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VSEBINA
Stičišče od 1. do 30. novembra 2017

Sledite nam na socialnem omrežju FACEBOOK
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Dan za ... izbor prireditev in dogodkov

Koledar prireditev in dogodkov – od 1. do 30. novembra 2017

Napoved dogodka: HELP! NAJBOLJŠA EVROPSKA BEATLES »TRIBUTE« SKUPINA V 

                                     DRAVOGRADU

Kotiček Občine Dravograd:  PROSTE KAPACITETE MPIK2 

Promocija zdravja: REFERENČNE AMBULANTE

Pretekli dogodek:  24.  LIKOVNI EX TEMPORE 2017

Bili smo tam

Obvestila

Ekologija: PRENOVLJENI RAZPISI EKO SKLADA

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

3.9. 

10.9. 

17.9. 

24.9. 

Shod čarovnic
Dvorec Bukovje
                       torek, 31.10. 
                  ob 17.00

čarovniški plesi + delavnice 
+ poslikave + kuhanje zvarkov  

+ zacumprani posladki 
+ stena smrti + ognjeni spektakel 

Čupakabra + presenečenje = 
strašno razvedrilni večer

Območna izpostava Dravograd

Organizirani prevozi 
avtobusna postaja - 

dvorec!
Vstopnina 2 €.



ČILI TRŽNICA

Tudi letos učenci in učitelji OŠ Neznanih talcev  
Dravograd v veseli december vstopajo s pra-
znično tržnico. Pripravili so zanimiv izbor najra-
zličnejših 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 17.30 uri pa bo 
v telovadnici prireditev, kjer boste lahko uživali v 
programu in  mojstrovinah F&B Acrobatics.
Ob 17.00, OŠ NT Dravograd

V knjižnici niso samo knjige, tam poteka tudi vse-
življenjsko učenje,  tokrat z otvoritvijo študijskega 
krožka na temo predelava starega tekstila. Si želi-
te izdelati unikaten šal, kapo, torbico, novoletno 
darilo? Vse to se da narediti z malo ustvarjalnosti, 
brez stroškov, iz ponošenih oblačil, ki vam zaseda-
jo prostor v omari. Na študijskem krožku boste re-
zali, šivali, lepili, krojili enostavne izdelke, ki bodo 
popestrili vašo garderobo. Prijavi se lahko vsak, 
tudi če še nikoli ni šival, na telefon 02 87 10 760 ali 
e-naslov: knjiznicadra@dra.sik.si.

Ob 16.00, Knjižnica Dravograd

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
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05
STRANDogajanje v naslednjih tednih. Izbor edinstvenih dogodkov, ki jih gotovo ne bomo zamudili.

DAN ZA ... IZBOR PRIREDITEV IN DOGODKOV

Čili je po okusu ostra začimba, pridobivajo jo iz 
drobnih plodov istoimenske grmičaste tropske 
rastline iz rodu paprik. Plodovi so lahko zelene, 
rdeče ali zlatorumene barve, večinoma dolgi 
zgolj dva do tri centimetre. Čili se uporablja za 
začinjanje zelenjavnih jedi, pikantnih omak, na-
mazov, kot dodatek zelenjavnim enolončnicam, 
nepogrešljiv pa je tudi v tradicionalni mehiški 
jedi chili con carne in se lahko kombinira tudi s 
sladkimi jedmi. Pridite na izmenjavo semen čilijev, 
paradižnika in ostale zelenjave ter pokušino raz-
ličnih dobrot in seveda chili con carne-ja. Vabita 
Čili društvo Pomurje in Hotel Dravograd.

Od 12.00 do 17.00, Hotel Dravograd

Mladi nadebudni pesniki se vsako leto v začetku 
novembra zberejo v Dvorcu Bukovje, kjer se dva 
dneva družijo, obiskujejo organizirane pesniške 
delavnice in imajo literarne nastope. Za zaključek 
pa se z deklamacijo svojih del še predstavijo šir-
šemu občinstvu. Ker pa je to olimpijada, bo žirija 
najizrazitejšega avtorja nagradila s kotizacijo za 
Literarno šolo 2018 (JSKD), z organizacijo literar-
nega večera, z najmanj eno tiskano in/ali spletno 
objavo njegovih pesmi ter s knjižno nagrado, s 
katero bodo nagrajeni tudi vsi udeleženci 18. Pe-
sniške olimpijade. Vabljeni.

Ob 19.00, Dvorec Bukovje

SREČA NA KREDIT

POTOPISNO PREDAVANJE 
O MALEZIJI

Kulturno društvo Črneče vas vabi na ogled kome-
dije v izvedbi dramske skupine Škofja vas. Gre za 
prvo od petih gledaliških predstav za abonma in 
izven. Cena abonmajske vstopnice je 20€, vsto-
pnina za ogled vsake posamezne predstave pa 
znaša 6€. Vstopnice za abonma lahko rezervirate 
na tel. št. 041252671, oziroma jih kupite pol ure 
pred predstavo na blagajni.

Ob 18.00, dvorana Gasilskega doma 
Črneče

SIBIRSKA FITOMEDICINA

Na predavanju, ki ga prireja društvo Ajda Koroška, 
se boste učili prepoznavati in uporabljati zaklade 
naše narave. Predavanje bo vsebovalo tri temat-
ska področja: 9 najmočnejših zdravilnih rastlin, 9 
najpogostejših bolezni, 9 nasvetov  za zdravje in 
moč telesa in duha. Predava Maria Ana Kolman. 
Vstop je prost.

Ob 17.00, Dvorec Bukovje

PRAZNIČNA TRŽNICA

V debatnem krožku bodo sodelovali zlati bralci 
OŠ Neznanih talcev Dravograd in OŠ Šentjanž pri 
Dravogradu. V novi sezoni je tematika zdravilo. 
Knjiga je zdravilo – za našo glavo, dušo in srce. 
V tem sklopu Knjižnih mišic bodo med knjižnimi 
policami iskali recepte za zdravo življenje,  spo-
znavali različne kategorije knjižnega gradiva ter 
pripravili knjižno »tableto« za skorajda vsako situ-
acijo v življenju.

Ob 13.00, Knjižnica Dravograd

ponedeljek, 6. november

IZ OMARE NA ULICO

LITERARNI VEČER 
18. PESNIŠKE OLIMPIJADE

KNJIŽNE MIŠICE

sobota, 11. november

nedelja, 12. november

ponedeljek, 13. november

torek, 14. november

četrtek, 23. november

sobota, 25. november

četrtek, 30. november



KOŠARKA – pionirji U-15 – 2. SKL
DRAVOGRAD KOROŠKA B : KELEJA
Ob 10.00, Dvorana ŠPiC D

NOGOMET  - MLAJŠI DEČKI 1 
NŠ DRAVOGRAD : NK MB TABOR
Ob 12.00, Športni center Dravograd

SREČA NA KREDIT
Komedija v izvedbi dramske skupine Škofja 
vas v okviru petih gledaliških predstav za 
abonma in izven. Podrobnosti preberite na 
strani 4 in 22.
Ob 18.00, večnamenska dvorana 
Gasilskega doma Črneče

HELP! A BEATLES TRIBUTE BAND
Koncert skupine Help!, ki vas bo popeljala 
v čase slavnih in še danes popularnih 
Beatlov. Pripravili so show, ki ga nikakor 
ne smete zamuditi! Vstopnina je 10 €. 
Vstopnice so v prodaji v TIC-u in ŠPiC baru 
ter uro pred koncertom. Več  na strani 10.
Ob 19.00, Dvorana ŠPiC D

NOGOMET - STAREJŠI DEČKI U-15 
vzhod 
NŠ DRAVOGRAD : DRAVA PTUJ
Ob 11.00, Športni center Dravograd

NOGOMET 3. SNL - člani
DRAVOGRAD AVTO GRUBELNIK : ZREČE 
Ob 14.00, Športni center Dravograd

NOČ POPEVKE – SERVUS, SREČNO, 
CIAO
Nastopajo Zita Sabon, Ansambel Rosa, Die 
Kaiser in Marc Andrae. Prireditelja sta Zita 
Sabon in Kulturni dom Pliberk.
Ob 20.00, Kulturni dom Pliberk

BRANJE OB KAVICI 
Društvo upokojencev Dravograd vabi na 
branje ob kavici.
Ob 10.00, Knjižnica Dravograd

KONCERT PEVSKEGA ZBORA DU 
VUZENICA
Ob 16.00, Dom starostnikov Črneče

PREDAVANJE IN MEDITACIJA : ČIŠČENJE 
AURE
Meditacija za izboljšanje zdravja. Predho-
dne prijave na 040/700 -260 (Mateja) ali 
na mail: mattea.trobej@gmail.com
Ob 18.00, Mladinski center Dravograd

KOŠARKA – pionirji U-15 – 1. SKL
DRAVOGRAD KOROŠKA A : MIKLAVŽ
Ob 10.00, Dvorana ŠPiC D

Lepo vabljeni! Zaradi lažje organizacije vas 
prosimo, da svojo udeležbo predhodno 
najavite na tel. št. 02 872 35 76  ali 031 739 
860,  na e-naslov:  mladinskicenter.dr@
gmail.com. Delavnice so brezplačne.
Ob 18.00, dvorana MCD

NOGOMET 1. MNZ – MLADINCI U-19
NŠ DRAVOGRAD : KOROTAN PREVALJE
Ob 14.00, Športni center Dravograd

PREDAVANJE IN MEDITACIJA: REZANJE 
NEGATIVNIH VEZI
Meditacija za dvig pozivne energije. Pred-
hodne prijave na 040/700 -260 (Mateja) ali 
na mail: mattea.trobej@gmail.com.
Ob 18.00, dvorana MCD

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

Športni dogodki

Turizem, zabava

Mladinske dejavnosti

Drugi dogodki

IZBOR PRIREDITEV IN DOGODKOV V BARVAH

Kulturni dogodki
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SREDA, 1. november

KOŠARKA – mlajši pionirji U-13 – 1. SKL
DRAVOGRAD KOROŠKA : KŠ SANI 
MARIBOR
Ob 11.30, Dvorana ŠPiC D

KEGLJANJE – 2. SLOVENSKA LIGA 
vzhod
KK DRAVOGRAD : ŠPEDICIJA RCM
Ob 17.00, Kegljišče Dravograd

LITERARNI VEČER 18. PESNIŠKE 
OLIMPIJADE
Predstavili se bodo udeleženci 18. Pesniške 
olimpijade in zmagovalci Mlade pesniške 
olimpijade. Podrobnosti na strani 5.
Ob 19.00, Dvorec Bukovje

PRISLUHNIMO SOSEDU – AUF DEN 
NACHBARN HÖREN
Nastopajo Gabriel Lipuš, Janez Gregorič, 
Elisabeth Väth-Schadler. Prireditelja sta 
Glasbeno gledališče Gabriel in Kulturni 
dom Pliberk.
Ob 19.30,  Kulturni dom Pliberk

KOŠARKA – člani 4. SKL - vzhod
DRAVOGRAD KOROŠKA :  VOJNIK
Ob 20.00, Dvorana ŠPiC D

KOLEDAR PRIREDITEV IN DOGODKOV od 1. do 30. novembra 2017

ČETRTEK, 2. november

ČETRTEK, 9. november

PONEDELJEK, 6. november

MUZIKANTENSTAMMTISCH – OMIZJE 
MUZIKANTOV
Nastopajo glasbeniki z obeh strani meje. 
Prireditelja sta Društvo »Musikantenstam-
mtisch« in Kulturni dom Pliberk.
Ob 19.00, Kulturni dom Pliberk

PETEK, 3. november

PETEK, 10. november
KNJIŽNE MIŠICE
V debatnem krožku dijakov Gimnazije 
Ravne na Koroškem bodo sodelovali zlati 
bralci OŠ Neznanih talcev Dravograd in 
OŠ Šentjanž pri Dravogradu. Podrobnosti 
preberite na strani 4.
Ob 13.00, Knjižnica Dravograd

ODPRTJE RAZSTAVE LIKOVNIH DEL 
MARJANA VESONIKA
Ob 17.00, Infopisarna Dravograd

JESENSKE USTVARJALNE DELAVNICE
V Mladinskem centru se bo v mesecu no-
vembru zvrstil niz delavnic za otroke od 0-8 
let. V prijetnem vzdušju bomo ustvarjali in 
poklepetali ob dobrem čaju. Na delavnice 
vabljene mlade mamice (lahko z vozičk-
om), babice, dedki in vsi ki ste željni ustvar-
janja z nami in vašimi otroki. Na delavnici 
bomo izdelali vazo ali svečnik, ki ga bomo 
okrasili z jesenskim listjem. Z izdelkom si 
popestrimo sobo, ali ga komu podarimo. 

NEDELJA, 12. november

KOŠARKA - kadeti – 2. SKL
DRAVOGRAD KOROŠKA : SOPERGA 
SLOVENJ GRADEC
Ob 10.00, Dvorana ŠPiC D

SOBOTA, 4. november

NEDELJA, 5. november

SOBOTA, 11. november
KOŠARKA – mlajši pionirji U-13 – 1. SKL
DRAVOGRAD KOROŠKA : ROGAŠKA
Ob 9.00, Dvorana ŠPiC D

NOGOMET - STAREJŠI DEČKI U-15 
vzhod 
NŠ DRAVOGRAD : ALUMINIJ
Ob 11.00, Športni center Dravograd



IZDELOVANJE SOVIC
Na delavnici bomo izdelali sovice in čuke 
iz naravnih materialov. Svojo udeležbo 
predhodno najavite na tel. št. 02 872 35 76  
ali 031 739 860,  na e-naslov:  mladinski-
center.dr@gmail.com. 
Ob 17.00, Mladinski center Dravograd

ČILI TRŽNICA 
Čili društvo Pomurje v Hotelu Dravograd 
prireja izmenjavo semen čilijev, paradižni-
ka in ostale zelenjave. Več  na strani 5.
Od 12.00 do 17.00, Hotel Dravograd

15. MEMORIAL DANILA GOSTENČNIKA 
- U 13
9.00, Dvorana ŠPiC D

KEGLJANJE – 2. SLOVENSKA LIGA vzhod
KK DRAVOGRAD : CERŠAK I
Ob 17.00, Kegljišče Dravograd

KONCERT ETNO SKUPINE ŠAJKE
Ob 16.00, Dom starostnikov Črneče

SREČANJE Z JOŽETOM PREDNIKOM
DU Dravograd vabi na srečanje z znanim 
Korošcem Jožetom Prednikom.
Ob 17.00, Knjižnica Dravograd

PREDAVANJE IN MEDITACIJA: ANGEL-
SKO MENTORSTVO PRI PREOBRAZBI
Meditacija za razsvetljevanje življenjske 
poti. Predhodne prijave  na 040/700 -260 
(Mateja) ali na mail: mattea.trobej@gmail.
com.
Ob 18.00, dvorana MCD

MODROST ZA MLADOST
Medgeneracijsko sodelovanje - PRAVLJIČ-
NA JOGA S SAŠO. Otroci bodo skozi pravlji-
co na igriv način spoznali osnovne jogijske 
položaje, preproste dihalne tehnike in 
učinkovite tehnike sproščanja.  Najmlajši 
lahko vadijo v spremstvu mamice, očeta 
ali osebe, ki ji zaupajo. Primerno za otroke 
od 2,5 do 6 let.
Ob 16.30, Knjižnica Dravograd

KOŠARKA – mlajše pionirke U-13 – 1. 
SKL
DRAVOGRAD KOROŠKA : FELIX ZASAVJE
Ob 9.00, Dvorana ŠPiC D

NOGOMET - STAREJŠI DEČKI U-15 
vzhod  NŠ DRAVOGRAD : GEREČJA VAS 
HAJDINA
Ob 11.00, Športni center Dravograd

KOŠARKA – mlajše pionirke U-13 – 1. 
SKL   DRAVOGRAD KOROŠKA : 
CINKARNA CELJE A
Ob11.30, Dvorana ŠPiC D

NOGOMET - 1. SNL
ANKARAN: CELJE
Ob 12.00, Športni center Dravograd

KOŠARKA - kadeti– 2. SKL
DRAVOGRAD KOROŠKA : ELEKTRA 
ŠOŠTANJ
Ob 13.30, Dvorana ŠPiC D

7. LETNI KONCERT MePZ ČRNEČE
MePZ Črneče vljudno vabi na 7. letni 
koncert z gosti, vokalnim kvintetom Ajda 
in citrarko Tino Kseneman. Vabljeni k 
poslušanju in prijetnemu druženju.
Ob 18.00, večnamenska dvorana 
Gasilskega doma Črneče

KOŠARKA – pionirji U-15 – 1. SKL
DRAVOGRAD KOROŠKA A : ZLATOROG
Ob 10.00, Dvorana ŠPiC D

IZDELOVANJE NOVOLETNIH VOŠČILNIC
Vabljeni v prostore Krščanske adventistič-
ne cerkve, Trg 4. julija 56 b na izdelovanje 
novoletnih voščilnic. Vstop je prost.
Ob 16.00, Krščanska adventistična cerkev

IZDELOVANJE JESENSKIH SLIK
Na delavnici bomo izdelovali jesenske 
slike! Preizkušali bomo tehniko odtisova-
nja jesenskega listja v mavričnih barvah! 
Lepo vabljeni! Zaradi lažje organizacije vas 
prosimo, da svojo udeležbo predhodno 
najavite na tel. št. 02 872 35 76  ali 031 739 
860,  na e-naslov:  mladinskicenter.dr@
gmail.com. Delavnica je brezplačna.
Ob 17.00, Mladinski center Dravograd

MALEZIJA
Potopisno predavanje Braneta Ternovška. 
Podrobnosti preberite na strani 4.
Ob 18.00, Knjižnica Dravograd

Terminski razpored prireditev in dogodkov v občini Dravograd
KOLEDAR PRIREDITEV IN DOGODKOV od 1. do 30. novembra 2017

PONEDELJEK, 13. november

NEDELJA, 19. november

15. MEMORIAL DANILA GOSTENČNIKA 
- U 15
9.00, Dvorana ŠPiC D

JUBILJENI KONCERT MePZ LIBELIČE
Koncert ob 50 letnici organiziranega petja 
v Libeličah. Organizator je KPD Libeliče
Ob 15.00, cerkev sv. Martina v Libeličah

MOŽ MOJE ŽENE (PREMIERA)
Nastopa Oder 73 – Gledališče ob Dravi.
Ob 18.00, Kulturni dom Pliberk
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ČETRTEK, 16. november

SOBOTA, 18. november

TOREK, 14. november
SIBIRSKA FITOMEDICINA
Kako prepoznavati in uporabljati zaklade 
naše narave? Podrobnosti preberite na 
strani 5.
Ob 17.00, Dvorec Bukovje

TOREK, 21. november

SOBOTA, 25. november

NEDELJA, 26. november

PONEDELJEK, 20. november

ČETRTEK, 23. november
ODPRTJE RAZSTAVE LIKOVNIH DEL 
HILDE ŠMON
Ob 16.00, Dom starostnikov Črneče

IZ OMARE NA ULICO
Delavnica predelave starega tekstila. 
Podrobnosti preberite na strani 5.
Ob 16.00, Knjižnica Dravograd

PREDAVANJE IN MEDITACIJA: 
ANGELSKA SPOROČILA ZA VAS
Meditacija za realiziranje novih projektov 
in zamisli. Predhodne prijave  na 040/700 
-260 (Mateja) ali na mail: mattea.trobej@
gmail.com.
Ob 18.00, dvorana MCD

PONEDELJEK, 27. november
IZDELOVANJE NOVOLETNIH VOŠČILNIC
Svojo udeležbo predhodno najavite na tel. 
št. 02 872 35 76  ali 031 739 860,  na e-na-
slov:  mladinskicenter.dr@gmail.com. 
Ob 17.00, dvorana MCD

ČETRTEK, 30. november
PRAZNIČNA TRŽNICA
Učenci in učitelji OŠ Neznanih talcev 
Dravograd tudi letošnji veseli december 
začenjajo s praznično tržnico. Podrobnosti 
preberite na strani 5.
Ob 17.00, OŠ Neznanih talcev Dravograd

15. MEMORIAL DANILA GOSTENČNIKA 
- U 9 in U 11
9.00, Dvorana ŠPiC D

PETEK, 24. november



HELP! NAJBOLJŠA EVROPSKA 
BEATLES »TRIBUTE« SKUPINA V 
DRAVOGRADU

HELP! A BEATLES TRIBUTE JE SKUPINA, KI S SVOJIM ENERGIČNIM VZDUŠJEM TER VELIKO NATANČNO-
STJO IZVAJA GLASBO LEGENDARNIH THE BEATLES. Z NEOPOREČNIMI, IZJEMNO NATANČNIMI IN OBENEM 
ENERGIČNIMI IZVEDBAMI SKLADB SKUPINE THE BEATLES, BODO HELP! A BEATLES TRIBUTE V VAS VZBU-
DILI OBČUTEK, DA STE DEJANSKO NA KONCERTU LIVERPOOLSKE ČETVERICE.

M  lajše generacije najbrž ne vedo, kdo so 
The Beatles, starejši brez njihove glasbe 
niso mogli. The Beatles so bili britanska 

pop in rock glasbena skupina iz Liverpoola, ak-
tivna v šestdestih letih prejšnjega stoletja. Ve-
ljajo za najpomembejšo, najvplivnejšo in naju-
spešnejšo glasbeno skupino vseh časov.

Bili so prva pomembnejša rock skupina. Po-
membno so vplivali na nastanek in razvoj ka-
snejših glasbenih skupin, tako v Britaniji kot po 
svetu. Mladina se je po njihovem vzoru branila 
striženja las, klasičnih vzgojnih prijemov in pre-
živelih tradicij. Beatli so z leti rasli, se razvijali 
in postavljali modne, filozofske ter glasbene 
smernice. Njihovo huronsko popularnost v 
začetku 60-ih let opisujejo z izrazom »beatle-
mania«.

Kult, ki so ga oblikovali Paul, John, Ringo in 
George, živi. Še vedno. Nihče ne ve, koliko 
bendov, ne samo igra, ampak posnema Bea-
tle, toda po grobih ocenah jih je vsaj 6000. In 
najboljši band v Evropi, ki posnema Beatle (»tri-
bute band«), prihaja v Dravograd!

Help! A Beatles Tribute Band prihaja iz Sloveni-
je, njihov vodja je Američan, ki ga je v Slovenijo 
pripeljala ljubezen, ostale člane benda, Sloven-
ce, pa je zbral po naključju, saj so si njegovi

znanci zaželeli, da bi na nekem dogodku pre-
igravali pesmi Beatlov. Povprašal je med prija-
telji, zaigrali so in videli, da stvar deluje, zato so 
začeli resneje preigravati in zgodba o uspehu 
je tu.

Vsi člani se močno trudijo, ne samo, da bi igrali 
kot Beatli, ampak, da bi jim bili čim bolj podob-
ni. Zato nosijo enaka oblačila, lasulje, igrajo iste 
tipe inštrumentov kot originalni člani. Glasbo 
igrajo z veliko mero natančnosti. Odlikuje jih 
upoštevanje podrobnosti, ki jim namenijo veli-
ko pozornosti, da z natančnimi in živimi izved-
bami pesmi obujajo spomine. Veliko pa seveda 
dajo tudi na vizualnost, saj njihov videz vsebuje 
izjemno kostumografijo in glasbila, ki te pope-
ljejo v preteklost.
 
Zagotavljamo vam, da boste ob skladbah, kot 
so “Can’t Buy Me Love”, “Yesterday”, “She Loves 
You”, “I Want To Hold Your Hand”, “Here Comes 
The Sun”, “Let It Be”, in “Hey Jude” poplesavali in 
obujali spomine na mladost, tisti mlajši pa od-
krivali glasbo svojih staršev. 

V zadnjih treh letih so Help! odigrali več kot 200 
koncertov v 14 državah. Tokrat jih bomo lahko 
videli in slišali v Dravogradu, v petek, 10.11., ob 
19. uri v dvorani ŠPiC D. Vstopnina je 10€. 
Vabljeni!

HELP! A BEATLES
TRIBUTE

»beatlemania« koncert

Območna izpostava Dravograd

petek, 10.11.
ob 19:00
Dravograd
hala ŠPiC D

Vstopnina: 10 €.
Prodaja vstopnic: TIC Dravograd, 
ŠPiC bar Dravograd in uro pred 
koncertom.

NAPOVED DOGODKA
BESEDILO: Katja Čevnik 
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Na preventivni pregled bodo vabljeni vsi 
odrasli pacienti od 30. leta starosti, ki so še 
zdravi, kot tudi tisti, ki že imajo določena 
kronična obolenja in zato prejemajo zdravi-
la. Ker pa je obseg pacientov v naših ambu-
lantah zelo velik, vas prijazno vabimo, da se 
na preventivni pregled naročite tudi sami. 

Delo diplomirane medicinske sestre v refe-
renčni ambulanti je svetovanje o zdravem 
načinu življenja, zgodnje odkrivanje dejav-
nikov tveganja za razvoj kroničnih bolezni 
in vodenje pacientov z urejenimi kroničnimi 
obolenji. S pomočjo vprašalnikov vam sve-
tujemo glede dejavnikov tveganja kot so 
alkohol, kajenje, visok pritisk, holesterol, de-
presija. To pomeni, da boste deležni aktivne-
ga presejanja za posamezne vrste kroničnih 
obolenj in bolniki tudi okrepljene zdravstve-
no-vzgojne obravnave.

R eferenčne ambulante so ambulante 
družinske medicine, okrepljene z di-
plomirano medicinsko sestro. Gre za 

okrepitev tima družinske medicine in s tem 
tudi osnovne zdravstvene dejavnosti.

Na ta način je izboljšana kakovost dela in 
zadovoljstvo pacientov. Namen pregleda 
v referenčni ambulanti je zagotoviti še bolj 
kakovostno obravnavo pacientov, preprečiti 
razvoj kroničnih bolezni in zagotoviti boljši 
nadzor nad že razvito kronično boleznijo. 

Vsi pacienti, ki imajo izbranega zdravnika, 
naj bi bili preventivno obravnavani pri nji-
hovih izbranih osebnih zdravnikih oz. v re-
ferenčni ambulanti. Zdravstveni dom Dravo-
grad ima dve referenčni ambulanti. In sicer 
referenčno ambulanto dr. Pečnika, ki deluje 
od aprila 2016 in referenčno ambulanto dr. 
Lipovnikove, ki deluje od septembra letos. 

PROMOCIJA ZDRAVJA
BESEDILO: Jasna Kašnik, dipl. med. sestra, FOTOGRAFIJA:  svetovni splet

 
  

 

  
 

V inkubatorju MPIK2 Dravograd na Trgu 4. julija so na voljo proste kapacitete: 
 
 
 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                
 

 
Več info in pogoji najema na www.mpik-koroska.si  |  059 0851 90  |  info@rra-koroska.si 

Storitveni prostor 
• velikost 50m2 
• cena / m2 = 0,80 EUR 

 

Pisarniški prostori 
• velikost 20 m2 
• cena / m2 = 1 EUR 

 

 
  

 

  
 

V inkubatorju MPIK2 Dravograd na Trgu 4. julija so na voljo proste kapacitete: 
 
 
 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                
 

 
Več info in pogoji najema na www.mpik-koroska.si  |  059 0851 90  |  info@rra-koroska.si 

Storitveni prostor 
• velikost 50m2 
• cena / m2 = 0,80 EUR 

 

Pisarniški prostori 
• velikost 20 m2 
• cena / m2 = 1 EUR 

 

12
STRAN

KOTIČEK OBČINE DRAVOGRAD
Obvestila in informacije občinske uprave

REFERENČNE AMBULANTE



TRADICIONALNI  MEDNARODNI  TURNIR
v  malem  nogometu  na  odboj

15. MEMORIAL  DANILA  GOSTENCNIKA

- petek, 24.11.2017, 
U 9 in U 11

- sobota, 25.11.2017, U 13
- nedelja, 26.11.2017, U 15

HALA ŠPiC D

www.nkdravograd.com
nkdravograd@gmail.com

v

KLAPA SKALA 
in 

DARJA GAJŠEK
sobota, 2. 12. 2017,  ob 18.00

hala ŠPiC D, Dravograd

NAPO
VEDUJ

EMO

KONCERT

Izvajalec projekta je podjetje Airlabs, nosilec pa JZ DRAVIT. 

Na portalu so trenutno predstavljeni panoramski pogledi, znamenitosti, 
možnosti za različne aktivnosti in tudi že nekaj posameznih ponudnikov. 

Če želite tudi vi postati del zgodbe Dravograd360° in na sodoben 
način predstaviti svoj lokal ali dejavnost, kontaktirajte:   

E: info@airlabs.eu ali 
T: 041 544 244 (Aleš Pavlin).

NOVOST Nova atraktivna virtualna predstavitev Občine 
Dravograd z  več kot osemdesetimi 
visokoresolucijskimi 3D modeli na

www.dravograd360.si

ZAČNI ODKRIVATI,  UPORABLJAJ, 
DELI, SLEDI, VŠEČKAJ...



24.  LIKOVNI EX TEMPORE 2017

V OKTOBRU, KO SE NARAVA V DRAVOGRADU ODENE V NAJLEPŠE PISANE BARVE, SMO TUDI LETOS 
V GOSTE POVABILI LIKOVNIKE IZ RAZLIČNIH KONCEV SLOVENIJE TER AVSTRIJE, DA SO KOŠČEK TE 
NEIZMERNE LEPOTE PRELILI TUDI NA PLATNA.

L ikovna kolonija Ex tempore je potekala 
prvi vikend v oktobru, natančneje od 5. 
do 8. oktobra. V četrtek popoldne so se 

zbrali povabljeni udeleženci, ki jih je bilo letos 
petnajst. Štirinajst iz Slovenije in eden iz Av-
strije. Nekateri so bili na koloniji prvič, drugi 
pa so že stari znanci Dravograda. Spremembe 
v našem kraju ravno ti ljudje, ki prihajajo od 
drugod, vidijo drugače, kot mi sami, ki z njimi 
živimo dnevno in jih včasih sploh ne opazi-
mo,  še manj pa lepot, ki so nam dane.

Letos so v goste prišli naslednji slikarji:  Ivo 
Kolar - Topolšica, Edi Sever - Škofja Loka, 
Marjan Miklavec - Sežana, Tone in Mili Pač-
nik - Ljubljana, Zdravko Dolinšek - Radenci, 
Gerhard Guttmann - Avstrija, Alojz Krevh - 
Prevalje, Leander Fužir - Črna, Mojca Kovač 
- Ravne na Koroškem, Pavle Ščurk - Ljubljana, 
Stanislav Petrovič Čonč - Celje, Stanko Ma-
kuc - Mežica, Marjan Vesonik - Dravograd in 
Srečko Frühauf - Dravograd.

Likovna kolonija je posebno doživetje tako 
za umetnike kot za organizatorje. Predstavlja 
dragoceno izmenjavo izkušenj med slikarji 
udeleženci in marsikdo tako črpa nove ideje 
za umetniško ustvarjanje. Prijateljsko in rahlo 
hudomušno vzdušje na koloniji spravi v do-
bro voljo vsakogar, tako  tiste, ki so ustvarjali 
kot  tudi tiste, ki jih je radovednost privabila, 
da pokukajo v krog umetnikov. 

Da pa tudi umetniki sami doživijo kaj poseb-
nega, se potrudimo tako, da jim vsako leto 
poskušamo pripraviti tudi manjšo ekskurzijo 
po bližnjih krajih, kjer spoznavajo še druge 
zanimivosti in lepote naše Koroške in tudi 
bližnjih krajev čez mejo. Letos smo jih tako 
zopet popeljali na ogled Liaunigovega mu-
zeja na Suhi, ki je prava zakladnica umetno-
sti. 

Umetniki  so na letošnji koloniji imeli zelo 
lepo vreme, počutje v Dvorcu Bukovje pa je 
vedno odlično, temu primerna pa so seveda 
tudi izredno kvalitetna likovna dela, ki na-
stanejo na koloniji in ostanejo v lasti Občine 
Dravograd. Vsak udeleženec mora namreč 
oddati eno delo. Tako se oplaja zbirka odlič-
nih del, ki ohranjajo podobe kraja v danem 
trenutku in tudi podobo kulturne dediščine 
ter arhitekture kraja, ki se vedno spreminja. 

Vrhunec kolonije je zagotovo samostojna 
likovna razstava, katere odprtje je potekalo 
v prijetnem vzdušju v soboto, 7. oktobra v 
razstavnih prostorih Dvorca Bukovje. Za glas-
beno popestritev na odprtju so poskrbele 
članice ŽPZ Lipa.  Vsi udeleženci pa so prejeli 
priznanje JSKD OI Dravograd za sodelovanje. 
Razstava bo v Dvorcu na ogled vse do konca 
novembra. 
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STRAN BESEDILO: Robert Preglau, FOTOGRAFIJE:  Matic Grudnik

PRETEKLI DOGODEK
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Jesenske serenade - Trio, 
28.9. 2017

Letni koncert VIS Planika, 23.9.2017

Odprtje razstave Antona 
Voduška,  3.10. 2017
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Otvoritev pešpoti Črneče - 
Dravograd, 5.10. 2017

23. Dobrodelni Karitasov 
koncert, 29.9. 2017
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S pesmijo v čas srebrnih las, 
14.10.2017

Zlata jesen Dravograda, 
14.10.2017
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OBVESTILA
Obvestila društev in drugih organizacij

KNJIŽNICA DRAVOGRAD

20. - 24. november - DNEVI SLOVENSKIH SPLOŠNIH KNJIŽNIC
20. NOVEMBER, DAN BREZPLAČNEGA VPISA IN VRAČANJE BREZ ZAMUDNIN.
Na dan slovenskih splošnih knjižnic novim članom poklanjamo letno članstvo, predolgo izposojeno 
gradivo pa lahko vrnete brez zamudnine.

20. november ob 8. 20 - NACIONALNI PROJEKT »RASTEM S KNJIGO«.
Sedmošolci OŠ Dravograd in OŠ Šentjanž bodo v okviru nacionalnega projekta Rastem s knjigo 
obiskali knjižnico. Spoznali bodo dejavnost knjižnice in prejeli knjigo Zvezde vabijo Mihe Mazzinija.

21. november ob 16. 30 - MODROST ZA MLADOST, medgeneracijsko sodelovanje.
PRAVLJIČNA JOGA S SAŠO. Otroci bodo skozi pravljico na igriv način spoznali osnovne jogijske polo-
žaje, preproste dihalne tehnike in učinkovite tehnike sproščanja.  Najmlajši lahko vadijo v spremstvu 
mamice, očeta ali osebe, ki ji zaupajo. Primerno za otroke od 2,5 do 6 let.

22. november - ZGODOVINA IN ZANIMIVOSTI MOJEGA KRAJA. 
Na ta dan bomo zbirali domoznansko gradivo (knjige, časopise, revije, plakate, razglednice, zvočne 
in druge zapise, ki se nanašajo na naše območje). Prinesite ga v knjižnico, kjer ga bomo ustrezno 
arhivirali preko naše domoznanske spletne zbirke in slovenskega knjižničnega kataloga Cobiss. 

23. november ob 16. uri - V KNJIŽNICI NISO SAMO KNJIGE - VSEŽIVLJENJSKO UČENJE IZ 
OMARE NA ULICO – predelava starega tekstila, otvoritev študijskega krožka. 
Na študijskem krožku bomo rezali, šivali, lepili, krojili enostavne izdelke, ki bodo popestrili vašo gar-
derobo. Prijavi se lahko vsak, tudi če še nikoli ni šival, na telefon 02 87 10 760 ali e-naslov: knjiznica-
dra@dra.sik.si.

24. november - SLOVENSKIH TOP 10.
Ogled najbolj branih leposlovnih in strokovnih knjig za otroke in odrasle. Seznanitev s priporočilnimi 
seznami kakovostnega branja.

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.
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PLANINSKO DRUŠTVO DRAVOGRAD

GOLDECK (A) 2142 m – sobota, 4. november 2017 

Vodnik in prijave:  Franc Kadiš, 041 654 499 ali franc.kadis@gmail.com.
Tura:  lahka nezahtevna pot (L), 5 ur hoje.
Prevoz: kombi.
Opis ture: Goldeck je nam bolj poznan po smučiščih, vseeno pa je vrh zanimiv tudi za 
pohodništvo. Z avtom se bomo zapeljali po panoramski cesti do parkirišča. S samega vrha 
je lep razgled na Visoke Ture, Krške Alpe, Karavanke, Julijske Alpe in tudi na bližnje Ziljske 
Alpe. Tura večji del poteka po grebenu Goldecka zato ni zahtevna.

OD LITIJE DO ČATEŽA - sobota, 11. november 2017

Vodnik in prijave:  Jožef Kladnik, 051 684 192 ali joze.kladnik@elektro-celje.si ter Daniel 
Gorišek, 040 239 474 ali danilo.gorisek@gmail.com.
Tura: lahka nezahtevna pot (L), 5 do 6 ur hoje.
Prevoz: odvisen od števila prijav.
Opis ture: Levstikova pot je tradicionalni pohod, eden izmed najbolj množičnih pohodov 
v Sloveniji z udeležbo cca. 15 000 pohodnikov. V Dravogradu se zberemo na parkirišču 
pri občini ob 5.30 uri. Z avtomobili se peljemo v smeri Slovenj Gradca do Litije. V Litiji se 
pripravimo za pohod in se odpravimo po označeni poti skozi Šmartno pri Litiji in naprej 
po gozdnih poteh in cestah. Pot je dobro označena, dolžine 20 km. Na poti opravimo 
običajno dva postanka za okrepčilo in počitek. Na koncu poti v Čatežu pri Zaplazu je orga-
nizirana zaključna prireditev s kulturnim programom in muziko.

KULTURNO DRUŠTVO ČRNEČE

Gledališki abonma 2017/2018 v dvorani gasilskega doma Črneče

Kulturno društvo Črneče vabi vse ljubitelje gledališča k ogledu petih abonmajskih gleda-
liških predstav, v izvedbi ljubiteljskih gledaliških skupin, ki se bodo zvrstile od novembra 
2017 do marca 2018 v dvorani gasilskega doma Črneče. Abonmajske predstave 2017/2018  
bodo objavljene na abonmajski vstopnici in v mesečnem napovedniku Stičišče. V primeru 
izrednih situacij si Kulturno društvo pridržuje pravico do spremembe programa.  Vstopni-
ce za abonma lahko rezervirate na tel. št. 041252671 ( Valerija Skutnik ), oziroma jih kupite 
na blagajni pol ure pred prvo predstavo, ki bo v nedeljo, 12.11.2017, ob 18. uri, v dvorani 
gasilskega doma Črneče. Cena abonmajske vstopnice znaša 20 EUR. Vljudno vabljeni.

DRUŠTVO UPOKOJENCEV DRAVOGRAD

Plesni večeri
DU Dravograd prireja Plesne večere za vse upokojence, ki bodo predvidoma ob sredah med 19. in 
22. uro v HOTELU DRAVOGRAD. Plesali in družili se bomo ob živi glasbi Joca Praperja. Pridite v parih 
ali sami in povabite svoje prijatelje. Vabljeni.

NOGOMET - ONL DRAVOGRAD

•  nedelja,    5.11. 2017 - 10. krog     
•  nedelja, 12.11. 2017 -  preložen 3.krog.  
Prve tekme se pričnejo ob 9.00 uri in druge ob 10.10 uri na igriščih v ŠC, Libeličah in na Viču.

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



BESEDILO in FOTOGRAFIJA: Boris Kac, Svetovalna pisarna ENSVET Slovenj Gradec
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EKOLOGIJA

PRENOVLJENI RAZPISI EKO 
SKLADA

V    petek, 13. 10. 2017, je Eko sklad, Slovenski 
okoljski javni sklad, objavil nove javne pozi-
ve! Gre za javni poziv Nepovratne finančne 

spodbude občanom za nove naložbe rabe obno-
vljivih virov energije in večje energijske učinkovito-
sti stanovanjskih stavb in za javni poziv Nepovratne 
finančne spodbude občanom za električna vozila.

Novost pri spodbudah za naložbe v stavbah so zna-
tno višja nepovratna sredstva za zamenjavo starih 
kurilnih naprav s toplotno črpalko ali z novo kurilno 
napravo na lesno biomaso. V občinah, degradiranih 
zaradi onesnaženosti zraka, so odslej na voljo ne-
povratna sredstva za ogrevanje na zemeljski plin, in 
sicer za vgradnjo kondenzacijskega plinskega kotla 
za centralno ogrevanje v starejše stanovanjske stav-
be.

Pri spodbudah za vozila pa so novost nepovratna 
sredstva za električna motorna kolesa in mopede!.
Določene kategorije vozil so subvencionirane od 
200 EUR pa tja do 1000 EUR na vozilo.

Pri črpalkah in kotlih na les, ki zamenjajo staro kuril-
no napravo, so subvencije bistveno višje kot doslej. 
S prejšnjih 20 % priznanih stroškov naložbe so se 
povečale na 50 % priznanih stroškov naložbe.

Za naložbe učinkovite rabe energije in rabe ob-
novljivih virov energije v eno- in dvostanovanjskih 
stavbah ter za nekatere naložbe v posameznih sta-
novanjih v večstanovanjskih stavbah so spodbude 
še naprej višje za hkratno izvedbo več ukrepov. Na 
voljo pa so za naslednje ukrepe:

A - vgradnja solarnega ogrevalnega sistema v sta-
novanjski stavbi;

B - vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za 
centralno ogrevanje stanovanjske stavbe;
C - vgradnja toplotne črpalke za centralno ogreva-
nje stanovanjske stavbe;
D - priključitev starejše eno- ali dvostanovanjske 
stavbe na sistem daljinskega ogrevanja;
E - vgradnja energijsko učinkovitih lesenih oken v 
starejši stanovanjski stavbi;
F - toplotna izolacija fasade starejše eno- ali dvosta-
novanjske stavbe;
G - toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogre-
vanemu prostoru v starejši eno- ali dvostanovanjski 
stavbi;
H - vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote od-
padnega zraka v stanovanjski stavbi;
I - vgradnja plinskega kondenzacijskega kotla za 
centralno ogrevanje starejše stanovanjske stavbe;
J - gradnja ali nakup skoraj ničenergijske nove eno-
-ali dvostanovanjske stavbe;
K - celovita obnova starejše eno- ali dvostanovanj-
ske stavbe;
L - nakup stanovanja v novi ali obnovljeni skoraj nič 
energijski  tri- in večstanovanjski stavbi.
 
S pozivi se zagotavlja dovolj nepovratnih sredstev 
za vse ključne ukrepe učinkovite rabe energije in 
rabe obnovljivih virov energije. Vlagatelji lahko za 
vse ukrepe, za katere so na voljo nepovratna sred-
stva Eko sklada, poleg le-teh pridobijo tudi ugoden 
kredit Eko sklada.   

Natančne podatke o razpisih lahko občani do-
bite tudi v Svetovalnih pisarnah ENSVET. Na Ko-
roškem so svetovalne pisarne v Slovenj Gradcu, v 
Vuzenici in na Ravnah.

 

 

ROJSTNODNEVNA ZABAVA  ZA OTROKE 

V MLADINSKEM CENTRU DRAVOGRAD 
 

 SE  VSAKO LETO SPRAŠUJETE : 
 
 *I MAM DOVOLJ PROSTORA ZA  PRAZNOVANJE ROJSTEGA DNE? 

 * VAS BOLI GLAVA, KO POMISLITE, KAKŠNO BO VAŠE  

    STANOVANJE  PO ZABAVI? 

 * KAKO BOM ANIMIRAL-A OTROKE?.... 
 

POTEM  JE NAJEM DVORANE  MLADINSKEGA CENTRA  

PRAVA REŠITEV ZA VAS! 

 

 

 

 

 

 

 

 
   NAJEMI ME  
   Mladinski center Dravograd, Koroška c. 50 

   Osebno od ponedeljka do petka od 12:00-15:00 

   Tel; 02 87 23 576 ali 031/739-860  

   E-mail: mladinskicenter.dr@gmail.com 

MOŽEN 3 URNI NAJEM  Z  ANIMATORJI ALI BREZ 



APEX
# AVTO SERVIS IN DIAGNOSTIKA 

# VULKANIZERSTVO

# SERVIS AVTOMATSKIH MENJALNIKOV

# OBNOVA TURBINSKIH POLNILNIKOV

NASPROTI HOTELA KOROŠICA

NAJBOLJŠE
CENE
ZIMSKIH 
PNEVMATIK! 

041 727 288

Pro�m, Mihael Ambrož s.p.,  Otiški Vrh 126d, Šentjanž pri Dravogradu

OTIŠKI VRH 126D, ŠENTJANŽ PRI DRAVOGRADULOKACIJA:  

PLAČILO TUDI
NA OBROKE! 


