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VSEBINA
Stičišče od 1. februarja 2016 do 28. februarja 2017

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

Koledar prireditev in dogodkov – februar 2017

Kotiček Občine Dravograd

Napoved dogodka: 7. POROČNI SEJEM V DVORCU BUKOVJE

Pretekli dogodek: 14. MEMORIAL DANILA GOSTENČNIKA

Bili smo tam

Obvestila

Na potep: OBNOVLJENA CERKEV SVETEGA KRIŽA V TRBONJAH

Ekologija: ZMANJŠANJE TOPLOTNIH IZGUB VAŠEGA OBJEKTA S 

FINANČNIMI SREDSTVI EKO SKLADA

Fotografija na naslovnici:  Matic Grudnik
Rok za oddajo vsebin za marčevsko številko je 15. februar 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 odbor: Robert 
Preglau, Žarko Tomšič, Katja Čevnik. Sedež izdajatelja: Bukovje 13, 2370 Dravograd. Zbiranje informacij o prireditvah: 
Robert Preglau, e-pošta: robert.preglau@jskd.si, tel: 02 8723 581. Jezikovni pregled: Franja Rubhof. Oglaševanje v Stiči-
šču: tajništvo JZ Dravit, e-pošta: dvorecbukovje@dravit.si, tel: 02 8723 583. Naklada: 3200 izvodov. Prelom in priprava 
za tisk: JZ Dravit, februar 2017. Izdajatelj ne odgovarja za spremembe v programu. Za točnost informacij odgovarja 
prijavitelj prireditve.

Prijatli!
Prijazno vabljeni 

NA OSREDNJO OBČINSKO SLOVESNOST 
OB SLOVENSKEM KULTURNEM PRAZNIKU

v torek, 7.2. 2017, ob 18.00,  
v dvorani  ŠPiC D v Dravogradu.

V KULTURNEM PROGRAMU sodelujejo
instrumentalne in folklorne skupine iz naše občine

 ter  učenci OŠ Neznanih talcev Dravograd in OŠ Šentjanž.

Območna izpostava Dravograd
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Festival Urška združuje mlade, še neuveljavljene 
in uveljavljajoče se avtorje in avtorice, ki pišejo 
v slovenskem jeziku. Skozi strokovno selekcijo 
šestih regijskih srečanj izberejo pet finalistov, 
najboljšemu Javni sklad za kulturne dejavnosti v 
naslednjem letu izda knjižni prvenec. Zbrani na 
delavnici v Dravogradu bodo pripravili literarni 
večer, na katerega vabijo tudi vas.

Ob 18.00, Dvorec Bukovje

Pust je čas, ki se ga najbolj veselijo otroci, saj se na 
ta dan lahko našemijo v maškare. Običaj izhaja iz 
pradavnine, ko so naši predniki verovali, da bodo 
na ta način pregnali zimo in priklicali pomlad. 
Preženimo zimo skupaj in se v soboto ob 10.00 
maske zberimo na parkirišču pred obnovljenim 
starim mostom na Meži, od koder se bomo v 
povorki sprehodile čez most do Lukne, kjer bo 
pustna zabava. Maske lahko z rajanjem ob 14. uri 
nadaljujete v Libeličah, v nedeljo pa ste ob 15. uri 
vabljeni še v Trbonje. Povsod se boste lahko slad-
kali s krofi in toplim čajem.

Ob 10.00 in 14.00, Dravograd in Libeliče 
(sobota), ob 15.00, Trbonje (nedelja)
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DAN ZA ... IZBOR PRIREDITEV IN DOGODKOV

STRIPTIZ
petek, 3. februar

Matjaž Javšnik nadaljuje z razgaljanjem in druž-
beno kritiko tudi v svojem novem projektu Strip-
tiz. Tokrat na odru ne bo razgalil le sebe, temveč 
kar celotno Slovenijo. V Striptizu se sprehodi čez 
slovenske posebnosti in zanimivosti, pa tudi čez 
naše prednosti in slabosti. Skozi smeh se boste 
spoprijeli z dvojino, ljubeznijo do pločevine, ki 
se blešči iz garaž in nadstreškov, družinskih vezi, 
športnih uspehov, slovenske šole, graditve karie-
re, interesnih skupin, javne uprave, pa vse do rak 
rane naše družbe - politike. Seveda Matjaž tudi 
tokrat ne bo pozabil na pregovorno slovensko 
zavist, kar nas dela posebne v svetovnem merilu. 
Pridite, da ne boste ' favš' tistim, ki se bodo med 
prvimi nasmejali do solz. Vstopnico si zagotovite 
na www.mojekarte.si, Petrol, OMW, trafike 3dva, 
www.1ka.si/javsnik ali 030 922 282.
Ob 19.00, Dom borcev Šentjanž

REVIJA ODRASLIH 
PEVSKIH ZBOROV

Leto je naokoli in čas je, da se vam na območni 
reviji odraslih pevskih zborov ponovno predstavi-
jo ubrani glasovi iz naše občine. Vabljeni, da  pri-
sluhnete, kaj so za vas pripravili letos. Pa seveda 
povabite še koga. Strokovna spremljevalka revije 
je Tadeja Vulc. Vstopnina je 3€.

Ob 18.00, Dvorec Bukovje

KULTURNI SEJEM KNJIG
sreda, 8. februar

Imate doma knjige, ki jih več ne berete, so vam v 
napoto ali pa preprosto želite drugo knjigo? Pri-
dite in si jo izberite na kulturnem knjižnem sejmu 
na praznični dan, 8. februarja. Stojnico s knjigami 
obiščite na trgu, nasproti gostilne Wolf. Sejem or-
ganizira Bukvarna Fajči.
Od 10.00 dalje, Trg 4. julija

VALENTINOV SRČEK IZ 
PAPIRJA
petek, 10. februar

POGOVOR Z DOMINIKO 
ŠVARC
četrtek, 9. februar

Dravograjčanka Dominika Švarc je doktorica 
mednarodnega prava, ki je magisterij iz mednaro-
dnega prava opravila na prestižni London School 
of Economics, doktorat z naslovom Mednarodno 
pravo uporabe sile v kontekstu sodobne medna-
rodne politike pa na ljubljanski Fakulteti za druž-
bene vede. Svojo akademsko kariero je gradila v 
tujini ter svetovala mednarodnim organizacijam, 
med drugim zvezi Nato in vladnim oboroženim 
silam na področju protiterorizma. Trenutno dela 
v Haagu kot odvetnica na pritožbenem oddelku 
Mednarodnega kazenskega sodišča za nekdanjo 
Jugoslavijo. Pred tem je štiri leta delala kot stro-
kovna sodelavka na Meddržavnem sodišču v Ha-
agu. V Sloveniji velja za eno največjih poznavalk 
mednarodnega prava, še posebej o arbitražnem 
sporazumu in poteku arbitraže med Slovenijo in 
Hrvaško. Pogovor, ki ga organizira Društvo upo-
kojencev Dravograd, bo vodil Željko Kljajić.

Ob 17.00, Knjižnica Dravograd

MALEZIJA – POTOPISNO 
PREDAVANJE
sreda, 15. februar

Malezija je dežela prijaznih ljudi, naravnih lepot 
in kulinaričnih dobrot. Brane Ternovšek se bo na 
podlagi izkušenj štiriletnega bivanja v tej tropski 
deželi osredotočil na zgodbo o sobivanju različ-
nih etničnih skupin, Malajcev, Kitajcev, Indijcev in 
domorodcev. Spoznali boste nekaj prečudovitih 
otokov, odkrili multikulturno arhitekturo, lepote 
deževnega gozda in koralno bogatega morja ter 
se ustavili tudi v enem izmed slonjih zavetišč.

Ob 18.00, Knjižnica Dravograd

petek, 17. februar

REGIJSKI FESTIVAL MLADE 
LITERATURE URŠKA

sobota, nedelja, 25. in 26. februar

sobota, 18. februar

PUSTNA RAJANJA

Če želite nekomu podariti nekaj lepega za valen-
tinovo ali si samo polepšati sobo, pridite na delav-
nico, na kateri bomo izdelovali »Valentinov srček« 
iz papirja. Zaradi nabave materiala vas prosijo, da 
se na delavnico prijavite. S seboj lahko prinesete 
ostanke papirja (rdečega, belega …) in veliiiko 
dobre volje ter ustvarjalnosti! Se vidimo! 

Ob 16.30, Mladinski center Dravograd



POROČNI SEJEM – SEJEM SVEČANIH 
PRILOŽNOSTI
Vse za poroko in druge svečane priložnosti 
na enem mestu! Pridite in si oglejte ponud-
bo razstavljavcev. Več na strani 12.
Od 10.00 – 17.00, Dvorec Bukovje

VALENTINOVA PLESNA ZABAVA S KULI-
NARIČNIMI UŽITKI
Vabimo vas in vašo boljšo polovico v 
restavracijo Hotela Dravograd, kjer vas 
bomo razvajali z izbrano kulinariko, za 
pozibavanje ob nežnih zvokih melodije pa 
bo poskrbel DJ Boris.
Od 20.00 ure naprej, Hotel Dravograd

KOŠARKA 4. LIGA - ČLANI
DRAVOGRAD KOROŠKA : VOJNIK
Ob 20.00, dvorana ŠPiC D

IZDELAJMO DEKORACIJO ZA VRATA 
»VALENTINOV SRČEK IZ PAPIRJA«
Ustvarjalna delavnica za najmlajše. 
Podrobnosti na strani 4. Zaradi nabave 
materiala vas prosijo, da se na delavnico 
prijavite.
Ob 16.30, Mladinski center Dravograd

OMIZJE MUZIKANTOV  - MUZIKANTEN-
STAMMTISCH
Nastopili bodo glasbeniki z obeh strani 
meje. Prireditelja sta Društvo »Musikan-
tenstammtisch« in Kulturni dom Pliberk.
Ob 19.00,  Kulturni dom Pliberk

PROGRAM OB KULTURNEM PRAZNIKU
Odprtje razstave fotografij Toma Jese-
ničnika,  kulturni program pripravljajo 
stanovalci KDS PE Slovenj Gradec.
Ob 15.00, Dom starostnikov Črneče

OSREDNJA PROSLAVA OB KULTURNEM 
PRAZNIKU
Tokrat se bodo predstavile vse instrumen-
talne skupine in folklora. Sodelujejo tudi 
učenci OŠ Šentjanž in OŠ Neznanih talcev 
Dravograd.
Ob 18.00, dvorana ŠPiC D

»MODROSTI VZHODA«
Nadaljevanje multimedijskih predavanj 
Modrosti vzhoda, ki nas popelje v globine 
največjih skrivnosti najbolj dovršene ži-
vljenjske filozofije starega sveta – indijskih 
Ved. V pričujočem ciklusu predavanj se 
bomo osredotočili, kako ta opus vedskega 
znanja prenesti v vsakodnevno prakso. 
Lepo vabljeni!
Ob 18.00, Mladinski center Dravograd

NIKOLI VEČ NE VERJEMITE, DA LAHKO 
UGODITE VSAKOMUR!
Drugo predavanje v sklopu motivacijskih 
predavanj »Nikoli več!«, magistra Zmaga 
Godine. Spoznali boste strategije za pre-
magovanje negativnih življenjskih vzorcev, 
ki vam bodo pomagale premagati napake 
in pripraviti pot za uspeh.  Organizatorja 
sta Krščanska adventistična cerkev Dravo-
grad v sodelovanju s Knjižnico Dravograd.
Ob 18.00, Knjižnica Dravograd

STRIPTIZ – KOMEDIJA MATJAŽA 
JAVŠNIKA
Vstopnice so v predprodaji na www.
mojekarte.si, Petrol, OMW, trafike 3dva, 
www.1ka.si/javsnik ali 030 922 282.
Ob 19.00, Dom borcev Šentjanž

KONSE – KONCERT SIMFONIČNEGA 
ORKESTRA  
Nastopajo Učenci Celovškega konservato-
rija – Dirigenti: Davorin Mori, Edwin Cace-
res Penuela, solist: Matija Božnik. Prireditelj 
je Pliberk, Kulturni dom Pliberk.
Ob 19.30,  Kulturni dom Pliberk

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

KAJ NAREDITI, DA BOMO V RAVNOVES-
JU? - PREDAVANJE MARJANA OGOREV-
CA
Priznani bioterapevt, ki je k olimpijski 
zmagi pomagal tudi Primožu Kozmusu, bo 
med drugim govoril o naslednjih temah: 
nadgradnja in prilagajanje starih modrosti 
času, v katerem živimo; odnos rastline in 
človeka ter vpliv enega na drugega; kako 
se pripravimo za izdelavo biodinamičnih 
preparatov in njihovo uporabo; vsako-
dnevna praksa za boljše počutje, vzposta-
vljanja ravnovesja na vseh ravneh; vodeni 
proces za samozdravljenje.... Vabi vas tudi, 
da pripravite vprašanja, ki jih oddate pred 
predavanjem. Na željo predavatelja je pro-
stovoljni prispevek 10 EUR, ki se posreduje 
v dobrodelne namene! Vabi Ajda Koroška.
Ob 17.00, dvorana ŠPiC D

KOMEDIJA -  v izvedbi Dramske skupi-
ne Črneče
Ob 16.00, Dom starostnikov Črneče

Športni dogodki

Turizem

Mladinske dejavnosti

Drugi dogodki

IZBOR PRIREDITEV IN DOGODKOV V BARVAH

Kulturni dogodki
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TOREK, 31. januar

PERMADINAMIČNO SADJARSTVO
Predava Slavko Turšič.
Ob 17.00 Mladinski center Dravograd

ČETRTEK, 2. februar

SREDA, 1. februar

SREDA, 8. februar
SKUPNI LOV NA SULCA
Koroška ribiška družina organizira skupni 
lov na sulca v reki Meži. Zbor ribičev je do 
8.00 ure na Ribiškem domu Dravograd.
Ob 8.00, Ribiški dom Dravograd

KULTURNI SEJEM KNJIG
Bukvarna Fajči že tretje leto zapored orga-
nizira sejem rabljenih knjig. Več na strani 4.
Od 10.00 dalje, Trg 4. julija

SOBOTA, 4. februar

PETEK, 10. februar

POGOVOR Z DRAVOGRAJČANKO 
DOMINIKO ŠVARC
Dominika Švarc, doktorica mednarodnega 
prava, vam bo razkrila podrobnosti svoje 
kariere. Več preberite na strani 4.
Ob 17.00 uri, Knjižnica Dravograd

KOLEDAR PRIREDITEV IN DOGODKOV / februar 2017

SOBOTA, 11. februar

PETEK, 3. februar

NEDELJA, 5. februar
KOŠARKA 2. ŠKL SKUPINA CV - 
MLADINCI 
DRAVOGRAD KOROŠKA : MIKLAVŽ
Ob 17.00, dvorana ŠPiC D

ŠTIRJE LETNI ČASI
Komedija Vinka Möderndorferja v izvedbi 
KUD Svoboda Prebold. Predstava je za 
abonma in izven, vstopnina 5 €.
Ob 18.00, dvorana Gasilskega doma 
Črneče

PONEDELJEK, 6. februar
ODPRTJE RAZSTAVE LIKOVNIH DEL 
DANILA GORIŠKA
Razstava je posvečena kulturnemu 
prazniku. Odprta bo do 28. 2., vsak dan v 
delovnem času Infopisarne. 
Ob 17.00, Info-pisarna Dravograd

TOREK, 7. februar

ČETRTEK, 9. februar

8. ČREŠNIKOV MEMORIAL
Tradicionalno tekmovanje v veleslalomu 
med Krajevnimi skupnostmi v občini. 
Ob 10.00, smučišče Bukovnik

NEDELJA, 12. februar



OTROŠKI PUSTNI POPOLDAN S 
PRESENEČENJI
Prireditelj je MePZ Podjuna.
Ob 14.00,  Kulturni dom Pliberk

PUSTOVANJE Z GLASBENIM GOSTOM
Ob 14.00, Dom starostnikov ČrnečeKVARTOPIRSKI TURNIR

Prireditelj je SPD »Edinost« v Pliberku.
Ob 12.00,  Kulturni dom Pliberk

KOŠARKA 2. ŠKL SKUPINA CV - 
MLADINCI 
DRAVOGRAD KOROŠKA : CALCIT 
BASKETBALL
Ob 17.00, dvorana ŠPiC D

KORAJŽA JE V LIBELIČAH DOMA
Tradicionalna prireditev, ki jo prirejamo v 
počastitev slovenskega kulturnega praznika. 
Predstavili se bodo domači talenti in nam 
popestrili nedeljsko popoldne. Vabljeni! 
Organizator je KPD Libeliče.
Ob 15.00,  Gasilski dom Libeliče
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SOBOTA, 18. februar
OBMOČNA REVIJA ODRASLIH PEVSKIH 
ZBOROV
Predstavili se bodo vsi zbori naše občine. 
Strokovna spremljevalka revije je Tadeja 
Vulc. Vstopnina je 3 €. 
Ob 18.00, Dvorec Bukovje

KURENTOVANJE V TRBONJAH
Pred gasilskim domom bomo, kot že nekaj 
let, pričakali kurente iz Rogoznice in z njimi 
pomagali pregnati ali priklicati zimo, kdo 
ve…Vabita ŠD Trbonje in KS Trbonje.
Ob 18.00, pred Gasilskim domom Trbonje

POMEN BIODINAMIKE, PREPARATI IN 
ŠKROPIVA
Izobraževanje za člane SV Dravograda 
in za ostale, ki se ga niso udeležili v svoji 
sredini. Predavata Antonija Ločičnik in 
Nuša Hamler.
Ob 17.00, Dvorec Bukovje

TOREK, 14. februar

TOREK, 21. februar
KMETIJA KOT ORGANIZEM – IDEALI IN 
RESNIČNI SVET
Predava dr. Matjaž Turinek.
Ob 17.00, Dvorec Bukovje

09
STRAN

NEDELJA, 12. februar

KOLEDAR PRIREDITEV IN DOGODKOV / februar 2017

NEDELJA, 19. februar

ČETRTEK, 23. februar
KONCERT ZBORA MLADA SRCA
Nastopa društvo Sožitje Mežiške doline.
Ob 16.00, Dom starostnikov Črneče

PASJI DNEVNIK: CUCKI
Komedija (abonma). Nastopa Mestno 
gledališče Ptuj. Prireditelja sta Slovenska 
prosvetna zveza in Kulturni dom Pliberk.
Ob 19.30,  Kulturni dom Pliberk

SREDA, 15. februar
MALEZIJA
Potopisno predavanje Braneta Ternovška. 
Podrobnosti preberite na strani 5.
Ob 18.00, Knjižnica Dravograd

ČETRTEK, 16. februar
KULTURNO ZABAVNI PROGRAM
Društvo Likus ter Diatonik Muta.
Ob 18.00, Knjižnica Dravograd

SLADKI PELIN
Kako zdraviti raka s sladkim pelinom? 
Predavata Darja Rojc in Edgar Pršo.
Ob 17.00, Dvorec Bukovje

PETEK, 17. februar
REGIJSKI FESTIVAL MLADE LITERATURE 
URŠKA
Na literarnih delavnicah se bodo srečali 
mladi literati, ki bodo zvečer pripravili tudi 
literarni večer. Več na strani 5.
Ob 18.00, Dvorec Bukovje

OSREDNJI 12. OBČINSKI PUSTNI 
KARNEVAL
Zbor mask je ob 10.00 uri na parkirišču 
pri obnovljenem starem mostu na Meži, 
sledi povorka čez most do prireditvenega 
prostora Lukna, kjer bo pustno rajanje ob 
krofih in toplem čaju.
Ob 10.00, Dravograd

TRADICIONALNO PUSTOVANJE NA 
VASI
Za krofe in topel čaj bo poskrbljeno. 
Organizator je Krajevna skupnost Libeliče 
v sodelovanju s krajevnimi društvi (Gasil-
sko društvo, Športno društvo in Kulturno 
prosvetno društvo).
Ob 14.00, pred Gasilskim domom Libeliče

SOBOTA, 25. februar

NEDELJA, 26. februar
PUSTNI KARNEVAL V TRBONJAH
Zbor mask je pred gasilskim domom v 
Trbonjah, kjer bo veselo pustno rajanje. 
Seveda ne bo manjkalo krofov, najlepše 
maske pa bodo tudi nagrajene. Vabita vas 
KS Trbonje in Godba na pihala Trbonje.
Ob 15.00, pred Gasilskim domom Trbonje

TOREK, 28. februar



CELOSTNA 
PROMETNA 
STRATEGIJA

OBLIKUJTE SKUPAJ Z NAMI BODOČO PROMETNO STRATEGIJO!

Z urejanjem prometa smo se v Občini Dravograd že do sedaj trudili ustvariti čim bolj 
atraktivno, varno in trajnostno naravnano občino.

V Občini Dravograd pripravljamo Celostno prometno strategijo, da bi se čim bolje 
odzvali na prihodnje prometne, okoljske in prostorske izzive.

Promet postavljamo v širši kontekst urbanega in družbenega razvoja. Oblikovati 
želimo takšno strategijo, ki bo vključevala vse oblike prometa in bo zajemala celotno 
območje občine.

S pomočjo Celostne prometne strategije 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 (invalidi, starejši, mladi, ekonomsko šibki) ter izboljšal kazalnike na področju 
onesnaževanja in prometne varnosti.

Vljudno vabljeni k sodelovanju na javnih razpravah, 
delavnicah in anketah.

OBČINA DRAVOGRAD

S CELOSTNO PROMETNO STRATEGIJO ŽELIMO PRISPEVATI K: 

SPODBUJANJU
GOSPODARSTVA
Urejene prometnice in varno
odvijanje prometa spodbuja
lokalno gospodarstvo in ga dela
konkurenčnejšega.

POZITIVNIM UČINKOM NA
ZDRAVJE IN OKOLJE
Izboljšanje kakovosti zraka,
zmanjšanje hrupa in vibracij
ter spodbujanje aktivne
mobilnosti prispeva k
čistejšemu okolju in boljšemu
zdravju ljudi.

BOLJŠI KAKOVOSTI BIVANJA
Celostno prometno načrtovanje
pomeni načrtovanje za ljudi in
ne za avtomobile. To se odraža
na primer v boljši kakovosti
javnih površin, izboljšani
varnosti otrok, zmanjšanju
toplogrednih plinov in podobno.

IZBOLJŠANI MOBILNOSTI IN
DOSTOPNOSTI 
Zagotavljanje minimalnega praga
mobilnosti za vse skupine
prebivalcev, tudi tiste, ki nimajo
dostopa do osebnega avtomobila,
kot na primer starejši, mladi,
socialno šibki, je osnovni cilj
celostnega prometnega
načrtovanja.

PRIDOBIVANJU FINANČNIH
SREDSTEV
Celostna prometna strategija
bo osnova za prijavo na razpise
za evropska finančna sredstva
v prihodnje. 

KAJ JE CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA ?

KAKO DO CELOSTNE PROMETNE STRATEGIJE ?

Celostna prometna strategija je dokument, s katerim se oriše učinkovito zaporedje 
ukrepov na področju prometa, ki z uresničevanjem prispevajo k trajnostnemu razvoju 
občine in boljši kakovosti bivanja v Dravogradu.

Proces priprave Celostne prometne strategije bo trajal 12 mesecev in bo obsegal več 
sklopov, od analize stanja, oblikovanja scenarijev, identifikacije priložnosti, 
opredelitve prioritet, izbire ukrepov, do sprejema strategije na Občinskem svetu 
Občine Dravograd.



NAPOVED DOGODKA
BESEDILO: ,  FOTOGRAFIJA: 
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7. POROČNI SEJEM V DVORCU 
BUKOVJE

DRAGE DAME, MOGOČE ŽE VESTE, KAKŠNO POROKO SI ŽELITE. A VENDARLE MORA NEKAJ BESEDE IMETI 
TUDI VAŠ PARTNER, S KATERIM SE POGOVORITA, KAKO NAJ BI IZGLEDALA VAJINA POROKA. NAJBOLJE PA 
JE, DA SE SKUPAJ ODPRAVITA V DVOREC BUKOVJE, KJER BO V SOBOTO, MED 10. IN 17. URO POTEKAL ŽE 
7. POROČNI SEJEM.  PREDSTAVLJENA PA BO TUDI PONUDBA ZA DRUGE OSEBNE SVEČANOSTI!

B      liža se začetek nove sezone porok in 
morda čas, ko boste začeli z načrto-
vanjem vaše poroke tudi vi ali kdo od 

vaših bližnjih. Javni zavod Dravit Dravograd 
skupaj s Foto Anko zato ponovno organizira 
7. največji Poročni sejem na Koroškem.

Poročne in slavnostne obleke, konfeti, cve-
tlični aranžmaji, gostinske ponudbe in loka-
cije za poroke, fotografske storitve, turistič-
ni aranžmaji za poročna potovanja, darila, 
predporočne svetovalnice, ponudba žlahtne 
kapljice in dobre hrane, glasba, frizerske in 
kozmetične storitve, skratka vse, kar nevesta 
in ženin potrebujeta za ta korak, bo na ogled 
v soboto, 11. februarja med 10. in 17. uro v 
prostorih Dvorca Bukovje.

Za obiskovalce razstavljavci pripravljajo tudi 
sejemske popuste in nagradne igre. Seveda 
se nam obeta še več novosti in zanimivosti, 
pa še kakšno presenečenje, ki vam ga razkri-
jemo na dan sejma, zato nas le obiščite! 

Letos bo sejem potekal v vseh treh etažah 
dvorca, do najvišje se boste popeljali z novo 
pridobitvijo – dvigalom, nato pa se po sto-
pnicah navzdol sprehodili do vseh razsta-
vljavcev, ki se vam bodo, tako kot vsako leto, 
popolnoma posvetili. Stopite v stik z naj-
boljšimi poročnimi ponudniki, ki vam bodo 
s svojim znanjem in izkušnjami olajšali vaše 
predporočne priprave ali obisk kakšnega 
drugega svečanega dogodka (birme, vale-
te, maturantskega plesa …). Vstopnina je 2 
€, vključuje pa tudi topel napitek ali kozarec 
osvežilne pijače. Vabljeni!

Tako boste že sedmo, pravljično, leto zapo-
red lahko mladoporočenci pa tudi svatje in 
ostali obiskovalci dobili vse potrebne infor-
macije za ta pomemben dogodek. V velikem 
številu se vam bodo predstavili razstavljavci 
od blizu in daleč, ki vam bodo pomagali, da 
si boste enega najpomembnejših dni v va-
šem življenju dobro zapomnili.

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

Poročni  sejem  v 
Dvorcu  Bukovje

Sobota, 
11.februar 2017,
od 10.00 do 17.00 ure.

Vse za poroko in druge svečanosti
Celovita ponudba za svečane priložnosti / 
nagradna žrebanja / sejemski popusti / 
presenečenja...
Vabljeni!

Območna izpostava Dravograd

7.
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14. MEMORIAL DANILA GOSTENČNIKA

ZA NAMI JE ŽE 14. MEMORIAL DANILA GOSTENČNIKA. TO JE MEDNARODNI DVORANSKI NOGOMETNI 
TURNIR ZA MLADE NOGOMETAŠE, KI SMO GA PREJ ORGANIZIRALI V SLOVENJ GRADCU, ZADNJA TRI 
LETA PA SE ODVIJA V DVORANI ŠPiC D V DRAVOGRADU.

Najboljši strelec:  Luka TOPALOVIČ (NK Korotan)  -  
19 zadetkov.
Najboljši vratar:  Alex FURJAN   (NŠ Maribor 1).

MLAJŠI DEČKI U-13:
1. NK KOROTAN
2. KETY EMMI BISTRICA
3. NŠ DRAVOGRAD 1
4. NK FUŽINAR
Najboljši strelec:  Dejan FINK  (NK Korotan) -  13 
zadetkov.
Najboljši vratar:  Nace SENICA  (NŠ Dravograd 1).

STAREJŠI DEČKI U-15:
1. NŠ DRAVOGRAD 1
2. NK ALUMINIJ 1
3. NK RUDAR VELENJE 1
4. NK MB TABOR 
Najboljši strelec: Salkan AHMETOVIĆ  (NŠ Dravo-
grad 1) - 16 zadetkov.
Najboljši vratar: Timi ZOREC (NK Aluminij 1).

Priznanja najboljšim na turnirju so podeljeva-
li: državni poslanec g. Benedikt KOPMAJER, pred-
sednik Športne zveze Dravograd g. Milorad MAR-
KOVIČ, nekdanji kapetan slovenske nogometne 
reprezentance in nekdanji igralec NŠ Dravograd 
g. Robert KOREN, ustanovitelj Nogometne šole 
Dravograd g. Marijan PUŠNIK in vodja NŠ Dravo-
grad g. Darko ŽIŽEK.

Vsem, ki so kakorkoli pomagali pri organizaci-
ji turnirja, kakor tudi vsem sponzorjem iskre-
na zahvala, vsem udeležencem pa čestitke za 
prikazano igro. 

Glede na prikazano smo prepričani, da se zo-
pet vidimo na 15. Memorialu Danila Gostenčni-
ka. 

Organizatorji turnirja so bili, tako kot vsa pretekla 
leta, vodstvo NK Koroška Dravograd, trenerji NŠ 
Dravograd, starši otrok, ki obiskujejo NŠ in neka-
teri starši, katerih otroci so že končali z nastopi v 
nogometni šoli. Brez tako dobrih sodelavcev tudi 
turnir ne bi mogel biti organiziran na tako viso-
kem nivoju.

Turnir je tako po organizacijski, kot športni plati 
dosegel pričakovane cilje. Na njem je sodelo-
valo 55 ekipe iz Srbije, Avstrije in Slovenije. Naj-
pomembnejši pa so seveda otroci in pogled na 
razigrane in nasmejane otroke nam pove, da smo 
uresničili njihove želje in da so v teh treh dneh 
uživali v igranju nogometa ter medsebojnem 
druženju.

Omeniti velja tudi revijalno tekmo, na kateri so se 
predstavili najmlajši člani Nogometne šole Dravo-
grad, to so otroci iz nogometnega vrtca stari od 4 
do 6 let. Rezultati:

CICIBANI  U-9:
1. KETY EMMI BISTRICA 
2. NŠ DRAVOGRAD 2
3. NK KOROTAN
4. NŠ JARENINA
Najboljši strelec:  Vid TRAMŠEK (Kety Emmi Bistrica) 
-  14 zadetkov.
Najboljši vratar: Tian RUDOLF (NŠ Dravograd 2).

CICIBANI U-11:
1. NK KOROTAN
2. NK RUDAR VELENJE
3. NŠ MARIBOR 1

Z      a nami je že 14. Memorial Danila Gostenč-
nika, mednarodni dvoranski nogometni 
turnir, ki se je odvijal v dvorani ŠPIC D v Dra-

vogradu. 

PRETEKLI DOGODEK
BESEDILO: Darko Žižek, FOTOGRAFIJE:  Jože Pšeničnik
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20. letnica skupine 
Diatonik , 26.11.2016 17
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Koncert FaušDur,
1.12.2016
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Kometri - baroni s 
Pukštajna, 16.12.2016

Odprtje razstave klekljane 
čipke, 5.12.2016
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Odprtje razstave Lotke 
Nenadić, 18.12. 2016
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Božiček in Vilinine norčije, 
18.12. 2016
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Proslava s koncertom PO 
Šentjanž, 26.12. 2016

Odprtje razstave Likovne 
sekcije, 6.1. 2017
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OBVESTILA
Obvestila društev in drugih organizacij

PLANINSKO DRUŠTVO DRAVOGRAD
TRADICIONALNI POHOD MISLINJA – ČRNI VRH (1543 m)
sreda, 8. februar 2017
Vodnik in prijave:  Jožef Kladnik, 051 684 192 ali joze.kladnik@elektro-celje.si.
Zahtevnost ture: zahtevna zimska tura ZZT, skupaj 7 ur hoje.
Prevoz: odvisen od števila prijav.
Opis ture:  Črni vrh je najvišji vrh Pohorja. Tradicionalni pohod Mislinja – Črni vrh je organiziran vsako 
leto na kulturni praznik v spomin na dr. Stanka Stoporka. Start je v Mislinji pri centru Lopan. Postanek 
za kratek počitek je vedno pri kmetiji Medved, kjer je poskrbljeno za napitek in okrepčilo. Na vrhu se 
pohodniki vpišejo v vpisno knjigo pohoda. Povratek v dolino je po isti poti.

TRADICIONALNI POHOD PO ŠISERNIKOVI POTI 
sobota, 25. februar 2017
Vodnik in prijave:  Jože Kladnik, 051 684 192 ali joze.kladnik@elektro-celje.si .
Zahtevnost ture: zahtevna zimska tura ZZT, skupaj 7 ur hoje.
Prevoz: odvisen od števila prijav.
Opis ture:  Šisernikov pohod je organiziran vedno na zadnjo soboto v februarju in poteka tradici-
onalno že 25 let. Začetek poti je v Dravogradu, zato se ga tudi Dravograjčani radi udeležujemo. V 
Dravogradu se zberemo pri hiši vodnika Jožeta Kladnika, Meža 40 in krenemo po markirani poti proti 
Hudopisku. Pot nadaljujemo na vrh Bukovja, čez Cviterško sedlo mimo cerkve Sv. Ane in Lakuž, do 
kmetije Škratek, kjer se prileže počitek in okrepčilo. Pot nadaljuj,emo po gozdni cesti in planinski 
poti do koče na Kremžarci in se povzpnemo na Kremžerjev vrh 1164. Privoščimo si daljši počitek, 
okrepčilo, vpis pohodnikov, sledi spust v Slovenj Gradec in povratek v Dravograd.

MLADINSKI CENTER DRAVOGRAD

IZDELAJMO DEKORACIJO ZA VRATA »VALENTINOV SRČEK IZ PAPIRJA«
- petek, 10.2.2016, ob 16:30 – DVORANA MCD.
Ustvarjalna delavnica za otroke. Če želite nekomu podariti nekaj lepega za valentinovo, ali 
si samo polepšati sobo, pridite na delavnico, na kateri bomo izdelovali »Valentinov srček« 
iz papirja. Zaradi nabave materiala, vas prosimo, da se na delavnico prijavite. S seboj lahko 
prinesete ostanke papirja (rdečega, belega …) in veliko dobre volje ter ustvarjalnosti! 

CIKLUS MULTIMEDIJSKIH PREDAVANJ MODROSTI VZHODA 
- torek, 7., 14. in 21. februar, ob 18.00.
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!

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

KEGLJANJE - OBČINSKA LIGA
Nedelja, 5.2.2017 - 11.kolo                              Sobota, 11.2.2017 - 12.kolo  
Sobota, 18.2.2017 - 13.kolo                             Sobota, 25.2.2017 - 14.kolo
Tekme ob sobotah se pričnejo ob 13.00 uri na kegljišču Športnega centra Dravograd.

NOGOMET - OBČINSKA VETERANSKA NOGOMETNA LIGA DRAVOGRAD
nedelja, 5.2. 2016 - 5. kolo          nedelja, 19.2. 2017 - 6. kolo          nedelja, 26.2. 2017 - 7. kolo  
Prva tekma ob 9.00 in druga ob 10.00, v Dvorani ŠPiC D.

BREZPLAČNE AKTIVNE ZIMSKE POČITNICE 2017 
ZA OSNOVNOŠOLSKO IN SREDNJEŠOLSKO MLADINO

V času zimskih počitnic, od 20.2. do 24.2.2017, smo pripravili razne aktivnosti za osnovnošolsko in 
srednješolsko mladino in vas vabimo, da se nam pridružite:.

1. IGRE Z ŽOGO v ŠPIC D
V ponedeljek 20.2., sredo 22.2 in petek 24.2., od 10.00 do 13.00 ure, bodo v veliki dvorani ŠPIC 
D potekale različne igre z žogo ob prisotnosti animatorja. V večnamenski dvorani pa bo možno v 
tem času igranje namiznega tenisa.

2. SMUČANJE
Na smučišču Bukovnik nad Šentjanžem je organizirano brezplačno smučanje ZA OSNOVNOŠOL-
SKO MLADINO, od ponedeljka 20.2. do petka 24.2.2016, od 10.00 do 16.00 ure.

3. KEGLJANJE
Kegljaški klub Interokno Dravograd omogoča brezplačno kegljanje na kegljišču v Športnem centru 
Dravograd, in sicer: v torek 21.2. in četrtek 23.2., od 10.00 do 12.00 ure. 
Obvezna je predhodna najava na tel. 031 477 004 - Milan Črnko
Obvezna oprema so čisti dvoranski športni copati!

4. OŠ NEZNANIH TALCEV DRAVOGRAD – DELAVNICE IN SMUČANJE
V času zimskih počitnic, od ponedeljka, 20.2. do srede, 22.2.2017, med 9.00 in 12.00 uro, bodo 
na OŠ Neznanih talcev za učence od 1. do 5. razreda organizirane DELAVNICE, na smučišču Buko-
vnik pa v okviru projekta Zdrav življenjski slog, SMUČANJE.
Učenci bodo podrobnejša navodila in prijavnice dobili naknadno.



tekmovanje v veleslalomu med 
Krajevnimi skupnostmi Občine Dravograd

8.MEMORIAL AVGUSTA ČREŠNIKA

V nedeljo, 12. februarja ob 10.00,
na smučišču Bukovnik.

Tekmovalo se bo v vseh kategorijah. Krajevne skupnosti naj  prijavijo 
svoje tekmovalce ga. Mateji Konečnik, SK IVERKA najpozneje do 

četrtka, 9.2. 2017.
Vsi udeleženci prejmejo topel obrok.

Vabimo vas na 

ODPRTJE RAZSTAVE
LIKOVNIH DEL 

DANILA GORIŠKA

Ponedeljek, 6. februar  2017, 
ob 17.00,

v Infopisarni Dravograd.

Razstava je posvečena 
kulturnemu prazniku 

in bo odprta vsak dan 
v delovnem času Infopisarne 

do 28. februarja 2017.

Območna izpostava 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:



BESEDILO: Bogdan Brezovnik , FOTOGRAFIJE: Foto Anka
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NA POTEP ...

C erkev Povišanja sv. križa je bila zgrajena leta 
1642 in povečana leta 1759. Prvič jo ome-
njajo v listinah šele 1668 leta v vuzeniškem 

opravilniku, prvotna cerkev pa je bila zgrajena 
dosti prej. Cerkveni kronist je zapisal, da je na me-
stu današnje cerkve stala najprej manjša kapela z 
lesenim stolpičem.

Tloris ima v obliki križa. Je križno obokana, z opro-
gami, ki prehajajo v pilastre. Oprema je poznoba-
ročna, razen prižnice, ki je iz 1. polovice 18. stoletja. 
Glavni oltar ima dva kipa – kip Matere Božje in kip 
apostola Janeza. V levem stranskem oltarju je kip 
Marije Kraljice z Jezusom in žezlom. Ob straneh 
Marijinega kipa sta sv. Miklavž in Valentin, na vrhu 
oltarja je kip sv. Jožefa. V desnem stranskem oltar-
ju je kip sv. Lucije, ki je zavetnica tkalcev, kar spo-
minja na prisotnost in koristnost te obrti v kraju. 
Levo in desno od kipa sv. Lucije sta sv. Jedert in sv. 
Apolonija. Nad kipom sv. Lucije je kip sv. Antona 
Puščavnika, pred korom pa kip sv. Antona Pado-
vanskega. Med prvo in drugo svetovno vojno so za 
vojaške potrebe zvonove pobrali iz cerkve, a v letu 
1969 in 1996 so se župljani ponovno lahko veselili 
novih zvonov.

V letu 2015 so se na seji župnijskega pastoral-
nega sveta, ključarjev in župnika g. Drevenšek 
Marka odločili, da bodo pristopili k obnovi far-
ne cerkve Povišanja sv. križa v Trbonjah, in sicer 
začenši z zamenjavo dotrajane strehe. Ker je 
bila investicija velik finančni zalogaj, je na po-
moč priskočila Občina Dravograd, ki je poleg 
prostovoljnih prispevkov faranov v župniji in 
izven nje, projekt finančno podprla. Dela na

OBNOVLJENA CERKEV SVETEGA 
KRIŽA V TRBONJAH

strehi so se začela v mesecu aprilu in zaključila 
v juniju - velika zahvala za to gre gradbenemu 
odboru, ki je vodil delo ter vsem faranom v žu-
pniji in izven nje, ki so priskočili na pomoč. 

strehi so se začela v mesecu aprilu in zaključila 
v juniju - velika zahvala za to gre gradbenemu 
odboru, ki je vodil delo ter vsem faranom v žu-
pniji in izven nje, ki so priskočili na pomoč. 

Delo smo slovesno zaključili na lepo nedeljo 13. 
septembra 2015, saj je naša obnovitvena dela z 
mašo blagoslovil upokojeni nadškof gospod dr. 
Franc Kramberger. Ker po uspešni zamenjavi stre-
he volja ni popustila, so se odgovorni pričeli ozirati 
v notranjost cerkve …

Poslikave v župnijski cerkvi v Trbonjah so na-
stale med leti 1897/98. Od takrat je minilo že 
118 let, ki pa poslikavam skozi različna obdobja

niso bila vedno naklonjena. V letu 2016 so se 
po temeljitih razgovorih, ogledih in finančnem 
planu v župniji odločili, da obnovijo tudi notra-
njost cerkve, saj je bilo to že res nujno potreb-
no. Z obnovitvenimi deli so pričeli konec maja 
2016 in jih končali v mesecu avgustu istega 
leta. Glavna restavratorka pri obnovi slik je bila 
ga. Eva Kancler s svojimi sodelavci. Septembra, 
ob prazniku lepe nedelje, je obnovitvena dela 
blagoslovil upokojeni nadškof dr. Marjan Turn-
šek.

Za farane Trbonj je bil to velik praznik, saj se je 
uresničila dolgoletna želja po obnovi notranjo-
sti cerkve.



ZMANJŠANJE TOPLOTNIH IZGUB 
VAŠEGA OBJEKTA S FINANČNIMI 
SREDSTVI EKO SKLADA

E ko sklad, slovenski okoljski javni sklad sub-
vencionira naslednje ukrepe za izboljšanje 
toplotne izolativnosti ovoja stanovanjskih 

stavb:

1./ Toplotna izolacija fasade starejše eno- ali 
dvo-stanovanjske stavbe.
Priznani stroški vključujejo:
- nakup in vgradnjo celotnega fasadnega sistema;
- nakup in vgradnjo toplotne izolacije podzidka 
(t.im. »cokla«);
- postavitev gradbenega odra;
- odstranitev ali izravnavo obstoječega ometa ali 
ostalih gradbenih materialov, vgradnjo vertikalne 
hidroizolacije v predelu podzidka, demontažo sta-
rih okenskih polic;
- obdelavo špalet;
- nakup in vgradnjo okenskih polic.

2./ Toplotna izolacija strehe ali stropa proti 
neogrevanemu prostoru starejše eno- ali dvo-
-stanovanjske stavbe.
Priznani stroški vključujejo:
- nakup in vgradnjo toplotne izolacije, vključno s 
parno zaporo;
- nakup in vgradnjo paroprepustne folije oziroma 
drugih materialov v funkciji sekundarne kritine, 
vzdolžno letvanje;
- zaključne obloge pri izolaciji strehe, npr. mavč-
no-kartonske plošče, lesene in druge obloge, pri 
izolaciji stropa proti neogrevanemu prostoru pa 
npr. izdelavo betonskega estriha, lesene pohodne 
obloge;
- pri obnovi ravne strehe tudi strošek odstranitve 
starih slojev, vgradnjo nove hidroizolacije in izved-
bo estriha oziroma druge zaključne obloge.

3./ Vgradnja energijsko učinkovitega lesenega 
zunanjega stavbnega pohištva v starejši sta-
novanjski stavbi.
Priznani stroški vključujejo:
- odstranitev obstoječega zunanjega stavbnega 
pohištva ter nakup in vgradnjo novega;
- nakup in vgradnjo senčil;
- nakup in vgradnjo zunanjih in notranjih okenskih 
polic;
- popravilo in zaključno obdelavo špalet.

Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 
20 % priznanih stroškov naložbe. Višina finančne 
spodbude je za posamezne ukrepe tudi nominal-
no omejena.
Podrobne informacije so na razpolago v Svetoval-
nih pisarnah ENSVET. Na Koroškem so svetovalne 
pisarne v Slovenj Gradcu, v Vuzenici in na Ravnah. 

Upravičena oseba je poleg nepovratne finančne 
spodbude po tem javnem pozivu upravičena pri-
dobiti tudi kredit Eko sklada po javnem pozivu za 
kreditiranje okoljskih naložb občanov! Vsota nepo-
vratne finančne spodbude in kredita ne sme pra-
segati priznanih stroškov naložbe, razen v primeru, 
če se dodeljena nepovratna finančna spodbuda 
izplača izključno za delno poplačilo odobrenega 
kredita Eko sklada.
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Pridite, veselo bo!

12. OBČINSKI PUSTNI KARNEVAL

                  Pridejo tudi kurenti!

sobota,25.2., ob 10. uri, v Dravogradu

- zbor mask ob 10:00 na parkirišču pri 
  centru Meža;
- povorka čez most v trg;
- predstavitev mask, živa glasba in 
  pustno rajanje v Lukni.
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