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VSEBINA
Stičišče od 1. do 31. oktobra 2018

Sledite nam na socialnem omrežju FACEBOOK
www.facebook.com/dravitdravograd

Fotografija na naslovnici: Zdenko Kupčič
Rok za oddajo vsebin za  novembrsko številko je 15. oktober 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 infor-
macij o prireditvah: Robert Preglau, e-pošta: robert.preglau@jskd.si, tel: 02 8723 581. Jezikovni pregled: Franja Ru-
bhof. Oglaševanje v Stičišču: tajništvo JZ Dravit, e-pošta: dvorecbukovje@dravit.si, tel: 02 8723 583. Naklada: 3200 
izvodov. Prelom in priprava za tisk: JZ Dravit, oktober  2018. Izdajatelj ne odgovarja za spremembe v programu. Za 
točnost informacij odgovarja prijavitelj prireditve.

Dan za ... izbor prireditev in dogodkov

Koledar prireditev in dogodkov – OD 1. DO 31. OKTOBRA  2018

Kotiček Občine Dravograd:  INFORMACIJE O INVESTICIJSKIH PROJEKTIH

PREDŠOLSKA VZGOJA IN VARSTVO OTROK V OBČINI

PRAVILA ZA OBJAVO OGLASOV V PREDVOLILNI KAMPANJI ZA LOKALNE VOLITVE 2018

Napoved dogodka: HARMONIKA MALO DRUGAČE

Pretekli dogodek:  KNEDL ZA CMOK

Bili smo tam

Obvestila

Promocija zdravja: ZDRAVA, URAVNOTEŽENA PREHRANA OTROK

KATALOGA INFORMACIJ LOKALNE SKUPNOSTI

Ekologija: PRENAVLJANJE STARIH STANOVANJSKIH HIŠ
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Javni zavod Dravit Dravograd
Bukovje 13, 2370 Dravograd, Slovenija

t +386 (0) 2 87 23 583
e info@dravit.si
www.dravit.si

davcna št. 93126352
maticna št. 3551474 
transakcijski r. SI56 0254 6025 8454 064

ROMANTIČNA POROKA V ČAROBNEM, BAROČNEM OKOLJU

ZA “DA” IZBERITE

Zavedamo se pomembnosti pravljičnega poročnega dne in prav zato skušamo z veliko 
mero fleksibilnosti in prilagodljivosti ugoditi vsaki vaši želji. Pri nas si lahko privoščite 
celoten poročni dan na enem mestu:  zbiranje svatov, cerkveni obred, civilni obred in 

poročno slavje. Za lokacije pa lahko izbirate med:
- veličastno poročno dvorano s stilno opremo, 

- baročnim ambientom velikega salona,
- svežino dvornega parka ali 

- prestižnim poročnim šotorom. 
Predvsem pa si lahko za svoj sanjski dan vzamete čas, saj se v zasebnosti dvorca in 

parka popolnoma posvetimo izključno vam in vašim gostom. 

Informacije: JZ DRAVIT Dravograd, 040 884 942, dvorecbukovje@dravit.si, www.dravit.si

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

DAN ZA ... IZBOR PRIREDITEV IN DOGODKOV

MOJE MESTNO JEDRO: 
VČERAJ, DANES, JUTRI
sobota, 29. september

Ob letošnjih dnevih evropske kulturne dediščine, 
ki potekajo pod geslom »Kjer preteklost sreča pri-
hodnost«, se bodo v Koroškem pokrajinskem mu-
zeju posvetili našim mestnim središčem. Njihova 
stavbna dediščina pripoveduje zgodbo o času in 
prostoru skozi stoletja. Skozi različna zgodovinska 
obdobja so nastajale nove stavbe, obstoječe so se 
prilagajale novi namembnosti, ulice in trgi pa do-
bivali različna poimenovanja. Z vodenim spreho-
dom skozi zgodovino dravograjskega trga bodo 
obiskovalce spodbudili tudi h kritičnemu razmi-
sleku o njegovi prihodnosti. Vljudno vabljeni.

Ob 10.00, pred cerkvijo sv. Vida

PO KOROŠKEM PO 
KRANJSKEM ŽE AJDA 
ZORI
nedelja, 7. oktober

Vabljeni na tradicionalno žetev ajde v parku Tra-
berg v Dravogradu. Ob in po žetvi bo poskrbljeno 
za pijačo, hrano in glasbo. V programu sodelujejo: 
Fajči, žanjice Društva kmečkih žena Dravograd, 
folklorna skupina Dravca Dravograd, citrarka 
Amalija Skrube, etno glasbena skupina Črički, TD 
Dravograd, KS Dravograd in Hotel Dravograd.

ob 15.00, pred hotelom Dravograd

SKLADIŠČENJE 
KORENOVK
torek, 9. oktober

Miša Pušenjak, specialistka za zelenjadarstvo, ka-
tere strokovna priporočila za zdrav in lep vrt ima-
jo slovenski vrtičkarji radi zaradi poljudne razlage 
in pripravljenosti, da odgovori na vsako njihovo 
vprašanje, spet prihaja v Dravograd. Tokrat bo 
svetovala o skladiščenju korenovk. Predavanje je 
brezplačno.

Ob 17.00, Mladinski center Dravograd

OTVORITEV BRALNE 
ZNAČKE ZA ODRASLE
sreda, 10. oktober

Cvetka Bevc je pisateljica, pesnica in glasbenica, 
ki piše prozo in poezijo za otroke in odrasle. Je 
avtorica številnih radijskih iger, napisala je tudi 
nekaj filmskih scenarijev in gledaliških predstav. 
Dva njena romana, Ina in Soba gospe Bernarde, 
sta uvrščena na letošnji seznam za bralno značko. 
Svoje delo bo podrobneje predstavila na otvoritvi 
11. sezone bralne značke za odrasle »KOROŠCI PA 
BUKVE BEREMO«. Vabljeni!
Ob 18.00, Knjižnica Dravograd

ZLATA JESEN 
DRAVOGRADA
sobota, 13. oktober

Turistično društvo Dravograd tudi letos organizi-
ra tradicionalno prireditev, na kateri bo potekalo 
srečanje med Krajevnimi skupnostmi Dravogra-
da. Poskrbljeno bo tudi za  kulturni program z 
obeležitvijo 35 let Turističnega društva Dravo-
grad. Čaka vas prijetno druženje s pogostitvijo in 
glasbo. Vabijo Turistično društvo Dravograd, Kra-
jevna skupnost Dravograd in ostale KS iz občine 
Dravograd.

Od 15.00, pred dvorano ŠPiC D

KOMEMORACIJA IN 
PROSLAVA OB DNEVU 
REFORMACIJE
ponedeljek, 29. oktober

Zadnji oktobrski ponedeljek bomo obeležili dva 
praznika, dan reformacije in dan spomina na 
mrtve. Občinski odbor ZB za vrednote NOB or-
ganizira občinsko komemoracijo pri spomeniku 
vsem žrtvam vojn pri občinski stavbi Dravograd. V 
programu sodelujejo MoPZ Štefan Goršek Čaki in 
Godba na pihala Trbonje. Kasneje pa bo v Dvorcu 
Bukovje potekala še proslava ob dnevu reforma-
cije, kjer bodo v kulturnem programu nastopil 
Dravograjski sekstet in Matevž Zupančič.

Ob 16.00, pred občinsko stavbo in 
ob 18.00, Dvorec Bukovje

PRAVNO VARSTVO OSEB 
Z DEMENCO
sreda, 24. oktober

Društvo upokojencev Dravograd, Knjižnica Dra-
vograd in Koroški medgeneracijski center vas 
vljudno vabijo na predavanje Pravno varstvo oseb 
z demenco, ki ga sofinancira Ministrstvo za zdrav-
je. Predavala bo univ. dipl. prav. Marjana Kotnik.

Ob 18.00, Knjižnica Dravograd

SHOD ČAROVNic
sreda, 31. oktober

Vsi, ki ne morete izklopiti navihanega otroškega 
navdušenja in radovednosti, ko kdo omeni čarov-
nice, začarani gozd in grajske duhove, vabljeni v 
dvorec Bukovje na shod čarovnic in čarovnikov!  
Tudi letos bodite pripravljeni na strašna prese-
nečenja! V primeru slabega vremena prireditev 
odpade.
Ob 17.00, Dvorec Bukovje



LJUBI MOJ  (ABONMA)
Nastopa SNG CELJE.
Ob 19.30, Kulturni dom Pliberk

KOŠARKA – dekleta U-13 - turnir
DRAVOGRAD KOROŠKA : CINKARNA 
CELJE A
Ob 9.00, Dvorana ŠPiC D

KOŠARKA – dekleta U-13 - turnir
DRAVOGRAD KOROŠKA : MARIBOR 
BELE
Ob 11.40, Dvorana ŠPiC D

NOGOMET  - MLAJŠI CICIBANI 7:7 
KOROŠKA LIGA
NŠ DRAVOGRAD : NK SLOVENJ GRADEC
Ob 15.00, Športni center Dravograd

ZLATA JESEN DRAVOGRADA
Turistično društvo Dravograd organizira 
tradicionalno prireditev z obeležitvijo 
svojega 35-letnega delovanja. Več o njej 
preberite na strani 5.
Ob 15.00 uri, pred dvorano Špic D

NOGOMET  - STAREJŠI CICIBANI U-11 
9:9 
NŠ DRAVOGRAD : NK MALEČNIK
Ob 11.00, Športni center Dravograd

SKLADIŠČENJE KORENOVK
Predavanje Miše Pušenjak. Organizator je 
Društvo AJDA Koroška. Prost vstop. Več na 
strani 4.
Ob 17.00, Mladinski center Dravograd

PO KOROŠKEM PO KRANJSKEM ŽE 
AJDA ZORI
Vabljeni na tradicionalno žetev ajde v 
parku Traberg v Dravogradu, poskrbljeno 
pa bo tudi za pijačo, hrano in glasbo. Več o 
tem na strani 4.
Ob 15.00, pred hotelom Dravograd

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

NOGOMET 3. SNL - člani
DRAVOGRAD AVTO GRUBELNIK : ŠD 
VIDEM 
Ob 15.30, Športni center Dravograd

ODPRTJE RAZSTAVE LIKOVNIH DEL 25. 
LIKOVNE KOLONIJE EX TEMPORE
V Dravogradu bomo zopet gostili likovnike 
iz vse Slovenije in tudi tujine. Vabljeni na 
otvoritev razstave njihovih izdelkov.
Ob 18.00, Infopisarna Dravograd

PREDSTAVITEV MONOGRAFIJE FELIKSA 
FRÜHAUFA-SREČA
Domači slikar in častni občan nam bo 
predstavil monografijo svojih slik.
Ob 19.00, Dvorec Bukovje

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

USTVARJALNO-IZOBRAŽEVALNE 
DELAVNICE ZA OTROKE
Vsi otroci, ki radi ustvarjate in se izobražu-
jete, vabljeni na delavnice, ki se navezujejo 
na področja kot so robotika, konstruktor-
stvo, modelarstvo, 3D tisk in podobno.
Ob 17.00, Mladinski center Dravograd

OTVORITEV BRALNE ZNAČKE ZA OD-
RASLE »KOROŠCI PA BUKVE BEREMO«
Na otvoritvi 11. sezone bralne značke za 
odrasle bo svoje delo podrobneje pred-
stavila pisateljica, pesnica in glasbenica 
Cvetka Bevc. Več na strani 4.
Ob 18.00, Knjižnica Dravograd

NOGOMET - STAREJŠI DEČKI U-15  B 
MNZ MARIBOR 
NŠ DRAVOGRAD : NK MIKLAVŽ
Ob 11.00, Športni center Dravograd

NOGOMET - STAREJŠI DEČKI U-15  B 
NOGOMET 2. SML in 2. SKL
NŠ DRAVOGRAD : NK HAJDINA
Ob 14.00 in ob 16.00, Športni center 
Dravograd

KOŠARKA – mladinci - 1.B SKL 
DRAVOGRAD KOROŠKA : MIKLAVŽ
Ob 17.00, Dvorana ŠPiC D

Z IGRO DO DEDIŠČINE
Koroški pokrajinski muzej se tudi letos pri-
družuje muzejski akciji Z igro do dediščine, 
ki tokrat poteka dva dneva v Tednu otroka. 
Ob tej priložnosti vljudno vabljeni na brez-
plačen ogled stalne razstave o baronih 
Kometrih, ki z interaktivnim gradivom 
posebej nagovarja otroke in mladino.
Med 9.00 in 16.00, Dvorec Bukovje

USTVARJALNO-IZOBRAŽEVALNE 
DELAVNICE ZA OTROKE
Vsi otroci, ki radi ustvarjate in se izobražu-
jete, vabljeni na delavnice, ki se navezujejo 
na področja kot so robotika, konstruktor-
stvo, modelarstvo, 3D tisk in podobno. Za 
prijavnico za članstvo pišite na izomodel.
delavnice@gmail.com .
Ob 17.00, Mladinski center Dravograd

Z IGRO DO DEDIŠČINE
Koroški pokrajinski muzej se tudi letos pri-
družuje muzejski akciji Z igro do dediščine, 
ki tokrat poteka dva dneva v Tednu otroka. 
Ob tej priložnosti vljudno vabljeni na brez-
plačen ogled stalne razstave o baronih 
Kometrih, ki z interaktivnim gradivom 
posebej nagovarja otroke in mladino.
Med 9.00 in 16.00, Dvorec Bukovje

OTVORITEV PRAVLJIČNIH UR Z 
LUTKOVNO IGRICO ZAJČEK SE JE 
IZGUBIL
Lutkovno igrico bodo izvedli otroci lutkov-
nega krožka Osnovne šole Neznanih talcev 
Dravograd.
Ob 16.30, Knjižnica Dravograd

Športni dogodki

Turizem, zabava

Mladinske dejavnosti

Drugi dogodki

IZBOR PRIREDITEV IN DOGODKOV V BARVAH

Kulturni dogodki
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TOREK, 2. oktober

KOLEDAR PRIREDITEV IN DOGODKOV od 1. do 31. oktobra

SREDA, 3. oktober

SREDA, 10. oktober

PETEK, 12. oktober

PETEK, 5. oktober

KOSTANJEV PIKNIK DU DRAVOGRAD
Društvo upokojencev Dravograd vabi vse 
svoje člane na kostanjev piknik. Kostanje 
in mošt nudi društvo. Zbirališče za poho-
dnike je ob 12.00 uri pred pisarno DU. 
Ob 13.00, kmečki turizem Vrajenk Vič

HARMONIKA MALO DRUGAČE - 
RECITAL VILI KOROŠEC
S koncertnim recitalom na harmoniki se 
nam bo predstavil 21-letni Vuzeničan Vili 
Korošec. Podrobnosti na strani 16.
Ob 20.00, Dvorec Bukovje

ČETRTEK, 4. oktober

SOBOTA, 6. oktober

NEDELJA, 7. oktober

TOREK, 9. oktober

ČETRTEK, 11. oktober

SOBOTA, 13. oktober

NEDELJA, 14. oktober



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

KOŠARKA – pionirji U-15 – 2. SKL
DRAVOGRAD KOROŠKA B :I TEAM
Ob 11.00, Dvorana ŠPiC D

NOGOMET 2. SML in 2. SKL
NŠ DRAVOGRAD : NK ŠAMPION
Ob 14.00 in ob 16.00, Športni center 
Dravograd

PRAZNOVANJE 70 LETNICE NK 
KOROŠKA DRAVOGRAD IN PODELITEV 
PRIZNANJ ŠPORTNIK LETA OBČINE 
DRAVOGRAD
Celodnevno dogajanje na stadionu ŠC
Dravograd

GOZD RAJA
Nastopata Dječje kazalište Dubrava in 
Gledališče Glej (HR/SLO). Prireditelj je KPD 
Šmihel – Cikl Cakl.
Ob 19.30, Kulturni dom Pliberk

KOMEMORACIJA OB DNEVU SPOMINA 
NA MRTVE
ZB za vrednote NOB DRAVOGRAD organi-
zira občinsko komemoracijo pri spome-
niku vsem žrtvam vojn pri občinski stavbi 
Dravograd. V programu sodelujejo MoPZ 
Štefan Goršek-Čaki in Godba na pihala 
Trbonje. 
Ob 16.00, spomenik pred občinsko stavbo

PROSLAVA OB DNEVU REFORMACIJE
V programu sodelujejo Dravograjski seks-
tet in Matevž Zupančič.
Ob 18.00, Dvorec Bukovje

KEGLJANJE – 2. SLOVENSKA LIGA 
vzhod
KK DRAVOGRAD : KK KEGLBAR
LOVRENC
Ob 17.00, Kegljišče Dravograd

KONCERT PRIJATELJSTVA
Nastopajo MoPZ Foltej Hartman, Mešani 
komorni zbor Celje in MePZ Haliaetum 
Izola/Isola. Prireditelja sta SPD Edinost v 
Pliberku in Kulturni dom Pliberk.
Ob 19.30, Kulturni dom Pliberk

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

NOGOMET  - STAREJŠI CICIBANI  U-11 1. 
skupina 9:9  
NŠ DRAVOGRAD : NK MB TABOR
Ob 12.00, Športni center Dravograd

USTVARJALNO-IZOBRAŽEVALNE 
DELAVNICE ZA OTROKE
Vse otroci, ki radi ustvarjate in se izobražu-
jete, vabljeni na delavnice, ki se navezujejo 
na področja kot so robotika, konstruktor-
stvo, modelarstvo, 3D tisk in podobno.
Ob 17.00, Mladinski center Dravograd

NOGOMET 2. SML in 2. SKL
NŠ DRAVOGRAD : NK VERŽEJ
Ob 14.00 in ob 16.00, Športni center 
Dravograd

VEČER GLASBE LOJZETA SLAKA
Nastopajo Fantje s Praprotna in ostali. 
Prireditelja sta Kulturni dom Pliberk in 
glasbena šola Rošer.
Ob 18.00, Kulturni dom Pliberk

Terminski razpored prireditev in dogodkov v občini Dravograd

NEDELJA, 14. oktober

KOLEDAR PRIREDITEV IN DOGODKOV od 1. do 31. oktobra

SREDA, 17. oktober

NEDELJA, 21. oktober

KOŠARKA - kadeti – 2. SKL
DRAVOGRAD KOROŠKA : VRANI VRAN-
SKO
Ob 10.00, Dvorana ŠPiC D

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

NOGOMET 3. SNL - člani
DRAVOGRAD AVTO GRUBELNIK : NK 
ŠAMPION 
Ob 15.00, Športni center Dravograd

KONCERT KVINTETA DONET 
Nastop Kvinteta Donet in prezentacija 
njihivega novega CD-ja. Prireditelja sta 
Kvintet Donet in Kulturni dom Pliberk.
Ob 19.30, Kulturni dom Pliberk
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PETEK, 19. oktober

SOBOTA, 20. oktober
NOGOMET - STAREJŠI DEČKI U-15  
A - vzhod 
NŠ DRAVOGRAD : NK KRŠKO
Ob 11.00, Športni center Dravograd

NOGOMET - MLAJŠI DEČKI U-13  11:11
NŠ DRAVOGRAD : NK PESNICA-
JARENINA
Ob 15.00, Športni center Dravograd

SREDA, 24. oktober
USTVARJALNO-IZOBRAŽEVALNE 
DELAVNICE ZA OTROKE
Vse otroci, ki radi ustvarjate in se  izobražu-
jete, vabljeni na delavnice, ki se navezujejo 
na področja kot so robotika, konstruktor-
stvo, modelarstvo, 3D tisk in podobno. Za 
prijavnico za članstvo pišite na izomodel.
delavnice@gmail.com .
Ob 17.00, Mladinski center Dravograd

PRAVNO VARSTVO OSEB Z DEMENCO
Vabljeni na predavanje Marjane Kotnik, 
univ. dipl. pravnice, o pravnem varstvu 
oseb z demenco ki ga sofinancira Ministr-
stvo za zdravje. Več na strani 5.
Ob 18.00, Knjižnica Dravograd

SOBOTA, 27. oktober

NEDELJA, 28. oktober

PONEDELJEK, 29. oktober

SREDA, 31. oktober
SHOD ČAROVNIC
Tradicionalna in najmnožičnejša tovrstna 
prireditev na Koroškem, namenjena za 
staro in mlado. V primeru slabega 
vremena prireditev odpade! Več na 
straneh 5 in 32.
Ob 17.00, Dvorec Bukovje
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Spoštovane občanke in občani, lepo pozdravljeni!

Toplo poletje prehaja v barvito jesen. Dopustov je konec. Spet smo začeli z intenzivnim delom na inve-
sticijskem področju.  Minila je zanimiva polovica leta polna različnih dogodkov, slovesnosti, prireditev z 
vseh področij življenja v občini in gospodarstva. Za nami je tudi večdnevno praznovanje praznika naše 
lokalne skupnosti, kjer smo se pogosteje srečevali kot običajno in si izmenjevali mnenja ter predloge. 
Občinska uprava, Zavod Dravit in naša društva so organizirali in izvedli številne prireditve, ki ste jih z 
udeležbo oplemenitili prav vi. Hvala lepa za ta doživetja, druženje, ideje in dobre želje naši skupnosti. 
Živimo v lepi občini, ki iz leta v leto postaja uspešnejša, znana in spoštovana. Izpolnjujejo se dane oblju-
be, širi se gospodarstvo, rastejo podjetja v poslovnih conah, nastaja dodana vrednost v gospodarstvu 
in posledično v lokalni skupnosti, v okolju in društvih.

V občini smo ponosni na pozitivni razvoj ter se vedno znova trudimo privabljati k sodelovanju vse, ki 
si želijo napredka, imajo nove ideje, zanimive predloge in so dobronamerno kritični. Imamo posluh za 
stiske ljudi ter jim po svojih najboljših močeh pomagamo v okviru zakonskih zmožnosti.

Ker želimo, da ste o poteku investicij dovolj obveščeni za korektno sodelovanje, smo se odločili, da 
napišemo nekaj kratkih informacij o trenutnih delih. Izpostavili smo pet projektov, in sicer: gradnjo 
Zdravstvenega centra z lekarno, Vrtca Šentjanž, ceste z novim sekundarnim vodovodnim sistemom na 
Podgrad in ceste z novim primarnim vodovodnim sistemom na Robindvor ter izvajanje projekta »Oskr-
ba s pitno vodo v porečju Drave – 3. sklop«.  Ocenjena vrednost teh investicij znaša 22,6 milijona €. 
Gradnja Zdravstvenega centra z lekarno in Vrtca Šentjanž se izvajata kot javno zasebno partnerstvo, 
gradnja omenjenih cest z vodovodom s sredstvi občinskega proračuna, med tem ko se projekt »Oskr-
ba s pitno vodo v porečju Drave – 3. sklop« izvaja s 85% sofinanciranjem EU, razliko prispeva občinski 
proračun.  Projekti tečejo po zakonsko predpisanem terminskem planu z občasnimi motnjami, a se ne 
ustavljajo. 

Dosedanje aktivnosti na projektih

1. ZDRAVSTVENI CENTER DRAVOGRAD Z LEKARNO 
Odločitev o novogradnji je bila upravičena zaradi dotrajanosti starega Zdravstvenega doma, nezmo-
žnosti njegove širitve, pomanjkanja manipulativnega prostora pred objektom in precejšnje oddaljeno-
sti lekarne od njega, kakor tudi zaradi rešitve zamakanja ploščadi na TPC Meža…:
-  ponudba za izdelavo projektne naloge: 2.3.2017;
-  naročilo za izdelavo projektne naloge in Idejne zasnove: 6.3.2017;
-  Zdravstveni dom je poslal svoje predloge in zahteve : 20.3.2017;
-  predstavitev Idejne zasnove in sprejet sklep Občinskega sveta o izvedbi investicije: 3.10.2017;
-  v predpisanih postopkih je bil izbran zasebni partner za vodenje projekta-podjetje SL Consult; 
-  izveden je bil javni poziv promotorjem k oddaji vloge o zainteresiranosti za izvedbo projekta: novem-
    ber 2017;
-  podjetje Energetske prenove posredovalo vlogo o zainteresiranosti: 14.12.2017;
-  izdelan je bil Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) : marec 2018
-  DIIP je bil potrjen na seji OS : 29.03.2018.
Trenutno je projekt v fazi pridobivanja soglasij solastnikov na TPC Meža. Pripravljen je razpis za izbiro 
zasebnega partnerja, ki bo objavljen takoj, ko ga bo potrdil Občinski svet. 

10
STRAN

KOTIČEK OBČINE DRAVOGRAD
Obvestila in informacije občinske uprave

INFORMACIJE O INVESTICIJSKIH PROJEKTIH 2.  VRTEC ŠENTJANŽ 

Zaradi večletnega povečanega števila vpisanih malčkov v vrtec in posledično pomanjkanja šolskih pro-
storov, kakor tudi potrebe po jasličnih oddelkih, smo se odločili za novogradnjo še v tem letu:
-  pregledali smo možne lokacije za gradnjo vrtca;
-  predlagana »Stara šola« v Šentjanžu ni bila izbrana kot primerna lokacija;
-  ustrezna lokacija za objekt je predlagana parcela nasproti Gasilskega doma (na teh parcelah bi se 
    uredilo tudi parkirišče za PGD Šentjanž);
-  predvidena je gradnja šestih oddelkov (dva jaslična oddelka) s kuhinjo in primernim parkiriščem.
Za nadaljevanje aktivnosti se potrebuje še sklep Občinskega sveta o uvrstitvi investicije v proračun (v 
posebni del proračuna, v t. i. Načrt razvojnih programov).

3.  CESTA NA ROBINDVOR 

Predlog potrebne obnove ceste je bil večleten in finančno precej visok, kar je zahtevalo iskanje različnih 
možnosti sofinanciranja. Po številnih zakonskih administrativnih ovirah in nestrinjanju lastnikov zemljišč 
za posege v njihovo lastnino, je končno uspelo skombinirati rekonstrukcijo ceste z izgradnjo novega 
primarnega vodovodnega omrežja sofinanciranega iz EU:
-  naročilo Idejne zasnove : 13.1. 2017;
-  razgrnitev dveh variant: od 1.3.2017 do 31.5. 2017; 
-  izbrana je bila varianta razširitve obstoječe ceste; 
-  varianta kot povezava z mostom na Podgrad ni bila potrjena;
-  naročeno je bilo projektiranje, PGD IN PZI za varianto razširitve obstoječe ceste: 15.9. 2017;
-  februarja 2018 smo prejeli projekt, ki finančno ni bil vzdržen ter tehnično neprimeren;
-  glede na predlagane spremembe po postopku INZI so bile potrebne spremembe projekta ;
-  prejeti novi projekti: 7.9. 2018;
-  razpis investicije: 21.9. 2018.

4.  CESTA NA PODGRAD 

Tudi ta predlog potrebne obnove ceste je bil večleten in finančno precej visok, a za razliko od prej 
obravnavane ceste je bila ta cesta že delno obnovljena na zahodnem delu pred dobrim letom dni v 
sklopu gradnje primarnega vodovodnega sistema s pomočjo sofinanciranja EU. Obravnavani del pro-
jekta vsebuje tudi položitev sekundarnega vodovodnega omrežja, za katerega pa žal ni sofinanciranja, 
in je celotna investicija planirana iz občinskega proračuna:
-  naročilo Idejne zasnove: 17.4. 2018;
-  projekt se izdeluje po postopku INZI – t.i. izvedbeni načrt za izvedbo;
-  naročilo projektiranja: 12.7. 2018;
-  prejeti projekti: 7.9. 2018;
-  javna predstavitev obnove: 17.9. 2018;
-  razpis za izvajalca: 21.9. 2018.
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5.  OSKRBA S PITNO VODO V POREČJU DRAVE – 3. SKLOP

Največji projekt v naši občini vodi naša občinska uprava še za občine Muta, Vuzenica, Radlje ob Dravi in 
Podvelka. Vreden je 50 milijonov €, od tega odpade na dravograjski del slabih 16 milijonov €:
-  dela se izvajajo na področju Podklanca, kjer se skupaj z vodooskrbo obnavlja področna cesta ter se 
   ureja večji železniški podvoz; 
-  prav tako potekajo dela v Šentjanžu, Bukovski vasi, v Trbonjah in pri Ronetu;
-  pričenja se izvedba vodovoda proti »Papeževem mostu« z obnovo ceste in ureditvijo varne cone za 
pešce;
-  pogodba z izvajalcem se zaključi konec aprila 2019.

Problem kasnitev izvedbe posameznih, sofinanciranih projektov je v nekorektnem finančnem odnosu 
države do občine. Ta težava ni le pri nas, ampak v celi Sloveniji. Država namreč občinam z zakonom 
predpiše (pre)veliko nalog, ki jih finančno premalo podpre. 

Zakomplicirani zakonski predpisi izredno podaljšajo čas pridobivanja ustrezne  dokumentacije, ki je 
hkrati preobširna. Država ne objavlja razpisov, ki bi omogočali pridobivanje dodatnih finančnih sredstev 
za investicije ( kot primer je komaj 6% pridobljenih finančnih sredstev iz EU perspektive za obdobje 
2014-2020 vredne 3,3 milijarde €) v izgradnjo kolesark, kanalizacije in industrijske cone, na katere smo 
se prijavili.  

Ravno nasprotno pa tistim projektom, ki jim odobri izvedbo, ne omogoča rednega plačevanja začasnih 
situacij, včasih tudi po več mesecev ne, zato posledično prisiljuje občine v najemanje kratkoročnih kre-
ditov za poplačilo izvajalcev. Iz leta v leto postaja vedno bolj nelogično dolgotrajno reševanje različnih 
vlog za pridobitev služnosti, stavbnih pravic, potrditev projektov (zelo pogoste so zahteve za dodatne 
preglede, ki dolgo trajajo in so zelo dragi)….

V občini se zavedamo, da investicijski razvoj ni mogoč brez sofinanciranja EU, saj s povprečnino, ki jo 
država zagotavlja za delovanje občine v vrednosti slabih 5 milijonov € (za vsakega prebivalca prispeva 
556€ na leto), ne bi zmogli poplačati niti splošnih zakonskih nalog, ki znašajo slabih 6,8 milijonov €,  kaj 
šele investicij. 

Ampak, mi se ne damo. Še naprej se bomo trudili s pridobivanjem sofinancerskega denarja in bomo s 
pridnim delom projekte peljali naprej. Vemo, da je v razvoju bodočnost, lepa in bogata za vse…. 

Marijana Cigala, vaša županja 

PREDŠOLSKA VZGOJA IN VARSTVO OTROK V OBČINI

Kako zagotavljati kakovostno predšolsko vzgojo in varstvo v skladu s področnimi predpisi, pri 
tem ravnati racionalno z javnimi sredstvi, krmariti med željami in potrebami staršev, pričakova-
nji vrtca in lokalno politiko?

Pogoji za organizacijo predšolske dejavnosti se v Sloveniji zelo razlikujejo. Na eni strani imamo velika 
mestna območja z razvojnim potencialom, ki privabljajo zlasti mlajše generacije, na drugi strani pa 
okolja, ki za tem občutno zaostajajo. Večinoma so to podeželska območja, pogosto redko poseljena, 
z majhnim deležem mladih, kar ima za posledico manjše število otrok. Občine smo se v takšnih in 
drugačnih situacijah primorane znajti kot vemo in znamo. Pri tem pa poskušamo narediti vse, da bi 
občanom zagotovili vsaj osnovni obseg storitev.

Naš vrtec v Občini Dravograd je organiziran kot javni zavod, katerega ustanoviteljica je občina. V enotah 
vrtca imamo v 19 oddelkih trenutno vključenih 347 otrok. Glede na število bi ti lahko bili vključeni 
v vrtec na eni lokaciji. V vrtec je na nivoju občine vključenih več kot 75 % vseh predšolskih otrok.

Poselitev občine in »velike« razdalje med posameznimi naselji pa so dejavniki, ki narekujejo drugačen 
pristop do oblikovanja vrtčevske mreže. Tako imamo oddelke na kar sedmih lokacijah. V dravograjskem 
vrtcu je 106 otrok v 6 oddelkih, na Robindvoru 109 otrok v 6 oddelkih, v Šentjanžu 67 otrok v 3 oddelkih. 
Po en oddelek vrtca deluje v Črnečah, Libeličah, Trbonjah in na Ojstrici, s skupaj 65 otroki.

Podatki kažejo, da v danih razmerah ni moč doseči racionalne organizacije dejavnosti, kakršno lahko 
dosegajo vrtci na območjih s koncentrirano poselitvijo. To pomeni, da je delovanje vrtca, preračunano 
na otroka, dražje, saj je za izvajanje dejavnosti potrebno skladno s predpisi zagotoviti enake prostorske 
in kadrovske pogoje kot v večjem in polno zasedenem vrtcu.

Programi vrtca se financirajo iz:
-  plačil staršev na podlagi socialnega stanja družin (plačilne sposobnosti) – kot delež po metodologiji 
ministrstva;
-  proračuna občine, ki zagotavlja razliko med plačili staršev in celotnimi stroški vrtca.

Pri financiranju dejavnosti uporabljamo dva koncepta izračuna stroškov: povprečnega stroška na otro-
ka in pa skupnega stroška. Občino zanima predvsem skupni strošek, ki se namenja iz proračuna, najpo-
gostejše vprašanje drugih financerjev – staršev pa je, kakšna je cena na otroka. Torej interes financerjev 
ni usmerjen samo na skupne stroške programa, ampak tudi na stroške na otroka.

Tu trčimo na naslednji problem. Plačilna sposobnost staršev, ugotovljena na podlagi pravilnika, je na 
območjih, kakšno je naše, v primerjavi z razvitejšimi okolji bistveno slabša. »Prilagojena« organizacija 
vrtcev, ki je posledica razpršene poselitve ter relativno nizka plačilna sposobnost staršev postavljata 
našo občino v specifičen položaj. Specifičen zlasti v tem, da mora za predšolsko vzgojo namenjati na 
otroka bistveno več sredstev kot pa občina s koncentrirano poselitvijo ter plačilno bolj sposobnim 
prebivalstvom. 

Oskrba s pitno vodo v porečju Drave  
(3. sklop)

www.dobra-voda.si NALOŽBO SOFINANCIRATA REPUBLIKA SLOVENIJA IN EVROPSKA UNIJA IZ KOHEZIJSKEGA SKLADA.

Občina  
Dravograd

Občina  
Muta

Občina  
Vuzenica

RADELACH MARINBERCH RADLJE

Občina  
Podvelka

Občina  
Radlje ob Dravi Kakovostna voda za sedanje  

in prihodnje generacije 



PRAVILA ZA OBJAVO OGLASOV V PREDVOLILNI KAMPANJI 
ZA LOKALNE VOLITVE 2018

Za lažjo predstavo podajamo povprečni izračun na podatkih za Občino Dravograd.

Upoštevali smo 13 polno zasedenih homogenih oddelkov 2. starostnega obdobja (homogeni, hetero-
geni in kombinirani). V posameznih oddelkih je otrok manj. Strošek oddelka vrtca (stroški dela in ma-
terialni stroški brez živil) znaša 6.443,76 EUR na mesec in cena vrtca na otroka 268,49 EUR. Ob dejstvu, 
da prispevajo starši povprečno 34 % cene vrtca, pokrijejo starši 2.191,00 EUR, 66 % oz. 4.253,00  EUR pa 
pokrije občina. In s tem so stroški vrtca za te oddelke pokriti. Občina plača tako na otroka 213,00 EUR 
na mesec.

Oddelki 1. starostnega obdobja (6) so polno zasedeni.  Strošek takega oddelka znaša 5.372,00 EUR na 
mesec in cena vrtca na otroka 283,70 EUR. Ob dejstvu, da prispevajo starši povprečno 30 % cene vrtca, 
pokrijejo starši 1.612,00 EUR, 70 % oz. 3.760,00  EUR pa pokrije občina. In s tem so stroški vrtca za te 
oddelke pokriti. Občina plača tako na otroka 268,00 EUR na mesec.

Ob vsem tem pa ne moremo mimo investicij v prostore in opremo, ki so tudi stvar občine. Tudi te so 
v razpršeni vrtčevski mreži večje, kot če bi imeli vrtec za vse otroke na enem mestu. Zaradi teh razmer 
žal dodatnih olajšav staršem pri plačilih vrtca in drugih nadstandardnih programov ne omogočamo. 

Gre torej za dva ključna problema. Prvi je nujnost razpršene vrtčevske mreže, kjer je organizirana de-
javnost dražja in v večji meri bremeni občinski proračun v primerjavi z občinami, v katerih je možno 
organizirati dejavnost na manj lokacijah ali pa celo enem mestu in zato racionalneje ter ceneje. Drugi 
problem pa je plačilna sposobnost staršev, ki je v manj razvitih okoljih praviloma manjša, kar spet doda-
tno obremenjuje proračun naše bolj podeželske občine.

Skupni letni strošek predšolske vzgoje za programe VVZ Vrtec Dravograd ni majhen in znaša 864.000,00 
EUR.  Za celoten program varstva in vzgoje predšolskih otrok letos skupno namenjamo 1.065.000,00 
EUR (poleg VVZ Vrtec Dravograd je vključeno bolnišnično varstvo, varstvo otrok izven občine, dodatna 
strokovna pomoč za otroke s posebnimi potrebami in uporaba prostorov).

V zadnjih letih je prišlo tudi do večje vključenosti otrok v vrtec. Da bomo lahko zagotavljali povečano 
vključevanje otrok v vrtec, smo pričeli z ustreznimi postopki za zagotavljanje dodatnih prostorskih ka-
pacitet v Šentjanžu.

Potreba po vlaganju proračunskih sredstev v različne programe je velika, medtem ko so finančni viri 
omejeni in tekma za delež sredstev iz proračuna med različnimi porabniki zelo intenzivna. Ob vsem tem 
pa država vseskozi trdi, da za ta vprašanja ni pristojna. Občinam, ki moramo zaradi objektivnih okoliščin 
organizirati razpršeno vrtčevsko mrežo, bi bilo potrebno te stroške priznati bodisi v primarni porabi ali 
pa s posebnimi korektivi. Nenazadnje šola in vrtec k tem območjem prispevata zelo veliko. 

Opomba: Vrtec Dravograd je najcenejši vrtec na Koroškem. Bistveno višji so v takih okoljih tudi 
stroški osnovnega šolstva. Za primerjavo navajamo podatek, da porabimo v Občini Dravograd za orga-
nizirane šolske prevoze dvakrat toliko sredstev kot za materialne stroške osnovnih šol, ki jih po zakonu 
tudi financira občina.

Jerneja Ravnik 
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V skladu s 6. in 7. členom Zakona o volilni in referendumski kampanji – ZVRK (Uradni list RS, št. 
41/07, 103/07), objavljamo pravila za izrabo oglasnega prostora v glasilu Stičišče za predstavi-
tev kandidatov za župana Občine Dravograd, političnih strank in kandidatnih list ter njihovih 
programov v času volilne kampanje za redne volitve županov in občinskih svetnikov, ki bodo 
18. novembra 2018. 

1. Organizatorjem volilne kampanje, političnim strankam, kandidatnim listam in posameznim 
kandidatom zagotavljamo enakopravnost pri predstavitvi kandidatov in njihovih programov.

2. Vsak organizator predvolilne kampanje kandidata za župana lahko na notranjih straneh 
glasila Stičišče objavi: 
-  en oglas velikosti 2 strani, dimenzija 297 x 210 mm, cena oglasa je 90 EUR + DDV ali
-  en oglas velikosti 1 strani, dimenzija 148,5 x 210 mm, cena oglasa je 45 EUR + DDV ali
-  en oglas velikosti ½ strani, dimenzija 148,5 x 105 mm, cena oglasa je 30 EUR + DDV.
Teh oglasov na naslovni in zadnji strani glasila ne objavljamo.

3. Vsak organizator predvolilne kampanje političnih strank in kandidatnih list lahko na notra-
njih straneh glasila Stičišče objavi:
-  en oglas velikosti 2 strani, dimenzija 297 x 210 mm, cena oglasa je 90 EUR + DDV ali
-  en oglas velikosti 1 strani, dimenzija 148,5 x 210 mm, cena oglasa je 45 EUR + DDV ali
-  en oglas velikosti ½ strani, dimenzija 148,5 x 105 mm, cena oglasa je 30 EUR + DDV.
Teh oglasov na naslovni in zadnji strani glasila ne objavljamo.

4. Oglas mora biti oblikovan v skladu z naslednjimi tehničnimi zahtevami:
-  fotografije morajo biti primerne ločljivosti (300 dpi), barve naj bodo v CMYK barvnem 
   prostoru, celoten tekst naj bo pretvorjen v krivulje;
-  pomembni podatki naj bodo od zunanjih robov odmaknjeni za vsaj 3 mm;
-  oglasi naj bodo v pdf. formatu z obvezno porezavo 4 mm.

5. Besedilo oglasa mora navajati tudi naročnika oglasa. 

6. Naročila za objavo oglasov sprejemamo do petka, 12. oktobra na elektronskem naslovu 
direktor@dravit.si . Oglas mora biti v ustrezni obliki poslan na elektronski naslov 
direktor@dravit.si  do vključno do petka, 19. oktobra. 
 

7. Pravočasno oddani oglasi bodo objavljeni v 69. številki glasila Stičišče, ki bo izšla 30. okto-
bra 2018. Glasilo bodo tega dne v svoj poštni nabiralnik prejela vsa gospodinjstva v občini 
Dravograd. 

8. Naročniki bodo prejeli račun za plačilo naročenih oglasov skupaj z izvodom glasila po izidu 
glasila. Rok plačila računa je 30 dni od izdaje računa. 

Žarko Tomšič, odgovorna oseba izdajatelja



HARMONIKA MALO DRUGAČE

PO JESENSKIH SERENADAH, KI SMO JIM LAHKO V DRAVOGRADU PRISLUHNILI ŽE DVAJSETO LETO ZA-
PORED, SE NAM V  PETEK, 12. OKTOBRA, OBETA ŠE EN VRHUNSKI GLASBENI DOGODEK, KONCERT VILIJA 
KOROŠCA NA HARMONIKI.  VABLJENI, VSTOPNINE NI!

vatorija za glasbo in balet Ljubljana ter s Sim-
foničnim orkestrom RTV. V letih 2016/2017 je 
izvedel solistične  recitale v Pulju, v dvorcu 
Bukovje, ljubljanski akademiji, v Slovenski 
filharmoniji ter v koncertnih dvoranah po  
severni Nemčiji.

Udeležil se je številnih državnih in mednaro-
dnih tekmovanj, kjer je praviloma  posegal 
po najvišjih mestih, njegovi posnetki pa bo-
gatijo razne arhive radijskih in televizijskih 
hiš. Perspektiven mlad harmonikar, ki si pri-
zadeva k uveljavljanju klasične harmonike 
kot koncertnega inštrumenta, bo igral sklad-
be Bacha, Ligetija, Lebiča in ostalih. Prisluh-
nete mu lahko v petek, 12. oktobra, ob 20.00 
v Dvorcu Bukovje. 

Vabljeni, vstopnine ni!

Kot solist ter komorni glasbenik  redno kon-
certira in se uveljavlja v različnih zasedbah 
pri nas in drugod po Evropi. V letu 2014 je 
nastopil kot solist na 50. jubilejnem koncertu 
kitarskega orkestra Ljudimila Rusa v Sloven-
ski filharmoniji, igral pa je tudi z različnimi 
orkestri, med njimi tudi z orkestrom  Konser -

Na harmoniki se nam bo predstavil 
21-letni Radeljčan Vili Korošec. Uspe-
šen glasbenik je  z odliko maturiral na 

Konservatoriju za glasbo in balet v Ljubljani 
ter v istem letu uspešno opravil sprejemni 
preizkus na ljubljanski akademiji za glasbo. 
Po končanem prvem letniku v Ljubljani, je 
uspešno opravil sprejemni izpit na Folkwang 
univerzi za glasbo v Essnu pri priznani profe-
sorici Mie Miki.
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8 Odprtje razstave: 
sobota, 6.10. 2018

ob 18.00, 
Infopisarna Dravograd.

Lepo povabljeni!

Območna izpostava Dravograd



KLJUB DEŽEVNEMU VREMENU SE JE V DVORANI ŠPIC D V SOBOTO, 1. SEPTEMBRA, ZBRALO VELIKO ŠTE-
VILO UPOKOJENCEV, INVALIDOV IN OSTALIH OBISKOVALCEV, KI SO UŽIVALI OB DOBRI KULINARIKI IN 
GLASBI.

In tudi zato so se prvo septembrsko soboto 
zbrali upokojenci, invalidi in ostali na družab-
no-kulinarični prireditvi, poimenovani Knedl 
za cmok. Druženje so z govori uradno otvorili 
županja Dravograda, Marijana Cigala, predse-
dnik Društva upokojencev Dravograd Željko 
Kljajič in predsednik Društva invalidov Slavko 
Halužan. Zbranim je zapela domačinka Nastja 
Gabor. 

V zameno za cmok so se zbrani lahko okrepčali 
s kokošjo obaro, ki jo je pripravila ekipa Dravi-
ta, po njej pa posladkali s knedli, za katere so 
poskrbele pridne članice Društva kmetic Dra-
vograd. Različnih oblik in okusov so jih skuhale 
več kot 600! Turistično društvo Dravograd pa 
je pripravljalo odlične »miške«, po katerih so 
vedno bolj prepoznavni.

Zdravstveni dom Slovenj Gradec in Zdravstve-
ni dom Dravograd pa sta v okviru centra za kre-
pitev zdravja pripravila promocijsko stojnico, 
kjer se je dalo izvedeti vse o programu Svit ter 
dobiti koristne informacije, kako pravočasno 
odkriti morebitne rakave bolezni.

Zabavno popoldne se je zaključilo še s 23. sre-
čanjem harmonikarjev, na katerem so nastopili 
skupina Diatonik Dravograd, Maks Vinšek, Ema 
Vinšek, Lan Ribič in Vokalno-instrumentalna 
skupina Planika.

Vbolj ali manj težkih časih, pa tudi v onih 
povsem dobrih, moramo kdaj pogoltniti 
kakšen cmok, kadar ne teče vse tako kot 

po maslu, ampak bolj tako kot po suhih drob-
tinah. Če vam že dolgo ni bilo treba pogoltniti 
nobenega, pa lahko kakšen slasten cmok poje-
ste celo z največjim užitkom in zadovoljstvom.
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PRETEKLI DOGODEK
BESEDILO:  Katja Čevnik, FOTOGRAFIJE:   Franci Kotnik

KNEDL ZA CMOK
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OBVESTILA
Obvestila društev in drugih organizacij

DRUŠTVO UPOKOJENCEV DRAVOGRAD

Društvo upokojencev Dravograd in Hotel Dravograd vabita na PLESNA SREČANJA, ki 
bodo predvidoma vsako tretjo sredo v mesecu med 19. in 22. uro, v Hotelu Dravo-
grad. Zaplesali in družili se bomo ob živi glasbi Joca Praperja. Pridite, v parih ali sami,  
povabite  tudi svoje prijatelje. Vabljeni.

MLADINSKI CENTER DRAVOGRAD

USTVARJALNO - IZOBRAŽEVALNE DELAVNICE ZA OTROKE

Delavnice se navezujejo na področja, kot so: robotika, konstruktorstvo, modelarstvo, 
3d tisk itd. Postani naš član in obišči naše delavnice!
Za člane jih bomo organizirali vsako sredo,  od 17.00  do 18.30,  v dvorani MCD. 

Za prijavnico za članstvo nas kontaktirajte na izomodel.delavnice@gmail.com .

27
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PLANINSKO DRUŠTVO DRAVOGRAD

SREČANJE KOROŠKIH PLANINCEV NA NARAVSKIH LEDINAH - sobota, 6. oktober 2018

Vodnik in prijave:  Marjan Epšek, 031 316 392 ali marjan.epsek @gmail.com .
Tura:  Lahka nezahtevna pot (L).
Prevoz: kombi.
Opis ture: Na srečanje se običajno podamo z organiziranim prevozom. Če bo interes, gre-
mo po zadnjem delu poti peš. Svečana proslava s kratkim kulturnim programom bo ob 
10. uri pri koči na Naravskih ledinah, sledi druženje ob pijači in jedači. Ura odhoda bo 
pravočasno objavljena. Vabljeni v čim večjem številu.

NANOS (1262 m) IN PREDJAMSKI GRAD - sobota, 20. oktober 2018

Vodnik in prijave:  Milan Kotnik 031 393 319 in Ivana Kotnik 051 315 963 ali ivana.kotnik@
gmail.com .
Tura:  lahka nezahtevna pot (L), 7 do 8 ur hoje.
Prevoz: Kombi ali avtobus.
Opis ture: Izhodišče pohoda bo iz naselja Razdrto (575 m) pod Nanosom. Izbirali bomo 
med strmo ali položno potjo. Na vrhu je Vojkova koča, kjer bo počitek. Našo turo bomo 
nadaljevali po pobočju Nanosa proti severu, preko Sovražnega struga pod Suhim vrhom, 
se spustili do vasice Strane in nadaljevali čez Šmihelsko polje do Šmihela pod Nanosom 
in naprej do Predjame, kjer je znameniti Predjamski grad, star dobrih 800 let in vreden 
ogleda.

KOLESARSKA TURA OKROG URŠLJE GORE - sobota, 13. oktober 2018

Vodnik in prijave:  Danilo Golob; 031 316 430, danilo.golob@amis.net .
Tura:  lahka nezahtevna pot (L).
Prevoz:  lasten prevoz z osebnimi vozili po predhodnem dogovoru.
Opis ture: Kolesarska pot povezuje samotne kmetije, ki so razdrobljene okoli Uršlje gore. 
Izhodišče poti je Ivarčko jezero. Pot sprva poteka ob severnih pobočjih Uršlje gore nato 
pa zavije proti zahodu in na prevalu pri planinski koči Naravske ledine za trenutek popusti. 
Tu se je možno skozi poletje okrepčati in natočiti sveže vode. Po dobrih 7 km pot zavije v 
južna pobočja gore in že se začnejo kazati nekoč mogočne, danes pa zapuščene kmetije 
Naravnik, Lorenci in Šisernik. Nad ostanki kmetije Šisernik se zavije levo proti planinski 
koči na Uršlji gori. Pot sprva ni strma, pri zapornici s parkiriščem pa se makadamska cesta 
skorajda postavi pokonci. Do vrha nas loči okrog 1,5 km vzpona s povprečno 18,7 % na-
klonino. Na vrhu bo sledil počitek s prigrizkom iz nahrbtnika in ogled notranjosti cerkve sv. 
Uršule – po velikosti najvišje ležeče cerkve v Srednji Evropi. Sledil bo spust po isti poti do 
planinske poti pod zapornico, ki nas bo pripeljala mimo domačije Vernšek pod Plešivško 
kopo do Poštarskega doma. Po kratkem počitku se bomo po poti, ki je speljana po sever-
nih pobočjih Uršlje gore, pripeljali do izhodišča poti – Ivarčkega jezera.

KNJIŽNICA DRAVOGRAD

PRAVLJIČNE URE S KRALJIČNO METKO VSAK TOREK OB 16. 30 URI
Če vas zanima, kdo je kraljična Metka, kaj počne, kaj rada je, kakšne ima prijatelje in pred-
vsem kakšne knjige rada bere, se nam pridružite na pravljičnih urah. Veselo in zabavno bo, 
tudi ustvarjalno, nasmejano in nikoli dolgočasno. Letos bosta z vami kar dve pravljičarki. 
Vabljeni otroci od 3. do 7. leta starosti.

BRANJE OB KAVICI
Društvo upokojencev Dravograd in Knjižnica Dravograd vabita na BRANJE OB KAVICI v 
Knjižnico Dravograd, ki bo ob 10.00 uri vsak tretji četrtek v mesecu. Vabljeni.

NOGOMET - ONL DRAVOGRAD

•  nedelja,     7.10. 2018 - 5. krog,                              •  nedelja, 14.10. 2018 - 6. krog, 
•  nedelja,  21.10. 2018 -  7. krog,                             •  nedelja, 28.10. 2018  - 8. krog.

Prve tekme se pričnejo ob 9.00 in druge ob 10.10 na igriščih v Športnem centru, Libeličah 
in na Viču.

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



ZDRAVA, URAVNOTEŽENA 
PREHRANA OTROK

V mesecu septembru smo spregovorili o 
telesni dejavnosti. In kot veste, k zdra-
vemu življenjskemu slogu pomembno 

prispeva tudi zdrava, uravnotežena prehrana, 
ki zagotavlja našemu telesu vse hranilne sno-
vi. 

Za otroke, ki rastejo in so v obdobju intenziv-
nega razvoja, je vnos hranilnih snovi še toliko 
bolj pomemben. Raznovrstna hranila od oglji-
kovih hidratov, beljakovin in maščob, vitami-
nov in mineralov pri vsakodnevnem uživanju 
v zmernih količinah pozitivno vplivajo na do-
bro počutje, delovno storilnost, intelektualne 
sposobnosti, odpornost organizma proti bole-
znim in ne nazadnje tudi na izgled posamezni-
ka. Prehranske teme usmerjajo otroke in mla-
dostnike k upoštevanju načel zdrave, varne in 
varovalne prehrane, kar pomembno doprine-
se k zdravju posameznika, celotne družbe in h 
kvaliteti življenja.

Ob vstopu v novo šolsko leto posebej izposta-
vljamo vrtčevsko in šolsko prehrano, ki je v Slo-
veniji zakonodajno dobro urejena. Vsak otrok v 
vrtcu ima zagotovljeno prehrano, v šoli pa je 
priskrbljen vsaj en topel obrok. V vrtčevskih in 
šolskih kuhinjah upoštevajo smernice zdrave 
prehrane in s tem dobi otrokovo telo dovolj 
raznovrstnih hranil, ki poskrbijo za njegovo 
usklajeno delovanje. Vendar, sama ponudba 
ni dovolj. Uživanje zdrave, uravnotežene pre-
hrane zajema zelo široko področje, krog ljudi, 

od samega načrtovanja prehrane, do priprave 
kuharskega osebja, spodbude s strani vzgoji-
teljev/učiteljev in privzgojene prehranjevalne 
navade s strani staršev. Zato je pomembno 
medsebojno sodelovanje in spremljanje jedil-
nikov. 

Otrok se ni sposoben odločiti med zdravim in 
manj zdravim »prigrizkom« in tudi hrano. Zato 
otroke spodbujamo tako strokovni delavci v 
vzgojno izobraževalnih ustanovah, doma pa 
jih starši navajamo na zdravo, uravnoteženo 
in pestro prehrano. S tem, ko bo otrok že od 
doma navajen na pestrost, bo tudi v vrtče-
vskem/šolskem okolju lažje sprejel ponujeno 
hrano. 

Priložnosti, da tem vsebinam namenimo še 
posebno pozornost, so v oktobru lahko ob 
svetovnem dnevu hoje, 15. oktobra in pa 
kar naslednji dan, 16. oktobra, ko obeležuje-
mo svetovni dan hrane.

Več informacij lahko najdete na Nacionalnem 
portalu o hrani in prehrani: https://prehrana.
si/

KATALOGA INFORMACIJ LOKALNE 
SKUPNOSTI

P rojekt nadgradnje in razvoj preven-
tivnih programov ter njihovo izvaja-
nje v primarnem zdravstvenem var-

stvu.

Zdravstveni dom Slovenj Gradec in ZD Dravo-
grad je v sodelovanju z NIJZ OE Ravne v mese-
cu juniju 2018 vzpostavil Lokalno skupino za 
krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v 
zdravju (LSKZ) po modelu skupnostnega pri-
stopa tudi v občini Dravograd.  Namen LSKZ je 
usklajeno izvajanje aktivnosti krepitve zdravja 
in zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokal-
nih skupnostih z udejanjanjem na uporabnika 
osredotočenih preventivnih obravnav, razvoja 
podpornih mrež in skupin za samopomoč ter

okrepitve povezovanja in sodelovanja sodelu-
jočih struktur in deležnikov v lokalnem okolju 
v obliki formalne ali neformalne oblike pomo-
či. 

Prva skupna naloga vseh partnerjev, ki sodelu-
jejo v LSKZ (občine, institucije iz zdravstvene-
ga in socialnega resorja (ZD in drugi izvajalci 
zdravstvene dejavnosti, OE NIJZ, ZZZS, centri 
za socialno delo, območne službe Zavoda 
Republike Slovenije za zaposlovanje/uradi za 
delo), vzgojno-izobraževalne institucije, ter 
različne nevladne organizacije) je priprava Ka-
taloga informacij / Zemljevida pomoči lokalne 
skupnosti, ki bo omogočil lažjo komunikacijo 
in učinkovitejše sodelovanje med vsemi dele-
žniki v lokalnem okolju, vključeval pa bo kon-
takte in informacije o razpoložljivih programih, 
ki podpirajo krepitev zdravja, preventivo in 
zmanjševanje neenakosti v zdravju in deležni-
kih, ki te programe izvajajo s širšega področja 
obravnave oseb v posameznem okolju.

Katalog informacij bo  objavljen v občinskem 
glasilu – Informatorju in na spletni strani ZD 
Dravograd. Partnerje LSKZ občine Dravograd, 
ki še niste oddali svojih aktivnosti  spodbuja-
mo, da le-te oddate do 30. 09. 2018 Franji  
Hribernik  na e-naslov           
franja.hribernik@zd-dravograd.si .

V prihodnjih mesecih bomo Katalog informa-
cij, ki se bo dopolnjeval, objavljali v lokalnem  
glasilu občine Dravograd.

PROMOCIJA ZDRAVJA
BESEDILO: Helena Pavlič, NIJZ OE Ravne na Koroškem, FOTOGRAFIJA:  arhiv NIJZ OE Ravne

28
STRAN BESEDILO:   Franja Hribernik,dipl.med.s.
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PRENAVLJANJE STARIH 
STANOVANJSKIH HIŠ!

Pravica do nepovratne finančne spodbude se 
dodeli za celovito obnovo starejše eno- ali dvo-
stanovanjske stavbe, katere energijska učinko-
vitost bo v segmentu računske rabe energije 
za ogrevanje, izračunane po metodi za pasivne 
stavbe »PHPP«, manjša ali enaka 25 kWh/m2a. 
To pomeni, da bo ta hiša, ko bo obnovljena, na 
kvadratni meter ogrevane površine porabljala 
največ 25 kWh toplotne energije v eni ogrevalni 
sezoni. Če ima hiša 200 m2 neto ogrevane po-
vršine, bi bila poraba kurilnega olja za ogrevanje 
500 litrov v ogrevalni sezoni!

Dovoljena je le vgradnja zunanjega stavbnega 
pohištva s toplotno prehodnostjo manjšo ali 
enako 1,0 W/m2K (vat na meter kvadrat kelvina), 
z najmanj trojno zasteklitvijo. Obvezna je vgra-
dnja ene od oblik centralnega sistema prezrače-
vanja z vračanjem toplote odpadnega zraka. 

Dovoljena je le vgradnja sodobnih generatorjev 
toplote z visoko energijsko učinkovitostjo. V pri-
meru uporabe fosilnih goriv so dovoljene le kon-
denzacijske plinske kurilne naprave. Stavba mora 
najmanj 50 % dovedene energije za delovanje 
stavbe pokriti iz obnovljivih virov energije.

Ustreznost načrtovane obnove starejše eno- ali 
dvostanovanjske stavbe se preverja na podlagi 
izračuna »PHPP« za obstoječe in obnovljeno sta-
nje, starega oziroma novega projekta za pridobi-
tev gradbenega dovoljenja PGD.

E ko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, nudi 
nepovratna finančna sredstva za celovito 
obnovo starejše eno- ali dvostanovanjske 

stavbe! Za takšno prenovo stare stanovanj-
ske stavbe je subvencija največja!

Višina nepovratnih sredstev lahko znaša tudi 
40.000 €! Če bo naložba celovite obnove izve-
dena na območju občin s sprejetim Odlokom o 
načrtu za kakovost zraka je dosegljivih 50.000 €.

Javni poziv subvencionira tudi izvedbo posa-
meznih ukrepov:
A – vgradnja solarnega ogrevalnega sistema v 
stanovanjski stavbi;
B – vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso 
za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe; 
C – vgradnja toplotne črpalke za centralno ogre-
vanje stanovanjske stavbe;
D – priključitev starejše eno- ali dvostanovanjske 
stavbe na daljinsko ogrevanje na obnovljiv vir 
energije; 
E – vgradnja energijsko učinkovitega lesenega 
zunanjega stavbnega pohištva v starejši stano-
vanjski stavbi;
F – toplotna izolacija fasade starejše eno- ali dvo-
stanovanjske stavbe;
G – toplotna izolacija strehe ali stropa proti neo-
grevanemu prostoru v starejši eno- ali dvostano-
vanjski stavbi;
H – vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote 
odpadnega zraka v stanovanjski stavbi.

Višina nepovratnih sredstev lahko znaša do 20 % 
priznanih stroškov naložbe.

V primeru hkratne izvedbe 3 (treh) ukrepov, 
navedenih v razdelkih od A do H, je občan upra-
vičen do višje nepovratne finančne spodbude! 
Višja nepovratna finančna spodbuda je vsota 
zneskov, ki so opredeljeni za posamezen ukrep, 
povečanih za 50 %. Višina nepovratnih sredstev 
v tem primeru lahko znaša 30 % priznanih stro-
škov.

EKOLOGIJA
BESEDILO: Svetovalna pisarna ENSVET Slovenj Gradec 
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Javni zavod Dravit Dravograd
Bukovje 13, 2370 Dravograd, Slovenija

t +386 (0) 2 87 23 583
e info@dravit.si
www.dravit.si

davcna št. 93126352
maticna št. 3551474 
transakcijski r. SI56 0254 6025 8454 064

Dvorec Bukovje
PRAZNUJTE S STILOM

NAJEM PROSTOROV ZA SLAVNOSTNE DOGODKE

Informacije: JZ DRAVIT Dravograd, 040 884 942, dvorecbukovje@dravit.si, www.dravit.si

SVEČANA 
DVORANA 
za do 80 ljudi

DVORNA 
KAVARNA

za do 45 ljudi



Shod čarovnic
Dvorec Bukovje

sreda, 31.10., ob 17.00

delavnice + poslikave + kuhanje 
zvarkov  + zacumprani posladki 

+ strahošpil + tolkalci The Stroj 
+ ognjeni zmaj Čupakabra 

+ presenečenja = 
strašno razvedrilni večer

Območna izpostava Dravograd

Organizirani avtobusni 
prevozi na relaciji

avtobusna postaja - 
dvorec!

Vstopnina 2 €.


