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Dan za ... izbor prireditev in dogodkov

Koledar prireditev in dogodkov – december 2016 in januar 2017

Napoved dogodka: GLASBENA POSLASTICA ZA UVOD V VESELI 

DECEMBER

Pretekli dogodek: ČAROVNICE SO PONOVNO ZAVLADALE 

BUKOVJU

Bili smo tam

Obvestila

Ekologija: PRENOVA KOTLOVNICE S FINANČNIMI SREDSTVI 

EKO SKLADA

Fotografija na naslovnici:  Zdenko Kupčič
Rok za oddajo vsebin za februarsko številko je 15. januar 2017.

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, december 2016. Izdajatelj ne odgovarja za spremembe v programu. Za točnost 
informacij odgovarja prijavitelj prireditve.



STARODAVNA UMETNOST 
ZDRAVLJENJA

DAN ODPRTIH VRAT 
MLADINSKEGA CENTRA

V okviru tega dne organiziramo NARAVOSLOVNO 
TEHNIČNE DELAVNICE  z eksperimenti za učen-
ce, starše in krajane. Učitelji in učenci šole bodo 
skupaj z gosti iz Srednje lesarske šole in Gimna-
zije Ravne pripravili zanimive delavnice in ekspe-
rimente, v katerih boste lahko sodelovali tudi vi.

Ob 17.00, OŠ Neznanih talcev Dravograd

Vabljeni na pogovorni večer s filmom na temo 
boj proti trgovini z ljudmi. Namenjen je vsem, ki 
se pri svojem delu srečujejo z najbolj ranljivimi v 
družbi - otroki in mladostniki. V prvem delu pogo-
vora bo poudarek na pojavnih oblikah trgovanja 
z ljudmi, drugi del pa je namenjen ogledu filma 
Nazaj v življenje; proti trgovini z otroki.

Ob 16.00, Mladinski center Dravograd

Dravograjčan Nik Lebar, dijak Gimnazije Slovenj 
Gradec, je avtor romana Kletka, psihološke srhljiv-
ke, ki pa je hkrati poskus odgovora na temeljna 
življenjska vprašanja. Pogovor bo vodil profesor 
Andrej Makuc, odlomke iz besedila bo interpre-
tirala Karin Šnabl, za oddihovanje ob glasbi bo 
poskrbel Franc Vezela.

Ob 18.00, Knjižnica Dravograd
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STRANDogajanje v naslednjih tednih. Izbor edinstvenih dogodkov, ki jih gotovo ne bomo zamudili.

DAN ZA ... IZBOR PRIREDITEV IN DOGODKOV

Predstavitev knjige in predavanje Veronike Plan-
tan in mag. Uroša Plantana. V knjigi avtorja pred-
stavljata model tradicionalne medicine, ki pove, 
zakaj zbolimo in kako ozdravimo. Predstavljeni so 
vzroki bolezni, kar nam daje izjemno moč, da vza-
memo življenje v svoje roke in ga začrtamo v pra-
vo smer. Avtorja na izviren način prepletata stara, 
skoraj pozabljena znanja o življenju s sodobnimi 
na svež in mestoma presenetljiv način.

Ob 18.00, Knjižnica Dravograd
PREDSTAVITEV KNJIGE 
KLETKA 
torek, 13. december

ODPRTJE DVEH 
PRAZNIČNIH RAZSTAV
ponedeljek, 5. december in 
nedelja, 18. december

Tudi v letošnjem decembru bo v Infopisarni pra-
znično. Najprej bodo svoja dela na ogled postavi-
le članice Društva klekljaric Koroške, sekcije Soto-
čje Dravograd, ki pripravljajo že 8. tradicionalno 
razstavo klekljanih čipk. Glasbeni program bodo 
pripravili učenci Glasbene sekcije Katica. Razsta-
va bo odprta do 16.12. 2016. Za njimi, 18.12., pa 
bo svoja dela na ogled postavila Lotka Nenadić, 
ki vsakič pripravi nekaj novega. Njena razstava bo 
na ogled do konca leta.

Obakrat ob 17.00, Infopisarna Dravograd

KOMETRI – BARONI S 
PUKŠTAJNA 
petek, 16. december

Koroški pokrajinski muzej - Muzej Dravograd in JZ 
Dravit vabita na odprtje stalne razstave o plemiški 
rodbini Kometer, ki je zapisala zadnje veliko 
poglavje v zgodovini Pukštajna (1817-1932). Da 
dvorec Bukovje ni le 'bivša kasarna', pač pa v svoji 
zlati dobi predvsem dom rodni plemiški rodbini, 
ki jo je po smrti zadnjega barona doletela tragična 
usoda in zaznamovala tudi njihovo bogato zbirko 
starin in umetnin, bo prikazala sodobna muze-
jska postavitev, ki vključuje tudi nekaj originalnih 
predmetov Kometrove zbirke. Razstava je nastala 
v sodelovanju z Narodnim muzejem Slovenije in 
Narodno galerijo. 

Ob 17.00, Dvorec Bukovje

četrtek, 5. januar
četrtek, 19. januar

četrtek, 12. januar

DAN BREZ MULTIMEDIJE 

Vabljeni v Mladinski center Dravograd, kjer bo 
potekala delavnica in razstava izdelkov kvačkanih 
z volno. Na delavnici se bosta predstavljali Ani-
ta Kac in Jadranka Smiljič. Brezplačna delavnica 
kvačkanja z volno bo v dveh sklopih:  prvi sklop 
Osnove kvačkanja z volno od 10. do 13. ure in 
drugi sklop Izdelava božične kape od 15. do 18. 
ure. V kolikor bi želeli izdelke v svojih poljubnih 
barvah, lahko s seboj prinesete svojo volno (št. 
4 – 6).

Od 10.00 do 18.00, Mladinski center Dravograd

četrtek, 1. december

NAZAJ V ŽIVLJENJETA VESELI DAN KULTURE
petek, 2. december

Večer glasbe in satire. Osrednji gost bo na novou-
stanovljena etno skupina KOROŠKI ČRIČKI v sesta-
vi Tone Breznik, Srečko Borovičar, Stanko Kranjc in 
Milan Kreuh, ki bodo zaigrali izvirne slovenske in 
koroške ljudske skladbe. KD Dravograd Literarna 
sekcija Beseda pa bo poskrbela za literarne vložke.

Ob 17.00, kavarnica Dvorca Bukovje



OTVORITEV RAZSTAVE KLEKLJANE 
ČIPKE
8. tradicionalna razstava klekljanih čipk  
Društva klekljaric Koroške, sekcije Sotočje 
Dravograd. Glasbeni program bodo 
pripravili učenci Glasbene sekcije Katica. 
Razstava bo odprta vsak dan med 8. in18. 
uro, do 16.12. 2016 .
Ob 17.00, Infopisarna Dravograd

KOŠARKA 1. SKL VZHOD 1, KADETI
DRAVOGRAD KOROŠKA : PARKLJI A
Ob 10.00, dvorana ŠPiC D

DOMOZNANSKI KROŽEK
Drugo srečanje ljubiteljev preteklosti 
domačega okolja. Če bo interes zadosten, 
bomo pripravili tudi zanimivo predsta-
vitev, okroglo mizo ali razstavo. Izredno 
veseli bomo vsake vaše pobude, informa-
cije 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

NAJ ZADIŠI PO BOŽIČU - IZDELOVANJE 
MILA
Kretivna delavnica za otroke od 5. leta. 
Izdelali bomo popolnoma svoje božič-
no glicerinsko milo, ki mu bomo dodali 
naravna eterična olja in barvila. S seboj 
lahko vsak prinese svoj modelček. Mila, po 
postopku vlivanja, se pripravi na enosta-
ven in zabaven način in so izhodišče za 
tisoč različnih vrst mila in dobra ideja za 
super darila. Prijave so obvezne na e-mail  
mladinskicenter.dr@gmail.com.
Ob 16.30, Mladinski center Dravograd

ČARODEJ ANDREJ RAZVESELJUJE 
OTROKE V VRTCU
ob 8. uri v vrtcu TRBONJE
ob 9. uri v vrtcu ROBINDVOR
ob 10. uri v vrtcu DRAVOGRAD
ob 11.15 uri v vrtcu OJSTRICA

DAN ODPRTIH VRAT MCD
Vabljeni v Mladinski center Dravograd, kjer 
bo potekala delavnica in razstava izdelkov 
kvačkanih z volno, ki ju bosta izvajali oz. 
predstavljali Anita Kac in Jadranka Smiljič.
Podrobnosti na strani 4.
Od 10.00 do 18.00, Mladinski center 
Dravograd

PRAZNIČNA TRŽNICA 
Učenci in učitelji OŠ Neznanih talcev 
Dravograd tudi letošnji veseli december 
začenjamo s praznično tržnico. Pripravili 
smo zanimiv izbor najrazličnejših izdelkov, 
čestitk, okraskov, peciva in še marsikaj 
zanimivega in slastnega se bo našlo … Vsi 
obiskovalci praznične tržnice boste z naku-
pom prispevali v Šolski sklad. Ob 18.00 uri 
pa bo v telovadnici prireditev Zima, zima 
bela, kjer boste lahko uživali  v mojstrovi-
nah Dunking Devils Akademije.
Ob 17.00, OŠ Neznanih talcev Dravograd

LJUBEZEN ALI DANDANAŠNJA FARSA
Predstavitev knjige avtorja Sebastiana 
Horvata, ki se na poljuden način, pro-
nicljivo in s precejšnjo mero zdravega 
humorja posveča odnosom v prijateljski 
in predvsem v partnerski zvezi. V njej nam 
razkriva številne vzroke neuspešnih par-
tnerskih zvez ter  ponuja odgovore za lažje 
razumevanje sebe in ljudi okoli nas.
Ob 18.00, Knjižnica Dravograd

ADVENTNA TRŽNICA
Tržnica domače obrti. Sodelujejo pliber-
ška kulturna društva, domača obrt in EL. 
Prireditelj je Kulturni dom Pliberk.
Od 10.00 dalje, Kulturni dom Pliberk

LJUBEZEN PO RUSKO
Mag. psihologije Tatjana Rožej bo pred-
stavila svoje življenje in delo povezano z 
rusko literaturo. Za glasbeni del večera bo 
poskrbel saksofonist Boštjan Lužnik. Or-
ganizator je Kulturno društvo Dravograd, 
sekcija Beseda.
Ob 17.00, Knjižnica Dravograd

FAUŠ DUR  KONCERT
Odlična koroška zasedba vas bo popeljala 
v veseli december. Več na strani 12.
Ob 19.00, dvorana ŠPiC D

ČARODEJ ANDREJ RAZVESELJUJE 
OTROKE V VRTCU
ob 9. uri v vrtcu ŠENTJANŽ, ob 10. uri v 
vrtcu ČRNEČE, ob 11. uri v vrtcu LIBELIČE

PREDAJA AVTOMATSKEGA 
DEFIBRILATORJA V UPORABO
Ob 16.00, poslovni center Meža-Dravograd

TA VESELI DAN KULTURE
Večer glasbe in satire. Več na strani 4.
Ob 17.00, kavarnica Dvorca Bukovje

12. MEMORIAL DANILA GOSTENČNIKA
Mednarodni dvoranski turnir v malem 
nogometu na odboj CICIBANI U-09 in U-11.
Od 8.00 ure dalje, dvorana ŠPiC D

OKRASIMO BOŽIČNO DREVO
Decembrska ustvarjalna delavnica za 
otroke in mladostnike. Vsi otroci od 3. leta 
dalje vabljeni, da skupaj izdelamo okraske 
in okrasimo božično drevo. Poleg tega 
bomo naredili še 3D snežaka, ki se ne bo 
tako zlahka stopil. Zato vabljeni k nam, 
kjer zabava bo ta prava, polna smeha in 
veselja.
Ob 16.30, Mladinski center Dravograd

DRUŽENJE V VESELEM DECEMBRU
KS in društva iz Trbonj vabijo na veselo sni-
denje na prostem. Za zabavo bo poskrbelo 
KD Brod, za hrano in pijačo pa KS .
Ob 18.00, pri Gasilskem domu v Trbonjah

PRIHOD MIKLAVŽA
Animacije za otroke z Vilino.
Ob 10.00, Mladinski center Dravograd

ŽALUJOČI OSTALI
Komedija v izvedbi KUD Rače.
Ob 18.00, Gasilski dom Črneče

PRAPRTNICE
Koncert, predstavitev knjižnega daru SPZ. 
Nastopajo Praprotnice. Prireditelja sta SPZ 
in Kulturni dom Pliberk.
Ob 19.30, Kulturni dom Pliberk

12. MEMORIAL DANILA GOSTENČNIKA
Mednarodni dvoranski turnir v malem 
nogometu na odboj MLAJŠI DEČKI  U-13.
Od 8.00 ure dalje, dvorana ŠPiC D

Športni dogodki

Turizem, zabava

Mladinske dejavnosti

Drugi dogodki

IZBOR PRIREDITEV IN DOGODKOV V BARVAH

Kulturni dogodki
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ČETRTEK, 1. december

PETEK, 9. SOBOTA, 8

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

PETEK, 9. december

ČETRTEK, 8. december

ČETRTEK, 15. december

NEDELJA, 4. december

PETEK, 2. december

TOREK, 6. december

SOBOTA, 3. december

PONEDELJEK, 5. december

SOBOTA, 10. december

NEDELJA, 11. december
12. MEMORIAL DANILA GOSTENČNIKA
Mednarodni dvoranski turnir v malem 
nogometu na odboj STAREJŠI DEČKI  U-15.
Od 8.00 ure dalje, dvorana ŠPiC D

TOREK, 13. december
KLETKA
Predstavitev knjižnega prvenca Nika Le-
barja. Podrobnosti preberite na strani 4.
Ob 18.00, Knjižnica Dravograd



TRADICIONALNI BOŽIČNO NOVOLETNI 
KONCERT GODBE NA PIHALA TRBONJE
Gost bo Milan Kamnik.
Ob 18.00, Gasilski dom Trbonje

KOŠARKA PIONIRJI U-15  1. SKL
DRAVOGRAD KOROŠKA : VRHNIKA
Ob 10.00, dvorana ŠPiC D

BOŽIČEK IN VILININE NORČIJE
Animacije za otroke z Vilino in obiskom 
Božička.
Ob 10.00, Mladinski center Dravograd

RAZSTAVA "V PRIČAKOVANJU 
PRAZNIKOV"
Odprtje razstave ročnih del Lotke Nenadić.
Ob 17.00, Infopisarna Dravograd

PEKA IN OKRAŠEVANJE PIŠKOTOV
Slaščičarska božična delavnica za otroke 
in mladostnike. Naredili bomo pomaranč-
ne kroglice s kokosom ter  piškote v raznih 
oblikah, ki jih boste sami poljubno okrasili. 
Da nam december ne bo tako hitro ušel, 
si privoščimo en sladek, zabaven čas in se 
poveselimo ter novemu letu dobrodošlico 
zaželimo. Prijave so obvezne zaradi naba-
ve materiala na e-mail mladinskicenter.
dr@gmail.com ali na tel.št. 02 872 35 76.
Ob 18.00, Mladinski center Dravograd

PREDBOŽIČNA PRIREDITEV LŠ PLIBERK
Nastopajo Učenci LŠ Pliberk. Prireditelj je 
LŠ Pliberk.
Ob 18.00, Kulturni dom Pliberk

MED ZVEZDAMI
Otroška gledališka predstava. Prireditelj je 
Kulturni dom Pliberk.
Ob 15.00, Kulturni dom Pliberk

ZIMSKA PRAVLJICA V ŠENTJANŽU
Postavitev zimske vasi in obisk božička s 
prijatelji. Greli nas bodo topli napitki in 
slastne miške. Organizatorja sta TD Dravo-
grad in KS Šentjanž pri Dravogradu.
Ob 16.00, pred Domom borcev

KOMETRI – BARONI S PUKŠTAJNA 
Plemiška rodbina Kometer nam je zapusti-
la kakovostno arhitekturo pukštajnskega 
dvorca, ki se je iz skromnega podeželskega 
plemiškega bivališča razvil v zanimiv 
primer historicizma na Slovenskem, 
pomemben pa je tudi njihov prispevek kot 
zbirateljev starin. Po izbrisu iz zgodovin-
skega spomina je v novem stoletju skrajni 
čas, da žalostni zgodbi rodbine in usodi 
njihove bogate zbirke dodamo svetlejši 
epilog, zato vas vabimo na ogled sodobne 
muzejske postavitve, ki vključuje tudi nekaj 
originalnih predmetov Kometrove zbirke. 
Podrobnosti na strani 5.
Ob 17.00, Dvorec Bukovje

Terminski razpored prireditev in dogodkov v občini Dravograd

PETEK, 16. december

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

NEDELJA, 18. december

ČETRTEK, 22. december
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SOBOTA, 17. december
10. FUTSALL TURNIR
Dvoranski turnir bo potekal od 9.00 ure 
dalje v dvorani ŠPIC D Dravograd.  Vse 
informacije o turnirju dobite na tel.št.  GSM 
040 374 350 g. Robert PEVEC in GSM 040 
815 817 g. Simon NAGLIČ
Ob 9.00, dvorana ŠPiC D

ZIMSKA PRAVLJICA DRAVOGRADA
Okrasitev jelke in obisk božička s prijate-
lji. Pogreli se boste ob toplih napitkih in 
sladkih miškah. Organizatorja sta TD Dra-
vograd in KS Dravograd - terenski odbori 
Robindvor, Mariborska, Podgrad in Meža.
Ob 16.00, igrišče na Robindvoru

SREDA, 21. december
BOŽIČNO NOVOLETNI KONCERT 
GLASBENE SEKCIJE KATICA
Ob 18.00, Dvorec Bukovje

PETEK, 23. december
PROSLAVA OB DNEVU SAMOSTOJNO-
STI IN ENOTNOSTI
Lepo povabljeni tudi starši in krajani.
Ob 9.30, OŠ Neznanih talcev Dravograd

ZIMSKA PRAVLJICA DRAVOGRADA
Postavitev jaslic in prihod božička s 
prijatelji. Pogreli vas bodo topli napitki, 
sladke slastne miške in lepo odpete pesmi. 
Organizatorja sta TD Dravograd in KS 
Dravograd - terenski odbor Trg z zaselki.
Ob 16.00, pred cerkvijo sv. Vida

SOBOTA, 31. december
SILVESTROVANJE
Od 20.00 ure naprej se bo v Hotelu Dra-
vograd odvijalo silvestrovanje. Za žur do 
jutranjih ur bo poskrbel DJ Boris s pestrim 
glasbenim izborom in vodenim progra-
mom. Osebje hotela Dravograd bo za vas 
pripravilo gala silvestrsko večerjo. Cena 
silvestrovanja: 34,00 EUR / osebo.
Cena vključuje: aperitiv ob prihodu, gala 
silvestrsko večerjo, kislo juho v jutranjih 
urah, plesno zabavo. 
Ob 20.00, Hotel Dravograd

NEDELJA, 25. december
ŽIVE JASLICE
Kulturno društvo BROD Trbonje  vabi na  
ogled "živih  jaslic", v  nedeljo  ob 20.00 uri 
in v ponedeljek ob 18.00 uri. Uprizoritev 
živih jaslic bo potekala na območju "Galu-
nove gorice".
Ob 20.00, Galunova gorica v Trbonjah

PONEDELJEK, 26. december
PROSLAVA OB DNEVU SAMOSTOJ-
NOSTI IN ENOTNOSTI TER BOŽIČNO 
NOVOLETNI KONCERT PIHALNEGA 
ORKESTRA ŠENTJANŽ
V programu sodeluje tudi ženski vokalni 
kvartet Rusalke.
Ob 17.00, telovadnica OŠ Šentjanž

SREDA, 4. januar
CIKLUS MULTIMEDIJSKIH PREDAVANJ 
»MODROSTI VZHODA«
Predavanja, ki bodo vsako sredo do konca 
februarja, nas bodo popelja v globine 
največjih skrivnosti najbolj dovršene 
življenjske filozofije starega sveta – indij-
skih Ved. V pričujočem ciklusu predavanj 
se bomo osredotočili na to, kako ta opus 
vedskega znanja prenesti v vsakodnevno 
prakso. Lepo vabljeni!
Ob 16.00, Mladinski center Dravograd

NIKOLI VEČ SE NE VRNITE K NEČEMU, 
KAR NE DELUJE!
Predavanje mag. Zmaga Godine. V sklopu 
motivacijskih predavanj »Nikoli več!« 
boste spoznali strategije za premagovanje 
negativnih življenjskih vzorcev, ki vam 
bodo pomagale premagati napake in pri-
praviti pot za uspeh. Z uporabo preprostih 
in preverjenih nasvetov boste doživeli raz-
cvet svojih odnosov, obogatitev osebnega 
življenja in okrepitev vaše samozavesti. 
Organizatorja sta Krščanska adventistična 
cerkev Dravograd v sodelovanju s Knjižni-
co Dravograd.
Ob 18.00, Knjižnica Dravograd

PETEK, 30. december
S SMEHOM V NOVO LETO
Kimperk teater zaradi velikega zanimanja 
in prostorskih razlogov svojo tradicional-
no novoletno prireditev seli v Dravograd. 
Tudi tokrat pripravljajo zanimiv, humoren 
večer, zopet z gostjo Manco Košir, ki bo z 
njimi tudi odigrala v skeču.
Ob 18.00, telovadnica OŠ Neznanih talcev 
Dravograd

januar 2017

KOLEDAR PRIREDITEV IN DOGODKOV december 2016, januar 2017
Terminski razpored prireditev in dogodkov v občini Dravograd



KOLEDAR PRIREDITEV IN DOGODKOV od 1. do 31. januarja 2017
Terminski razpored prireditev in dogodkov v občini Dravograd
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ČETRTEK, 5. januar
NAZAJ V ŽIVLJENJE
Pogovorni večer s filmom na temo boj pro-
ti trgovini z ljudmi. Podrobnosti na strani 5.
Ob 16.00, Mladinski center Dravograd

ČETRTEK, 12. januar
IZDELOVANJE OBESKOV IZ FILCA
Zimska ustvarjalna delavnica za otroke in 
mladostnike. Vabljeni vsi otroci od 3.leta 
dalje, ki radi izdelujete izdelke iz filca ali 
pa bi radi spoznali, kako je delati s filcem. 
Tokrat boste zašili različne obeske kot so 
začetnica imena, rožice, živali in še mnogo 
več. Prijave na e-mail mladinskicenter.dr@
gmail.com.
Ob 16.00, Mladinski center Dravograd

STARODAVNA UMETNOST ZDRAVLJENJA
Tradicionalna evropska medicina.

PETEK, 13. januar
DOBRODELNI KONCERT ZA ANGOLO
Prireditelj je Iniciativa Angola.
Ob 19.30, Kulturni dom Pliberk

PETEK, 6. januar
ODPRTJE PREGLEDNE LIKOVNE 
RAZSTAVE LIKOVNE SEKCIJE KD 
DRAVOGRAD
Razstava bo odprta v delovnem času 
Infopisarne do 31. januarja.
Ob 17.00, Infopisarna Dravograd

NEDELJA, 8. januar
KOŠARKA PIONIRJI U-15  1. SKL
DRAVOGRAD KOROŠKA : ROGAŠKA
Ob 13.00, dvorana ŠPiC D

KOŠARKA MLADINCI -  2. SKL - vzhod
DRAVOGRAD KOROŠKA : ŠENTJUR 
TAJFUN
Ob 17.00, dvorana ŠPiC D

ZA NACIONALNI INTERES
Komedija v izvedbi KUD Zgornja Polskava 
v sklopu abonmaja komedij KD Črneče.
Ob 18.00, dvorana Gasilskega doma 
Črneče

Predstavitev knjige in predavanje 
Veronike Plantan in mag. Uroša Plantana. 
Podrobnosti na strani 5.
Ob 18.00, Knjižnica Dravograd

KOŠARKA 1. SKL VZHOD 1, KADETI
DRAVOGRAD KOROŠKA : UNION 
OLIMPIJA ZELENI
Ob 10.00, dvorana ŠPiC D

KOŠARKA ČLANI 4. SKL VZHOD 
DRAVOGRAD KOROŠKA : JELŠA 
ŠMARJE
Ob 17.00, dvorana ŠPiC D

SOBOTA, 14. januar

ČETRTEK, 19. januar
DAN BREZ MULTIMEDIJE
Organizirane naravoslovno tehnične 
delavnice  z eksperimenti za učence, starše 
in krajane. Več o tem na strani 5.
Ob 17.00, OŠ Neznanih talcev Dravograd

SOBOTA, 21. januar
KEGLJANJE 2. SLOVENSKA LIGA - 
VZHOD
DRAVOGRAD : MIKLAVŽ
Ob 17.00, Športni center Dravograd

TRADICIONALNI KMEČKI PLES
Prireditelj je Skupnost južnokoroških 
kmetic in kmetov.
Ob 20.00, Kulturni dom Pliberk
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Nedelja, 22. januar
KOŠARKA PIONIRJI U-15  1. SKL
DRAVOGRAD KOROŠKA : PARKLJI A
Ob 13.00, dvorana ŠPiC D

SOBOTA, 28. januar
KOŠARKA 1. SKL VZHOD 1, KADETI
DRAVOGRAD KOROŠKA : HELIOS SUNS 
Ob 10.00, dvorana ŠPiC D

KOŠARKA ČLANI 4. SKL VZHOD 
DRAVOGRAD KOROŠKA : ZAGORJE
Ob 20.00, dvorana ŠPiC DPOGOVOR O ŽIVLJENJU Z DRAVOGRAJ-

ČANKO KSENIJO GORŠEK
“November 2006... diagnoza rak dojke. 
Operacija, še  tri mesece življenja. Jaz pa se 
ne dam. Mojih deset let... Kako živim? Kaj 
počnem? Kaj jem? Kako premagujem bole-
čine v kosteh, ki so nastale zaradi bolezni?” 
Vabljeni na odprt pogovor, brez skrivnosti, 
ki bo hkrati spodbuda za  srečno in zdravo 
leto 2017.
Ob 18.00, Knjižnica Dravograd

SREDA, 25. januar

Nedelja, 29. januar
KOŠARKA PIONIRJI U-15  1. SKL
DRAVOGRAD KOROŠKA : NAZARJE 
INPUT
 Ob 13.00, dvorana ŠPiC D

Vabljeni v ŠPIC BAR



GLASBENA POSLASTICA ZA UVOD 
V VESELI DECEMBER

USPEŠNICE SOUL GLASBE, HITI, KI GREDO V UHO. TO JE FAUŠDUR. GLASBENA SKUPINA, KI ZNA NAVDU-
ŠITI IN PRITEGNITI PUBLIKO. ODLIKUJEJO JO SAMI IZVRSTNI KOROŠKI GLASBENIKI IN ŠE BOLJ IZVRSTNE 
PEVKE IN PEVEC. PRIDITE PRVI DECEMBERSKI VEČER V ŠPiC D IN NE BO VAM ŽAL.

J avni zavod Dravit in Javni sklad za kulturne 
dejavnosti Dravograd se vsako leto pose-
bej potrudita, da lahko tudi v Dravogradu 

uživamo ob nastopih vrhunskih glasbenikov. 
Tokrat so poskrbeli, da bodo za odlično uvertu-
ro v najbolj nor mesec v letu v dvorani ŠPiC D 
nastopili prekaljeni koroški glasbeniki - skupina 
FaušDur.

FaušDur band je v letošnjem letu praznoval 10 
let delovanja, pa jih na domačih tleh še vedno 
premalo poznamo. Skozi leta se je zasedba iz 
štiričlanske počasi širila do sedanje 13-članske 
zasedbe. Njihov koncertni repertoar sestavljajo 
klasike soula in njegovih podzvrsti. Tako lah-
ko slišimo skladbe zasedb The Beatles, Que-
en, Eagles in glasbenikov kot so Joe Cocker, 
Leonard Cohen, Aretha Franklin, Tina Turner 
ter mnogih drugih. Zaradi razširjene zasedbe 
s pihalno sekcijo in back vokali njihove pri-
redbe na odru zvenijo polno in prepričljivo, 
koncerti pa so prava paša za oči in ušesa.

Skupino sestavljajo Luka Pernek - vokal, Luci-
ja Štrekelj - vokal, Špela Novak - vokal, Martina 
Pavalec - vokal, Davorin Jelen - bass, Dejan Di-
mec - kitara, Žan Grabner - Kitara, Iztok Kajzer 
- klaviature, Jan Osojnik - bobni, Gregor Šte-
harnik - alt sax, Miha Šrimpf - pozavna, Andrej 
Gorenjak - trobenta in Tadej Drobne - tenor sax. 

Leta 2014 so se odločili v svojem ustvarjanju 
narediti korak naprej in ga nadgraditi z lastno, 
avtorsko glasbo. V sodelovanju z Daretom Ka-
uričem iz zasedbe Kingston je nastala skladba 
“Čisto na dnu”, ki je pisana v pravi soul mani-
ri. S skladbo so prepričali poslušalce in osvojili 
odlično 4. mesto.

Naj prepričajo tudi vas z dejstvom, da smo Ko-
rošci odlični glasbeniki. Obiščite koncert, ki bo 
v četrtek, 1. decembra ob 19. uri, v dvora-
ni ŠPiC D v Dravogradu. Poskrbljeno bo tudi 
za pijačo. Cena vstopnice je 5 €, v predprodaji 
so še na naslednjih mestih: PREVALJE – Darilni 
boutique, RAVNE – Turistična agencija Kareta, 
SLOVENJ GRADEC – Kavarna Feniks, MUTA – 
Gostilna Pri lipi, DRAVOGRAD – Infopisarna in 
Špic bar. Rezervirate si jih lahko na tel. 87 10 
285 ali po e-pošti ticdravograd@dravit.si. Na 
voljo pa bodo tudi uro pred koncertom. 

uvertura v veseli december
dvorana ŠPiC D, Dravograd
četrtek, 1.12. 2016 ob 19.00

Območna izpostava Dravograd

Vabljeni!

Vstopnina 5 € 
Prodaja vstopnic: PREVALJE – Darilni boutique, RAVNE – Turistična 

agencija Kareta, SLOVENJ GRADEC – Kavarna Feniks, 
MUTA – Gostilna Pri lipi, DRAVOGRAD – Infopisarna in Špic bar 

ter uro pred koncertom. 
Rezervacije: tel. 87 10 285, e-pošta ticdravograd@dravit.si
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NAPOVED DOGODKA
BESEDILO:  Katja Čevnik, FOTOGRAFIJE:  Fauš dur



MARIBOR
Glavni trg 19c,
tel.: 02 228 13 60

LJUBLJANA
Trg Francoske Revolucije 6,
tel.: 01 241 82 80

LJUBLJANA
Vošnjakova 16,
tel.: 01 439 31 30

M. SOBOTA
Slovenska 21
tel.: 02 512 42 40 

možnost nakupa na obroke

gotovinski popusti

posebne ugodnosti pri nakupu v naši spletni trgovini:
nad 40€ brezplačna dostava in nad 80€ 5% popust 

Največja izbira glasbil, pribora in notne literature.

Vse za glasbo in o glasbi

Vaš dobavitelj glasbil, pribora in notne literature že od leta 1990.

Decembra odpiramo novo trgovino v Slovenj Gradcu!

Celjska cesta 48a
059 33-44-35

trgovina.sg@hartman.si

www.hartman.si
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PROSLAVA OB DNEVU SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI 
ter 

BOŽIČNO NOVOLETNI KONCERT
PIHALNEGA ORKESTRA ŠENTJANŽ

Gostje - ženski vokalni kvartet Rusalke

Telovadnica OŠ Šentjanž
ponedeljek , 26.12. 2015, ob 17.00.
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PRETEKLI DOGODEK
BESEDILO: Katja Čevnik, FOTOGRAFIJE:  Matic Grudnik

ČAROVNICE SO PONOVNO 
ZAVLADALE BUKOVJU

ZADNJI OKTOBRSKI VEČER SE JE PRED DVORCEM BUKOVJE ODVIJAL, ZDAJ ŽE NEPOGREŠLJIVI, SHOD 
ČAROVNIC, KI NI PRENEŠEN AMERIŠKI "HALLOWEEN PARTY", AMPAK SVOJSTVENO VESELJAČENJE 
DOMAČIH ČAROVNIC IN NJIM SORODNIH BITIJ. O ORIGINALNOSTI IN PRIVLAČNOSTI DOGODKA PRIČA 
TUDI VSAKOLETNI PORAST OBISKOVALCEV TER DEJSTVO, DA NI BILO VEČ NAJTI ENEGA PARKIRNEGA 
PROSTORA V CELEM BUKOVJU.

K onec oktobra se po eni strani pripravljamo 
na dan spomina na umrle, ko po tradiciji 
obiščemo grobove svojcev, po drugi strani 

pa je ta čas vse prej kot miren, saj tudi po Slove-
niji divjajo čarovnice.

Zadnji oktobrski dan je dvorišče Dvorca Bukov-
je ponovno preplavila pisana druščina malih in 
velikih čarovnic pa še kakšnega čarovnika smo 
ujeli vmes. Nekateri so prišli že najrazličnejše 
našemljeni, spet drugi so lahko za svojo čarov-
niško opravo poskrbeli kar na mestu dogajanja, 
saj je bilo poskrbljeno za poslikavo obraza, z 
nekaj improvizacije pa so si lahko izdelali tudi 
svoje čarovniške klobuke, netopirje, okostnja-
ke. Mali čarovniki in čarovnice so izrezljali še 
nekaj buč in narisali vsak svojo čarovnico in 
izžrebani so bili za to tudi nagrajeni. Največje 
zanimanje obiskovalcev pa je zagotovo požela 
plesalka s kačo, skoraj petmetrskim pitonom.

Članice čarovniškega društva »Bukovčanke« 
so se spet izjemno potrudile in pripravile cel 
kup najrazličnejših prigrizkov na temo noči ča-
rovnic. Za tiste, ki prisegajo na klasiko, je bil na 
voljo pražen krompir z zabeljenimi makaroni, 
"grenadirmarš" po domače. Letos so se v kuhi-
njo pridružili tudi člani TD Dravograd in pripra-
vljali svoje prepoznavne miške. Najpogumnejši 
so poskušali tudi čarovniški zvarek in vse to je 

bilo obiskovalcem na voljo brezplačno. Odveč 
je verjetno pripomnit, da so bile vse naštete 
jedi tako slastne, da je vse tudi pošlo. Kar pa 
ni čudno, saj se je v mističnem okolju dvorca 
kar trlo mladih in starejših. Prireditev vsekakor 
postaja vse bolj prepoznavna in privablja vsako 
leto več obiskovalcev iz celotne regije.

Vrhunec dogajanja je bil tik pred koncem, ko 
so vsi zbrani lovili in ulovili najbolj žleht čarov-
nico v Bukovju ter jo sežgali na grmadi. Ena pa 
se jim je izmuznila na veliko šestmetrsko kolo, s 
katerega so jo končno le zbezali  ter jo raketirali 
visoko pod nebo. Za zaključek so namreč or-
ganizatorji letos poskrbeli za manjši ognjemet.

Čarovnice so menda metle zdaj pospravile in 
se nam bodo pridružile spet prihodnje leto ob 
istem času in na istem mestu, a  že bolj žleht in 
še številčnejše. Pridite tudi vi! 

Več fotografij dogodka si lahko pogledate na 
Facebook strani Dravit Dravograd.
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Shod čarovnic,  
31.10. 2016
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spomina na mrtve, 28.10. 
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reformacije, 28.10. 2016
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Otvoritev razstave Marjana 
Vesonika, 7.10. 2016



Želim
o Vam, da bi im

eli sr
ečo vedno s se

boj, da bi jo 

lahko podarili 
tudi tis

tim
, ki jo potrebujejo. 

Zdravo in sre
čno novo leto 2017 Vam želi

Svet KS Dravograd, 

Ferdo Abraham, predsednik

Spoštovane krajanke in krajani Krajevne skupnosti Dravograd

ZA DODATNE INFORMACIJE SE OBRNITE NA: TDD.DRAVOGRAD@GMAIL.COM             051/430-165   

 
ZIMSKA PRAVLJICA 

DRAVOGRADA 
 

25.11.2016 – IZDELAVA IN POSTAVITEV ADVENTNEGA VENČKA – VIDOVA 
CERKEV DRAVOGRAD 

16.12.2016   -POSTAVITEV ZIMSKE VASI– ŠENTJANŽ PRI DRAVOGRADU 

17.12.2016 – POSTAVITEV JELKE - IGRIŠČE ROBINDVOR 

23.12.2016 – POSTAVITEV JASLIC -  VIDOVA CERKEV DRAVOGRAD 

VLJUDNO VABIMO:                                                                                                          
TD DRAVOGRAD, KS DRAVOGRAD IN KS ŠENTJANŽ PRI DRAVOGRADU 
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OBVESTILA
Obvestila društev in drugih organizacij

MLADINSKI CENTER DRAVOGRAD

-   TELOVADBA ZA OTROKE » DINOmalčki«
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.

-   CIKLUS MULTIMEDIJSKIH PREDAVANJ MODROSTI VZHODA 
Sreda, 4.1.2017, ob 17.00 in potem vsako sredo do konca februarja.
Predavanja nas bodo popeljala v globine največjih skrivnosti najbolj dovršene življenjske 
filozofije starega sveta – indijskih Ved. V pričujočem ciklusu predavanj se bomo osredotočili, 
kako ta opus vedskega znanja prenesti v vsakodnevno prakso. Lepo vabljeni!

-   POSAMEZNI DOGODKI V DVORANI MCD
- DAN ODPRTIH VRAT MCD, četrtek, 1.12. 2016, od 10.00  do 18.00. 
- USTVARJALNA DELAVNICA »OKRASIMO BOŽIČNO DREVO«, petek, 9.12. 2016, ob 16.30.
- USTVARJALNA DELAVNICA »NAJ ZADIŠI PO BOŽIČU«, četrtek, 15.12. 2016, ob 16.30.
- BOŽIČNA DELAVNICA »PEKA IN OKRAŠEVANJE PIŠKOTOV«, četrtek, 22.12. 2016, ob 16.00.
- POGOVORNI VEČER S FILMOM »NAZAJ V ŽIVLJENJE«, četrtek, 5.1. 2017, ob 16.00.
- USTVARJALNA DELAVNICA »OBESKI iz FILCA«, četrtek, 12.1. 2017, ob 16.30.

KNJIŽNICA DRAVOGRAD

-3. DECEMBER  - TA VESELI DAN KULTURE   
Na ta dan novim članom poklanjamo letno članstvo, predolgo izposojeno gradivo pa lah-
ko vrnete brez zamudnine.

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.

-   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 knjiznica-
dra@dra.sik.si ali pokličite na tel. 02 87 10 760.

NOGOMET – ZIMSKA LIGA

Zimska liga bo potekala v dvorani ŠPIC D v Dravogradu po naslednjem razporedu:
-  sobota, 03.12.2016, od 12.00 do 19.00 ure    TURNIR MLAJŠI CICIBANI U-9
-  nedelja, 04.12.2016, od 9.00 do 12.30 ure     TURNIR STAREJŠI CICIBANI U-10
-  nedelja, 04.12.2016, od 13.00 do 18.00 ure   TURNIR STAREJŠI CICIBANI U-11
-  nedelja, 18.12.2016, od 12.00 do 17.00 ure   TURNIR MLAJŠI DEČKI U-12
-  sobota, 14.01.2017, od 12.00 do 14.30 ure    TURNIR MLAJŠI DEČKI U-13
-  nedelja, 15.01.2017, od 12.00 do 14.00 ure   TURNIR MLAJŠI DEČKI U-13
-  nedelja, 15.01.2017, od 14.00 do 19.00 ure   TURNIR STAREJŠI DEČKI U-15

NOGOMET – VETERANSKA LIGA V DVORANSKEM NOGOMETU

-  nedelja, 08.01. 2017     1. kolo                                   -  nedelja, 15.01. 2017     2. kolo 
-  nedelja, 22.01. 2017     3. kolo                                   -  nedelja, 29.01. 2017     4. kolo 
Prva tekma se prične ob 8.30 uri, druga ob 9.30 uri in tretja ob 10.30 uri v dvorani ŠPiC D 
v Dravogradu.
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PLANINSKO DRUŠTVO DRAVOGRAD

NOVOLETNI POHOD NA KOŠENJAK - sobota, 7. januar 2017
Vodnik in prijave:  Marjan Epšek, 031 316 392
Opis ture:  Novoletni pohod je tradicionalen pohod PD Dravograd, organiziran prvo sobo-
to v januarju. Tura je izbrana glede na vremenske razmere. V primeru velike količine snega 
se pohod izvede le do planinskega doma. Tudi start pohoda se prilagaja, ali iz Dravograda 
ali iz Ojstrice.  Vabimo vse planince na zimsko rekreacijo in skok v novo planinsko sezono.

KEGLJANJE - OBČINSKA LIGA

-  sobota, 03.12. 2016       4. kolo                                   -  sobota, 10.12. 2016    5. kolo 
-  sobota, 17.12. 2016       6. kolo                                   -  sobota, 07.01. 2017    7. kolo 
-  sobota, 14.01. 2017       8. kolo                                   -  nedelja, 22.01. 2017   9. kolo 
-  sobota, 28.01. 2017     10. kolo     
Tekme ob sobotah in nedeljah se pričnejo ob 14.00 uri na kegljišču Športnega centra 
Dravograd.

KEGLJANJE - OBČINSKA LIGA

26., 27. in 28.12.2016; tekmovanje bo na kegljišču Športnega centra Dravograd. Tekmuje 
se v treh kategorijah za moške in dveh za ženske. Tekmovanje bo potekalo od 10.00 do 
22.00 ure.

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



PRENOVA KOTLOVNICE S 
FINANČNIMI SREDSTVI 
EKO SKLADA

E ko sklad, Slovenski okoljski javni sklad sub-
vencionira naslednje ukrepe za prenovo ko-
tlovnice v stanovanjski stavbi:

1/ Vgradnja kurilne naprave za centralno ogre-
vanje stanovanjske stavbe na lesno biomaso 
Priznani stroški vključujejo:
- nakup in vgradnjo ene kurilne naprave na sekan-
ce, pelete ali polena;
- predelavo obstoječega ali izdelavo novega pri-
ključka za dovod zraka in odvod dimnih plinov;
- nakup in vgradnjo zalogovnika za gorivo, tran-
sportnega in varnostnega sistema, krmilne opre-
me, hranilnika toplote, toplotnega zbiralnika, po-
vezovalnih armatur ter opreme za priključitev na 
centralno ogrevanje.

2/ Vgradnja toplotne črpalke za centralno 
ogrevanje stanovanjske stavbe
Priznani stroški vključujejo:
- nakup in vgradnjo ene ogrevalne toplotne črpal-
ke;
- nakup in vgradnjo hranilnika toplote, toplotnega 
zbiralnika ter povezavo s toplotno črpalko;
- cevne povezave toplotne črpalke z virom toplote, 
ustrezno varovalno in krmilno opremo.

3/ Vgradnja solarnega ogrevalnega sistema v 
stanovanjski stavbi
Priznani stroški vključujejo:
- nakup in vgradnjo sprejemnikov sončne energije;
- nakup in vgradnjo hranilnika toplote in/ali toplo-
tnega zbiralnika;
- vmesne povezave,črpalke, krmilne in varovalne 
elemente sistema.

Višina nepovratne finančne spodbude znaša 
do 20 % priznanih stroškov naložbe. Višina fi-
nančne spodbude je za posamezne ukrepe tudi 
nominalno omejena. Podrobne informacije so na 
razpolago v svetovalnih pisarnah ENSVET. 

Upravičena oseba je poleg nepovratne finančne 
spodbude po tem javnem pozivu upravičena 
pridobiti tudi kredit Eko sklada po javnem pozi-
vu za kreditiranje okoljskih naložb občanov. Vsota 
nepovratne finančne spodbude in kredita ne sme 
presegati priznanih stroškov naložbe, razen v pri-
meru, če se dodeljena nepovratna finančna spod-
buda izplača izključno za delno poplačilo odobre-
nega kredita Eko sklada. Samo kredit Eko sklada pa 
je pri prenovi kotlovnice  možno pridobiti za vgra-
dnjo kondenzacijskega plinskega ali oljnega kotla.

Vlogo za kredit izpolnete na istem obrazcu kot 
za subvencijo. Natančne informacije o razpisih 
lahko občani pridobite v svetovalnih pisarnah EN-
SVET. Na Koroškem so svetovalne pisarne v Vu-
zenici, v Slovenj Gradcu in na Ravnah.

Večstanovanjske stavbe imajo  za prenovo kotlov-
nice še druge možnosti!

Vgrajena kurilna naprava na lesno biomaso (lesna polena)

Prijetne božično - novoletne praznike   
z željo, da bomo drug drugemu lepšali 

življenje tudi v 2017!
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