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VSEBINA
Stičišče od 1. decembra 2018 do 31. januarja 2019

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

Fotografija na naslovnici: Zdenko Kupčič
Rok za oddajo vsebin za  februarsko številko je 15. januar 2019.

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, december  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. DECEMBRA 2018 DO 31. JANUARJA  2019

Kotiček Občine Dravograd: ČESTITKA

Napoved dogodka: KONCERT DRAVOGRAJSKEGA SEKSTETA »VANDRANJA«

Pretekli dogodek:  19. PESNIŠKA OLIMPIJADA

Bili smo tam

Obvestila

Ekologija: ZMANJŠANJE TOPLOTNIH IZGUB ZARADI PREZRAČEVANJA
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Klub koroških študentov vas vabi na praznično 
obarvano ustvarjalno delavnico, kjer boste iz sta-
rih oblačil in kosov blaga ustvarjali nova darila. 
Izdelali boste peresnice, torbe za nakupovanje ali 
toaletne torbice, ki so lahko odlično darilo za naše 
najdražje. Za material in orodje bo poskrbljeno, če 
pa imate doma odvečen kos blaga ali starih obla-
čil, vas vabijo, da to prinesete s seboj. Udeležba 
je brezplačna, potrebujete samo dobro voljo ter 
ustvarjalne roke. Delavnico bo vodila Saša Nemec. 
Ob 18.00, Mladinski center Dravograd

Marjan Petan sodi med legende slovenske po-
pularne scene, kar 40 let je bil član legendarnega 
New Swing Quarteta. Tudi Majda Petan je  stara 
znanka slovenskih in tujih, zlasti avstrijskih glas-
benih odrov. Prepevanje in osrečevanje ljudi s 
pomočjo glasbe ju polni z energijo, zaradi kate-
re mnogo lažje premagujeta življenjske napore. 
Delček prazničnega vzdušja želita pričarati tudi 
v Dravogradu, zato vas vabita na koncert. Cena 
vstopnice je 7€.

Ob 16.00, cerkev sv. Vida
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DAN ZA ... IZBOR PRIREDITEV IN DOGODKOV

DAN ODPRTIH VRAT 
DRUŠTVA INVALIDOV
ponedeljek, 3. december

Člani društva bodo obiskovalcem pokazali re-
zultate celoletnega dela. Zanimivi so predvsem 
novi izdelki njihove skupine ročnih del Mravljice 
in seveda slikarjev. Sodelujočim učencem v pe-
dagoški akciji bodo podelili priznanja in praktične 
nagrade. V tem letu jih je sodelovalo več kot 30 s 
pisnimi izdelki in risbami. Vabljeni!

Ob 9.00, prostori Društva invalidov 
Dravograd

POTIPAJ ZGODBO O 
BARONIH KOMETRIH

Koroški pokrajinski muzej, Muzej Dravograd vas 
na 'Ta veseli dan kulture' vljudno vabi na predsta-
vitev dopolnjene vsebine stalne razstave Kometri, 
baroni s Pukštajna (1817-1932). V preteklem letu 
so razstavo dopolnili z interaktivnim didaktičnim 
gradivom za mlajšo populacijo, tokrat pa razstavi 
dodajajo še vsebine, prilagojene za obiskovalce 
z motnjo vida. Projekt je muzej izvedel v sodelo-
vanju s Pedagoško fakulteto v Mariboru, avtorici 
zasnove gradiva sta Tamara Šuc in kustodinja Ale-
ksandra Čas.

Ob 11.00, Dvorec Bukovje

10. RAZSTAVA 
KLEKLJANIH ČIPK
ponedeljek, 10. december

Članice Društva klekljaric Koroške, sekcije Sotočje 
Dravograd, vas vabijo na otvoritev 10. tradicional-
ne razstave klekljanih čipk. Vsaka čipka je nekaj 
posebnega in enkratnega. Čeprav je narisana po 
predlogi, je unikat, saj jo klekljarica izdela malo po 
svoje. Te drobne nitke so spletene z veliko potr-
pljenja in ljubezni. Razstava bo odprta do 21. de-
cembra. 

Ob 17.00, Infopisarna Dravograd

KKŠ PRAZNIČNA 
PREDELOVALNICA
sobota, 15. december

05
STRAN

KONCERTI PIHALNIH 
GODB
sobota, 22. in sreda, 26. december

Konec leta godbe na pihala naše občine tradici-
onalno pripravijo koncerte. Prva bo tokrat Godba 
na pihala Trbonje, ki vas vabi, da jim prisluhnete 
v gasilskem domu Trbonje. Ob tem bodo pri-
pravili tudi tržnico izdelkov vrtca Trbonje. Pihalni 
orkester Šentjanž pa bo svoj program predstavil 
v telovadnici OŠ Šentjanž. Skupaj z njimi bomo 
obeležili dan samostojnosti in enotnosti. Vabljeni!

Ob 19.00, gasilski dom Trbonje in ob 
17.00, telovadnica OŠ Šentjanž

AZIONE UTILE
petek, 11. januar

Projekt  Azione Utile: javni prevoz – mobilnost 
prihodnosti!? je vključeval intervencije z zaintere-
sirano javnostjo,  kjer so zbirali mnenja in oseb-
ne izkušnje lokalne skupnosti ter širše družbe na 
temo javni prevoz, kreirali so tematske razprave in 
hkrati spomnili na dostikrat pozabljene ugodno-
sti javnega prometa. Rezultati projekta so prika-
zani na kolažih, ki bodo predstavljeni na razstavi. 
Hkrati bo predstavljeno tudi delo Mladinskega 
centra Dravograd,  Kluba koroških študentov in 
drugih posameznikov, ki delujejo znotraj centra.

Ob 12.00, Mladinski center Dravograd

PRAZNIČNI KONCERT 
MAJDE IN MARJANA 
PETANA
nedelja, 6. januar AVSTRALIJA

četrtek, 31. januar
Andreja Avberšek je doživela Avstralijo, ki jo po-
znajo redki. Odpravila se je na 26-dnevno poto-
vanje po nerazviti Avstraliji, prostrani puščavi, ču-
dovitih neposeljenih zalivih z belo peščeno plažo 
in koralnim grebenom. Plavala je z mantami, hra-
nila divje delfine in na vsakem koraku srečevala 
kuščarje, kenguruje, papige,… Več o Andrejinih 
pustolovščinah najdete na spletni strani https://
andrejasworld.com.  
Ob 18.00, Knjižnica Dravograd

ponedeljek, 3. december



KOŠARKA - kadeti – 2. SKL
DRAVOGRAD KOROŠKA : PETROL 
OLIMPIJA B 
Ob 9.00, Dvorana ŠPiC D

ADVENTNA TRŽNICA
Tržnica domače obrti.
Od 9.30 dalje, Kulturni dom Pliberk

VANDRANJA - KONCERT 
DRAVOGRAJSKEGA SEKSTETA
Po nekajletnem zatišju vas Dravograjski 
sekstet zopet vabi na svoj veliki letni 
koncert. V goste so povabili še vrhunsko 
zasedbo saksofonistov Saxbeat.
Ob 19.00, Dvorana ŠPiC D

ČARODEJ ANDREJ RAZVESELJUJE 
OTROKE
Na predstave lahko pripeljete tudi otroke, 
ki ne obiskujejo vrtca!
Ob 8.00 v vrtcu Libeliče; 
ob 9.00 v vrtcu Črneče; 
ob 10.15 v vrtcu v Šentjanžu;
ob 12.00 v vrtcu na Ojstrici.

DAN ODPRTIH VRAT DRUŠTVA 
INVALIDOV DRAVOGRAD
Vabljeni na ogled njihovega dela ter rezul-
tatov skupne pedagoške akcije z učenci. 
Več na strani 4.
Ob 9.00, prostori Društva invalidov 
Dravograd

POTIPAJ ZGODBO O BARONIH 
KOMETRIH
Koroški pokrajinski muzej, Muzej Dravo-
grad vas na "Ta veseli dan kulture" vljudno 
vabi na predstavitev dopolnjene vsebine 
stalne razstave Kometri, baroni s Pukštaj-
na (1817-1932), primerne predvsem za 
mlajšo populacijo. Podrobnosti na strani 4.
Ob 11.00, Dvorec Bukovje

BOŽIČNO-NOVOLETNI BAZAR
Učenci bodo na stojnice postavili svoje 
izdelke.
Od 16.00 do 17.00, jedilnica OŠ Šentjanž

TA VESELI DAN KULTURE V DOMU 
SVETE EME IN STANOVANJSKI SKUPINI 
SONČEK DRAVOGRAD
Knjižnica Dravograd kot organizator bo za 
varovance obeh ustanov pripravila skeč, 
Nakup lovske opreme, v izvedbi gledališke 
skupine KD Črneče.
Ob 16.00, Dom svete Eme Šentjanž

KONCERT UČENCEV GŠ RAVNE NA 
KOROŠKEM, ODDELEK DRAVOGRAD
Ob 18.30, jedilnica OŠ Neznanih talcev 
Dravograd

ZIMSKA PRAVLJICA DRAVOGRADA –
IZDELAVA ADVENTNEGA VENCA
TD Dravograd  vas vabi na izdelavo in po-
stavitev velikega adventnega venca pred 
cerkvijo ter božično zgodbo v cerkvi.
Ob 10.00, pred cerkvijo sv. Vida

MIKLAVŽ PRIHAJA – KOMIČNA 
OPERETA - PREMIERA
Nastopajo Solisti, pevci in pevke MePZ 
»Peca«, MoPZ »Franc Leder-Lesičjak«, 
MoPZ »Foltej Hartman« in Oder 73-Gleda-
lišče ob Dravi. Prireditelji so KPD Globasni-
ca, Oder 73-Gledališče ob Dravi in Kulturni 
dom Pliberk.
Ob 19.00, Kulturni dom Pliberk

MALI OGLASI
Komedija v izvedbi KD Bratov Dobrotinšek 
iz Škofje vasi. Predstava je za abonma 
in izven. Še vedno lahko kupite tudi 
abonmajske vstopnice pred predstavo. 
Vstopnica za predstavo znaša 6 €.
Ob 18.00, večnamenska dvorana 
Gasilskega doma Črneče

MIKLAVŽ PRIHAJA – KOMIČNA 
OPERETA - PONOVITEV
Nastopajo Solisti, pevci in pevke MePZ 
»Peca«, MoPZ »Franc Leder-Lesičjak«, 
MoPZ »Foltej Hartman« in Oder 73-Gleda-
lišče ob Dravi. Prireditelji so KPD Globasni-
ca, Oder 73-Gledališče ob Dravi 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
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SOBOTA, 1. december

NEDELJA, 2.december

KKŠ PRAZNIČNA PREDELOVALNICA
Delavnico pod vodstvom Saše Nemec, na 
kateri boste iz starih oblačil in kosov blaga 
ustvarjali nova darila.  Več o tem preberite 
na strani 4.
Ob 18.00, Mladinski center Dravograd

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

10. TRADICIONALNA RAZSTAVA 
KLEKLJANIH ČIPK
Članice Društva klekljaric Koroške, sekcije 
Sotočje Dravograd, vas vabijo na otvoritev 
tradicionalne razstave. Več preberite na 
strani 4.
Ob 17.00, Infopisarna Dravograd

ČARODEJ ANDREJ RAZVESELJUJE 
OTROKE
Na predstave lahko pripeljete tudi otroke, 
ki ne obiskujejo vrtca!
Ob 8.00 v vrtcu Trbonje;
ob 9.15 v vrtcu Dravograd;
ob 10.15 v vrtcu na Robindvoru.

PRAVLJIČNA URA
Otroci bodo tokrat izdelovali novoletne 
okraske in z njimi okrasili pravljično sobo 
in novoletno jelko.
Ob 16.30, Knjižnica Dravograd
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PONEDELJEK, 10. december

SREDA, 12. december
KLUBSKI VEČER DRUŠTVA UPOKOJEN-
CEV DRAVOGRAD – POGOVOR Z 
dr. ERVINOM PEČNIKOM
Ob 17.00, Knjižnica Dravograd

SOBOTA, 15. december

PONEDELJEK, 3. december TOREK, 4. december

NEDELJA, 16. december
KOŠARKA – pionirji U-15 - 1. SKL 
DRAVOGRAD KOROŠKA A: AJDAS 
LENART
Ob 10.00, dvorana ŠPiC D 

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

NJOFRA
Gledališka predstava v okviru abonmaja. 
Nastopa Mestno gledališče Ptuj. Prire-
ditelja sta Slovenska prosvetna zveza in 
Kulturni dom Pliberk.
Ob 19.30, Kulturni dom Pliberk

SOBOTA, 8. december

Foto: Zdenko Kupčič

KOLEDAR PRIREDITEV IN DOGODKOV od 1. decembra do 31. januarja



KEGLJANJE  - SPRINT REGIJSKO
Ob 14.00, kegljišče Dravograd

VESELI DECEMBER V TRBONJAH
Prireja Godba na pihala Trbonje s KS Trbo-
nje. Glasbeno dogajanje do večera.
Ob 16.00, pred Gasilskim domom Trbonje

S SMEHOM V NOVO LETO
Tradicionalni večer smeha in dobre volje s 
Kimperk teatrom.
Ob 19.00, Dvorana ŠPiC D

GLASBENI PROGRAM Z ALJAŽEM IN 
KRISTINO RAVNJAK
Ob 15.00, Koroški dom starostnikov

PROSLAVA OB DNEVU SAMOSTOJNOSTI 
IN ENOTNOSTI TER BOŽIČNO-NOVOLETNI 
KONCERT PIHALNEGA ORKESTRA 
ŠENTJANŽ
Ob 17.00, telovadnica OŠ Šentjanž

PREGLEDNA RAZSTAVA LIKOVNE 
SEKCIJE KULTURNEGA DRUŠTVA 
DRAVOGRAD
Domači amaterski likovniki se bodo pred-
stavili s svojimi izbranimi deli preteklega 
leta. 
Ob 17.00, Infopisarna Dravograd

PRAZNIČNI  KONCERT MAJDE IN 
MARJANA PETANA
Zakonca Petan želita delček prazničnega 
vzdušja pričarati tudi v Dravogradu, zato 
vas vabita na koncert. Podrobnosti na 
strani 5.
Ob 16.00, cerkev sv. Vida

NORI NA LJUBEZEN
Komedija v izvedbi gledališke skupine 
Studio A iz Slovenj Gradca. Predstava je za 
abonma in izven. Vstopnica za predstavo 
znaša 6 EUR.
Ob 18.00, večnamenska dvorana 
Gasilskega doma Črneče

KOŠARKA – pionirji –U-15 – 2. SKL 
DRAVOGRAD KOROŠKA B: HOPSI 
POLZELA
Ob 16.30, Dvorana ŠPiC D

KOŠARKA – pionirji –U-15 – 2. SKL 
DRAVOGRAD KOROŠKA B: HOPSI 
POLZELA
Ob 18.30, Dvorana ŠPiC D

LETNI KONCERT MePZ LIBELIČE
Tradicionalni letni koncert z gostjami, Trio 
Amoroso.
Ob 17.00, cerkev Sv. Martina v Libeličah

BOŽIČNO-NOVOLETNI KONCERT 
GLASBENE SEKCIJE KATICA
Koncert mladih s prihodom dedka Mraza 
in palčkov.
Ob 17.00, Dvorec Bukovje

ZIMSKA PRAVLJICA DRAVOGRADA NA 
ROBINDVORU 
Okrasitev novoletne jelke ter predpraznič-
no druženje ob toplih napitkih, sladkih pri-
grizkih, obisku božička in glasbi. Organiza-
torja sta TD Dravograd in KS Dravograd.
Ob 16.00, na igrišču Robindvor

ZIMSKA PRAVLJICA DRAVOGRADA V 
TRGU
Postavitev jaslic in okrasitev novoletne 
jelke ter predpraznično druženje ob toplih 
napitkih in sladkih dobrotah. Organizator-
ja sta TD Dravograd in KS Dravograd.
Ob 10.00, pred cerkvijo sv. Vida 

NOGOMET – 12. FUTSAL TURNIR
Eden največjih in najkakovostnejših dvo-
ranskih turnirjev v Sloveniji bo potekal od 
9. ure dalje v dvorani ŠPiC D.  Vse informa-
cije o turnirju dobite na tel.št.  040 815 817 
(Simon NAGLIČ). Več o tem pa na FB strani 
«Futsal Dravograd«. Vstopnine ni.
Od 9.00, Dvorana ŠPiC D

BOŽIČNO-NOVOLETNI KONCERT 
GODBE NA PIHALA TRBONJE Z GOSTI
Na tradicionalni prireditvi bo tudi tržnica 
izdelkov vrtca Trbonje. 
Ob 19.00, Gasilski dom Trbonje

KOŠARKA - kadeti – 2. SKL
DRAVOGRAD KOROŠKA : HPG BREŽICE
Ob 17.00, Dvorana ŠPiC D

BRANJE OB KAVI
Si z branjem popestrite dolgočasne dni? 
Vas knjiga popelje v domače, morda tuje 
kraje, na srečanja z zanimivimi ljudmi? Ste 
se že pridružili branju za odrasle KOROŠCI 
PA BUKVE BEREMO? Na srečanjih ob kavici 
bomo predstavljali in se pogovarjali o knji-
gah, ki ste jih prebrali in jih želite priporoči-
ti drugim. Vabljeni!
Ob 10.00, Knjižnica Dravograd

BOŽIČNI KONCERT Z BOŽIČNO 
TRŽNICO
Ob 16.00, Koroški dom starostnikov

ZIMSKA PRAVLJICA V ŠENTJANŽU
Postavitev zimske vasi, okrasitev novoletne 
jelke, obisk božička ter druženje ob toplih 
napitkih in sladkih prigrizkih. Vabita TD 
Dravograd in KS Šentjanž pri Dravogradu.
Ob 16.30, pred Domom borcev

Terminski razpored prireditev in dogodkov v občini Dravograd

ČETRTEK, 20. december

KOLEDAR PRIREDITEV IN DOGODKOV od 1. decembra do 31. januarja08
STRAN

PETEK, 21. december

PONEDELJEK, 24. december
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NEDELJA, 6. januar

NEDELJA, 23. december

PONEDELJEK, 7. januar

SOBOTA, 5. januar

januar 2019SOBOTA, 22. december

TOREK, 25. december
UPRIZORITEV ŽIVIH JASLIC
Kulturno društvo BROD Trbonje vabi na  
ogled uprizoritve "ŽIVIH  JASLIC" .
Ob 19.00, na dvorišču nekdanje gostilne 
Galun

PETEK, 28.december

SOBOTA, 29. december

NEDELJA, 30. december
ZIMSKA PRAVLJICA - KONCERT 
ANSAMBLA SAŠA AVSENIKA IN 
SLOVENSKEGA OKTETA
Večer najlepših prazničnih melodij v izved-
bi dveh mednarodno priznanih slovenskih 
sestavov. Moči so združili Ansambel Saša 
Avsenika in Slovenski oktet. Vstopnice si 
lahko zagotovite na vseh Petrolih, Poštah, 
v sistemu Eventim.si, na spletni strani 
www.komedije.si, v Wolf baru Dravograd 
in TIC Dravograd. Za skupinska naročila 
dravograjskih društev veljajo cene s popu-
stom. Vabljeni na Zimsko pravljico!
Ob 18.00 dvorana ŠPiC D

SREDA, 26. december



Terminski razpored prireditev in dogodkov v občini Dravograd
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TOREK, 8. januar
STOJI, STOJI TAM HIŠA ZIDANA
Bogomir Fajmut - Fajči v sodelovanju z 
Zdenkom Kupčičem pripravlja razstavo 
fotografij dravograjskih zgradb, ki so pod 
zaščito spomeniškega varstva. Vabljeni!
Ob 16.00, Galerija Fajči v Trgu 4. julija

BRANJE OB KAVI
Na srečanjih ob kavici bomo predstavljali
in se pogovarjali o knjigah, ki ste jih 
prebrali in jih želite priporočiti drugim. 
Vabljeni!
Ob 10.00, Knjižnica Dravograd

EVFONIJA - KONCERT NEJCA MERCA
Koncert Nejca Merca (evfonij) z gostoma 
Urošem Vegljem  (tuba) in Tjašo Šulc Deja-
novič (klavir). Vabljeni!
Ob 19.00, Dvorec Bukovje

RAZSTAVA AZIONE UTILE
Razstava kolažev mednarodnega projekta 
Javni prevoz – mobilnost prihodnosti!?  
ter predstavitev dela MCD. Več o tem na 
strani 5.
Ob 12.00, Mladinski center Dravograd

PETEK, 11. januar

NEDELJA, 13. januar

SOBOTA, 12. januar
KOŠARKA - kadeti – 2. SKL
DRAVOGRAD KOROŠKA : ILIRIJA
Ob 14.00, Dvorana ŠPiC D

KOŠARKA – člani 4. SKL-vzhod
DRAVOGRAD KOROŠKA : ŠENTVID 
LJUBLJANA
Ob 20.00, Dvorana ŠPiC D

KOŠARKA – pionirji U-15 - 1. SKL 
DRAVOGRAD KOROŠKA A : RADENSKA 
CREATIV
Ob 17.00, Dvorana ŠPiC D

POSLEDICA OBOLENJA NAŠIH OČI
Predavanje Marka Klinca bacc. ing. opt., 
edinega optometrista na Koroškem in 
mojstra očesne optike. Organizator je 
Društvo upokojencev Dravograd. 
Ob 18.00, Knjižnica Dravograd

SREDA, 16. januar

ČETRTEK, 17. januar

SOBOTA, 19. januar
KEGLJANJE – 2. SLOVENSKA LIGA 
vzhod
KK DRAVOGRAD : TRO KOROTAN
Ob 17.00, Kegljišče Dravograd

LOVSKA RAZSTAVA
Razstava bo odprta do ponedeljka, 28. 
januarja. Vabljeni!
Cele dneve, Kulturni dom Pliberk

DOBRODELNI KONCERT ZA LOVRA
Dravograjčani in glasbeni prijatelji bomo 
z organizacijo velikega dobrodelnega 
koncerta zopet družno priskočili na pomoč 
pri zdravljenju malega Lovra. Nastop je 
potrdila že vrsta znanih glasbenikov zato 
prijazno vabljeni tudi vi!
Ob 17.00, Dvorana ŠPiC D

NEDELJA, 20. januar

SOBOTA, 26. januar
KOŠARKA - kadeti – 2. SKL
DRAVOGRAD KOROŠKA : CALCIT 
BASKETBALL
Ob 14.00, Dvorana ŠPiC D
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NEDELJA, 27. januar
KOŠARKA – pionirji U-15 - 1. SKL 
DRAVOGRAD KOROŠKA A : AKK 
BRANIK ČRNI
Ob 16.30, Dvorana ŠPiC D

KOŠARKA – mladinci - 1.B SKL 
DRAVOGRAD KOROŠKA : ELEKTRA 
ŠOŠTANJ
Ob 18.30, Dvorana ŠPiC D

ČETRTEK, 31. januar
PRVENSTVO KOROŠKE POKRAJINSKE 
ZVEZE UPOKOJENCEV V VELESLALOMU
Ob 10.00, smučišče Bukovnik

AVSTRALIJA - POTOPISNO PREDAVANJE 
Avanturističen outback s 4WD camper-
vanom, potopisno predavanje Andreje 
Avberšek. Več na strani 5.
Ob 18.00, Knjižnica Dravograd

Foto: Zdenko Kupčič

KOLEDAR PRIREDITEV IN DOGODKOV od 1. decembra do 31. januarja



v

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

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 VABLJENI!

v



Prijetne božično-novoletne praznike   
z željo, da bomo drug drugemu lepšali 

življenje tudi v 2019!

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



KONCERT DRAVOGRAJSKEGA 
SEKSTETA »VANDRANJA«

PO NEKAJ LETIH ZATIŠJA VAS DRAVOGRAJSKI SEKSTET, NASLEDNIK DRAVOGRAJSKEGA OKTETA, ZOPET 
VABI NA SVOJ VELIKI LETNI KONCERT, KI BO V SOBOTO, 8. DECEMBRA 2018, OB 19. URI V DVORANI ŠPiC 
D. V GOSTE SO POVABILI ŠE VRHUNSKO ZASEDBO SAKSOFONISTOV SAXBEAT.

paj z nami in našo pesmijo podoživite naša 
vandranja in spoznate naše prijatelje. 

Začeli bomo doma na Koroškem s koroško 
pesmijo ter prevandrali Slovenijo z nekaj 
vokalnimi priredbami. Spoznali bomo naše 
goste, trio vrhunskih saksofonistov Saxbeat, 
s svojim prečudovitim glasom pa se nam 
bosta pridružili tudi vokalistki in življenjski 
sopotnici naših dveh pevcev - Mateja in Ja-
smina. Za zaključek bomo odvandrali še v 
Dalmacijo in se na koncu vrnili nazaj domov 
v našo prelepo Slovenijo in na Koroško. 

Vljudno vabljeni.

Pet let je minilo odkar je iz bivšega Dravograj-
skega okteta poznanega tudi kot Oktet IGEM, 
nastal zdajšnji Dravograjski sekstet. Lahko re-
čemo, da nas na Dravograjski oktet  vežejo 
lepi spomini, saj smo lahko ponosni na naša 
gostovanja tako po Sloveniji kot tudi v tujini. 

Vendar se vsaka še tako lepa zgodba enkrat 
konča, odprejo pa se nova poglavja in novi 
izzivi. V tem času se je nabralo veliko izku-
šenj, dogodkov, in nenazadnje pesmi, ki bi 
jih radi delili z vami. Dravograjski sekstet je 
bil v tem času vseskozi aktiven. Sodelovali 
smo na raznih prireditvah, pevskih revijah, 
številnih nastopih ter prevandrali več dr-
žav, le energije za kakšen večji dogodek v 
domačem kraju nam je vedno zmanjkalo.

Ideja za večji projekt v dvorani Špic D je 
zorela kar nekaj časa, zdaj pa menimo 
da je čas, da tudi vas povabimo, da sku-

V andranja. Na kaj pomislimo, ko slišimo 
to besedo? Potepanje, popotovanje, 
potovanje - vse to boste našli v slovar-

ju slovenskega knjižnega jezika. Malokdo pa 
ve, da so včasih potujočim pevcem in glas-
benikom pravili tudi »vandrovci«.

v

sobota,  
1.12. 2018

U- 13

nedelja,  
2.12. 2018

U- 15
www.nkdravograd.com
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NAPOVED DOGODKA
BESEDILO in FOTOGRAFIJA:  Dravograjski sekstet



ZLATA OLIMPIJCA 19. PESNIŠKE OLIMPIJADE STA TANJA BOŽIĆ IZ LJUBLJANE IN TOM VEBER IZ 
MARIBORA!

Pesniška olimpijada je projekt, namenjen 
dijakom in študentom, ki pišejo poezijo in 
želijo obogatiti svoje znanje o umetnosti pi-
sanja literarnih del, se seznaniti z različnimi 
tehnikami in slogi pisanja, se družiti z mladi-
mi ustvarjalci, z njimi deliti pesniški navdih, 
se postaviti v vlogo poslušalca in ovrednotiti 
svoje pesmi in pesmi drugih ter se predsta-
viti javnosti.

Na letošnjo že 19. Pesniško olimpijado se 
je prijavilo 31 dijakov in študentov iz cele 
Slovenije. Mentor dr. David Bedrač, pesnik, 
literarni mentor in urednik, ki je bil letos že 
sedmič mentor delavnic, je med vsemi pri-
javljenimi na delavnice, ki so potekale 17. in 
18. novembra povabil 22 prijavljenih, delav-
nic pa se je dejansko udeležilo 19 izbranih. 

Dr. David Bedrač je na literarnem večeru raz-
glasil 7 olimpijskih finalistov, katerih poezija

bo objavljena v prihodnjih dveh številkah 
revije Mentor. Finalisti so postali Lea Dia-
na Dajčman, Tom Veber, Nika Gradišek, 
Tanja Božić, Gaja Jakopin, Veronika Raz-
potnik in Fabian Kerec. Tanja Božić in Tom 
Veber sta bila nato razglašena za zlato olim-
pijko in olimpijca. Za nagrado bosta prejela 
kotizacijo za Literarno šolo JSKD za leto 2019, 
organizacijo literarnega večera in že ome-
njeno objavo pesmi v reviji Mentor. Knjižne 
nagrade in priznanja so prejeli tudi vsi ude-
leženci 19. Pesniške olimpijade in nagrajenci 
8. Mlade pesniške olimpijade. 

Na natečaj 8. Mlade pesniške olimpijade, 
namenjen osnovnošolcem, ki pišejo pesmi-
ce v slovenskem jeziku, in poteka v okviru 
projekta Pesniška olimpijada, je prispelo 177 
pesmic iz 34 slovenskih osnovnih in po-
družničnih šol. Mladi so letos pisali pesmice 
na temo Sanjam, nagrade pa je strokovna 
komisija v sestavi Aleksandra Kocmut, pe-
snica in pisateljica, Maja Visinski Andrejc, 
pesnica in Barbara Žvirc, pesnica in vodja 
projekta Pesniška olimpijada, podelila dese-
tim mladim pesnikom in pesnicam. 

Na sobotnem literarnem večeru, ki ga je 
povezovala Ana Pisar, so se s svojo poezi-
jo predstavili udeleženci 19. Pesniške olim-
pijade ter 6 predstavnikov mlade pesniške 
generacije, nagrajencev 8. Mlade pesniške 
olimpijade. Za glasbeno poslastico je poskrbel 
pianist Izak Ban.

V Dravogradu se je v dvorcu Bukovje prvi 
dan pesniških delavnic pod mentor-
stvom pesnika in urednika dr. Davida 

Bedrača končal z literarnim večerom udele-
žencev že 19. Pesniške olimpijade, projekta, 
ki ga organizirata JSKD OI Dravograd in Zve-
za kulturnih društev Dravograd ob pomoči 
Javnega zavoda Dravit in KMKC Kompleks. 
Za zlata olimpijca sta bila po izboru mentorja 
razglašena Tanja Božić in Tom Veber. V ne-
deljo so mlade pesnice in pesniki ustvarjali 
še na dveh delavnicah.

18
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PRETEKLI DOGODEK
BESEDILO:  Barbara Žvirc, FOTOGRAFIJE:  Matic Grudnik

19. PESNIŠKA OLIMPIJADA
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MLADINSKI CENTER DRAVOGRAD

USTVARJALNO-IZOBRAŽEVALNE DELAVNICE ZA OTROKE - vsako sredo  od 17.00 do 18.30, dvo-
rana MCD
Delavnice se navezujejo na področja, kot so: robotika, konstruktorstvo, modelarstvo, 3D tisk  itd. Po-
stani naš član in obišči delavnice! Za prijavnico za članstvo nas kontaktirajte na izomodel.delavnice@
gmail.com.

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 potekajo v Dravogradu uradne ure, na katerih lahko študentje in dijaki s člansko izkazni-
co prevzamejo kupončke s popusti ter ugodnostmi, ki jih nudi sam klub. Če pa še niste član, se lahko 
tukaj tudi včlanite. Uradne ure so vsako soboto med 18.00 ter 20.00. Več podrobnosti o ugodno-
stih in kako pristopiti, pa najdete na naši spletni strani: http://klub-kks.si/ ali na naši Facebook strani.

VADBA ZA ZDRAVO HRBTENICO ZA STAREJŠE - vsak torek in četrtek  ob 8.30,  dvorana MCD
Vadba je prilagojena starejšim osebam. Izvaja se na stolih. Osredotoča se na krepitev mišic medenič-
nega dna, trupa in ramenskega obroča, odgovornih za zdravo hrbtenico. Več informacij 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. Sestavljena je 
iz poporodnih vaj za okrepitev maminega telesa ter preprostih vaj za dojenčka. Več informacij na 
telefonski številki: 040 671 690  (Jasna).

JUTRANJA TELOVADBA 1000 GIBOV – NA PROSTEM  - vsak delovni dan: Robindvor igrišče od 
7.30 – 8.00, elektrarniško naselje od 7.30 – 8.00, Tenis igrišče Meža od 8.00 - 8.30
Za udeležbo na telovadbi ne potrebujete predhodne kondicijske pripravljenosti, drage športne 
opreme ali polne denarnice. Vaje so preproste in primerne za vsakogar, izvajate jih po svojih zmo-
žnostih. Vadba je brezplačna! Pridružite se nam lahko kadarkoli!

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

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.
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OBVESTILA
Obvestila društev in drugih organizacij

DRUŠTVO UPOKOJENCEV DRAVOGRAD

Društvo upokojencev Dravograd vabi člane na prijeten zaključek leta, ki bo v četrtek, 27.12. 2018, 
ob 14. uri, v Hotelu Dravograd. Pridite, da se skupaj poveselimo.

Društvo upokojencev Dravograd in Hotel Dravograd vabita na druženje s plesom ob živi glas-
bi - vsako tretjo sredo v mesecu od 19. - 22. ure v Hotelu Dravograd. Prijazno vabljeni pari in 
posamezniki. 

KEGLJANJE - BOŽIČNO NOVOLETNI TURNIR

•  Petek, 28.12.2018, od 10.00 do 22.00.                            
•  Sobota, 29.12.2018, od 10.00 do 22.00. 
•  Nedelja, 30.12.2018, od 10.00 do 22.00. 
Turnir se odvija na kegljišču v športnem centru Dravograd.

KEGLJANJE - OBČINSKA LIGA
•  sobota, 1.12.2018 - 3. krog                                        •  sobota, 8.12.2018 - 4. krog          
•  sobota, 1.15.2018 - 5. krog                                        •  nedelja, 6.1.2019 - 6. krog           
•  sobota, 12.1.2019  7. krog                                         •  nedelja, 20.1.2019 - 8. krog
•  sobota, 26.1.2019 - 9. krog

NOGOMET – ZIMSKA LIGA

•  nedelja, 9.12.2018, od 9.00 do 14.00        TURNIR STAREJŠI DEČKI U-15
•  nedelja, 9.12.2018, od 14.00 do 17.30   TURNIR CICIBANI U-11
•  nedelja, 23.12.2018, od 9.00 do 12.30   TURNIR CICIBANI U-11
•  nedelja, 23.12.2018, od 13.00 do 16.00    TURNIR CICIBANI U-11
•  sobota, 5.1.2019, od 9.00 do 14.00    TURNIR MLAJŠI CICIBANI U-7
•  nedelja, 6.1.2019, od 12.00 do 16.00   TURNIR MLAJŠI DEČKI U-13
•  sobota, 12.1.2019, od 9.00 do 13.00    TURNIR MLAJŠI DEČKI U-13
•  nedelja, 13.01.2019, od 12.00 do 16.00    TURNIR CICIBANI U-11
•  sobota, 26.1.2019, od 9.00 do 13.00   TURNIR CICIBANI U-10
•  nedelja, 27.1.2019, od 12.00 do 16.00   TURNIR CICIBANI U-9
Zimska liga bo potekala v Dvorani ŠPiC D v Dravogradu.

NOGOMET – VETERANSKA LIGA V DVORANSKEM NOGOMETU

•  nedelja, 6.1. 2019 - 1. krog                                        •  nedelja, 13.1. 2019 - 2. krog
•  nedelja, 27.1. 2019 - 3. krog

Prva tekma se prične ob 8.30, druga ob 9.30 in tretja ob 10.30 v Dvorani ŠPiC D v Dravogradu.
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PLANINSKO DRUŠTVO DRAVOGRAD

BENEDIKTOVA POT (OD LABOTA DO ST. PAVLA)- nedelja, 2. december 2018
Vodnik in prijave:  Jožef Kladnik, 051 684 192 ali joze.kladnik@elektro-celje.si.
Tura:  lahka nezahtevna pot (L), 4 ure hoje.
Prevoz: Osebni avtomobili.
Opis ture: Benediktov pohod je organiziran vsako leto na prvo adventno nedeljo, kot čezmejni po-
hod v organizaciji Benediktincev iz St. Paula. Zberemo se pred cerkvijo v Labotu, avtomobile parki-
ramo pred cerkvijo in se s pohodniki iz Labota skupaj odpravimo na pot proti St. Paulu. Počitek in 
pogostitev je v gasilskem domu  v Ettendorfu. Pot nadaljujemo po gozdnih poteh do samostana 
Benediktincev v St. Paulu. Zadnji del poti je v večernih urah, zato je potrebna uporaba naglavnih sve-
tilk. V samostanu v St. Pavlu je sprejem pohodnikov iz petih smeri in zaključek pohoda s pogostitvijo. 
Za povratek z avtomobili iz St. Paula do Labota poskrbi organizator.

BOŽIČNO NOVOLETNI POHOD DO KONJUŠNICE ČRNEČE - četrtek, 20. december 2018
Vodnik in prijave:  Jožek Hartman, jozek.hartman@gmail.com, na OŠ Dravograd Franja Šmon Dre-
venšek, na OŠ Šentjanž pa Zdenka Krajnik.
Tura: lahka nezahtevna pot (L), 2 uri hoje.
Opis ture: Zberemo se ob 16. uri pred prenovljenim »starim mostom« čez Dravo pod pošto. Gremo 
čez  most in pot nadaljujemo prav tako čez prenovljeni železniški most preko Meže v smeri Črneč. 
Pot nas bo pripeljala do Črneškega zaliva, kjer bomo zavili desno na makadamsko cesto in se po 
polju sprehodili do konjušnice. Ne pozabite na naglavne lučke, bakle, svečke, saj je ravno v tem čar 
pohoda.

NOVOLETNI POHOD NA KOŠENJAK - sreda, 2. januar 2019
Vodnik in prijave:  Marjan Epšek, 031 316 392 ali marjanepsek@gmail.com.
Tura: Zahtevna zimska pot (Z), 5 do 6 ur hoje.
Opis ture: Novoletni pohod na Košenjak je tradicionalno vsako leto ob zaključku novoletnih prazni-
kov. Tura je izbrana glede na vremenske razmere. V primeru velike količine snega se pohod izvede 
le do planinskega doma. Tudi start pohoda se prilagaja ali iz Dravograda ali iz Ojstrice. Podrobnosti 
o pohodu bodo pravočasno objavljene na spletni strani in na oglasni deski Planinskega društva 
Dravograd. Vabimo vse planince na zimsko rekreacijo in skok v novo planinsko sezono.

SPOMINSKI POHOD K MEDVEDU - sobota, 26. januar 2019
Vodnik in prijave: Marjan Epšek, marjanepsek@gmail.com, Jožek Hartman, jozek.hartman@gmail.
com, na OŠ Dravograd Franja Šmon Drevenšek, na OŠ Šentjanž pa Zdenka Krajnik.
Tura: lahka nezahtevna pot (L), 2 uri hoje.
Opis ture: Zberemo se ob 9.15 pred Domom borcev v Šentjanžu, kjer se bomo pridružili ostalim 
pohodnikom. Pot nas bo vodila proti Kronski gori, nato bomo zavili proti odcepu za Dolanca in na-
daljevali po gozdu do Medveda. Ob 11 uri bo krajša spominska svečanost ob 74. obletnici pobojev 
pri Medvedu v Otiškem Vrhu, nato pa sledi druženje. Nazaj se vračamo po isti poti.



ZMANJŠANJE TOPLOTNIH IZGUB 
ZARADI PREZRAČEVANJA

E KO sklad, slovenski okoljski javni sklad sub-
vencionira vgradnjo prezračevanja z vra-
čanjem toplote odpadnega zraka v stano-

vanjski stavbi. Pravica do nepovratne finančne 
spodbude se dodeli za nakup in vgradnjo ene 
od oblik centralnega sistema prezračevanja ali 
lokalnih naprav za prezračevanje z vračanjem 
toplote odpadnega zraka (rekuperacijo).

Stanovanjske prezračevalne enote s sis-
temom za rekuperacijo toplote, namenjene 
centralnemu prezračevanju, morajo dosegati 
toplotni izkoristek rekuperacije toplote vsaj 
80 %, razen enot z entalpijskim prenosnikom 
toplote, ki morajo dosegati toplotni izkoristek 
rekuperacije toplote vsaj 74 %. Vse centralne 
prezračevalne enote pa ne smejo presegati 
specifične vhodne moči 0,45 W/(m3/h) (vatov 
na kubični meter na uro). Stanovanjske prezra-
čevalne enote za lokalno prezračevanje mo-
rajo dosegati toplotni izkoristek rekuperacije 
toplote vsaj 65 %.

Višina nepovratne finančne spodbude znaša 
do 20 % priznanih stroškov naložbe, vendar 
ne več kot 2.000 EUR za izvedbo centralnega 
prezračevalnega sistema v posamezni stano-
vanjski enoti oziroma največ 300 EUR na vgra-
jeno enoto lokalnega sistema prezračevanja. 

Priznani stroški vključujejo:
- nakup in vgradnjo naprave za centralno ali 
lokalno prezračevanje z vračanjem toplote od-
padnega zraka;
- nakup in vgradnjo sistema za distribucijo zra-
ka z elementi za vpihavanje in odsesavanje ter 
krmilnimi elementi;

-  nakup in vgradnjo sistema za predgrevanje 
zraka s toploto zemlje ali vode.

Nepovratne finančne spodbude se ne do-
deljujejo za naložbe, ki vključujejo dobavo 
in vgradnjo prototipne opreme in rabljenih 
strojnih naprav in opreme. Osnovni pogoj za 
dodelitev nepovratne finančne spodbude je 
pravočasno oddana in popolna vloga. Vloga 
mora biti oddana pred pričetkom del za izved-
bo naložbe, ki je predmet tega javnega poziva.

Upravičena oseba je poleg nepovratne fi-
nančne spodbude po tem javnem pozivu 
upravičena pridobiti tudi kredit EKO sklada 
po javnem pozivu za kreditiranje okoljskih 
naložb občanov! Vsota nepovratne finančne 
spodbude in kredita ne sme presegati pri-
znanih stroškov naložbe, razen v primeru, če 
se dodeljena nepovratna finančna spodbuda 
izplača izključno za delno poplačilo odobrene-
ga kredita EKO sklada.

Podrobne informacije so na razpolago v Sve-
tovalnih pisarnah ENSVET.
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