
št.32
www.dravit.si

PROGRAM PRIREDITEV IN DOGODKOV V OBČINI DRAVOGRAD

MAREC
2015št.60

www.dravit.si

PROGRAM PRIREDITEV IN DOGODKOV V OBČINI DRAVOGRAD

DECEMBER 2017
JANUAR 2018



03
STRAN

VSEBINA
Stičišče od 1. decembra 2017 do 31. januarja 2018

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

Koledar prireditev in dogodkov – od 1. decembra 2017 do 31. januarja 2018

Napoved dogodka: REGIJSKA PROSLAVA OB MEDNARODNEM DNEVU INVALIDOV V 

DRAVOGRADU

Kotiček Občine Dravograd:  ČESTITKA

Promocija zdravja: GRIPA IN KAKO SE ZAŠČITIM PRED NJO

Pretekli dogodek:  10 LET LIKOVNEGA USTVARJANJA MARJANA VESONIKA

Bili smo tam

Obvestila

Ekologija: IZGRADNJA SONČNE ELEKTRARNE NA STANOVANJSKI HIŠI

Fotografija na naslovnici: 
Rok za oddajo vsebin za  februarsko številko je 15. januar 2018.

STIČIŠČE, program prireditev in dogodkov v občini Dravograd. Izdajatelj: JAVNI ZAVOD DRAVIT DRAVOGRAD, 
Zavod za šport, turizem, kulturo in mladinske dejavnosti. Odgovorna oseba izdajatelja: Žarko Tomšič. Uredniški od-
bor: Robert Preglau, Žarko Tomšič, Katja Čevnik. Sedež izdajatelja: Bukovje 13, 2370 Dravograd. Zbiranje informa-
cij o prireditvah: Robert Preglau, e-pošta: robert.preglau@jskd.si, tel: 02 8723 581. Jezikovni pregled: Franja Rubhof. 
Oglaševanje v Stičišču: tajništvo JZ Dravit, e-pošta: dvorecbukovje@dravit.si, tel: 02 8723 583. Naklada: 3200 izvodov. 
Prelom in priprava za tisk: JZ Dravit, december  2017. Izdajatelj ne odgovarja za spremembe v programu. Za točnost 
informacij odgovarja prijavitelj prireditve.



GLASBENI VEČER - 
OFAK, MORI, LUŽNIC

Marjanca Hari Novinšek, dr. dent. med., je mati 
treh odraslih otrok. Že desetletja s kuharskimi de-
lavnicami, športno-humanitarnimi prireditvami 
ter predavanji ozavešča ljudi o pomenu zdravega 
načina življenja. V predavanju z naslovom »Ali je 
spanje zapravljanje časa?« nam bo razkrila zakaj 
je počitek, še posebej nočni, tako pomemben in 
kakšne koristi imamo od pravočasnega odhoda v 
posteljo.
Ob 18.00, Knjižnica Dravograd

Konec leta godbe na pihala naše občine tradici-
onalno pripravijo koncerte. Prva bo tokrat Godba 
na pihala Trbonje, ki vas vabi, da jim prisluhnete 
v Gasilskem domu Trbonje. Pihalni orkester Šen-
tjanž pa bo svoj program predstavil v telovadnici 
OŠ Šentjanž. Skupaj z njimi bomo takrat obeležili 
tudi dan samostojnosti in enotnosti. Vabljeni!

Ob 19.00, Gasilski dom Trbonje in ob 
17.00, telovadnica OŠ Šentjanž

Nekoč, dolgo je že tega, ko v radehovski cerkvi-
ci še ni bilo podobe Device Marije, je nebeški 
svetilkar na nebesnem svodu znova prižgal tiste 
zvezde, katerih čarobna svetloba v Radehovskem 
jezeru najlepše odseva in zadovoljno dejal: »Ta-
kole, pa je znova napočil ta skrivnostni adventni 
čas!« Ta posebna zgodba in jaslice bodo letos na 
ogled v črneški cerkvi. Lepo povabljeni, da se v 
adventnem času skupaj veselimo prihajajočih 
božičnih praznikov. Vstopnine ni, so pa zaželeni 
prostovoljni prispevki.
Ob 16.30 in 18.00, farna cerkev sv. 
Jakoba in Andreja Črneče
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STRANDogajanje v naslednjih tednih. Izbor edinstvenih dogodkov, ki jih gotovo ne bomo zamudili.

DAN ZA ... IZBOR PRIREDITEV IN DOGODKOV

V okviru mednarodnega programa  FIT4KID OŠ 
Dravograd pripravlja dan brez multimedije. Orga-
nizirali bodo naravoslovno-tehnične delavnice z 
eksperimenti za učence, starše in krajane. Učitelji 
šole, Srednje lesarske šole SG in Gimnazije Ravne 
bodo skupaj z dijaki in učenci pripravili zanimive 
eksperimente in delavnice. Lepo vas vabijo, da 
pridete z vašim otrokom in aktivno sodelujete v 
delavnicah.
Ob 17.00, OŠ Dravograd

Sekcija Društva klekljaric Koroške - Sotočje Dravo-
grad vabi na 9. tradicionalno razstavo klekljanih 
čipk. Čipke, ki jih izdelujejo so raznolike in bogate, 
kot so naša življenja. Za čipke si je treba vzeti čas. 
Treba se jim je približati,  da odkriješ vso bogastvo 
njihovih detajlov in jim odpreti srce, da odkriješ 
njihovo lepoto. Glasbeni program bodo pripravili 
učenci Glasbene sekcije Katica. Razstava bo odpr-
ta do 15.12. 2017.

Ob 18.00, Infopisarna Dravograd

MEDITACIJSKI KONCERT

RADEHOVSKA 
BOŽIČNICA

Zakonca Uroš in Petra Dobnikar bosta predstavila 
Zavod za ozaveščanje in prebujanje svobodnega 
človeka Šola luči in knjigo Pot do resnice. Izvedla 
bosta meditacijski koncert z različnimi instru-
menti: klavirjem, tibetanskimi skledami … Vstop 
je prost. Prireja Društvo Ajda Koroška.

Ob 18.00, Dvorec Bukovje

ZADOVOLJEN  OTROK, 
MLADOSTNIK IN STARŠ

Predavateljici Branka Kraup in Vida Plazl se bosta 
na delavnici posvetili otrokom in njihovim teža-
vam: jezi, krivdi, strahu,  razočaranju - kako ga pre-
magati, kaj pomeni odpuščati in zakaj je to dobro. 
V nadaljevanju jim bosta okrepili pozitivna čustva, 
zaupanje vase, veselje, pomagali bosta otrokom 
spoznati, da so ljubljeni in da bodo znali ponovno 
poiskati otroka v sebi. Pri tem jim bosta pomaga-
li z energetskim čiščenjem. Prijave so obvezne! 
Društvo za Prebujanje Duše in Telesa, tel: 041 915 
142  in  041 463 717.

Ob 18:00, Mladinski center Dravograd

DAN BREZ MULTIMEDIJE

Inštrumentalni virtuozi in domačini: Andrej Ofak, 
Borut Mori ter Benjamin Lužnic se bodo predsta-
vili s svojo izvrstno avtorsko glasbo. Pričarali bodo 
res poseben, nepozaben večer, kakršnih si želimo 
še več. Vabljeni, vstopnine ni!

Ob 20.00, Mladinski center Dravograd

petek, 1. december

KONCERTA PIHALNIH 
GODB

OTVORITEV RAZSTAVE 
KLEKLJANE ČIPKE
ponedeljek, 4. december

petek, 8. december

sobota, 9. december

sreda, 11. december

sobota, 23. in torek, 26. december

ponedeljek, 22. januar

torek, 23. januar

ALI JE SPANJE 
ZAPRAVLJANJE ČASA?



RADEHOVSKA BOŽIČNICA
Zakaj je plašč božje matere tako dolg,
avtorice Stanke Devjak, v izvedbi Kulturne-
ga društva Delavec iz Lenarta. Podrobno-
sti na strani 4.
Ob 16.30 in ob 18.00, v farni cerkvi sv. 
Jakoba in Andreja Črneče

USTVARJALNICE: SNEŽINKE IZ PAPIRJA 
MALO DRUGAČE
Vsi smo kot otroci delali snežinke iz papirja 
in kljub vsem sodobnim novoletnim de-
koracijam so še naprej pomemben del teh 
praznikov. Delavnica je primerna za otroke 
od 1-8 let.  V prijetnem vzdušju bomo 
ustvarjali in poklepetali ob dobrem čaju. 
Ob 17.00, Mladinski center Dravograd

OTVORITEV RAZSTAVE KLEKLJANE 
ČIPKE
9. tradicionalna razstava klekljanih čipk  

REGIJSKA PROSLAVA OB PRAZNOVA-
NJU MEDNARODNEGA DNEVA 
INVALIDOV
Osrednjo koroško proslavo letos  gosti Dra-
vograd. Nastopil bo Dravograjski sekstet 
in Bica bend z varovanci CUDV Črna. Več o 
tem preberite na stran12.
Ob 16.00, dvorana ŠPiC D

MINISTER V ŠKRIPCIH
Komedija v izvedbi dramske skupine Sveti 
Jurij ob Ščavnici. Predstava je za abonma 
in izven. Vstopnina za ogled posamezne 
predstave znaša 6 EUR.
Ob 18.00, večnamenska dvorana 
Gasilskega doma Črneče

LJUDJE, KOT SMO MI  (ABONMA)
Nastopa Anton Podbevšek teater, Novo 
mesto. Prireditelja sta Slovenska prosvetna 
zveza in Kulturni dom Pliberk.
Ob 19.30, Kulturni dom Pliberk

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

UVOD V ADVENT Z MEDITACIJSKIM 
KONCERTOM
Predstavili bodo Zavod za ozaveščanje in 
prebujanje svobodnega človeka Šola luči 
in knjigo Pot do resnice. Prireja društvo 
Ajda Koroška. Podrobnosti na strani 4.
Ob 18.00, Dvorec Bukovje

DRUŽENJE V VESELEM DECEMBRU - 
Prireditev bo na prostem, in sicer na prire-
ditvenem prostoru pri gasilskem domu. Za 
zabavo s skečem bo poskrbelo KD Brod, za 
hrano in pijačo pa krajevna skupnost.
Ob 18.00, pri Gasilskem domu Trbonje

BRANJE OB KAVI
Društvo upokojencev Dravograd in Knji-
žnica Dravograd vas vabita na pogovore o 
knjigah. Si z branjem popestrite dolgo-
časne dni? Vas knjiga popelje v domače, 
morda tuje kraje, na srečanja z zanimi-
vimi ljudmi? Ste se že pridružili branju za 
odrasle KOROŠCI PA BUKVE BEREMO? Na 
srečanjih ob kavici bodo predstavljali in se 
pogovarjali o delih, ki so povsem koroško 
obarvana.
Ob 10.00, Knjižnica Dravograd

z Darjo Gajšek, ki bo tudi gostja sobotnega 
koncerta v Dravogradu. Če želite Klapo 
Skala in Darjo Gajšek gledati in poslušati 
v živo, pridite na sobotni koncert. Vljudno 
vabljeni!
Ob 18.00, dvorana ŠPiC D

DAN ODPRTIH VRAT DRUŠTVA 
INVALIDOV DRAVOGRAD
Sodelovale bodo članice in člani društva, 
ki bodo predstavili svoje izdelke in doseže-
ne rezultate.
Od 9.00 dalje, prostori DI Dravograd

DELAVNICA: KAKO  PREMAGATI  
SAMEGA  SEBE
Na delavnici bomo čistili in odstranjevali 
nove ter stare zamere, jezo, krivdo, razo-
čaranja - kako jih premagati, kaj pomeni 
odpuščati in zakaj je to zdravilno ter dobro 
za nas. S pomočjo energetskega čiščenja 
se boste osvobodili negativnih občutkov 
in ponovno zaživeli svobodno življenje, v 
katerem bo smeh, veselje in sreča.
Pridružite se njima na tej novi poti. 
Prijave so obvezne na Društvo za Prebu-
janje Duše in Telesa, Branka Kraup in Vida 
Plazl, 041 915 142  in  041 463 717.
Ob 18.00, Mladinski center Dravograd

Društva klekljaric Koroške, sekcije Soto-
čje Dravograd. Glasbeni program bodo 
pripravili učenci Glasbene sekcije Katica. 
Razstava bo odprta do 15.12. 2017.
Ob 18.00, Infopisarna Dravograd

ZIMSKA PRAVLJICA DRAVOGRADA – 
POSTAVITEV ADVENTNEGA VENČKA
Vabita vas TD Dravograd in KS Dravograd.
Ob 10.00, pred cerkvijo sv. Vida

REGIJSKO PRVENSTVO V KEGLJANJU – 
TANDEM ŽENSKE IN MOŠKI
Ob 14.00, Kegljišče v ŠC Dravograd 

KONCERT KLAPE SKALA Z DARJO 
GAJŠEK
Klapa Skala je prepoznavna predvsem po 
svoji nedavno predstavljeni skladbi »Tri 
dni sem ljubil«. Videospot za omenjeno 
pesem je dosegel čez 2,5 milijona ogledov 
v razmeroma  kratkem času. Klapa Skala je 
s svojimi  skladbami  v slovenskem jeziku 
in mediteranskem stilu sprožila veliko 
pozitivnih odzivov v medijih. Odlično 
gledanost pa dosegajo tudi videospoti s 
skladbami » Ko te srečam, Klapska serena-
da in Mala barka«. Slednjo so zapeli skupaj

KONCERT - ANDREJ OFAK, BORUT MORI 
in BENJAMIN LUŽNIC
Domači glasbeniki nam bodo zopet 
pričarali res poseben glasbeni večer. Več 
na strani 4.
Ob 20.00, Mladinski center Dravograd

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

Športni dogodki

Turizem, zabava

Mladinske dejavnosti

Drugi dogodki

IZBOR PRIREDITEV IN DOGODKOV V BARVAH

Kulturni dogodki
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PETEK, 1. december

MEDITACIJA Z NADANGELOM 
RAQUELOM
Ta enourna delavnica vam bo pomagala 
izboljšati odnose z najbližjimi, sodelavci, 
z nadrejenimi oz. preprosto z vsakim, 
kjer si želite kvalitetnejšega odnosa. Med 
meditacijo se boste povezali z nadange-
lom Raquelom, ki bo poskrbel, da boste 
kasneje v življenju prijetno presenečeni s 
kakovostnimi odnosi. Št. mest je omejeno, 
cena: 20 €. Prijave na mail: mattea.trobej@
gmail.com. Meditacijo vodi licencirana 
angelska terapevtka Mateja Trobej.
Ob18:00, Mladinski center Dravograd

KOLEDAR PRIREDITEV IN DOGODKOV od 1. do 31. decembra 2017

SOBOTA, 2. december

SREDA, 6. december
NEDELJA, 3. december

ČETRTEK, 7. december

PETEK, 8. december

PONEDELJEK, 4. december

SOBOTA, 9. december



NOGOMET – 11. FUTSAL TURNIR
Dvoranski turnir bo potekal 23.12.2017 od 
9.00 ure dalje v dvorani ŠPIC D Dravograd.  
Vse informacije o turnirju dobite na tel.št.  
040 374 350, g. Robert PEVEC in 040 815, 
817 g. Simon NAGLIČ.
Od 9.00, dvorana ŠPiC D

ZIMSKA PRAVLJICA DRAVOGRADA V 
TRGU
Postavitev in okrasitev novoletne jelke 
in jaslic, prihod Božička  ter predpraznič-
no druženje ob toplih napitkih, sladkih 
dobrotah in glasbi. Organizatorja sta TD 
Dravograd in KS Dravograd.
Ob 16.00, pred cerkvijo sv. Vida

USTVARJALNICE: OBEŠANKE ZA SREČO
Na delavnici bomo izdelali obešanke iz 
starih gumbov in vrvic.  Doma pobrskajte 
po omarah in s sabo prinesite gumbe, ki jih 
ne potrebujete več. Delavnica je primerna 
za otroke od 1-8 let.  V prijetnem vzdušju 
bomo ustvarjali in poklepetali ob dobrem 
čaju.
Ob 17.00, Mladinski center Dravograd

MEDITACIJA Z NADANGELOM 
CHAMUELOM
Ta delavnica vam bo pomagala pri rešitvi 
iskanja pravega življenjskega partnerja. 
Cena: 40 €. Prijave na mail: mattea.
trobej@gmail.com. Meditacijo bo vodila 
licencirana terapevtka Mateja Trobej.
Ob 18:00, Mladinski center Dravograd

ZIMSKA PRAVLJICA V ŠENTJANŽU
Postavitev zimske vasi in obisk Božička.
Druženje ob toplih napitkih in sladkih 
dobrotah. Vabita TD Dravograd in 
KS Šentjanž pri Dravogradu.
Ob 16.00, pred Domom borcev

BOŽIČNO NOVOLETNI BAZAR
Ob 16.00, OŠ Šentjanž pri Dravogradu

PRAZNIČNA PRAVLJIČNA URA
Na pravljični uri bodo otroci izdelovali no-
voletne okraske in z njimi okrasili pravljič-
no sobo in novoletno jelko.
Ob 16.30, Knjižnica Dravograd

DEDEK MRAZ V KS ČRNEČE
Srečanje z dedkom Mrazom za vse otroke, 
ki živijo v naseljih KS Črneče, v starosti do

DELAVNICA: ZADOVOLJEN  OTROK, 
MLADOSTNIK IN STARŠ
Predavateljici Branka Kraup in Vida Plazl 
se bosta na delavnici posvetili otrokom 
in njihovim težavam. Prijave so obvezne! 
Društvo za Prebujanje Duše in Telesa, tel: 
041 915 142  in  041 463 717. Več o tem na 
strani 5.
Ob 18:00, Mladinski center Dravograd

TA VESELI DAN KULTURE
Bukvarna Fajči prireja voden ogled Dvorca 
Bukovje in srečanje z zanimivi gosti za 
učence Podružnične OŠ Ojstrica in njihove 
starše.
Ob 9.00, Dvorec Bukovje

ADVENTNI KONCERT
Koncert v sklopu adventne maše ŽPZ Lipa 
in zbora Grenzwacht Lavamünd.
Ob 9.30, farna cerkev sv. Janeza 
Evangelista Dravograd

Terminski razpored prireditev in dogodkov v občini Dravograd
KOLEDAR PRIREDITEV IN DOGODKOV od 1. do 31. decembra 2017

NEDELJA, 10. december

SOBOTA, 16. december

ZIMSKA PRAVLJICA DRAVOGRADA NA 
ROBINDVORU
Krašenje novoletne jelke ter druženje ob 
toplih napitkih, sladkih dobrotah, glasbi 
ter obisku Božička. Organizatorja sta TD 
Dravograd in KS Dravograd.
Ob 16.00, igrišče na Robindvoru
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TOREK, 12. december

SREDA, 13. december
PONEDELJEK, 11. december

USTVARJALNICE: PUNČKE IZ CUNJ
Na delavnici bomo izdelovali punčke iz 
cunj. Risali bomo kroje na blago, izrezovali 
narisane kroje, nato pa šivali s pravim ši-
valnim strojem. Najmlajši se bodo poigrali 
s polnjenjem punčk, starejši pa s krojenjem 
dodatkov. Delavnica je primerna za otroke 
od 1-8 let.  V prijetnem vzdušju bomo 
ustvarjali in poklepetali ob dobrem čaju. 
Ob 17.00, Mladinski center Dravograd

PATAGONIJA
Dežela na koncu sveta, potopisno preda-
vanje Marinke Dretnik. Ozemlje, ki obsega 
južne predele Argentine in Čila zazna-
muje divja lepota. Patagonijo na zahodu 
obkrožajo ledeniki in na vzhodu prostrane 
prerijske ravnice. Marinka, Daša in Bojana 
so si v deželi avanturizma in pustolovščin, 
kot jo imenujejo, privoščile treking, jahanje 
in seveda uživanje v nepopisnih lepotah 
narave.
Ob 18.00, Knjižnica Dravograd

PONEDELJEK, 18. december

ČETRTEK, 21. december

PETEK, 22. december

NEDELJA, 17. december

SREDA, 20. december
BOŽIČNO NOVOLETNI KONCERT 
GLASBENE SEKCIJE KATICA
Ob glasbi bo nastopajoče obiskal tudi 
dedek Mraz.
Ob 17.00, Dvorec Bukovje

STAREJŠI VOZNIK - ZA VEČJO VARNOST 
IN MOBILNOST V CESTNEM PROMETU
Kar nekaj strokovnih publikacij poudarja, 
da so starejši vozniki sami bolj ogroženi, 
kot pa ogrožajo druge. Kot udeleženci v 
cestnem prometu so bolj ogroženi, če so 
pešci ali kolesarji kot pa, če so vozniki mo-
tornih vozil.  Vožnja motornega vozila je 
za vsakega pomembna stopnja svobode, 
za starejšega še toliko večja, saj pomeni 
pogosto ohranjanje avtonomnosti in so-
cialne vključenosti.  Gospod Vlado Nikolič 
iz Zavoda Ekopren se že dalj časa ukvarja 
s problematiko ogroženosti starejših voz-
nikov. Na 30 minutnem predavanju boste 
izvedeli, kako sami poskrbite za večjo var-
nost v prometu.  Predavanje je brezplačno. 
Vljudno vabljeni!
Ob 18.00, Mladinski center Dravograd

SOBOTA, 23. december

KOLEDAR PRIREDITEV IN DOGODKOV od 1. do 31. decembra 2017
Terminski razpored prireditev in dogodkov v občini Dravograd

ČETRTEK, 14. december
BOŽIČNI KONCERT MePZ ZVON MUTA
Ob 16.30, Dom starostnikov Črneče

MEDITACIJA Z NADANGELOM 
JOPHIELOM
Enourna delavnica in meditacija vam bo 
tokrat pomagala pri čiščenju negativnih 
miselnih vzorcev, ki vam bo koristila celo 
življenje, saj se boste med meditacijo pove-
zali z nadangelom Jophielom in bo z vami 
ostal tako dolgo, kot je to v vaše najvišje 
dobro. Cena: 20 €. Prijave na mail: mattea.
trobej@gmail.com. Meditacijo vodi licenci-
rana angelska terapevtka Mateja Trobej.
Ob 18:00, Mladinski center Dravograd

ČAROBNI PRAZNIKI
Razstava adventnih venčkov in božično 
novoletnih okraskov ter voščilnic Lotke Ne-
nadić. Razstava bo odprta do 23.12. 2017.
Ob 17.00, Infopisarna Dravograd

10. let (do 5, razreda OŠ). 
Ob 17.00, večnamenska dvorana 
Gasilskega doma Črneče

BOŽIČNI KONCERT GŠ RAVNE
Praznični koncert glasbene šole Ravne, 
oddelek Dravograd.
Ob 18.30, OŠ Neznanih talcev Dravograd
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KOLEDAR PRIREDITEV IN DOGODKOV december 2017, januar 2018
Terminski razpored prireditev in dogodkov v občini Dravograd

TRADICIONALNI BOŽIČNO NOVOLETNI 
KONCERT GODBE NA PIHALA TRBONJE
Več na strani 5.
Ob 19.00, Gasilski dom Trbonje

PONEDELJEK, 25. december
ŽIVE JASLICE V TRBONJAH
Kulturno društvo BROD Trbonje vabi na  
ogled uprizoritve "ŽIVIH  JASLIC" .
Ob 20.00, Galunova gorica

SREDA, 27. december
ZAKLJUČEK LETA ZA UPOKOJENCE
Društvo upokojencev Dravograd vabi upo-
kojence na prijeten zaključek leta. Pridite, 
da se  skupaj poveselimo.
Ob 14.00 uri,  Hotel Dravograd

ŽIVLJENJE JE VRTILJAK
Veseloigra s petjem v izvedbi dramske 
skupine Svečina. Predstava je za abonma 
in izven. Vstopnina znaša 6 EUR.
Ob 18.00, Gasilski dom Črneče

ZIMSKA LIGA - NOGOMETNI TURNIR 
STAREJŠI CICIBANI  (U-11)
Od 12.00 do 16.30, dvorana ŠPiC D

ODPRTJE LIKOVNE RAZSTAVE LIKOVNE 
SEKCIJE KD DRAVOGRAD
V kulturnem programu bo nastopila 
skupina Diatonik Dravograd. Razstava bo 
odprta do 5.2. 2018
Ob 17.00, Infopisarna Dravograd

PONEDELJEK, 8. januar

KEGLJANJE–2. SLOVENSKA LIGA vzhod
KK DRAVOGRAD : HRASTNIK
Ob 17.00, Kegljišče v ŠC Dravograd

TRADICIONALNI KMEČKI PLES
Prireditelj je Skupnost južnokoroških kme-
tic in kmetov.
Ob 20.00, Kulturni dom Pliberk

SOBOTA, 23. december

TOREK, 26. december
PROSLAVA OB DNEVU SAMOSTOJ-
NOSTI IN ENOTNOSTI TER BOŽIČNO 
NOVOLETNI KONCERT PIHALNEGA 
ORKESTRA ŠENTJANŽ
Več na strani 5.
Ob 17.00, telovadnica OŠ Šentjanž

ŽIVE JASLICE V TRBONJAH
Kulturno društvo BROD Trbonje vabi na  
ponovitev uprizoritve "ŽIVIH  JASLIC".
Ob 18.30, Galunova gorica

BOŽIČNO NOVOLETNI TURNIR V 
KEGLJANJU
Tekmuje se v treh kategorijah za moške in 
dveh za ženske.
Od 10.00 do 22.00, Kegljišče v ŠC 
Dravograd

PETEK, 29. december
BOŽIČNO NOVOLETNI TURNIR V 
KEGLJANJU
Tekmuje se v treh kategorijah za moške in 
dveh za ženske.
Od 10.00 do 22.00, Kegljišče v ŠC 
Dravograd 

S SMEHOM V NOVO LETO - KIMPERK 
TEATER
Večer s Kimperk teatrom poln smeha, 
dobre volje in presenečenj.
Ob 19.00, dvorana ŠPiC D

KOLEDAR PRIREDITEV IN DOGODKOV od 1. do 31. januar 2018
Terminski razpored prireditev in dogodkov v občini Dravograd

januar 2018

NEDELJA, 7. januar

PREDSTAVITEV KNJIGE ALPSKI 
BOJEVNIKI - VIKI GROŠELJ
Slovenski alpinizem je brez dvoma zgodba 
o uspehu v svetovnem merilu. Bernadette 
McDonald je avtorica večkrat nagrajenih 
knjig o velikih osebnostih svetovnega alpi-
nizma. V knjigi Alpski bojevniki je opisala 
majhno slovensko plezalsko skupnost, ki 
pomembno posega na svetovni alpini-
stični oder. Knjigo je v celoti posvetila slo-
venskim plezalcem in njihovim izjemnim 
dosežkom. Predstavil jo bo eden izmed 
njih, Viki Grošelj.
Ob 18.00, Knjižnica Dravograd

SOBOTA, 30. december
BOŽIČNO NOVOLETNI TURNIR V 
KEGLJANJU
Tekmuje se v treh kategorijah za moške in 
dveh za ženske.
Od 10.00 do 22.00, Kegljišče v ŠC 
Dravograd

SREDA, 10. januar

SOBOTA, 20. januar

SOBOTA, 13. januar
ZIMSKA LIGA - NOGOMETNI TURNIR 
MLAJŠI CICIBANI U-7 in CICIBANI U-9
Ob 9.00 do 16.30, dvorana ŠPiC D

ZA DAN BREZ MULTIMEDIJE 
Vabljeni na zanimive naravoslovno teh-
nične delavnice z eksperimenti  za učence, 
starše in krajane. Podrobnosti na strani 5.
Ob 17.00, OŠ Neznanih talcev Dravograd

PONEDELJEK, 22. januar

TOREK, 23. januar
ALI JE SPANJE ZAPRAVLJANJE ČASA?
Predavanje Marjance Hari Novinšek o tem, 
zakaj je počitek tako pomemben. Podrob-
nosti preberite na strani 5.
Ob 18.00, Knjižnica Dravograd

SREDA, 25. januar
PRVENSTVO KOROŠKE POKRAJINSKE 
ZVEZE UPOKOJENCEV V VELESLALOMU
Društvo upokojencev Dravograd razpisuje 
in prireja prvenstvo Koroške pokrajinske 
zveze v veleslalomu. Vabljeni na tekmova-
nje ali navijanje.
Ob 10.00, smučišče Bukovnik

SOBOTA, 27. januar
KOŠARKA – člani 4. SKL-vzhod
DRAVOGRAD KOROŠKA: BREŽICE
Ob 20.00, dvorana ŠPiC D

Foto: Zdenko Kupčič



REGIJSKA PROSLAVA OB 
MEDNARODNEM DNEVU INVALIDOV 
V DRAVOGRADU

MEDNARODNI DAN INVALIDOV OBELEŽUJEMO 3. DECEMBRA. GENERALNA SKUPŠČINA ZDRUŽENIH NA-
RODOV GA JE USTANOVILA ZATO, DA BI SPODBUDILA RAZUMEVANJE PROBLEMATIKE INVALIDNOSTI IN 
OKREPILA PODPORO JAVNOSTI PRI ZAVZEMANJU ZA DOSTOJANSTVO, PRAVICE IN BLAGINJO INVALIDOV. 
NA TA DAN KOROŠKA DRUŠTVA INVALIDOV PRIPRAVLJAJO SKUPNO PROSLAVO, KI BO LETOS V DRAVO-
GRADU.

I  nvalidi so najštevilnejša manjšina na svetu, 
njihov status in vključenost v družbo pa sta 
po različnih državah sveta drugače urejena. 

Po oceni Svetovne zdravstvene organizacije je 
skoraj 10 % prebivalstva oziroma 650 milijonov 
ljudi na svetu invalidnih, med temi pa jih je več 
kot 60 % starih med 15 in 64 let. Invalidnost pri-
zadene povprečno 15–20 % prebivalstva vsake 
države.

V Evropski uniji, ki ima preko 500 milijonov 
prebivalcev, je okoli 80 milijonov invalidnih 
oseb. To je približno toliko, kot je prebivalcev 
Belgije, Češke, Grčije in Nizozemske skupaj. 
Vsak četrti Evropejec ima družinskega člana, 
ki je invalid. Ljudje z omejeno mobilnostjo 
predstavljajo več kot 40 % prebivalstva EU. 
Šest od desetih Evropejcev pozna vsaj eno 
osebo s posebnimi potrebami v svoji nepo-
sredni bližini ali v bolj oddaljenem okolju.

V Sloveniji je invalidom zagotovljeno vsto-
panje v celoten sistem socialnih in drugih 
pravic, da lahko živijo enako kot drugi. Trendi 

pojavnosti invalidnosti in dolgotrajnih obo-
lenj so tudi v Sloveniji podobni kot v Evropi, 
in sicer je v Sloveniji med 160.000 in 170.000 
invalidov (delovnih invalidov, otrok in mla-
dostnikov s posebnimi potrebami, vojaških 
in vojnih invalidov ter zmerno, težje ali tež-
ko duševno in najtežje telesno prizadetih 
oseb). Poleg teh živi v Sloveniji tudi okoli 
230.000 bolnikov z dolgotrajnimi boleznimi.

Mednarodni dan invalidov bomo obeležili tudi 
v Dravogradu, kjer Društvo invalidov pripravlja 
regijsko proslavo, ki bo v nedeljo, 3. decem-
bra, ob 16. uri, v dvorani ŠPiC D. Slavnostni 
govornik bo predsednik Zveze delovnih in-
validov Slovenije - Drago Novak. V kultur-
nem programu pa bodo sodelovali otroci iz OŠ 
Dravograd in OŠ Šentjanž, Dravograjski sekstet 
in glasbena skupina Bica bend z varovanci 
CUDV Črna na Koroškem. Prireditev bo mode-
rirala Katja Čevnik.

Vabljeni, da se jim pridružite!

REGIJSKA PROSLAVA 
OB MEDNARODNEM DNEVU INVALIDOV

Nedelja, 3. december, 
ob 16. uri ,

dvorana ŠPiC D, Dravograd

Društvo invalidov Dravograd

Vabljeni!

NAPOVED DOGODKA
BESEDILO: Katja Čevnik 
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Spoštovane krajanke in krajani 
KS Dravograd

Življenje ponuja sto in sto priložnosti 
za srečo, veselje in uspeh. 
Vsak dan prinaša majhne in 

nevidne trenutke sreče. 

Želimo vam, da iz njih vedno znova 
ustvarjate svoje velike trenutke 

tudi v novem letu!

Prijetne praznike, zdravo 
in uspešno 2018!

Svet KS Dravograd in 
Ferdo Abraham, predsednik

2 0 1 8
Naj bo uspešno, lahko malo grešno... 

Naj bo očarljivo, iskrivo, igrivo... 

Z malo bridkosti, veliko sladkosti 

in največ modrosti... 

Naj bo mirno, kot nebo večerno, 

minljivo in večno, poslovno uspešno in 

preprosto SREČNO,

vam želi
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Cepljenje proti gripi je edini dokazano učin-
koviti ukrep za preprečevanje obolenja. 
Cepiva proti gripi spadajo med tako imeno-
vana »mrtva« cepiva, saj ne vsebujejo živih 
virusov in kot taka pri cepljenih osebah ne 
morejo povzročiti gripe. Cepljenje je po-
trebno opraviti pravočasno pred sezono, saj 
imunski sistem potrebuje vsaj dva tedna, da 
se po cepljenju razvije ustrezna zaščita. Za-
ščita po cepljenju traja od 6 do 12 mesecev. 
Cepljenje proti gripi ne zaščiti pred okužbo 
s številnimi drugimi povzročitelji respirator-
nih okužb, zato lahko tudi cepljene osebe 
zbolijo za ostalimi sezonskimi prehladnimi 
obolenji. 

Pred prehladnimi obolenji in gripo se zaščiti-
mo z vzdrževanjem dobre telesne kondicije, 
gibanjem na svežem zraku in uživanjem pe-
stre hrane z veliko sadja in zelenjave. V me-
secih, ko je okužb dihal veliko, se izogibamo 
zaprtih prostorov in si večkrat skrbno umije-
mo roke, da ne zanesemo virusa influence 
in tudi drugih mikroorganizmov na dihala. 
Okužbo preprečimo z dobrimi higienskimi 
navadami, če pa že zbolimo, poskrbimo, da 
ne prenesemo virusa na svoje bližnje – več-
krat dnevno si umijemo roke in kašljamo v 
robček/rokav. Roke si umijemo vsakič, ko 
jih onesnažimo z izločki dihal. Uporabljamo 
svoje kozarce in jedilni pribor. 

»Cepljenje proti gripi ne predstavlja idealne 
zaščite, a je najučinkovitejši način, da zmanj-
šamo možnosti za okužbo in pojav gripe.«

H ladnejši meseci leta, ko se srečujemo 
s povečano pojavnostjo prehladnih 
obolenj in gripe, so pred vrati. Pov-

zročitelj gripe, virus influence, se prenaša 
s kužnimi kapljicami in preko površin, ki 
so onesnažene z izločki dihal obolelega. 
Kužne kapljice nastanejo ob kihanju, kašlja-
nju in glasnem govorjenju. Na površinah v 
posušeni sluzi lahko virus preživi več ur. Če 
se onesnaženih površin dotaknemo s prsti, 
lahko virus zanesemo na sluznice nosu in 
ust in se okužimo.

Približno v 1-3 dneh po okužbi se pojavijo 
bolezenski znaki: mrazenje, izčrpanost, viso-
ka temperatura, glavobol, bolečine v miši-
cah in kosteh, dražeč občutek v žrelu in suh 
kašelj. Razen kašlja, ki lahko traja več tednov, 
znaki po navadi izginejo v dveh do sedmih 
dneh. Najbolj pomembno je, da si  lajša-
mo težave in počakamo, da gripa izzveni.
Pri kroničnih bolnikih se v času prebole-
vanja gripe poslabšajo osnovne bolezni. 

PROMOCIJA ZDRAVJA
BESEDILO: Neda Hudopisk, NIJZ OE Ravne na Koroškem, FOTOGRAFIJA:  svetovni splet

GRIPA IN KAKO SE ZAŠČITIM PRED 
NJO



KORENINA
SVETLOBE

WWW.DRAVIT.SI

VABIMO VAS,
DA NAS OBIŠČETE
TER SPOZNATE
NAŠE IZDELKE!

IZDAL: DRAVIT DRAVOGRAD, BUKOVJE 13, 2370 DRAVOGRAD · NAKLADA: 300 IZVODOV
VSEBINA IN OBLIKOVANJE: DRUŠTVO DOMAČI LOG

NAŠI IZDELKI 
IZ KORENINE
SVETLOBE

DVORJANSKI ČIPS
Zdrav prigrizek ali kot dodatek k obroku. Primereno 
kot dodatek h kosmičem, omakam, enolončnicam.

DVORJANSKA MOKA
Dodatek k osnovni moki za peko kruha, biskvitov, 
piškotov ali za zgoščevanje jedi (omak, enolončnic).

DVORJANSKA SOL
Začimba za pripravo ali obogatitev slanih jedi.

BUBILE KORENINE SVETLOBE
Bubile za gojenje Korenine svetlobe.

KORENINA
SVETLOBE

WWW.DRAVIT.SI

VABIMO VAS,
DA NAS OBIŠČETE
TER SPOZNATE
NAŠE IZDELKE!

IZDAL: DRAVIT DRAVOGRAD, BUKOVJE 13, 2370 DRAVOGRAD · NAKLADA: 300 IZVODOV
VSEBINA IN OBLIKOVANJE: DRUŠTVO DOMAČI LOG

NAŠI IZDELKI 
IZ KORENINE
SVETLOBE

DVORJANSKI ČIPS
Zdrav prigrizek ali kot dodatek k obroku. Primereno 
kot dodatek h kosmičem, omakam, enolončnicam.

DVORJANSKA MOKA
Dodatek k osnovni moki za peko kruha, biskvitov, 
piškotov ali za zgoščevanje jedi (omak, enolončnic).

DVORJANSKA SOL
Začimba za pripravo ali obogatitev slanih jedi.

BUBILE KORENINE SVETLOBE
Bubile za gojenje Korenine svetlobe.

Čudežna rastlina? Korenina svetlobe je 
rastlina, ki ima sposobnost shranjevanja 
svetlobnih etrov. Človek po uživanju 
občuti ne le sitost, temveč tudi energijsko 
napolnjenost.
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ZA VAS SMO PRIPRAVILI
PAKETE IZDELKOV 
IZ KORENINE SVETLOBE
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IZDAL: DRAVIT DRAVOGRAD, BUKOVJE 13, 2370 DRAVOGRAD · NAKLADA: 300 IZVODOV
VSEBINA IN OBLIKOVANJE: DRUŠTVO DOMAČI LOG

NAŠI IZDELKI 
IZ KORENINE
SVETLOBE

DVORJANSKI ČIPS
Zdrav prigrizek ali kot dodatek k obroku. Primereno 
kot dodatek h kosmičem, omakam, enolončnicam.

DVORJANSKA MOKA
Dodatek k osnovni moki za peko kruha, biskvitov, 
piškotov ali za zgoščevanje jedi (omak, enolončnic).

DVORJANSKA SOL
Začimba za pripravo ali obogatitev slanih jedi.

BUBILE KORENINE SVETLOBE
Bubile za gojenje Korenine svetlobe.

Darilna vrečka - DVOREC               37 EUR
Dvorjanska moka - 50 g              15 EUR
Dvorjanski čips - 50 g                                10 EUR
Dvorjanska sol - 50 g                                   5 EUR
Dvorjanski sladkorni posip – 50 g         5 EUR
Bubile (semena) - 8 semen                      2 EUR

Darilna vrečka DRAVA                    22 EUR
Dvorjanska moka - 50 g              15 EUR
Dvorjanska sol - 50 g                                   5 EUR
Bubile (semena) - 8 semen                      2 EUR

Darilna vrečka GRAD                      17 EUR
Dvorjanski čips - 50 g              10 EUR
Dvorjanski sladkorni posip – 50 g         5 EUR
Bubile (semena) - 8 semen                      2 EUR

KORENINA
SVETLOBE

WWW.DRAVIT.SI

VABIMO VAS,
DA NAS OBIŠČETE
TER SPOZNATE
NAŠE IZDELKE!

IZDAL: DRAVIT DRAVOGRAD, BUKOVJE 13, 2370 DRAVOGRAD · NAKLADA: 300 IZVODOV
VSEBINA IN OBLIKOVANJE: DRUŠTVO DOMAČI LOG

NAŠI IZDELKI 
IZ KORENINE
SVETLOBE

DVORJANSKI ČIPS
Zdrav prigrizek ali kot dodatek k obroku. Primereno 
kot dodatek h kosmičem, omakam, enolončnicam.

DVORJANSKA MOKA
Dodatek k osnovni moki za peko kruha, biskvitov, 
piškotov ali za zgoščevanje jedi (omak, enolončnic).

DVORJANSKA SOL
Začimba za pripravo ali obogatitev slanih jedi.

BUBILE KORENINE SVETLOBE
Bubile za gojenje Korenine svetlobe.

Dvorjanska moka: moka iz korenine svetlobe, 
dodamo k osnovni moki za peko kruha, biskvi-
tov, piškotov ali za zgoščevanje jedi (omak in 
enolončnic).
Dvorjanski čips: čips iz korenine svetlobe, za zdrav 
prigrizek ali kot dodatek k obroku, h kosmičem, 
omakam in enolončnicam.
Dvorjanska sol: korenina svetlobe, zelišča: zelena, 
šetraj, peteršilj, majaron, luštrek in timijan ter nar-
avna morska sol; začimba za pripravo ali obogatitev 
slanih jedi.
Dvorjanski sladkorni posip: korenina svetlobe, 
stevia in ekološko pridelan sladkor.
Bubile (semena) korenine svetlobe: za gojenje 
korenine svetlobe.

IZDELKE LAHKO DOBITE TUDI POSAMIČNO!

Informacije in naročila:
tel.: 02 87 23 583, 02 87 10 285
e-mail: dvorecbukovje@dravit.si

Korenino svetlobe pridelujemo v našem učnem centru in 
vse izdelke predelamo ročno in naravno.



10 LET LIKOVNEGA USTVARJANJA 
MARJANA VESONIKA

MARJAN VESONIK, ROJEN DRAVOGRAJČAN, JE BIL V DRAVOGRADU IZREDNO AKTIVEN VSE DOKLER GA 
NI ZADELA TEŽKA BOLEZEN. S SVOJO VZTRAJNOSTJO IN VOLJO PA SI JE POISKAL NOV KONJIČEK IN 
PRIČEL LETA 2007 S SLIKANJEM.

M arjan Vesonik je človek nemirnega duha, 
ki venomer išče drugačne poglede na 
svet. Tako je vse do leta 2000, ko ga je 

prizadela težka bolezen, rad raziskoval naš kraj. 
Bil je aktiven pisec in avtor številnih člankov v 
takratnem glasilu Občinski sel in koroškem ča-
sopisu Prepih. Marjan je znal poiskati teme, ki 
se jih drugi po navadi niso dotaknili ali jih niso 
niti opazili in jih prikazati na zanimiv način ter jih 
tako ljudem približati . Imel je izredno zanimiv 
pristop in tudi način pisanja, katerega se še da-
nes verjetno kdo spominja.

Leto 2000 pa je bilo zanj prelomno leto saj ga 
je zadela možganska kap. Po tem dogodku je 
potreboval precej časa, dolgih sedem let, da 
si je kolikor toliko opomogel in znova zaživel 
življenje v vsej polnosti, kolikor mu pač  seve-
da zdravje dopušča. In tako je leta 2007 pričel 
s slikanjem.

Seveda z levo roko, saj je desna stran ostala ne-
pokretna. Z močno voljo in ogromno pozitivno 
energijo so pričela nastajati prva likovna dela. 
Marjan si je hitro pridobil mentorja, priznane-
ga ljubiteljskega slikarja Sreča Frühaufa, ki ga 
je vpeljal v osnove likovnega sveta. Srečko rad 
poudari, da je Marjanu vedno puščal njegovo 
pot razvoja in mu je pomagal samo pri osno-
vah slikarstva oz. pri temeljnih zakonitostih 
slikanja.

Tako je Marjan počasi napredoval v danes 
odličnega in izredno produktivnega slikarja. V 
novembru je v razstavnih prostorih infopisar-
ne na ogled postavil svoja nova dela in tako 
obeležil 10 let aktivnega slikanja. Marjan je tudi 
član Likovne sekcije Kulturnega društva Dravo-
grad, kjer nabira izkušnje tudi od ostalih članov, 
predvsem pa ti lepo poskrbijo tudi zanj in mu 
omogočijo prevoze likovnih del na razstave ter 
vso pomoč, ki jo potrebuje, za kar jim je izre-
dno hvaležen. 

Ob  zadnji razstavi, katere odprtje je potekalo 
6. novembra v razstavnih prostorih infopisarne,  
je umetnostna zgodovinarka Aleksandra Čas 
zapisala takole:

"Ob letu osorej se zopet srečamo s platni Mar-
jana Vesonika, ki je tokrat ubral novo motivno 
pot, saj je svojo pozornost s človeka in njego-
vih variacij  preusmeril na motiv krajine, s pou-
darkom na reki Dravi. 

Kot rodni Dravograjčan je seveda zelo zazna-
movan s to mogočno srednjeevropsko reko in 
njeno okolico, ki skozi stoletja kljubuje njene-
mu toku in se je več ali manj primorana zliti z 
njeno obliko. Marjanova platna, ki so nastajala 
v zadnjem letu dni res dajejo prednost tej reki, 
ki pa je prisotna predvsem kot barvno ustre-
zno ozadje za neposredno nizanje zgovornih 
simbolov in pridatkov, ki pričajo o tej reki in 
njenem okolišu. 

Na njegov veder kolorističen način so ob bok 
Dravi pridani geometrijsko oblikovani motiv-
ni poudarki kot so stari dravski most, stavbna 
gmota hidroelektrarne in različni rečni tokovi, 
ki jih zaznamo skozi mavrično valovanje. Če 
postanemo bolj natančen opazovalec oz. opa-
zovalka, pa vendarle med vsem tem opazimo 
tudi lik človeka, ki je skozi zgodovino kraja in 
njegove reke zarisal številne življenjske poti. Na

21
STRAN

teh platnih sta izpostavljena čolnar in objema-
joči se par. Prvega lahko razumemo kot prispo-
dobo človeka, ki se skozi življenje prebija na ta-
kšen ali drugačen način, človeški par pa lahko 
razumemo predvsem kot dvojino, kot dva, ki 
se dopolnjujeta kot jin in jang in sta le skupaj 
eno, tako različna, pa vendar uravnotežena. Ta 
odnos lahko prenesemo na različna polja na-
šega življenja, s tem pa ponovno preidemo na 
človeka, ki ga je Marjan do sedaj tako zavedno 
izpostavljal in izgrajeval v različnih variacijah. 

Koloristično ostaja Marjan Vesonik zvest svoji 
umirjeni, komplementarni barvni lestvici in 
tehniki akrila z nanašanjem drobnih ali bolj 
grobih pridatkov, ki jih tudi sedaj mehča s pre-
krivnim nanosom pastelnih barv."

Marjanu čestitamo ob tem jubileju, seveda pa 
želimo še veliko prijetnih trenutkov ob likov-
nem ustvarjanju.
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PRETEKLI DOGODEK
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Proslava ob dnevu 
reformacije, 29.10.2017

Komemoracija ob dnevu 
mrtvih, 30.10.2017

Shod čarovnic, 31.10.2017
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Koncert HELP!, 10.11.2017
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Literarni večer 18. pesniške 
olimpijade, 11.11.2017
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7. letni koncert MePZ 
Črneče, 18.11. 2017
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OBVESTILA
Obvestila društev in drugih organizacij

NOGOMET – VETERANSKA ZIMSKA LIGA

•  7.1.2018 - 1. kolo        •  14.1.2018 - 2. kolo        •  21.1.2018 - 3. kolo        •  28.1.2018 - 4. kolo

Prva tekma se prične ob 8.30 , druga ob 9.30 in tretja ob 10.30, v dvorani ŠPIC D v Dravogradu.
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PLANINSKO DRUŠTVO DRAVOGRAD

BENEDIKTOVA POT – nedelja, 3. december 2017 

Vodnik in prijave:  Jožef Kladnik, 051 684 192 ali joze.kladnik@elektro-celje.si
Tura:  zahtevna zimska pot (Z), 4 ure hoje.
Prevoz: osebni avtomobil
Opis ture: Benediktov pohod je organiziran vsako leto na prvo adventno nedeljo v organizaciji Be-
nediktincev iz St. Pavla. Zberemo se ob 12:45 uri pred cerkvijo v Lavamündu, avtomobile parkiramo 
pred cerkvijo in se s pohodniki iz Lavamünda skupaj odpravimo na pot proti St. Pavlu. Počitek in 
pogostitev je v gasilskem domu  v Ettendorfu. Pot nadaljujemo po gozdnih poteh do samostana Be-
nediktincev v St. Pavlu. Zadnji del poti je v večernih urah, zato je potrebna uporaba naglavnih svetilk. 
V samostanu v St. Pavlu je sprejem pohodnikov iz petih smeri in zaključek pohoda s pogostitvijo.  Za 
povratek z avtomobili iz St. Pavla do Lavamünda poskrbi organizator.

NOVOLETNI POHOD NA KOŠENJAK - torek, 2. januar 2018

Vodnik in prijave:  Marjan Epšek, 031 316 392 ali marjanepsek@gmail.com. 
Tura: Zahtevna zimska pot (Z).
Opis ture: Novoletni pohod na Košenjak je tradicionalno vsako leto ob zaključku novoletnih prazni-
kov.Tura je izbrana glede na vremenske razmere. V primeru velike količine snega se pohod izvede 
le do planinskega doma. Tudi start pohoda se prilagaja, ali iz Dravograda ali iz Ojstrice. Podrobnosti 
o pohodu bodo pravočasno objavljene na spletni strani in na oglasni deski Planinskega društva 
Dravograd.

KEGLJANJE - BOŽIČNO NOVOLETNI TURNIR

Torek, 26.,  petek, 29. in sobota, 30.12.2017. Tekmovanje bo na kegljišču Športnega centra Dra-
vograd. Tekmuje se v treh kategorijah za moške in dveh za ženske. Tekmovanje bo potekalo od 
10.00 do 22.00.

KEGLJANJE - OBČINSKA LIGA

•  Nedelja, 3.12. 2017 - 4. kolo      •  Sobota, 9.12. 2017 - 5. kolo     •  Sobota, 6.1. 2018 - 6. kolo
•  Sobota,  13.1.2018 - 7. kolo       •  Nedelja, 21.1.2018 - 9. kolo     •  Sobota, 27.1.2018 - 10. kolo
Tekme se pričnejo ob 14.00 uri na kegljišču Športnega centra Dravograd.

NOGOMET – ZIMSKA LIGA v dvorani ŠPiC D v Dravogradu

•  9.12. 2017, od 9.00 do 11.30 in od 12.00 do 14.40 - TURNIR STAREJŠI DEČKI U-15 
•  9.12. 2017, od 15.15 do 17.40 - TURNIR MLAJŠI DEČKI U-13
•  10.12. 2017, od 9.00 do 12.15 - TURNIR MLAJŠI DEČKI U-13
•  10.12. 2017, od 12.50 do 18.00 - TURNIR STAREJŠI CICIBANI U-11
•  7.1. 2018, od 12.00 do 16.30 - TURNIR STAREJŠI CICIBANI U-11
•  13.1. 2018, od 9.00 do 12.30 - TURNIR MLAJŠI CICIBANI U-7
•  13.1. 2018, od 13.00 do 16.30 - TURNIR CICIBANI U-9

 

DECEMBRSKE USTVARJALNICE  
V MLADINSKEM CENTRU  

DRAVOGRAD 

SNEŽINKE IZ PAPIRJA  
Ponedeljek; 4.12.2017 ob 17.00– dvorana MCD 
Vsi smo kot otroci delali snežinke iz papirja in kljub vsem sodobnim no-
voletnim dekoracijam so še naprej pomemben del teh praznikov. Na de-
lavnici bomo izdelovali snežinke iz papirja.   

MLADINSKI CENTER DRAVOGRAD 
Koroška c. 50,  2370 Dravograd 

Delavnice so primerne za otroke od 0-10 let.  V 
prijetnem vzdušju bomo ustvarjali, poklepetali 
ob dobrem čaju in tako popestrili dolge zimske 
popoldneve. 

PUNČKE IZ CUNJ 

Ponedeljek; 11.12.2017 ob 17.00– dvorana MCD 
Na delavnici bomo izdelovali punčke iz cunj. Risali kroje na blago, izre-
zovali narisane kroje, nato pa šivali s pravim šivalnim strojem. Najmlajši 
se bodo poigrali s polnjenjem punčk, starejši pa s krojenjem dodatkov.  

OBEŠANKE ZA SREČO 
Ponedeljek; 18.12.2017 ob 17.00– dvorana MCD 
Na delavnici bomo izdelali obešanke iz starih gumbov in vrvic.  Doma 
pobrskajte po omarah in s sabo prinesite gumbe, ki jih ne potrebujete več.  

LEPO VABLJENI! 



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

IZGRADNJA SONČNE ELEKTRARNE 
NA STANOVANJSKI HIŠI

J    anuarja 2016 se je v Republiki Sloveniji začela 
uporabljati UREDBA o samooskrbi z električno 
energijo iz obnovljivih virov energije. Sprejem 

uredbe omogoča gospodinjskim in malim poslov-
nim odjemalcem (MPO) samooskrbo z električno 
energijo iz obnovljivih virov energije na podlagi 
neto merjenja.

To pomeni, da bodo lastniki naprav za samooskr-
bo imeli obračunano porabo električne energije ob 
zaključku koledarskega leta, in sicer na način, da se 
bo upoštevala razlika med dovedeno in odvedeno 
električno energijo.

Postavitev in priklop naprave za samooskrbo je 
namenjena pokrivanju potreb gospodinjstva oz. 
MPO po električni energiji na letnem nivoju in ne 
proizvajanju viškov energije oz. prodaji proizvede-
ne električne energije. Ker ne bo prodaje električne 
energije, tudi ni potrebe po registraciji fizičnih oseb 
za opravljanje dejavnosti, saj v primeru samooskrbe 
ne gre za opravljanje pridobitne dejavnosti. Najve-
čja nazivna moč naprave za samooskrbo je 11 kVA 
in ne sme presegati priključne moči iz soglasja za 
priključitev.

Poleg Uredbe o samooskrbi z električno energijo iz 
OVE je bil sprejet tudi Pravilnik o tehničnih zahte-
vah naprav za samooskrbo z električno energijo iz 
OVE, ki predpisuje določene varnostne zahteve za 
te naprave. Ob namestitvi sončne elektrarne (npr. 
na streho stanovanjske hiše), ni več nujno potreben 
strelovod, kar poceni investicijo.

Za namestitev naprav oz. izgradnjo objektov za 
pridobivanje električne energije s pomočjo sonca, 
vode ali vetra z nazivno močjo do 50 kW, je možno

pridobiti kredit Eko sklada, slovenskega okoljskega 
javnega sklada. 

14.4.2017 je Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, 
objavil nov javni poziv. Javni poziv 49SUB-SOOB17 
občanom namenja 3 milijone EUR nepovratnih 
sredstev za nove naložbe v naprave za samooskr-
bo z električno energijo, ki električno energijo proi-
zvajajo z izrabo sončne energije.

Nepovratna finančna spodbuda je lahko dode-
ljena za naprave, ki imajo nazivno električno moč 
do največ 11 kVA, če so le-te nameščene na ali ob 
stavbi, ki je zgrajena na podlagi pravnomočnega 
gradbenega dovoljenja. Naprava za samooskrbo z 
električno energijo mora biti skladna z zahtevami iz 
soglasja za priključitev.

Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 20 
% priznanih stroškov naložbe, ki vključujejo strošek 
nakupa in montaže naprave ter pripadajočih elek-
tričnih inštalacij in opreme, vendar ne več kot 180 
EUR za 1 kVA inštalirane nazivne električne moči na-
prave za samooskrbo z električno energijo.

Rok za zaključek naložbe je petnajst mesecev od 
dokončnosti odločbe o dodelitvi pravice do nepo-
vratne finančne spodbude.
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