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VSEBINA
Stičišče od 1. aprila 2017 do 30. aprila 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 – april 2017

Kotiček Občine Dravograd

Izpostavljamo: DANAJA GREBENC

Pretekli dogodek: V DRAVOGRADU DVOBOJ ANGLEŽINJ IN 

SLOVENK

Bili smo tam

Obvestila

Ekologija: ZA GRADNJO KAKŠNIH HIŠ DAJE EKO SKLAD 

SUBVENCIJO?

Fotografija na naslovnici: Matic Grudnik 
Rok za oddajo vsebin za majsko številko je 15. april 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, april  2017. Izdajatelj ne odgovarja za spremembe v programu. Za točnost 
informacij odgovarja prijavitelj prireditve.



V Knjižnici Dravograd ob svečanem zaključku 
bralne značke za odrasle »KOROŠCI PA BUKVE 
BEREMO« pripravljajo predstavitev knjige Milene 
Miklavčič z naslovom Ogenj, rit in kače niso za 
igrače. V knjigi se nahajajo zgodbe o spolnosti na-
ših prednikov, ki so unikatne, še nikoli slišane, še 
nikoli prej zabeležene. Avtorica jih je po pripove-
dovanjih z več kot petdesetimi sogovorniki zdru-
žila v knjigo zanimivih in sočnih zgodb. Vljudno 
vabljeni na predstavitev knjige, ki je z naskokom 
najbolj izposojena knjiga in je bila zaradi velike-
ga zanimanja že večkrat dotiskana. Zvesti bralci 
bodo na prireditvi prejeli knjižno in praktično na-
grado.

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

DAN ZA ... IZBOR PRIREDITEV IN DOGODKOV

POSKRBITE, DA RES NE 
BO NIKOLI VEČ!
sreda, 5. april

IZDELAJMO UŠESA 
VELIKONOČNEGA 
ZAJČKA
torek, 11. april

Že komaj čakate, da vas obišče velikonočni zaj-
ček in vam pomaga pobarvati pirhe? Vabljeni na 
delavnico, kjer si boste skupaj izdelali ušesa veli-
konočnega zajčka, jih okrasili, z njimi še koga raz-
veselili in tako lažje pričakali, da pride pravi zajček. 
Delavnica je brezplačna in je primerna za otroke 
starejše od treh let, ostali pa se lahko delavnice 
udeležijo s starši. Prijave so obvezne zaradi naba-
ve materiala, in sicer na telefon 02 87 23 576 od 
ponedeljka do petka, med 12. in 15. uro ali na e-
-naslov mladinskicenter.dr@gmail.com.

Ob 17.00, Mladinski center Dravograd

OGENJ, RIT IN KAČE NISO 
ZA IGRAČE
torek, 18. april

OTVORITEV DVIGALA 
IN KONCERT TRIA 
»AMOROSO«
sreda, 12. april

Dvorec Bukovje je odslej še dostopnejši, saj so v 
njem uredili dvigalo, ki bo obiskovalcem olajša-
lo obisk višjih nadstropij. Otvoritev pridobitve bo 
pospremil koncert klasičnega tria Amoroso, ki ga 
sestavljajo Jana M. Močilnik - flavta, Špela Ram-
šak - violina in Estera Vidakovič Hari - klavir. Tokrat 
se prvič predstavljajo s celotnim koncertom, na 
katerem bodo igrale lahkotno klasično komorno 
glasbo, ki boža dušo in jo popelje v pomlad.

Ob 19.00, Dvorec Bukovje

Četrto predavanje mag. Zmaga Godine v sklopu 
motivacijskih predavanj »Nikoli več!« Spozna-
li boste strategije za premagovanje negativnih 
življenjskih vzorcev, ki vam bodo pomagale 
premagati napake in pripraviti pot za uspeh. Or-
ganizatorja sta Krščanska adventistična cerkev 
Dravograd v sodelovanju s Knjižnico Dravograd.

Ob 18.00, Knjižnica Dravograd



Kulturno društvo Črneče vabi na ogled komedije 
Toneta Partljiča ZA NACIONALNI INTERES v izved-
bi dramske skupine KUD GAJ iz Zgornje Polskave. 
Tokrat si boste lahko ogledali "volilno komedijo", 
ki se dogaja v nekem večjem štajerskem mestu, 
kjer bi Slovenska kmečka stranka želela zmagati 
na lokalnih volitvah za mestnega župana. Druž-
beno dogajanje vre, vnemajo se najrazličnejše 
strasti, ljudje se borijo za svoje interese, lažejo, 
varajo drug drugega; ozadje tvorijo mahinacije z 
denacionalizacijskimi postopki ... Predstava je za 
abonma in izven, cena za izven je 5€. Ta predsta-
va je nadomestni termin za tisto, ki je v januarju 
odpadla. 

Ob 18.00, večnamenska dvorana 
Gasilskega doma Črneče

Vabijo vas, da se udeležite tradicionalnega po-
hoda na Danijelski vrh ob prazniku Dneva upora 
proti okupatorju. Za vse udeležence bo pripra-
vljen brezplačen topel obrok in pijača.  Zaradi 
organizacije prosijo za prijave na telefon (preko 
klica ali SMS sporočila) 031 406 826 ali na e-na-
slov: ks.trbonje@gmail.com

Ob 8.00, pred Gasilskim domom Trbonje
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PROSLAVA OB DNEVU 
UPORA PROTI OKUPATORJU

Dan upora proti okupatorju, ki ga praznujemo 27. 
aprila, ohranja spomin na ustanovitev Osvobodil-
ne fronte slovenskega naroda, osrednje odporni-
ške organizacije Slovencev v drugi svetovni vojni. 
Na proslavi, ki bo dva dni pred praznikom, bodo 
nastopili: Godba na pihala Trbonje, MoPZ Štefan 
Goršek – Čaki, skupina Diatonik in pevec Žan Hut-
majer. Slavnostni govornik bo predsednik ZZB za 
vrednote NOB Tit Turnšek.

Ob 18.00, Dvorec Bukovje

KONCERT SKUPINE 
»STAND BY«
sobota, 22. april

Mladinski center Dravograd obuja koncertno do-
gajanje in vas vabi, da z njimi preživite rockersko 
obarvano soboto. V goste so povabili koroško za-
sedbo Stand By, sestavljeno iz samih prekaljenih 
glasbenikov, ki bo preigravala rock hite slovenske 
in tuje glasbene scene. Tudi žejni ne boste, zato 
vabljeni na večer dobre glasbe. Vstopnine ni!

Ob 22.00, Mladinski center Dravograd

nedelja, 23. april

ZA NACIONALNI 
INTERES

četrtek, 27. april

torek, 25. april

POHOD NA DANIJELSKI 
VRH



PISARNA POMLAD
Oprtje razstave ročnih del Lotke Nenadić.
Ob 18.00, Infopisarna Dravograd

SPOMINSKA SVEČANOST PRI 
HUDOPISKU
V programu bodo nastopili ŽPZ Lipa, 
Pihalni orkester Šentjanž in učenci OŠ Dra-
vograd, slavnostni govornik je polkovnik 
Miran Fišer, načelnik Vojaškega muzeja 
Slovenske vojske.
Ob 17.00, spomenik pri Hudopisku

KOŠARKA - 2. LIGA  skupina D1 - pio-
nirji U-13    DRAVOGRAD KOROŠKA B : 
NAZARJE INPUT 
Ob 10.00, dvorana ŠPiC D

NOGOMET – MLAJŠI DEČKI 1 U-13 
NŠ DRAVOGRAD : DOBRODEJ 
DOBROVCE 
Ob 10.00, Športni center Dravograd

NOGOMET – STAREJŠI CICIBANI 
KOROŠKA U-11 
NŠ DRAVOGRAD : NŠ MARKO ŠULER 
Ob 10.00, Športni center Dravograd

NOGOMET STAREJŠI DEČKI U-15 
VZHOD   DRAVOGRAD-AVTO 
GRUBELNIK : ŠMARTNO 1928
Ob 11.00, Športni center Dravograd

KOŠARKA - 2. LIGA  skupina D1 
pionirji U-13
DRAVOGRAD KOROŠKA B : PREBOLD
Ob 11.30, dvorana ŠPiC D

NOGOMET - 1.MNZ – kadeti U-17
DRAVOGRAD/SL. GRADEC : NŠ MARKO 
ŠULER  
Ob 15.00, Športni center Dravograd

MALO ZA ŠALO, MALO PA ZARES – 
KONCERT
Nastopajo Kvintet Donet, Dekleta Smrtnik 
in Reisberger Sternsinger. Prireditelj je 
Kvintet Donet.
Ob 19.30, Kulturni dom Pliberk

NOGOMET - 1.MNZ – mladinci U-19
DRAVOGRAD/SLOVENJ GRADEC : 
JUROVSKI DOL
Ob 15.00, Športni center Dravograd

ZGODBA O ŽIVALSKEM VRTU
Kulturno društvo Črneče vabi na ogled 6. 
abonmajske predstave -  drame  Zgodba 
o živalskem vrtu, Edward Albee, v izved-
bi dramske skupine Studio A iz Slovenj 
Gradca. Predstava je za abonma in izven. 
»Zgodba o živalskem vrtu« uprizarja 
zgodbo o odtujenosti sodobnega človeka, 
ki je svoje bistvo izgubil v materialistič-
nem svetu, kjer se ne upoštevajo človeške 
vrednote. Predstava je za abonma in izven, 
vstopnina 5 €.
Ob 18.00, večnamenska dvorana 
Gasilskega doma Črneče

Športni dogodki

Turizem

Mladinske dejavnosti

Drugi dogodki

IZBOR PRIREDITEV IN DOGODKOV V BARVAH

Kulturni dogodki
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SOBOTA,  1. april

KOLEDAR PRIREDITEV IN DOGODKOV / april 2017

NEDELJA, 2. april

ČETRTEK, 6. april

PONEDELJEK, 3. april

PETEK, 7. april
MUZIKANTENSTAMMTISCH – OMIZJE 
MUZIKANTOV
Nastopajo glasbeniki z obeh strani meje. 
Prireditelj je Kulturni dom Pliberk.
Ob 19.00, Kulturni dom Pliberk



NOGOMET - 1.MNZ – mladinci U-19
DRAVOGRAD/SL. GRADEC : LENART
Ob 16.00, Športni center Dravograd

VELIKONOČNI KONCERT GODBE NA 
PIHALA OJSTRICA 
Ob 18.00, telovadnica OŠ Dravograd

RIBOLOV – TEKMA ZA VELIKONOČNO 
KOŠARO
Ob 8.00, Ribnik Brdinje

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

NOGOMET – MLAJŠI DEČKI 1 U-13 
NŠ DRAVOGRAD : MARIBOR 1 
Ob 16.30, Športni center Dravograd

OTVORITEV NOVEGA DVIGALA V 
DVORCU BUKOVJE TER KONCERT 
KLASIČNEGA TRIA AMOROSO
Kratka otvoritvena slovesnost in prijeten 
večer s klasično glasbo. Podrobnosti na 
strani 4.
Ob 19.00, Dvorec Bukovje

OBČINSKA ČISTILNA AKCIJA 2017
Vabljeni vsi prostovoljci, da se nam pridru-
žite na zbirnih mestih, da skupaj očistimo 
našo občino. Več na strani 11.
Od 8.00, zbirna mesta po naseljih

TERAPEVTSKI QIGONG SRCE & TANKO 
ČREVO – DELAVNICA
Na delavnici potrebujete športna oblačila 
in obutev. Za udeležbo na delavnici se je 
potrebno prijaviti andrej@chi-trening.si,  
041 654 795). Splet: www.chi-trening.si 
Cena delavnice je 40 €.
Od 9.00 – 15.00, Dvorec Bukovje

NOGOMET 3. SNL - ČLANI 
KOROŠKA DRAVOGRAD : S. ROJKO 
DOBROVCE
Ob 16.00, Športni center Dravograd

KOŠARKA 4. LIGA – ČLANI
DRAVOGRAD KOROŠKA : ŽOLNASTI 
TROTI
Ob 21.00, dvorana ŠPiC D
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IZDELAJMO UŠESA VELIKONOČNEGA 
ZAJČKA
Velikonočna ustvarjalna delavnica za 
otroke. Prijave so obvezne zaradi nabave 
materiala, in sicer na telefon 02 87 23 576 
od ponedeljka do petka, med 12. in 15. uro 
ali na e-naslov mladinskicenter.dr@gmail.
com. Podrobnosti na strani 4.
Ob 17.00, Mladinski center Dravograd

SOBOTA, 8. april

PONEDELJEK, 10. april

TOREK, 11. april

SREDA,  12. april

SOBOTA,  15. april

NEDELJA, 9. april
KOŠARKA 1. LIGA – pionirji- U-15
DRAVOGRAD KOROŠKA : KŠ SANI 
BISTRICA
Ob 10.00, dvorana ŠPiC D

LEPO JE POMLADI
Območno revijo otroških in mladinskih 
pevskih zborov bodo tokrat organizirali 
in izvedli v dvorani ŠPiC D. Predstavili se 
bodo otroški in mladinski pevski zbori 
naše občine. 
Ob 17.00, Dvorana ŠpicD

NEDELJA, 16. april



BACHOVE CVETNE ESENCE
Predava Irena Roglič Kononenko.
Ob 17.00, Mladinski center Dravograd

KONCERT GŠ SLOVENJ GRADEC IN SGŠ 
DEŽELE KOROŠKE
Nastopajo Učenci in učenke obeh Glasbe-
nih šol. Prireditelja sta Slovenska GŠ Dežele 
Koroške in Kulturni dom Pliberk.
Ob 18.00, Kulturni dom Pliberk

OSREDNJA OBČINSKA PROSLAVA OB 
DNEVU UPORA PROTI OKUPATORJU
Nastopili bodo: GP Trbonje,  MoPZ Štefan 
Goršek – Čaki, skupina Diatonik in pevec 
Žan Hutmajer. Slavnostni govornik bo 
predsednik ZZB za vrednote NOB Tit Turn-
šek. Več na strani 5.
Ob 18.00, Dvorec Bukovje

OGENJ, RIT IN KAČE NISO ZA IGRAČE
Predstavitev knjige Ogenj, rit in kače niso 
za igrače avtorice Milene Miklavčič ob sve-
čanem zaključku bralne značke za odrasle 
»KOROŠCI PA BUKVE BEREMO«. Podrobno-
sti na strani 5.
Ob 18.00, Knjižnica Dravograd

PERMAKULTURA VČERAJ, DANES, 
JUTRI
Predava dr. Ana Vovk Korže.
Ob 18.00, Dvorec Bukovje

08
STRAN Terminski razpored prireditev in dogodkov v občini Dravograd

ZA NACIONALNI INTERES
Komedija Toneta Partljiča v izvedbi dram-
ske skupine KUD GAJ iz Zgornje Polskave. 
Predstava je za abonma in izven. Nadome-
sti termin za januarsko predstavo. Več na 
strani 5.
Ob 18.00, večnamenska dvorana 
Gasilskega doma Črneče

TOREK, 18. april

TOREK, 25. april

SOBOTA, 22. april

KOLEDAR PRIREDITEV IN DOGODKOV / april 2017

SREDA, 26. april
FILMSKI FESTIVAL KRATKIH FILMOV 
Prireditelj je Kulturni dom Pliberk.
Ob 19.30, Kulturni dom Pliberk

NOGOMET STAREJŠI DEČKI U-15 
VZHOD 
DRAVOGRAD / AVTO GRUBELNIK – 
RUDAR VELENJE
Ob 11.00, Športni center Dravograd

NOGOMET - 1.MNZ – kadeti U-17
DRAVOGRAD / SL. GRADEC : KOROTAN 
PREVALJE 
Ob 16.00, Športni center Dravograd

NOGOMET 3. SNL - ČLANI 
KOROŠKA DRAVOGRAD : MARIBOR B
Ob 16.30, Športni center Dravograd

KONCERT ROCK SKUPINE STAND BY
Vstop prost! Organizatorji so Mladinski 
center Dravograd, JZ Dravit Dravograd, 
JSKD OI Dravograd. Več podrobnosti na 
strani 5.
Ob 22.00, Mladinski center Dravograd

NEDELJA, 23. april

MALI NOČNI KVARTET
Abonma. Nastopa Prešernovo gledališče 
Kranj. Prireditelja sta Slovenska prosvetna 
zveza in Kulturni dom.
Ob 19.30, Kulturni dom Pliberk

ČETRTEK, 20.  april

BILO JE: „HRANILNIŠTVO NA KORO-
ŠKEM“
Vabljeni na prireditev, ki jo organizirata TD 
Dravograd in KS Dravograd.
Ob 18.00, Cerkev sv. Vida



O B V E S T I L O   L A S T N I K O M   P S O V
Spoštovani lastniki psov!

Ne pozabite, da morate svoje ljubljenčke zaščititi 
proti nevarni bolezni STEKLINI, zato preverite 
določene datume cepljenja v pasji knjižici.

Hvala.

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

NOGOMET - 1.MNZ – kadeti U-17
DRAVOGRAD-SL. GRADEC : NŠ ŠENTILJ 
MOND 
Ob 17.00, Športni center Dravograd

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

NOGOMET 3. SNL - ČLANI 
KOROŠKA DRAVOGRAD : ŠMARJE PRI 
JELŠAH
Ob 17.00, Športni center Dravograd

V NARAVO PO ZABAVO
Prireditelja TD Dravograd in KS Dravograd
Ob 17.00, Ribiški dom

09
STRAN

ČETRTEK, 27. april
TRADICIONALNI POHOD NA DANIJEL-
SKI VRH
Za vse udeležence bo pripravljen brezpla-
čen topel obrok in pijača.  Zaradi organi-
zacije prosimo za prijave na telefon 031 
406 826, e-naslov: ks.trbonje@gmail.com 
ali pošljite SMS.
Ob 8.00, pred Gasilskim domom Trbonje

REKREATIVNI POHOD UPOKOJENCEV 
IN OSTALIH KRAJANOV NA VIČ
Organizirajo ga DU Dravograd, KS Dra-
vograd in občinska organizacija ZB za 
vrednote NOB Dravograd.
Ob 9.00, pred Zdravstvenim domom 
Dravograd

FILMSKI FESTIVAL KRATKIH FILMOV 
Prireditelj je Kulturni dom Pliberk.
Ob 19.30, Kulturni dom Pliberk

SOBOTA,  29. april
NOGOMET – STAREJŠI CICIBANI 
KOROŠKA U-11 
NŠ DRAVOGRAD : PECA 
Ob 10.00, Športni center Dravograd

NEDELJA, 30. april
NOGOMET - 1.MNZ – mladinci U-19
DRAVOGRAD / SL. GRADEC : 
CERKVENJAK
Ob 16.00, Športni center Dravograd





KOTIČEK OBČINE DRAVOGRAD
Obvestila in informacije občinske uprave
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OBČINSKA ČISTILNA AKCIJA 
8. april 2017

Občina Dravograd bo skupaj s KS Črneče, KS Dravograd, KS Libeliče, KS Šentjanž pri Dravo-
gradu in KS Trbonje, 8. aprila 2017, z začetkom ob 8.00 uri, organizirala prostovoljno akcijo 
čiščenja naselij v občini Dravograd.
Udeleženci akcije boste na zbirnih mestih v krajevnih skupnostih prejeli vrečke za smeti in ob 
zaključku malico.   Vljudno vabimo člane vseh društev v občini, da se čistilni akciji pridružite. 
Zaradi lažje izvedbe lahko društva pred akcijo udeležence prijavite predsednikom KS. Prijava 
udeležbe ni obvezna !
Akcija bo potekala v vsakem vremenu. Čistili bomo predvsem razpršene komunalne od-
padke po naseljih v občini, ob sprehajalnih in kolesarskih poteh, ob lokalnih in gozdnih cestah 
ter bregovih rek. Odpadke bomo zbirali ločeno, suho – mokro. Za odvoz zbranih odpadkov 
bo poskrbelo Javno komunalno podjetje Dravograd d.o.o., tel. št. 02 87 21 110.

Zbirna mesta in kontakti:

Gasilski dom Črneče, KS Črneče, predsednik: Marko KOGELNIK, GSM: 031 619 306, E-naslov: 
kmetija.klancnik@kanet.si; kscrnece@gmail.com.

Gasilski dom Dravograd - novi, KS Dravograd, predsednik: Ferdo ABRAHAM, GSM: 041 714 
844,  E-naslov: ferdo.abraham@gmail.com; ks.dravograd@kanet.si.

Gasilski dom Libeliče, KS Libeliče, predsednik: Jože PŠENIČNIK, GSM: 051 386 591, E-naslov: 
psenicnikjoze@gmail.com; krajevnaskupnost@libelice.si.

Dom zveze borcev Šentjanž, KS Šentjanž pri Dravogradu, predsednik: Peter 
ŠTUMBERGER, GSM: 031 392 580, E-naslov: stumbergerpeter@gmail.com; 
ks.sentjanzpridravogradu@gmail.com.

Gasilski dom Trbonje, KS Trbonje, Predsednik: Bogdan BREZOVNIK, GSM: 031 406 826,  E-
-naslov: ks.trbonje@gmail.com.

Ribiški dom Dravograd, Koroška ribiška družina, Robert PREGLAU, GSM: 041 248 254.

Koordinatorka akcije je  Dominika Knez, tel. št. 031 606 908, e-naslov dominika.knez@dravo-
grad.si.

Vljudno vabimo vse prostovoljce, da se nam pridružite in vas hkrati prosimo, da poskrbite 
za osebno zaščito in lastno varnost !
Pokažimo, da nam ni vseeno za kraj, v katerem bivamo in s tem opomnimo tiste, ki se tega 
še ne zavedajo.



DANAJA GREBENC

DANAJA GREBENC IZ TRBONJ ŠTEJE ŠELE 11 LET PA JE ŽE PRAVA MALA VIRTUOZINJA NA DIATONIČNI 
HARMONIKI. LANI JE POSTALA DRŽAVNA  PRVAKINJA V STAROSTNI SKUPINI DO 10 LET, JANUARJA LETOS 
PA JE ZMAGALA NA  MEDNARODNEM TEKMOVANJU ZA NAGRADO AVSENIK.

D      anaja Grebenc je stara 11 let, doma  iz 
Trbonj in obiskuje 5. razred OŠ Nezna-
nih talcev Dravograd. Harmoniko je 

začela igrati že v vrtcu, ko je bila stara šest 
let. Najprej se je dve leti učila v glasbeni šoli 
Gotar, pri osmih letih je pričela obiskovati  
Glasbeno šolo Rošer.

v januarju 2016 je na tekmovanju harmoni-
karjev za nagrado Avsenik osvojila srebrno 
plaketo. Takrat je dobila dodatno motivacijo 
in še z večjim elanom nadaljevala z vsako-
dnevno vadbo.

V maju 2016 se je udeležila državnega tek-
movanju za pokal Cyrilla Demiana, njena 
predstavitev je prepričala strogo komisijo, da 
se je uvrstila v finale petih najboljših tekmo-
valcev od skupno 62 in  dosegla 1. mesto 
v svoji starostni skupini  ter s tem posta-
la državna prvakinja v starostni skupini 
do 10 let. V maju je osvojila še 1. mesto v 
Lokavcu na Primorskem, zlato priznanje 
na tekmovanju harmonikarjev na Muti, za 
pokal Mislinjske doline pa je prejela 1. me-
sto med posamezniki in  postala absolutna 
zmagovalka med vsemi tekmovalci.

Njen mentor je postal Klemen Rošer. Že 
na samem začetku je spoznala, da je njej 
sorodna duša, predvsem, ker  je zelo umir-
jen,  prijazen in deloven. Klemen je njen 
velik vzornik. V dveh letih in pol jo je na-
učil  zelo veliko novih pesmi,  sodeluje v 
harmonikarskem orkestru Rošer, predvsem 
pa se veseli vsakega nastopa s harmoniko.

V lanskem letu sta se z mentorjem začela 
intenzivno pripravljati na prva tekmovanja,  
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IZPOSTAVLJAMO
BESEDILO: Darja Grebenc, FOTOGRAFIJE:  družina Grebenc



3. julija 2016 se je Danaja udeležila 22. 
Evropskega prvenstva v igranju na diato-
nično harmoniko v Italijanskem Attimisu in 
dosegla 1. mesto v starostni skupini do 10. 
let in s tem postala poleg državne prvakinje 
še evropska prvakinja v svoji starostni 
skupini.

Po Evropskem prvenstvu v Attimisu je še z 
večjim veseljem in trudom nadaljevala svo-
jo harmonikarsko kariero, v juliju je osvojila 
še 1. mesto v starostni kategoriji do 10 let za 
pokal Ruške koče in 1. mesto v starostni sku-
pini do 10. let za Pokal Pohorske cokle, avgu-
sta 2. mesto v Sodražici, 1. mesto v Sobračah.

Na  državnem tekmovanju harmonikark 
septembra 2016 je  na Velikem Trnu pri Kr-
škem prejela zlato medaljo, na Pokalu na-
rodnih noš v Kamniku  je osvojila 1. mesto v 
svoji starostni skupini do 10 let. Oktobra  je 
bila na mednarodnem tekmovanju v Neu-
marktu v Avstiji druga v svoji starostni skupi-
ni in prejela priznanje z odličnim uspehom. 

Prav poseben uspeh pa je dosegla letos 
29. januarja, ko je na mednarodnem tek-
movanju za nagrado Avsenik presenetila 
tako mednarodno komisijo kot vse ostale, 
odigrala vrhunsko dve skladbi, prejela vseh 
možnih 100 točk,  zlato priznanje in po-
stala zmagovalka tekmovanja med 103 
tekmovalci (poleg Blaža Potočnika in Klare 
Missebner, ki sta prav tako prejela 100 točk). 
Takšnega  uspeha tudi sama ni pričakovala 
in kar nekaj dni ni prav dojela, kaj je naredila.

Za kvalitetno izvedbo tekmovalnih pesmi  
v času pred tekmovanjem se z mentorjem 
Klemnom intenzivno pripravljata, seveda 
pa mora tudi sama zelo pridno delati, v tem  
času dnevno vadi tudi po dve  uri. Sedaj se 
že pridno pripravlja na letošnja tekmovanja. 
Tekmovanja ji zelo veliko, pomenijo saj s tem 
dobi še večjo motivacijo, ki jo potrebuje za 
intenzivno vadbo, vsak osvojen dosežek 
pa ji daje dodaten zagon.  Za vse doseže-
ne uspehe pa ima veliko zaslug tudi njen 
mentor Klemen Rošer, zato posebna zahvala 
tudi njemu. Upamo, da bosta še naprej tako 
vztrajna, predvsem pa uspešna.

Poleg harmonike igra Danaja še klavir in sin-
tisajzer, uči pa se tudi solo petja. V prostem 
času zelo rada kolesari, rola, pleše, pozimi pa 
z mamico in očkom veliko smuča. 

Veliko nastopa na raznih prireditvah in je  
zelo vesela, kamorkoli jo povabijo. Njena  
velika želja je, da bi harmonika bila še dolga 
leta njena prijateljica, Klemen Rošer pa njen 
mentor.

13
STRAN



14
STRAN

V DRAVOGRADU DVOBOJ 
ANGLEŽINJ IN SLOVENK

V ZAČETKU MARCA SMO V DVORANI ŠPIC D GOSTILI PRAV POSEBEN IN ZANIMIV ŠPORTNI DOGODEK. 
PRVIČ SO DVORANO ZASEDLE IGRALKE NAMIZNEGA TENISA IN SICER SLOVENSKA TER ANGLEŠKA 
NAMIZNOTENIŠKA REPREZENTANCA. DOGODEK JE IMEL TOLIKO VEČJO TEŽO, SAJ SO SE SPOPADLE NA 
KVALIFIKACIJSKI TEKMI ZA EVROPSKO PRVENSTVO.

P   red zadnjim krogom je imela slovenska 
ženska namiznoteniška reprezentanca pri-
ložnost, da se v Dravogradu uvrsti v doda-

tne kvalifikacije za nastop v elitni skupini, a je ni 
izkoristila.

Slovenska reprezentanca je po uvodnih pre-
senečenjih imela možnosti, da se uvrsti naprej, 
a so bile Angležinje premočne, zato bodo Slo-
venke na jesenskem evropskem prvenstvu v 
Luksemburgu igrale v drugem kakovostnem ra-
zredu, kjer se bodo borile za mesta od 17. do 32. 

Selektorka slovenske reprezentance Vesna Oj-
steršek je v Dravograd pripeljala dve izkušeni 
igralki - Alex Galič, ki je dva dni pred tem postala 
državna prvakinja med članicami, in Ravenčanko 
Manco Fajmut, ki je bila na državnem prvenstvu 
druga. Poleg teh dveh izkušenih igralk  sta bili tu 
še dve mladinki - Ana Tofant iz Mengša in Ta-
mara Pavčnik iz Hrastnika. Taktična postavitev 
proti nekoliko bolje rangiranim igralkam Anglije 
na svetovni lestvici se selektorki ni izšla po načr-
tih. Naše žal niso bile kos Angležinjam, ki so šte-
vilnim gledalcem in navijačem v dvorani prika-
zale res dobro igro in zmagale z rezultatom 3:2. 

Ta športni praznik, kot so ga poimenovali neka-
teri, je poskrbel za promocijo namiznega tenisa-
tudi v našem kraju, kjer ni deležen tolikšne po

zornosti, a se vendarle lahko pohvalimo z držav-
no prvakinjo v tem športu. 12-letna Črnečanka 
Nuša Kadiš, sicer igralka kluba Fužinar Interdi-
skont z Raven, je namreč pred kratkim osvojila 
laskavi naziv v kategoriji mlajših kadetinj, za kar 
ji je čestital tudi predsednik Namiznoteniške 
zveze Slovenije mag. Marjan Hribar in pod-
župan Anton Preksavec, ki ji je izročil tudi darilo. 

Upamo, da bo dvorana tudi v prihodnje gostila 
še kak podoben športni dogodek na najvišji rav-
ni in vas že zdaj vabimo k obisku.

PRETEKLI DOGODEK
BESEDILO: Katja Čevnik, FOTOGRAFIJA:  Matic Grudnik
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12. Občinski pustni 
karneval, 25.2. 2017
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Odprtje razstave Fotokluba 
Koroška, 3.3. 2017
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Od Pliberka do Traberka, 
4.3. 2016
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(Jožefov) sejem na mostu, 
18.3. 2017
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Mednarodi turnir v judu, 
18.3. 2017
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Ustvarjalna delavnica, 22.3. 
in počitniške aktivnosti
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OBVESTILA
Obvestila društev in drugih organizacij

KNJIŽNICA DRAVOGRAD

2. april - NOČ KNJIGE
Ob slovenskih in svetovnih dnevih knjige novim članom poklanjamo brezplačno enoletno članstvo, 
vsi člani pa lahko predolgo izposojeno gradivo vrnejo brez zamudnine.
25. april ob 16.30 - ZAKLJUČEK PRAVLJIČNIH UR
Otroci, ki so vsak teden prisluhnili pravljici in zbirali pravljične nalepke, bodo prejeli nagrado in se 
posladkali.

OSNOVNA ŠOLA NEZNANIH TALCEV DRAVOGRAD

Dragi učenci/drage učenke in starši, vabimo Vas, da se v okviru Dneva zdravja ter projektov Fit4Kid 
in Zdravega življenjskega sloga udeležite SPOMLADANSKE OČIŠČEVALNE AKCIJE, ki bo v soboto, 
08.04.2017. Zbirno mesto bo pred OŠ Neznanih talcev Dravograd. Želimo, da v akciji sodelujete tudi 
Vi. Z lastnim zgledom  lahko pokažemo mlajši in starejši generaciji, kako pomembna je skrb za okolje 
in kakšen vpliv imamo posamezniki, ko združimo moči. Prispevajte k večji čistoči in bolj urejenemu 
okolju!

                                                                   UČENCI IN UČITELJI OŠ NEZNANIH TALCEV                    
                                                                     DRAVOGRAD SE PRIDRUŽUJEMO VSESLOVENSKEMU 
                                                                   OZAVEŠČEVALNO-HUMANITARNEMU  PROJEKTU 
                                                                   JAZ, TI, MI ZA SLOVENIJO – STARA PLASTENKA 
                                                                       ZA NOVO ŽIVLJENJE.

ZBRANA SREDSTVA BODO V CELOTI NAMENJENA ZA SOFINANCIRANJE NAKUPA OGRE-
VALNE MIZICE V IZOLSKI PORODNIŠNICI.
ŠOLA, KI BO ZBRALA NAJVEČ PLASTENK (KG/UČENCA), BO PREJELA ZANIMIVO NAGRADO.
ZBIRALNO MESTO: ZABOJNIK ZADAJ ZA OŠ NEZNANIH TALCEV DRAVOGRAD.
TERMIN: OD 22. 3. 2017 DO 22. 4. 2017.
PLASTENKE MORAJO BITI ČISTE, POPOLNOMA IZPRAZNJENE IN STISNJENE, ČE JE LE 
MOGOČE, ZAPRTE S POKROVČKOM.
V ZABOJNIK ODLOŽITE SAMO PLASTENKE BREZ EMBALAŽE, V KATERI JIH BOSTE PRINESLI.

 

Zbiranje informacij o prireditvah in dogodkih se posreduje najkasneje do 15. v mesecu:
Robert Preglau, e-pošta: robert.preglau@jskd.si, telefon: 02 87 23 581.
Navodila za objavo prireditev in dogodkov so objavljena: www.dravit.si/sticisce
Navodila za objavo oglasov so objavljena: www.dravit.si/sticisce
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PLANINSKO DRUŠTVO DRAVOGRAD

ŽERJAV – LOVSKA KOČA DUKLES - JAZBINA
nedelja, 23. april 2017
Vodnik in prijave:  Jože Kladnik 051 684 192 ali joze.kladnik@elektro-celje.si.
Zahtevnost ture: lahka nezahtevna pot (L), skupaj 4 ure hoje.
Prevoz: osebni avtomobili.
Opis ture:  Zberemo se pred občino Dravograd in se z osebnimi avtomobili odpeljemo do Žerjava, 
tu se začne pohod. Povzpnemo se na greben Pogorevca in po grebenu nadaljujemo pot do Lovske 
koče Dukles, med potjo so bogata rastišča vresja, velikega jegliča (avrikelj)  in planinskega cvetja. Na 
skalnem pobočju se razprostirajo rastišča z lepimi rumenimi cvetovi avriklja, ki je zaščiteno planinsko 
cvetje. Pri lovski koči sledi počitek in spust v dolino Jazbine in povratek v Žerjav na izhodišče poti.

PLANINARJENJE PO OTOKU VISU
od 27. aprila do 2. maja 2017
Vodnik in prijave:  Milan Kotnik 031 393 319 in Ivana Kotnik 051 315 963 ali ivana.kotnik@gmail.com.
Zahtevnost ture: lahka nezahtevna pot (L), 5 do 6 ur dnevno.
Prevoz: avtobus.
Opis ture:  Na štiridnevnem potepanju bomo prehodili otok Vis po dolgem in počez, saj se po otoku 
razprostirajo tri planinske verige. Prehodili bomo večji del vseh markiranih planinskih poti, se pov-
zpeli na najvišje vrhove  Hum 587 m, Sv. Duh 563 m in Mali Hum 514 m. Obiskali bomo tudi planinski 
dom Sveti Andrija (267 m) nad mestecem Visom. Podali se bomo tudi na prečenje sosednjega otoka 
Biševo, poznanega po naravni znamenitosti Modra špilja.

TURNO-KOLESARSKA TURA NA KOŠENJAK
sobota, 22. april 2017
Prijave: Dani Golob 031 316 430 ali danilo.golob@ktv-ravne.net.
Podatki o turi: Skupna dolžina poti: 29 km, višinski metri: 700 m, potreben čas: 3,45 h, težavnost: V3, 
S3 (deli poti V4, S5).

NOGOMET - ONL DRAVOGRAD

•  nedelja,    2.4. 2017 - 1. kolo,                    •  nedelja,   9.4. 2017 - 2. kolo, 
•  nedelja, 23.4. 2017 -  3. kolo,                   •  nedelja, 30.4. 2017 - 4. kolo.
Prve tekme se pričnejo ob 9.00 uri in druge ob 10.10 uri na igriščih v ŠC, Libeličah in na Viču.

KEGLJANJE - OBČINSKO TEKMOVANJE DVOJIC IN POSAMEZNO

• sobota, 1.4. 2017 - 3. kolo,   • sobota, 8.4. 2017 - 4. kolo,   • sobota, 22.4. 2017- finale posamezno 
Tekmovanja se prično ob  14.00 uri na kegljišču Športnega centra Dravograd.

1. MAJSKI NOČNI TURNIR V KEGLJANJU

V četrtek, 27.4., petek, 28.4. in soboto, 29.4. 2017 bo na kegljišču v Dravogradu potekal tradicio-
nalni 1. majski turnir v kegljanju. Začetek turnirja ob 15.00 uri.



TERAPEVTSKI QIGONG SRCE & TANKO ČREVO
Kdaj: sobota, 8. 4. 2017, od 9. do 15. ure.
Kje: Dvorec Bukovje, Dravograd.
Oprema: športna oblačila in obutev.
Za udeležbo na delavnici se je potrebno prijaviti na:
e-pošta: andrej@chi-trening.si, tel: 041 654 795.
Cena delavnice: 40 €.
Splet: www.chi-trening.si.

Srce regulira pretok krvi, ki je preko žil povezana z vsemi ostalimi organi 
in deli telesa. Ko srce bije mirno in usklajeno, se počutimo dobro. V 
filozofiji qigonga predstavlja srce element ognja, katerega energija se po 
meridianih  pretaka po celem telesu.  Pravijo, da v srčni palači prebiva 
duh- shen, ki vodi qi po energijskih kanalih. Ta poteka vzporedno z 
žilnim sistemom in neposredno vpliva nanj. Srce je živ instrument, ki se 
na vplive okolice odzvanja intuitivno. Njegovi odzivi so nekajkrat hitrejši 
od razumskega odziva iz možganov. 

Z vadbo terapevtskega qigonga spodbudimo proces pretoka življenjske 
energije po telesu.  Pripomoremo  k boljši cirkulaciji krvi in razbremen-
imo srce, kar je še posebej pomembno v današnjem prehitro tekočem in 
stresnem času.

IZDELAVA CVETNONEDELJSKE BUTARE 
 

08.04.2017 OD 10. URE DALJE, PRED VIDOVO CERKVIJO V 
DRAVOGRADU 

 
- Izdelava cvetnonedeljske butare 
- Delavnica izdelave rož iz krep papirja 
- Delavnica izdelave velikonočne sveče 
- Razstava izdelkov Marine Štamulak in ročnih del članic TD Dravograd 

 
VLJUDNO POVABLJENI 

Pekli bomo tudi naše sladke miške in skupaj kakšno zapeli! 

Turistično društvo Dravograd in KS Dravograd 
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ZA GRADNJO KAKŠNIH HIŠ DAJE 
EKO SKLAD SUBVENCIJO?

E ko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, sub-
vencionira gradnjo ali nakup pasivne oziro-
ma skoraj nič energijske nove eno- ali dvo-

stanovanjske stavbe.

Pravica do nepovratne finančne spodbude se 
dodeli za gradnjo ali nakup nove eno- ali dvo-
stanovanjske stavbe, za katero je pridobljeno 
pravnomočno gradbeno dovoljenje in katere 
energijska učinkovitost bo v segmentu računske 
rabe energije za ogrevanje, izračunane po meto-
di za pasivne stavbe »PHPP«, manjša ali enaka 15 
kWh/m2a. To pomeni, da bo ta hiša, ko bo zgra-
jena in naseljena, na kvadratni meter ogrevane 
površine porabljala 15 kWh toplotne energije v eni 
kurilni sezoni. Če ima hiša 150 m2 neto ogrevane 
površine, bi bila poraba kurilnega olja 225 litrov v 
kurilni sezoni!

Kako lahko hiša dosega tako nizko rabo ener-
gije za ogrevanje? Nizko rabo energije v taki hiši 
omogoča zelo dobro toplotno izoliran ovoj zgrad-
be brez toplotnih mostov. Zaradi vgrajene prezra-
čevalne naprave z vračanjem toplote taka stavba 
tudi toplotnih izgub zaradi prezračevanja skorajda 
nima oziroma so te zelo male.

Obvezna je vgradnja ene od oblik centralnega 
sistema prezračevanja z vračanjem toplote od-
padnega zraka. Stanovanjske prezračevalne eno-
te s sistemom za rekuperacijo toplote, namenjene 
centralnemu prezračevanju, morajo dosegati to-
plotni izkoristek rekuperacije toplote vsaj 80 % in 
specifično vhodno moč vsaj 0,45 W/(m3/h). Ustre-

znost naprave bo preverjana na podlagi izjave o 
skladnosti, podatkovnega lista izdelka za ustrezno 
podnebno cono in na podlagi merilnega poročila. 

Dovoljena je le vgradnja zunanjega stavbnega 
pohištva s toplotno prehodnostjo manjšo ali 
enako 0,9 W/m2K (vatov na meter kvadrat kelvi-
na), z najmanj trojno zasteklitvijo, in sicer po na-
čelu tesnenja v treh ravninah, kot je opredeljeno 
v smernici RAL.
 
Dovoljena je le vgradnja sodobnih generator-
jev toplote z visoko energijsko učinkovitostjo. 
V primeru uporabe fosilnih goriv so dovoljene le 
kondenzacijske plinske kurilne naprave. Stavba 
mora najmanj 50 % dovedene energije za delova-
nje stavbe pokriti iz obnovljivih virov energije.

Ustreznost načrtovane gradnje pasivne oziroma 
skoraj nič energijske nove eno- ali dvostanovanj-
ske stavbe se preverja na podlagi izračuna »PHPP«, 
projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja 
PGD (vodilna mapa, načrt arhitekture), ter projekta 
za izvedbo PZI (načrt arhitekture, načrt strojnih in-
stalacij ogrevanja in prezračevanja).
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NAJVEČJA
PONUDBA 
IN
NAJBOLJŠE 
CENE

- MOTORNA OLJA
- AVTODELI
- MOTO PROGRAM
- DODATNA OPREMA
- AVTOKOZMETIKA
- PNEVMATIKE

OLJNI CENTER IN AVTODELI
MARIBORSKA CESTA 38
2370 DRAVOGRAD

TEL: 02 87 10 350, 041 400 445
MAIL: INFO@OLJNI-CENTER.SI

NAJVEČJA
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CENE


