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VSEBINA
Stičišče od 1. aprila 2018 do 30. aprila 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. DO 30. APRILA 2018

Napoved dogodka: DVORNI GLASBENI VEČERI PRED DVORCEM BUKOVJE

Kotiček Občine Dravograd:  BISERNA POROKA PRI ŠTRUCOVIH NA OTIŠKEM VRHU

 OBČINSKA ČISTILNA AKCIJA

Pretekli dogodek:  JUNIOR KOROŠKA OPEN 2018 

Bili smo tam

Obvestila

Promocija zdravja: OŠ NEZNANIH TALCEV DRAVOGRAD IN ZDRAVJE

Ekologija: TERMOSTATSKI VENTILI IN GLAVE

Fotografija na naslovnici: Zdenko Kupčič
Rok za oddajo vsebin za majsko številko je 15. april 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 odbor: Robert 
Preglau, Žarko Tomšič, Katja Čevnik. Sedež izdajatelja: Bukovje 13, 2370 Dravograd. Zbiranje informacij o prireditvah: 
Robert Preglau, e-pošta: robert.preglau@jskd.si, tel: 02 8723 581. Jezikovni pregled: Franja Rubhof. Oglaševanje v Stiči-
šču: tajništvo JZ Dravit, e-pošta: dvorecbukovje@dravit.si, tel: 02 8723 583. Naklada: 3200 izvodov. Prelom in priprava 
za tisk: JZ Dravit, april  2018. Izdajatelj ne odgovarja za spremembe v programu. Za točnost informacij odgovarja 
prijavitelj prireditve.
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STRAN Dogajanje v naslednjih tednih. Izbor edinstvenih dogodkov, ki jih gotovo ne bomo zamudili.

DAN ZA ... IZBOR PRIREDITEV IN DOGODKOV

OTVORITEV RAZSTAVE 
MOŽNARJEV
ponedeljek, 2. april

PREDSTAVITEV 
JUTRANJE TELOVADBE
četrtek, 5. april

Jutranjo telovadbo, ki se že 4 leta izvaja na igrišču 
Robindvora, želimo razširiti tudi v druge krajevne 
skupnosti po Dravogradu in hkrati povezati že 
obstoječe skupine. V ta namen nas bo obiskala 
predsednica društva Šole zdravja, Zdenka Katkič.  
Tokrat se bo jutranja telovadba pričela ob 8:00 
pred Mladinskim centrom. Zdenka bo prikazala 
pravilno izvajanje vsake posamezne vaje.  Vadbe 
z nazivom »1000 gibov« se lahko udeleži vsak, 
tudi brez predhodne kondicije. Obvezno je le, da 
imate udobna oblačila za izvajanje vaj. Vabljeni!

Od 8.00 do 12.00, Mladinski center 
Dravograd

KNJIŽNE MIŠICE
ponedeljek, 16. april

V debatnem krožku sodelujejo zlati bralci OŠ Ne-
znanih talcev Dravograd in OŠ Šentjanž pri Dravo-
gradu. Tokrat se bodo posvetili grdim besedam in 
iskanju novih besednih zvez za čustveno obarva-
ne stavke in vzklike.

Ob 13.00, Knjižnica Dravograd

POZITIVNE MISLI LOUISE 
HAY

sobota, 14. april
Vsepovsod lahko preberemo, kako pomembni sta 
pozitivno razmišljanje in pozitivna naravnanost za 
uspešno življenje. Za resnični uspeh pa ni dovolj 
o pozitivnem življenju samo brati, temveč ga je 
potrebno živeti vsak dan posebej. Na predavanju 
bomo spoznali, kaj sploh je pozitivno mišljenje. 
Ali in kako se lahko naučimo pozitivno razmišlja-
ti? Kje nam bo to koristilo? Kako lahko s pozitivno 
naravnanostjo spremenimo svoje odločitve in s 
tem življenje?  Naredili bomo tudi praktično vajo, 
s katero bomo ugotavljali, kakšne misli izbiramo 
v določeni situaciji. Polona Strašek Borko je univ. 
dipl. pravnica, licencirana Heal Your Life trenerka 
in RelaxKids coachinja. Prireja raznovrstne delav-
nice za dvig kvalitete življenja in osebno in du-
hovno rast.

ob 18.00, Mladinski center Dravograd

Možnar je artilerijsko orožje na polnjenje spredaj, 
ki je predhodnik sodobnega minometa. Bil je kraj-
ša in širša različica havbice. Z iznajdbo minometa 
so možnarji postali pretežki in premalo okretni, 
zato so jih prenehali uporabljati. V svoji zbirki jih 
ima Otokar Praper, ki jih na ogled do konca maja 
postavlja v Galeriji Fajči v Trgu.

Ob 17.00, Galerija Fajči

TRADICIONALNA 
POHODA

Ob slovenskih in svetovnih dnevih knjige se 
zaključuje 10. sezona bralne značke za odrasle 
»Korošci pa bukve beremo«. Prebirali ste knjige 
koroških avtorjev in zato so tudi za zaključek v 
goste povabili Korošico Emo Golčer.  Ema Golčer 
je napisala iskreno, radoživo in trpko zgodbo o 
življenju svoje mame in otrok. V njej se zrcali sli-
ka življenja ljudi pod Uršljo goro v tedanjih časih. 
Zvesti bralci boste na prireditvi prejeli knjižno in 
praktično nagrado.

Ob 13.00, Knjižnica Dravograd

Dan upora proti okupatorju lahko obeležite tudi 
s pohodom. V Dravogradu se vam obetata kar 
dva. KS Trbonje organizira pohod na Danijelski 
vrh. Zbor je pred gasilskim domom v Trbonjah, 
nato pa boste organizirano odšli proti vrhu. Za 
vse udeležence bo pripravljen brezplačen topel 
obrok in pijača. Zaradi organizacije prosijo za pri-
jave s klicem ali SMS sporočilom na telefon 041 
332 895. Društvo upokojencev Dravograd, Krajev-
na skupnost in OOZB pa vabijo na tradicionalni 
medgeneracijski pohod na Vič.

Ob 8.00, pred Gasilskim domom Trbonje, 
ob 9.00, pred Zdravstvenim domom
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OSREDNJA PROSLAVA 
OB DNEVU UPORA PROTI 
OKUPATORJU

Dan upora proti okupatorju, ki ga zaznamujemo 
27. aprila, ohranja spomin na ustanovitev Osvo-
bodilne fronte slovenskega naroda, osrednje od-
porniške organizacije Slovencev v drugi svetovni 
vojni. V programu pa bodo nastopili ŽPZ Lipa, 
Godba na pihala Ojstrica in OPZ OŠ Šentjanž, re-
citatorji OŠ Neznanih talcev Dravograd in učenci 
Glasbene šole Ravne, oddelek Dravograd.

Ob 18.00, Dvorec Bukovje

PIKADO TURNIR
sobota, 21. april

Okrepčevalnica Ribiški dom prireja pikado turnir 
za posameznike in dvojice. Prvi trije posamezno in 
v dvojicah prejmejo denarne nagrade, pokale ter 
praktične nagrade. Igra se 501 N.O. Prijavi se lahko 
vsakdo. Prijave se zbirajo na dan turnirja do 15. ure. 
Vse informacije dobite na 070 313 800 (Uroš). 

Ob 16.00, Ribiški dom Dravograd

ponedeljek, 23. april

ZAKLJUČEK BRALNE 
ZNAČKE petek, 27. april

sreda, 25. april

DAN ZA ... IZBOR PRIREDITEV IN DOGODKOV
Dogajanje v naslednjih tednih. Izbor edinstvenih dogodkov, ki jih gotovo ne bomo zamudili.



VSAK TRENUTEK JE LAHKO NOV 
ZAČETEK - JUTRANJA TELOVADBA SE 
PREDSTAVI 
Tokrat se bo jutranja telovadba izvajala 
pred Mladinskim centrom  in se je lahko 
udeleži vsak, tudi brez predhodne 
kondicije. Podrobnosti na strani 4.
Od 8:00 do 12:00, Mladinski center 
Dravograd

ODPRTJE RAZSTAVE LIKOVNIH DEL 
UNIVERZE ZA 3. ŽIVLJENJSKO OBDOBJE
Nastopili bodo tudi MePZ Modrin in Fol-
klorna skupina OŠ Dravograd.
Ob 16.00,  Koroški  dom starostnikov 
Črneče

TOTALNO KATASTROFALNA VEČERJA – 
PREDSTAVA (ABONMA)
Nastopa Gledališče Koper, prireditelja sta 
Slovenska prosvetna zveza in Kulturni dom 
Pliberk.
Ob 20.00, Kulturni dom Pliberk
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KOLEDAR PRIREDITEV IN DOGODKOV / od 1. do 30. aprila 2018
Terminski razpored prireditev in dogodkov v občini Dravograd
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IZBOR PRIREDITEV IN DOGODKOV V BARVAH

Kulturni dogodki

Športni dogodki

Turizem

Mladinske dejavnosti

Drugi dogodki

PONEDELJEK, 2. april
NOGOMET - MLAJŠI DEČKI 1 U-13 
NŠ DRAVOGRAD : MARKO ŠULER SLO-
VENJ GRADEC
Ob 11.00, Športni center Dravograd

ODPRTJE RAZSTAVE MOŽNARJEV
Na ogled bodo stari možnarji, ki so last 
Otokarja Praperja. Razstava bo odprta do 
31. maja 2018. Podrobnosti na strani 4.
Ob 17.00, Galerija Fajči, Trg 4. julija 43

SREDA, 4. april
KOŠARKA – člani 4. SKL
DRAVOGRAD KOROŠKA : CUGLEJ OKNA 
IVANČNA GORICA 
20.30, Dvorana ŠPiC D

ČETRTEK, 5. april

PETEK, 6. april
SPOMINSKA SVEČANOST PRI 
HUDOPISKU
V programu bodo nastopili MoPZ Šem-
petrski pavri, Godba na pihala Trbonje in 
učenci OŠ Dravograd.
Ob 17.00, spomenik pri Hudopisku

OMIZJE MUZIKANTOV - 
MUZIKANTENSTAMMTISCH
Nastopili bodo glasbeniki z obeh strani 
meje. Prireditelja sta Društvo »Musikanten-
stammtisch« in Kulturni dom Pliberk.
Ob 19.00,  Kulturni dom Pliberk

SOBOTA, 7. april
NOGOMET 3. SNL - člani
KOROŠKA DRAVOGRAD- AVTO GRU-
BELNIK: DRAVINJA
Ob 16.00, Športni center Dravograd

KAKO SI POSTAVLJATI CILJE?
Pravilno postavljeni cilji so ključ do uspe-
ha, zato vabljeni na delavnico Učinkovito 
postavljanje ciljev, kjer se boste naučili, 
kako si pravilno postaviti cilje, kako jim 
slediti in kateri so tisti dejavniki, ki sprožijo, 
da jih z lahkoto uresničimo. Z vami bo 
Bojana Vranjek. Vabljeni!
Ob 18.00, Mladinski center Dravograd

DANICA - "MAV DRHAČ" II
Vokalne skupine SPD Danica vabijo na 
premierno izvedbo koncerta popularnih in 
zimzelenih pesmi pod naslovom DANICA 
- MAV DRHAČ II. Prisluhnite  slovenskim in 
mednarodnim uspešnicam, zapetim v

a cappella pop slogu, podloženim z mul-
timedialnimi efekti. Ponovitev koncerta 
bo v nedeljo, 8. aprila, ob 18. uri. Število 
vstopnic je omejeno. Rezervacije so možne 
pod številko 0660 41 08 840.
Ob 20.00, Kulturni dom Šentprimož

NEDELJA, 8. april
NOGOMET – STAREJŠI CICIBANI U-11 
7:7 A+B KOROŠKA 
NŠ DRAVOGRAD : PALOMA ŠENTILJ
Ob 12.00, Športni center Dravograd

NOGOMET 1. MNZ – KADETI U-17
NŠ DRAVOGRAD : PALOMA ŠENTILJ
Ob 13.00, Športni center Dravograd

NOGOMET 1. MNZ – MLADINCI U-19
NŠ DRAVOGRAD : PALOMA ŠENTILJ
Ob 15.00, Športni center Dravograd

VELIKONOČNI KONCERT GODBE NA 
PIHALA OJSTRICA
Gostje bodo ansambel Štirje kovači.
18.00, Dvorana ŠPiC D

HOTEL ali PUNČKA IZ OMARE
Komedija v izvedbi dramske skupine Šem-
peter pri Gorici. Predstava je za abonma in 
izven (gre za abonmajsko predstavo, ki je 
odpadla v februarju ) . Vstopnina za ogled 
posamezne predstave znaša 6 EUR.
Ob 18.00, večnamenska dvorana 
Gasilskega doma Črneče

PONEDELJEK, 9. april
USTVARJALNICA: OTROŠKI EKO 
VRTIČEK
Na delavnici se nam bodo pridružile čla-
nice Društva Ajda, ki nas bodo popeljale 
v svet vrtičkanja,  nam svetovale in dajale 
napotke za nego posejanih rastlin. Eva 
Štraser iz  Evergreena nam bo priskrbela

biološko razgradljive lončke iz beljakovin-
sko bogate zavržene hrane (fižol, grah), ki 
jih lahko po uporabi odvržemo med bio-
loške odpadke, ki se predelajo v kompost. 
Vaši otroci si bodo naredili svoj prvi Eko 
vrtiček. Vabljeni!
Ob 17.00, Mladinski center Dravograd

TOREK, 10. april
STARE STVARI V NOVI PREOBLEKI
Odprtje razstave ročnih izdelkov Florijana 
in Jasne Pšeničnik.
Ob 17.00, Infopisarna Dravograd

SOBOTA, 14. april
NOGOMET - STAREJŠI DEČKI U-15 
vzhod 
NŠ DRAVOGRAD : MURA
Ob 11.00, Športni center Dravograd

POZITIVNE MISLI: LOUISE HAY
Predavanje Polone Strašek Borko, univ.dipl.
pravnice, licencirane Heal Your Life trener-
ke in RelaxKids coachinje. Več preberite na 
strani 4.
Ob 18.00, Mladinski center Dravograd

SREDA, 11. april
RAVNANJE Z OSEBAMI Z DEMENCO V 
INSTITUCIJI IN SKUPNOSTI
Predavanje mag. Dalje Pečovnik. Vabijo 
Društvo upokojencev Dravograd, Knjižnica 
Dravograd in Koroški medgeneracijski 
center.
Ob 18.00, Knjižnica Dravograd

ČETRTEK, 12. april
KONCERT MoPZ ŠEMPETRSKI PAVRI
Ob 16.00,  Koroški  dom starostnikov 
Črneče



PIKADO TURNIR ZA PREHODNI POKAL 
Prvi trije posamezno in v dvojicah prejmejo 
denarne nagrade, pokale ter praktične 
nagrade. Igra se 501 N.O. Prijavi se lahko 
vsakdo. Prijave se zbirajo na dan turnirja 
do 15.00 ure. Vse informacije dobite na 070 
313 800 (Uroš).
Ob 16.00, Ribiški dom Dravograd

NOGOMET 3. SNL - člani
KOROŠKA DRAVOGRAD- AVTO 
GRUBELNIK: KETTY EMMI BISTRICA
Ob 16.30, Športni center Dravograd

TEČAJ KVAČKANJA
V 4-urnem tečaju, nas bo gospa Sadete, ki 
prihaja s Kosova, popeljala v svet kvačka-
nja. Tečaj je primeren za tiste, ki se boste 
prvič srečale s kvačko in tiste, ki že imate te 
veščine.  V sodelovanju z Zadrugo Dobrote 
pa smo  poskrbeli za ponovno uporabo 
volne in drugih prej. Vabljeni!
Ob 18.00, Mladinski center Dravograd

KNJIŽNE MIŠICE
Debatni krožek dijakov Gimnazije Ravne 
na Koroškem. Podrobnosti na strani 4.
Ob 13.00, Knjižnica Dravograd

SOSEDI PA DEKVO ŽENIJO
Komedija v izvedbi KMGC Ravne.
Ob 16.00,  Koroški  dom starostnikov 
Črneče

NOGOMET –  CICIBANI U-9 7:7 
KOROŠKA NŠ DRAVOGRAD : PECA
Ob 9.30, Športni center Dravograd 

KOŠARKA – pionirji U-15 – 2. SKL – 
skupina 2C
DRAVOGRAD KOROŠKA B : ŠENTJUR 
TAJFUN B  
Ob 10.00, Dvorana ŠPiC D

NOGOMET - MLAJŠI DEČKI 1 U-13 
NŠ DRAVOGRAD : DOBRODEJ DO-
BROVCE
Ob 11.00, Športni center Dravograd 

NOGOMET 1. MNZ – KADETI U-17
NŠ DRAVOGRAD : MALEČNIK
Ob 13.00, Športni center Dravograd

NOGOMET 1. MNZ – MLADINCI U-19
NŠ DRAVOGRAD : MALEČNIK
Ob 15.00, Športni center Dravograd
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STRAN Terminski razpored prireditev in dogodkov v občini Dravograd

SOBOTA, 21. april

NEDELJA, 22. april
NOGOMET – STAREJŠI CICIBANI U-11 
7:7 A+B KOROŠKA 
NŠ DRAVOGRAD : MB TABOR
Ob 12.00, Športni center Dravograd

NEDELJA, 15. april

PONEDELJEK, 16. april

KOLEDAR PRIREDITEV IN DOGODKOV / od 1. do 30. aprila 2018

MOVE4FUN – DELAVNICA
Delavnica z mladimi talenti, plesalci, 
pevci, akrobati. Prireditelj je Kulturni dom 
Pliberk.
Od 10.00 do17.00,   Kulturni dom Pliberk

NOGOMET 1. MNZ – KADETI U-17
NŠ DRAVOGRAD : MIKLAVŽ
Ob 13.00, Športni center Dravograd

NOGOMET 1. MNZ – MLADINCI U-19
NŠ DRAVOGRAD : MIKLAVŽ
Ob 15.00, Športni center Dravograd

NOGOMET 3. SNL - člani
KOROŠKA DRAVOGRAD- AVTO GRU-
BELNIK: MONS CLAUDIUS
Ob 17.00, Športni center Dravograd

MOVE4FUN 
Šov z mladimi talenti. Nastopajo Mladi 
talenti, plesalci, pevci, akrobati. Prireditelj 
je Kulturni dom Pliberk.
Ob 17.30,  Kulturni dom Pliberk

TEČAJ KVAČKANJA
V 4-urnem tečaju, nas bo gospa Sadete, ki 
prihaja s Kosova, popeljala v svet kvačka-
nja. Tečaj je primeren za tiste, ki se boste 
prvič srečale s kvačko in tiste, ki že imate te 
veščine.  V sodelovanju z Zadrugo Dobrote 
pa smo  poskrbeli za ponovno uporabo 
volne in drugih prej. Vabljeni!
Ob 18.00, Mladinski center Dravograd

09
STRAN

TOREK, 24. april
KONCERT MoPZ VIHARNIKI MEŽICA
Ob 16.00,  Koroški  dom starostnikov 
Črneče

ZAKLJUČEK PRAVLJIČNIH UR
Otroci, ki so vsak teden prisluhnili pravljici 
in zbirali pravljične nalepke, bodo prejeli 
nagrado in se posladkali.
Ob 16.30, Knjižnica Dravograd

SREDA, 25. april
OSREDNJA OBČINSKA PROSLAVA OB 
DNEVU UPORA PROTI OKUPATORJU
Nastopili bodo Godba na pihala Ojstrica, 
ŽPZ Lipa, OPZ OŠ Šentjanž, recitatorji OŠ 
Neznanih talcev Dravograd in učenci Glas-
bene šole Ravne, oddelek Dravograd.
Več o tem na strani 5.
Ob 18.00, Dvorec Bukovje

SOBOTA, 28. april

NEDELJA, 29. april

ČETRTEK, 19. april
BRANJE OB KAVI
Si z branjem popestrite dolgočasne dni? 
Vas knjiga popelje v domače, morda tuje 
kraje, na srečanja z zanimivimi ljudmi? Ste 
se že pridružili branju za odrasle KOROŠCI 
PA BUKVE BEREMO? Na srečanjih ob kavici 
bomo predstavljali in se pogovarjali o 
delih, ki so povsem koroško obarvana. 
Vabita Društvo upokojencev Dravograd in 
Knjižnica Dravograd.
Ob 10.00, Knjižnica Dravograd

PONEDELJEK, 23. april
ZAKLJUČEK BRALNE ZNAČKE ZA 
ODRASLE
Ob svečanem zaključku bralne značke za 
odrasle »KOROŠCI PA BUKVE BEREMO« se 
predstavlja Ema Golčer. Več na strani 5.
Ob 18.00, Knjižnica Dravograd

PETEK, 27. april
POHOD NA DANIJELSKI VRH OB DNEVU 
UPORA PROTI OKUPATORJU
KS Trbonje vabi na tradicionalni pohod. 
Zbrali se bomo pred Gasilskim domom 
v Trbonjah, nato pa bomo organizirano 
odšli proti vrhu. Za vse udeležence bo pri-
pravljen brezplačen topel obrok in pijača. 
Zaradi organizacije prosimo za prijave 
na telefon 041 332 895 ali pošljite SMS. 
Vljudno vabljeni.      
Ob 8.00, pred Gasilskim domom v 
Trbonjah

REKREATIVNI POHOD NA VIČ
Društvo upokojencev Dravograd, Krajevna 
skupnost Dravograd in Občinska orga-
nizacija  ZB za vrednote  NOB Dravograd 
vabijo upokojence in ostale krajane na 
pohod na Vič.    
Ob 9.00,  pred Zdravstvenim domom 
Dravograd

Foto: Zdenko Kupčič
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DVORNI GLASBENI VEČERI PRED 
DVORCEM BUKOVJE

ČEPRAV JE DO POLETJA ŠE DALEČ, PA VAS ŽE SEDAJ VABIMO NA TRI IZJEMNE GLASBENE DOGODKE, KI 
SE BODO ODVIJALI PRED DVORCEM BUKOVJE PRVI PETEK V MESECU JUNIJU, JULIJU IN AVGUSTU. NA 
VOLJO BO ABONMAJSKA PREDPRODAJA VSTOPNIC.

N ajprej si boste 1.6. lahko ogledali kon-
certno gledališko komedijo Frpruh, 
ki jo skupina Orlek pripravlja z Matja-

žem Javšnikom.

Legendarni Orleki se namreč z največjimi 
hiti in novoizkopanimi skladbami podajajo 
na avanturo, oplemeniteno z edinstvenim 
knapovskim humorjem. Ob pripovedih in 
anekdotah iz rudarskega življenja, s katerimi 
bo postregel igralec in humorist Matjaž Ja-
všnik, se boste zamislili nad svojim obiljem in 
se obenem iz srca nasmejali. Pričakujte stra-
šen frpruh, posvečen nabritim in bistrim re-
virskih rudarjem, ki so celo žalostne zgodbe  
znali oviti v tančico svojevrstnega humorja. 
Pravijo, da v njihovi družbi nikoli ni bilo dolg-
čas, verjemite, da vam bo tudi večer z Orleki 
in Matjažem Javšnikom ostal v nasmejanem 
spominu.

Julij začenjamo v ritmih soula, R'n'B-ja, blu-
esa, popa in še kakšnega žanra, v katerem 
prepeva mlada Konjičanka Maja Založnik.

V petek, 6.7., nas bo obiskala pevka, ki smo 
jo lahko spoznali v različnih sodelovanjih s 
slovenskimi glasbeniki, sama pa se je preiz-
kusila v številnih talent šovih, med drugim 
v Misiji Evrovizija in The Voice of Germany. 
Poznana je tudi po pin-up stilu oblačenja in 
izjemnih glasovnih sposobnostih. Prisluhni-
te ji in jo pobliže spoznajte!

Prvi avgustovski petek (3.8.) pa bodo z 
nami Manouche. Ljubljanska skupina, ki je 
svojo pot začela pred sedmimi leti, je po-
živitev slovenske glasbene scene in izvaja 
electro swing, mešanico elektronske plesne 
glasbe in t. i. gypsy swinga (francosko ma-
nouche), jazzovskega sloga iz dvajsetih in 
tridesetih let 20. stoletja. Zazibajte se v po-
skočnih ritmih pod zvezdnatim nebom pred 
Dvorcem Bukovje tudi vi!

Za vse tri koncerte si lahko zagotovite abo-
nmajsko  ceno kart; te bodo od 9. aprila 
2018 dalje na voljo v TICu, Špic baru in 
Dvorcu Bukovje, cena pa je 25 €. Cena po-
sameznih koncertov bo 12 oz. 10 €.

Vabljeni na dvorne glasbene večere v ro-
mantično okolje Dvorca Bukovje!

NAPOVED DOGODKA
BESEDILO: Robert Preglau; FOTOGRAFIJA: Matic Grudnik

V primeru dežja bodo koncerti v 
dvorani ŠPiC D!
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KOTIČEK OBČINE DRAVOGRAD
BESEDILO: Marijana Cigala, županja Občine Dravograd, ; FOTOGRAFIJE: arhiv družine Štruc
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BISERNA POROKA PRI ŠTRUCOVIH NA OTIŠKEM VRHU

Biserna poroka je ogledalo lepote življenja, ki z leti postane še lepše. Tako je bilo resnično 
začutiti februarja tega leta ob 60. obletnici poroke Viktorja in Veronike-Štefanije OŠLOVNIK, 
upokojenega gospodarja in gospodarice ŠTRUCOVE DOMAČIJE. Z velikim upanjem v priho-
dnost sta si davnega 8. februarja 1958, ob takratni sveti maši v cerkvi Svetega Petra na Kronski 
gori, obljubila medsebojno zvestobo in spoštovanje dokler ju smrt ne loči. S trdim, poštenim 
delom sta dosegla potrditev svojih upanj in želja. V letošnjem zasneženem februarju sta pra-
znovala ta častitljiv jubilej zaradi bolezni kar doma, v veliko veselje svojih otrok, vnukov, prav-
nukov in drugih članov družine, ki občudujejo njuno še vedno duhovno bogato življenje.

Danes se 88-letni Viktor z otožnostjo spominja svoje mladosti na skromni Štrucovi kmetiji, 
kjer je moral za preživetje trdo delati skupaj s sestro in dvema bratoma. Ko je kasneje prevzel 
kmetijo, je bilo treba veliko narediti, da je postalo življenje znosnejše. Še posebej se je trudil 
ustvarjati dobre življenjske pogoje za svoje otroke. Pri tem mu je bila močna opora žena 
Veronika-Štefanija. Skupaj jima je uspelo vzgojiti tri čudovite otroke in jih dobro pripraviti 
na realno življenje. Njegova žena, ki jo vsi poznamo kot Štrucovo Štefko, je bila rojena pred 
81. leti pri Brezovnikovih na Otiškem Vrhu, v družini štirih sester in dveh bratov. Zelo zgodaj, 
še kot majhni otroci, so ostali brez očeta, ker so ga ustrelili ustaši. Kljub temu, da so z mamo 
ostali sami, so s trdim, garaškim delom uspeli zgraditi hišo in štalo. 

Njuno dolgoletno skupno življenje se je začelo po poročnem obredu in ohceti, ki se je po 
stari navadi zgodila kar na Brezovnikovi domačiji in se nadaljevalo na Štrucovi kmetiji, kjer 
živita še danes. Rodili so se trije otroci, ki sta jih imela neizmerno rada: Srečko, Hedvika in Eva. 
Slednja je ostala doma in skupaj s svojo družino skrbi za njiju ter za kmetijo. S tem uspešno 
nadaljuje družinsko tradicijo, kar je v velik ponos naših slavljencev.

Viktor in Štefka se veselita svojih šestih vnukov in štirih pravnukov. Ob trdem delu ju je vse 
življenje spremljala ljubezen do glasbe in petja. Uspešno sta ju prenašala na otroke pa tudi 
na vnuke.

Leta 1955 je bil gospod Viktor Ošlovnik eden od ustanoviteljev današnjega izredno uspešne-
ga Pihalnega orkestra Šentjanž. Takratni začetek godbe je štel le 15 članov in je z leti prerasel 
v več kot sedemdesetčlanski orkester s svojo interno glasbeno šolo. Občina Dravograd je 
gospodu Viktorju ob petdesetletnici igranja v orkestru, v znak spoštovanja in zahvale za dol-
goletno igranje, podelila Zlati grb občine. Kot eden od najstarejših članov orkestra je v njem 
igral še naslednjih pet let, nato pa se glasbeno upokojil. Skupaj z ženo sta preko petdeset let 
prepevala v cerkvenem pevskem zboru, sam pa je bil še pevec vaškega pevskega zbora in 
Zbora Društva upokojencev Občine Dravograd. Zaradi slabega zdravja se je moral odpove-
dati tudi temu petju.  

Zagotovo se družinsko muziciranje in petje ter veselje ob tem z biserno poroko ne konča, 
temveč se nadaljuje z njunimi otroki, vnukinjami, vnuki, pravnukinjami in pravnuki kot tudi 
ostalimi člani širše družine. 

Biserna poroka je pustila niz biserov za prihodnost, predvsem pa za vedno lepe spomine tudi 
v veselje naših občank in občanov. 

Spoštovana slavljenca, iskrene čestitke in še na mnoga prijetna skupna leta. 

Marijana Cigala, 
županja Občine Dravograd
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KOTIČEK OBČINE DRAVOGRAD
Obvestila in informacije občinske uprave

OBČINSKA ČISTILNA AKCIJA
sobota, 7. april 2018

Občina Dravograd bo skupaj s KS Črneče, KS Dravograd, KS Libeliče, KS Šentjanž pri Dravo-
gradu in KS Trbonje, 7. aprila 2018, z začetkom ob 8. uri, organizirala prostovoljno akcijo 
čiščenja naselij v občini Dravograd.

Udeleženci akcije boste na zbirnih mestih v krajevnih skupnostih prejeli vrečke za smeti, zašči-
tne rokavice in ob zaključku malico.   

Akcija bo potekala v vsakem vremenu, zato vas vljudno prosimo, da se primerno oblečete 
in poskrbite za svojo lastno varnost. 
Čistili bomo predvsem razpršene komunalne odpadke 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 in podpredsednik Miran 
KAISER, GSM: 051 262 346.

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.

Koordinator akcije je  Miran BREG, tel. št. 041 371 032, e-naslov miran.breg@dravograd.si.

Spoštovane občanke in občani, vljudno vas vabimo, da se v soboto, 7. aprila 2018, 
pridružite občinski čistilni akciji.

Društvo upokojencev
Dravograd
Program Starejši za starejše

O  B  V  E  S  T  I  L  O

Spoštovani upokojenci v občini Dravograd,

s 3. aprilom začnemo s prevozom starejših, ki nimajo lastnega prevoza 
za nujne opravke, kot so:
      dogodki v Dvorcu Bukovje ter
      obisk zdravnika,
      zdravnika specialista in
      nujne nakupe 
      na območju Koroške.

Prevozi se opravljajo od ponedeljka do petka.

Vaše klice za prevoz sprejemamo na tel. številko: 040 548 474.

Zaradi boljše organizacije vsaj 3 dni prej.

Upravni odbor Društva upokojencev Dravograd
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JUNIOR KOROŠKA OPEN 2018

 V ORGANIZACIJI JUDO KLUBA DRAVOGRAD TER OB POMOČI ZAVODA DRAVIT IN ŠTEVILNIH SPONZO-
RJEV SE JE V  DVORANI ŠPiC D V DRAVOGRADU DRUGO LETO ZAPORED USPEŠNO ZAKLJUČIL  MEDN-
ARODNI TURNIR NAJBOLJŠIH MLADINCEV IN MLADINK.

J  udo je japonska borilna športna panoga, ki 
v dobesednem prevodu pomeni »mehka 
pot«. Ima sloves kralja borilnih športov in je 

med otroki pa tudi njihovimi starši precej prilju-
bljena športna zvrst.

Zakaj? Ker uči varnega padanja, reda, discipline 
in spoštovanja. Judo je več kot samo učenje 
in uporaba borbenih tehnik. Je celovit in ču-
dovit sistem fizične, intelektualne in moralne 
vzgoje. Ima svojo kulturo, sistem, zapuščino, 
navade in tradicijo. Slovenci smo na olim-
pijskih igrah osvojili že štiri medalje v judu. 

Morda smo bodoče olimpijce spremljali tudi v 
soboto, 17. marca 2018, saj so se v dvorani Špic 
D v Dravogradu predstavili najboljši v tej kate-
goriji. Judo klub Dravograd je namreč pripravil 
2. Mednarodni turnir v judu za mladinke in 
mladince JUNIOR KOROŠKA OPEN 2018, ki 
sta ga slavnostno otvorila županja občine 
Dravograd, gospa Marijana Cigala in pred-
sednik Judo zveze Slovenije, gospod Darko 
Mušič.

Ta turnir velja za najmočnejši slovenski mladin-
ski turnir in šteje za točke slovenskega pokala. 
Tokrat je na njem nastopilo 145 tekmovalcev 
iz 40 klubov, ki so prispeli iz 12 evropskih 
držav: Avstrije, Češke, Estonije, Hrvaške, Italije, 
Kosova, Latvije, Litve, Moldavije, Rusije, Ukraji-
ne in Slovenije.

Največ uspeha, z osvojenim ekipnim prvim 
mestom, so imeli predstavniki Judo kluba 
Lirps iz Moldavije (2 zlati, 3 srebrne, 4 brona-
ste), na drugem je pristal Judo klub Edelweiss 
iz Ruske federacije (2 - 2 - 0), na tretje mesto 
pa se je uvrstila najboljša slovenska ekipa, in si-
cer predstavniki Judo kluba Acron iz Slovenj 
Gradca (1 - 3 - 0).

Po turnirju so udeleženci v Dravogradu ostali 
še en dan na skupnih treningih, ki so se v do-
brem vzdušju zaključili v nedeljo zvečer.

Predstavniki kluba se za pomoč zahvaljujejo 
vsem sponzorjem ter prostovoljcem, še pose-
bej pa osebju dvorane ŠPiC D za vso podporo 
pri izvedbi turnirja. 

PRETEKLI DOGODEK
BESEDILO: Organizacijski odbor Judo kluba Dravograd, FOTOGRAFIJE:  Matic Grudnik
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Mednarodni judo turnir, 
17. - 18.3. 2018
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Odprtje razstave Pisana 
velika noč, 22.3. 2018
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Jožefov sejem ob mostu,
17.3. 2018
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Regijski festival mlade 
literature Urška, 9.3. 2018
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Proslava ob dnevu žena, 
9.3. 2018

Počitniške aktivnosti, 
26.2. - 2.3.  2018
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Sreda, 25. aprila 2018, ob 18. uri
v DVORCU BUKOVJE

Območna izpostava Dravograd

Vabljeni!

V programu sodelujejo:
 
-  Godba na pihala Ojstrica, 
-  ŽPZ Lipa, 
-  OPZ OŠ Šentjanž, 
-  recitatorji OŠ Neznanih talcev Dravograd in 
-  učenci Glasbene šole Ravne, oddelek Dravograd.

Območna revija pevskih 
zborov, 24.2. 2018
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OBVESTILA
Obvestila društev in drugih organizacij

PLANINSKO DRUŠTVO DRAVOGRAD

BOČ
ponedeljek, 2. april 2018
Vodnik in prijave:  Daniel Gorišek, 040 239 474 ali danilo.gorisek@gmail.com.
Zahtevnost ture: lahka nezahtevna pot (L), skupaj 4 ure hoje.
Prevoz: z osebnimi avtomobili.
Opis ture:  Boč spada v pogorje Karavank, in sicer se nahaja  na njenem najvzhodnejšem delu, ki 
seže že  v Panonsko nižino.  Gora je v bližini Poljčan. Z nje je lep razgled na Panonsko nižino, Pohorje, 
Haloze, Donačko goro, Gorjance, Lisco,  Kum, na Kamniške planine in tudi na Uršljo goro in Peco. 
Na vrhu je razgledni stolp,  blizu doma planincev pa znamenito rastišče rože velikonočnice, ki bo 
cvetela ravno v času našega nezahtevnega pomladanskega pohoda. Vzpon po lahki označeni poti 
traja malo manj kakor dve uri, višinska razlika, ki jo moramo premagati, pa znaša le 618 m.

URŠLJA GORA
sobota, 14. april 2018
Vodnik in prijave:  Daniel Gorišek, 040 239 474 ali danilo.gorisek@gmail.com.
Zahtevnost ture: lahka nezahtevna pot (L), skupaj 5 ur hoje.
Prevoz: z osebnimi avtomobili.
Opis ture:  Tura na znano koroško razgledno goro bo potekala po Železarski poti – od  Ivarčkega 
jezera na vrh Uršlje gore.

ŽERJAV – LOVSKA KOČA DUKLES – JAZBINA
nedelja, 29. april 2018
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: z osebnimi 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 avriklja, ki je zaščiteno planinsko cvetje. Pri lovski koči sledi 
počitek in spust v dolino Jazbine in povratek v Žerjav na izhodišče poti.

PO GORIČKEM  – TURNO KOLESARSKA TURA
sobota, 21. aprila 2018
Vodnik in prijave: Kaja Kos 041 256 673 ali kaja.kos@yahoo.com.

KLUB KOROŠKIH ŠTUDENTOV

URADNE URE V MCD

V okviru Kluba Koroških Študentov se bodo v Dravogradu pričele odvijati uradne ure, na katerih 
lahko člani z veljavno člansko izkaznico prevzamejo kupončke s popusti ter ugodnosti, ki jih nudi 
sam klub. Če pa še niste član, se lahko tukaj tudi včlanite. Uradne ure bodo vsako soboto med 
18.00 ter 20.00 v Mladinskem centru v Dravogradu. Več podrobnosti o ugodnostih in kako pristopi-
ti, pa najdete na naši spletni strani: http://klub-kks.si ali na naši Facebook strani. 

Urnik delovanja:
-  sobota,   7.4. 2018 od 18:00 – 20:00;
-  sobota, 14.4. 2018 od 18:00 – 20:00;
-  sobota, 21.4. 2018 od 18:00 – 20:00;
-  sobota, 28.4. 2018 od 18.00 – 20.00.

NOGOMET - ONL Dravograd 2017/2018
   
-  nedelja,   8.4. 2018      1. kolo                              -  nedelja, 15.4. 2018     2. kolo
-  nedelja, 22.4. 2018      3. kolo                              -  nedelja, 29.4. 2018     4. kolo
Prva tekma se prične ob 9. uri in druga ob 10.10 uri na igriščih v Športnem centru Dravograd, Libe-
ličah 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

KEGLJANJE - Občinsko tekmovanje dvojic in posamezno

-  sobota, 7.4. 2018  3. kolo  -  sobota, 14.4. 2018  4. kolo   -  sobota, 21.4. 2018  finale posamezno
Tekmovanje se prične ob 14. uri na kegljišču Športnega centra Dravograd.

KEGLJANJE - Tradicionalni nočni turnir

-  petek, 27.4,                       -  sobota, 28.4.                         -  nedelja, 29.4. 2018
Tradicionalni prvomajski nočni turnir v kegljanju. Začetek turnirja ob 15.00.

OŠ NEZNANIH TALCEV DRAVOGRAD 

V tednu  od 3.4. do 7.4. 2018 bomo v sodelovanju z društvi organizirali PEŠBUS za učence, ki 
bodo odšli s spremljevalci (učitelji, člani društva upokojencev, diabetikov, šoferjev, AMZS) pod bu-
dnim očesom policije, peš do šole po vnaprej začrtanih poteh in ustaljenem urniku. Projekt Pešbus 
spodbuja aktivno pot v šolo ter si prizadeva za zdrav življenjski slog in samostojnost osnovnošolcev. 
PEŠBUS postaje bodo na Robindvoru, Podgradu, Meži, zgornji Meži, Viču, Mariborski cesti in 
pri Traberk centru. Projekt se bo odvijal v vsakem vremenu. Učenci bodo natančna navodila prejeli 
od učiteljev teden dni pred akcijo.



OŠ NEZNANIH TALCEV DRAVOGRAD 
IN ZDRAVJE

Z   dravje je zelo pomembno. Na OŠ Nezna-
nih talcev Dravograd posvečamo veliko 
pozornosti preventivi, vzgoji in izobra-

ževanju  na temo zdravje, saj se zavedamo, da 
lahko za zdravje poskrbimo predvsem sami. Skr-
bimo tudi za zdravje zaposlenih.

1.  VSEBINE IZ UČNIH NAČRTOV POSAMEZNIH 
PREDMETOV  predpiše MIZŠ in so vključene v 
skoraj vse predmete. V okviru izbirnih in neob-
veznih izbirnih predmetov ponujamo vsebine  
športa in prehrane. 

2.  INTERESNE DEJAVNOSTI izvajajo učitelji in 
razni zunanji sodelavci.  Učenci se lahko prijavi-
jo na košarko, rokomet, jogo, šah, planinski kro-
žek, najmlajši tudi na gimnastiko. V sodelova-
nju z zunanjimi sodelavci ponujamo učencem 
badminton in taborništvo.

3.  PROJEKTI
Smo Planetu Zemlja prijazna šola. Zaradi tega 
nimamo avtomatov za nezdrave jedi in pijače, 
učence poučujemo o zdravem načinu prehra-
njevanja s čim več lokalne preskrbe, prideluje-
mo lastna zelišča in  druge vrtnine, izvajamo 
ločeno zbiranje odpadkov, uporabljamo oko-
lju prijazna čistilna sredstva ter vključujemo v 
pouk eko vsebine. Imamo šolski ekovrt in smo 
vključeni v shemo šolskega sadja in zelenjave 
ter shemo mleka. V okviru tega projekta dobijo 
učenci enkrat tedensko sveže sadje ali zele-
njavo ter posebej mleko in mlečne izdelke od 
lokalnih dobaviteljev. Izvajamo tradicionalni 
slovenski zajtrk.

- Fit hidracijo, kjer poudarjamo pomen pitja 
vode in jih na tak način spodbujamo k redne-
mu pitju in hidraciji. Učenci imajo plastenke z 
vodo na voljo ves čas pouka.
-  Fit jutranjo vadbo ob začetku 1. ure, 
- Fit plesne urice 1 X tedensko za učence, ki se 
prijavijo na zumbo,
-  Fit izobraževanja za učitelje,
-  Fit badminton  1 X tedensko kot interesna 
dejavnost,
- izvajamo določene dejavnosti  ob dnevu 
zdravja, dnevu brez multimedije,  tednu mobil-
nosti in dnevu hoje.

V tem šolskem letu smo v tednu mobilnosti v 
mesecu septembru izvedli akcijo Pešbus. Prija-
vljeni učenci od 1. do 5. razreda so v spremstvu 
učiteljic in spremljevalcev društva upokojen-
cev, šoferjev, diabetikov, AMZS, policije ter pod 
pokroviteljstvom Občine Dravograd, hodili v 
šolo peš cel teden. S to akcijo bomo nadaljevali 
v prvem tednu aprila, saj je 7. april dan zdrav-
ja. 20. januarja, na dan brez multimedije, smo 
v popoldanskem času izvedli, v sodelovanju s 
srednjo lesarsko šolo iz Slovenj Gradca ter gim-
nazijo Ravne na Koroškem, razne naravoslovno 
– tehnične delavnice.

Cilj projekta Zdrav življenjski slog je dodatno 
spodbuditi osnovnošolske otroke k oblikova-
nju zdravega življenjskega sloga ter nevtrali-
zirati negativne posledice pretežno sedečega 
načina življenja in neustreznih prehranjevalnih 
navad otrok in mladine. Izvajamo dodatno te-
lovadbo 2 uri tedensko, med počitnicami pa 
plavalni tečaj, smučarski tečaj in delavnice s 
športnimi igrami.

4.  DNEVE DEJAVNOSTI izvajamo od 1. do 9. 
razreda na temo zdrav način življenja, skrb za 
lastno telo, zobe in čistočo, spolnost in zasvo-
jenost.

5.  DELAVNICE izvajamo glede na letno usme-
ritev šole. Izvajamo jih za vse razrede ali za na-
darjene. 

6.  RODITELJSKE SESTANKE načrtuje svetovalna 
služba glede na potrebe in težave, ki jih zazna-
mo v tekočem šolskem letu. V tem šolskem 
letu bi izpostavila roditeljski sestanek ge. Lucije

Čevnik, ki je govorila o samopodobi in teža-
vah  glede prehranjevanja. Na razredni stopnji 
se vključuje na sestanke tudi šolska zobozdra-
vstvena služba.

7.  SODELOVANJE Z ZDRAVSTVENIM DOMOM 
DRAVOGRAD. Višja medicinska sestra redno 
prihaja na šolo in izvaja zdravstvene ure in so-
deluje pri dnevih dejavnosti. Izvajajo preven-
tivne sistematske preglede. Zobozdravstvena 
ambulanta izvaja redne zobozdravstvene pre-
glede in preglede čiščenja zob. 

8.  SODELUJEMO Z  DRUŠTVI  v kraju. Ob dnevu 
diabetesa imamo pohod s sladkornimi bolniki 
in tako osveščamo učence glede te bolezni. 
Koronarno društvo vsako leto izvede pred-
stavitev defibrilatorja ter postopek oživljanja. 
Medgeneracijsko sodelujemo z domom sta-
rostnikov v Črnečah in društvom upokojencev. 
Ob dnevu invalidov sodelujemo na prireditvi 
ter sodelujemo na literarnem natečaju. 

Vizija naše šole je:  Ne učimo se za šolo, 
temveč za življenje. Upam, da bomo v času 
osnovnošolskega izobraževanja opremili naše 
učence z znanji, ki jih bodo v življenju potre-
bovali, zato da bodo zdravi in bodo živeli zdrav 
življenjski slog. 
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V     večini evropskih držav imamo že predpi-
se, ki zavezujejo porabnike toplote, da na 
ogrevala vgradijo termostatske ventile. 

Glavni namen vgradnje termostatskih ventilov 
je večje bivalno ugodje in varčevanje s toplotno 
energijo. Investicija se hitro povrne, saj so doka-
zani prihranki energije do 15 %.

Na temperaturo zraka v ogrevanem prostoru 
namreč vplivajo tudi notranji dejavniki. Tehnič-
ne naprave v stanovanju s svojim delovanjem 
oddajajo toplotno energijo (hladilnik, likalnik, 
pralni in sušilni stroj, štedilnik, …). Tudi odrasel 
človek s svojo normalno aktivnostjo odda pri-
bližno 100 W (vatov) toplotne moči. Prav tako 
temperaturo v prostoru dviga sončno sevanje 
skozi okna!

Naloga regulacije s termostatskimi ventili je, 
da vzdržuje enakomerno temperaturo v pro-
storu in da notranje vire toplote izkoristi, s tem 
pa varčuje z energijo za ogrevanje. Regulator 
ventila ali termostatska glava, ki je običajno 
tudi tipalo temperature, primerja temperaturo 
zraka v prostoru z nastavljeno vrednostjo in z

odpiranjem ali zapiranjem ventila uravnava do-
tok ogrevalne vode v radiator. Temperaturo v 
prostoru nastavljamo z obračanjem termostat-
ske glave na označene številčne ali simbolne 
vrednosti.

Termostatski ventil je proporcionalni regulator, 
ki regulira posamezno grelno telo. Hod ventil-
nega vretena je premosorazmeren spremembi 
temperature v prostoru. 

Celotno območje regulacije se imenuje pro-
porcionalno območje ventila. Ta določa, ka-
kšna je sprememba temperature, koliko stopinj 
celzija je potrebnih za celoten hod ventilnega 
vretena od položaja odprto do položaja zaprto.

Na termostatski glavi so običajno številke (od 
0 do 6). Če je ventilna glava nastavljena npr. na 
3, to pomeni, da je v prostoru nastavljenih 20 
0C. V primeru, da je dejanska temperatura 22 
0C, je ventil popolnoma zaprt, pretoka vroče 
vode ni. Pri temperaturi v prostoru 18 0C, pa je 
ventil popolnoma odprt, pretok ogrevne vode 
je 100 %.
Termostati, ki se običajno uporabljajo, so pri 
proizvajalcu umerjeni na proporcionalno ob-
močje 2 K (kelvina).

Z znižanjem temperature za 1 0C se zmanjša 
potrebna energija za ogrevanje za 5-7 %!

Temperaturni režim v posameznem prosto-
ru lahko tudi spreminjamo s časom. Novejše 
termostatske glave omogočajo nastavitev de-
lovanja za vsak dan ali teden.Taka glava deluje 
samodejno po vnaprej predvidenem progra-
mu. Določen prostor se primerno ogreje ob 
predvidenem času uporabe, drugače pa velja 
nižji temperaturni režim.

TERMOSTATSKI VENTILI IN GLAVE

ROJSTNODNEVNA ZABAVA ZA OTROKEV MLADINSKEM CENTRU DRAVOGRAD

SE  VSAKO LETO SPRAŠUJETE :

*  IMAM DOVOLJ PROSTORA ZA  PRAZNOVANJE ROJSTNEGA DNE?
*  KAKŠNO BO NAŠE  STANOVANJE  PO ZABAVI?
*  KAKO BOM ANIMIRAL-A OTROKE?...

POTEM  JE NAJEM DVORANE  MLADINSKEGA CENTRA  PRAVA 
REŠITEV ZA VAS!

MOŽEN 3-URNI NAJEM  Z  ANIMATORJI ALI BREZ.

                                           NAJEMI ME :
   Mladinski center Dravograd, Koroška c. 50
   Tel: 031 739 860  - brez animacije
   Tel: 041 943 277 - z animacijo
   E-mail: mladinskicenter.dr@gmail.com
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APEX
# VULKANIZERSTVO

NASPROTI HOTELA KOROŠICA

Pro�m, Mihael Ambrož s.p.,  Otiški Vrh 26d, Šentjanž pri Dravogradu

OTIŠKI VRH 26D, ŠENTJANŽ PRI DRAVOGRADULOKACIJA:  

NAROČI  SE:   041 727 288 

VELIKA IZBIRA LETNIH PNEVMATIK 

BREZ ČAKANJA, REZERVIRAJ SVOJ TERMIN! 


