– mlajši dečki do 10 let je zmagal Tjaš Sgerm 
pred Nikom Vidrihom (oba KS Šentjanž) in Ne-
jem Konečnikom (KS Libeliče).  V kategoriji C – 
starejše deklice do 15 let je zmagala Patricija 
Rožej (KS Libeliče), za njo pa sta se zvrstili Patri-
cija Pogorelčnik (KS Šentjanž) in Neža Pšeničnik 
(KS Libeliče). V kategoriji D – starejši dečki do 
15 let je na najvišjo stopničko stopil Žan Boženk 
(KS Šentjanž), drugi je bil David Pšeničnik (KS Li-
beliče), tretji pa Nejc Gorenšek (KS Šentjanž). 
V kategoriji E – veterani nad 70 let je Franc Rač-
nik za 6 stotink prehitel Veršnik Franca (oba KS 
Dravograd). V kategoriji EŽ – veteranke nad 70 
let pa je šlo najbolje Ivanki Vinšek, ki je zmagala 
pred Antonijo Ločičnik (obe KS Dravograd).
V kategoriji F so nastopile ženske nad 40 let, 
kjer je zmagala Dominika Knez (KS Črneče), dru-
ga je bila Barbara Brezovnik (KS Trbonje), tretja 

pa Bernarda Rožej (KS Libeliče). V kategoriji G – 
ženske do 40 let je zmagala  Katja Rudolf pred 
Špelo Sekuti (obe KS Libeliče). favoritinja Maja 
Knez (KS Črneče) pa tekme ni končala.  V katego-
riji H – mladinke do 20 let sta nastopili le dve, 
zmagala pa Anja Gorenšek (KS Šentjanž),  pred 
Zalo Knez (KS Črneče). 
V kategoriji I – člani 60 do 70 let je bil najuspe-
šnejši Ivan Kotnik (KS Dravograd), za njim pa sta 
se zvrstila  Miran Kadiš (KS Dravograd) in Beno 
Grobelnik (KS Šentjanž). V kategoriji J – člani 50 
do 60 let je zmagal Šentjančan Samo Robin, 
drugi je bil Jože Laznik (KS Trbonje), tretji pa An-
ton Pečnik (KS Dravograd). V kategoriji J – člani 
40 do 50 let si je prvo mesto priboril Aleš Ru-
dolf (KS Libeliče), drugi in tretji pa sta bila Roman 
Gorenšek in Zdravko Sgerm (oba KS Šentjanž). V 
kategoriji K – člani 30 do 40 let je slavil Rok Ple-
šivčnik (KS Libeliče), Branko Paradiž (KS Trbonje), 
je bil mesto za njim, tretji je bil Franjo Grobelnik 
(KS Šentjanž). V kategoriji M – člani 20 do 30 let 
je zmagal Jaka Mori (KS Šentjanž),  za njim se je 
uvrstil Denis Rudolf (KS Trbonje). In še zadnja ka-
tegorija N - mladinci 15 do 20 let, tu je zmagal 
Klemen Pogorelčnik (KS Šentjanž), za njim je bil 
drugi David Krajnc (KS Črneče) in tretji Žan Koč-
nik (KS Dravograd). 

Absolutni zmagovalec je s časom 20,34 postal 
Jaka Mori, za njim pa sta se uvrstila Klemen Po-
gorelčnik in Žan Boženk, vsi iz  KS Šentjanž.

PRETEKLI DOGODEK
BESEDILO: Katja Čevnik, FOTOGRAFIJA:  Matic Grudnik



Pri družinah so najbolje smučali  Rudolfovi iz 
Libelič,  drugi so bili Gorenšekovi iz Šentjanža, 
tretji pa Brezovnikovi iz Trbonj.

Glede na uvrstitve tekmovalcev najboljši smu-
čarji zopet prihajajo iz KS Šentjanž (342 točk), 
na drugem mestu je bila KS Libeliče (213 točk), 
na tretjem pa KS Dravograd (164 točk). Četrta je 
bila KS Trbonje, peta pa KS Črneče.

Vsem tekmovalcem iskreno čestitamo!
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Radgonski večer,
22.1. 2016
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Odprtje razstave Majde 
Kalič, 4.2. 2016
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11. občinski pustni 
karneval, 6.2. 2016
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Proslava ob kulturnem 
prazniku, 7.2. 2016
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6. Poročni sejem v dvorcu 
Bukovje, 13.2. 2016
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Tamburaški koncert, 
13.2. 2016
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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!

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
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DVOREC BUKOVJE (JZ DRAVIT) JE PREJEMNIK  PRIZNANJA  
NAŠA SLOVENIJA 2015

Priznanja NAŠA SLOVENIJA se podeljujejo za  zgledne dosežke, za posnemanja 
vredna prizadevanja ter širše koristno poslanstvo pri ohranjanju in uveljavljanju naše 
skupne dediščine posameznikom, organizacijam in civilnim pobudam na celotnem 
slovenskem kulturnem in etničnem prostoru, torej tudi v zamejstvu in po svetu. 

Za leto 2015 je Odbor za podelitev priznanj Naša Slovenija 2015 v sestavi dr Herta 
Maurer-Lausegger (Inštitut za slavistiko Univerze v Celovcu), dr. Jožica Škofic (Inštitut 
za slovenski jezik ZRC SAZU) in Slavko Mežek (predsednik gibanja Kultura-natura.si) v 
kategoriji OHRANJANJE DEDIŠČINE   izbral naslednje prejemnike:
–   GRADIŠČE NA TURNAH, Svatne na Koroškem (Miklova Zala),                                          
–   PETROVČEVA HIŠA, HIŠA IGNACIJA BORŠTNIKA, Občina Cerklje,                                
–   DVOREC BUKOVJE, Dravit Dravograd.                                                                                 

Podelitev priznanj NAŠA SLOVENIJA 2015 bo v soboto, 27.2.2016, v Kropi na Gorenjskem.

MLADINSKI CENTER DRAVOGRAD

NAREDI SI SAM SVOJ EKO VRT ZELIŠČ IN GA ODNESI DOMOV - sobota, 12.3.2016, ob 18:00 
– DVORANA MCD

DIŠEČE DRUŽENJE – IZDELAVA NARAVNEGA IZDELKA ZA DOMOV - sobota, 
19.3.2016, ob 18:00 – DVORANA MCD

BREZPLAČNI RAČUNALNIŠKI TEČAJ – NAJ VAM INTERNET OLAJŠA ŽIVLJENJE 
Računalniški tečaj je razdeljen na 4 module, vsak modul traja 2 uri. Tečaj se bo izvajal ob 
torkih in četrtkih od 17:00 - 19:00. 

Vse delavnice so  brezplačne, OBVEZNE pa so predhodne prijave! Zbiramo jih osebno v 
odpiralnem času Mladinskega centra ali  na telefonski št. (02) 87 23 576.

KEGLJANJE - OBČINSKO TEKMOVANJE DVOJIC IN POSAMEZNO
Sobota, 12.3. 2016 - 1.kolo                              Sobota, 26.3.2016 - 2.kolo  
Tekmovanje se prične ob  14.00 uri na kegljišču Športnega centra Dravograd.

NOGOMET - OBČINSKA VETERANSKA NOGOMETNA LIGA DRAVOGRAD
nedelja, 13.3. 2016 - 9. kolo                nedelja, 20.3. 2016 - 10. kolo         
Prva tekma se prične 9.00 uri in druga ob 10.00 uri v dvorani ŠPiC D v Dravogradu. 



BESEDILO: uredništvo Koroške TV Dravograd
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Koroška TV Dravograd  Vas vabi v svojo družbo.  Redno Vas bomo obveščali o dogod-
kih v naši občini in krepili sodelovanje z drugimi lokalnimi televizijami in producenti.

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

Pričeli smo  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 – marec 2016

Drage gledalke in cenjeni gledalci



Zlatarstvo in graverstvo Pecnik  
Slovenj Gradec, Ravne na Koroškem  

02 88 38 063  /  040 95 00 95  
zlatarstvo.pecnik@amis.net  

www.zlatarstvo-pecnik.si  

Smo zlatarstvo s 30-letno tradicijo pri izde-
lovanju nakita in poročnih prstanov. Imamo 
ugodne cene in nudimo gotovinski popust. 
Smo prijazni, znamo strokovno svetovati in se 
prilagodimo vsem vašim željam. 

Poročne prstane lahko izbirate med veliko ponudbo že pripravljenih vzorcev, katerim pa 
lahko vi dodate še svojo željo ali spremenite barvo zlata, saj za vsak par izdelamo posebej 
po njegovih merah in željah oz. njegovi velikosti. S certifikatom jamčimo kvaliteto zlata, 
z garancijo pa zagotavljamo strokovno izdelavo in garantiramo vsa morebitna popravila. 
Poleg prstanov pri nas najdete tudi verižice, zapestnice, uhane, obeske, bisere, zlat in 
srebrn nakit, nakit iz jekla in ure (moške, ženske, otroške).



ZA KAKŠNE HIŠE DAJE EKO SKLAD 
SUBVENCIJO?

E KO sklad, slovenski okoljski javni sklad, sub-
vencionira gradnjo ali nakup pasivne ozi-
roma skoraj nič energijske nove, eno- ali 

dvostanovanjske stavbe. Pravica do nepovratne 
finančne spodbude se dodeli za gradnjo ali na-
kup nove eno- ali dvostanovanjske stavbe, kate-
re energijska učinkovitost mora biti v segmentu 
računske rabe energije za ogrevanje, izračunane 
po metodi za pasivne stavbe »PHPP«, manjša ali 
enaka 15 kWh/m2a (kilovatnih ur na kvadratni 
meter letno).

To pomeni, da bo ta hiša, ko bo zgrajena in nase-
ljena, na kvadratni meter ogrevane površine pora-
bljala 15 kWh toplotne energije v eni kurilni sezoni. 
Če ima hiša 150 m2 neto ogrevane površine, bi bila 
poraba kurilnega olja 225 litrov v kurilni sezoni!

Kako lahko hiša dosega tako nizko rabo energije za 
ogrevanje? Nizko rabo energije v taki hiši omogo-
ča zelo dobro toplotno izoliran ovoj zgradbe brez 
toplotnih mostov. Zaradi vgrajene prezračevalne 
naprave z vračanjem toplote taka stavba tudi to-
plotnih izgub zaradi prezračevanja skorajda nima 
oziroma so te zelo male.

Obvezna je vgradnja ene od oblik centralnega 
sistema prezračevanja z vračanjem toplote odpa-
dnega zraka. Naprave za centralno prezračevanje 
morajo skladno z rezultati meritev po standardu iz-
kazovati vsaj 80 % energijsko učinkovitost vračanja 
toplote odpadnega zraka pri povprečnem obrato-
valnem pretoku in nizko rabo električne energije 
za pogon. 

Dovoljena je le vgradnja zunanjega stavbnega po-
hištva s toplotno prehodnostjo manjšo ali enako 
0,9 W/m2K (vatov na meter kvadrat kelvina), z naj-
manj trojno zasteklitvijo, in sicer po načelu tesne-
nja v treh ravninah, kot je opredeljeno v smernici 
RAL.
 
Dovoljena je le vgradnja sodobnih generatorjev 
toplote z visoko energijsko učinkovitostjo. V pri-
meru uporabe fosilnih goriv so dovoljene le kon-
denzacijske plinske kurilne naprave. Stavba mora 
najmanj 25 % toplotnih potreb pokriti iz obnovlji-
vih virov energije.

Ustreznost načrtovane gradnje pasivne oziroma 
skoraj nič energijske nove eno- ali dvostanovanj-
ske stavbe se preverja na podlagi izračuna »PHPP«, 
projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja 
PGD (vodilna mapa, načrt arhitekture), ter projekta 
za izvedbo PZI (načrt arhitekture, načrt strojnih in-
stalacij ogrevanja in prezračevanja).

Sodobna stanovanjska hiša
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Podjetje R-GROUP d.o.o. se je specializiralo kot projektant/proizvajalec lastnih bioloških čistilnih naprav 
(namenjenih 4-im ali večim, tudi do 2000 osebam) za čiščenje komunalnih odpadnih vod. Mala biološka čistilna 
naprava je namenja za čiščenje odpadne vode iz stranišč, kopalnic, kuhinj in podobnih virov onesnaženja v 
gospodinjstvu, poslovnih zgradbah in gostinskih lokalih. Odpadna voda priteka v mehanski del biološke čistilne 
naprave, kjer se večji delci usedajo. Nato voda odteka v biološko stopnjo, iz katere očiščena voda odteka naprej 
v ponikalnico ali v odprte vode.

V zadnjih letih smo prodali več kot 700 bioloških 
čistilnih naprav različnih velikosti. V letu 
2012 smo zaključili uradno testiranje delovanja 
MČN velikosti 5 PE do 50 PE pod pogoji kot jih 
predpisuje slovenski standard za male čistilne 
naprave SIST EN 12566-3:2005+A1:2009 in od 
pooblaščenega inštituta (TÜV) prejeli Izjavo o 
skladnosti - tako se lahko kot prvi pohvalimo 
s popolnoma slovenskim proizvodom 
certificirane kakovosti. 

OKOLJU PRIJAZNE  
MALE BIOLOŠKE  
ČISTILNE NAPRAVE 

PREDNOSTI MALE BIOLOŠKE ČISTILNE 
NAPRAVE

slovenski proizvod  

hitra in enostavna montaža (majhna teža)

dolga življenjska doba

enostavno vzdrževanje 

visoka učinkovitost čiščenja

odlično razmerje cena/kakovost

garancija na posodo 30 let,  
na elektro opremo 1 leto

R-GROUP d.o.o.
Hrušica 72c

SI-4276 Hrušica



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

Poroke


