
št.32
www.dravit.si

PROGRAM PRIREDITEV IN DOGODKOV V OBČINI DRAVOGRAD

MAREC
2015št.49

www.dravit.si

PROGRAM PRIREDITEV IN DOGODKOV V OBČINI DRAVOGRAD

NOVEMBER
2016



03
STRAN

VSEBINA
Stičišče od 1. do 30. novembra 2016

ČLOVEKMarjan Vesonik

RAZSTAVA 
LIKOVNIH DEL 

MARJANA VESONIKA

Odprtje v
ponedeljek, 7. novembra

ob 18.00, v
Infopisarni Dravograd.

Razstava bo odprta do 
30. novembra 2016.

Vabljeni!

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 30. novembra 2016

Kotiček Občine Dravograd 

Napoved dogodka: 20 LET DELOVANJA SKUPINE DIATONIK

Pretekli dogodek: VEČER ŠKORPIJONOV JE NAVDUŠIL VSE 

OBISKOVALCE

Bili smo tam

Obvestila

Ekologija: KAKŠNO IZOLACIJO UPORABITI V STREŠNI 

KONSTRUKCIJI? 

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



PREDAVANJE PRVE 
POMOČI S POSTOPKI 
OŽIVLJANJA 

STRUPENE RASTLINE

Transformativno predavanje Agni in Georga Kelt. 
Namenjeno je vsem, ki bi radi videli, kako skozi 
življenje brez naprezanja in borbe za preživetje. Je 
za tiste, ki bi radi začutili, kako je prehoditi 3600 
km, še posebej, ko to narediš tudi brez denarja in 
12 mesecev spiš pri ljudeh doma ali pa zunaj, brez 
spalne vreče ali šotora, ali podloge. In ko na taki 
poti odkriješ svoje srčno poslanstvo. Na predava-
nju bosta govorila o svoji poti, o uporabi vizuali-
zacije, o premagovanju strahu, vse le skozi lastne 
izkušnje. Vabljeni vsi, ki bi radi prepoznali ali od-
krili svojo naravno moč, ki ti lahko koristi prav na 
vseh področjih, da ustvarjaš svoje male čudeže. 
Vstopnina: prostovoljni prispevek!

Ob 18.00, Mladinski center Dravograd

Na ustvarjalni delavnici si boste sami vlili svečke, 
ki jih lahko kasneje uporabite za okrasitev adven-
tnega venčka oziroma kot praznično dekoracijo. 
Vabljeni vsi, ki bi radi spoznali postopek in ča-
robnost vlivanja sveč. Delavnica je primerna za 
otroke od 5. leta dalje, ostali se je naj udeležijo z 
odraslim spremljevalcem. Potrebne so prijave na 
e-mail: mladinskicenter.dr@gmail.com ali na tel.
št. 02 872 35 76.

Ob 16.30, Mladinski center Dravograd

Tamara Leskovar in Simona Pečnik Golob sta 
se odpravili na pot okoli Slovenije z začetkom 
in koncem v Kamniku. Dve dekleti, dva gorska 
kolesa, 11 dni, 900 kilometrov, 10. 300 višinskih 
metrov. Kolesarili sta skozi različne pokrajine, čez 
hribe in doline, skozi prostrane zelene gozdove, 
vasice in mesta, mimo polj in travnikov, ob žubo-
rečih rekah ter med prijaznimi ljudmi. Tamara vas 
bo s sliko in besedo popeljala po enkratni Slove-
niji in vas morda navdušila h kolesarskemu preži-
vljanju prostega časa in letnega dopusta.

Ob 18.00, Knjižnica Dravograd
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DAN ZA ... IZBOR PRIREDITEV IN DOGODKOV

V dvorani gasilskega doma v Trbonjah bodo pri-
pravili predavanje prve pomoči, kjer boste spo-
znali temeljne postopke oživljanja, seznanili pa se 
boste lahko tudi z delovanjem in uporabo defi-
brilatorja. Vabljeni v čim večjem številu, saj boste 
lahko le s pridobljenim znanjem v primeru zastoja 
srca uspešno pomagali svojim najbližjim in dru-
gim. Vabita RK Dravograd in KS Trbonje.

Ob 19.00, Gasilski dom Trbonje

S KOLESOM PO SLOVENIJI
ponedeljek, 7. november

ODPRTJE RAZSTAVE 
MARJANA VESONIKA
ponedeljek, 7. november

Da v življenju nikoli ne smemo obupati, pripove-
duje zgodba Marjana Vesonika, ki je pri petdese-
tih letih doživel možgansko kap. Vse se je moral 
naučiti znova, hkrati pa je odkril nadarjenost za 
slikanje. Aktiven je v društvu dravograjskih likov-
nikov, njegova dela lahko zasledimo na njihovih 
razstavah, tokrat pa jih na ogled v Infopisarni po-
stavlja sam.

Ob 17.00, Infopisarna Dravograd
PREDSTAVITEV KNJIGE 
NAROČJE SPIRALE 
četrtek, 17. november

Slavica Tesovnik je samostojna ustvarjalka na po-
dročju pisane besede, slikarstva in glasbe. Na lite-
rarnem večeru bo vsebina knjige zaživela z mul-
tivizijo v sodelovanju z legendarnim glasbenikom 
Ladom Jakšo. Interpretirana bo skozi projekcijo 
na platnu, z izvedbo tematske glasbe na več in-
strumentih, z branjem in petjem v živo. Prireditev 
bo posvečena uradnemu začetku bralne značke 
za odrasle "Korošci pa bukve beremo".

Ob 18.00, Knjižnica Dravograd

petek, 18. november

ponedeljek, 21. november

petek, 18. november

PUSTI STRAH, SLEDI SRCU!

Društvo Ajda Koroška spet pripravlja zanimivo 
predavanje, na katerem vam bo Breda Bobovnik, 
prof. bio., predstavila strupene rastline, ki rastejo 
na naših vrtovih ali divje v naravi. Izvedeli boste 
tudi, kakšne so lahko zdravstvene težave zaradi 
zastrupitve z njimi.

Ob 18.00, Dvorec Bukovje

četrtek, 3. november

IZDELAJMO SVEČKE ZA 
ADVENTNI VENČEK

MUZIKAL CVETJE V 
JESENI
nedelja, 6. november

Kulturno društvo Črneče vljudno vabi na ogled 
prve od skupaj šestih gledaliških predstav za abo-
nma in izven. Gre za šolsko produkcijo v izvedbi 
Osnovne šole Podgorje pri Slovenj Gradcu. V mu-
zikalu sodeluje 18 učencev, ki se po odzivih  gle-
dalcev uspešno spopadajo z igralskimi, pevskimi 
in plesnimi vlogami. Sam muzikal je tudi kostu-
mografsko in scensko zanimiv, saj uporabljajo av-
tentična oblačila, kulise ter preko 30 različnih sta-
rih kmečkih rekvizitov. Predstava traja 2 uri in 15 
minut z odmorom. Vstopnice za abonma lahko 
rezervirate na tel. št. 041 252 671 oziroma jih kupi-
te pol ure pred predstavo na blagajni. Cena abo-
nmajske vstopnice je 20 EUR, vstopnina za ogled 
vsake posamezne predstave pa znaša 5 EUR.

Ob 18.00, Gasilski dom Črneče



SOBOTA, 5. november
NOGOMET STAREJŠI DEČKI U-15 VZHOD 
DRAVOGRAD – AVTO GRUBELNIK : 
DRAVA PTUJ
Ob 11.00, Športni center Dravograd 

SOBOTA, 5. november
NOGOMET 3.SNL - ČLANI 
KOROŠKA DRAVOGRAD : DRAVINJA
Ob 14.00, Športni center Dravograd

SOBOTA, 5. november
KEGLJANJE 2. SLOVENSKA LIGA - VZHOD
DRAVOGRAD : FUŽINAR PE
Ob 17.00, Športni center Dravograd

STRUPENE RASTLINE
Predstavljene bodo strupene rastline, ki 
rastejo na naših vrtovih ali divje v naravi 
in možnosti zdravstvenih težav zaradi 
zastrupitve z njimi. Predava Breda Bobov-
nik, prof. bio. Prireditelj je Društvo Ajda 
Koroška.
Ob 18.00, Dvorec Bukovje

KOŠARKA PIONIRJI U-13  2. SKL 
VZHOD, SKUPINA D   DRAVOGRAD 
KOROŠKA B : NAZARJE INPUT
Ob 9.00, dvorana ŠPiC D

KOMEMORACIJA OB DNEVU SPOMINA 
NA MRTVE
Društvo za napredek in razvoj Šentjanž, 
KO ZZB za vrednote NOB Šentjanž in KS 
Šentjanž, vabijo na komemoracijo ob 
dnevu spomina na mrtve.
Ob 9.00, spomenik pri Domu borcev 
Šentjanž

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

NEW TIMES BIGBAND SREČA VOXON
Nastopajo NewTimesBigband in vokalna 
skupina VOXON. Prireditelj je Kulturni dom 
Pliberk.
Ob 20.00,  Kulturni dom Pliberk

NOČ POPEVKE
Nastopajo Zita Sabon, Daniela Urich in 
Sam´s fever. Prireditelj je Kulturni dom 
Pliberk.
Ob 20.00,  Kulturni dom Pliberk

NOGOMET  1. MNZ -KADETI U-17  
DRAVOGRAD – SL. GRADEC : NK 
LENART
Ob 14.00,  Športni center Dravograd

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

MUZIKAL CVETJE V JESENI
Šolska produkcija znanega muzikla v 
izvedbi Osnovne šole Podgorje pri Slovenj 
Gradcu. Predstava je prva od skupaj šestih 
gledaliških predstav za abonma in izven.
Podrobnosti  preberite na strani 4.
18.00, večnamenska dvorana Gasilskega 
doma Črneče

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

NOGOMET  1. MNZ - MLADINCI U-19  
DRAVOGRAD – SL. GRADEC : NŠ 
MIKLAVŽ
Ob 16.00, Športni center Dravograd

ODPRTJE RAZSTAVE LIKOVNIH DEL 
MARJANA VESONIKA
Domačin in ljubiteljski slikar, Marjan Veso-
nik, se bo predstavil s svojo tretjo razstavo.
Več na strani 4. 
Ob 17.00, Infopisarna Dravograd

S KOLESOM OKOLI SLOVENIJE
Tamara Leskovar in Simona Pečnik Golob 
sta se odpravili na pot okoli Slovenije s 
kolesom. Dve dekleti, dva gorska kolesa, 
11 dni, 900 kilometrov, 10. 300 višinskih 
metrov. Pridite poslušat, kako je bilo. 
Več o tem pa na strani 4.
Ob 18.00, Knjižnica Dravograd

PREDSTAVITEV KNJIGE NAROČJE 
SPIRALE, AVTORICE SLAVICE TESOVNIK
Slavica Tesovnik je samostojna ustvarjalka 
na področju pisane besede, slikarstva in 
glasbe. Svojo novo knjigo bo predstavila z 
branjem in petjem v živo. Več o tem prebe-
rite na strani 5.
Ob 18.00, Knjižnica Dravograd

SREČANJE OB KNJIGAH Z BETKO
Društvo upokojencev Dravograd vas en-
krat mesečno vabi v Knjižnico Dravograd 
na srečanje ob knjigah. Če radi berete in 
želite mnenja in misli o prebranih knjigah 
deliti, vabljeni v knjižnico, kjer boste ob 
dišeči kavi svoj prosti čas obogatili z dobro 
zgodbo.
Ob 10.00, Knjižnica Dravograd

 »DEMOKRACIJA«  
Abonma Pogled dlje. Nastopa SNG  Dra-
ma Ljubljana. Prireditelja sta Kulturni dom 
Pliberk in Slovenska prosvetna zveza.
Ob 19.30,  Kulturni dom Pliberk

ZDRAVILNA MEDITACIJA S KRISTALNIMI 
INSTRUMENTI
Zavod ŠOLA LUČI vas vabi na medita-
cijo, katera pripomore k ozaveščanju in 
prebujanju svobodnega življenja. Vodila 
jo bosta ustanovitelja neprofitne  in do-
brodelne organizacije (dr. Uroš Dobnikar 
in akademska glasbenica Petra Dobnikar). 
Namen organizacije je širjenje zavedanja, 
dobrega počutja, zdravja in dobrih od-
nosov med ljudmi. Več o zavodu si lahko 
preberete tudi na spletni strani http://
www.potdoresnice.org. Prijave so obvezne 
na MCD, vstop brezplačen!
Ob 18.00, Mladinski center Dravograd

Športni dogodki

Turizem, zabava

Mladinske dejavnosti

Drugi dogodki

IZBOR PRIREDITEV IN DOGODKOV V BARVAH

Kulturni dogodki
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TOREK, 1. november

PETEK, 9. SOBOTA, 8

KOLEDAR PRIREDITEV IN DOGODKOV od 1. do 30. novembra 2016

SOBOTA, 5. november

NEDELJA, 13. november

SOBOTA, 12. november

PETEK, 18. november

PONEDELJEK, 7. november

NEDELJA, 6. november

ČETRTEK, 10. november

SOBOTA, 19. november

ČETRTEK, 3. november

ČETRTEK, 17. november

USTVARJALNA DELAVNICA »IZDELAJ-
MO SVEČKE ZA ADVENTNI VENČEK«
Na delavnici si boste sami vlili svečke, ki 
jih lahko kasneje uporabite za okrasitev 
adventnega venčka oziroma kot praznič-
no dekoracijo. Podrobnosti na strani 5.
Ob 16.30, Mladinski center Dravograd

PREDAVANJE PRVE POMOČI S TEMELJ-
NIMI POSTOPKI OŽIVLJANJA
Udeleženci se bodo lahko seznanili z delo-
vanjem in uporabo defibrilatorja. Vabita 
RK Dravograd in KS Trbonje. Več o tem na 
strani 5.
Ob 19.00, Gasilski dom Trbonje



USTVARJALNA DELAVNICA - IZDELAVA 
ADVENTNEGA VENČKA
V predhodni delavnici smo vlivali svečke, 
sedaj pa vam ponujamo še  priložnost, 
da s pomočjo ga. Lotke Nenadič izdelate 
svoj adventni venček. S seboj prinesite le 4 
svečke. Prijave so obvezne zaradi nabave 
ostalega materiala na  tel.: 02 872 35 76 ali  
e-pošto mladinskicenter.dr@gmail.com. 
Delavnica je brezplačna!
Ob 16.30, Mladinski center Dravograd

IZDELAVA IN POSTAVITEV ADVENTNE-
GA VENCA
TD Dravograd vabi, da se jim pridružite pri 
postavitvi adventnega venca pred cerkvijo.
Ob 17.00, pri cerkvi sv. Vida v Dravogradu

KONCERT OB 20. LETNICI SKUPINE 
DIATONIK
Skupina Diatonik praznuje 20 jubilej svoje-
ga delovanja, ki ga bo obeležila s prijetnim 
koncertom, na katerem bodo gostovali še 
Tine Lesjak s Pohorskimi pevci ter Dravo-
grajski sekstet. Več na strani 12.
Ob 18.00, dvorana ŠPiC D

LITERARNI VEČER 17. PESNIŠKE 
OLIMPIJADE
Ob 20.00, Dvorec Bukovje

SREČANJE PREKARSKIH DELAVCEV
Društvo Gibanje za dostojno delo in 
socialno družbo izvaja kratka srečanja, na 
katerih se ukvarjajo s problematiko trga 
dela. Srečanje je namenjeno spoznavanju 
problematike prekariata, seznanjanje 
prekarcev z njihovimi pravicami in iskanje 
skupnih rešitev. Lepo vabljeni!
Ob 18.00, Mladinski center Dravograd

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

KOŠARKA PIONIRJI U-13  2. SKL VZHOD, 
SKUPINA D
DRAVOGRAD KOROŠKA B : PREBOLD
Ob 11.40, dvorana ŠPiC D

KEGLJANJE 2. SLOVENSKA LIGA - 
VZHOD   DRAVOGRAD : LITIJA 2001 II
Ob 17.00, Športni center Dravograd

6. LETNI KONCERT MePZ ČRNEČE
Mešani pevski zbor Črneče vas vabi v 
njihovo družbo na že 6. tradicionalni 
novembrski koncert.
Ob 18.00, večnamenska dvorana 
Gasilskega doma Črneče

NARODNA PESEM SREČA ROCK 
Nastopajo: MoPZ Foltej Hartman, kvintet 
Donet, Kulturna iniciativa Pliberk, Die 
Buben. Prireditelj je SPD Edinost v Pliberku.
Ob 19.30, Kulturni dom Pliberk

Terminski razpored prireditev in dogodkov v občini Dravograd

SOBOTA, 19. november

KOLEDAR PRIREDITEV IN DOGODKOV od 1. do 30. novembra 2016

SOBOTA, 26. november

PONEDELJEK, 28. november
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NEDELJA, 20. november

Foto:  Zdenko Kupčič

IZDELOVANJE NOVOLETNIH VOŠČILNIC
Krščanska adventistična cerkev Dravograd 
organizira izdelovanje novoletnih voščil-
nic. Vstop prost.
Ob 16.00, v prostorih Krščanske adventi-
stične cerkve na Trgu 4. julija 56/b

Ponedeljek, 21. november
PUSTI STRAH, SLEDI SRCU! 
Transformativno (potopis) predavanje 
Agni in George Kelt o tem, kako skozi življe-
nje brez naprezanja in borbe za preživetje. 
Podrobnosti na strani 5.
Ob 18.00, Mladinski center Dravograd

ČETRTEK, 24. november

KOTIČEK OBČINE DRAVOGRAD
Obvestila in informacije občinske uprave

OSKRBA S PITNO VODO V POREČJU DRAVE 
– 3. SKLOP

 

OBČINA 
DRAVOGRAD 

OBČINA 
MUTA 

OBČINA VUZENICA 

 

OBČINA 
RADLJE OB 

DRAVI 

 

Projekt "Oskrba s pitno vodo v porečju Drave 
– 3. sklop"  se izvaja že na področjih Pod-
klanc- Dobrova, Begantov graben in na 
posameznih odsekih v centru Dravogra-
da. 

V prihodnjih dneh se bo začela izgradnja 
primarnega javnega vodovoda še na podro-
čjih: Kronske gore, v delu naselja Črneče, 
naselju Meža (nad železniško postajo) 
in povezovalni vod po Mariborski cesti v 
smeri proti Sv. Boštjanu.  

Več informacij o projektu najdete na spletni 
strani www.dobra-voda.si ali jih  dobite na 
Referatu za gospodarske dejavnosti in ureja-
nje prostora.

OBVESTILO O MOŽNOSTIH 
PRODAJE ALI NAKUPA ZEMLJIŠČ

Občina Dravograd pospešeno izvaja zemljiško politiko (prodaja zemljišč, oddajanje 
zemljišč v najem in zakup …). V zvezi s tem so  skladno s področno zakonodajo obja-
vljena različna obvestila in javne objave. Morebitni interesenti lahko ta obvestila in objave 
najdete na spletni strani  Občine Dravograd: https://www.dravograd.si/razpisi-objave/
javne-objave.
Podrobnejše informacije: Črtomir Epšek, tel. 02 87 23 554 ali 070 735 926.

            D
obra voda za boljši

 ju
tr

i

Oskrba s pitno vodo  
v porečju Drave (3. sklop)



uvertura v veseli december
dvorana ŠPiC D

četrtek, 1.12. 2016 ob 19.00

Live Dravograd

Območna izpostava Dravograd

Vabljeni!

Luka Pernek - vokal, Lucija Štrekelj - vokal, Špela Novak - vokal, Martina Pavalec - vokal,
Davorin Jelen - bass, Dejan Dimec - kitara, Žan Grabner - Kitara, Iztok Kajzer - klaviature,

Jan Osojnik - bobni, Gregor Šteharnik - alt sax, Miha Šrimpf - pozavna, Andrej Gorenjak - trobenta, 
Tadej Drobne - tenor sax

NAPO
VED

UJEM
O



20 LET DELOVANJA SKUPINE 
DIATONIK

SKUPINA DIATONIK PRAZNUJE 20. JUBILEJ SVOJEGA DELOVANJA, KI GA BO OBELEŽILA S PRIJETNIM KON-
CERTOM V DVORANI ŠPiC D, V SOBOTO, 26. NOVEMBRA OB 18.00 URI.

S kupina Diatonik v sestavi:  Maks Vinšek 
(umetniški vodja), Janez Mori, Mojca 
Tratnik in Vlado Bukovec praznuje letos 

že 20 let svojega delovanja. Skupina je izredno 
aktivna, kar pričajo njeni številni nastopi,  za za-
vidljivo kvaliteto igranja pa skrbi Maks Vinšek.

Diatoniki v svoji 20 letni zgodovini delovanja 
beležijo številne nastope v občini, kjer so sode-
lovali na različnih prireditvah. So tudi soorga-
nizator dolgoletnih srečanj harmonikarjev 
diatonikov v Dravogradu in seveda vsako-
letni udeleženci teh srečanj. Glas diatonične 
harmonike pa so s številnimi nastopi ponesli 
tudi v druge kraje Slovenije ter čez mejo v Av-
strijo, kjer so redni gostje na različnih srečanjih 
harmonikarjev. Njihova prisotnost čez mejo pa 
je pripomogla k tkanju prijateljskih vezi s sku-
pinami čez mejo, ki se ravno zaradi njih rade 
udeležujejo tudi srečanj pri nas v Dravogradu.  

S svojim delovanjem so kot skupina zelo po-
memben člen v našem kulturno bogatem 
okolju. Radi se odzovejo na različna povabila 
ter nastopijo ob raznovrstnih priložnostih. Dru-
ži jih ljubezen do diatonične harmonike in želja 
po skupnem ustvarjanju narodne glasbe ter s 
tem ohranjanju tudi naše kulturne dediščine.

Kot se ob takšnih jubilejih spodobi, bodo člani 
skupine ob jubileju pripravili koncert, s kate-
rim bodo obeležili svojo bogato kulturno pot 

vaj in nastopov. Že ob svojem 10. jubileju so se 
izredno potrudili in dodobra napolnili telova-
dnico OŠ Neznanih talcev, saj so s svojimi ide-
jami uspeli pripraviti izvrsten program.

Zagotovo bo tako tudi letos, saj so v goste 
povabili številne zanimive goste, program 
na koncertu bo povezoval priznani glasbenik 
in tudi humorist Miro Klinc, ki bo zagotovo 
poskrbel za obilico smeha, pa tudi izvedel ka-
kšen glasbeni nastop. Gostje pa bodo še Tine 
Lesjak s Pohorskimi pevci in Dravograjski 
sekstet. Obeta se res nepozaben in zanimiv 
večer, zato vabljeni 26. novembra v Dvorano 
ŠpicD, ob 18.00 uri .

JUBILEJNI KONCERT 
DVORANA ŠPiC D 

sobota, 26.11. 2016 ob 18.00

Vabljeni !

Gostje: Tine Lesjak s Pohorskimi pevci / 
Dravograjski sekstet / humorist Miro Klinc
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NAPOVED DOGODKA
BESEDILO:  Robert Preglau, FOTOGRAFIJE:  Bogdan Bukovec
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PRETEKLI DOGODEK
BESEDILO: Žare Tomšič , FOTOGRAFIJE:  Matic Grudnik

VEČER ŠKORPIJONOV JE 
NAVDUŠIL VSE OBISKOVALCE

MLADI FANTJE: OŽBEJ ULBL (KITARA, KLAVIATURE, VOKAL), KLEMEN SUŠEC (HARMONIKA, EL. KITARA, 
VOKAL), MITJA VRHOVNIK (BARITON, BAS KITARA, VOKAL), ROK VRHOVNIK (TROBENTA, VOKAL)  IN 
MARTIN VRHOVNIK (KLARINET, BOBNI, VOKAL),  KI SE ŽE 10 LET GLASBENO ZDRUŽUJEJO POD IMENOM 
ANSAMBEL ŠKORPIJONI, NAM JE S POMOČJO ŠTEVILNIH ANSAMBLOV PRIČARAL FANTASTIČEN, TRI - 
URNI VEČER NARODNO-ZABAVNE GLASBE.

V   svojem  kratkem obstoju  je nova dvorana 
ŠPiC D v Dravogradu gostila že nekatera 
znana glasbena imena, kot so npr. Severa 

in Gal Gjurin z orkestrom ter Perpetuum Jazzile, 
pa jim ni uspelo napolniti dvorane. Zato smo se  
v JZ DRAVIT Dravograd odločili, da to poskusimo 
narediti z uveljavljenimi koroškimi glasbeniki. 
Prvi v tem sklopu je bil domač narodno-zabavni 
ansambel Škorpijoni, ki letos obeležuje svojo 10. 
obletnico delovanja.

Osrednji dogodek ob tem jubileju se je zgo-
dil v nedeljo, 25. septembra, ko so fantje iz 
ansambla, ob  organizacijski pomoči Javnega 
zavoda Dravit,  pripravili koncert v slogu  Noči 
Modrijanov. Koncert so namreč začeli slavljen-
ci s svojimi tremi najbolj znanimi vižami, v na-
daljevanju pa so se kar na treh odrih, skorajda 
neprekinjeno vrstili gostujoči ansambli: Stil, 
Rosa, Okej, Vikend, Juhej, Ansambel Zarja, 
Napev, Kvintet slovenskih deklet, Poskočni 
muzikanti, Mladi gamsi, Kvatropirci, Štirje 
kovači in ansambel Poskok. 

Slišati je bilo mnoge uspešnice nastopajočih 
ansamblov ter nekaj zimzelenih in ponarodelih 
skladb. Vrhunec dogajanja pa je prišel, kot se 
spodobi, na koncu, ko so vsi nastopajoči an-
sambli združno zaigrali venček skladb, za kar jih 
je  okrog 900 navdušenih obiskovalcev, kolikor 

se jih v dvorani ŠPiC D doslej še ni zbralo, na-
gradilo s stoječim gromkim aplavzom.

Celoten večer je s svojimi iskrivimi domislicami 
povezovala voditelj/ica  Mama MANKA alias 
Sašo Đukič, ki nam je priznal(a), da od vsega 
najbolj sovraži moške, ki se preoblačijo v žen-
ske.

Za konec pa še dva odziva publike: 

"Parada Koroškega Radia se lahko skrije pred 
takšnim koncertom kot je bil v Dravogradu. Še 
enkrat čestitam ansamblu Škorpijoni in še veli-
ko let."  (Franc Zupanc)
 
"Sem starejša oseba in sem že veliko lepega 
slišala, videla... kaj takšnega pa še ne. Super je 
bilo. Bravo Škorpijoni  in še več  takšnih prire-
ditev. Bili ste korajžni za takšen koncert speljati 
brez napak. Pa še na mnoga leta."  (Ošlovnik 
Rezka)
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Razstava portretov »Obrazi 
Dravograda«,  22.9. 2016

Karitasov dobrodelni 
koncert, 30.9. 2016
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Otvoritev 23. razstave 
Ex tempore, 8.10. 2016

Zlata jesen Dravograda, 
1.10. 2016
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DGMŽ na Koroškem prireja

V ŠPORTNI DVORANI MEŽICA
od 4. do 6. novembra 2016

preko 150 različnih pasemskih golobov
preko 150 pasemskih kuncev

preko 60 primerkov okrasne in vodne perutnine
preko 60 ptic

Razstava bo odprta
v petek in soboto od 8.00 do 19.00 ure
in v nedeljo od 8.00 do 15.00 ure
Vstopnina: Otroci do drugega razreda v
spremstvu staršev vstop prost
ostali osnovnošolci  ...... 1,00€
odrasli  ........................... 3,00€

25. 
društveno razstavo 
malih živali

 
 
 
 

                                                                                                                

HUMANITARNA  AKCIJA  ZBIRANJA  SREDSTEV   
ZA  NAKUP DEFIBRILATORJA - NASELJE MEŽA - DRAVOGRAD 

 
 

Kdor želi nekaj narediti, bo našel način. 
Kdor ne želi, bo našel izgovor. 

( Pablo Picasso ) 
 

 
V humanitarni akciji SMC Dravograd in KS Dravograd v sodelovanju z RKS-OZ Dravograd, 
nadaljujemo z zbiranjem sredstev za nakup že sedmega avtomatskega defibrilatorja v 
ogrevani AED omarici ( tokrat za naselje MEŽA, DRAVOGRAD).  
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 01.10.2016 do 20.11.2016! 

Podatki za nakazilo so: 

Koda namena: CHAR                        Namen: DEFIBRILATOR MEŽA 

BIC banke: LJBASI2XXX 

IBAN (TR): SI56 0247 0005 0431 879 

Referenca: SI00 01102016 

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

 
Za pomoč in solidarnost se vam iskreno zahvaljujemo! 
 
 
 

ŽIVETI JE PRAVICA, REŠEVATI ŽIVLJENJA PA DOLŽNOST 
 
 
                                                         LO SMC Dravograd 
                                                         KS Dravograd 
                                                         RKS – OZ Dravograd 



OGLAŠUJTE 
V STIČIŠČU

-  e-mail: dvorecbukovje@dravit.si
-  tel: 02 8723 583, 040 186 368

cela zadnja stran - 60,00 € + DDV
cela notranja stran -  45,00 € + DDV

polovica notranje strani - 30,00 € + DDV
četrtina notranje strani - 20,00 € + DDV

Vsak mesec v občini Dravograd izide program 
prireditev in dogodkov, imenovan Stičišče, kjer je 
možno tudi oglaševati izdelke in storitve. Program je 
izdan v 3200 izvodih, prejme ga vsako gospodinjstvo 
v naši občini, določeno število pa se jih razpošlje 
tudi po ostalih koroških krajih. Kontaktirajte nas:

SPONZOR 
SHODA 
ČAROVNIC

Shod čarovnic
   Dvorec Bukovje
                ponedeljek, 31.10. 

              ob 17.00

čarovniški plesi + delavnice 
+ poslikave + kuhanje zvarkov  
+ zacumprani posladki + ples 
s kačami  + lov na čarovnico 

+ presenečenje = 
strašno razvedrilni večer

VSTOP PROST!

Območna izpostava Dravograd



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. Pri vadbi spoznavamo naravne oblike 
gibanja, razne elementarne igre: plezanje, skakanje, brcanje žoge in še mnogo več. Vadba 
poteka pod vodstvom vaditeljic in koordinatorke, ki skrbijo, da je za otroke gibanje tudi 
zabavno. Pridite, da se skupaj »razmigamo«! Več informacij na e-naslov: mladinskicenter.
dr@gmail.com.

-  ZDRAVILNA MEDITACIJA S KRISTALNIMI INSTRUMENTI, četrtek, 17.11. 2016, ob 18.00, 
dvorana MCD.
-  USTVARJALNA DELAVNICA "IZDELAJMO SVEČKE ZA ADVENTNI VENČEK", petek, 18.11. 
2016, ob 16.30,  dvorana MCD.
-   "PUSTI STRAH, SLEDI SRCU!",  transformativno predavanje, ponedeljek, 21.11. 2016, 
ob 18.00, dvorana MCD.
- ADVENTNI VENČEK IZPOD SVOJIH ROK,  četrtek, 24.11. 2016, ob 16.30, dvorana MCD.
-  SREČANJE PREKARSKIH DELAVCEV, ponedeljek, 28.11. 2016, 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.

-   DAN SLOVENSKIH SPLOŠNIH KNJIŽNIC - 21. november
Na dan slovenskih splošnih knjižnic novim članom poklanjamo letno članstvo, predolgo izposojeno 
gradivo pa lahko vrnete brez zamudnine..

- PREDSTAVITEV ELEKTRONSKIH VIROV - 21. november, ob 10. uri
V knjižnici bo potekala predstavitev elektronskih virov EbscoHost, Tax-fin-lex, Pressreader, do katerih 
lahko dostopate v knjižnici ali od doma. Predstavitev  bo potekala v okviru Dneva slovenskih splo-
šnih knjižnic.
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PLANINSKO DRUŠTVO DRAVOGRAD

OD LITIJE DO ČATEŽA - sobota, 12. november 2016
Vodnik in prijave:  Jožef Kladnik, 051 684 192 ali joze.kladnik@elektro-celje.si.
                                 Daniel Gorišek, 040 239 474 ali danilo.gorisek@gmail.com. 
Tura:  lahka nezahtevna pot (L), 5 do 6 ur hoje.
Prevoz: Odvisen od števila prijav.
Opis ture:  Levstikova pot je tradicionalni pohod, v letu 2016 bo organiziran tridesetič. 
V Dravogradu se zberemo na parkirišču pri občini, ob 5,30 uri. Pot je dobro označena, 
dolžine 20 km. Na poti opravimo običajno dva postanka za okrepčilo in počitek. Na koncu 
poti v Čatežu pri Zaplazu je organizirana zaključna prireditev s kulturnim programom in 
muziko. 

BENEDIKTOVA POT - nedelja 27. november 2016
Vodnik in prijave:  Jožef Kladnik, 051 684 192 ali joze.kladnik@elektro-celje.si.
Tura:  lahka nezahtevna pot (L), 4 ure hoje.
Prevoz:  osebni avtomobili.
Opis ture:  Zberemo se pred cerkvijo Janeza Evangelista. Z avtomobili se odpeljemo do 
Lavamünda in se s pohodniki iz Lavamünda skupaj odpravimo na pot proti St. Pavlu. Po-
čitek in pogostitev je v gasilskem domu  v Ettendorfu. Zadnji del poti je v večernih urah, 
zato je potrebna uporaba naglavnih svetilk. V samostanu v St. Pavlu je zaključek pohoda s 
pogostitvijo. Za povratek z avtomobili iz St.Pavla do Lavamünda poskrbi organizator.

DRUŠTVO AJDA

STROKOVNA EKSKURZIJA V TEHNIČNI MUZEJ OKIS
Vuzenica, Pohorska cesta 7

V soboto, 12.11. 2016,  ob 10.uri.

Muzej je tik ob cesti; ko pripeljete čez dravski most, zavijete desno, čez cca 300 m zavijete levo pod 
viadukt, čez cca 150 m levo je muzej. Muzej je v starem gospodarskem poslopju, ki je prava stara 
arhitektura. Pokazali oz. obudili nam bodo spomine na preteklost. Videli bomo razna motorna vozila, 
smuči z gamašami, miniaturo zgodovino golfa, ure, luči, glasbila, ….Da nas ne bo zeblo, se bomo 
ogreli z aperitivom in čajem ter domačim pecivom. Simona nam bo zaigrala na klavir.
Vstopnina 4 EUR na osebo. Muzej bodo predstavili člani družine Kremzer. 
Prireja: Društvo Ajda Koroška

NOGOMET - ONL DRAVOGRAD

•  nedelja,    6.11. 2016 -  10. 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



KAKŠNO IZOLACIJO UPORABITI V 
STREŠNI KONSTRUKCIJI?

Z a toplotno izolacijo strmih streh najbolj po-
gosto uporabljamo negorljive in paropre-
pustne materiale kot sta, na primer, kame-

na volna ali steklena volna. Če je streha pravilno 
in dovolj izolirana, v poletnem obdobju ne bomo 
potrebovali klimatskih naprav! Podstrešnih stano-
vanj tudi ne bo potrebno posebej prezračevati in 
trpeti nočnega pregrevanja teh prostorov. Pozimi 
nas mora vgrajena toplotna izolacija varovati pred 
prevelikimi toplotnimi izgubami in v bivalnih pro-
storih ohranjati želeno temperaturo.

V zimskem obdobju je pomembna predvsem to-
plotna prevodnost izolacijskega materiala, ki je v 
strešno konstrukcijo vgrajen. Toplotna prehodnost 
konstrukcije mora biti čim manjša. V poletnem 
obdobju je prevajanje toplote skozi strešno kon-
strukcijo nestacionarno. Porazdelitev temperatur v 
konstrukciji se spreminja zaradi periodičnih spre-
memb na zunanji površini: preko dneva se spre-
minja sončno sevanje, temperatura zunanjega 
zraka niha. Tu je še vpliv kritine … . Temperatura 
zunanjega zraka in zunanjih površin strešne kon-
strukcije niha s periodo 24 ur.

Odločilnega pomena za učinkovitost toplotne izo-
lacije v poletnem obdobju je t.im. »temperaturno 
število« vgrajenega toplotno izolacijskega materi-
ala. Za različne materiale se »temperaturno števi-
lo« preprosto izračuna; poznati moramo toplotno 
prevodnost materiala, njegovo gostoto in njegovo 
specifično toploto. Izračunano »temperaturno šte-
vilo« predstavlja hitrost razširjenja temperaturne 
spremembe po materialu, ki je v konstrukcijo vgra-
jen. »Temperaturno število« mora biti čim manjše.

Na primer: opeka in celuloza imata skoraj identič-
ne vrednosti »temperaturnega števila«. To pome-
ni, da je njun doprinos k toplotni izolaciji v poletni 
vročini podoben. Bistvena razlika pa je med ma-
terialoma pozimi, ko celuloza deluje kot odličen 
izolator,  zid iz opeke pa potrebuje dodatno toplo-
tno izolacijo. Za dobro toplotno izolacijo v obeh 
primerih: poleti in pozimi, jamčijo na primer lesne 
vlaknenke in celulozna izolacija; podobno fona-
term. Ostali  toplotno izolacijski materiali so naju-
činkovitejši le v poletnih oz. le v  zimskih razmerah.   

Toplotno izolacijski material iz celuloze – naravnih 
lesnih vlaken, je narejen iz ponovno uporabljene-
ga časopisnega papirja. Lahek izolacijski material 
lahko z zračnim curkom vpihujemo v določen 
del prostora, pripravljenega za toplotno izolacijo. 
Celulozna izolacija je idealna za difuzijsko odprte 
konstrukcije, ki prispevajo k prijetni klimi v bival-
nem prostoru. Celulozno izolacijo je možno upo-
rabiti pri novogradnjah ali pri adaptacijah, in sicer 
v lesenih skeletnih stenah, stenah iz brun, v masiv-
nih zidovih in stropovih.
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Javni zavod Dravit Dravograd
Bukovje 13, 2370 Dravograd, Slovenija

t +386 (0) 2 87 23 583
e info@dravit.si
www.dravit.si

davcna št. 93126352
maticna št. 3551474 
transakcijski r. SI56 0254 6025 8454 064

POVABILO K 
NAMENITVI 

DOHODNINE
Davčna zakonodaja omogoča fizičnim osebam (zavezanci) razporeditev 0,5% 
svoje dohodnine v splošno koristen namen. Namenitev vas nič ne stane, saj 
sicer sredstva ostanejo v državnem proračunu, lahko pa pomembno pomaga 
pri financiranju splošno koristnih dejavnosti v lokalnem okolju! Zato vas Javni 
zavod DRAVIT Dravograd v sodelovanju s Skladom 05 – ustanovo za družbene 
naložbe, vabi k namenitvi dohodnine za splošno koristen namen, in sicer:

Nakup starin za ureditev salonov Dvorca Bukovje.
Dohodnino namenite tako, da izpolnite spodnji obrazec ter ga oddate na JZ 
DRAVIT Dravograd, Bukovje 13, 2370 Dravograd ali v TIC Dravograd, Trg 4.julija 
50. Vse informacije dobite pri  ga. Franji Rubhof, tel. št. 02 87 23 583,  na spletni 
strani www.sklad05.si ter po elektronski pošti info@sklad05.si. 
Lepo povabljeni k namenitvi dohodnine.

PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU:

Ime in priimek davčnega zavezanca

Podatki o bivališču: naselje, ulica, hišna številka

Poštna številka, ime pošte

Davčna številka:

Pristojni davčni urad, izpostava

ZAHTEVA za namenitev dela dohodnine za donacije

Ime oziroma naziv upravičenca Davčna številka upravičenca Odstotek (%)
Sklad 05 – 
ustanova za družbene naložbe   8   5    4   1    0   2   9   2        0,5

V/na ____________________________ dne _____________             __________________
          kraj                      datum             podpis zavezanke/ca
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*Goodride SW601 175/65/R14

ZIMSKE PNEVMATIKE ŽE OD 34 EUR ! * 

MARIBORSKA CESTA 38,  DRAVOGRAD

041 400 445     02 8710 350


