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PROGRAM PRIREDITEV IN DOGODKOV V OBČINI DRAVOGRAD



FRPRUH / Orlek in Matjaž Javšnik
petek, 1.6. 2018 / 21.00

pred Dvorcem Bukovje / Dravograd

Prodaja vstopnic: TIC Dravograd, ŠPIC bar in 
eno uro pred koncertom.
Rezervacije vstopnic: ticdravograd@dravit.si 
ali tel.: 02 87 10 285.

DVORNI GLASBENI VEČER

Območna izpostava Dravograd
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VSEBINA
Stičišče od 1.  maja 2018 do 31. maja 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. JUNIJA 2018

Napoved dogodka: TADEJ TOŠ – ČE BI JAZ BIL PRECEDNIK

Kotiček Občine Dravograd:  NAJAVA JAVNEGA RAZPISA ZA SOFINANCIRANJE 

PROGRAMOV ŠPORTA  V OBČINI DRAVOGRAD ZA LETO 2018

Pretekli dogodek:  SPOMINSKA SLOVESNOST PRI SPOMENIKU RUSKIM UJETNIKOM

Bili smo tam

Obvestila

Promocija zdravja: PROJEKT NADGRADNJA IN RAZVOJ PREVENTIVNIH PROGRAMOV

Ekologija: GOSPODINJSKI STROJI IN NAPRAVE: HLADILNIK

Fotografija na naslovnici: Matic Grudnik
Rok za oddajo vsebin za julijsko-avgustovsko številko je 15. junij 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, junij  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

FRPRUH – ORLEK IN 
MATJAŽ JAVŠNIK
petek, 1. junij

KILIMANJARO - 
POTOPISNO PREDAVANJE
sobota, 2. junij

Kilimanjaro je najvišji vrh Afrike, meri 5895 m. 
Vulkan, kjer se na južnem delu kraterja razpro-
stira ledenik. ˝Pole-pole˝ in ˝hakuna matata˝ pa 
svahilščina, ki jo razume ves svet. Na potopisnem 
predavanju bo predstavljena celotna tura na belo 
streho Afrike, ki jo je v šestih dneh prepotovala 
Andreja Senica. Vabljeni!

Ob 19.00, Mladinski center Dravograd

sobota, 16. junij
Vsi željni nogometa ste vabljeni na turnir, kjer se 
bo igralo po pravilih 7+1. Nagrade: pokal za 1., 2. 
in 3. mesto, pokal za najboljšega strelca, pokal za 
najboljšega vratarja in igralca. Za hrano in pijačo 
bo poskrbljeno. Startnina znaša 40 € na ekipo. 
Udeležbo vaše ekipe potrdite najkasneje do 5. ju-
nija Ivanu Jamniku na tel. št. 040 464 410.

Ob 9.00, igrišče na Viču

MEDNARODNI FESTIVAL 
DRAVOGRAD – SUHA
petek, 15. junij

Že nekaj let Oktet Suha in Dravograjski sekstet ne-
gujeta prijateljstvo v pesmi. Tudi letos so pripravili 
mednarodni festival, kamor so povabili še KLAPO 
AMORIN s Hrvaške,  DIE CHORHERREN iz Avstrije 
ter izjemno zasedbo KOR iz Italije. Vstopnina je 7 
€.

Ob 20.00, cerkev sv. Vida

Frpruh ni samo zrušek v jami. Frpruh je tudi naslov 
nove CD plošče skupine Orlek. In, končno, Frpruh 
je tudi predstava, koncert in komedija v enem. 
Prenovljene in modernizirane pesmi skupine Or-
lek bodo zasijale v koncertno-gledališki predstavi, 
s sočnimi in hudomušnimi rudarskimi zgodbami 
pa jih bo mojstrsko prepletal igralec in humorist 
Matjaž Javšnik. V primeru slabega vremena bo 
predstava v Dvorani ŠPiC D.  Vstopnina je 12 €, 
vstopnice so na voljo v TIC-u, ŠPIC baru in eno uro 
pred koncertom.

Ob 21.00, Dvorec Bukovje

10. MEMORIAL DAMJANA 
JAMNIKA

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



V sklopu stalne razstave Kometri, baroni s Pu-
kštajna (1817-1932), bodo predstavili projekt OŠ 
Neznanih talcev, ki je nastal v okviru 32. festivala 
Turizmu pomaga lastna glava – kultura in turizem. 
Učenci so se osredotočili na kulturno dediščino 
domačega kraja in v sklopu naloge pripravili pre-
dloge za turistično promocijo dvorca Bukovje in 
njegovih zadnjih lastnikov na prav poseben na-
čin. Pridružite se jim, zabavno bo.

Ob 9.00, Dvorec Bukovje

Praznična sobota se bo začela športno, z lovom 
rib s plovcem za pokal občine Dravograd, ki bo 
na ribniku Brdinje. Zvečer pa bomo nadaljevali z 
11. Festivalom malih instrumentalnih skupin, kjer 
se bodo predstavili Čaga boys iz Velenja, Pihalna 
sekcija Godbe Medvode, Junior special orkester 
ter trubači in folklora iz Srbije. Po njihovem nasto-
pu pa bodo za zabavo skrbeli Brass Band Radlje, 
Mambo Kings in Johnny & Tex band. Vstopnine ni!

Ob 7.00, Ribnik Brdinje, 
ob 18.00, prireditveni prostor Lukna
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PRIREDITVE OB 
OBČINSKEM PRAZNIKU

Občina Dravograd 4. julija praznuje svoj občinski 
praznik, zato bo zadnji vikend v juniju še posebej 
pestro. Vabimo vas v Bukovje, kjer se bodo v parku 
dvorca na svojevrsten način predstavile klekljarice 
sekcije Sotočje. Svoje ročne spretnosti boste lah-
ko preizkusili tudi sami. Sledila bo slavnostna seja 
občinskega sveta s podelitvijo nagrad in priznanj. 
Večer v Bukovju pa se bo zaključil s koncertom Pi-
halnega orkestra Šentjanž. V primeru slabega vre-
mena bo klekljanje v dvorcu, koncert pa odpade. 
Na drugi strani Drave, na prireditvenem prostoru 
Lukna, pa bo od 21.00 dalje koncert Rock Dravo-
grad, kjer bodo nastopili Zabranjeno pušenje, Yu 
generacija in Loose cannon. 

Ob 16.00, 18.00 in 20.00, Dvorec Bukovje, 
ob 21.00, prireditveni prostor Lukna

KKŠ RECIKLIRA
SOBOTA, 16. junij

Klub koroških študentov nadaljuje svojo tradicijo 
recikliranja starih ponošenih oblačil v nove upo-
rabne izdelke. Ker so plastične vrečke že resnično iz 
mode, boste v Mladinskem centru Dravograd sku-
paj kreativno zavihali rokave ter si iz starih ponoše-
nih oblačil izdelali uporabne nakupovalne vrečke. 
Če pa se bolj veselite počitnic kot nakupovanja, 
lahko ustvarite tudi boršo za na plažo. Vabljeni vsi, 
ki imate radi okolje in premorete ustvarjalne prste! 
Udeležba je brezplačna, zaradi lažje organizacije pa 
jo potrdite na mail: sasa.nemec@klub-kks.si .

Ob 18.00, Mladinski center Dravograd

torek, 19. junij

NA ZABAVO PRAVO K 
BARONU OB DRAVO

sobota, 30. junij

petek, 29. junij



USTVARJALNICA: POM POM
Pom pom izredno popestri družabne 
dogodke. Izdelava pa je super enostavna. 
S Pom Pomi popestrimo rojstnodnevne 
zabave, piknike in druženja na prostem 
dobijo prav poseben pridih. Manjše Pom-
pome bomo izdelovali iz volne, večje iz 
papirja. Udeležite se brezplačne delavnice 
in se naučite enostavnih trikov za popestri-
tev vaših zabav.
Ob 17.00, Mladinski center Dravograd

KIPARSKO SLIKARSKA KOLONIJA 
»TRBONJE 2018«
Kolonija bo potekala od petka do nedelje.  
Kiparji in slikarji bodo svoja dela ustvarjali 
na prireditvenem prostoru v Trbonjah in 
bližnji okolici. Lepo vabljeni, da jih obiščete 
v času ustvarjanja, ko boste lahko z ume-
tniki malo pokramljali. 
Od 10.00 dalje, prireditveni prostor Trbonje

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

FRPRUH – SKUPINA ORLEK IN MATJAŽ 
JAVŠNIK
Pričakujte strašen frpruh, posvečen na-
britim in bistrim revirskih rudarjem, ki so 
celo žalostne zgodbe znali oviti v tančico 
svojevrstnega humorja. Pravijo, da v njiho-
vi družbi nikoli ni bilo dolgčas, verjemite, 
da vam bo tudi večer z Orleki in Matjažem 
Javšnikom ostal v lepo nasmejanem 
spominu. V primeru slabega vremena bo 
predstava v Dvorani ŠPiC D.  Vstopnina 
je 12 €, vstopnice so na voljo v TICu, ŠPIC 
baru in uro pred koncertom, rezervirate pa 
si jih lahko na mail: ticdravograd@dravit.si
ali tel.: 02 87 10 285.
Ob 21.00, Dvorec Bukovje

Rekreacijska prireditev z druženjem vseh 
generacij.
Ob 9.00, pred dvorano ŠPiC D

KONCERT ŽPZ LIPA
Gostje koncerta bodo Slovenski vokalisti.
Ob 18.00, cerkev sv. Vida

POTOPISNO PREDAVANJE – 
KILIMANJARO
Kilimanjaro je najvišji vrh Afrike, meri 5895 
m. Vulkan, kjer  se na južnem delu kra-
terja razprostira ledenik. Na potopisnem 
predavanju bo predstavljena celotna tura 
na belo streho Afrike, ki jo je v šestih dneh 
prepotovala Andreja Senica. Vabljeni!
Ob 19.00, Mladinski center Dravograd

SKOK ČEZ PLOT
Komedija v izvedbi KD Brod Trbonje. 
Vstopnine ni.
Ob 20.00, na prostem, pri starem 
gasilskem domu Trbonje

KULTURNO POPOLDNE POD VAŠKO 
LIPO
Na prireditvi Kulturno  popoldne pod 
vaško lipo bodo predstavljena dela, ki so 
jih umetniki ustvarili v Trbonjah.
Ob 16.00, prireditveni prostor Trbonje
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KOLEDAR PRIREDITEV IN DOGODKOV / od 1. do 30. junij 2018
Terminski razpored prireditev in dogodkov v občini Dravograd

IZBOR PRIREDITEV IN DOGODKOV V BARVAH

Kulturni dogodki

Športni dogodki

Turizem

Mladinske dejavnosti

Drugi dogodki

PETEK, 1. junij

NEDELJA, 3. junij

PONEDELJEK, 4. junij

SOBOTA, 2. junij
ŠPORT IN ŠPAS - DAN GIBANJA IN 
DRUŽENJA



NOGOMET  - UEFA REGIONS CUP -  
2. KOLO
Ob 13.30 in 17.30, ŠC Dravograd

SREČANJE KRAJANOV KS ČRNEČE POD 
VAŠKO LIPO
V kulturnem programu bodo sodelovali 
otroci vrtca in OŠ Črneče ter Kulturno 
društvo Črneče. Iz Črneč se lahko odpravite 
tudi peš - odhod od Konečnika ob 16. uri.
Ob 17.00, kmetija Klančnik

NOGOMET  - UEFA REGIONS CUP -  
1. KOLO
NK Koroška Dravograd in JZ Dravit je 
bila zaupana organizacija mednarodnih 
tekem UEFA - Regions cup, na katerih 
bodo sodelovale amaterske reprezentance 
Slovenije, Škotske, Romunije in Gruzije. Pet 
tekem bo odigranih na stadionu v Dravo-
gradu, ena pa na Ravnah.
Ob 13.30 in 17.30, ŠC Dravograd

NOGOMET  - UEFA REGIONS CUP -  
3. KOLO
Ob 17.30, ŠC Dravograd

MEDNARODNI FESTIVAL DRAVOGRAD-
SUHA
Tokrat se nam bodo poleg Okteta Suha 
in Dravograjskega seksteta predstavili še 
ženska  KLAPA ARMORIN s Hrvaške,  DIE 
CHORHERREN iz Avstrije ter izjemna zased-
ba KOR iz Italije. Vstopnina je 7 €.
Ob 20.00, cerkev sv. Vida
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PETEK, 8. junij

PETEK, 15. junij

SOBOTA, 16. junij
10. MEMORIAL DAMJANA JAMNIKA
Igralo se bo 7+1. Nagrade: pokal za 1., 2. 
in 3. mesto, pokal za najboljšega strelca, 
pokal za najboljšega vratarja in igralca. Za 
hrano in pijačo bo poskrbljeno. Startnina 
znaša 40 € na ekipo. Udeležbo vaše ekipe 
potrdite najkasneje do 5.6. 2018,  Ivanu 
Jamniku na tel. št. 040 464 410.
Ob 9.00, igrišče na Viču

BRANJE SLOVENSKE POEZIJE IN USTVA-
RIMO PAPIRNO LILIJO
Branje, druženje in ustvarjanje s stanovalci 
Doma svete Eme Šentjanž. Delavnico bo 
vodila Mira Mori Hribar.
Ob 10.00, Dom sv. Eme Šentjanž

KKŠ RECIKLIRA VOL. 3/1
Klub koroških študentov nadaljuje svojo 
tradicijo recikliranja starih ponošenih 
oblačil v nove uporabne izdelke. Udeležba 
je brezplačna, zaradi lažje organizacije pa 
jo potrdite na mail: sasa.nemec@klub-kks.
si. Podrobnosti preberite na strani 5.
Ob 18.00, Mladinski center Dravograd

PONEDELJEK, 11. junij

TOREK, 5. junij

8. MEDNARODNA LIKOVNA KOLONIJA 
OJSTRICA
Kolonija bo potekala dva dni. Vabljeni, da 
obiščete umetnike.
Ob 9.00, Kmetija Srebnik

25. OBLETNICA PIZZERIJE NA POSTAJI
Zabava z ansamblom Johnny & Tex band.
Ob 18.00, Pizzerija Na postaji, Šentjanž

NEDELJA, 17. junij
DRUŽENJE POD LIPO
V kulturnem programu sodelujejo otroci 
vrtca in šole Libeliče ter Kulturno prosvetno 
društvo Libeliče. Po kulturnem programu 
vabljeni na druženje s pogostitvijo. 
Ob 15.00, CŠOD Ajda Libeliče



OSREDNJA OBČINSKA PROSLAVA OB 
DNEVU DRŽAVNOSTI
V programu bodo nastopili Kvartet Amo-
roso, učenci GS Katica in učenci GŠ Radlje 
ob Dravi.
Ob 18.00, Dvorec Bukovje

SPOMINSKA SVEČANOST PRI JUNČKU
V kulturnem programu sodelujejo skupina 
Diatonik Dravograd, učenci podružnične 
šole Ojstrica in MOPZ DU Dravograd.
Ob 18.00, pri Junčku

KRAJEVNI PRAZNIK Z LEPO NEDELJO IN 
ZAKLJUČEK MEDNARODNE SLIKARSKE 
KOLONIJE NA OJSTRICI
Pred prireditvijo bo Lepa nedelja s slove-
sno mašo in procesijo ob 10. uri. Ob tej 
priložnosti bo blagoslov obnovljenega 
glavnega oltarja in priložnostna razstava 
v župnišču.
Ob 10.00 cerkev sv. Janeza Krstnika 
Ojstrica, ob 12.00, igrišče na Ojstrici

LETNI KONCERT UČENCEV GLASBENE 
SEKCIJE KATICA
Učenci GS Katica nam bodo zopet predsta-
vili, česa so se naučili skozi leto.
Ob 18.00, Dvorec Bukovje

KKŠ RECIKLIRA VOL. 3/2
KKŠ nadaljuje svojo tradicijo recikliranja 
starih ponošenih oblačil v nove uporabne 
izdelke. Delovno vzdušje bomo nada-
ljevali iz prejšnje delavnice, ko se bomo 
lotili ustvarjanja toaletnih torbic. Sončne 
kreme in obliži bodo poleti dobili svoj nov 
dom. Vabljeni vsi, ki imate radi okolje in 
premorete ustvarjalne prste ! Udeležba je 
brezplačna, zaradi lažje organizacije pa jo 
potrdite na mail: sasa.nemec@klub-kks.si.
Ob 18.00, Mladinski center Dravograd

NA ZABAVO PRAVO K BARONU OB 
DRAVO
V sklopu stalne razstave Kometri, baroni 
s Pukštajna (1817-1932), bodo predstavili 
projekt OŠ Neznanih talcev, ki je nastal 
v okviru 32. festivala Turizmu pomaga 
lastna glava – kultura in turizem. Več na 
strani 5.
Ob 9.00, Dvorec Bukovje

ODPRTJE RAZSTAVE LIKOVNIH DEL 
JOŽETA KRAMBERGERJA
Razstava bo ob 50 obletnici njegove prve 
samostojne razstave v Dravogradu. Na 
ogled bo do konca septembra v delovnem 
času JZ Dravit.
Ob 19.00, Dvorec Bukovje
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NEDELJA, 24. junij

TOREK, 19. junij

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

ČETRTEK, 21. junij
PONEDELJEK, 25. junij

SREDA, 20. junij

PETEK, 22. junij

SOBOTA 23. junij

XVI. SPOMINSKI POHOD NA KOŠENJAK
Območno združenje Veteranov vojne 
za Slovenijo Dravograd bo izvedlo »XVI. 
Spominski pohod na Košenjak« . S kratko 
proslavo in pohodom bomo počastili spo-
mine na vojne dogodke v  Občini Dravo-
grad leta 90/91. Na pohod so vabljeni člani 
združenja, člani sorodnih domoljubnih  
organizacij in drugih  OZ VVS ter občanke 
in občani Občine Dravograd. Pohod bo 
predvidoma trajal 3 ure.
Ob 8.00, Planinski dom Košenjak

ČE BI JAZ BIL PREDSEDNIK – 
PREDSTAVA TADEJA TOŠA
Priznani in edinstveni igralec ter stand up 
komik Tadej Toš  zopet gostuje pri nas, 



TEKMOVANJE V LOVU RIB S PLOVCEM 
ZA POKAL OBČINE DRAVOGRAD
Tekmovanje se bo odvijalo na ribniku Brdi-
nje, podelitev pokalov pa bo ob predvido-
ma 14.30 uri na Ribiškem domu.
Ob 7.00, Ribnik Brdinje

3. TURNIR V MALEM NOGOMETU 
PIZZERIJE NA POSTAJI
Od 10.00, igrišče v Šentjanžu

ZLATA TROBENTA DRAVOGRADA IN 
GAVDA OB OBČINSKEM PRAZNIKU
Zabavali nas bodo: Čaga boys, Pihalna 
sekcija Godbe Medvode, Junior special 
orkester, Brass Band Radlje, Johnny&Tex 
band, Mambo Kings ter trubači iz Srbije.
Več na strani 5.
Ob 18.00, prireditveni prostor Lukna

tokrat s svojo najnovejšo populistično 
komedijo. Več o tem preberite na strani 10.
Ob 21.00, prireditveni prostor Lukna
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SREDA, 27. junij

SOBOTA, 30 junij

ZAKLJUČEK KOŠARKARSKEGA 
KOROŠKEGA POLETNEGA KAMPA 2018
KK Dravograd organizira že tradicionalni 
11. poletni košarkarski tabor – Koroški 
poletni kamp, ki bo potekal od sobote, 
23. junija zjutraj do srede, 27. junija  
zvečer. Udeleženci bodo za treninge in 
tekme koristili prireditveni prostor Lukna, 
dvorano Špic D, telovadnico OŠ in igrišče 
ob igrišču z umetno travo. V prostorih OŠ 
Dravograd pa bodo udeleženci spali in se 
prehranjevali. Za konec se bodo med sabo 
pomirili na zaključnem turnirju ter prejeli 
priznanja.
Ob 16.00, prireditveni prostor Lukna

ZAKLJUČNI KONCERT  GLASBENE ŠOLE 
DEŽELE KOROŠKE
Nastopajo učenci oddelka GŠ z gosti. Prire-
ditelja sta Slovenska glasbena šola Dežele 
Koroške in Kulturni dom Pliberk.
Ob 19.00, Kulturni dom Pliberk

ČETRTEK, 28. junij
OBMOČNA LIKOVNA RAZSTAVA
Razstavljajo člani Likovne sekcije KD 
Dravograd.
Ob 19.00, Infopisarna Dravograd

PETEK, 29. junij
KLEKLJARSKI DAN V DVORNEM PARKU
Prijazno vabljeni na ogled klekljanja v 
živo, lahko pa se boste tudi sami preizkusili 
pri tem, ob pomoči mojstric iz Društva 
Sotočje. V primeru slabega vremena bomo 
klekljali v Dvorcu Bukovje. 
Od 16.00, v parku Dvorca Bukovje

SLAVNOSTNA SEJA OBČINSKEGA 
SVETA S PODELITVIJO PRIZNANJ IN 
NAGRAD
Kot je že v navadi bodo na slavnostni seji 
občinskega sveta v dvorani Dvorca Bukov-
je  podelili občinska priznanja in nagrade 
letošnjim dobitnikom. Seja bo popestrena  
tudi s kulturnim programom.
Ob 18.00, Dvorec Bukovje

POLETNA NOČ – KONCERT PIHALNEGA 
ORKESTRA ŠENTJANŽ
Po svečani seji se bo naš najštevilčnejši 
pihalni orkester v idiličnem okolju Dvorca 
Bukovje predstavil s koncertom na pro-
stem. V primeru slabega vremena koncert 
odpade.
Ob 20.00, Dvorec Bukovje

ROCK DRAVOGRAD
Rock Dravograd letos gosti skupini Loose 
Cannon in Yu generacija ter goste iz Sara-
jeva, Zabranjeno Pušenje.
Ob 21.00, prireditveni prostor Lukna
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TADEJ TOŠ – ČE BI JAZ BIL 
PRECEDNIK

DRŽAVNI PRAZNIK BOMO OBELEŽILI TUDI S SMEHOM. DA BO PRAZNIČNI PONEDELJEK, 25. JUNIJA, 
ŠE LEPŠI, PRIDITE NA PREDSTAVO TADEJA TOŠA, KI BO OB 21. URI NA PRIREDITVENEM PROSTORU 
LUKNA.

T dej Toš je igralec, ki je ob delu v gleda-
lišču svoj navdih našel tudi v stand up 
komediji.

Pravi, da se njegovim šalam najbolj smejijo 
na Štajerskem, v Prlekiji in na Koroškem, zato 
se k nam rad vrača. Pri nas je napolnil Lukno 
pred dvema letoma. Tudi tokrat se bomo 
smejali, v duhu letošnjega volilnega leta 
nam bo predstavil svoj pogled na to, kako bi 
bilo, če bi bil on preCednik.

Toševe predstave so ruska ruleta za vse, ki se 
znajdejo na prizorišču, nikoli se ne ve, kdaj in 
kje bo padlo ter po kom. Njegov svojevrstni 
smisel za humor (ptujski) je običajno sprejet 
odprtih rok – oster in pisan kot mavrica, v glav-
nem pa nekje med romantično ironičnim in 
nesramno ciničnim; naslonjen na primitivnost 
in vulgarnost človeške biti ...

Toš se v svojih šovih posmehuje in norčuje tudi 
iz najbolj resnih situacij v življenju - to je po nje-
govem mnenju eden od načinov, s katerim se 
je moč ubraniti pred avtomatizacijo in brezču-
tno robotizacijo življenja.

Toš se v svojih šovih posmehuje in norčuje tudi 
iz najbolj resnih situacij v življenju - to je po nje-
govem mnenju eden od načinov, s katerim se 
je moč ubraniti pred avtomatizacijo in brezču-
tno robotizacijo življenja.

Toša poznamo tudi po tem, da govori hitro 
in veliko. Vemo, da njegov dolgi jezik ne pri-
zanaša nikomur – niti njemu samemu ne. 
Prepričajte se o tem zadnji junijski pone-
deljek ob 21. uri v Lukni (v primeru slabega 
vremena bo predstava v dvorani ŠPiC D). Ta 
predstava je moralno politično vzgojna po-
pulistična komedija. Traja 90 minut in nima 
odmora.

Vstopnice bodo v predprodaji na naslednjih 
prodajnih mestih: Eventim, Pošta Slovenije, 
Petrol, bar WOLF - Dravograd, bar HUTA  - Vu-
zenica, TIC Dravograd in na www. komedije.
si. Na voljo pa bodo tudi uro pred predstavo.

In še nasvet: otroci naj ostanejo doma.

NAPOVED DOGODKA
BESEDILO: Robert Preglau; FOTOGRAFIJA: Matic Grudnik
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KOTIČEK OBČINE DRAVOGRAD
Obvestila in informacije občinske uprave

NAJAVA JAVNEGA RAZPISA 
ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA 

V OBČINI DRAVOGRAD ZA LETO 2018

Termin: prva polovica junija 2018.
Mesto objave: Uradni list RS in spletna stran občine.
URL: http://www.dravograd.si/razpisi-objave/javni-razpisi.html.
Kontakt: Javni zavod Dravit, Darko Žižek, tel. št. 041 670 926, 
e-naslov: dvorecbukovje@dravit.si.
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20:00, cerkev sv. vida

16. junij 2018 - 20:30 - suški grad

Neuhaus - Suha

Dravograd

 

Pozdrav 

  Oktet Suha
Republika Slovenija
Urad vlade RS za Slovencev
zamejstvu in po svetu

Kor (ITA)

Klapa Armorin (CRO)

Die Chorherren (AUT)

Dravograjski sekstet (SLO)
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Vabimo vas na 

 PROSLAVO OB DNEVU DRŽAVNOSTI 
TER PRAZNIKU OBČINE DRAVOGRAD 

v petek, 22. junija 2018, 
ob 18.00 
v DVORCU BUKOVJE

V programu bodo nastopili:
Kvartet Amoroso, 

učenci GS Katica in 
učenci GŠ Radlje ob Dravi.

Območna izpostava Dravograd
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SPOMINSKA SLOVESNOST PRI 
SPOMENIKU RUSKIM UJETNIKOM

Ne postavljajte  križa na skupne grobove,
tu solz ne točijo žalostne vdove;
mimoidoči  šopek cvetja na grob položi,
žarek sveče v spomin večni  žari.

(Vladimir Vysotsky, ruski  pesnik)

Hlad gozda in šum potoka umirjata  naše misli  in 
poglede zazrte v tla,  od katerih  še vedno  odse-
va  mučeniška pot onih, ki so pred sedemdeset in 
več leti v ta skupni grob polagali svoje tovariše, 
ki so omagali  pod bremenom  mučeniškega  tr-
pljenja.

Pet lesenih barak, obdanih z bodečo žico, nad-
zorovanih  z visokim stražarskim stolpom, v njih 
pa  novembra leta 1941 natrpanih skoraj 400 ru-
skih ujetnikov, neprenehoma nadzorovanih skozi 
puškine cevi: to je bila žalostna  podoba časa, ki 
je  svojo oblast utrjeval s smrtjo. Še več: skupno 
ime za vse je bilo – ruski ujetniki,  številke,  njihove  
fizične  moči pa so bile  potrebne  Reichu  pri gra-
dnji elektrarne na Dravi v Dravogradu.  

Ta gradnja   je dobesedno  dan za  dnem vztrajno  
in premnogokrat do smrti izčrpavala mlada življe-
nja  Aleksandra, Maksima, Ivana, Dimitrija, Ale-
kseja, Igorja, Danijela, da simbolično naštejemo  
nekaj imen od  stoterih, domnevno 197  tu po-
kopanih,  ki so   v svojih  poslednjih močeh  iskali 
toplino   in rešitve  v spomin vtisnjenih  pogledih 
in nekoč doživetih  objemih   Maše, Irine, Aleksan-
dre, Olje, Tanje, Nataše …. Pa so odšli  v poslednji  
kraj počitka v spremstvu svojih sotrpinov, ki so jih 
v poslednji dom,  daleč od domovine,  polagali 
drugega za drugim s trgajočo   bolečino srca k 
zadnjemu počitku v tej oazi večnega miru.

V PONEDELJEK, 7. MAJA, JE V ČRNEČAH POTEKALA TRADICIONALNA SLOVESNOST V SPOMIN NA 197 
UMRLIH RUSKIH UJETNIKOV.  KULTURNI PROGRAM SO SOOBLIKOVALI  MePZ ČRNEČE IN  KD ČRNEČE, 
SLAVNOSTNI GOVORNIK PA JE BIL  g. VLADO MRZEL, KATEREGA GOVOR OBJAVLJAMO  V NADALJEVANJU.

PRETEKLI DOGODEK
ikBESEDILO: Vlado Mrzel; FOTOGRAFIJE: Franci Kotnik

Če bi mogel, bi jekleni tiran tedaj utišal nad usodo 
jokajoči  se šum potoka in  posekal  povešujoče  
se veje  okoliških dreves, ni pa mogel v duši ža-
lostnih pogrebcev zatreti   v mislih zapeto Volga, 
Volga, mat radnaja …..

Gradbišče elektrarne  Dravograd je obsegalo širo-
ko območje Meže, tudi barake angleških ujetni-
kov, ki so bili deležni mnogih ugodnosti, tudi hra-
no so  lahko zavračali, če jim ni bila po godu, tako 
mi je  pripovedoval  v tistem času komaj 12-letni 
Gusti  Vrhovnik  z Otiškega Vrha, ki je s konjsko 
vprego prevažal  hrano  iz centralne   kuhinje Si-
mensa v obe taborišči in v  šoder jamo v Sušniko-
vem klancu  v Črnečah.  Gusti je danes  želel  biti 
tu med nami.

Veste, nekateri smo v letih, ko  v nas še odseva 
živa podoba  jeklenih  čelad, mrkih pogledov in 
prek prsi obešenih brzostrelk s prstom na  spro-
žilcu,  ko smo ob vsakem šumu v polsnu čakali, 
da bomo morali zgrabiti pripravljene  kovčke in 
brez besed  zapustiti svoj dom.  Pa smo bili med 
srečneži tistega  majskega dne  leta 1945,  ko smo 
lahko  zopet prižigali luči brez zatemnitve, peli 
slovensko, bili  razigrani in  na  obrazih naših star-
šev  tudi ob  besedi  - lahko noč – čutili sprošče-
nost in videli ljubeč nasmeh.

To, slednje, to  hočemo za naše in  vaše  vnuke, 
pravnuke  in vse   prihodnje  generacije gospodje, 
ki ste  in boste  na  oblasti po volji ljudstva – tega 
ne  pozabite!!



Streljaj od tod, tam v Drobničevem gozdu  pa 
v Sušnikovem  klancu, v Boštjanu  za Dravo,  na 
Viču- pa  še kje -  so  grobovi izmučenih, iznaka-
ženih, pobitih in postreljenih, ki so poslednje  ure 
življenja  zaradi odpora proti fašizmu, nacizmu, 
za svobodo svojega naroda,  mučeniško prebili v 
gestapovskih zaporih v Dravogradu –vse to še v 
opozorilo, v spomin in napotilo. Nočemo življenja  
s preteklostjo, hočemo pa, da je del narodove biti.

3. maja 1945 je  Šercerjeva brigada  osvobodila  
120 ruskih in 40  ujetnikov angleške narodnosti. 
Svoboda!!! Odšli so, trpinčeni, izmučeni, pa ven-
dar  polni svobodne  moči, da se vrnejo tja, tja v 
Rusko ravan,  tja,  kamor so se vrnili s  svojo mla-
dostjo, mladostjo  v objem   Aleksandre,  Maše, 
Olje, Tanje, Nataše,   in da so  žalujočim prenesli 
pozdrave večnosti  tistih, ki so ostali tukaj med 
nami in  h katerim se vračamo vedno znova za  
živi spomin  in večni opomin!



Slovenija prihodnosti 
     za Dravsko dolino  
          danes!

Pogovor s kandidatom  
za poslanca

	Kaj je vlada pod vodstvom SMC  
dobrega storila za Dravsko dolino?

 Začela s tretjo razvojno osjo, do Slovenj 
Gradca in Dravograda v povezavi do Holmca 
z obvoznico v Dravogradu. Rekonstruirala 
in preplastila cesto Dravograd – Vič do 
državne meje z Avstrijo ter obnovila cesti 
Dravograd – Ožbalt in Dravograd – Mislinja. 
Rekonstruirala most čez Dravo v Vuhredu 
in sofinancirala projekt vodooskrbe v 
porečju Drave. Sofinancirala regijski poligon 
za usposabljanje gasilcev v Radljah ob 
Dravi. Z izdelanim projektom prometne 
ureditve, po večletni prepovedi, omogočila 
kolesarjem vožnjo skozi mestno jedro 
Dravograda. Dinamizirala lesnopredelovalno 
industrijo v Dravogradu in vzpostavila Lesno 
predelovalni center v Dravski dolini.

	Kaj moramo še narediti v  
Dravski dolini v prihodnjih štirih letih?

 Dokončati moramo projekte, ki jih je 
zastavila SMC, še posebej 3. razvojno os 
in obvoznico v Dravogradu za prometno 
razbremenitev. Obnoviti in posodobiti 
je potrebno tudi državne ceste v Dravski 
dolini.  Zasnovati moramo boljše priložnosti 
za razvoj turizma v naši dolini, omogočiti 
podjetniške iniciative in povezovanje.

	Na katerem področju lahko kot  
kandidat največ prispevate za blaginjo 
ljudi v vašem volilnem okraju?

 Imam energijo, znanje in izkušnje, kar 
želim s pridom uporabiti tudi na državni 
ravni, tako da bi Dravska dolina - občine 
Dravograd, Muta, Podvelka, Radlje ob Dravi, 
Ribnica na Pohorju in Vuzenica ter celotna 
Koroška bili tudi na tem nivoju slišani in 
predvsem uslišani. 

Zeleno
	 Oživitev	in	pospešen	razvoja	gozdarstva	in	lesne	industrije	v	Dravski	dolini.

	 Zagotavljanje	zelene	energije	in	možnost	za	samooskrbo	z	energijo	iz		
obnovljivih	virov.	

Zdravo
	 Samooskrba	ljudi	Dravske	doline	pri	pridelavi	zdrave	prehrane.

	 Promocija	športa	in	aktivnega	življenjskega	sloga.

	 Pravočasna	in	kakovostna	zdravstvena	oskrba.

Pravično
	 Izgradnja	varnih	stanovanj	in	zagotavljanje	pomoči	na	domu.

	 Ohranitev	pravic	veteranov	in	izboljšanje	pogojev	dela	veteranskih	organizacij.

Varno
	 Izgradnja	obvoznice	in	rondoja	v	Dravogradu.	

	 Redna	obnova	državnih	cest	v	Dravski	dolini.

	 Modernizacija	posameznih	odsekov	ceste	z	izgradnjo	dodatnega	prometnega	pasu.

Za kaj si bom še posebej prizadeval?
Moj	največji	cilj	bo	prisluhniti	ljudem	in	z	njimi	poiskati	pot	do	rešitve.	Posebej	si	bom	
prizadeval	za	izboljšanje	kakovosti	življenja	ljudi.	Trudil	si	bom	pritegniti	v	Dravsko	
dolino	izobraževalni	center	za	kakovostna	delovna	mesta	in	ustvarjanje	priložnosti,		
da	si	mladi	lahko	ustvarijo	življenje	doma.	

Zakaj sta Miro Cerar in SMC prava izbira?
Z	dosedanjim	uspešnim	delom	smo	dokazali,		
da	znamo	prisluhniti	ljudem	in	ustvariti		
boljšo	prihodnost	samostojne	Slovenije.		

Sem človek odprtega duha, Korošec po duši.  
Po končani srednji šoli sem se zaposlil v 
Rudniku Mežica, leta 1981 pa sem se izšolal 
za miličnika in policijo zapustil leta 2007 kot 
komandir policijske postaje v Dravogradu.   
V tem času sem končal študij in diplomiral na 
Fakulteti za policijsko varnostne vede.  
V policiji sem ob rednem delu sodeloval tudi 
kot inštruktor Schengenskih izobraževanj ob 
pristopu Slovenije v EU in Schengen. Leta 2007 
sem postal direktor varnostne službe G7 na 
območju Maribora in kasneje direktor Avtošole 
AMZS in preventivnih programov. To delo sem 
opravljal do upokojitve v letu 2014.  
Sem veteran vojne za Slovenijo in podpredsednik 
Policijskega veteranskega društva Sever za 
Koroško ter vodja odbora Dravograd in član 
Zveze častnikov Slovenije. Že drugi mandat 
sem občinski svetnik v Občini Dravograd in 
drugi mandat član in predsednik Sveta krajevne 
skupnosti Dravograd. V prostem času prisegam 
na aktiven in zdrav življenski slog, prosti čas pa 
preživljam športno in družabno.
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Proslava ob dnevu upora,  
25.4. 2018
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Pohod na Vič, 
27.4. 2018
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Proslava ob prazniku dela, 
1.5. 2018 
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Odprtje razstave Marine 
Štamulak, 8.5. 2018 
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Revija otroških pevskih 
zborov, 10.5. 2018 
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Mega malčkova zabava,
19. in 20.5. 2018 
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OBVESTILA
Obvestila društev in drugih organizacij

PLANINSKO DRUŠTVO DRAVOGRAD

STOL (2236 M) ČEZ VAJNEŽ - sobota, 2. junij 2018
Vodnik in prijave: Jaka Kotnik, 041 332 884 ali jaka.kotnik@gmail.com .
Zahtevnost ture: zahtevna pot (Z), 8 ur hoje.
Prevoz:  osebni avtomobili ali kombi.
Opis ture:  Na Stol se bomo tokrat podali iz Avstrije. Naše izhodišče bodo Spodnje Rute v dolini Med-
vedji dol, od koder se bomo povzpeli na sedlo »Bärensattel«.  Po grebenu Belščice bomo ob prelepih 
pogledih na Julijske Alpe nadaljevali z našo hojo tik pod vrhovi Malega vrha, Vajneža in Potoškega 
Stola vse do Stola. Seveda pa bomo katerega od naštetih vrhov na željo udeležencev tudi osvojili. Z 
vrha stola se bomo do Celovške koče spustili po poti, ki vodi mimo Svačice.

DOVŠKA BABA – sobota, 9. junij  2018
Vodnik in prijave: Milan Kotnik 031 393 319 in Ivana Kotnik 051 315 963 ali ivana.kotnik@gmail.com .
Zahtevnost ture: lahka nezahtevna pot (L), 5 do 6 ur hoje.
Prevoz:  kombi.
Opis ture:  Dovška Baba je 1891 m visok vrh, ki se nahaja na mejnem grebenu med Slovenijo in 
Avstrijo. Z vrha se nam odpre lep razgled na najvišje vrhove Julijskih Alp, zahodnih in osrednjih 
Karavank, Avstrijo in večji del Gornjesavske doline. Na Dovško babo se bomo podali iz vasi Dovje, od 
koder je do vrha 3 ure lahke hoje. Vzpenjamo se deloma po gozdu, deloma pa čez travnate planin-
ske pašnike. Povratek bo po isti poti.

KAPUNAR (999 M) IN SV. JERNEJ NAD MUTO (1038 m) – sobota, 16. junij 2018 – TURNO 
KOLESARSKA TURA
Vodnik in prijave: Mitja Epšek; 040 414 045 ali yetisport.me@gmail.com .
Zahtevnost ture: Dolžina poti: ca. 46 km, predviden neto čas vožnje je 4 ure, s postanki do 5 ur. Višin-
ska razlika: ca. 1250 m. Težavnost: vzponi večinoma do V3, krajši odseki tudi do V5; spusti do S4 (po 
težji varianti), do S3 (po lažji varianti).

PREČKANJE POHORJA – sobota, 30. junija 2018
Vodnik in prijave: Jožek Hartman 051 638 113 ali jozek.hartman@gmail.com .
Zahtevnost ture:  zahtevna pot (Z), 16 ur hoje.
Prevoz:  osebni avtomobili.
Opis ture:  V enem dnevu  bomo sami sebe preizkusili predvsem kondicijsko in vzdržljivostno. Začeli 
bomo pri hotelu Habakuk pod Snežnim stadionom. Sledi vzpon do hotela Bellevue, s čimer bomo 
premagali 800 mnv, potem se napotimo na Mariborski razglednik (1147 m) in nato na Areh, pa do 
Bajgota, od koder se vzpnemo pod Klopni vrh in nadaljujemo proti Pesku. Nadaljujemo mimo sli-
kovitih Lovrenških jezer, čez Ribniških vrh (1537 m) in Črni vrh (1543 m), na Veliko Kopo (1542 m) in 
Malo Kopo (1524 m), čez Kremžarjev vrh (1164 m) in sestopimo v Slovenj Gradec.

Zbiranje informacij o prireditvah in dogodkih se posreduje najkasneje do 15. v mesecu:
Robert Preglau, e-pošta: robert.preglau@jskd.si, telefon: 02 87 23 581.
Navodila za objavo prireditev in dogodkov so objavljena: www.dravit.si/sticisce
Navodila za objavo oglasov so objavljena: www.dravit.si/sticisce
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NOGOMET - ONL Dravograd – pokal
   
V nedeljo, 3.6. 2018 bodo na igrišču z umetno travo tekme 2. kroga pokala ONL Dravograd. 
Pričetek prve tekme je ob 9.00.  V nedeljo, 10.6. 2018, ob 10.00, bo finale pokala ONL Dravograd.

NOGOMETNI KAMP – 2018
NK Koroška Dravograd organizira v Dravogradu od 25.6. do 28.6.2018 nogometni kamp za otroke 
letnik 2004 do 2008. Pričetek kampa je vsak dan ob 7. uri in traja do 16.30. 

KLUB KOROŠKIH ŠTUDENTOV

URADNE URE V MCD

V okviru Kluba Koroških Študentov so se 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. Več podrobnosti o ugodnostih in kako pristopiti, pa najdete na naši spletni strani: http://klub-
-kks.si ali na naši Facebook strani. 

Urnik delovanja:
-  sobota,   2.6. 2018, od 18:00 – 20:00;
-  sobota,   9.6. 2018, od 18:00 – 20:00;
-  sobota, 16.6. 2018, od 18:00 – 20:00;
-  sobota, 23.6. 2018, od 18.00 – 20.00;
-  sobota, 30.6. 2018, od 18.00 – 20.00.

KNJIŽNICA DRAVOGRAD
   
POČITNIŠKI PRAVLJIČNI NAHRBTNIKI za otroke 
V njih bodo slikanice z zgodbami o poletju, pustolovščinah in prijateljih. V nahrbtniku boste našli 
kupon, izpolnjenega oddali v skrinjico v knjižnici in sodelovali v nagradnem žrebanju 7.9. 2018. 
POČITNIŠKI PAKETI PRESENEČENJA za odrasle
V njih bodo knjige za popestritev dopustniških dni na plaži, v objemu planin ali na domačem ležalni-
ku. V paketu boste našli kupon, izpolnjenega oddali v skrinjico v knjižnici in sodelovali v nagradnem 
žrebanju 7.9. 2018.

DRUŠTVO UPOKOJENCEV DRAVOGRAD
   
1. Društvo upokojencev Dravograd vabi na IZLET V NEZNANO, ki bo v sredo, 6. junija 2018. Zbe-
remo se ob 07.00 za Traberg centrom v Dravogradu. Prijave zbiramo v pisarni društva. Organizator je 
Modri dirkač s.p. v sodelovanju z DU Dravograd.
 
2. Društvo upokojencev Dravograd vabi na tradicionalno srečanje upokojencev Koroške po-
krajinske zveze društev upokojencev, ki bo letos na Muti, v petek, 15. junija 2018, ob 12.00 v 
prireditvenem  šotoru pri OŠ Muta. Prevoz  bo organiziran. Prijave zbiramo v pisarni društva.



Spoštovane volivke in volivci, 

Kot ponosno Dravograjčanko in Korošico me je življenjska pot odpeljala v Ljubljano in kasneje v tujino, 
kjer sem dvanajst let krepila svojo izobrazbo in profesionalne izkušnje na področju mednarodnega prava 
in politike. Ob uspešni karieri zunaj pa sem vselej spremljala dogajanje v domovini in srce mi je velevalo, 
da se vrnem in prevzamem svoj del odgovornosti za izboljšanje razmer v slovenski družbi. Trdno verja-
mem, da s svojim strokovnim znanjem, izkušnjami in vrednotami, to zmorem - in moram - storiti. 

S svojo politično neobremenjenostjo in usmerjenostjo v prihodnost želim v slovensko politiko vnesti 
svežo energijo. Prizadevala si bom za krepitev političnega delovanja in vodenja države na temelju načel 
medsebojnega spoštovanja in povezovanja, razumnega, strokovnega in učinkovitega sodelovanja v do-
bro vseh državljank in državljanov. 

Za kandidaturo v domačem okraju sem se odločila, ker Dravska dolina in koroška regija kot celota po-
trebujeta močan, odločen in vztrajen glas, ki bo v Državnem zboru uspešno zastopal in uveljavljal tudi 
specifične interese njunih prebivalcev. S svojim dosedanjim delom sem pokazala, da je moj glas v Lju-
bljani slišan in upoštevan. 

Zavzemala se bom za večjo decentralizacijo in okrepitev pristojnosti samostojnega lokalnega odločanja 
o lastni prihodnosti ter si prizadevala za bolj intenzivno povezovanje Koroške z državnimi institucijami. 
Med svoje prioritete postavljam tudi prizadevanje za umestitev Koroške v infrastrukturno mrežo Sloveni-
je, trajnostni razvoj gospodarstva ter pravično zagotavljanje temeljnih socialnih pravic in pravne države 
za vse državljanke in državljane, s posebnim ozirom na najbolj ranljive skupine socialno ogroženih, sta-
rejših, mladih in družin. 

Pri svojem delu bom vselej osredotočena na potrebe in težave ljudi in skupaj z vami bom z redno ko-
munikacijo in poročanjem o svojem delu prilagajala svoje aktivnosti v Državnem zboru. Le tako bomo 
skupaj zagotovili čimprejšnjo uresničitev ključnih prioritet Dravske doline in širše koroške regije. 

V čast mi je, da na kandidiram v volilnem okraju Dravograd-Radlje in če mi boste izkazali zaupanje, bom 
ponosno ponesla vaš glas in glas Koroške v Državni zbor Republike Slovenije. 

Za samozavestno Koroško!



ODBOJKA NA MIVKI
                        

           in piknik prostor

pri OMV v Dravogradu
ura odbojke:  5 €
poldnevni najem (10:00 -16:00  ali 16:00 -22:00): 50 €
celodnevni najem (10:00 -22:00): 80 €

Informacije in rezervacije:  041 670 926



PROJEKT NADGRADNJA IN RAZVOJ 
PREVENTIVNIH PROGRAMOV 

Projekt nadgradnja in razvoj preventiv-
nih programov ter njihovo izvajanje v 
primarnem zdravstvenem varstvu in 

lokalnih skupnostih.

V letu 2017 smo se v Zdravstvenem domu 
Slovenj Gradec skupaj z Zdravstvenim do-
mom Dravograd v obliki konzorcija pri-
javili na razpis Ministrstva za zdravje. Bili 
smo uspešni in izbrani kot eno izmed 25 
okolij v Sloveniji, kjer bo potekala nadgra-
dnja in razvoj preventivnih programov. 

Aktivnosti projekta se bodo izvajale na ob-
močju Zdravstvenega doma Slovenj Gradec 
in Zdravstvenega doma Dravograd v sode-
lovanju s partnerji v lokalnem okolju (obči-
na, center za socialno delo, območna služba 
Zavoda za zaposlovanje, območna enota 
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slove-
nije, območna enota NIJZ, vzgojno izobra-
ževalni zavodi, PUM-O, mladinski centri,…). 

Namen projekta je krepitev javnozdravstve-
ne vloge zdravstvenih domov (ZD), izvajanje 
nadgradenj preventivnih pregledov za otro-
ke in mladostnike, preventivnih obravnav za 
ogrožene otroke in mladostnike ter izvajanje 
integrirane preventive kroničnih bolezni na 
primarni ravni zdravstvenega varstva, vključe-
vanje ranljivih oseb v preventivno zdravstveno 
varstvo ter uvajanje modela skupnostnega 
pristopa za krepitev zdravja in zmanjševanje 
neenakosti v zdravju v lokalnih skupnostih.

Ključni del projekta predstavlja vzpostavitev 
integriranih centrov za krepitev zdravja (CKZ) 
kot samostojnih enot v zdravstvenih domo-
vih. V CKZ, ki ima sedež v ZD Slovenj Gradec 
in pokriva tudi območje ZD Dravograd, stremi-
mo k zagotavljanju kakovostnih preventivnih 
programov, ki se med seboj povezujejo in stro-
kovno dopolnjujejo ter jih izvaja za to posebej 
usposobljen kader. Izvajamo program Priprava 
na porod in starševstvo, aktivnosti krepitve 
zdravja in preventivnih obravnav za otroke, 
mladostnike in njihove starše, zobozdravstve-
ne vzgoje za otroke in mladostnike ter Program 
za krepitev zdravja odraslih.      
                                               
S ciljem doseganja boljšega zdravja, z zdravjem 
povezane kakovosti življenja in zmanjševanja 
neenakosti v zdravju v lokalnih skupnostih 
ter načrtovanja aktivnosti promocije zdrav-
ja, ki bodo izhajale iz potreb ciljnih populacij, 
bomo v okviru tega projekta prispevali k bolj-
ši informiranosti, motiviranosti in posledično 
vključenosti v preventivne programe ter k do-
stopnejšim, sprejemljivejšim in ustreznejšim 
preventivnim obravnavam.
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PROMOCIJA ZDRAVJA
BESEDILO: Mateja Učakar, mag. zdr. nege, FOTOGRAFIJA: NIJZ

Izvedba Testa hoje svetovnem dnevu gibanja, 
10.5.2018, stadion v Dravogradu.





H     ladilnik je naprava, ki v svoji notranjosti 
vzdržuje nižjo temperaturo kot je tem-
peratura v okolici. Čeprav je sistemov 

hlajenja več, je pri gospodinjskih aparatih danes 
najbolj razširjen kompresorski način hlajenja. Tak 
hladilni stroj je sestavljen iz treh glavnih delov: 
to je uparjalnika, ki se nahaja v notranjosti hla-
dilnika; potem iz kondenzatorja, ki se nahaja na 
zunanji strani (običajno na hrbtni strani ohišja) 
in kompresorja, ki stiska in poganja hladilno te-
kočino.

Edini porabnik električne energije v tem siste-
mu je elektromotor, ki žene kompresor. Tipična 
moč elektromotorjev pri gospodinjskih hla-
dilnikih je danes relativno majhna (nekaj sto 
watov); vendar, ker hladilni sistem deluje preko 
celega dneva, je poraba energije vseeno velika.

Za pravilno delovanje hladilnika je zelo po-
membna temperatura okolice. Višja tem-
peratura v prostoru, kjer hladilnik sto-
ji, vpliva na delovanje aparata, pomeni 
pa tudi večjo porabo električne energije.
Hladilniki so danes razvrščeni v štiri klimat-
ske razrede: oznake razredov so SN, N, ST in T.
Hladilnik, ki ga boste postavili v kuhinjo, naj 
ima oznako N. Tak hladilnik je prirejen za de-
lovanje pri temperaturah od +16 ° C do 32 
° C. V primeru, da boste postavili hladilnik v 
hladnejši prostor (na primer v klet) pa izbe-
rite aparat z oznako SN, ki je prirejen za de-
lovanje pri temperaturah od +10 do +32 0C.
Hladilniki z oznakami ST in T so prireje-
ni za delovanje v toplejših podnebjih.

Ko načrtujete razporeditev opreme v kuhinji, 
ne postavljajte hladilnika v neposredno bližino 
štedilnika, radiatorja, peči ali pomivalnega stroja

in ga tudi ne izpostavite neposrednim sončnim 
žarkom.

Iz fizikalnih zakonitosti izhaja, da se z delova-
njem hladilnika pri višji temperaturi okolice ali 
nastavitvi regulacije hlajenja na nižjo tempera-
turo, povečuje raba energije za hlajenje soraz-
merno spremembi razlike temperatur za nekaj 
odstotkov, v neugodnih primerih celo preko 5 % 
na vsako stopinjo.

Podoben vpliv ima slabo odzračevanje rebraste-
ga kondenzatorja na zadnji strani hladilnika. Za 
hladilni stroj se temperaturna razlika med okoli-
co in notranjostjo hladilnika tako poviša.

Poskrbite, da bo aparat dovolj oddaljen od ste-
ne, ob kateri stoji. S tem omogočite kroženje 
zraka za aparatom, kar zagotavlja dobro hlajenje 
kondenzatorja na zadnji strani hladilnika. Raba 
energije bo tako manjša, daljša pa bo tudi ži-
vljenjska doba aparata.

Ravno tako je pomembna pravilna nastavitev 
temperature hlajenja. V običajnem shranjeval-
nem prostoru hladilnika naj bo temperatura +5 
0C, v zamrzovalnem delu pa –18 0C. Nižja na-
stavitev temperature v hladilniku pomeni večjo 
porabo energije: približno 5 % za vsako stopinjo.

GOSPODINJSKI STROJI IN NAPRAVE: 
HLADILNIK
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