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VSEBINA
Stičišče od 1.  maja 2018 do 31. maja 2018

medijski pokrovitelj: sponzorji:organizatorja: sodelujemo:glavni partner:

Dogodek poteka pod Ëastnim pokroviteljstvom Ministra za kulturo Republike Slovenije Antona Perπaka.

TEDEN
VSEÆIVLJENJSKEGA
U»ENJA
17. maj 2018

UËenje in kultura z roko v roki

tvu.acs.si

www.tlk.jskd.si

Inπtitut za
ekologijo

11. -- 20. maj 2018
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TEDEN LJUBITELJSKE KULTURE =
KULTURA V SREDIŠČU MAJSKEGA DOGAJANJA

Informacije in podrobnosti na www.tlk.jskd.si

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 31. MAJA 2018

Napoved dogodka: VID VALIČ JE TVOJ BODOČI BIVŠI MOŽ

Kotiček Občine Dravograd:  SPOT SVETOVANJE KOROŠKA

Javni razpis  »POKROVITELJSTVO IN SOFINANCIRANJE PUBLIKACIJ V LETU 2018«

Pretekli dogodek:  USPEŠNO IZPELJANA  OBČINSKA ČISTILNA  AKCIJA

Bili smo tam

Obvestila

Promocija zdravja: SONČEK – KOROŠKO DRUŠTVO ZA CEREBRALNO PARALIZO  

Ekologija: ŠE VEDNO AKTUALNA NACIONALNA ENERGETSKA POT

Fotografija na naslovnici: Zdenko Kupčič
Rok za oddajo vsebin za junijsko številko je 15. maj 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, maj  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

USTVARJALNA 
DELAVNICA
ponedeljek, 7. maj

LEPO JE POMLADI
četrtek, 10. maj

Leto je naokrog in spet je čas, da mladi pokažejo 
svoje pevsko znanje. Občinstvu se bodo predsta-
vili na območnem srečanju otroških in mladinskih 
pevskih zborov. Tokrat bo pevska revija potekala v 
dveh delih. Najmlajši se bodo predstavili ob 17.00, 
mladinski zbori pa ob 18.30. Revija poteka tudi v 
okviru Tedna ljubiteljske kulture.

Ob 17.00 in 18.30, avla OŠ Neznanih 
talcev Dravograd

ponedeljek, 14. maj
Aljaž Anderle je gorski vodnik, inštruktor alpiniz-
ma, eden najboljših svetovnih lednih plezalcev 
in udeleženec številnih gorskih odprav. Njegov 
najljubši letni čas je zima, saj sta mu mraz in led 
zlezla pod kožo do te mere, da ju mora intenzivno 
doživljati po vsem svetu. Prikazana projekcija bo 
odsev poti lednega plezalca in gorskega vodnika 
na sever, jug, vzhod in zahod, ter razmišljanja o 
tem, kaj človek v resnici lahko odnese od tega, da 
skače naokrog po svetu in išče zimo. Predavanje 
bo potekalo v okviru TVU – Teden vseživljenjske-
ga učenja.

Ob 18.00, Knjižnica Dravograd

BIL JE ŠKRJANEC
nedelja, 13. maj

Gledališka skupina Črneče vljudno vabi na premi-
ero vesele žaloigre dramatika Ephraima Kishona 
bil je škrjanec. Ste se kdaj vprašali, kaj bi se zgodilo 
z Romeom in Julijo, če ne bi tistega usodnega ve-
čera umrla… Bi bila onadva tudi po tridesetih le-
tih še vedno tako zaljubljena kot takrat, ali pa se bi 
soočala z istimi težavami, kot vsak zakonski par? 
Ephraim Kishon je klasično romanco o Romeu in 
Juliji dopisal kot farso, dogajanje pa je postavil v 
čas trideset let kasneje, ko sta ljubimca, ki sta se za 
las izmuznila dvojnemu samomoru, že postarana 
in načeta od življenja. Vstopnina je 6 EUR.

Ob 18.00, Dvorana gasilskega doma Črneče

Zapestnica iz vrvice je tako rekoč večni hit deklic 
v osnovni šoli. Verjetno večina od vas že pozna 
to vrsto zapestnic, ki jo nekateri imenujejo tudi 
zapestnica prijateljstva. In kaj je najboljše? Le ne-
kaj spodbude je potrebne in že se boste naučili 
preprostih vozlov, iz katerih boste pletli zapestni-
ce različnih vzorcev, debelin in barv. Vsakič nova 
kombinacija!

Ob 17.00, Mladinski center Dravograd

RECITAL MATEVŽA 
ZUPANČIČA

KS Trbonje organizira 3. kiparsko-slikarsko ko-
lonijo v Trbonjah. Pod vodstvom umetniškega 
vodje kolonije g. Franja Maroška bodo slikarji in 
kiparji ustvarjali kiparska in slikarska dela, pri če-
mer bodo motive črpali v Trbonjah in okolici. Ki-
parsko slikarska kolonija bo zaključena v soboto, 
26. maja. V nedeljo, 3. junija, pa bodo na prireditvi 
Kulturno popoldne pod vaško lipo, ki bo ob 16. 
uri, predstavljena dela, ki jih bodo umetniki ustva-
rili v Trbonjah.

22. do 26. maj, Trbonje

Matevž Zupančič se je pričel ukvarjati z glasbo pri 
šestih letih, ko se je vpisal v nižjo glasbeno šolo 
Radlje ob Dravi ter pri prof. Vojku Trnjeku uspešno 
zaključil osem let izobraževanja na saksofonu. V 
teh letih se je udeleževal številnih tekmovanj, na 
katerih je osvajal  najvišja zlata priznanja, poseb-
no pa gre omeniti priznanje za »LAURATA« v Srbiji 
leta 2014, ko je osvojil naziv absolutnega zmago-
valca z vsemi 100 možnimi točkami. Leta 2015 se 
je vpisal na Konservatorij za glasbo in balet v Lju-
bljano, kjer trenutno zaključuje 3. letnik. Od leta 
2012 je član »Septeta« saksofonov »SAXPLODE«  
ter od leta 2017 še član okteta saksofonov Kon-
servatorija za glasbo in balet Ljubljana. Na recitalu 
se bo skupaj s svojim korepetitorjem in septetom 
predstavil z zanimivimi deli klasične glasbe pri-
znanih skladateljev.

Ob 19.00, Dvorec Bukovje
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ŽOGARIJA

Žogarija je mednarodni projekt, ki uteleša eno 
najpomembnejših prepričanj – da nogomet 
lahko izboljša kakovost življenja med mladimi, 
jim vcepi vrednote kot so solidarnost, poštenost, 
odgovornost in spodbudi spremembe na bolje. 
Otrokom v starosti od 7 do 11 let je omogočeno, 
da na posebej ograjenem igrišču pokažejo svo-
je nogometne veščine v nogometni igri 3 na 3, 
se preizkusijo v spretnostnih igrah, sodelujejo v 
ustvarjalno-likovnih delavnicah, pripravi zdrave-
ga hitrega obroka, se predstavijo kot pevci, glas-
beniki, plesalci in navijači. V Dravogradu bomo 
letos  na prireditvenem prostoru LUKNA že šestič 
organizirali Žogarijo (v primeru dežja pa v dvorani 
ŠPIC D). Letos bodo sodelovali otroci štirih osnov-
nih šol in otroci vrtca Dravograd.

Ob 10.00, prireditveni prostor Lukna

MEDNARODNI DAN 
MUZEJEV
petek, 18. maj

Že leta 1977 je Mednarodni muzejski svet zazna-
moval 18. maj kot Mednarodni dan muzejev, z 
namenom večje prepoznavnosti muzejev v druž-
bi in njenega razvoja. Mednarodni muzejski dan 
praznujejo v več kot 35.000 muzejskih institucijah 
v več kot 140 državah sveta. Med njimi tudi Slove-
nija s svojo mrežo raznolikih muzejev. Vabi vas tudi 
Koroški pokrajinski muzej, Muzej Dravograd, na 
brezplačen ogled stalne razstave Kometri, baroni s 
Pukštajna (1817-1932).

Od 9.00 do 17.00, Dvorec Bukovje

torek, 22. maj

KIPARSKO-SLIKARSKA 
KOLONIJA

sobota, 26. maj

petek, 25. maj

LEDENE STRASTI

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



NOGOMET 3. SNL - ČLANI 
DRAVOGRAD – AVTO GRUBELNIK : 
KOROTAN
Ob 17.00, Športni center Dravograd

UČINKOVITA KOMUNIKACIJA JE KLJUČ 
DO USPEHA
Za uspeh na vseh življenjskih področjih 
je zelo pomembna pravilna komunika-
cija, tako verbalna kot neverbalna,  zato 
vas vabimo na predavanje  Učinkovita 
komunikacija je ključ do uspeha, kjer boste 
zvedeli marsikaj o tem, čemur doslej niste 
namenjali pozornosti.
Ob 18.00, Mladinski center Dravograd

VID VALIČ - TVOJ BODOČI BIVŠI MOŽ
Stand up  predstava Vida Valiča, v kateri 
na zabaven način obdeluje poroke, ločitve, 
parčkanje in druge dogodivščine. Podrob-
nosti na strani 10.
Ob 20.00, Dvorana ŠPiC D

MEDNARODNI DAN MUZEJEV
Ob Mednarodnem dnevu muzejev vas Ko-
roški pokrajinski muzej, Muzej Dravograd, 
vabi na brezplačen ogled stalne razstave 
Kometri, baroni s Pukštajna (1817-1932). 
Več preberite na strani 5.
Od 9.00 do 17. 00, Dvorec Bukovje

ZAPOJMO SI PRIHODNOST - 35. DAN 
ŠOLE
Ob 17.00, telovadnica OŠ Neznanih talcev 
Dravgrad

BIL JE ŠKRJANEC (VESELA ŽALOIGRA)
Gledališka skupina Črneče vljudno vabi 
na premiero vesele žaloigre dramatika 
Ephraima Kishona Bil je škrjanec. Več o 
tem na strani 4.
Ob 19.00, Dvorana gasilskega doma 
Črneče

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

PASJI DNEVNIK – CUCKI - KOMEDIJA
Abonma. Nastopa Mestno gledališče Ptuj. 
Prireditelja sta Slovenska prosvetna zveza 
in Kulturni dom Pliberk.
Ob 19.30, Kulturni dom Pliberk

BRANJE OB KAVI
Zaključek srečanj in branja ob kavi. Vabita 
Društvo upokojencev Dravograd in Knji-
žnica Dravograd.
Ob 10.00, Knjižnica Dravograd

LEPO JE POMLADI
Revija otroških in mladinskih pevskih zbo-
rov. Najmlajši se bodo predstavili ob 17.00, 
mladinski zbori pa ob 18.30. Podrobnosti 
na strani 4.
Ob 17.00 in 18.30, avla OŠ Neznanih talcev 
Dravograd

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

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

NOGOMET - 1.MNZ – kadeti U-17
NŠ DRAVOGRAD : MB TABOR
Ob 15.00, Športni center Dravograd

NOGOMET - 1.MNZ – mladinci U-19
NŠ DRAVOGRAD : MB TABOR
Ob 17.00, Športni center Dravograd
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KOLEDAR PRIREDITEV IN DOGODKOV / od 1. do 31. maja 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

TOREK , 1. maj
OSREDNJA OBČINSKA PROSLAVA OB 
PRAZNIKU DELA
Ob 7. uri se bomo iz Dravograda podali na 
prvomajski pohod na Košenjak, ob 12. uri 
bo pri  Planinskem domu osrednja občin-
ska proslava, nato pa še veselo druženje ob 
dobri glasbi.
Ob 12.00, Planinski dom na Košenjaku

TRADICIONALNO TEKMOVANJE NA 
NAJTEŽJO ŠČUKO
Lovi se od zore pa do 20. ure. Ob 20.30 
razglasitev rezultatov.
Ob 20.30, Ribiški dom Dravograd

NEDELJA, 6. maj

PONEDELJEK, 7. maj
USTVARJALNICA: NAREDI SI SAM - 
ZAPESTNICA PRIJATELJSTVA
Naučili se boste preprostih vozlov, iz kate-
rih boste pletli zapestnice različnih vzorcev, 
debelin in barv. Podrobnosti na strani 4.
Ob 17.00, Mladinski center Dravograd

SPOMINSKA SLOVESNOST PRI SPOME-
NIKU RUSKIM UJETNIKOM V ČRNEČAH
V programu sodelujejo MePZ Črneče in  
KD Črneče.  Slavnostni govornik bo Vlado 
Mrzel.
Ob 17.00, rusko pokopališče v Črnečah

TOREK, 8. maj
UJEMI SANJE - ODPRTJE RAZSTAVE 
ROČNIH DEL MARINE ŠTAMULAK
V razstavnih  prostorih Infopisarne bo  
svoje skulpture zopet razstavila doma-
ča kiparka, ki  ves svoj prosti čas vloži v 
ustvarjanje izdelkov iz naravnih in reci-
kliranih materialov.. Razstava bo odprta 
do 30. maja vsak dan v delovnem času 
Infopisarne.
Ob 19.00, Infopisarna Dravograd

PETEK, 11. maj

NEDELJA, 13. maj
NOGOMET – MLAJŠI DEČKI 1 U-13 
NŠ DRAVOGRAD : POHORJE 1
Ob 11.00, Športni center Dravograd

PONEDELJEK, 14. maj
LEDENE STRASTI
Predavanje gorskega vodnika in lednega 
plezalca Aljaža Anderleta. Predavanje bo 
potekalo v okviru TVU – Teden vseživljenj-
skega učenja. Podrobnosti na strani 4.
Ob 18.00, Knjižnica Dravograd

PETEK, 18. maj

SREDA, 16. maj
FOLKLORNI VEČER
V  okviru Tedna ljubiteljske kulture se bosta 
predstavili Folklorna skupina Dravca in 
Otroška folklorna skupina OŠ Neznanih 
talcev Dravograd.
Ob 18.00, terasa hotela Dravograd

KONCERT UČENCEV GLASBENE ŠOLE 
RADLJE OB DRAVI
Na tradicionalnem majskem koncertu se 
bodo predstavili solisti na različnih instru-
mentih, baletniki in komorne zasedbe.
Ob 18.00, Dvorec Bukovje

ČETRTEK, 10. maj

SOBOTA, 12. maj



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

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

NOGOMET  - STAREJŠI CICIBANI U-11 
7:7 A+B KOROŠKA LIGA
NŠ DRAVOGRAD : PESNICA JARENINA
Ob 11.00, Športni center Dravograd

ŽOGARIJA 
Na prireditvi sodelujejo otroci iz OŠ ter 
vrtca Dravograd. V primeru slabega 
vremena bo prireditev v dvorani ŠPIC D 
v Dravogradu ob isti uri. Podrobnosti na 
strani 5.
Ob 10.00, prireditveni prostor Lukna

LIKOVNA USTVARJALNOST 
NAJMLAJŠIH
Likovna razstava vrtčevskih otrok. Raz-
stavo si bo mogoče ogledati do 1. 6. 2018, 
v delovnem času informacijske pisarne 
Dravograd.
Ob 17.00, cerkev sv. Vida

3. KIPARSKO - SLIKARSKA KOLONIJA V 
TRBONJAH
Pod vodstvom umetniškega vodje kolonije 
g. Franja Maroška bodo slikarji in kiparji 
ustvarjali kiparska in slikarska dela, katerih 
motive bodo črpali v Trbonjah in okolici. 
Kiparsko slikarska kolonija bo zaključena 
v soboto, 26. maja 2018. Več preberite na 
strani 5.
22. - 26. maj, Trbonje

KOLESARSKI SEJEM RABLJENE IN NOVE 
OPREME
Kolesarski sejem rabljene in nove opre-
me je dogodek v sklopu prireditve Mega 
malčkova zabava, na katerem boste lahko 
kupili ali prodali različne vrste otroških 
in odraslih rabljenih koles in kolesarsko 
opremo. Vstop na sejem je brezplačen!
Od 12.00 do 18.00, poligon šole vožnje 
Relax

UČINKOVITO UPRAVLJANJE S ČASOM
S pravim pristopom prihranimo veliko 
dragocenega časa in smo istočasno bolj 
učinkoviti, saj je za sproščeno življenje zelo 
pomembno, da prepoznamo  tatove časa 
in s tem preprečimo marsikatero stresno 
situacijo, zato vabljeni na predavanje 
Učinkovito upravljanje s časom, kjer se 
boste naučili pravilno razporediti čas in 
dodati vsakemu dnevu dodano vrednost.
Ob 18.00, Mladinski center Dravograd

MEGA MALČKOVA ZABAVA S 
HOFERJEM
12. Mega malčkova zabava bo pester in 
zanimiv program nastopov glasbenih 
gostov, športnih, ustvarjalnih in temat-
skih delavnic, nagradnih iger ter številnih 
presenečenj. Vse vsebine so za udeležence 
brezplačne.
Ob 15.00, parkirišče poslovalnice HOFER 
in poligon Relaxa

NOGOMET - 1.MNZ – mladinci U-19
NŠ DRAVOGRAD : ND SLOVENJ GRADEC
Ob 17.00, Športni center Dravograd

LETNI KONCERT MoPZ DU 
DRAVOGRAD
Prireditev v okviru TLK 2018.
Ob 20.00, cerkev sv. Vida
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TOREK, 22. maj

PETEK, 18. maj

KOLEDAR PRIREDITEV IN DOGODKOV / od 1. do 31. maja 2018

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

SPOMIN NA PEVCA –  JUBILEJNI LETNI 
KONCERT MoPZ ŠTEFAN GORŠEK ČAKI 
OB 40-LETNICI DELOVANJA
Ob 16.00, Dom borcev Šentjanž

NOGOMET 3. SNL - ČLANI 
DRAVOGRAD – AVTO GRUBELNIK : 
AJDAS LENART
Ob 17.30, Športni center Dravograd
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SOBOTA, 26. maj
RECITAL MATEVŽA ZUPANČIČA – 
SAKSOFON
Na recitalu se bo predstavil odlični mladi 
saksofonist  skupaj s svojim korepetitorjem 
ter septetom saksofonov »SAXPLODE«. 
Podrobnosti preberite na strani 5.
Ob 19.00, Dvorec Bukovje

PEVSKI KONCERT
Nastopajo MePZ Podjuna in MePZ Peca iz 
Globasnice. Prireditelj je MePZ Podjuna.
Ob 19.30,  Kulturni dom Pliberk

NEDELJA, 27. maj

NEDELJA, 20. maj

PETEK, 25. maj

SOBOTA, 19. maj

DVOREC BUKOVJE
za lepe spomine

VODENI OGLEDI
ZA POSAMEZNIKE IN 

MANJŠE SKUPINE:
-  po predhodni najavi,

-  sobote ob 11. uri,
 -  od maja do oktobra.

InformacIje In naročIla:
tel.:  02 87 10 285, 02 87 23 583
e-mail: ticdravograd@dravit.si,        

dvorecbukovje@dravit.si
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VID VALIČ JE TVOJ BODOČI BIVŠI 
MOŽ

PO USPEŠNIH PREDSTAVAH RANKA BABIČA IN LADA BIZOVIČARJA SE BO TOKRAT V DRAVOGRADU 
PREDSTAVIL ŠE VID VALIČ, KI BO MORDA SVOJO SORODNO DUŠO NAŠEL PRAV NA KOROŠKEM.

V id je član igralske družine Valič, vnuk 
Aleksandra, sin Iztoka in brat Domna 
Valiča. Kot eden pionirjev in težkogate-

gornikov domače stand-up scene je na njej 
pustil pomemben pečat kot komik in organi-
zator predstav v KUD-u France Prešeren.

Sedem let se je ukvarjal tudi z improvizacijo 
v Impro Ligi in Gverila teatru. Televizijskemu 
občinstvu se je prikupil z oddajama Slovenija 
ima talent ter Vid in Pero šov, z epizodnima 
vlogama je nastopil tudi v serijah Strasti in Či-
sta desetka. Z Denisom Avdičem sta blestela 
v šovih Udar po moško in Udar po moško 2. 
V stand-up predstavi SLO vs CRO je združil 
moči z Ivanom Šarićem, s Katarino Čas, An-
žetom Zevnikom in Vidom Klemencem so 
na odre postavili prvo gledališko videoigro 
Ebola; leta 2016 je s Perico Jerkovićem in 
Tinom Vodopivcem kot slavljenec dogodka 
posnel prvi slovenski TV-roast, v letu 2017 
pa je z izbranimi komiki za Kanal A posnel 
še izvrstno in dobro gledano serijo polurnih 
oddaj StendAp - Best of.

Vid Valič bi se rad poročil. Že od nekdaj. A kaj 
narediš, če se hočeš poročit, pa ne najdeš ta 
prave? Kaj narediš, če najdeš ta pravo, pa se 
ona noče poročit s tabo? Kaj narediš, če zasnu-
biš 20 žensk v dveh letih in ti vsaka reče: »NE?!«
In kaj narediš, če ti kakšna reče: »DA?« Kako 

osvajati žensko, če se hočeš družiti le en 
večer, in kako osvajat žensko, da bo ostala 
s tabo dlje časa? Ali plešavost pomaga? Ka-
kšna je formula za uspešen zmenek? Pojma 
nimam! Sem jih dal pa veliko čez! V osebno 
izpovedni komediji Vid Valič išče odgovore 
na ta vprašanja in morda bo prav on tisti, ki 
bo na koncu dahnil: ”DA!” Najbrž ne, a mo-
goče … Tvoj bodoči bivši mož je komedija, 
v kateri najdete koščke svojega življenja, Vid 
pa vam priskrbi lepilo, da jih spet zlepite sku-
paj (gledalke in gledalci z nakupom vstopni-
ce ne dobijo dejanskega lepila).

»V predstavi Tvoj bodoči bivši mož Vid Valič 
na zabaven način obdeluje poroke, ločitve, 
parčkanje in druge dogodivščine. Niz raz-
prodanih predstav, salve smeha in soglasne 
pohvale namigujejo, da je spisal eno najbolj 
vročih komedij letošnje sezone.« (Vklop, 
2017, št. 44)

»Nova mojstrovina komika Vida Valiča. Vid 
Valič je še enkrat dokazal, da je standup ino-
vator.« (Vito Tofaj, svet24.si) 

Cena vstopnic v predprodaji je 15 €, na 
dan dogodka pa 18 €. Kupite jih lahko na 
spletni strani vidvalic.si, bencinskih servi-
sih, prodajnih mestih sistema mojekarte.si 
ter v TICu in Špic baru v Dravogradu. 

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

SPOT Svetovanje KOROŠKA
Podjetniško svetovanje in regionalno povezovanje

V okviru podpornih storitev države za poslovne subjekte se v letu 2018 uvaja nov nacionalni 
sistem SPOT, Slovenska poslovna točka. Pod okrilje Slovenske poslovne točke postopoma pre-
haja tudi dosedanji sistem VEM (točke VEM in portal e-VEM).

Brezplačne podporne storitve države za podjetnike in potencialne podjetnike.

SPOT svetovanje Koroška poleg izvajanja postopkov registracije, izbrisa in statusnih spre-
memb nudi širok razpon storitev: 
•   informiranje, v smislu rednega in ažurnega obveščanja strank o aktivnostih, razpisih in 
dogodkih na področju spodbujanja podjetništva;
•   usposabljanja in delavnice, katerih namen je krepiti znanje, veščine in kompetence sode-
lujočih na področjih povezanih s spodbujanjem podjetniške kulture;
•   osnovno svetovanje strankam na področjih, ki segajo vse od priprave poslovnih načrtov, 
marketinga in vodenja podjetij, pa tudi do internacionalizacije podjetij ter državnih spodbud, 
pri čemer lahko tovrstno svetovanje poteka bodisi telefonsko ali preko e-pošte, pretežno pa z 
obiskom stranke na lokaciji SPOT regije;
•   animiranje in povezovanje regionalnega okolja z namenom ustvariti tesnejše sodelo-
vanje med vsemi akterji v regiji, vključno s podjetniki, v to dejavnost pa sodi tudi organizacija 
dogodkov čezmejnega povezovanja s sorodnimi institucijami v sosednjih državah;
•   izmenjava dobrih praks in odpiranje novih poslovnih priložnosti znotraj Slovenije, kot 
tudi čezmejno tako za potencialne podjetnike kot tudi za majhna in srednje-velika podjetja.
•   sooblikovanje podpornega okolja za poslovne subjekte, kar vključuje poročanje o za-
znanih administrativnih ovirah s strani svetovancev, srečanje podpornega okolja v regiji ter 
predstavitev produktov regijskih podjetij na enem razstavnem mestu v regiji.

Točke SPOT Svetovanje so sofinancirane s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj: 
www.eu-skladi.si, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo: www.mgrt.gov.si ter SPIRIT 
Slovenija, javna agencija: www.spiritslovenia.si.

Sedež SPOT svetovanje Koroška:
•   Čečovje 12A, v stavbi Upravne enote na Ravnah. 

Konzorcijski partnerji za SPOT svetovanje Koroška:
-   Podjetniški center A.L.P. PECA d.o.o., vodilni partner konzorcija
-   Podjetniški center Slovenj Gradec d.o.o.
-   RRA Koroška, regionalna razvojna agencija za Koroško d.o.o.

Uradne ure SPOT svetovanje Koroška: 
•   Ponedeljek, torek in petek: od 8.00 do 14.00
•   Sreda: od 11.00 do 17.00

Svetovalci SPOT svetovanje Koroška:
•   Andreja Tarkuš, A.L.P. PECA d.o.o.
•   David Valič, Podjetniški center Slovenj Gradec d.o.o.
•   Veronika Zupanc, Podjetniški center Slovenj Gradec d.o.o.
•   Jana Vauh Buhvald, RRA Koroška d.o.o.

Kontakti:
•   telefon: 064 263 784,
•   telefon: 064 277 968,
•   e-naslov: spot.koroska@gmail.com 

Svetovalci so strankam po predhodnem dogovoru na voljo tudi na Podjetniškem centru v 
Slovenj Gradcu in na RRA Koroška v Dravogradu. Svetovanja se po predhodnem dogovoru 
opravljajo tudi na terenu pri uporabnikih.

Občina Dravograd je objavila javni razpis   
»POKROVITELJSTVO IN SOFINANCIRANJE PUBLIKACIJ 

V LETU 2018«

Namen in predmet javnega razpisa je pokroviteljstvo in sofinanciranje publikacij Občine 
Dravograd oz. delitev sredstev iz proračuna občine, namenjenih  nepovratnemu financira-
nju prireditev, predstav, razstav ter drugih projektov in dogodkov, ki so kulturne, umetniške, 
spominske, humanitarne, športne, turistične, vzgojne, izobraževalne ali zabavne narave, niso 
tržnega značaja in katerih izvedba je v interesu Občine Dravograd.

Podrobne informacije najdete v objavljen javnem razpisu na URL: 
http://www.dravograd.si/razpisi-objave/javni-razpisi.html 
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USPEŠNO IZPELJANA  OBČINSKA 
ČISTILNA  AKCIJA

O  bčina Dravograd je skupaj s predsedni-
ki vseh Krajevnih skupnosti v Občini 
Dravograd in člani Svetov KS v sklopu 

te vseslovenske prostovoljnosti  uspešno iz-
peljala  akcijo čiščenja naselij  v občini.

V občinski čistilni akciji je sodelovalo 1132 
prostovoljcev in prostovoljk, članov in čla-
nic različnih društev:
-   100 v KS Črneče, 
-   131 v KS Dravograd,  
-   52 v KS Libeliče,
-   65 v KS Šentjanž,
-   35 v KS Trbonje,
-   89 ribičev KRD Dravograd,
-   79 članov NK Dravograd,
-   441 učencev in učiteljev OŠ NT Dravograd,
-  140  učencev in učiteljev OŠ Šentjanž, ki so 
akcijo izvedli v petek, 6.4.2018.

Po podatkih JKP Dravograd d.o.o., ki je po-
skrbelo za odvoz,  je bilo v akciji zbranih  
4450 kg mešanih odpadkov, kar je pribli-
žno tono in pol manj kot lansko leto. To daje 
slutiti, da se stanje zavesti varovanja okolja 
izboljšuje. Zahvaljujemo se vsem občankam 
in občanom, ki ste se priključili prostovoljni 
akciji čiščenja naselij in z udeležbo pokazali, 
da vam je mar za okolje, v katerem živimo.

V SOBOTO, 7. APRILA SE JE PO SLOVENIJI  ODVIJAL ŽE 9. DAN ZA SPREMEMBE - VELIKA VSESLOVEN-
SKA PROSTOVOLJSKA AKCIJA, KI Z RAZLIČNIMI PROSTOVOLJNIMI AKTIVNOSTMI POVEZUJE ŠTEVILNE 
AKTERJE PO CELI SLOVENIJI.

PRETEKLI DOGODEK
BESEDILO: Miran Breg, FOTOGRAFIJE: KS Dravograd

ZAHVALA

Vsem občankam in občanom, 
ki ste se 7. aprila 2018 

priključili prostovoljni akciji 
čiščenja naselij v Občini Dravograd, 

izrekam iskreno zahvalo.

Hvala, da ste z nami, ko 
vas potrebujemo ! 

Županja 
Marijana CIGALA, dr.vet.med,l.r.
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Festival "Turizmu pomaga 
lastna glava",  12.4.
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Odprtje razstave zakoncev 
Pšeničnik, 10.4. 
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Odprtje razstave možnarjev 
v Galeriji Fajči, 2.4. 

Spominska svečanost pri 
Hudopisku, 6.4. 
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Koncert - Marko Škugor in 
Klapa Kampanel, 24.3. 

PRAZNUJM
O 1.MAJ

SKUPAJ

PRAZNIK DELA

PLANINSKI DOM 
NA KOŠENJAKU

  7:00 - Pohod na Košenjak
12:00 - Proslava ob prazniku dela
13:00 - Druženje in zabava ob živi glasbi

Območna izpostava Dravograd
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OBVESTILA
Obvestila društev in drugih organizacij

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

PLANINSKO DRUŠTVO DRAVOGRAD

TRADICIONALNI POHOD IN TURNO KOLESARSKI VZPON NA KOŠENJAK
torek, 1. maj 2018

Organiziran pohod se začne ob 7 uri izpred oglasne deske PD Dravograd in se izvede po poti čez 
Goriški vrh. Vrh Košenjaka dosežemo v dobrih treh urah. Z vrha se spustimo do Planinskega doma 
Košenjak, kjer bo kot vsako leto občinska proslava ob Prazniku dela ter v nadaljevanju planinski rej in 
družabno srečanje občanov in planincev ob dobri hrani in pijači in seveda muziki. 
Podrobne informacije bodo tudi na vabilih in plakatih.

KOZJAK – TURNO KOLESARSKA TURA
sobota, 19. maj 2018

Vodnik in prijave:  Danilo Golob; 031 316 430, danilo.golob@amis.net .

DOVŠKA BABA
sobota, 26. maj 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.

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. 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 pristopiti, pa 
najdete na naši spletni strani: http://klub-kks.si ali na naši Facebook strani. 

Urnik delovanja:
-  sobota,   5.5. 2018, od 18:00 – 20:00;
-  sobota, 12.5. 2018, od 18:00 – 20:00;
-  sobota, 16.5. 2018, od 18:00 – 20:00;
-  sobota, 29.5. 2018, od 18.00 – 20.00.

NOGOMET - ONL Dravograd 2017/2018
   
-  nedelja,   6.5. 2018      4. krog Play off                           -  nedelja, 13.5. 2018     5. krog Play off                             
Prva tekma se prične ob 9. uri in druga ob 10.10 uri na igriščih v Športnem centru Dravograd - ume-
tna trava, Libeličah in na Viču.

-  nedelja,   20.5. 2018    1. krog pokala ONL                  -  nedelja, 27.5. 2018     2. krog pokala ONL
 V 1. krogu pokala se igrajo po tri tekme na vsaki polovici igrišča z umetno travo. Prva tekma se prične 
ob 9.00, druga ob 10.10  in tretja ob 11.20. V drugem krogu pa se igrata po dve tekmi, in sicer ob 
9.00 in 10.10.

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



SONČEK – KOROŠKO DRUŠTVO ZA 
CEREBRALNO PARALIZO 

SONČEK – Koroško društvo za cerebralno 
paralizo  je aktivno že 32 let. Na Koro-
škem so se družine z otroki s cerebralno 

paralizo v društvo povezale leta 1986 s pomo-
čjo bolnišnice Slovenj Gradec in pediatra dr. 
Milana Špegla.

Pobudnik za ustanovitev je bil gospod Milan 
Breznik in postal prvi predsednik društva. Ta-
krat je bilo Koroško društvo tretje v Sloveniji, 
danes jih imamo 18 in se združujemo pod 
Zvezo društev za cerebralno paralizo, ki je 
bila ustanovljena leta 1983. Od samega za-
četka delovanja so člani ves čas skrbeli za 
medijsko podobo društva in obveščali ljudi 
in okolico z informativno dejavnostjo. Skrbeli 
so za rekreacijo in izobraževanje ter druženje 
v smislu boljšega informiranja, lažjega pre-
magovanja težav, organizirali terapevtske 
kolonije  in seveda sklepali medsebojna pri-
jateljstva.

Na tak način so že leta 1989 začeli razmišljati, 
da bi pridobili prostore za invalidske delavni-
ce. Spomladi leta 1991 je prišlo do podpisa 
najemne pogodbe z  Občino Slovenj Gra-
dec, ki  je stavbo predala.  Ime Ivančica so si 
izbrali po vzornici našega društva dr. Ivančici 
Planinc iz Zagreba, ki je kljub cerebralni para-
lizi dosegla več kot večina zdravih ljudi. 

Kljub težavam, ki so jih imeli leta 1991 in 92 
zaradi slovenske vojne,  so uspeli nadaljevati 
z delom in leta 1994 je Center Ivančica zaži-
vel. Projekt je posebej podprla Zveza Sonček, 

Občina Slovenj Gradec, Velenje ter ostale 
občine Koroške,  preko 100 podjetij, zasebni-
kov in kmetov. Za dokončanje objekta je bilo 
potrebno zbrati najmanj 6 mio SIT. Takratni 
predsednik Stanislav Šegula in njegova žena 
Marija  sta akcijo uspešno izpeljala s pomo-
čjo pisma IVANČICA BO ZACVETELA – v obli-
ki prošnje. 

Od takrat naprej se v Center starejši člani 
društva  vsakodnevno pripeljejo z organizi-
ranim prevozom, izdelujejo različne izdelke 
kot so: voščilnice, izdelki iz tkanin, gline, lesa, 
razni spominki, ki so namenjeni  za proda-
jo.  Izdelki so narejeni ročno. Trenutno vsa-
kodnevno  v Ivančico prihaja deset članov 
društva od petnajstih vključenih. 

Korošci pa smo lahko  zelo ponosni, da ima-
mo od leta 2003 v Dravogradu tudi bivalno 
skupnost ob reki Dravi z imenom Sončna 
Hiša.  V tej hiši  starejši člani prebivajo, tukaj 
so doma.  Tudi to akcijo za gradnjo hiše je 
izpeljal takratni predsednik društva Stanislav 
Šegula s pomočjo žene  Marije. S pomočjo 
pisem RADI BI DOMOV in TUKAJ SMO DOMA 
sta uspela prepričati donatorje za finančno 
pomoč. 

Danes je v društvo včlanjenih 53 družin,  ki  
imajo otroka ali odraslega s posebnimi po-
trebami z različnimi motnjami v razvoju. Raz-
kropljeni  smo od Žalca do Maribora, ter po 
celotni Koroški. Sedež društva je v Ivančici, 
kjer se srečujemo ob različnih aktivnostih, ki

jih ni malo. Spremembe v šolstvu so prine-
sle, da so v izobraževalne ustanove vključili 
tudi otroke z drugačnostjo.  Ves čas se ob po-
moči Zveze Sonček izobražujemo in k temu 
povabimo še vzgojitelje, učitelje, svetovalne 
delavce v vrtcih, šolah, spremljevalce otrok, 
starše, skratka vse zainteresirane. Skupaj pre-
magujemo ovire šolstva in se hkrati učimo.

Vsako leto organiziramo 10-dnevno  družin-
sko zdravstveno obnovitveno rehabilitaci-
jo v Radencih, v kateri imajo invalidni člani 
vsakodnevno individualno fizioterapijo, čez 
dan je vsem na voljo kopanje v bazenu, saj 
termalna voda blagodejno vpliva na zdravje 
nas vseh, vsakodnevno se izvajajo ustvarjal-
ne delavnice, v katere ves čas vključujemo 
sorojence,  poskrbimo za večerna druženja 
z raznimi veselimi dogodki, skratka imamo 
se lepo. Na športno-rekreativnih  srečanjih 
se radi poveselimo ter izmenjavamo med-
sebojne izkušnje, tudi kaj potarnamo. Kar 
nekaj let že imajo člani možnost kopanja v 
termah po sprotnem dogovoru. Radi se z

avtobusom ter kombijem, ki je prilagojen in-
validnim osebam,  odpeljemo na strokovno 
ekskurzijo, če le imamo dovolj denarja, da si 
jo lahko privoščimo.  Na ustvarjalnih delav-
nicah med letom otroci skupaj s starši izde-
lujemo izdelke. Namen delavnic je druženje 
in ob tem ustvarjanje. Izdelke ob koncu leta 
podarjamo mimoidočim v trgovskih centrih  
po Koroški. Z donatorskimi prispevki, ki jih 
dobimo, lahko invalidnim članom  omogoči-
mo tedensko fizioterapijo, ki jo izvajamo ob 
sobotah v bivalni skupnosti v Dravogradu. 
Leto zaključimo z božično-novoletno prire-
ditvijo. Invalidne člane ter mlajše sorojence 
razveselimo z darilom, ki ga prejmejo od Bo-
žička. 

Kljub temu, da nam v današnjem času dona-
torji   in posamezniki niso več toliko naklo-
njeni kot v preteklosti, se v društvu trudimo, 
da imamo čim več aktivnosti, druženj, saj 
smo spoznali, da se skupaj imamo lepo, več 
zmoremo kljub  oviram, ki nam jih je naložilo 
življenje. Radi živimo, se veselimo ter se ne 
predamo.
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PROMOCIJA ZDRAVJA
BESEDILO: Petra Papotnik, predsednica Koroškega društva Sonček, FOTOGRAFIJA: Koroško društvo Sonček

25
STRAN



N     a svetovnem spletu se vam ob vpisu 
»NACIONALNA ENERGETSKA POT« odpre 
internetna stran, kjer lahko izbirate med 

predstavljenimi primeri dobre prakse glede 
učinkovite rabe energije na objektih v Sloveniji. 
Predstavljenih je 655 energetsko dobrih stavb 
z enim ali več ukrepi učinkovite rabe energije. 
Npr.: pasivna izraba sonca, sprejemniki sončne 
energije, mala hidroelektrarna, termoizolacija 
oboda stavbe, pasivna hiša, sončna elektrarna 
itd.

Primer je predstavljen s fotografijami. Poleg 
opisa vsakega ukrepa in podatkov o stavbi so 
navedeni podatki o lastniku objekta. Z lastni-
kom lahko stopite v kontakt in se z njim do-
govorite tudi za ogled ukrepa, ki vas zanima!

Septembra 2008 je bila javnosti predsta-
vljena Regijska energetska pot Notranjsko-
-kraške regije. Danes pa Nacionalna ener-
getska pot združuje Slovenijo in širi ideje o 
obnovljivih virih in učinkoviti rabi energije.

Investitorji (gospodinjstva, podjetniki) si 
z ogledom uspešnih ukrepov in pogovo-
rom z uporabnikom olajšajo odločitve za 
energetsko učinkovite investicije. Šolarji 
(učenci, dijaki, študentje) in njihovi učitelji 
dobijo učni pripomoček. Izvajalci (projek-
tanti, monterji, gradbeniki) si z ogledi do-
brih praks osvežijo znanja in pogledajo v 
delo konkurence. Nacionalna energetska 
pot je primerna tudi za specifične skupi-
ne kot so energetski krožki, udeleženci ra-
znih sestankov s področja rabe energije itd. 

Iz Koroške regije je predstavljenih 36 objek-
tov. Na posameznih objektih je opisanih tudi 
več ukrepov; tako je število vseh ukrepov 74. 
Predstavljene so gradnje novih družinskih 
nizkoenergijskih in pasivnih hiš, energijsko 
učinkovite prenove obstoječih stanovanjskih 
hiš kakor tudi javni objekti. Predstavljene so 
kvalitetno obnovljene večstanovanjske stav-
be. Predstavljena je pasivna hiša montažne 
gradnje v Slovenj Gradcu. Predstavljen je 
Mladinski hotel Punkl na Ravnah. 

Praviloma se obnova starejše hiše začne 
z zamenjavo oken, katerim sledi toplotna 
izolacija fasade ter toplotna izolacija stropa 
proti hladni podstrehi. Zamenjava ogrevalne 
naprave pride na vrsto ob zaključku preno-
ve, saj so toplotne potrebe obnovljene hiše 
čisto drugačne! Tako sta ravnala tudi lastnika 
40 let stare stanovanjske hiše, ki sta jo pred 
leti kupila v Šmartnem pri Slovenj Gradcu. 

Vabljeni k ogledu!

ŠE VEDNO AKTUALNA NACIONALNA 
ENERGETSKA POT

Orlek&Javšnik    petek,  1.6.

Manouche     petek,  3.8.  

DVORNI GLASBENI VEČERI

Maja Založnik    petek,  6.7. 

ABONMA
 25 EUR

prodaja kart:
TIC, ŠPIC bar

DVOREC BUKOVJE

PRED DVORCEM BUKOVJE

EKOLOGIJA26
STRAN BESEDILO: Boris Kac, Svetovalna pisarna ENSVET Slovenj Gradec , FOTOGRAFIJA: ENSVET Slovenj Gradec




