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VSEBINA
Stičišče od 1. do 30. novembra 2018

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

Fotografija na naslovnici: Bojan Horvatič
Rok za oddajo vsebin za  decembrsko številko je 15. november 2018.

STIČIŠČE, program prireditev in dogodkov v občini Dravograd. Izdajatelj: JAVNI ZAVOD DRAVIT DRAVOGRAD, 
Zavod za šport, turizem, kulturo in mladinske dejavnosti. Odgovorna oseba izdajatelja: Žarko Tomšič. Uredniški od-
bor: Robert Preglau, Žarko Tomšič, Katja Čevnik. Sedež izdajatelja: Bukovje 13, 2370 Dravograd. Zbiranje informacij 
o prireditvah: Robert Preglau, e-pošta: robert.preglau@jskd.si, tel: 02 8723 581. Jezikovni pregled: Franja Rubhof. 
Oglaševanje v Stičišču: tajništvo JZ Dravit, e-pošta: dvorecbukovje@dravit.si, tel: 02 8723 583. Naklada: 3200 izvo-
dov. Prelom in priprava za tisk: JZ Dravit, november  2018. Izdajatelj ne odgovarja za spremembe v programu ter 
za pravilnost vsebin naročenih oglasov. Za točnost informacij odgovarja prijavitelj prireditve oz. naročnik oglasa.

Dan za ... izbor prireditev in dogodkov

Koledar prireditev in dogodkov – OD 1. DO 30. NOVEMBRA  2018

Kotiček Občine Dravograd: POLNILNICE ZA ELEKTRIČNE AVTOMOBILE

POVABILO K OBJAVI FOTOGRAFIJ  JUBILEJNIH POROK V INFORMATORJU

Napoved dogodka: ZIMSKA PRAVLJICA ANSAMBLA SAŠA AVSENIKA IN 

SLOVENSKEGA OKTETA

Pretekli dogodek:  25.  LIKOVNI EX TEMPORE 2018

Bili smo tam

Obvestila

Promocija zdravja: POSVETOVALNICA V LOKALNI SKUPNOSTI

Ekologija: OBSTOJEČE SUBVENCIJE ZA PRENOVO VEČSTANOVANJSKIH STAVB
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Shod čarovnic
Dvorec Bukovje

sreda, 31.10., ob 17.00

Območna izpostava Dravograd

Brezplačni avtobusni 
prevozi. Vstopnina 
2 €, otroci do 14 let 

brezplačno!

delavnice + poslikave + kuhanje 
zvarkov  + zacumprani posladki 

+ strahošpil + groznica 
+ tolkalci StrojMachine 
+ ognjeni zmaj Čupakabra 

+ presenečenja = 
strašno razvedrilni večer

ODPOVEDANO!

ZARADI IZREDNEGA STANJA IN RAZMER

V DRAVOGRADU.



18.

Spoštovane občanke in občani
Kandida liste MARIJANA CIGALA - ENOTNA LISTA želimo s pozivnim razvojem naše Občine 
v vseh njenih delih nadaljeva, ga še pospeši, zato bomo, če bomo izvoljeni v občinskem 
svetu podpirali našo kandidatko dosedanjo županjo in njen-naš program. Vaš glas ZA našo 
listo je glas za razvoj in za prekinitev nerazumnih blokad dela v občinskem svetu. 

Hvala!
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Naročnik oglasa: Lista Marjana Šarca, Bistriška cesta 10 A, Šmarca, 1241 Kamnik



Islandija je lep majhen otok z nekaj najbolj impre-
sivnimi naravnimi čudesi Evrope. Potovanje na 
Islandijo je potovanje v svet bučečih slapov, pro-
stranih pustinj, mogočnih ledenikov, tlečih ognje-
nikov, brizgajočih gejzirjev, pomirjujočih termal-
nih bazenov. To je otok, ki najprej očara, potem iz 
dneva v dan preseneča in na koncu težko izpusti. 
Kristina Janše, ki se rada vrača v rodni Dravograd, 
želi z vami deliti čudovito in nepozabno izkušnjo 
potepanja po Islandiji.

Ob 18.00, Knjižnica Dravograd

08
STRAN Dogajanje v naslednjih tednih. Izbor edinstvenih dogodkov, ki jih gotovo ne bomo zamudili.

DAN ZA ... IZBOR PRIREDITEV IN DOGODKOV

50 LET GLEDALIŠKE 
SKUPINE ČRNEČE
sobota, 3. november

V Črnečah imajo bogato tradicijo ljubiteljske 
gledališke dejavnosti. Na njihovem repertoarju 
najdemo otroške in mladinske igre, pa skrbno iz-
brane kakovostne komedije priznanih svetovnih 
in domačih avtorjev; pred nekaj leti pa so posegli 
tudi po dveh dramah absurda. Svoje delo so že 
večkrat postavili na ogled strokovnih komisij, ki so 
njihove uprizoritve zelo pohvalno ocenile. Letos 
so kot priznanje, spodbudo in v zahvalo za dose-
danje uspešno delo prejeli tudi Občinsko nagra-
do. Ob jubileju bodo na prireditvi v sliki in besedi 
prikazali 50-letno aktivno delovanje gledališke 
skupine, podelili bodo tudi Linhartova priznanja.

Ob 18.00, Večnamenska dvorana Črneče

KNJIŽNE MIŠICE
ponedeljek, 12. november

V debatnem krožku bodo sodelovali zlati bralci 
OŠ Neznanih talcev Dravograd in OŠ Šentjanž pri 
Dravogradu. Dijaki Gimnazije Ravne na Koroškem 
bodo vodili iskanje in raziskovanje knjig v knjižni-
ci. V prvem delu bodo brali odlomke iz različnih 
knjižnih del, na koncu pa bodo s tehniko kolaža 
ustvarili novo zgodbo.

Ob 13.00, Knjižnica Dravograd

19. PESNIŠKA 
OLIMPIJADA
sobota, 17. november

Veter pesnikovanja postavi stvari zmeraj na pravo 
mesto … V takšnem duhu se vsako leto v Dvor-
cu Bukovje srečajo nadobudni pesniki in pesnice. 
Svoja dela bodo udeleženci 19. Pesniške olimpi-
jade in najboljši mladi literati 8. Mlade Pesniške 
olimpijade predstavili širši javnosti na literarnem 
večeru.

Ob 19.00, Dvorec Bukovje

DOBIMO SE V KNJIŽNICI
ponedeljek, 19. november

Vabljeni na predstavitev dvojezične knjige Zgod-
be o prijateljstvu, ki je plod projektnega dela pro-
grama PUM, projektno učenje mlajših odraslih 
MOCIS Slovenj Gradec. Predstavili jo bodo men-
torji in udeleženci programa.
Ob 12.00, Knjižnica Dravograd
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STRAN

OTVORITEV RAZSTAVE 
LOTKE NENADIĆ
ponedeljek, 19. november

Neutrudna Lotka Nenadić ponovno ustvarja. 
Po uspešni velikonočni razstavi tokrat pripravlja 
okraske za praznike ob koncu leta. Vabljeni na 
ogled njenih del, zbranih pod imenom Čarobni 
december. Razstava bo odprta do 7. decembra.

Ob 17.00, Infopisarna Dravograd

MEJ-MO JIH!
sobota, 24. november

Zanimivo predavanje na temo, kako mejice in 
mokrišča lokalno blažijo vplive podnebnih spre-
memb, blagodejno vplivajo na naše počutje, za-
gotavljajo ekosistemske storitve za človeka in so 
zatočišče mnogim ogroženim živalskim in rastlin-
skim vrstam. Predavanje bo podprto s fotografija-
mi lokalnih življenjskih okolij in živali, ki v njih ži-
vijo. Z ohranjanjem in prepoznavanjem pomena 
mejic in mokrišč lahko vplivamo na oblikovanje 
ozaveščene družbe, ki je sposobna prepoznati 
večplasten pomen trajnega ohranjanja različnih 
življenjskih prostorov. Vstopnine ni.
Ob 18.00, Mladinski center Dravograd

ISLANDIJA – DEŽELA 
OGNJA, LEDU IN 
PRVINSKE NARAVE
četrtek, 22. november

ABONMA LJUBITELJSKIH 
GLEDALIŠKIH SKUPIN
november 2018 - marec 2019

Kulturno društvo Črneče vabi vse ljubitelje gle-
dališča k ogledu petih abonmajskih gledaliških 
predstav v izvedbi ljubiteljskih gledaliških skupin. 
V abonma 2018/2019 so vključili različne zvrsti 
gledaliških del. Predstave se bodo zvrstile po ob-
javljenem programu, v primeru izrednih situacij 
si pridržujejo pravico do spremembe programa. 
Vstopnice za abonma lahko rezervirate na tel. št. 
041252671 (Valerija Skutnik), oziroma jih kupite 
na blagajni pol ure pred prvo predstavo, ki bo 
v nedeljo, 11.11.2018, ob 18. uri, v dvorani gasil-
skega doma Črneče. Cena abonmajske vstopnice 
znaša 20 EUR. Lepo povabljeni.
Večnamenska dvorana Črneče



USTVARJALNO-IZOBRAŽEVALNE 
DELAVNICE ZA OTROKE
Delavnice se navezujejo na področja, kot 
so: robotika, konstruktorstvo, modelar-
stvo, 3D tisk  itd. Postani naš član in obišči 
naše delavnice! Za prijavnico za članstvo 
nas kontaktirajte na izomodel.delavnice@
gmail.com.
Ob 17.00, dvorana MCD

KOMEMORACIJA OB DNEVU SPOMINA 
NA MRTVE
Društvo za napredek in razvoj Šentjanž, 
KO ZZB za vrednote NOB Šentjanž in KS 
Šentjanž, vabijo na komemoracijo ob 
dnevu spomina na mrtve.
Ob 9.00, pred spomenikom pri Domu 
borcev Šentjanž

KONCERT ŽPZ SOLZICE KOTLJE
Ob 15.00, Koroški dom starostnikov 
Črneče

ČAKALNICA (abonma)
Nastopa SiTi Teater, Ljubljana. Prireditelja 
sta Slovenska prosvetna zveza in Kulturni 
dom Pliberk.
Ob 19.30, Kulturni dom Pliberk

RAZSTAVA VAROVANCEV DELOVNE 
TERAPIJE KOROŠKEGA DOMA 
STAROSTNIKOV ČRNEČE
Ob 17.00, Galerija Fajči

NOGOMET 2. SML in 2. SKL
NŠ DRAVOGRAD : NK JARENINA
Ob 13.00 in ob 15.00, Športni center 
Dravograd

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

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

Športni dogodki

Turizem, zabava

Mladinske dejavnosti

Drugi dogodki

IZBOR PRIREDITEV IN DOGODKOV V BARVAH

Kulturni dogodki

10
STRAN Terminski razpored prireditev in dogodkov v občini Dravograd

ČETRTEK, 1. november

KOLEDAR PRIREDITEV IN DOGODKOV od 1. do 30. novembra

PETEK, 2. november

NEDELJA, 4. november

PONEDELJEK, 5. november

ČETRTEK, 8. november

USTVARJALNO-IZOBRAŽEVALNE 
DELAVNICE ZA OTROKE
Delavnice se navezujejo na področja, kot 
so: robotika, konstruktorstvo, modelar-
stvo, 3D tisk  itd. Postani naš član in obišči 
naše delavnice! Za prijavnico za članstvo 
nas kontaktirajte na izomodel.delavnice@
gmail.com.
Ob 17.00, dvorana MCD

NEDELJA, 11. november
NOGOMET - STAREJŠI DEČKI U-15  B 
MNZ MARIBOR 
NŠ DRAVOGRAD : NK NŠ RADLJE OB 
DRAVI
Ob 11.00, Športni center Dravograd 

NEDELJA, 11. november
NOGOMET 2. SML in 2. SKL
NŠ DRAVOGRAD : NKMB TABOR
Ob 13.00 in ob 15.00, Športni center 
Dravograd

NEDELJA, 11. november
KOŠARKA – mladinci - 1.B SKL 
DRAVOGRAD KOROŠKA : HOPSI 
POLZELA / CELJE 
Ob 17.00, Dvorana ŠPiC D

ŠTAJERC V LJUBLJANI  (abonma)
Komedija v izvedbi dramske skupine KUD 
Črešnjevec. Predstava je za abonma in 
izven. Vstopnice za abonma lahko rezervi-
rate na tel. št. 041252671 (Valerija Skutnik), 
oziroma jih kupite na blagajni pol ure pred 
prvo predstavo. Podrobnosti preberite na 
strani 9.
Ob 18.00, Večnamenska dvorana Črneče

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

SOBOTA, 10. november 
NOGOMET 3. SNL - člani
DRAVOGRAD AVTO GRUBELNIK : 
PESNICA 
Ob 14.00, Športni center Dravograd

SOBOTA, 10. november
KOŠARKA – člani 4. SKL-vzhod
DRAVOGRAD KOROŠKA : PREBOLD
Ob 20.00, Dvorana ŠPiC D
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NEDELJA, 11. november

PONEDELJEK, 12. november
KNJIŽNE MIŠICE - DEBATNI KROŽEK 
DIJAKOV GIMNAZIJE RAVNE NA 
KOROŠKEM.
V debatnem krožku bodo sodelovali zlati 
bralci OŠ Neznanih talcev Dravograd 
in OŠ Šentjanž pri Dravogradu. Dijaki 
Gimnazije Ravne na Koroškem bodo vodili 
iskanje in raziskovanje knjig v knjižnici. V 
prvem delu bodo brali odlomke iz različnih 
knjižnih del, na koncu pa bodo s tehniko 
kolaža ustvarili novo zgodbo.
Ob 13.00, Knjižnica Dravograd

SREDA, 14. november

PETEK, 16. november

SOBOTA, 3. november
KEGLJANJE – 2. SLOVENSKA LIGA 
vzhod
KK DRAVOGRAD : KK MIKLAVŽ
Ob 17.00, Kegljišče Dravograd

50 LET GLEDALIŠKE SKUPINE ČRNEČE
Prireditev ob 50-letnici delovanja Gledali-
ške skupine Črneče, s podelitvijo Linharto-
vih priznanj. V besedi in sliki bo prikazano 
50-letno aktivno delovanje gledališke 
skupine Črneče. Več na strani 8.
Ob 18.00, večnamenska dvorana Črneče

5. NOČ POPEVKE – DIE 5. NACHT DES 
SCHLAGERS
Nastopajo Zita Sabon, Die Buben, MGV Pe-
tzen. Prireditelja sta Zita Sabon in Kulturni 
dom Pliberk.
Ob 20.00, Kulturni dom Pliberk

SREDA, 7. november

SOBOTA, 10. november

ČETRTEK, 15. november
KONCERT PEVSKEGA ZBORA DI 
VUZENICA
Ob 15.00, Koroški dom starostnikov 
Črneče

30-LETNICA KMEČKE IZOBRAŽEVALNE 
SKUPNOSTI
Prireditelja sta KIS in Kulturni dom Pliberk.
Ob 19.30, Kulturni dom Pliberk



16. DVORANSKI NOGOMETNI TURNIR - 
MEMORIAL DANILA GOSTENČNIKA
Tradicionalni mednarodni turnir v malem 
nogometu na odboj.
-  U-9,  igralci rojeni po 01.01.2010. 
-  U-11 igralci rojeni po 01.01.2008.
Od 9.00, Dvorana ŠPiC D

DELAVNICA IZDELOVANJA ADVENTNIH 
VENČKOV S PROSTOVOLJCI
Ob 13.00, Koroški dom starostnikov 
Črneče

USTVARJALNO-IZOBRAŽEVALNE 
DELAVNICE ZA OTROKE
Delavnice se navezujejo na področja, kot 
so: robotika, konstruktorstvo, modelar-
stvo, 3D tisk  itd. Postani naš član in obišči 
naše delavnice! Za prijavnico za članstvo 
nas kontaktirajte na izomodel.delavnice@
gmail.com.
Ob 17.00, dvorana MCD

27. DRUŠTVENA RAZSTAVA MALIH 
ŽIVALI
DGMŽ Ravne na Koroškem prireja razsta-
vo s preko 420 primerki različnih pasem-
skih malih živali.
Od 8.00 do 19.00, Dom borcev Šentjanž

KOŠARKA – mlajši pionirji U-13 – 2. SKL 
DRAVOGRAD KOROŠKA : PTUJ
Ob 11.30, Dvorana ŠPiC D

NOGOMET 3. SNL - člani
DRAVOGRAD AVTO GRUBELNIK : 
POHORJE
Ob 14.00, Športni center Dravograd

8. LETNI KONCERT MePZ ČNEČE
MePZ Črneče pod vodstvom Maruše Ma-
vrič se bo predstavil na 8. rednem letnem 
koncertu. Vljudno vabljeni, da skupaj 
preživimo prijeten večer.
Ob 18.00, Večnamenska dvorana Črneče

KOŠARKA – člani 4. SKL-vzhod
DRAVOGRAD KOROŠKA : PETROL 
OLIMPIJA MLADI
Ob 20.00, Dvorana ŠPiC D

MEJ-MO JIH! – PREDAVANJE O 
MOKRIŠČIH IN MEJICAH
Izvedeli boste, kako MEJice in MOkrišča 
lokalno blažijo vplive podnebnih spre-
memb, blagodejno vplivajo na naše 
počutje, zagotavljajo ekosistemske 
storitve za človeka in so zatočišče mnogim 
ogroženim živalskim in rastlinskim vrstam. 
Predavanje bo podprto  z atraktivnimi 
fotografijami lokalnih življenjskih okolij in 
živali.  S prepoznavanjem pomena mejic 
in mokrišč lahko vplivamo na oblikovanje 
ozaveščene družbe, ki je sposobna prepo-
znati večplasten pomen trajnega ohranja-
nja različnih življenjskih prostorov.
Ob 18.00, Mladinski center Dravograd

DOBIMO SE V KNJIŽNICI
Predstavitev dvojezične knjige Zgodbe o 
prijateljstvu, ki je plod projektnega dela 
programa PUM, projektno učenje mlajših 
odraslih MOCIS Slovenj Gradec. Predstavili 
jo bodo mentorji in udeleženci programa.
Ob 12.00, Knjižnica Dravograd

ČAROBNI DECEMBER
Odprtje razstave ročnih del Lotke Nenadić. 
Razstava bo odprta do 7. decembra. Več o 
tem na strani 9.
Ob 17.00, Infopisarna Dravograd

USTVARJALNO-IZOBRAŽEVALNE 
DELAVNICE ZA OTROKE
Delavnice se navezujejo na področja, kot 
so: robotika, konstruktorstvo, modelar-
stvo, 3D tisk  itd. Postani naš član in obišči 
naše delavnice! Za prijavnico za članstvo 
nas kontaktirajte na izomodel.delavnice@
gmail.com.
Ob 17.00, dvorana MCD

ZABAVNI PROGRAM ETNO SKUPINE 
ČRIČKI
Ob 15.00, Koroški dom starostnikov 
Črneče

ISLANDIJA – DEŽELA OGNJA, LEDU IN 
PRVINSKE NARAVE
Potopisno predavanje Kristine Janše. Kristi-
na Janše, Korošica, ki se rada vrača v rodni 
Dravograd, želi z vami deliti čudovito in 
nepozabno izkušnjo potepanja po Islandi-
ji. Več na strani 8.
Ob 18.00, Knjižnica Dravograd

LETNI KONCERT MePZ LIBELIČE
Tradicionalni letni koncert zbora z gostja-
mi, Trio Amoroso.
Ob 15.00, farna cerkev sv. Martina v 
Libeličah

NOGOMET - STAREJŠI DEČKI U-15  
vzhod NZS
NŠ DRAVOGRAD : A2S CELJE
Ob 11.00, Športni center Dravograd

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

19. PESNIŠKA OLIMPIJADA – LITERARNI 
VEČER
Predstavili se bodo udeleženci 19. Pesniške 
olimpijade in najboljši mladi literati 8. Mla-
de pesniške olimpijade. Več na strani 8.
Ob 19.00, Dvorec Bukovje

Terminski razpored prireditev in dogodkov v občini Dravograd

SOBOTA, 17. november

KOLEDAR PRIREDITEV IN DOGODKOV od 1. do 30. novembra

NEDELJA, 18. november

SREDA, 21. november
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PONEDELJEK, 19. november PETEK, 23. november
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SREDA, 28. november

ČETRTEK, 22. november

PETEK, 30. november

NEDELJA, 25. november
27. DRUŠTVENA RAZSTAVA MALIH 
ŽIVALI
DGMŽ Ravne na Koroškem prireja razsta-
vo s preko 420 primerki različnih pasem-
skih malih živali.
Od 8.00 do 15.00, Dom borcev Šentjanž

DELAVNICA IZDELOVANJA
Vabljeni v prostore Krščanske adventistič-
ne cerkve, Trg 4. julija 56 b. Izdelovali boste 
priložnostne voščilnice. Vstop je prost.
Ob 15.00, Krščanska adventistična cerkev 
Dravograd

27. DRUŠTVENA RAZSTAVA MALIH 
ŽIVALI
DGMŽ Ravne na Koroškem prireja razsta-
vo s preko 420 primerki različnih pasem-
skih malih živali.
Od 8.00 do 19.00, Dom borcev Šentjanž

SOBOTA, 24. november
KOŠARKA – mlajši pionirji U-13 – 2. SKL 
DRAVOGRAD KOROŠKA : MIKLAVŽ
Ob 9.00, Dvorana ŠPiC D



1.	 Željko	Kljajić
2.	 Blanka	Vrhovnik
3.	 Vinko	Krajnc	
4.	 Erika	Ramšak
5.	 Edo	(Edvard)	Naglič
6.	 Bojana	Štumberger
7.	 Branko	Ferk
8.	 Tea	Lubej
9.	 Grega	Gostenčnik
10.	 Meta	Jeromelj
11.	 Bojan	Kraker
12.	 Kristina	Janše
13.	 Matjaž	Krevh
14.	 Ajda	Kljajić	
15.	 Savo	Veselinović
16.	 Jožica	(Jožefa)	Heber
17.	 Miran	Švarc
18.	 Milorad	Marković

Dravograd enakih 
možnosti
Krajevne skupnosti - srce naše občine
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Občina Dravograd je uspešno pridobila nepovratna sredstva EKO SKLADA za postavitev 
dveh polnilnic za električne avtomobile. Tako bosta v novembru začeli delovati polnilnici 
na parkirišču Meža, pri obnovljenem starem mostu, in v Šentjanžu na parkirišču v cen-
tru naselja, vsaka je namenjena polnjenju dveh avtomobilov hkrati. Polnjenje bo zaradi 
sofinanciranja za obdobje treh let brezplačno. Sredstva za dobavo in montažo samih 
polnilnic je zagotovil EKO SKLAD, sredstva za električni priklop, označitev parkirišč in ostale 
stroške pa je zagotovila občina iz občinskega proračuna. Celotna investicija je tako znašala 
19.900,00EUR.

14
STRAN

KOTIČEK OBČINE DRAVOGRAD
Obvestila in informacije občinske uprave

POLNILNICE ZA ELEKTRIČNE AVTOMOBILE

POVABILO K OBJAVI FOTOGRAFIJ  JUBILEJNIH POROK V 
INFORMATORJU

Praznovanje obletnice poroke, še posebej, če je to jubilejna poroka, kot so npr. »Srebrna (25 
let)«, »Zlata (50 let)« ali »Biserna (60 let)«, je vedno nekaj posebnega. Veseli in ponosni smo, da 
se tudi v naši občini zakonski pari odločajo za praznovanje takšnih jubilejev. 

To je izredno lep dogodek, zato želimo v 29. številki Informatorja, ki bo izšla konec leta 2018, 
posebej obeležiti te svečane dogodke z objavo fotografij. V 25. decembrski številki Informa-
torja v letu 2016 smo že objavili fotografije zakonskih parov, ki so v času od maja 2014 do 
oktobra 2016 praznovali svojo jubilejno poroko. Seveda so bile objavljene samo fotografije 
parov, ki so nam le-te poslali in soglašali z njihovo objavo.
  
Zato vabimo tudi vas, v kolikor ste v obdobju od novembra 2016 do oktobra 2018 obele-
žili katero od jubilejnih porok in želite da to objavimo, da nam pošljete svojo fotografijo 
in s tem tudi dovolite njeno objavo. Fotografije, na katerih je razviden zakonski par s podatki 
(ime, priimek, datum in kraj ter vrsta jubilejne poroke), nam prosim pošljite najkasneje do 
20.11.2018 na naslov uredništva Informatorja po e-pošti (informator@dravograd.si) 
ali na naslov Občina Dravograd, za Informator, Trg 4.julija 7, 2370 Dravograd.



ZIMSKA PRAVLJICA ANSAMBLA 
SAŠA AVSENIKA IN SLOVENSKEGA 
OKTETA

V OBJEMU PRAZNIKOV, KO SE ZAISKRIJO PRAZNIČNE LUČI, KO ZADIŠITA KADILO IN CIMET IN KO SE PRI-
LEŽE KAKŠEN POŽIREK KUHANEGA VINA, VAS VABIMO NA PRVOVRSTNO GLASBENO DOŽIVETJE, VEČER 
NAJLEPŠIH PRAZNIČNIH MELODIJ V IZVEDBI DVEH MEDNARODNO PRIZNANIH SLOVENSKIH SESTAVOV. 
MOČI SO ZDRUŽILI ANSAMBEL SAŠA AVSENIKA IN SLOVENSKI OKTET. ZADNJEMU V VRSTI KONCERTOV 
Z NASLOVOM ZIMSKA PRAVLJICA BOSTE LAHKO PRISLUHNILI V NEDELJO, 30. DECEMBRA, OB 18. URI V 
DVORANI ŠPIC D.

stvo okteta je ohranjanje in plemenitenje 
slovenske vokalne glasbe. Repertoar okteta 
je izjemno širok in raznolik. Posebno skrb se-
veda namenja slovenski pesmi, tako ljudski 
kot umetni, ki jo vedno znova s posebnim 
žarom predstavlja na domačih koncertnih 
odrih, z veseljem pa jo ponese med rojake in 
ljubitelje petja po svetu. V šestih desetletjih 
delovanja se je oktet predstavil na domala 
vseh pomembnejših domačih in mednaro- 
dnih koncertnih odrih. Oktet je izdal več kot 
šestdeset plošč, kaset in zgoščenk.

Kako zvenijo najlepše Avsenikove praznič-
ne melodije v živo, prisluhnite v nedeljo, 
30. decembra, ob 18. uri v dvorani ŠPIC D v 
Dravogradu. Vstopnice si lahko zagotovite 
na vseh Petrolih, Poštah, v sistemu Eventim.
si, na spletni strani www.komedije.si, v Wolf 
baru Dravograd, Špic baru Dravograd in TIC 
Dravograd. Za dravograjska društva se je 
Dravit pri organizatorju koncerta dogovorili 
za ceno s popustom za skupinska naročila, 
ki jih zbiramo v TICu do 24. decembra 2018.

Vabljeni na Zimsko pravljico!

Njuno pot nadaljuje Slavkov vnuk Sašo, ki s 
svojim ansamblom že 10 let preigrava nepo-
zabne melodije. S svojimi nastopi širijo slo-
vensko narodnozabavno glasbo tako doma, 
kot tudi v Nemčiji, Avstriji, Franciji, Švici, Italiji, 
Belgiji, Kanadi in še kje. Ansamblu se obča-
sno na odrih pridružijo tudi drugi poznani 
glasbeniki ali komiki: Sašov oče in virtuoz 
na kitari Gregor Avsenik, komik Jurij Zrnec 
(Zrnčev Jur), komik Klemen Košir (poje veli-
ko skladb, ki jih je pel Franc Košir), tokrat pa 
se jim bodo na odru pridružili izjemni pevci 
Slovenskega okteta.

Slovenski oktet je prvič zapel leta 1951 v 
Slovenski filharmoniji in vse od tedaj velja 
za najbolj reprezentativen slovenski moški 
vokalni komorni ansambel. Osnovno poslan

Čas nezadržno beži in tako mineva že 65 
let, odkar sta brata Slavko in Vilko Avse-
nik v vasici Begunje na Gorenjskem 

začela snovati največji glasbeni fenomen. 
Fenomen, ki je navdušil ljudi po Sloveniji in 
ponesel ime naše male dežele pod Alpami 
tudi širom sveta.

16. MEMORIAL DANILA GOSTENCNIKA
tradicionalni turnir v malem nogometu na odboj

v

DVORANA ŠPiC D

petek,  
30.11. 2018
U- 9 in U-11

sobota,  
1.12. 2018

U- 13

nedelja,  
2.12. 2018

U- 15
www.nkdravograd.com
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NAPOVED DOGODKA
BESEDILO:  Katja Čevnik



 

 

 

VEČJA POVEZANOST  
KRAJEVNIH SKUPNOSTI 

1. FERDO ABRAHAM 
Robindvor 42, DRAVOGRAD 
Upokojeni direktor 
 
2. JANJA ROTOVNIK 
Vič 26 a, DRAVOGRAD 
Učiteljica v OŠ 

 

3. MARJAN KOVŠE 
Mariborska cesta 127, DRAVOGRAD 
Upokojeni ravnatelj OŠ 

 

4. EVA BRAČUN 
Trg 4. julija 47, DRAVOGRAD 
Invalidska upokojenka 

 

5. ANDREJ VOŽIČ 
Mariborska cesta 16, DRAVOGRAD 
Samostojni podjetnik 

 

6. BERNARDA MERTÜK 
Dobrova 21, DRAVOGRAD 
Samostojni podjetnik 
 

7. MIRAN KAISER 
Mariborska cesta 147, DRAVOGRAD 
Vodja objektov 
 

8. DAVORINA CESAR 
Sveti Duh 33, DRAVOGRAD 
Samostojna podjetnica 
 

9. FRANC ODER 
Sveti Boštjan 15/a, DRAVOGRAD 
upokojenec 
 

10. dr. NADICA HLEB 
Robindvor 72, DRAVOGRAD 
Zdravnica pediatrinja 
 
11. RADO KAREL 
Meža 45, DRAVOGRAD 
upokojenec 

 

12. KATJA SAHERNIK 
Robindvor 139, DRAVOGRAD 
šivilja 

 

13. IVAN MERC 
Šentjanž 109, DRAVOGRAD 
upokojenec 

 

14. SONJA ŠLEBNIK 
Mariborska cesta 15, DRAVOGRAD 
prodajalka 

 

15. JOŽE RAVNJAK 
Ojstrica 5, DRAVOGRAD 
rezkalec 
 

16. MILAN SAHERNIK 
Robindvor 139, DRAVOGRAD 
upokojenec 
 

17. VLASTA ROTOVNIK 
Vič 26a, DRAVOGRAD 
upokojenka 
 

18. ANDI POPLAS 
Dobrova 21, DRAVOGRAD 
študent 
 

Naročnik oglasa: Lista Ferda Abrahama
Robindvor 42, 2370 Dravograd



Naročnik oglasa: Stranka modernga centra, Beethovnova 2, 1000 Ljubljana



V OKTOBRU, KO SE NARAVA ODENE V NAJLEPŠE PISANE BARVE, SMO TUDI LETOS V GOSTE POVABILI LI-
KOVNIKE IZ RAZLIČNIH KONCEV SLOVENIJE TER IZ AVSTRIJE, DA SO KOŠČEK TE NEIZMERNE LEPOTE PRE-
LILI TUDI NA PLATNA.

Uvodni dogodek  letošnjega likovnega sreča-
nja je bila predstavitev monografije Feliksa 
Frühaufa Sreča. V dvorani Dvorca Bukovje 
smo bili v četrtek, 4. oktobra priča nepozabne-
mu dogodku. Monografija je nastajala precej 
časa in zajema predvsem slikarjevo delo od 
ranih začetkov vse do danes. Prikazuje zani-
mivo likovno pot in predvsem neverjetno rast 
našega najboljšega umetnika Srečka Frühaufa. 
Sreč je za svoje požrtvovalno delo na področju 
likovne umetnosti dobil tudi naziv častnega 
občana Občine Dravograd. Monografija pa je 
samo še pika na i vsemu njegovemu delu in 
ustvarjanju. V dvorani je bila ob tej priložnosti 
tudi razstava likovnih del iz njegovega zadnje-
ga cikla. Kulturni program je obogatila vokalna 
skupina Ajda s citrarko Tino Kseneman. O sli-
karjevi umetniški poti se je z njim pogovarjala 
Kristina Ločičnik, strokovni pogled na njegovo 
delo pa je podala Anamarija Stibilj Šajn.

V petek so udeleženci kolonije pričeli s svojim 
delom. Najprej so si še ogledali Liaunigov mu-
zej na Suhi, potem pa so se razkropili po terenu 
in poiskali motive čudovitega jesensko obarva-
nega Dravograda in okolice ter pričeli z delom.

Letos so v goste prišli naslednji slikarji:  Ivo 
Kolar - Topolšica, Edi Sever - Škofja Loka, Tone 
in Mili Pačnik - Ljubljana, Zdravko Dolinšek - 
Radenci, Helmut Blažej - Avstrija, Alojz Krevh 
- Prevalje, Leander Fužir - Črna, Mojca Kovač 
- Ravne na Koroškem, Pavle Ščurk - Ljubljana, 
Stanislav Petrovič Čonč - Celje, Stanko Makuc 
- Mežica, Marija Strnad – Ljubljana, Ivan Žan 
Prešeren in Ivanka Kraševec – Ljubljana, Marjan 
Gregorc - Prevalje, Franjo Marošek - Dravograd 
in Srečko Frühauf - Dravograd.

Likovna kolonija je posebno doživetje tako 
za umetnike kot za organizatorje. Predstavlja 
dragoceno izmenjavo izkušenj med slikarji 
udeleženci in marsikdo tako črpa nove ideje 
za umetniško ustvarjanje. Prijateljsko in rahlo 
hudomušno vzdušje na koloniji spravi v dobro 
voljo vsakogar, tiste, ki so ustvarjali in tudi tiste, 
ki jih je radovednost privabila, da pokukajo v 
krog umetnikov. 

Vrhunec kolonije je zagotovo samostojna li-
kovna razstava, katere odprtje je potekalo v 
prijetnem vzdušju v soboto, 6. oktobra v raz-
stavnih prostorih Info pisarne. Za glasbeno po-
pestritev na odprtju sta poskrbela Rina Repnik 
in Miha Petek z odličnimi skladbami.   Vsi udele-
ženci pa so prejeli priznanje JSKD OI Dravograd 
za sodelovanje ter monografijo Sreča Frühaufa. 
Razstava bo v Info pisarni na ogled vse do kon-
ca novembra. 

Likovna kolonija Ex tempore je potekala 
prvi vikend v oktobru, natančneje od 
4.-7. oktobra. V četrtek popoldne so se 

zbrali povabljeni udeleženci, ki jih je bilo 
letos devetnajst. Osemnajst iz Slovenije in 
eden iz Avstrije. 
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PRETEKLI DOGODEK
BESEDILO:  Robi Preglau, FOTOGRAFIJE:   Zdenko Kupčič

25.  LIKOVNI EX TEMPORE 2018 
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Naročnik oglasa: Marko Kogelnik, Podklanc 5, 2370 Dravograd

MARKO KOGELNIK IN NEODVISNI ZA DRAVOGRAD
ZDRAVA  KMEČKA PAMET POMAGA

1.  MARKO KOGELNIK , kmet - kulturnik     
2.  DANICA RAMŠAK , direktorica
3.  ANDREJ PEČNIK , obrtnik
4.  IRENA GOLOB,  prokurist
5.  MIHA ŠTEHARNIK, vodja logistike
6.  MARIJA SEKAVČNIK, finančni uslužbenec
7.  BRANKO PREGLAU, upokojenec
8.  BERNARDA JAVORNIK,  terenska kmetijska svetovalka  
9.  MILAN VRBAČ,  kmet

10. ROZALIJA SREBNIK,  kmetica
11. JANEZ ŠKRATEK,  upokojenec
12. MARINA ROGER, kmetica - kuharica
13. MARJAN PUŠNIK, nogometni trener
14. MILKA GOŠNAK, upokojenka
15. ROMAN BOŽIČ, kmet
16. DARJA KOGELNIK, komercialist
17. BRANKO RAČNIK, upokojenec
18. SONJA FERŠ, poštni  uslužbenec

ZA NAMI SO VIDNI REZULTATI   -   
PRED NAMI SO NOVI NAČRTI!                       



 
 
 
 

DGMŽ na Koroškem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dom Borcev Šentjanž,    
od 23. do 25. novembra 2018 

preko 150 različnih pasemskih golobov • preko 150 pasemskih kuncev 
preko 60 primerkov okrasne in vodne perutnine preko 60 ptic 

27. 
društvena 
razstava 

 

 

 

Vstopnina: 

Otroci do drugega razreda v 
spremstvu staršev vstop prost 
ostali osnovnošolci ...... 1,00€ 

 

1 JOŽE PŠENIČNIK ZAVAROVALNI ZASTOPNIK

2 DARJA RING VODJA BANČNE POSLOVALNICE

 

3 ALEKSANDER GROS VETERINAR

4 MARIJA ROŽEJ GOSPODINJA

LISTA LIBELIČE
za ljudem prijazno občino

  

 

  
  

5 ROK PLEŠIVČNIK

 

KMETOVALEC

 

6 VIDA HUDEJ

 

UPOKOJENKA

 

7 FRANC JUTERŠEK

 

DIREKTOR POKLICNE GASILSKE ENOTE

8 SIMONA PEČNIK CEHNER 

 

DIREKTORICA 

 

9 RAJKO DULER

 

KMETOVALEC

 

10 ERIKA RING

 

VODJA FINANC

 

11 PETER HOVNIK

 

SAM. PODJETNIK

 

12 ANITA KOS

 

INFORMATOR

 

13 DANILO PRIMOŽIČ

 

SAM. PODJETNIK

 

14 LEA REBERNIK

 

DIPL. MED. SESTRA

 

15 JOŽE PONGRAC

 

UPOKOJENEC

 

16 JANA MLAKAR MOČILNIK

 

UČITELJICA FLAVTE

 

17 MARKO PREVOLČIČ 

 

POMOČNIK KOMANDIRJA POLICIJE

18 DARKO PRILASNIK

 

UPRAVNIK ZGRADB

 

- Smo za participativni proračun (o porabi določenega odstotka investicijskega dela 

proračuna odločajo ljudje znotraj petih krajevnih skupnosti sami).

- Smo za  dobre projekte, ki so že vključeni v proračun Občine Dravograd (glede na 

potrebe in želje vseh volivcev).

- Smo za odgovorno in transparentno ravnanje z družbenim denarjem.

- Smo za čisto okolje, poskrbeli bomo za šibkejše (otroke, starejše, socialno ogrožene).

- Smo za povezovanje v kulturi, športu in drugih prostovoljnih dejavnostih.

- Smo za izgradnjo večnamenske dvorane v Libeličah za vse dejavnosti (gasilci, šport, 

kultura, mladi, telovadnica za šolo in vrtec …), ureditev lastništva igrišča in  ureditev 

igrišča ter okolice, smo za ureditev bivšega mejnega prehoda v Libeličah.

- Smo za razvoj turizma v Libeličah in občini Dravograd (kolesarska pot Dravograd – 

Črneče – Libeliče - Avstrija,  smo za večji izkoristek turističnega prostora pri Renerju 

in plovnost reke Drave, …)

- Smo za načrtno ureditev cest, njenih priključkov, pločnikov in varnih poti, javne 

razsvetljave, smo za sistematično ureditev meteornih vod, hudourniških potokov, 

gramoziranja, protiprašnih zaščit …

- Smo za  izgradnjo krožišča na Meži (odcep proti Črnečam in Libeličam). N
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OBVESTILA
Obvestila društev in drugih organizacij

DRUŠTVO UPOKOJENCEV DRAVOGRAD

OŠ Šentjanž pri Dravogradu in DU Dravograd vas v okviru prostovoljskega projekta sim-
bioza vabita na brezplačne računalniške delavnice za starejše. Namenjene so tako 
začetnikom, kot tistim  s predznanjem. Delavnice bodo potekale 13., 14., 15., 20. in 22. 
novembra 2018, od 14.00 do 16.00, v računalniški učilnici OŠ Šentjanž pri Dravo-
gradu. Pri izvedbi delavnic bodo kot prostovoljci pomagali učenci osnovne šole. PRIJAVA: 
-  tajništvo šole tel.: 02/87 86 666 in
-  Društvo upokojencev Dravograd, tel.: 041 995 239 ali v pisarni DU Dravograd vsak pone-
deljek od 9 -12 ure.

MLADINSKI CENTER DRAVOGRAD

VADBA ZA ZDRAVO HRBTENICO ZA STAREJŠE - vsak torek in četrtek  ob 9:00,  dvorana 
MCD
Vadba je prilagojena starejšim osebam. Izvaja se na stolih. Osredotoča se na krepitev mišic 
medeničnega dna, trupa in ramenskega obroča, odgovornih za zdravo hrbtenico. Več in-
formacij na telefonski številki: 040 671 690  (Jasna).

VADBA MAMIC Z DOJENČKI  - vsak torek in četrtek ob 10:00, dvorana MCD
Vadba je primerna za mamice in dojenčke od 1 meseca starosti, pa do 12 meseca. Sesta-
vljena je iz poporodnih vaj za okrepitev maminega telesa ter preprostih vaj za dojenčka. 
Več informacij na telefonski številki: 040 671 690  (Jasna).

POMOČ PRI PISANJU DOMAČIH NALOG ZA OSNOVNOŠOLCE - vsako sredo od 13:00 do 
15:00, dvorana MCD
Pomoč pri rednem pisanju domačih nalog iz matematike in priprave na kontrolne naloge.  
Za več informacij nas kontaktirajte na  mladinskicenter.dr@gmail.com.

KLUB KOROŠKIH ŠTUDENTOV – URADNE URE V MCD
V okviru KKŠ se bodo v Dravogradu zopet pričele odvijati uradne ure, na katerih lahko čla-
ni 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. Več podrobnosti o ugodnostih in kako pristopiti, pa najdete na naši 
spletni strani: http://klub-kks.si/ ali na naši Facebook strani.

NOGOMET - ONL DRAVOGRAD

•  nedelja,     4.11. 2018 - 9. krog,                              •  nedelja, 11.11. 2018 - 10. krog, 
Prve tekme se pričnejo ob 9.00 in druge ob 10.10, na igriščih v ŠC, Libeličah in na Viču.
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PLANINSKO DRUŠTVO DRAVOGRAD

LEVSTIKOVA POT (OD LITIJE DO ČATEŽA) - sobota, 10. november 2018

Vodnik in prijave:  Jožef Kladnik, 051 684 192 ali joze.kladnik@elektro-celje.si.
Tura:  lahka nezahtevna pot (L), 5 do 6 ur hoje.
Prevoz: odvisen od števila prijav.
Opis ture: Levstikova pot je tradicionalni pohod, v letu 2018 bo organiziran dvaintridesetič. 
Je eden izmed najbolj množičnih pohodov v Sloveniji z udeležbo cca. 15 000 pohodnikov.
V Dravogradu se zberemo ob 5,30 uri. Z avtomobili se peljemo v smeri Slovenj Gradca 
do Litije. V Litiji se pripravimo za pohod in se odpravimo po označeni poti skozi Šmartno 
pri Litiji in naprej po gozdnih poteh in cestah. Pot je dobro označena, dolžine 20 km. Na 
poti opravimo običajno dva postanka za okrepčilo in počitek. Na koncu poti v Čatežu pri 
Zaplazu je organizirana zaključna prireditev s kulturnim programom in muziko.

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

KNJIŽNICA DRAVOGRAD

DNEVI SLOVENSKIH SPLOŠNIH KNJIŽNIC, MOJA KNJIŽNICA PRAZNUJE 
od 19. do 23. novembra 2018  

19. november ob 12. uri - DOBIMO SE V KNJIŽNICI
Predstavitev dvojezične knjige Zgodbe o prijateljstvu, ki je plod projektnega dela pro-
grama PUM, projektno učenje mlajših odraslih MOCIS Slovenj Gradec. Predstavili jo bodo 
mentorji in udeleženci programa. 

20. november - DAN BREZPLAČNEGA VPISA IN VRAČANJE BREZ ZAMUDNIN
Na dan slovenskih splošnih knjižnic novim članom poklanjamo letno članstvo, predolgo 
izposojeno gradivo pa lahko vrnete brez zamudnine.

21. november - LITERARNI OBRAZI NAŠEGA KRAJA 
Razstava literarnih del domačih avtorjev. Razstava bo na ogled do konca novembra.

22. november ob 18. uri - ISLANDIJA – dežela ognja, ledu in prvinske narave
potopisno predavanje Kristine Janše
Kristina Janše, Korošica, ki se rada vrača v rodni Dravograd, želi z vami deliti čudovito in 
nepozabno izkušnjo potepanja po Islandiji.

PRAVLJIČNA URA ZA OTROKE OD 3. DO 7. LETA vsak torek ob 16.30
Pravljične ure z ustvarjalnimi delavnicami otrokom približajo svet pisane besede, bogatijo 
besedni zaklad in spodbudijo potrebo po branju. V Knjižnici Dravograd oživi pravljični svet 
vsak torek ob 16.30 uri.



P atronažno varstvo je posebna oblika 
zdravstvenega varstva, ki opravlja aktiv-
no zdravstveno in socialno varovanje 

posameznika, družine in skupnosti.

POSVETOVALNICA V LOKALNI 
SKUPNOSTI

Izvaja se na pacientovem domu, v zdravstvenem 
domu, v lokalni skupnosti in na terenu. Način in 
mesto delovanja opredeljujeta patronažno var-
stvo kot tisti del primarnega zdravstvenega var-
stva, ki najhitreje spozna družbene spremembe 
in se nanje lahko tudi hitro in učinkovito odzove. 
Z nadgradnjo preventivnih programov v primar-
nem zdravstvenem varstvu tudi v okviru patro-
nažne službe izvajamo dodatne preventivne 
aktivnosti.

Namen teh aktivnosti je:
-  prispevati k vključevanju ranljivih oseb v pre-
ventivne programe,
-  zmanjševanju neenakosti v zdravstvu in 
-  nadgradnji preventivnega dela v patronažnem 
varstvu.

Z izvajanjem posvetovalnic za krepitev 
zdravja v lokalni skupnosti ob vnaprej do-
ločenih terminih diplomirane medicinske 
sestre v patronažnem varstvu dodatno pri-
spevamo k vključevanju ranljivih skupin v 
preventivno zdravstveno varstvo ter krepitvi 
zdravja v lokalni skupnosti.

V okviru posvetovalnic lahko izvajamo: 
-  individualna svetovanja (izbira osebnega 
zdravnika, pediatra, ginekologa, zobozdravnika, 
pomoč žrtvam nasilja, idr.),
-  pomagamo pri ureditvi obveznega zdravstve-
nega zavarovanja,

-  predstavljamo in usmerjamo ljudi v delavni-
ce v centrih za krepitev zdravja, izvajamo krajša 
predavanja (cepljenje proti gripi, cepljenje proti 
klopnemu meningoencefalitisu, samopregledo-
vanje dojk, zaščita pred soncem …)
-  krajše delavnice (v sodelovanju z izvajalci iz 
standardnega tima CKZ),
-  osnovne meritve vitalnih funkcij (RR, KS, HOL, 
P...).

S takim načinom delovanja omogočamo ran-
ljivim osebam lažje vključevanje v preventivne 
obravnave ter krepimo zdravje v lokalni skupno-
sti. 

Z izvajanjem posvetovalnic v lokalnih sku-
pnostih bomo začeli z mesecem novem-
brom, in sicer:
-  KS Dravograd: ZD Dravograd – sejna soba, 
07.11. 2018, med 17. in 19. uro;
-  KS Šentjanž:  v prostorih jedilnice OŠ, 13.11. 
2018, med 17. in 19. uro;
-  KS Trbonje: v prostorih OŠ Trbonje, 14.11. 
2018, med 17. in 19. uro;
-  KS Črneče:  v prostorih OŠ Črneče, 20.11. 2018 
med 17. in 19. uro;
-  Ojstrica: v prostorih OŠ Ojstrica, 20.11. 2018 
med 17. in 19. uro;
-  KS Libeliče:  v prostorih  OŠ Libeliče, 27.11. 
2018 med 17. in 19. uro.

Veselimo se srečanja z vami in upamo na čim ve-
čjo udeležbo! Naročnik oglasa: Lista Marjana Šarca
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OBSTOJEČE SUBVENCIJE ZA PRENOVO 
VEČSTANOVANJSKIH STAVB

N a spletni strani Eko sklada, slovenskega 
okoljskega javnega sklada, je objavljen 
javni poziv Nepovratne  finančne spod-

bude  za nove skupne naložbe večje energijske 
učinkovitosti starejših večstanovanjskih stavb. 
To so stavbe  s tremi  ali več stanovanji. Stavbe 
se morajo nahajati na  območju  Republike Slo-
venije.

Javni poziv namenja  10 milijonov  EUR  nepo-
vratnih  sredstev   za  nove  naložbe  v  večjo  
energijsko  učinkovitost starejših  večstano-
vanjskih  stavb,  in sicer za: 
1. toplotno  izolacijo fasade,  
2. toplotno  izolacijo strehe   ali  stropa  proti  
neogrevanemu  prostoru, 
3. optimizacijo  sistema  ogrevanja  in  
4. za obsežno  energetsko  obnovo.

Z namenom,  da se k odločitvi za energetsko  
obnovo večstanovanjske stavbe spodbudi vse 
lastnike stanovanj v večstanovanjskih stavbah, 
javni poziv omogoča, da nepovratno finančno 
spodbudo  prejmejo  vsi lastniki stanovanj  (fi-
zične osebe,  stanovanjski skladi, gospodarske 
družbe idr.) in ne samo fizične osebe kot prej!

Socialno šibki etažni  lastniki še  vedno  lahko  
pridobijo  spodbudo  v celotni  višini njihovega 
deleža  pri sofinanciranju  naložbe.  Vlogo, ki je 
dostopna na spletni  strani  Eko sklada, mora 
upravnik, predsednik skupnosti lastnikov ali 
drugi pooblaščenec/skupni predstavnik upra-
vičenih oseb obvezno oddati še pred pričet-
kom izvajanja del!

Skladno s smernicami države  in  EU so  spod-
bude  bolj usmerjene  in  višje  za obsežno 
energijsko prenovo stavb. Tako so spodbude  

za izvedbo le enega  posameznega  ukrepa 
(toplotne izolacije fasade, toplotne izolacije 
strehe  oz. stropa proti neogrevanemu  pro-
storu ali optimizacije sistema ogrevanja) nižje 
v primerjavi s preteklimi leti, in znašajo do 20 
%  priznanih stroškov naložbe. Znesek za vsak 
posamezen ukrep je omejen tudi nominalno! 

Višje nepovratne  finančne spodbude, in sicer 
v višini do 30 % priznanih stroškov nalož-
be, pa so  lahko  dodeljene  za izvedbo  dveh  
ukrepov  hkrati,  če  se  bo  en  ukrep  nanašal  
na optimizacijo ogrevalnega sistema, drugi 
pa na toplotno izolacijo na ovoju stavbe.  

Še višja spodbuda, do 40 % priznanih stro-
škov naložbe, pa je namenjena ukrepu ob-
sežne energetske obnove večstanovanjskih 
stavb, ki vključuje hkratno izvedbo toplotne 
izolacije fasade, toplotne izolacije strehe  ali 
stropa  proti neogrevanemu  prostoru  in 
optimizacijo  sistema ogrevanja, ter bo na-
črtovana na podlagi projekta za izvedbo del. 
V času izvajanja naložbe v ukrep obsežne 
energetske  obnove mora biti zagotovljen 
tudi projektantski in strokovni nadzor, kot ga 
določajo predpisi o graditvi objektov.

Javni poziv in dokumentacija za prijavo sta na 
voljo na spletni strani www.ekosklad.si. Na-
tančne podatke o razpisu lahko občani pri-
dobite tudi v Svetovalnih pisarnah ENSVET! 
Na Koroškem delujejo svetovalne pisarne v 
Slovenj Gradcu, v Vuzenici in na Ravnah.

Naročnik oglasa: Lista Marjana Šarca
Bistriška cesta 10 A, Šmarca, 1241 Kamnik
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APEX
# VULKANIZERSTVO

NASPROTI HOTELA KOROŠICA

Pro�m, Mihael Ambrož s.p.,  Otiški Vrh 26d, Šentjanž pri Dravogradu
OTIŠKI VRH 26D, ŠENTJANŽ PRI DRAVOGRADULOKACIJA:  

NAROČI  SE:   041 727 288 

VELIKA IZBIRA ZIMSKIH PNEVMATIK 

BREZ ČAKANJA, REZERVIRAJ SVOJ TERMIN! 

MOŽNOST PLAČILA NA OBROKE! 


