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TEDEN LJUBITELJSKE KULTURE =
KULTURA V SREDIŠČU MAJSKEGA DOGAJANJA

Sodeluj za bogate nagrade na www.tlk.jskd.si

VSEBINA
Stičišče od 1. maja 2016 do 31. maja 2016

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

Koledar prireditev in dogodkov –maj 2016

Kotiček Občine Dravograd

Napoved dogodka: REGIJSKO PREVERJANJE EKIP PRVE 

POMOČI ZOPET V DRAVOGRADU

MCD kotiček

Pretekli dogodek: ZA NAMI JE 5. KOROŠKI OBRTNO-

PODJETNIŠKI SEJEM

Bili smo tam

Obvestila

Program Koroške televizije Dravograd 

Ekologija: STEKLENIK ALI ZIMSKI VRT

Fotografija na naslovnici:  Matic Grudnik
Rok za oddajo vsebin za junijsko številko je 15. maj 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 od-
bor: Robert Preglau, Žarko Tomšič, Katja Čevnik. Sedež izdajatelja: Bukovje 13, 2370 Dravograd. Zbiranje informa-
cij o prireditvah: Robert Preglau, e-pošta: robert.preglau@jskd.si, tel: 02 8723 581. Jezikovni pregled: Franja Rubhof. 
Oglaševanje v Stičišču: tajništvo JZ Dravit, e-pošta: dvorecbukovje@dravit.si, tel: 02 8723 583. Naklada: 3200 izvodov. 
Prelom in priprava za tisk: JZ Dravit, maj  2016. Izdajatelj ne odgovarja za spremembe v programu. Za točnost 
informacij odgovarja prijavitelj prireditve.



V Tednu ljubiteljske kulture je mladinska dramska 
skupina Pomlad KD Črneče  za vas pripravila od-
prto vajo. Vas zanima, kako potekajo priprave na 
predstave, kako se učijo premikov, govora, gest 
… kako se tudi »zmotijo«, »zagovorijo«, kako si 
zamenjajo vloge, se družijo … Lahko se jim pri-
družite in se tudi sami spoprimete z besedilom, 
preizkusite s premiki po odru, jim zastavite kakšno 
vprašanje. Četudi še nikoli niste stali na odru, je 
sedaj prava priložnost, da se s tem srečate v druž-
bi ekipe, ki ima v letošnji sezoni za sabo že 15 
predstav. Pridružite se jim!

Ob 18.00, Gasilski dom Črneče

Vsak človek naj bi si,  po dr. Rudolfu Steinerju, 
ustvaril vsaj osnovne predstave o izgledu kozmo-
sa in našega osončja. Ozavestili bodo heliocen-
trični in geocentrični aspekt osončja in še Steiner-
jev opis nastanka in “delovanja” našega osončja. 
Predavala bo Meta Vrhunc. Prireja Društvo Ajda 
Koroška.

Ob 18.00, Dvorec Bukovje

Vrtec Dravograd s svojimi enotami pripravlja li-
kovno razstavo najmlajših. Risba je otrokov pri-
marni način izražanja in hkrati tudi ena bolj zani-
mivih preučevalnih iger. Kaj so tokrat risali, slikali 
in kako drugače ustvarjali najmlajši, si lahko ogle-
date v cerkvi sv. Vida, kjer bo razstava odprta vsak 
dan v delovnem času Infopisarne do 3. junija.
Ob 17.00, cerkev sv. Vida
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STRANDogajanje v naslednjih tednih. Izbor edinstvenih dogodkov, ki jih gotovo ne bomo zamudili.

DAN ZA ... IZBOR PRIREDITEV IN DOGODKOV

OBČINSKA PROSLAVA 
OB PRAZNIKU DELA
nedelja, 1. maj DAN ODPRTIH VRAT 

BUKVARNE FAJČI

Pisana literatura se kot zbirka nahaja v Bukvarni 
Fajči v sklopu Dvorca Bukovje, kjer se nahaja fond 
cca 185000 enot. Med njimi lahko najdete enci-
klopedije, leksikone, kuharske, lovske, vojaške, 
zdravstvene, šolske in druge knjige. Poleg knjig 
pa še celo vrsto revij: Žena in dom, Naša žena, Pio-
nirski list, Ciciban, Borec, 7 dni, Pavliha, Tovariš, Ži-
vljenje in tehnika, Ognjišče, Naša obramba, Ribič, 
Informator in še številno drugo gradivo, ki vam je 
dostopno v času odprtja Dvorca ali po dogovoru 
(031 630 049). Bukvarna Fajči za vas pripravlja Dan 
odprtih vrat, Fajči pa vas vabi, da ga obiščete.

Ob 11.00, Bukvarna pri Dvorcu Bukovje
SPOMINSKA SVEČANOST 
PRI SPOMENIKU RUSKIM 
UJETNIKOM
petek, 6. maj

Vsako leto v mesecu maju poteka posebna spo-
minska slovesnost za vojne ujetnike iz Sovjetske 
zveze, ki so umrli pri gradnji hidroelektrarne Dra-
vograd v 2. svetovni vojni. Skoraj 200 jih je poko-
panih v Črnečah. V programu sodelujejo MePZ 
Črneče, Dramska skupina Pomlad Črneče in KD 
Črneče. Slavnostna govornica bo dr. Maja GARB, 
docentka na Fakulteti za družbene vede.

Ob 17.00, rusko pokopališče v Črnečah

ODPRTA VAJA Z DRAM-
SKO SKUPINO POMLAD
petek, 13. maj

POT DOMOV. ZGODBE O 
VRAČANJU
sreda, 11. maj

Koroški pokrajinski muzej in Knjižnica Dravograd 
vabita na predstavitev projekta, v katerem je osre-
dnja tema čas po vojnah. Kako so se posamezniki 
vračali iz vojn domov, kaj vse so na poti še do-
živeli, kakšni občutki so jih spremljali ob misli na 
dom in kaj so našli doma. V avdio in video pro-
jekciji bodo predstavljene zgodbe Korošcev, med 
njimi tudi zgodbe Dravograjčanov ali tistih, ki so 
bili zaprti v dravograjskih zaporih. Predstavitev bo 
pripravil dr. Marjan Linasi.

Ob 18.00, Knjižnica Dravograd

KIPARSKO-LIKOVNA 
KOLONIJA »TRBONJE 
2016«
ponedeljek, 16. maj

Med 16. in 22. majem v Trbonjah gostuje in 
ustvarja kiparsko likovna kolonija "Trbonje 2016" 
pod vodstvom Franja Maroška. Koroški umetniki 
z gostom iz tujine bodo ustvarjali umetnine, ki 
bodo kasneje razstavljene v Trbonjah. Zaključek 
pa bo povezan s prireditvijo "Kulturno popoldne 
pod vaško lipo", ki bo v nedeljo, 22. maja, ob 16. 
uri. Lepo vabljeni!

Ves teden, Trbonje

torek, 17. maj

TRIJE ASPEKTI SONČ-
NEGA SISTEMA

torek, 24. maj

nedelja, 22. maj

ODPRTJE RAZSTAVE 
LIKOVNIH DEL NAŠIH 
NAJMLAJŠIH

Kot vsakič, je tudi letos organiziran pohod na Ko-
šenjak ob 1. maju. Pred Planinskim domom bo 
občinska proslava ob prazniku dela ter v nadalje-
vanju planinski rej in družabno srečanje občanov 
in planincev ob dobri hrani in pijači, manjkalo ne 
bo niti dobre glasbe. Vabljeni!

Ob 12.00, Planinski dom na Košenjaku



MOVE4FUN
Šov z mladimi talenti. Nastopajo Mladi 
talenti, plesalci, pevci, akrobati. Prireditelj 
je Kulturni dom Pliberk. Informacije: www.
move4fun.at in www.kulturnidom.at
Od 10.00 do 17.00, Kulturni dom Pliberk

SRČEK DELA TIKATAKA 
Animacije za otroke v izvedbi animacijske 
skupine Vilina. Vstopnine ni!
Ob 10.00, Mladinski center Dravograd

BUKVARNA FAJČI – DAN ODPRTIH VRAT
Bukvarna Fajči za vas pripravlja Dan odpr-
tih vrat, Fajči pa vas vabi, da ga obiščete. 
Podrobnosti preberite na strani 5.
Ob 11.00, Bukvarna Fajči pri Dvorcu 
Bukovje

MEGA MALČKOVA ZABAVA
Že 10. Mega malčkova zabava s Hofer-
jem prinaša  pester in zanimiv program, 
ki je sestavljen iz nastopov glasbenih 
gostov, športnih, ustvarjalnih in temat-
skih delavnic, nagradnih iger ter številnih 
presenečenj. Vse vsebine so za udeležence 
brezplačne.
Ob 15.00, poligon avtošole Relax v 
Otiškem Vrhu

KULTURNO POPOLDNE POD VAŠKO LIPO
Prireditev ob zaključku kiparske kolonije.
Ob 16.00, prireditveni prostor Trbonje

TRIJE ASPEKTI SONČNEGA SISTEMA
Društvo Ajda Koroška ponovno prireja 
zanimivo predavanje. Več o tem preberite 
na strani 5.
Ob 18.00, Dvorec Bukovje

NOGOMET STAREJŠI DEČKI U-15 
VZHOD 
NŠ R. KOREN DRAVOGRAD : ŽALEC
Ob 11.00, Športni center Dravograd

SPOMINSKA SVEČANOST PRI SPOME-
NIKU RUSKIM UJETNIKOM V ČRNEČAH 
V programu sodelujejo MePZ Črneče, 
Dramska skupina Pomlad Črneče, KD 
Črneče. Slavnostna govornica bo dr. Maja 
GARB, doc. na Fakulteti za družbene vede.
Ob 17.00, rusko pokopališče v Črnečah

FIT JE DANES HIT – 33. DAN ŠOLE 
Ob 17.00, telovadnica OŠ Neznanih talcev 
Dravograd

ODPRTA VAJA Z MLADINSKO DRAMSKO 
SKUPINO POMLAD KD ČRNEČE
V Tednu ljubiteljske kulture je MDS Pomlad 
za vas pripravila odprto vajo.  Podrobnosti 
preberite na strani 4.
Ob 18.00, Gasilski dom Črneče

POT DOMOV. ZGODBE O VRAČANJU
Koroški pokrajinski muzej in Knjižnica Dra-
vograd vabita na predavanje dr. Marjana 
Linasija. Več preberite na strani 4.
Ob 18.00, Knjižnica Dravograd

LETNI KONCERT MoPZ DRUŠTVA 
UPOKOJENCEV DRAVOGRAD
Ob 19.00, cerkev sv. Vida

NOGOMET STAREJŠI CICIBANI 
KOROŠKA U-11
NŠ DRAVOGRAD : NŠ NK RADLJE
Ob 10.00, Športni center Dravograd

NOGOMET MLAJŠI DEČKI 1 U-13 
NŠ DRAVOGRAD : MARIBOR 1
Ob 11.00, Športni center Dravograd

KONCERT OLIVERJA DRAGOJEVIĆA 
Nastopajo Oliver Dragojević in Šentjanški 
tamburaši. 
Ob 20.00, Kulturni dom Pliberk

ODPRTJE RAZSTAVE Z NASLOVOM 
«ŽIVLJENJE PLEŠE«  AVTORICE MARINE 
ŠTAMULAK
Ob 18.00, Infopisarna Dravograd

KONCERT MoPZ DU DRAVOGRAD
Ob 15.00, Koroški dom starostnikov 
Črneče

NOGOMET 2. SML IN 2. SKL 
DRAVOGRAD-SLOVENJ GRADEC : 
DRAVINJA
Ob 15.00 in 17.00, Športni center 
Dravograd

OSREDNJA OBČINSKA PROSLAVA OB 
PRAZNIKU DELA
Po proslavi bo veselo druženje. Več na 
strani 4.
Ob 12.00, Planinski dom na Košenjaku

SREČA NA VRVICI – mladinski film
Prireditelja sta Slovensko društvo upoko-
jencev Pliberk in Kulturni dom Pliberk.
Ob 15.00, Kulturni dom Pliberk

Športni dogodki

Turizem

Mladinske dejavnosti

Drugi dogodki

IZBOR PRIREDITEV IN DOGODKOV V BARVAH

Kulturni dogodki
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NEDELJA, 1. maj

MOVE4FUN
Šov z mladimi talenti. Nastopajo Mladi 
talenti, plesalci, pevci, akrobati. Prireditelj 
je Kulturni dom Pliberk. Informacije: www.
move4fun.at in www.kulturnidom.at
Ob 17.30, Kulturni dom Pliberk

NOGOMET 3. SNL - ČLANI 
KOROŠKA DRAVOGRAD : PODVINCI
Ob 17.30, Športni center Dravograd

ČETRTEK, 5. maj

TOREK, 17. MAJ

SREDA, 11. maj

NEDELJA, 15. maj

PETEK, 20. maj

KOLEDAR PRIREDITEV IN DOGODKOV / maj 2016

NEDELJA, 8. maj

PETEK, 13. maj

DRGLCA – REGIJSKO SREČANJE 
OTROŠKIH FOLKLORNIH SKUPIN
Ob 17.00, Dom borcev Šentjanž

ČETRTEK, 12. maj

SOBOTA, 21. maj

NEDELJA, 22. maj

PETEK, 6. maj

NOGOMET 3. SNL - ČLANI 
KOROŠKA DRAVOGRAD : FUŽINAR
Ob 17.00, Športni center Dravograd

SOBOTA, 7. maj

SOBOTA, 14. maj

NOGOMET 2. SML IN 2. SKL 
DRAVOGRAD - SLOVENJ GRADEC : 
ŠMARTNO 1928
Ob 15.00 in 17.00, Športni center 
Dravograd

SREDA, 18. maj

ČETRTEK, 19. maj
6. MODNA REVIJA STANOVALCEV Z GO-
STI EN FAJN BEND IN NATALIJO KOLŠEK
Ob 16.00, Koroški dom starostnikov 
Črneče



ŠE POMNETE ... 25 LET SAMOSTOJNOSTI
Predstavili vam bomo bojno oklepno vozi-
lo (BOV), ki smo jih nekoč ustavili v koloni 
pred Dravogradom in bo poslej domoval 
v Bukovju ter različna stara vojaška vozila. 
Postregli pa bomo še s kakšnim presene-
čenjem. 
Od 17.00, Dvorec Bukovje

LIKOVNA USTVARJALNOST 
NAJMLAJŠIH
Otvoritev likovne razstave.  Razstavo si bo 
mogoče ogledati v poslovnem času Infor-
macijske pisarne Dravograd, do 3. 6. 2016.
Več na strani 5.
Od 17.00, cerkev sv. Vida
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NOGOMET MLAJŠI DEČKI 1 U-13 
NŠ DRAVOGRAD : MALEČNIK 1
Ob 11.00, Športni center Dravograd

NOGOMET 2. SML IN 2. SKL 
DRAVOGRAD-SLOVENJ GRADEC : NŠ 
MIKLAVŽ
Ob 15.30 in 17.30, Športni center 
Dravograd

SPOMIN NA PEVCA
Tradicionalni letni koncert MoPZ Štefan 
Goršek Čaki, ki je že dodobra poznan pod 
naslovom Spomin na pevca. Zbor si je 
namreč nadel to ime po znanem partizan-
skem aktivistu že pred 38 leti. Člani zbora 
se bodo predstavili z bogatim repertoar-
jem, program pa bodo popestrili še učenci 
OŠ Šentjanž. Vabljeni, da se jim pridružite!
Ob 16.00, Dom borcev Šentjanž

VOXON KONCERT 
Zaključni koncert pevk in pevcev Voxon 
akademije. Prireditelj je VOXON.
Ob 18.00, Kulturni dom Pliberk

TOREK, 24. maj
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SOBOTA, 28. maj

KOLEDAR PRIREDITEV IN DOGODKOV / maj 2016

PONEDELJEK, 30. maj
NOGOMET STAREJŠI DEČKI 
U-15 VZHOD 
NŠ R. KOREN DRAVOGRAD : AHA EMMI 
BISTRICA
Ob 18.00, Športni center Dravograd

REGIJSKO PREVERJANJE EKIP PRVE 
POMOČI
Več na strani 10.
Ob 7.45, pred dvorano ŠPiC D

LIKOVNA KOLONIJA S ČLANI LIKOVNE 
SEKCIJE KD DRAVOGRAD
Ob 9.00, Koroški dom starostnikov Črneče

NA ZABAVO V NARAVO 
Srečanje društev podeželja in predstavitev 
koroških turističnih društev. 
Ob 10.00, Grajska bajta

NEDELJA, 29. maj

SREDA, 25. maj

ČETRTEK, 26. maj
ŽOGARIJA
Otroški nogometni turnir in različne razve-
drilne igre. V primeru slabega vremena bo 
prireditev v dvorani ŠPiC D.
Ob 9.00, prireditveni prostor Lukna

KONCERT PEVSKEGA ZBORA KLASJE
Ob 16.00, Koroški dom starostnikov 
Črneče

KOTIČEK OBČINE DRAVOGRAD
Obvestila in informacije občinske uprave

9. APRILA 2016 JE BILA USPEŠNO IZPELJANA  
OBČINSKA ČISTILNA  AKCIJA

Predsedniki vseh Krajevnih skupnosti v Občini Dravograd so s člani Svetov KS  uspe-
šno izpeljali  akcijo čiščenja naselij  v Občini Dravograd.  Po podatkih JKP Dravograd 
d.o.o., ki je poskrbelo za odvoz,  je bilo v akciji zbranih 5690 kg mešanih odpadkov.

V občinski čistilni akciji je sodelovalo  705 prostovoljcev in prostovoljk, članov in 
članic različnih društev:
-   110 v KS Črneče;
-   181 v KS  Dravograd;
-   60 v KS Libeliče;
-   32 v KS Šentjanž;
-   37 v KS Trbonje;
-   89 ribičev KRD Dravograd;
-   81 mladih nogometašev NK Koroška;
-   115 učencev in učiteljev OŠ Šentjanž.  

Več o uspešno izpeljani akciji lahko preberete na spletni strani Občine Dravograd, 
https://www.dravograd.si/, v rubriki »Zadnje novice občinske uprave«.

ZAHVALA

Vsem občankam in občanom, ki ste se 9. aprila 2016 priključili prostovoljni 
akciji čiščenja naselij v Občini Dravograd, izrekam iskreno zahvalo.

Dokazali ste, da vam ni vseeno, v kakšnem okolju živimo. 

                                                     Županja 
                                                           Marijana CIGALA, dr.vet.med,l.r.

Foto: Tomo jeseničnik



REGIJSKO PREVERJANJE EKIP PRVE 
POMOČI ZOPET V DRAVOGRADU

UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE V SODELOVANJU Z RDEČIM KRIŽEM SLOVENIJE 
VSAKO LETO ORGANIZIRA REGIJSKA IN DRŽAVNO PREVERJANJE USPOSOBLJENOSTI EKIP PRVE POMOČI 
CIVILNE ZAŠČITE IN RDEČEGA KRIŽA.

T      emeljno poslanstvo ekip prve pomoči je 
zagotavljanje neposredne zdravstvene 
oskrbe – prve pomoči poškodovanim in 

obolelim v hudih množičnih naravnih in dru-
gih nesrečah. Z usposabljanjem članov ekip se 
širi mreža ljudi, ki so sposobni nuditi učinkovito 
prvo pomoč prebivalcem v kraju kjer bivajo, de-
lajo ali se trenutno nahajajo.

Letošnje, 22. regijsko preverjanje usposoblje-
nosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rde-
čega križa v Koroški regiji, bodo organizirali:
•   Uprava RS za zaščito in reševanje – Izpostava 
    Slovenj Gradec,
•   Območno združenje Rdečega križa 
    Dravograd in
•   gostiteljica regijskega preverjanja, Občina 
     Dravograd.

Regijsko preverjanje se bo izvajalo v soboto, 

28. maja 2016, z otvoritvijo ob 7.45 pred dvo-
rano ŠPiC D. Prikaz dela ekip prve pomoči se 
bo pričel ob 9. uri. Potekal bo na štirih delovnih 
točkah, kjer bodo ekipe morale oskrbeti različno 
število poškodovanih oseb na naslednjih loka-
cijah:
1. Železniška postaja Dravograd,
2. Zdravstveni dom Dravograd,
3. Prireditveni prostor »Lukna« Dravograd in
4. pod pošto pri prenovljenem mostu, Dravo-
grad.

Vzporedno s tem bodo potekale spremljevalne 
aktivnosti, ki se bodo izvajale na območju med 
delovnimi točkami v Dravogradu in bodo name-
njene širši javnosti, med drugim tudi merjenje 
krvnega tlaka, sladkorja in holesterola – name-
njeno obiskovalcem prireditve, ter predstavitev 
Regijskega centra za obveščanje Slovenj Gradec.
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UČNA POMOČ OSNOVNOŠOLCEM
Vsak delovni dan v mesecu maju od 12:00 do 16:00 -  DVORANA MCD

Inštrukcije se bodo izvajale v obliki individualne učne pomoči v naprej dogovorjenem termi-
nu. V kolikor bi več oseb želelo inštrukcije iz iste snovi, se lahko izjemoma dogovorijo tudi za 
skupne inštrukcije.
Za pisala, papir in potrebne fotokopije poskrbi Mladinski center Dravograd. V kolikor bi se pri 
določenih inštrukcijah potrebovali še dodatni pripomočki (šestilo, učbeniki,…), le-te prinesejo 
učenci s seboj.
Prijave na inštrukcije so OBVEZNE! Zbiramo jih v odpiralnem času Mladinskega centra 
vsak dan od 12:00-16:00 ali  na telefonski št. (02) 87 23 576.

NAJEM DVORANE ZA ROJSTNODNEVNE ZABAVE
Mladinski center Dravograd

Prostore Mladinskega centra Dravograd lahko med vikendi najamete za rojstnodnevno zaba-
vo vašega otroka. Priporočamo vam, da nas pokličete vsaj nekaj dni pred zaželenim terminom  
rezervacije.
V 4 urni najem prostora je zajeto:
•   dvorana, hodnik, predprostor in uporaba wc-jev;
•   računalniki;
•   TV (na usb priključek);
•   miza za namizni teni;
•   družabne igre,
•   mize in stoli.
V kolikor se boste odločili za najem, boste dobili vse informacije v odpiralnem času Mladin-
skega centra vsak dan od 12:00-16:00, na telefonski št. (02) 87 23 576 ali e-pošti: 
dvorecbukovje@dravit.si.

VESELIMO SE VAŠEGA OBISKA!
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MCD KOTIČEK
Obvestila in informacije  iz Mladinskega centra Dravograd

NAPOVED DOGODKA
BESEDILO: Bojana Flis, FOTOGRAFIJI: Matic Grudnik
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ZA NAMI JE 5. KOROŠKI OBRTNO-
PODJETNIŠKI SEJEM

15. IN 16. APRILA JE V DVORANI ŠPiC D POTEKAL ŽE 5. KOROŠKI OBRTNO-PODJETNIŠKI SEJEM, KJER 
SE JE PREDSTAVILO PREKO 40 RAZSTAVLJAVCEV, NJIHOVO PONUDBO PA SI JE OGLEDALO OKOLI 1000 
OBISKOVALCEV.

O bmočna obrtno-podjetniška zbornica 
Dravograd je v sodelovanju z JZ DRAVIT 
Dravograd in JSKD območno izpostavo 

Dravograd, pripravila 5. Koroški obrtno-podjetni-
ški sejem, ki se je ponovno odvijal v dvorani Špic 
D. Predstavilo se je preko 40 razstavljavcev z 
različnih področij, ki so obiskovalcem predstavili 
svojo ponudbo in storitve.

Mlajši obiskovalci so se lahko na Ulici obrti 
letos podrobneje seznanili s poklici kot so cve-
tličar, aranžer, mizar, obdelovalec lesa, mizar, 
gastronom, hotelir, trgovec, ekonomski tehnik, 
gastronomsko-turistični tehnik, okoljevarstve-
ni tehnik, predšolska vzgoja, tehnik računal-
ništva, elektrotehnik, strojni tehnik, metalurg, 
mehatronik operater, avtoserviser, orodjar, lesar 
in gozdar, ki so jih predstavile srednje šole z 
Mute, Raven, Maribora in Slovenj Gradca. 

Svoja vrata so na stežaj odprli gasilci PGD Dra-
vograd, Fitnes center Andfit in Hotel Dra-
vograd, ki so predstavili svoje delo, Sadjarsko 
društvo Dravograd pa je obiskovalcem prika-
zalo obrezovanje in cepljenje sadnega drevja. 

Na sejmu je vsak dan potekal tudi spremljeval-
ni program. Tako je v petek potekala uradna 
otvoritev, kjer so nastopili učenci OŠ Dravograd, 
zbrane pa so nagovorili predsednik Območne 
obrtno-podjetniške zbornice Dravograd Robert 
Vinšek, predsednik Obrtno-podjetniške zbornice 
Slovenije Branko Meh in podžupan Občine Dra-
vograd Anton Preksavec. 

V soboto pa je bilo pestro na srečanju harmo-
nikarjev, ki ga je popestrila tombola, kjer so 
podelili glavno nagrado bon za letovanje s turi-
stično agencijo Relax v vrednosti 1300 €, drugo 
nagrado v vrednosti 500 € ter še veliko manjših, 
praktičnih nagrad.

Po besedah organizatorjev je sejem obiskalo 
okoli 1000 ljudi, s čimer je obisk podoben kot 
prejšnja leta. S sejmom so zadovoljni, zato ga 
bodo z manjšimi spremembami pripravili tudi 
prihodnje leto.
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15.4. 2016
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PRETEKLI DOGODEK
BESEDILO: Katja Čevnik, FOTOGRAFIJE:  Matic Grudnik
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Radijska oddaja 
"Odstiranja", 31.3. 2016

KOPS - 2. dan
16.4. 2016
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Revija otroških pevskih 
zborov, 22.4. 2016

60 let GŠ Ravne na 
Koroškem , 12.4. 2016
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ODBOJKA NA MIVKI
                        

           in piknik prostor

pri OMV v Dravogradu
ura odbojke:  5 €
poldnevni najem (10:00 -16:00  ali 16:00 -22:00): 50 €
celodnevni najem (10:00 -22:00): 80 €

Informacije in rezervacije:  041 670 926

OBVESTILA
Obvestila društev in drugih organizacij

NOGOMET - ONL DRAVOGRAD A in B liga

•  Sobota,    7.5. 2016 - 1. kolo play off,              •  nedelja, 8.5. 2016 - 2. kolo play off,
•  nedelja, 15.5. 2016 - 3. kolo play off,              •  sobota, 21.5. 2016 - pol finale pokala ONL
•  nedelja, 22.5. 2016 - 4. kolo play off,              •  nedelja, 29.5. 2016 - 5. kolo play off,

Prve tekme se pričnejo ob 9.00 uri in druge ob 10.10 uri na igriščih v ŠC - umetna trava in Libeličah. 

PLANINSKO DRUŠTVO DRAVOGRAD

TRADICIONALNI POHOD NA KOŠENJAK - nedelja, 1. maj 2016

TURNO KOLESARSKI VZPON NA KOŠENJAK - nedelja, 1. maj 2016

POHOD NA JELOVICE V HALOZAH - ponedeljek, 2. maj 2016

Vodnik in prijave:  Daniel Gorišek, 040 239 474, danilo.gorisek@gmail.com.
Tura: L - lahka nezahtevna pot, 3 do 4 ure hoje.
Prevoz: Ob 7. uri izpred oglasne deske, prevoz organiziran, vrsta odvisna  od števila prijav, 
ki se zbirajo do četrtka, 28. aprila 2016.
Opis ture:  Jelovice so najvišji vrh Haloz. Od tam je lep razgled na Panonsko dolino, na 
Pohorje, predvsem pa  na Donačko goro, na Boč in na Ptujsko goro, saj so Jelovice locirane 
nekje med temi tremi gorami. Izhodišče poti je romarska cerkev bazilika Device Marije 
Ptujska gora. Od tam pa se skozi naselja Stogovci in Skrblje vzpenja proti najvišjemu vrhu 
Haloz. Šli bomo po poti, ki je poznana le domačinom. Na poti bo tudi postanek na vino-
gradu vodnika, ki izhaja iz prav teh najlepših Haloških krajev.  

POHODNIŠKO KOLESARSKI IZLET NA SLAVNIK - sobota, 21. maj 2016

Vodnik in prijave:  Marjan Epšek, 031 316 392, marjan.epsek@gmail.com
Tura: L - lahka nezahtevna pot, 3 do 4 ure.
Prevoz: Prevoz organiziran, vrsta odvisna od števila prijav.
Opis ture:  Izhodišče poti je v Kozini, od koder se bomo povzpeli po makadamski cesti 
proti Slavniku, ki je priljubljena razgledna točka na Podgorskem Krasu. Iz vrha Slavnika se 
bomo spustili proti Podgorju in izlet zaključili v vasi Prešnica, kjer bomo skupaj s pohodniki 
obiskali kmečki turizem “Pri Birtovih”. Dolžina trase okoli 50 km s 1000 m višinske razlike.

DRAVOGRAD 2016
Četrtek, 26. maj, ob 9.00 

prireditveni prostor Lukna

Zanimive igre in zabavne preizkušnje 
za mlajše osnovnošolce. 

Vabljeni k navijanju!

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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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 – maj 2016

Drage gledalke in cenjeni gledalci

„NA ZABAVO V NARAVO“ 
28.05.2016 

GRAJSKA BAJTA 
OD 10. URE DALJE 

 
 

-   Predstavitev Koroških turističnih društev. 
-   Srečanje društev podeželja. 
-   Priložnost Slovenskega podeželja. 
-   Koroška „rpičeva župa“ in jedi, ki sodijo k njej. 
-   Degustacija Štajerskih vin z vinskimi Vitezi. 
-   Lahko, da nas bodo obiskali  tudi graščaki, zagotovo pa „d’čva.“ 
-   Prijetno druženje s slovensko pesmijo. 

 
Vabljeni, da se peš odpravimo na „GRAJSKO BAJTO“ in se skupaj poveselimo in spomnimo časov, ko smo se  

številčno  družili na najlepši razgledni točki Dravograda! 
 
 

VABIMO 
 
 
 

TZS                                            TD DRAVOGRAD                            KS OBČINE DRAVOGRAD    
 

HUMANITARNA  AKCIJA  ZBIRANJA  SREDSTEV   ZA NAKUP DEFIBRILATORJA -
NASELJE MARIBORSKA CESTA

V humanitarni akciji SMC Dravograd in KS Dravograd v sodelovanju z RKS-OZ Dravograd, nadalju-
jemo z zbiranjem sredstev za nakup že petega avtomatskega defibrilatorja v ogrevani AED omarici 
tokrat za naselje MARIBORSKA CESTA. Prosimo vas, da nam pri tem po svojih močeh priskočite na 
pomoč.  To bo naša skupna naložba v prihodnost – od ljudi za ljudi. Bodimo solidarni, saj lahko 
naša dejanja rešijo življenje nam ali našim najdražjim.

Humanitarna akcija bo potekala od 01.05.2016 do 31.05.2016 !  Podatki za nakazilo so:

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

Koda namena: CHAR     Namen: DEFIBRILATOR MARIBORSKA CESTA        BIC banke: LJBASI2XXX

IBAN (TR): SI56 0247 0005 0431 879         Referenca: SI00 01052016

Za pomoč in solidarnost se vam iskreno zahvaljujemo!

ŽIVETI JE PRAVICA, REŠEVATI ŽIVLJENJA PA DOLŽNOST

LO SMC Dravograd,   
KS Dravograd,   

RKS – OZ Dravograd



STEKLENIK ALI ZIMSKI VRT

S once oskrbuje Zemljo s svetlobno in toplo-
tno energijo že milijarde let. S tem omogoča 
obstoj življenja na Zemlji. Sončna energija je 

stalen in praktično neizčrpen vir energije. V manj 
kot dveh tednih pade na Zemljo več energije kot 
znašajo vse doslej znane zaloge fosilnih goriv.

V zadnjem času se načrtovalci stanovanjskih 
zgradb vse bolj poslužujejo tako imenovane pa-
sivne solarne arhitekture, katere eden najbolj re-
prezentativnih elementov je steklenik. Drugo 
razširjeno ime zanj je zimski vrt, saj se njegova 
energetska namembnost skoraj vedno kombinira 
z bivalno funkcijo.

Predvsem v prehodnem obdobju (to je spomladi 
in jeseni) predstavlja zimski vrt dodaten bivalni 
prostor, ki je idealen za preživljanje prostih trenut-
kov, temu primerno mora biti tudi opremljen. Tam 
mesto najde obilo zelenja, ki ga v poletnih mese-
cih preselimo na prosto.

Pri javnih zgradbah so s steklenimi konstrukcijami 
pokriti npr.: vrtovi restavracij, dodatne trgovske 
površine, stopnišča itd. Pri obstoječih stanovanj-
skih zgradbah stekleniki nastajajo s predelavo bal-
konov in teras predvsem ob dnevnih prostorih in 
jedilnicah.

Običajna izvedba zimskega vrta je posebna ste-
klena konstrukcija na južni in redkeje na vzhodni 
ali zahodni strani zgradbe. V tako prigrajenem 
prostoru, ki praviloma ne sme biti dodatno ogre-
van, se zaradi sončnega sevanja ustvarijo ugodne 
notranje temperature. Te zadoščajo za bivanje ljudi 
- predvsem v prehodnem obdobju - kakor tudi za 
prezimovanje številnih rastlin. 

S stališča energetske učinkovitosti je učinek ste-
klenika dvojni:

1. Z izgradnjo steklenika pridobimo prostor, ki 
se ogreva s sončno energijo. Del toplote počasi 
prehaja skozi stene tudi v prostore za steklenikom.

2. Hkrati so tudi toplotne izgube iz prostorov 
za steklenikom manjše, ker ne mejijo več na zu-
nanjost. Poleg manjših toplotnih izgub je manjše 
tudi nihanje temperatur v teh prostorih.    

Zimski vrt torej predstavlja toplotni medprostor 
med bivalnimi prostori in okolico. Zasteklen pro-
stor absorbira sončno sevanje. Po določenem času 
se v njem vzpostavi ravnotežna temperatura, ki je 
višja od temperature okolice. Zaradi tega so toplo-
tne izgube prostorov za steklenikom nižje.

Pri zahtevnejših izvedbah lahko s posebnim siste-
mom odprtin ogret zrak vodimo v zgradbo in tako 
toplozračno ogrevamo prostore za steklenikom.

www.ensvet.si

ŠE POMNETE...

sreda, 25.5. 2016
ob 17.00
pred dvorcem Bukovje

     prevzem borbenega oklepnega vozila - BOV

     srečanje starodobnih vojaških vozil

     postrežba vojaške kuhinje 

     in še kakšno presenečenje

Območna izpostava Dravograd
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