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03
STRAN

VSEBINA
Stičišče od 1. februarja do 28. februarja 2019

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

Fotografija na naslovnici: Matic Grudnik
Rok za oddajo vsebin za  marčevsko številko je 15. februar 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 
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, februar  2019. 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 28. FEBRUARJA  2019

Kotiček Občine Dravograd: ORGANI OBČINE V MANDATU 2018/2022

Napoved dogodka: PROSLAVA OB KULTURNEM PRAZNIKU V DUHU RESNE GLASBE

Pretekli dogodek:  FUTSAL DRAVOGRAD 2018

Bili smo tam

Obvestila

Promocija zdravja: CENTER ZA KREPITEV ZDRAVJA V ZD DRAVOGRAD

NADGRADNJA PREVENTIVNIH PROGRAMOV V ZD DRAVOGRAD

Ekologija: GOSPODINJSKI STROJI IN NAPRAVE - ŠTEDILNIK
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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



Spet vas vabimo na tekmovanje v veleslalomu 
med krajevnimi skupnostmi v občini. Tekmovalo 
se bo v vseh kategorijah. Krajevne skupnosti naj 
prijavijo svoje tekmovalce Mateji Konečnik (SK 
IVERKA) najpozneje do ČETRTKA, 14. februarja 
2019. Pridružite se jim in preživite prijetno špor-
tno nedeljo s sokrajani! 
Ob 10.00, smučišče Bukovnik

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti s svojo de-
javnostjo poleg vsega ostalega skrbi tudi za rast 
in kvaliteto zborovskega petja. V ta namen, kot 
vsako leto konec februarja, pripravljajo območno 
revijo odraslih pevskih zborov, kjer se bodo pred-
stavili vsi zbori naše občine. Strokovna spremlje-
valka revije bo Katja Gruber. Vstopnina znaša 3€. 
Vabljeni k poslušanju ubranega petja!

Ob 18.00, Dvorec Bukovje

04
STRAN Dogajanje v naslednjih tednih. Izbor edinstvenih dogodkov, ki jih gotovo ne bomo zamudili.

DAN ZA ... IZBOR PRIREDITEV IN DOGODKOV

PREDSTAVITEV KNJIGE 
PESMI IN PISMA
torek, 5. februar

V knjižnici pripravljajo zanimivo predstavitev knji-
ge Pesmi in pisma Dravograjčana Ivana Pirtovška. 
Knjigo bo predstavila dr. Ljuba Dornik Šubelj. Dr. 
Ljuba Dornik Šubelj je zgodovinarka in avtorica 
knjig, v katerih že desetletja preučuje zgodovino 
nekdanjih političnih in varnostnih policij. Živi v 
Ljubljani, njene korenine pa izhajajo iz Dravogra-
da. V spomin na strica, Dravograjčana Ivana Pir-
tovška, je objavila knjigo njegovih pesmi, ki jih je 
pisal na služenju vojaškega roka v JLA.

Ob 18.00, Knjižnica Dravograd

ODPRTJE RAZSTAVE 
SAŠE PŠENIČNIK

Saša Pšeničnik iz Libelič bo po krajšem premoru 
ponovno postavila na ogled svoja likovna dela. 
Veliki formati slik, žive barve in drzni motivi vas 
tudi tokrat ne bodo pustili ravnodušnih. Razsta-
va bo odprta do 28. februarja v delovnem času 
Infopisarne.

Ob 17.00, Infopisarna Dravograd

SKRB ZA ZDRAVO 
HRBTENICO
sobota, 9. februar

Na praktični delavnici, ki jo bo vodila Jasna Pečnik, 
se boste spoznali z različnimi gibalnimi vajami, ki 
krepijo našo hrbtenico. Zaradi prepogostega se-
denja v službi, avtu, med učenjem lahko pozabi-
mo na raztezanje in krepitev naše hrbtenice, zato 
se jim pridružite na vadbi. Poskrbite za vzravnano 
držo! S seboj prinesite podlogo za vadbo, vodo in 
oblecite udobna športna oblačila. Vstop je prost.

Ob 18.00, Mladinski center Dravograd

VELESLALOM – 
10. ČREŠNIKOV MEMORIAL
nedelja, 17. februar
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ROJSTVO/DIALOG - 
RAZSTAVA
ponedeljek, 18. februar

Umetnici Ana Haberman in Vesna Štih bosta v 
cerkvi sv. Vida pripravili posebno razstavo, kjer 
bosta ponazorili rojstvo v dveh na videz nepove-
zanih materialih, tekstilu in glini. Tekstil so ljudje 
začeli uporabljati šele skozi evolucijo. Naj bo nit 
naravna ali umetna, ima vsaka svoje zakonitosti, 
vsem je pa skupno to, da se jih da z oblikovanjem 
spremeniti v uporabne spremljevalce našega 
časa. Glina je drugačna, je prvobitna zemeljska 
materija, ki spremlja človeka že od nekdaj. Če 
mehko in voljno glino preoblikujemo, jo obdela-
mo z visoko temperaturo, se izkristalizirajo njene 
povsem druge kvalitete. Pri obeh materialih je 
potreben čas, skrben proces skozi vse faze razvoja 
in obdelave, da zaživita, se rodita v novo obliko. S 
sinergijo materialov njunih lastnosti in zakonitosti 
ter načinom postavitve se v umetniški instalaciji 
izraža ta dramatični trenutek – Rojstvo. 

Ob 17.00, cerkev sv. Vida

KKŠ TAVŠA
sobota, 23. februar

V letu 2019 bomo v duhu ekologije in nove-stare 
mode preživljali vsaj eno soboto v mesecu. Do-
godek, na katerega lahko prinesete do 10 kosov 
svojih starih oblačil in jih zamenjate za nove kose, 
je namenjen vsem, ki se zavedate, da kupovanje 
vedno novih izdelkov in kopičenje neuporabne-
ga v domovih ne koristi naši denarnici niti naše-
mu planetu. Imate polne omare oblačil, ki so kva-
litetna, nosljiva in zanimiva pa ste se jih naveličali 
ali pa bi radi le naredili prostor? Po domače jih 
lahko ''zatavšate'' za nove ali jih podarite drugim. 
Sprejemajo oblačila, ki so čista ter dobro ohranje-
na. V primeru, da na dogodku ne uspete predati 
vsega naprej, lahko to odnesete s seboj ali pa skrb 
za predajo v primerne roke prepustite njim. Več 
o dogodku lahko preberete na Facebook profilu: 
Klub koroških študentov.

Ob 18.00, Mladinski center Dravograd

OBMOČNA REVIJA 
PEVSKIH ZBOROV
sobota, 23. februar

KAKO OBVLADATI STRES?
četrtek, 28. februar

Hiter tempo življenja in različne življenjske situa-
cije nam večkrat povzročajo stres. Ko postanejo 
pritiski preveliki, se hitro zgodi, da zbolimo. Na 
predavanju Špele Kresnik, mag. psihologije in 
certificirane NLP praktičarke boste spoznali pre-
verjene tehnike, ki učinkovito pomagajo pri spo-
prijemanju s stresom in so izjemno uporabne v 
vsakdanjem življenju.
Ob 18.00, Knjižnica Dravograd

četrtek, 7. februar



KKŠ SKRBI ZA ZDRAVO HRBTENICO
Na praktični delavnici, ki jo bo vodila 
Jasna Pečnik, se boste spoznali z različnimi 
vajami, ki krepijo hrbtenico. Poskrbite za 
vzravnano držo in se nam pridružite na 
vadbi. S seboj prinesite podlogo za vadbo, 
vodo in oblecite udobna športna oblačila.  
Vstop je prost.
Ob 18.00, Mladinski center Dravograd

KOŠARKA – pionirji U-15 – 1. SKL
DRAVOGRAD KOROŠKA A : CELJE A
Ob 13.00, Dvorana ŠPiC D

KORAJŽA JE V LIBELIČAH DOMA
Vabljeni na 9. tradicionalno kulturno prire-
ditev ob slovenskem kulturnem prazniku. 
Čaka vas zanimiv kulturni program, na ka-
terem se bodo predstavili domači talenti. 
Organizator je KPD Libeliče.
Ob 15.00, Gasilski dom Libeliče

KOŠARKA – 2. SKL – mladinci U-19
DRAVOGRAD KOROŠKA : TERME OLI-
MIA PODČETRTEK 
Ob 16.00, Dvorana ŠPiC D

SKUPNI LOV NA SULCA
Koroška ribiška družina organizira skupni 
lov na sulca v reki Meži. Zbor ribičev je do 
8. ure na Ribiškem domu Dravograd.
Ob 8.00, Ribiški dom Dravograd

PROSLAVA OB KULTURNEM PRAZNIKU
Program bodo oblikovali Katalin Peter 
Krivokapič, Vidor in Bratko Krivokapič ter 
učenci OŠ Neznanih talcev Dravograd. Več 
o tem preberite na strani 12.
Ob 18.00, Dvorec Bukovje

1. TURNIR KOROŠKE PIKADO LIGE
DI Dravograd organizira tekmovanje v 
pikadu za koroška društva invalidov.
Ob 16.00, Hotel Dravograd

PREDSTAVITEV KNJIGE PESMI IN PISMA 
DRAVOGRAJČANA IVANA PIRTOVŠKA
Dr. Ljuba Dornik Šubelj, katere  korenine 
izhajajo iz Dravograda, bo predstavila 
knjigo pesmi Dravograjčana Ivana Pirtov-
ška, ki jo je objavila v spomin na strica. Več 
o tem na strani 4.
Ob 18.00, Knjižica Dravograd

OMIZJE MUZIKANTOV  - 
MUZIKANTENSTAMMTISCH
Nastopili bodo glasbeniki z obeh strani 
meje. Prireditelja sta Društvo »Musikanten-
stammtisch« in Kulturni dom Pliberk.
Ob 19.00,  Kulturni dom Pliberk

KEGLJANJE 2. SLOVENSKA LIGA - 
VZHOD
DRAVOGRAD : FUŽINAR PE
Ob 17.00, Športni center Dravograd

KOŠARKA – pionirji U-15 – 2. SKL
DRAVOGRAD KOROŠKA B : KELEJA
Ob 13.00, Dvorana ŠPiC D

Športni dogodki

Turizem, zabava

Mladinske dejavnosti

Drugi dogodki

IZBOR PRIREDITEV IN DOGODKOV V BARVAH

Kulturni dogodki
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PETEK, 1. februar

SOBOTA, 2. februar

ROJSTVO/DIALOG - ODPRTJE RAZSTA-
VE ANE HABERMAN IN VESNE ŠTIH
Umetnici Ana Haberman in Vesna Štih 
bosta pripravili posebno razstavo, na 
kateri ponazarjata rojstvo v dveh na videz 
nepovezanih materialih, tekstilu in glini.  
Več o tem na strani 5.
Ob 17.00, cerkev sv. Vida

IGRE Z ŽOGO
V sklopu aktivnih zimskih počitnic bodo v 
veliki dvorani potekale različne igre z žogo 
ob prisotnosti animatorja. V večnamenski 
dvorani pa bo možno v tem času igranje 
namiznega tenisa.
Od 10.00 do 13.00, Dvorana ŠPiC D

IGRANJE ŠAHA
V sklopu aktivnih zimskih počitnic mladim 
Koroški šahovski klub Dravograd omogo-
ča vsakodnevno igranje šaha v klubskem 
prostoru, in sicer: v ponedeljek 18.2., 
sredo 20.2. in petek 22.2., od 10.00 do 
12.00, ter v torek 19.2. in četrtek 21.2. od 
15.00 do 18.00.
Klubski prostori ŠK Dravograd

SMUČANJE
Na smučišču Bukovnik nad Šentjanžem 
je organizirano brezplačno smučanje za 
osnovnošolsko mladino od ponedeljka 
18.2. do petka 22.2.
Od 10.00 do 16.00, smučišče Bukovnik

9. POROČNI SEJEM V DVORCU
– SEJEM SVEČANIH PRILOŽNOSTI
Vse za poroko in druge svečane priložnosti 
na enem mestu! Pridite in si oglejte ponud-
bo razstavljavcev. Poskrbljeno bo tudi za 
pester spremljevalni program, v katerem 
bodo nastopili  Kimperk teater (menda se 
Anzi ženi), Luka Basi in še kakšno presene-
čenje. Vabljeni, vstopnine ni.
Od 10.00 do 17.00, Dvorec Bukovje

TRADICIONALNI KMEČKI PLES
Za ples igra Ansambel Slovenski Muzikan-
tje. Prireditelj je Skupnost južnokoroških 
kmetic in kmetov.
Ob 20.00, Kulturni dom Pliberk
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SOBOTA, 16. februar

NEDELJA, 17. februar
VELESLALOM – 10. ČREŠNIKOV 
MEMORIAL
Tekmovanje v veleslalomu med krajevnimi 
skupnostmi v občini. Tekmovalo se bo v 
vseh kategorijah. Krajevne skupnosti naj 
prijavijo svoje tekmovalce Mateji Konečnik 
SK IVERKA najpozneje do četrtka, 14.2. 
2019.
Ob 10.00, smučišče Bukovnik

PONEDELJEK, 18. februar

TOREK, 5. februar NEDELJA, 10. februar

TOREK, 12. februar

KOLEDAR PRIREDITEV IN DOGODKOV od 1. do 28. februarja 2018

NEDELJA, 3. februar
KOMEDIJA »NA KMETIH«
KD Črneče vabi na ogled krimi komedije 
v izvedbi gledališke skupine KUD Zg. 
Polskava. Marička, ki skupaj s svojo mamo 
Jožico vodi kmečki turizem, kljub svoji 
manipulativnosti vselej ve, kaj počne in 
zvesto sledi kmečko turistični ponudbi 
aktivnih počitnic na podeželju. Na kmetiji 
so včasih obdelovali polja, redili živino in 
uživali ob kmečkih praznikih. Sodobni čas 
pa je kmetijo spremenil v kraj, ki zaradi 
odmaknjenosti predstavlja odličen prostor 
za sprevrženo kriminalno dogajanje, ki ga 
snujejo kaotični »junaki« iz sveta politike. 
Predstava je za abonma in izven.
Ob 18.00 , dvorana Gasilskega doma 
Črneče

ČETRTEK, 7. februar
ODPRTJE RAZSTAVE LIKOVNIH DEL 
SAŠE PŠENIČNIK
Razstava je posvečena Kulturnemu prazni-
ku. Odprta bo do 28.2., vsak dan v delov-
nem času Infopisarne.  Več na strani 4.
Ob 17.00, Infopisarna Dravograd

PETEK, 8. februar

Sobota, 9. februar



OTROŠKA MATINEJA ZA NAJMLAJŠE
KS Črneče in KD Črneče organizirata pred-
vajanje otroškega risanega filma za otroke.
Vstop je prost. Lepo povabljeni.
Ob 15.00, dvorana Gasilskega doma 
Črneče

KOŠARKA – pionirji U-15 – 1. SKL
DRAVOGRAD KOROŠKA A : LOVRENC
Ob 18.30, Dvorana ŠPiC D

KAKO OBVLADATI STRES IN NAJTI MIR 
TER ZADOVOLJSTVO
Predava Špela Kresnik mag. psihologije in 
certificiran NLP praktik. Več na strani 5.
Ob 18.00, Knjižnica Dravograd

IGRE Z ŽOGO 
V sklopu aktivnih zimskih počitnic bodo v 
veliki dvorani potekale različne igre z žogo 
ob prisotnosti animatorja. V večnamenski 
dvorani pa bo možno v tem času igranje 
namiznega tenisa.
Od 10.00 do 13.00, Dvorana ŠPiC D

PREDSTAVITEV ZBORNIKA OB 20-
LETNICI LITERARNE SEKCIJE BESEDA
ZKD Dravograd, Literarna sekcija Beseda 
vas vabi k predstavitvi svojih 20 let delo-
vanja.
Ob 18.00, Dvorec Bukovje

OBMOČNA REVIJA ODRASLIH PEVSKIH 
ZBOROV
Predstavili se bodo vsi zbori naše občine. 
Strokovna spremljevalka revije je Katja 
Gruber. Vstopnina je 3 €. Več na strani 5.
Ob 18.00, Dvorec Bukovje

KKŠ TAVŠA
Dogodek, na katerega lahko prinesete do 
10 kosov svojih starih oblačil in jih zame-
njate za nove kose, je namenjen vsem, ki se 
zavedate, da kupovanje vedno novih izdel-
kov in kopičenje neuporabnega v domo-
vih ne koristi naši denarnici  niti našemu 
planetu. Več o tem preberite na strani 5.
Ob 18.00, Mladinski center Dravograd

IGRE Z ŽOGO 
V sklopu aktivnih zimskih počitnic bodo v 
veliki dvorani potekale različne igre z žogo 
ob prisotnosti animatorja. V večnamenski 
dvorani pa bo možno v tem času igranje 
namiznega tenisa.
Od 10.00 do 13.00, Dvorana ŠPiC D

KEGLJANJE
V sklopu aktivnih zimskih počitnic mladim 
Kegljaški klub Dravograd omogoča 
brezplačno kegljanje. Obvezna je predho-
dna najava na tel. 031 477 004, g. Milan 
ČRNKO.
Od 10.00 do 12.00, kegljišče v Športnem 
centru Dravograd

Terminski razpored prireditev in dogodkov v občini Dravograd

TOREK, 19. februar
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ČETRTEK, 21. februar
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ČETRTEK, 28. februar

SOBOTA, 23. februar

PETEK, 22. februar

NEDELJA, 24. februar

SREDA, 27. februar

KOLEDAR PRIREDITEV IN DOGODKOV od 1. do 28. februarja 2018

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 
knjigah, ki ste jih prebrali in jih želite pripo-
ročiti drugim. Vabita Društvo upokojencev 
Dravograd in Knjižnica Dravograd.
Ob 10.00, Knjižnica Dravograd

KEGLJANJE
V sklopu aktivnih zimskih počitnic mladim 
Kegljaški klub Dravograd omogoča 
brezplačno kegljanje. Obvezna je predho-
dna najava na tel. 031 477 004, g. Milan 
ČRNKO.
Od 10.00 do 12.00, kegljišče v Športnem 
centru Dravograd

IGRE Z ŽOGO SMUCANJE

IGRANJE ŠAHAKEGLJANJE

BREZPLACNE POCITNIŠKE AKTIVNOSTI

18.2.
19.2.
22.2.

Od 10.00 do 13.00.
Različne igre z žogo 
in igranje namiznega 
tenisa.

Dvorana ŠPiC D Smučišče Bukovnik

Od
18.2.
do
22.2.

Od 10.00 do 16.00.
Brezplačno smučanje 
za osnovnošolsko 
mladino.

Kegljišče v ŠC Dravograd Šahovski klub Dravograd

18.2.
19.2.
22.2.

Od 10.00 do 12.00.
Obvezna je predhodna 
najava na tel. 031 477 
004 – g. Milan ČRNKO.

18.2.
20.2.
22.2.
19.2.
21.2.

Dopoldan
od 10.00 do 12.00.

Popoldan 
od 15.00 do 18.00.

v

v

v



KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, 
VOLITVE IN IMENOVANJA (KMVI)
1. Metka JEROMELJ, predsednica
2. Branko KRENK, član
3. Željko KLJAJIĆ, član

ODBOR ZA CESTNO KOMUNALNE 
ZADEVE (CKZ)
1. Robert PLIMON, predsednik
2. Srečko PODOJSTRŠEK, član
3. Ervin KODRUN, član
4. Zoran ZAJAMŠEK, član
5. Ferdo ABRAHAM, član

STATUTARNA KOMISIJA  
1. Milena MENDAŠ, predsednica
2. Marjetka SEVČNIKAR, članica
3. Metka HODNIK, članica

KOMISIJA ZA VPRAŠANJA MLADIH
1. Jože PŠENIČNIK, predsednik
2. Saša PŠENIČNIK, članica
3. Blanka VRHOVNIK, članica
4. Branko KRENK, član
5. Ferdo ABRAHAM, član

ODBOR ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 
IN FINANCE (OGF)
1. Zoran ZAJAMŠEK, predsednik
2. Saša PŠENIČNIK, članica
3. Ervin KODRUN, član
4. Željko KLJAJIĆ, član
5. Jože PŠENIČNIK, član

ODBOR ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI (DD)
1. Marjeta PODGORŠEK REK, predsednica
2. Srečko PODOJSTRŠEK, član
3. Metka JEROMELJ, članica
4. Milena MENDAŠ, članica
5. Marko KOGELNIK, član

ODBOR ZA STANOVANJSKE ZADEVE 
1. Ferdo ABRAHAM, predsednik
2. Marjetka SEVČNIKAR, članica
3. Blanka VRHOVNIK, članica

KOMISIJA ZA KMETIJSTVO
1. Marko KOGELNIK, predsednik
2. Robert PLIMON, član
3. Ervin KODRUN, član
4. Metka HODNIK, članica
5. Jože PŠENIČNIK, član

KOTIČEK OBČINE DRAVOGRAD
Obvestila in informacije občinske uprave
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ORGANI OBČINE V MANDATU 2018/2022

OBČINSKI SVET, ki ga  sestavljajo občinski svetniki in svetnice:

1.  Ferdo ABRAHAM, LISTA FERDA ABRAHAM  »Za DRAVOGRAD, s sodelovanjem in povezovanjem»
2.  Metka HODNIK, LISTA ZA PRIHODNOST ZA ŠENTJANŽ, OTIŠKI VRH, BUKOVSKO VAS, SELOVEC
3.  Metka JEROMELJ, MARIJANA CIGALA – ENOTNA LISTA
4.  Ervin KODRUN, SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
5.  Marko KOGELNIK, Marko Kogelnik in neodvisni za Dravograd 
6.  Ivan KOTNIK, NSi – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
7.  Branko KRENK, LMŠ – LISTA MARJANA ŠARCA
8.  Željko KLJAJIĆ, SD – SOCIALNI DEMOKRATI 
9.  Milena MENDAŠ, SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
10. Marjeta PODGORŠEK REK, LMŠ – LISTA MARJANA ŠARCA
11. Srečko PODOJSTRŠEK, MARIJANA CIGALA – ENOTNA LISTA
12. Robert PLIMON, MARIJANA CIGALA – ENOTNA LISTA
13. Anton PREKSAVEC, PODŽUPAN, MARIJANA CIGALA – ENOTNA LISTA
14. Jože PŠENIČNIK, LISTA LIBELIČE – ZA LJUDEM PRIJAZNO OBČINO
15. Saša PŠENIČNIK, MARIJANA CIGALA – ENOTNA LISTA
16. Marjetka SEVČNIKAR, MARIJANA CIGALA – ENOTNA LISTA
17. Blanka VRHOVNIK, SD – SOCIALNI DEMOKRATI
18. Zoran ZAJAMŠEK, LISTA ZA PRIHODNOST ZA ŠENTJANŽ, OTIŠKI VRH, BUKOVSKO VAS, SELOVEC

ŽUPANJA
Marijana CIGALA, dr. vet. med.

NADZORNI ODBOR OBČINE, ki ga sestavljajo: 
1. Avguštin VERHNJAK
2. Matej KOTNIK
3. Marko GOMBOC
4. Bojana ŠTUMBERGER 
5. David SKRALOVNIK

DELOVNA TELESA OBČINSKEGA SVETA OBČINE DRAVOGRAD V MANDATU  2018/2022

Na fotografiji od leve proti desni sedijo: Metka Jeromelj, Marjeta Podgoršek Rek, Metka Hodnik, 
Blanka Vrhovnik, Marijana Cigala - županja, Saša Pšeničnik, Milena Mendaš in Marjetka Sevčnikar.
Od leve proti desni stojijo: Ervin Kodrun, Branko Krenk, Srečko Podojstršek, Ferdo Abraham, Jože 
Pšeničnik, Marko Kogelnik, Anton Preksavec – podžupan, Zoran Zajamšek, Ivan Kotnik, Željko Kljajić
in Robert Plimon.



PROSLAVA OB KULTURNEM 
PRAZNIKU V DUHU RESNE GLASBE

PROSLAVA OB KULTURNEM PRAZNIKU BO LETOS V DRUGAČNI PREOBLEKI, IN SICER NAS ČAKA VRHUNSKI 
VEČER RESNE GLASBE.  ODVIJALA SE BO V PETEK, 8. FEBRUARJA, OB 18.00, V DVORCU BUKOVJE.

(Stockholm Chamber Brass) in Marcu Braitu 
(Gomalan Brass Quintet). Tudi on je, podobno 
kot starejši brat, tako solistično kot komorno 
igral na različnih odrih širom sveta ter prejel 
številne nagrade.

Katalin Péter-Krivokapič je  rojena  v Vojvo-
dini. Že v mladosti se je odločila za glasbo in 
se pričela učiti klavir in kitaro. Srednjo šolo kla-
virja je končala v Subotici pri profesorici Mariji 
Székely. Leta 1993 je diplomirala, čez dve leti 
pa še končala magisterij na Novosadski akade-
miji za glasbo pri profesorju Arbu Valdmi. Že v 
študijskih letih je večkrat prejela prve nagrade 
na republiških in zveznih tekmovanjih mla-
dih glasbenikov. Koncertirala je v vseh večjih 
kulturnih središčih bivše Jugoslavije (Zagreb, 
Sarajevo, Beograd, Ljubljana) in tudi v tujini. 
Danes je zaposlena kot korepetitor in učitelj 
klavirja na KGBL v Ljubljani. Spremljala je tudi 
zmagovite mlade slovenske glasbenike na 
številnih tekmovanjih in gostovanjih doma 
in v tujini (Srbija, Hrvaška, Italija, Nemčija, Av-
strija, Latvija, Rusija, ZDA, Španija), ob tem 
pa sodelovala kot korepetitor mnogim mla-
dim glasbenikom na koncertih in seminarjih. 

O helikonih

Osnovna zamisel gradnje novih helikonov te-
melji na zlatem rezu, to je razmerju, ki je vgra-
jeno v stvarstvo vsega najbolj popolnega tako

Družina Krivokapič se kljub mladosti obeh si-
nov lahko pohvali z izjemnimi dosežki.

Bratko Krivokapič je tenorski helikon začel 
igrati pri desetih letih ter se vpisal na nižjo 
glasbeno šolo Konservatorija za glasbo in ba-
let v Ljubljani v razred prof. Igorja Krivokapiča. 
Septembra 2017 je bil kot izjemni talent spre-
jet na študij v razred prof. Josef Steinböcka na 
Akademiji za glasbo v Ljubljani. V svoji glasbeni 
poti je nastopal solistično in tudi komorno v 
devetih različnih državah sveta, z najrazličnej-
šimi orkestri in prejel številne nagrade. Udeležil 
se je več mojstrskih tečajev pod vodstvom zna-
nih svetovnih umetnikov (Roger Bobo, James 
Gourlay, Dan Perantoni, Josef Steinböck, Adam 
Frey ...). 

Vidor Krivokapič se je pri sedmih letih pričel 
učiti sopranski helikon v razredu prof. Igor-
ja Krivokapiča na KGB(L). Ob tem pa se je na 
mojstrskih tečajih izobraževal še pri profesor-
jih: Danu Perantoniju, Rogerju Bobu, Jamesu 
Gourlayu, Josefu Steinböcku, Samiju al Fakirju

J SKD OI Dravograd, ZKD Dravograd in Javni 
zavod Dravit vsako leto skupaj s kulturnimi 
društvi oblikujejo predloge za proslavo ob 

kulturnem prazniku. Vsakič poskrbijo za nekaj 
novega in tako se nam bo letos predstavila 
družina Krivokapič. Približali nam bodo vrhun-
sko glasbo, izvedeno s helikoni ob spremljavi 
klavirja.

v naravi kot tudi v umetnem svetu, vključno z 
našimi telesi. Ob upoštevanju tega čarobnega 
razmerja pa je izdatno podprta še z ostalim vé-
denjem in znanjem akustike. Tehtni argumenti 
ter dodatna podpora več uglednih umetnikov 
in strokovnjakov iz vsega sveta so zadostovali, 
da je eden najuglednejših proizvajalcev tro-
bil – Wenzel Meinl/Melton iz Nemčije sprejel 
izziv in z znanjem svojih vrhunskih strokov-
njakov ter z rokami svojih največjih mojstrov 
izdelal glasbila, kakršnih dotlej še ni bilo. V tem 
kratkem času, v komaj poldrugem desetletju 
obstoja, so novi helikoni že navdušili tako stro-
kovno javnost kot poslušalce v Sloveniji, ZDA, 
Italiji, Nemčiji, Avstriji, Srbiji, Hrvaškem, Latviji, 
Franciji, Španiji in Rusiji. 

Zanje je zloženih že več kot petdeset skladb 
uglednih glasbenih ustvarjalcev Slovenije, 
Makedonije, Nizozemske, Turkmenije in Rusi-
je. Vzporedno z umetniško promocijo novih 
glasbil so se postavljali tudi temelji poučevanja 
helikonov, kjer so se zelo kmalu pokazale vse 
njihove prednosti ter se z njimi premikale meje 
tistega, kar je morebiti še do včeraj veljalo za 
nemogoče. 

Veliko tega boste v izvedbi družine Krivokapič 
slišali tudi na proslavi. 

Vabljeni, da kulturni praznik preživite malo dru-
gače. Pridružite se nam v petek, 8. februarja, ob 
18. uri v Dvorcu Bukovje.

12
STRAN

NAPOVED DOGODKA
BESEDILO:  Katja Čevnik
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Kulturni program bodo oblikovali: 
-  Bratko in Vidor Krivokapič,
   helikon;
-  Katalin Peter Krivokapič,
   klavir;
-  učenci OŠ Neznanih talcev
   Dravograd.

OSREDNJA OBČINSKA 
SLOVESNOST OB 
SLOVENSKEM KULTURNEM 
PRAZNIKU

Območna izpostava Dravograd

Vlju
dno vablje

ni!

Dvorec Bukovje,
petek, 8. februar 2019, 
ob 18. uri.



TRADICIONALNI TURNIR V MALEM NOGOMETU FUTSAL DRAVOGRAD 2018, KI SE JE ODVIJAL V 
SOBOTO, 22.12. 2018, V DVORANI ŠPiC D V DRAVOGRADU, JE SKOZI VES DAN POSTREGEL Z IZVR-
STNIMI TEKMAMI.

Sodila sta sodnika 1. slovenske futsal lige, in 
sicer Rade Kovačić in Dražen Jurić. Letos je 
bilo poskrbljeno tudi za zdravniško pomoč 
tekom celotnega turnirja. Čez celoten dan 
se je zvrstilo veliko gledalcev, praktično je 
bila dvorana vseskozi polna. Turnir pa je imel 
tudi dobrodelno noto, kajti organizatorji 
Športnega društva Domit so prispevali 200€ 
pomoči malemu Lovru iz Dravograda. 

Prvo mesto in nagrado 1000 € je že drugo 
leto zapored prejela ekipa Manar GT, ki je v 
finalu premagala Hair Culture, ki je prejela

500 €. Tretje mesto in nagrado 300 € je preje-
la ekipa AC Ravne Peugeot. 

Zmagovalci so letos prvič prejeli tudi pre-
hodni pokal. Prav tako so najboljše 3 ekipe 
s strani sponzorjev turnirja prejele praktične 
nagrade. S praktičnimi nagradami in pokali 
sta bila nagrajena tudi  najboljši strelec Aleš 
Marolt s 7 zadetki (Manar GT) in vratar tur-
nirja Belmin Džafić (Hair Culture).

V imenu organizatorjev najlepša hvala vsem, 
ki so kakorkoli pomagali pri izvedbi turnirja. 
Predvsem vsem so-organizatorjem, prosto-
voljcem, sponzorjem in donatorjem. Hvala 
ekipam za udeležbo in športno igro. Navse-
zadnje pa hvala vsem gledalcem za obisk. 
Se vidimo na Futsal Dravograd 2019, kjer se 
vrnemo še boljši.

S strani organizatorjev Športnega društva 
Domit je bilo poskrbljeno za odlično iz-
vedbo turnirja. Prijavilo se je 18 ekip s 

celotne Slovenije. Za vse ekipe je bilo poskr-
bljeno za brezplačno malico in pijačo.
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PRETEKLI DOGODEK
BESEDILO in FOTOGRAFIJE:  ŠD Domit

FUTSAL DRAVOGRAD 2018
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OBVESTILA
Obvestila društev in drugih organizacij

KEGLJANJE - OBČINSKA LIGA

•  nedelja, 3.2. 2019 - 10. krog                                      •  sobota, 9.2. 2019 - 11. krog          
•  sobota, 16.2. 2019 - 12. krog                                     •  sobota, 23.2. 2019 -13. krog           

Tekme ob sobotah se pričnejo ob 14. uri, na kegljišču Športnega centra Dravograd.

NOGOMET – VETERANSKA LIGA V DVORANSKEM NOGOMETU

•  nedelja, 3.2. 2019 - 5. krog                                        •  nedelja, 10.2. 2019 - 6. krog
•  nedelja, 17.2. 2019 - 7. krog                                      •  nedelja, 24.2. 2019 - 8. krog

Prva tekma se prične ob 9.00, druga ob 10.00 v Dvorani ŠPiC D v Dravogradu.
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PLANINSKO DRUŠTVO DRAVOGRAD

GMEINECK (2592 M) – TURNI SMUK - sobota, 2. februar 2019
Vodnik in prijave:  Franc Kadiš, 041 654 499 ali franc.kadis@gmail.com.
Tura:  lahek turni smuk (LTS), 6 do 7 ur.
Prevoz: kombi.
Opis ture: Smučarska tura na Gmeineck 2592 m je ena izmed najbolj znanih klasičnih smučarskih tur 
na Avstrijskem Koroškem. Vsak, ki se vozi iz Beljaka v Spittal, bo občutil željo po vožnji navzdol ob 
pogledu na fantastičen južni bok. Vendar pa je to posledica južne izpostavljenosti in nizke začetne 
višine, ki je prijetna le v nadpovprečnih snežnih razmerah v visoki zimi. Toda če dočakate dobre po-
goje, je tura odlična, nezahtevna s čudovitim razgledom na Dravsko dolino. Naša tura se bo pričela 
malo nad vasico Lendorf na višini 1127 m nmv, prvi del bo potekal po gozdni cesti do planine Salen-
tinigalm, od tam pa po pobočju vse do vrha. Spust bo potekal po pobočju do koče Kohlmaierhütte, 
kmalu zatem pa se bomo priključili gozdni cesti po kateri smo se vzpenjali.

POHOD PO ŠISERNIKOVI POTI - sobota, 23. februar 2019
Vodnik in prijave:  Jožef Kladnik, 051 684 192 ali jozef.klad@gmail.com.
Tura: Zahtevna zimska tura (ZT), 7 ur hoje.
Opis ture: Šisernikov pohod je organiziran vedno na zadnjo soboto v februarju in poteka tradicional-
no že 27 let.  Začetek poti je v Dravogradu, zato se ga tudi Dravograjčani radi udeležujemo. V Dravo-
gradu se zberemo pri hiši vodnika Jožeta Kladnika, Meža 40 ob 7 uri in krenemo po markirani poti 
proti Hudupisku. Pot nadaljujemo na vrh Bukovja, čez Cviterško sedlo mimo cerkve Sv. Ane in Lakuž 
do kmetije Škratek, kjer se prileže počitek in okrepčilo. Pot nadaljujemo po gozdni cesti in planinski 
poti do koče na Kremžarci in se povzpnemo na Kremžerjev vrh 1164. Privoščimo si daljši počitek, 
okrepčilo, vpis pohodnikov, sledi spust v Slovenj Gradec in povratek v Dravograd

Foto: Zdenko Kupčič

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

MLADINSKI CENTER DRAVOGRAD

USTVARJALNO-IZOBRAŽEVALNE DELAVNICE ZA OTROKE - vsako sredo  od 17.00 do 18.30.
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. 
Pomoč pri rednem pisanju domačih nalog iz matematike in priprave na kontrolne naloge.  Za več in-
formacij nas kontaktirajte na  mladinskicenter.dr@gmail.com ali na telefonsko številko  040 671 690.

KLUB KOROŠKIH ŠTUDENTOV – URADNE URE V MCD - vsako soboto od 18.00 do 20.00.
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.
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.
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 do 8.00, elektrarniško naselje od 7.30 do 8.00, Tenis igrišče Meža od 8.00 do 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!
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CENTER ZA KREPITEV ZDRAVJA V 
ZD DRAVOGRAD

V    ponedeljek, 3.12. 2018, je v Zdravstve-
nem domu Dravograd potekala pred-
stavitev Centra za krepitev zdravja. Na 

predstavitvi smo se vam predstavili zapo-
sleni v Centru za krepitev zdravja. Na ta dan 
smo bili z vami: Lea Rebernik (dipl. m.s. v ZD 
Dravograd), Katarina Krenker (dipl.m.s. v ZD 
Slovenj Gradec), Renata Marošek (dipl.m.s. v 
ZD Slovenj Gradec) in Eva Krautberger (dipl. 
fizioterapevt v ZD Slovenj Gradec). Z nami v 
delavnicah sodelujejo tudi diatetičarka Anja 
Lenart, psihologinja Mojca Šipek in kineziolo-
ginja Nina Petkovšek.

Predstavili smo vam skupinsko vadbo, pomen 
in količine soli in sladkorja v živilih, merili smo 
telesno sestavo s tehtnico TANITO in vam sve-
tovali na podlagi rezultatov. Na ta dan smo 
obeležili tudi Svetovni dan boja proti aidsu, ki

je bil 1. decembra. V ta namen smo delili letake 
in rdeče pentlje. 

V prihajajočem letu vas vljudno vabimo na 
delavnice, ki bodo potekale v ZD Dravograd.

Udeležite se lahko delavnic:
•  Zdravo živim, oz. Zdrav življenjski slog,
•  Tehnike sproščanja,
•  Zvišan krvni tlak,
•  Zvišane maščobe v krvi,
•  Zvišan krvni sladkor,
•  Sladkorna bolezen tip 2,
•  Zdravo jem,
•  Gibam se,                                                                       
•  Zdravo hujšanje,
•  S sladkorno boleznijo skozi življenje,
•  Spoprijemanje z stresom,
•  Podpora pri spoprijemanju z depresijo,
•  Podpora pri spoprijemanju s tesnobo,
•  Skupinsko ali individualno svetovanje za 
   opuščanje kajenja.

O delavnicah se posvetujte s svojim osebnim 
zdravnikom  ali  kontaktirajte Leo Rebernik, 
dipl.m.s. v Zdravstvenem domu Dravograd 
osebno,  ali po e-mailu lea.kraker@gmail.com .

Vse delavnice so brezplačne  in vam pripadajo 
iz sredstev osnovnega zdravstvenega zavaro-
vanja. Na delavnicah dobite priročnike ali pi-
sna navodila za krepitev vašega zdravja doma.

PROMOCIJA ZDRAVJA
BESEDILO: Lea Rebernik, dipl.m.s., FOTOGRAFIJA:  ZD Dravograd
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NADGRADNJA PREVENTIVNIH 
PROGRAMOV V ZD DRAVOGRAD

V    okviru projekta Nadgradnja preventivnih 
programov in njihovo izvajanje v pri-
marnem zdravstvenem varstvu in lokalni 

skupnosti smo v jesenskem času izvedli števil-
ne aktivnosti  na področju delovanja Centra za 
krepitev zdravja (CKZ) Koroške. 

Poleg rednega preventivnega programa za 
vse starostne populacije na različnih podro-
čjih dela smo pričeli z uvajanjem nadgradenj 
preventivnih programov. Tako smo tim okre-
pili s sodelovanjem kineziologa, dietetika, 
psihologa, projektnega pediatra, v projekt se 
je vključilo več diplomiranih medicinskih se-
ster, tudi  fizioterapevt  je dobil več nalog.

Vsi zaposleni v Zdravstvenem domu Slovenj 
Gradec in Zdravstvenem domu Dravograd, še 
posebej tisti, ki delujemo na področju preven-
tive, smo dobili dodatne naloge, pristojnosti in 
se seznanjali z novostmi projekta. Na podro-
čju občine Slovenj Gradec  smo se začeli člani 
tima CKZ vključevati v Večgeneracijski center 
Andeški hram, kjer bomo do konca decembra 
dnevno obiskovalce seznanjali z različnimi ak-
tualnimi preventivnimi zdravstveno vzgojnimi 
temami.  V treh mesecih smo se skoraj vsako-
dnevno izobraževali v Ljubljani za različna po-
dročja izvajanja nadgradnje preventive (Pripra-
va na porod in starševstvo, Program za krepitev 
zdravja, Vzgoja za zdravje otrok in mladostnikov,  
zobozdravstvena vzgoja, patronažno varstvo, 
nadgradnja preventivnih pregledov tretješol-
cev in šestošolcev). Patronažna služba je zače-
la izvajati Posvetovalnice v lokalni skupnosti.

Projekt nam je omogočil in pričakoval nabavo 
obveznega materiala, ki nam bo olajšala izva- 

janje aktivnosti v prihodnje. Tako smo precej 
časa posvečali nabavi ustreznega materiala, se 
učili uporabe le-tega in se ukvarjali z zahtevki. 
Novo pridobljeni nabavljen material bo naredil 
delavnice, dogodke in posvete še bolj zanimi-
ve, praktične in poučne. 

Pripravili smo tudi predstavitveni film, ki si ga 
boste lahko ogledate na naši spletni strani. Prav 
tako bomo pričeli z uporabo nove facebook in 
spletne strani, ki ju bomo redno posodabljali. 

Poskušali vas bomo seznanjati z novostmi na 
področju nadgradnje preventive na različne 
načine. Pripravili bomo nove aktualne zložen-
ke in plakate, kataloge informacij v vseh treh 
občinah pa redno posodabljali. Veliko časa  
bomo namenili tudi razmišljanju in pisanju 
strategije in akcijskega načrta, najprej na nivo-
ju zdravstvenih domov ter nadalje še lokalnih 
skupnostih v okviru vseh treh občin: Slovenj 
Gradca, Dravograda in Mislinje. 

Čaka nas zahtevno delo z veliko novosti, prila-
gajanj in novimi znanji, da se preventivni pro-
grami v ZD Slovenj Gradec in ZD Dravograd 
kar najbolj kakovostno nadgradijo. Na ta način 
poskušamo vplivati na boljše zdravje prebival-
cev vseh treh občin, bolj zdravo in zadovoljno 
lokalno skupnosti ter večji pomen preventivne 
vloge zdravstvenega doma. 

Spremljajte naše aktivnosti in se nam pridruži-
te na poti do boljšega telesnega in duševnega 
zdravja. Vsi izvajalci nadgradenj preventivnih 
programov v ZD Slovenj Gradec in ZD Dravo-
grad se veselimo nadaljnjega sodelovanja z 
vami. 

BESEDILO:  Učakar Mateja,  mag.zdr.nege



GOSPODINJSKI STROJI IN NAPRAVE - 
ŠTEDILNIK

V ečina hrane, ki jo ljudje zaužijemo, je ku-
hana, pečena ali kako drugače toplotno 
obdelana. Osnovni gospodinjski aparat, 

ki je namenjen temu opravilu, je štedilnik.

Kot vir energije današnji štedilniki uporablja-
jo elektriko ali plin ali so kombinacija obeh.
Če imamo priključek za zemeljski plin, dajmo 
prednost plinskemu štedilniku! S plinom dose-
žemo dosti boljši izkoristek: ta znaša od 85 do 
92 %. Vendar pri zgorevanju plina nastaja oglji-
kov dioksid, ki ga moramo iz prostora odvajati 
s stalnim zračenjem! Pri navedeni primerjavi 
s plinom, je upoštevan le izkoristek končne 
energije; to je tiste, ki jo potrošnik odmeri na 
svojem števcu! Če pa upoštevamo tudi proi-
zvodnjo, transport in vse kar sodi k pridobiva-
nju energije, to je celotno primarno energijo, 
je izkoristek električne energije v primerjavi s 
plinom še mnogo, mnogo manjši.

Električna kuhališča bi danes lahko razdelili v tri 
vrste: to so klasične grelne plošče, steklokera-
mične kuhalne plošče in indukcijska kuhališča. 
Pri električnih kuhališčih se izkoristek giblje od 
48 % pri klasičnih grelnih ploščah do 83 % pri 
indukcijskem kuhališču. Štedilnik s steklokera-
mično kuhalno ploščo sicer energijsko ni tako 
učinkovit kot indukcijski, vendar porabi 20 do 
25 % manj energije kot štedilnik s klasičnimi 
grelnimi ploščami.

Energijsko varčne pečice imajo programiran 
čas peke tako, da se pečica izključi že pred 
koncem pečenja! S tem se izkoristi vsa proi-
zvedena toplota. Ventilator na zadnji strani

pečice sesa zrak iz notranjosti in ga potiska 
preko grelca nazaj v pečico. Prisilno kroženje 
zraka omogoča hitrejšo in enakomernejšo po-
razdelitev toplote; zahtevana temperatura za 
pečenje je proti klasični pečici za 20 do 40 sto-
pinj nižja! Hkrati lahko pečemo v več nivojih, 
se pravi več pekačev naenkrat.

Izkoristek energije za kuhanje poleg ustrezne 
izbire kuhališča temelji tudi na pravilni uporabi 
kuhališč in primerni posodi. Na kuhalnih po-
ljih in ploščah moramo upoštevati predvsem 
naslednje:
• Izberimo pravo posodo! Izogibajmo se kuha-
nju manjših količin hrane v velikih posodah.
• Premer dna posode se naj ujema s premerom 
plošče oz. kuhalnega polja! Če je premer poso-
de manjši, se energija troši po nepotrebnem.
• Pri kuhanju uporabljajmo le toliko vode, kot 
je potrebno zaradi hrane!
• Kuhajmo v pokriti posodi s pokrovi, ki dobro 
tesnijo! Kuhanje brez pokrova zahteva do tri-
krat več časa in energije.
• Izkoristimo prednosti avtomatskih plošč, oz. 
takoj po zavretju dovod energije zmanjšajmo!
• Klasično grelno ploščo izklopimo nekaj minut 
prej, kot je jed gotova! Tako izkoristimo tudi 
akumulirano toploto.  

EKOLOGIJA
BESEDILO: Boris Kac , Svetovalna pisarna ENSVET Slovenj Gradec ,   FOTOGRAFIJA:  arhiv ENSVET
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10.MEMORIAL 
AVGUSTA ČREŠNIKA

V nedeljo, 17. februarja, ob 10.00,
na smučišču Bukovnik.

Tekmovalo se bo v vseh kategorijah. Krajevne skupnosti naj  prijavijo 
svoje tekmovalce Mateji Konečnik, SK IVERKA, najpozneje do 

četrtka, 14.2.  2019. Vsi udeleženci prejmejo topel obrok.
Tekmuje se na lastno odgovornost!

tekmovanje v veleslalomu 
med krajevnimi skupnostmi 
Občine Dravograd



Poročni  sejem  v 
Dvorcu  Bukovje

sobota, 16. februar 2019, od 10.00 do 17.00

Vse za poroko in druge svečanosti

Celovita ponudba za svečane priložnosti, 
sejemski popusti, nagradna žrebanja, 

spremljevalni program, presenečenja …

Vstop je prost.
Vabljeni! Območna izpostava Dravograd

9.


