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

VSEBINA
Stičišče od 1. do 31. oktobra 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 – od 1. do 31. oktobra 2016

Kotiček Občine Dravograd 

Napoved dogodka: 23. LIKOVNI EX TEMPORE 2016

Pretekli dogodek: SVEČANOST OB OTVORITVI OBNOVLJENE 

PODRUŽNIČNE ŠOLE TRBONJE 

Bili smo tam

Obvestila

Ekologija: ŠE O SUBVENCIJAH ZA PRENOVO 

VEČSTANOVANJSKIH STAVB

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



KOMEMORACIJA IN 
PROSLAVA OB DNEVU 
REFORMACIJE

DAN ODPRTIH VRAT 
LIBELIČ

Po treh dokaj uspešnih izvedbah te prireditve, se 
nameravajo vse čarovnice in njihovi simpatizerji 
zopet zbrati v mističnem okolju Dvorca Bukovje, 
kjer bodo veselo rajale, čarale, "šlogale", kuhale 
zvarke in počele vse tisto, zaradi česar jih bodo 
hoteli biriči zopet poloviti in sežgati. Ob tem pa 
bo v spremljevalnem programu poskrbljeno za 
delavnice, poslikave, čarovniške posladke, toplo 
pijačo,  glasbo ter še kakšno presenečenje. Vsto-
pnine ni, vabljeni, da se jim pridružite! V primeru 
slabega vremena prireditev odpade. 

Ob 18.00, pred Dvorcem Bukovje

V Knjižnici Dravograd bodo organizirali domo-
znanski krožek, kjer bi se dobivali posamezniki, ki 
jih zanima preteklost domačega okolja. Skupaj bi 
skušali pridobiti čim več domoznanskega gradi-
va. Če bo interes zadosten, bi lahko pripravili tudi 
kakšno zanimivo predstavitev, okroglo mizo ali 
razstavo. Izredno veseli bodo vsake vaše pobude, 
informacije in kritike v zvezi z domoznanstvom v 
naši občini. Več informacij lahko dobite v knjižnici 
ali na e-naslovu knjiznicadra@dra.sik.si.

Ob 11.00, Knjižnica Dravograd

Predavanje dr. Lucije Čevnik, ki je raziskovalka te-
lesne samopodobe / vodja mladinske svetovalni-
ce "Ti!", odstira pasti medijev, modne in kozmetič-
ne industrije, ki nas silijo k posvojitvi prepričanja, 
da takšni kot smo, preprosto nismo dovolj dobri. 
Pogovor bo tekel o izzivih in dilemah s področja 
(telesne) samopodobe, s katerimi se srečujemo v 
različnih življenjskih obdobjih.

Ob 17.00, Knjižnica Dravograd
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DAN ZA ... IZBOR PRIREDITEV IN DOGODKOV

Zadnji oktobrski petek bomo obeležili dva pra-
znika, dan reformacije in dan mrtvih. Občinski 
odbor ZB za vrednote NOB DRAVOGRAD orga-
nizira občinsko komemoracijo pri spomeniku 
vsem žrtvam vojn pri občinski stavbi Dravograd. 
V programu sodelujejo MoPZ Šempetrski pavri in 
Godba na pihala Trbonje. Kasneje pa bo v Dvorcu 
Bukovje potekala še proslava ob dnevu reforma-
cije, kjer bo v kulturnem programu nastopil MPZ 
DU Dravograd.

Ob 16.00, pred občinsko stavbo in 
ob 18.00, Dvorec Bukovje

SEM VELIKO VEČ KOT LE 
TELO!
ponedeljek, 17. oktober

USTVARJALNA 
DELAVNICA
četrtek, 13. oktober

Na jesenski ustvarjalni delavnici boste okrasili ste-
klen kozarec z volno, da boste dobili vazo, ki jo 
lahko napolnite z jesenskim rastlinjem in si pope-
strite sobo, ali jo komu podarite. Naloga za vse, ki 
se boste po predhodni najavi (na telefon 87 23 
576 ali e-mail mladinskicenter.dr@gmail.com) 
delavnice udeležili: pobrskajte za kozarcem, ki naj 
bo gladek in vsaj za 2 dl in najdite kakšen ostanek 
volne (naj bo čim bolj pisana) ter oboje prinesite 
s seboj. Vabljeni!

Ob 16.30, Mladinski center Dravograd

ŽIVA ETIKA
torek, 18. oktober

Prišel je čas, ko morajo biti znanja, tudi tista t. i. 
tajna, ki omogočajo razvoj človekove zavesti, 
dostopna vsakomur. Nujen pogoj za življenje v 
ravnovesju, življenje, izpolnjeno z radostjo, zdrav-
jem, ljubeznijo in blaginjo, je delovanje, skladno z 
večnimi zakoni kozmosa ali univerzalnimi zakoni. 
V našem vsakdanjem življenju bi morali biti prav 
ti zakoni prisotni kot živa etika, ki naj bi usmerja-
la vsako našo misel in željo, vodila našo voljo in 
dejanja ter s tem določala našo usodo. Predavala 
bo Maria Ana Kolman. Prireditelj je Društvo Ajda 
Koroška.

Ob 18.00, Dvorec Bukovje

četrtek, 27. oktober
ponedeljek, 31. oktober

petek, 28. oktober

SHOD ČAROVNIC

Libeličani vas ponovno vabijo na tradicionalno 
praznovanje krajevnega praznika. Poskrbeli bodo  
za zanimiv kulturni program (vrtec in šola Libe-
liče, libeliški pevci) s PRESENEČENJEM..., možen 
bo voden ogled vseh libeliških znamenitosti, v 
dvorani gasilskega doma pa bo že od 12.00 ure 
naprej predstavitev državnega PROGRAMA SVIT 
za zgodnje odkrivanje predrakavih sprememb in 
raka na debelem črevesu in danki. Libeliške go-
spodinje nam bodo postregle  »repno župo«, ko-
stanj in sladke dobrote. Na stojnicah pa boste lah-
ko kupili domače izdelke, pridelke in spominke.

Ob 14.00, pred Kmečko zbirko

nedelja, 2. oktober

DOMOZNANSKI KROŽEK
DAN ODPRTIH VRAT 
MLADINSKEGA CENTRA
ponedeljek, 3. oktober

Mladinski center Dravograd odpira vrata in vas 
vabi v svojo družbo. Predstavili vam bodo tudi 
sistem ILifeSOMM, ki omogoča več terapevtskih 
tehnik (glasba, ton-zven, zvočni valovi, vibraci-
ja, magnetna resonanca, masaža, FIR (infrardeča 
toplota…), je revolucionarna švicarska pogrun-
tavščina, ki v najkrajšem času postavi telo v sta-
nje globoke sprostitve, kjer lahko govorimo o 
uravnoteženosti vseh čutov oz. samozdravjenju. 
Vabljeni!

Od 9.00 do 19.00, Mladinski center



SEM VELIKO VEČ KOT LE TELO!
Predavanje dr. Lucije Čevnik. Podrobnosti 
na strani 4.
Ob 17.00, Knjižnica Dravograd

OBMOČNO EKIPNO TEKMOVANJE V 
PIKADU
Po delovnem koledarju ZDIS-a DI Dravo-
grad organizira OT v pikadu – ekipno. Za 
uvrstitev na Državno prvenstvo se bodo 
pomerila naslednja društva invalidov: 
»Drava« Radlje ob Dravi, Celje, Dravinjske 
doline, Dravograd, Laško, Mežiške doline, 
Muta, Slovenj Gradec, Šaleške doline, 
Zgornjesavinjsko, Žalec.
Ob 9.00, Hotel Dravograd

KOŠARKA KADETI 1. SKL, SKUPINA 03
DRAVOGRAD KOROŠKA : AKK BRANIK A
Ob 10.00, dvorana ŠPiC D

NOGOMET STAREJŠI DEČKI U-15 
VZHOD  DRAVOGRAD – AVTO 
GRUBELNIK : AHA EMMI BISTRICA
Ob 11.00, Športni center Dravograd

ZLATA JESEN DRAVOGRADA
Na prireditvi se bodo predstavila nekatera 
društva, krajevne skupnosti pa bodo tek-
movala v kuhanju in zabavnih igrah. Prav 
tako bodo podelili priznanja za lepo ureje-
no okolje našim krajankam in krajanom.
Ob 11.00, Prireditveni prostor Lukna

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

NOGOMET – STAREJŠI CICIBANI 
KOROŠKA NŠ DRAVOGRAD : 
NŠ AKUMULATOR
Ob 10.00, Športni center Dravograd 

KOŠARKA PIONIRJI U-15  2. SKL VZHOD, 
SKUPINA E
DRAVOGRAD KOROŠKA : VOJNIK 03
Ob 10.00, dvorana ŠPiC D

NOGOMET MLAJŠI DEČKI 1 
NŠ DRAVOGRAD : NK STARŠE
Ob 11.00, Športni center Dravograd 

NOGOMET  1. MNZ - MLADICI U-19  
DRAVOGRAD – SL. GRADEC : DRAVA 
PTUJ
Ob 15.30, Športni center Dravograd 

NOGOMET 1. MNZ  KADETI U-17  
DRAVOGRAD – SL. GRADEC : NK KUN-
GOTA
Ob 15.30, Športni center Dravograd

NOGOMET 3.SNL - ČLANI 
KOROŠKA DRAVOGRAD : KOROTAN 
PREVALJE
Ob 16.00, Stadion Slovenj Gradec

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

NOGOMET  1. MNZ - MLADINCI U-19  
DRAVOGRAD – SL. GRADEC : KOROTAN 
PREVALJE
Ob 18.00, Športni center Dravograd

NOGOMET MLAJŠI DEČKI 1 
NŠ DRAVOGRAD : NK JARENINA PESNICA
Ob 11.00, Športni center Dravograd

JESENSKO DRUŽENJE ali DAN ODPRTIH 
VRAT
Tradicionalno praznovanje krajevnega 
praznika v Libeličah s kulturnim progra-
mom, ogledom znamenitosti in pogosti-
tvijo. Podrobneje na strani 4.
Ob 14.00, pred Kmečko zbirko

KOŠARKA MLADINCI 1. B SKL 
DRAVOGRAD KOROŠKA : ELEKTRA 
ŠOŠTANJ/SLOVAN
Ob 17.00, dvorana ŠPiC D

DAN ODPRTIH VRAT v dvorani MCD
Spoznajte »iLifeSOMM » - brezplačen preiz-
kus. Več na strani 4.
Od 9.00 do19.00 ure, Mladinski center 
Dravograd

JESENSKA USTVARJALNA DELAVNICA
za otroke in mladostnike. Več na strani 4.
Ob 16.30, Mladinski center Dravograd

GLASBENA PRAVLJICA „ERIKOVA 
KITARA“
Prva pravljična ura bo letos prav posebna, 
glasbeno obarvana pravljica, z naslo-
vom Erikova kitara. V njej deček Erik s 
kitaro potuje po svetu, spoznava različne 
kontinente in glasbila … V predstavi otroci 
sodelujejo z igranjem, petjem in plesom. 
Izvajalca sta akademska glasbenika Tina 
in Marko Mozetič.
Ob 16.30, Knjižnica Dravograd

KOSTANJEV PIKNIK DRUŠTVA UPOKO-
JENCEV DRAVOGRAD
Kostanje in mošt nudi društvo. Zbirališče 
za pohodnike ob 12.00 uri.
Ob 13.00, Kmečki turizem Vrajenk na Viču

KOŠARKA PIONIRJI U-13  1. SKL VZHOD, 
SKUPINA 1 - DRAVOGRAD KOROŠKA A : 
ELEKTRA ŠOŠTANJ
Ob 9.00, dvorana ŠPiC D

KOŠARKA PIONIRJI U-13  1. SKL VZHOD, 
SKUPINA 1 - DRAVOGRAD KOROŠKA A : 
ŠENTJUR TAJFUN RDEČI
Ob 11.40, dvorana ŠPiC D

ODPRTJE LIKOVNE RAZSTAVE 23. EX 
TEMPOR
V Dravogradu bomo zopet gostili likovni-
ke iz vse Slovenije in tudi tujine. Vabljeni 
na otvoritev razstave njihovih izdelkov. 
Podrobneje na strani 12.
Ob 18.00, Infopisarna Dravograd

SVETOVNI DAN HOJE
V okviru projektov Fit4Kid in Zdrav življenj-
ski slog organiziramo POHOD za učence 
in starše.
Ob 9.00,  pred OŠ Neznanih talcev 
Dravograd

NOGOMET STAREJŠI DEČKI U-15 
VZHOD  DRAVOGRAD – 
AVTO GRUBELNIK : CELJE
Ob 11.00, Športni center Dravograd

VEČNO MLADI
Gledališki abonma Pogled dlje. Nastopa 
SNG Maribor.
Ob 19.30,  Kulturni dom Pliberk

ZAHVALNI DAN
Slovesna maša v farni cerkvi in razstava 
pridelkov pred cerkvijo.
Ob 9.30, cerkev sv. Janeza Evangelista 

Športni dogodki

Turizem, zabava

Mladinske dejavnosti

Drugi dogodki

IZBOR PRIREDITEV IN DOGODKOV V BARVAH

Kulturni dogodki
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SOBOTA, 1. oktober

PETEK, 9. SOBOTA, 8

KOLEDAR PRIREDITEV IN DOGODKOV od 1. do 31. oktobra 2016

SOBOTA, 15. oktober

NEDELJA, 2, oktober
PETEK, 7. oktober

ČETRTEK, 13. oktober

NEDELJA, 9. oktober
NEDELJA, 16. oktober

TOREK, 4, oktober

PONEDELJEK, 3. oktober

SOBOTA, 8. oktober

PONEDELJEK, 17. oktober
 



ZDRAVILNE BACHOVE CVETNE ESENCE
Predavanje Silvije Valtl, mag. zakonskih 
in družinskih študij. Predstavila bo, kako 
deluje 39 Bachovih esenc. Bachovo cvetno 
zdravljenje je sistem 38 (+1) popolnoma 
naravnih cvetnih pripravkov, bolj znanih 
kot Bachove kapljice, ki pomagajo pri kre-
pitvi duševnega ravnovesja, ozaveščanja 
vsakodnevnih čustvenih stanj in postopne-
ga preobražanja temnih čustvenih stanj v 
pozitivne, plemenite.
Ob 18,00, Mladinski center Dravograd

HELP
A Beatles tribute, koncert. Prireditelj je 
Oder 73-Gledališče ob Dravi.
Ob 19.30 uri, Kulturni dom Pliberk

KOŠARKA ČLANI 4. SKL VZHOD 
DRAVOGRAD KOROŠKA : VRANI VRANSKO
Ob 20.00, dvorana ŠPiC D

"POTEPANJE PO VENEZUELI"
Potopisno predavanje Suzane Planšak. 
Venezuela, dežela čudovitih kontrastov – 
od visokih gora do nepreglednih ravnic… 
eksotična pokrajina s Karibi, sveto goro 
Roraimo, tropskim deževnim gozdom, del-
to Orinoka in seveda najvišjim slapom na 
svetu. Vse to in še več je Venezuela. Lepo 
vabljeni na nepozabno predstavitev.
Ob 18.00, Mladinski center Dravograd

RAZSTAVA O RODBINI KOMETER
Koroški pokrajinski muzej v sodelovanju z 
JZ Dravit pripravlja stalno razstavo o za-
nimivi življenjski zgodbi rodbine Kometer, 
ki je bivala v Dvorcu Bukovje. Razstava je 
zasnovana večfazno in njen prvi del bo na 
ogled z otvoritvijo ob obletnici smrti pod-
jetnika, mecena in velikega zbiralca starin, 
barona Hansa Kometra.
Ob 17.00, Dvorec Bukovje

ŽIVA ETIKA
Predavanje Marie Ane Kolman, ki ga orga-
nizira Ajda Koroška. Več o tem na strani 5.
Ob 18.00, Dvorec Bukovje

WELNESS VEČER Z ORIFLAMOM
Pridružite se nam na welness večeru, kjer 
boste izvedeli, kako si lahko svoje telo na 
enostaven in naraven način oblikujete z 
Welness pripravki in rednim gibanjem. 
Na koncu pa se boste lahko okrepčali 
z okusnim Natural Balance Shakom 
najrazličnejših okusov (jagoda, vanilija, 
čokolada). Prijave zbiramo na:028723576 
ali na e-naslov: mladinskicenter.dr@gmail.
com. Delavnica je brezplačna.
Ob 18.00, Mladinski center Dravograd

Terminski razpored prireditev in dogodkov v občini Dravograd

PONEDELJEK, 17. oktober

NEDELJA, 23. oktober

KOLEDAR PRIREDITEV IN DOGODKOV od 1. do 31. oktobra 2016

PONEDELJEK, 24. oktober

TOREK, 18. oktober

TOREK, 25. oktober

NOGOMET  STAREJŠI CICIBANI 
KOROŠKA  NŠ DRAVOGRAD : NŠ MARKO 
ŠULER SLOVENJ GRADEC
Ob 10.00, Športni center Dravograd

NOGOMET   1. MNZ - KADETI U-17  
DRAVOGRAD – SL. GRADEC : ŠD MAR-
JETA
Ob 15.00, Športni center Dravograd

DOMOZNANSKI KROŽEK
V Knjižnici Dravograd bodo organizirali 
domoznanski krožek, kjer bi se dobivali 
posamezniki, ki jih zanima preteklost 
domačega okolja. Več informacij lahko 
dobite v knjižnici ali na e-naslovu knjizni-
cadra@dra.sik.si, podrobnosti pa preberite 
na strani 5.
Ob 11.00, Knjižnica Dravograd SHOD ČAROVNIC PRED DVORCEM 

BUKOVJE
Vsi, ki ne morete izklopiti navihanega 
otroškega navdušenja in radovednosti, 
ko kdo omeni čarovnice, začarani gozd in 
grajske duhove, vabljeni v dvorec Bukovje 
na shod čarovnic in čarovnikov!  V primeru 
slabega vremena prireditev odpade! 
Podrobnosti preberite na strani 5.
Ob 17.00, pred Dvorcem Bukovje

NOGOMET  1. MNZ  MLADINCI U-19  
DRAVOGRAD – SL. GRADEC : NK KUN-
GOTA
Ob 14.00, Športni center Dravograd

PONEDELJEK, 31. oktober

ČETRTEK, 27. oktober
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SREDA 19. oktober

SOBOTA, 22. oktober
NOGOMET 3.SNL - ČLANI 
KOROŠKA DRAVOGRAD : AJDAS LENART
Ob 15.00, Športni center Dravograd

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

PETEK, 28. oktober
KOMEMORACIJA OB DNEVU MRTVIH
Občinski odbor ZB za vrednote NOB DRA-
VOGRAD organizira občinsko komemora-
cijo pri spomeniku vsem žrtvam vojn pri 
občinski stavbi Dravograd. V programu 
sodelujejo MoPZ Šempetrski pavri in God-
ba na pihala Trbonje. 
Ob 16.00, spomenik pred občinsko stavbo

PROSLAVA OB DNEVU REFORMACIJE
V programu sodeluje MoPZ DU Dravograd.
Več o tem na strani 5.
Ob 18.00, Dvorec Bukovje

SOBOTA, 29. oktober
KOŠARKA KADETI 1. SKL, SKUPINA 03
DRAVOGRAD KOROŠKA : KŠ SANI 
BISTRICA
Ob 10.00, dvorana ŠPiC D

NOGOMET MLAJŠI DEČKI 1 
NŠ DRAVOGRAD : NK MALEČNIK
Ob 11.00, Športni center Dravograd

KOŠARKA ČLANI 4. SKL VZHOD 
DRAVOGRAD KOROŠKA : KOROŠKA
Ob 20.00, dvorana ŠPiC D

NEDELJA, 30. oktober

Foto:  Zdenko Kupčič

Foto:  Zdenko Kupčič
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KOTIČEK OBČINE DRAVOGRAD
Obvestila in informacije občinske uprave

POVABILO K VKLJUČITVI V MREŽNI PODJETNIŠKI 
INKUBATOR KOROŠKA – MPIK2 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 – MPIK2 Dravo-
grad. Nudimo ugoden najem naslednjih poslovnih prostorov:

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

POVABILO K OBJAVI FOTOGRAFIJ  JUBILEJNIH POROK  
V INFORMATORJU

Praznovanje obletnice poroke, še posebej, če je to jubilejna poroka, kot so npr. : »Srebrna (25 let)«, 
»Zlata (50 let)« ali Diamantna (60 let), je vedno nekaj posebnega. Veseli in ponosni smo, da se tudi v 
naši občini zakonski pari odločajo za praznovanje takšnih jubilejev. 

To je izredno lep dogodek, zato želimo v 25. številki Informatorja, ki bo izšla konec leta 2016, posebej 
obeležiti te svečane dogodke z objavo fotografij. V junijski številki Informatorja v letu 2014 smo že 
objavili fotografije zakonskih parov, ki so v času od leta 2012 do maja 2014 praznovali svojo jubilejno 
poroko. Seveda so bile objavljene samo fotografije parov, ki so nam le-te poslali in soglašali z njihovo 
objavo.  

Zato vabimo tudi vas, v kolikor ste v obdobju od maja 2014  do oktobra 2016 obeležili katero 
od jubilejnih porok, in želite da to objavimo, da nam pošljete svojo fotografijo in s tem tudi 
dovolite njeno objavo. Fotografije, na kateri je razviden zakonski par s podatki (ime, priimek, 
datum in kraj ter vrsta jubilejne poroke), nam prosim pošljite najkasneje do 31.10.2016 na na-
slov uredništva Informatorja po e-pošti (informator@dravograd.si) ali na naslov Občina Dra-
vograd, za Informator, Trg 4. julija 7, 2370 Dravograd.  

    

 

POVABILO K VKLJUČITVI V MREŽNI PODJETNIŠKI INKUBATOR KOROŠKA – MPIK2 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 – MPIK2 
Dravograd. Nudimo ugoden najem naslednjih poslovnih prostorov:  

Lokacija MPIK Prostor Velikost 

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 
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»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada« 

 

 

 
OBČINA DRAVOGRAD PRIDOBILA SREDSTVA ZA IZDELAVO CELOSTNE 
PROMETNE STRATEGIJE 
Zaradi izjemnega pomena urejenosti prometa na vseh ravneh se je Občina Dravograd 

odločila oblikovati dolgoročno strategijo, ki bo promet obravnavala trajnostno in bo 

omogočila dvig kakovosti bivanja in zadrževanja v občini.  

 

Občina je bila uspešna na javnem razpisu za sofinanciranje operacij Celostne prometne 

strategije v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v 

obdobju 2014-2020 s projektom »Celostna prometna strategija Občine Dravograd« v višini 

35.488,00 EUR (brez DDV).  

 

Celostna prometna strategija (v nadaljevanju CPS) je strateški dokument, s katerim občina 

oriše učinkovito zaporedje ukrepov na področju hoje, kolesarjenja, javnega potniškega 

prometa in motoriziranega prometa. S pomočjo CPS želi občina vzpostaviti trajnostni 

prometni sistem, ki bo zagotavljal dostopnost delovnih mest in storitev za vse, odpravljal 

socialno izključenost vseh skupin prebivalcev s poudarkom na ranljivih udeležencih v družbi 

CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA OBČINE DRAVOGRAD
VABILO NA JAVNO RAZPRAVO

V okviru izdelave Celostne prometne strategije (CPS) za Občino Dravograd vas v imenu županje 
Marijane Cigala in projektne skupine izdelovalcev vljudno vabimo na 1. javno razpravo, ki bo 
v četrtek 6.10.2016 ob 17.00 uri v mali dvorani Špic D, na Koroški cesti 51, 2370 Dravograd.

V sklopu javne razprave bomo predstavili časovni načrt in aktivnosti, ki jih bomo izvajali v sklopu 
priprave CPS ter dosedanje izkušnje in prakse s takšnimi dokumenti v Sloveniji. Ker bo v okviru 
priprave CPS posebna pozornost posvečena vključevanju javnosti in ključnih deležnikov, želimo 
na javni razpravi skupaj z vami pridobiti in izmenjati informacije o aktualnih prometnih izzivih v 
občini predvsem na področju pešcev, kolesarjenja in javnega potniškega prometa.

Veselimo se sodelovanja z vami in vas lepo pozdravljamo.



23. LIKOVNI EX TEMPORE 2016

V OKTOBRU, KO SE NARAVA ODENE V NAJLEPŠE PISANE BARVE, V DRAVOGRADU GOSTIMO LIKOVNIKE IZ 
VSE SLOVENIJE IN TUDI TUJINE, DA OHRANIJO KOŠČEK JESENSKE LEPOTE TUDI NA PLATNU.

L ikovna kolonija Ex tempore bo v začetku 
oktobra potekala že 23. leto zapored.  Tudi 
letos se obeta pester nabor umetnikov. 

Vsa leta so na likovni koloniji v Dravogradu na-
stajala izvrstna dela, predvsem izpod čopičev 
slovenskih ustvarjalcev, zadnja leta pa dobiva 
likovna kolonija mednarodne razsežnosti.

Tako smo gostili umetnike iz Francije, Italije, 
Avstrije, Madžarske in Srbije. Tudi letos se kolo-
niji pridružujejo umetniki iz Avstrije. Umetniki 
v Dravograd pridejo vedno prvi četrtek v ok-
tobru, kjer se do 16.00 ure zberejo, zatem se 
namestijo in odidejo na prve oglede terena.
Petek in sobota pa sta namenjena delovni 
ustvarjalnosti, seveda pa ju po navadi po-
pestrimo še s krajšim izletom. V soboto po-
poldne pa slikarji oddajo opremljena dela 
in skupaj z organizatorji pripravijo razsta-
vo, katere odprtje je zvečer ob 18.00 uri. 

Likovna kolonija je posebno doživetje tako 
za umetnike kot za organizatorje. Predsta-
vlja dragoceno izmenjavo izkušenj med sli-
karji udeleženci in marsikdo tako črpa nove 
ideje za umetniško ustvarjanje. Prijateljsko 
in rahlo hudomušno vzdušje na koloniji 
spravi v dobro voljo vsakogar, ki radovedno 
pokuka v ustvarjalni krog slikarjev. Vsak je 
dobrodošel. Tudi letos bodo slikarji preno-
čevali in ustvarjali v Dvorcu Bukovje. In gle-
de na ambient, v katerem bodo nastanjeni, 
lahko pričakujemo ponovno izredna dela.

Pravila Likovne kolonije Ex tempore nareku-
jejo, da vsak udeleženec delo, ki ga razstavi,  
tudi pusti Dravogradu. Dela tako postanejo

last Občine Dravograd. S tem se plemeniti tudi 
premoženje Občine, ohranjajo pa se podobe 
Dravograda in okoliških krajev v določenem ob-
dobju. Marsikatera zgradba ali objekt na slikah 
iz likovnih kolonij namreč ne stoji več, npr. Per-
natova bajta. Tako je vloga kolonije tudi zapis li-
kovne podobe kraja v nekem danem obdobju.

Vse, ki vas muči radovednost, kako nastane sli-
ka, vabimo, da se prve dni oktobra (v petek,  7. 
in v soboto dopoldne, 8. oktobra) sprehodite 
do dvorca Bukovje in si ogledate, kako umetni-
ki ustvarjajo. 

Naj vas povabimo še na odprtje razstave nasta-
lih likovnih del v soboto, 8.  oktobra ob 18.00 
uri v razstavne prostore Infopisarne z naslednjo 
mislijo:  "Lepoto zna opaziti samo tisti, ki jo nosi 
v srcu! Nekateri jo znajo upodobiti tudi za dru-
ge." 
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NAPOVED DOGODKA
BESEDILO:  Robert Preglau

     LIKOVNO
SREČANJE

EX TEMPORE 
DRAVOGRAD 2

0
1

623
Območna izpostava Dravograd

Odprtje razstave: 
sobota, 8.10. 2016

ob 18.00, 
Infopisarna Dravograd. 

Lepo povabljeni!
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PRETEKLI DOGODEK
BESEDILO: Herman Jeseničnik , FOTOGRAFIJE:  Matic Grudnik

SVEČANOST OB OTVORITVI 
OBNOVLJENE PODRUŽNIČNE 
ŠOLE TRBONJE

SVEČANOST OB ZAKLJUČKU OBNOVE PODRUŽNIČNE OSNOVNE ŠOLE TRBONJE JE BILA NAČRTOVANA ZA 
04. 09. 2016, TO JE TRI DNI PO TEM, KO SO SE UČENCI VRNILI IZ CENTRALNE ŠOLE V DRAVOGRADU TER 
SPET PRIČELI NOVO ŠOLSKO LETO V »SVOJI« ŠOLI.

K ot simbolično ob tem je bilo v času priredi-
tve izjemno lepo in toplo vreme. Pri opazo-
vanju udeležencev je bilo zanimivo videti 

tudi veliko že davno odseljenih Trbonjčanov, ki 
so se udeležili dogodka v spomin na svojo rano 
mladost, ko so pričeli z »guljenjem« šolskih klopi.

Po uvodnem nastopu Godbe na pihala Trbo-
nje, ki je odigrala državno himno, je vodenje 
prireditve prevzela sodelavka Dravita Katja 
ČEVNIK, ki je uvodoma dejala, da je vesela, da 
bo lahko vodila svečanost, na kateri ne bo manj-
kalo kulture, zabave in seveda glasbe. Pozdravila 
je vse obiskovalce prireditve, še posebej pa ce-
njene goste.

Po programu so prvi nastop opravili otroci vrt-
ca Trbonje, ki imajo svoje prostore v šoli Trbo-
nje. Njihov nastop je bil zelo prisrčen in voden 
s strani vzgojiteljic.

Za njimi je predsednik krajevne skupnosti Tr-
bonje, Bogdan BREZOVNIK, predstavil dolgo-
letna prizadevanja krajanov za obnovo že kar 
hudo dotrajane šole ter se zahvalil vsem, ki so 
pri tem pomagali, še posebej pa gospe županji 
Občine Dravograd in izvajalcu del. Izvajalec ob-
nove šole, direktor SGP Pokeržnik d.o.o., Zlatko 
POKERŽNIK, je v nagovoru izpostavil težave, 
na katere so naleteli pri obnavljanju notranjosti 
šole, se zahvalil za pomoč in razumevanje od-

govornih ter pohvalil marljivost in  natančnost 
delavcev. Še posebej se je zahvalil Zavodu za 
spomeniško varstvo za sprejem nekaterih pre-
dlaganih operativnih rešitev.

Učenci od prvega do četrtega razreda osnov-
ne šole Trbonje so predstavili svoje videnje ob 
novih pogojih ter tudi obudili pripovedi svojih 
staršev in starih staršev.

Županja Občine Dravograd Marijana CIGALA 
je v nagovoru predstavila dolgoletna prizade-
vanja za realizacijo obnove podružnične šole 
Trbonje. Predstavila je tudi stroške obnove, ki 
so v skupni vrednosti presegli 900 000 €. Mini-
strstvo svojega obljubljenega dela še vedno ni 
poravnalo. Ravnateljica Osnovne šole Neznanih 
talcev Dravograd, gospa Marjeta PODGORŠEK 
REK, je v svojem govoru poudarila, da si v šoli 
prizadevajo za ohranitev vseh podružničnih šol 
v občini, saj tako učencem kot njihovim staršem 
veliko pomeni obstoj šole, saj se v njej odvijajo 
tudi vsi drugi krajevni dogodki. Poudarila je tudi, 
da je prebrala vsebino knjige Katice JESENIČNIK 
o zgodovini te šole, za katero so krajani vedno 
našli način, kako jo ohraniti. V času obnove šole 
so učenci iz Trbonj hodili v centralno šolo v Dra-
vogradu, kjer je bilo zanje dobro poskrbljeno, 
pa so si vseeno želeli čimprej vrniti v svojo šolo 
v Trbonje. Ob zaključku se je zahvalila vsem, ki 
so pomagali pri obnovi šole, učiteljicam pa je

zaželela veliko uspeha pri delu v novih pogojih. 
Branko KOBALE, ki je skupaj z ženo dolga leta 
poučeval na šoli v Trbonjah, kjer je bil vodja šole, 
pozneje pa bil ravnatelj šole v Dravogradu, je 
obudil spomine na delo v takratnih pogojih. Iz-
postavil je takratno vlogo učitelja v manjših kra-
jih in njihovo prizadevanje za stik s krajani in pri-
pravo učencev za njihovo vključitev v življenje.

Nato sta predstavnika Kulturnega društva 
BROD  v skeču obudila spomine na čas šolanja 
v podružnični šoli v Trbonjah.

Marjan KOVŠE, upokojeni ravnatelj Osnovne 
šole Dravograd, je obudil spomine na dolgole-
tna prizadevanja za obnovo podružnične šole 
Trbonje ter vodji obnovljene šole predal več 
izvodov knjig Katice JESENIČNIK: Osnovna 
šola Trbonje 1840 – 2000. V nadaljevanju pa 
je spregovorila še ravnateljica Vrtca Dravograd, 
Sonja KRAJNC, in poudarila, da je tudi Odde-
lek Trbonje z obnovo šole pridobil sodobne 
prostore za bivanje otrok, in to: veliko, svetlo 
igralnico, umivalnico za otroke, garderobo in 
kabinet. Zahvalila se je županji, podžupanu, 
svetnikom občine ter vsem ostalim, ki so uvi-
deli, da je z obnovo poskrbljeno za vse priho-
dnje generacije otrok.

Za konec je kulturni del programa s svojimi hu-
domušnimi pesmicami popestril še Adi SMO-
LAR.

Po končanem programu je župnik Marko 
DREVENŠEK blagoslovil obnovljeno šolo, za-
služni predstavniki Občine Dravograd, KS Trbo-
nje, šole in izvajalec del obnove pa so prerezali 
trak in obiskovalcem omogočili ogled notra-
njosti obnovljene šole. Zanimivo je bilo poslu-
šati komentarje domačinov, ko so primerjali 
notranjo ureditev v času, ko so oni obiskovali 
šolo z današnjo preureditvijo.

Po končanem uradnem delu so bili vsi udele-
ženci povabljeni na brezplačno pogostitev, za 
kar sta poskrbela KS Trbonje in izvajalec obno-
ve Zlatko POKERŽNIK.
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(NI)SEM flamenko plesna 
predstava, 26.8. 2016

Otvoritev POŠ 
Trbonje, 4.9. 2016
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Odprtje razstave Vere Merc, 
1.9. 2016

Dvorni glasbeni večer, 
2.9. 2016
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"Najmočnejši Korošec 
2016",  3.9. 2016

Jesenske serenade - Vox 
Arsana,  8.9. 2016
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Žav živ - družinska zabava, 
11.9. 2016

Jesenske serenade - Mozart 
na obisku,  15.9. 2016



24
STRAN

OBVESTILA
Obvestila društev in drugih organizacij

MLADINSKI CENTER DRAVOGRAD

-   TELOVADBA ZA OTROKE
Vsako sredo ob 17.00, mala dvorana ŠPIC D.
Na telovadbo ste vabljeni vsi otroci od 3-6 leta. Spoznavali bomo naravne oblike giban-
ja, razne elementarne igre: plezanje, skakanje, brcanje žoge in še mnogo več. Vadba bo 
potekala pod vodstvom vaditeljic in koordinatorke, ki bodo skrbele, da bo za otroke 
gibanje tudi zabavno. Pridite, da se skupaj »razmigamo«! Več informacij na e-naslov: mla-
dinskicenter.dr@gmail.com.

-  DAN ODPRTIH VRAT, ponedeljek, 3. 10., od 9.00 do 19.00 ure, dvorana MCD.
-  JESENSKA USTVARJALNA DELAVNICA za otroke in mladostnike, četrtek, 13.10., ob 
16.30,  dvorana MCD.
-   WELNESS VEČER Z ORIFLAMOM, ponedeljek, 17. 10., ob 18.00, dvorana MCD.
-   Predavanje "ZDRAVILNE BACHOVE CVETNE ESENCE",  sreda, 19.10., ob 18.00, 
dvorana MCD.
- Potopisno predavanje "POTEPANJE PO VENEZUELI", ponedeljek, 24. 10., ob 18.00, 
dvorana MCD.

KNJIŽNICA DRAVOGRAD

-   PRAVLJIČNA URA ZA OTROKE OD 3. do 7. LETA , vsak torek ob 16.30.
Pravljične ure z ustvarjalnimi delavnicami otrokom približajo svet pisane besede, bogatijo besedni 
zaklad in spodbudijo potrebo po branju. V Knjižnici Dravograd oživi pravljični svet vsak torek ob 
16.30 uri.

-   NACIONALNI PROJEKT »RASTEM S KNJIGO«
Sedmošolci OŠ Dravograd in OŠ Šentjanž bodo v okviru nacionalnega projekta Rastem s knjigo– 
izvirno slovensko leposlovno delo vsakemu sedmošolcu obiskali knjižnico. Spoznali bodo dejavnost 
knjižnice in prejeli knjigo Kit na plaži, pisatelja Vinka Moederndorferja.

- KNJIGA NA OBISKU
Slepim, slabovidnim, bolnim, gibalno oviranim dostavimo gradivo na dom (osebno ali po pošti) in 
po želji tudi beremo. Vse storitve so za uporabnike brezplačne. Pišite na knjiznicadra@dra.sik.si ali 
pokličite na tel.: 02 87 10 760.
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PLANINSKO DRUŠTVO DRAVOGRAD

TRUPEJEVO POLDNE - sobota, 15. oktober 2016

Vodnik in prijave:  Jaka Kotnik, 041 332 884 ali jaka.kotnik@gmail.com.
Tura:  lahka nezahtevna pot (L), 6 ure hoje.
Prevoz: kombi ali avtobus.
Opis ture:  Trupejevo Poldne je najvišji vrh (1932 m) v Karavankah zahodno od Kepe. Pot 
nas bo večinoma vodila po grebenu, poleg lepega razgleda na Julijce in avstrijsko Koroško 
bomo dodatno uživali še v jesenskih barvah macesnov. Območje sicer ni preveč obiskano, 
vendar stezic zaradi bivših graničarjev in lovcev ne manjka. Z vrha Trupejevega Poldneva 
bomo sestopili v dolino Železnica, od tam pa po gozdni cesti prečili pobočje nazaj proti 
izhodišču pod planoto Vošca.

KULTURNI DOM PLIBERK

SEJEM ZA ZDRAVJE IN DOBRO POČUTJE

V soboto, 01.10. in nedeljo, 02.10.2016,  od 10.00 do 20:00.
X-unda Tag, dan zdravja. 

CIKL  CAKL – LUTKOVNI FESTIVAL 

Od srede, 19.10 do nedelje, 23.10. 2016.
V okviru festivala se bodo zvrstile lutkovne predstave za otroke in odrasle in lutkovne delavnice.
Kje: Farna dvorana v Šmihelu, Kulturni dom Pliberk.
Prireditelj: KPD Šmihel.
Informacije: www.smihel.at.

NOGOMET - ONL DRAVOGRAD

•  nedelja,    2.10. 2016 -  5. kolo,                       •  nedelja, 9. 10. 2016 - 6. kolo, 
•  nedelja, 16.10. 2016 -  7. kolo,                       •  nedelja, 23.10. 2016 - 8. kolo,
•  nedelja, 30.10. 2016 -  9. kolo

Prve tekme se pričnejo ob 9.00 uri in druge ob 10.10 uri na igriščih v ŠC, Libeličah in na Viču.

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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VABI NA KEGLJIŠČE 
V ŠPORTNEM CENTRU

Vsi, ki bi si želeli še 
rezervirati kakšen termin v 
novi sezoni, se obrnite na 

Riharda Maroška, 
tel. 041 729 608.



ŠE O SUBVENCIJAH ZA PRENOVO 
VEČSTANOVANJSKIH STAVB

V petek, dne 12. 8. 2016, je Eko sklad, Sloven-
ski okoljski javni sklad, v Uradnem listu RS 
in na spletni strani  www.ekosklad.si objavil 

javni poziv 41SUB-OBPO16 Nepovratne  finanč-
ne spodbude  za nove skupne naložbe večje 
energijske učinkovitosti starejših večstano-
vanjskih stavb,  tj.  stavb  s tremi  ali več stano-
vanji,  na  območju  Republike Slovenije.

Skladno s smernicami države  in  EU bodo  spod-
bude  bolj usmerjene  in  višje  za obsežno ener-
gijsko prenovo stavb. Tako bodo spodbude  za 
izvedbo le enega  posameznega  ukrepa (toplotne 
izolacije fasade, toplotne izolacije strehe  oz. stropa 
proti neogrevanemu  prostoru ali optimizacije sis-
tema ogrevanja) nižje v primerjavi s preteklimi leti, 
in bodo znašale do 20 % priznanih stroškov nalož-
be (znesek za vsak posamezen ukrep bo omejen 
tudi nominalno). 

Višje nepovratne  finančne spodbude, in sicer v vi-
šini do 30 % priznanih stroškov naložbe, pa bodo  
lahko  dodeljene  za izvedbo  dveh  ukrepov  hkra-
ti,  če  se  bo  en  ukrep  nanašal  na optimizacijo 
ogrevalnega sistema, drugi pa na toplotno izolaci-
jo na ovoju stavbe.  Še višja spodbuda, do 40 % pri-
znanih stroškov naložbe, pa bo namenjena ukrepu 
obsežne energetske obnove večstanovanjskih 
stavb, ki bo vključevala hkratno izvedbo toplotne 
izolacije fasade, toplotne izolacije strehe  ali stro-
pa  proti neogrevanemu  prostoru  in optimizacijo  
sistema ogrevanja, ter bo načrtovana na podlagi 
projekta za izvedbo del. V času izvajanja naložbe v 
ukrep obsežne energetske  obnove bo moral biti 
zagotovljen tudi projektantski in strokovni nadzor, 
kot ga določajo predpisi o graditvi objektov, kar bo 
prispevalo k bolj kakovostnim prenovam.

Z  namenom  zagotoviti dobro  pripravljene, stro-
kovno načrtovane  in nadzorovane  naložbe javni 
poziv omogoča dodelitev dodatne spodbude v 
primeru, če bo naložba toplotne izolacije fasade  
ali toplotne izolacije strehe  oz. stropa  proti ne-
ogrevanemu  prostoru  izvedena na podlagi pro-
jekta  za izvedbo del, in bo vključevala strokovni 
nadzor  izvajanja naložbe. Za izdelavo projekta za 
ukrep toplotne izolacije fasade bo tako dodatna  
spodbuda  znašala do 50 % priznanih stroškov pro-
jekta  in nadzora,  vendar  ne  več kot 4.000 EUR,  za 
toplotno izolacijo  strehe  ali  stropa  proti neogre-
vanemu  prostoru  pa  do  50 % priznanih stroškov 
projekta in nadzora, vendar ne več kot 3.000 EUR.

Eko sklad tudi na novem javnem pozivu socialno 
šibkim etažnim lastnikom, ki so bili v času oddaje 
vloge na javni poziv upravičeni do denarne social-
ne pomoči, ki ni bila izredna denarna socialna   po-
moč,   omogoča   pridobitev   subvencije   v  višini   
100   %  njihovega   deleža sofinanciranja naložbe.

Javni poziv in dokumentacija za prijavo sta na 
voljo na spletni strani www.ekosklad.si. Natančne 
podatke o razpisu lahko občani pridobite tudi v 
Svetovalnih pisarnah ENSVET! Na Koroškem 
delujejo svetovalne pisarne v Slovenj Gradcu, v 
Vuzenici in na Ravnah.

NAJEM PROSTOROV 
MLADINSKEGA CENTRA 
DRAVOGRAD

Prostore Mladinskega centra 
Dravograd lahko najamete za 
razna predavanja, sestanke, 
delavnice, praznovanja in 
drugo.V kolikor se boste 
odločili za najem, boste dobili 
vse potrebne informacije 
na spodaj navedenih
 kontaktih. Priporočamo vam, 
da nas pokličete vsaj nekaj 
dni pred želenim terminom 
za rezervacijo.

V najem prostora je všteto:
- dvorana, hodnik, predprostor 
   in uporaba wc-jev,
- računalniki,
- TV (na usb ključek),
- miza za namizni tenis, 
   žogice in loparji,
- družabne igre,
- mize in stoli.

Kontaktni podatki:
e-pošta: mladinskicenter.dr@gmail.com ali  dvorecbukovje@dravit.si,

tel.: 02/ 872 35 76  ali  02/87 23 583  v delovnem času!

Veselimo se vašega 

obiska!
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Shod čarovnic
   Dvorec Bukovje
                ponedeljek, 31.10. 

              ob 17.00

čarovniški plesi + delavnice 
+ poslikave + kuhanje zvarkov  
+ zacumprani posladki + lov 

na čarovnico + presenečenje = 
strašno razvedrilni večer

VSTOP PROST!
Območna izpostava Dravograd


