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VSEBINA
Stičišče od 1. marca 2018 do 31. marca 2019

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

Fotografija na naslovnici: Matic Grudnik
Rok za oddajo vsebin za  aprilsko številko je 15. marec 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, marec  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 31. MARCA  2019

Kotiček Občine Dravograd: POZIV K PRIJAVI NA NATEČAJ PROSTOVOLJEC LETA 2018

Napoved dogodka: PLANINSKO DRUŠTVO DRAVOGRAD - NAŠIH 80 LET

Pretekli dogodek:  KS ŠENTJANŽ NE DA NASLOVA NAJBOLJŠIH SMUČARJEV

Bili smo tam

Obvestila

Promocija zdravja: PROGRAM SVIT MI JE REŠIL ŽIVLJENJE

Ekologija: DELJENJE BATERIJE ZA ELEKTRIČNA VOZILA
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Drage dame, dekleta, matere in žene.

Iskrene čestitke ob dnevu žena
in materinskem dnevu.



Mlad akademski umetnik Miha Erič in mag. Na-
talija Šepul bosta otvorila razstavo linorezov in 
lesorezov realističnih in imaginarnih motivov. 
Sledilo bo druženje ob zvokih citer in orglic. Miha 
Erič je izjemno aktiven tako na likovnem kot tudi 
na glasbenem področju. V svojem delu upošteva 
izkušnje tako tradicionalne kot sodobne prakse. 
Zanimajo ga drobne naključne sledi, v katerih vidi 
preprosto neposrednost nastajanja likovne kom-
pozicijske raznolikosti in barvne impresije. Prepu-
šča se neposrednosti, improvizaciji in domišljiji, 
ustvarja idilični svet narave in imaginarnih podob 
brez ''napak'' ali pomanjkljivosti. Naklonjen je 
kompleksnemu izrazu, črtni grafični kompozicij-
ski igrivosti in malim drobnim poudarkom. Raz-
stava bo na ogled do 12. aprila v delovnem času 
Infopisarne.

Ob 18.00, Infopisarna Dravograd

Festival Urška združuje mlade, še neuveljavljene 
in uveljavljajoče se avtorje in avtorice, ki pišejo 
v slovenskem jeziku. Skozi strokovno selekcijo 
šestih regijskih srečanj izberejo pet finalistov, 
najboljšemu Javni sklad za kulturne dejavnosti v 
naslednjem letu izda knjižni prvenec. Zbrani na 
delavnici v Dravogradu bodo pripravili literarni 
večer, na katerega vabijo tudi vas.
Ob 18.00, Dvorec Bukovje
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STRAN Dogajanje v naslednjih tednih. Izbor edinstvenih dogodkov, ki jih gotovo ne bomo zamudili.

DAN ZA ... IZBOR PRIREDITEV IN DOGODKOV

VESELJE IN DOBROTA 
JE TUDI V TIŠINI
sobota, 2. marec

Tokrat si boste lahko v Galeriji Fajči ogledali dela 
Franca Rutnika. Samouk slika na platno, papir, ste-
klo, les, tudi na fasado. S svojimi tehnikami izra-
ža ustvarjalno motiviko: portrete, tihožitja, živali, 
hiše in podobno, popestreno s koroškimi motivi. 
Dela ustvarja v naravi ali v svojem ateljeju in jih je 
doslej predstavil na dveh samostojnih razstavah v 
Slovenj Gradcu. Vabljeni na odprtje!

Ob 17.00, Galerija Fajči

PUST VESELIH UST

Pust je čas, ki se ga najbolj veselijo otroci, saj se 
na ta dan lahko našemijo v maškare. Običaj iz-
haja iz pradavnine, ko so naši predniki verovali, 
da bodo na ta način pregnali zimo in priklicali 
pomlad. Preženimo zimo skupaj in se v soboto 
ob 10.00 maske zberimo na parkirišču pred ob-
novljenim starim mostom na Meži, kjer se bomo 
v povorki sprehodile čez most do Lukne, kjer bo 
pustna zabava s kurenti in animatorji Družinskega 
gledališča Kolenc. Maske lahko z rajanjem ob 14. 
uri nadaljujete v Libeličah, v nedeljo pa ste ob 15. 
uri vabljeni še v Trbonje. Povsod se boste lahko 
sladkali s krofi in toplim čajem.

Ob 10.00, Dravograd in 14.00, Libeliče 
(sobota), ob 15.00, Trbonje (nedelja)

KNJIŽNI KLUB 
KOMEDIJA
nedelja, 3. marec

Kulturno društvo Črneče vabi na ogled pete – za-
dnje abonmajske predstave. Namesto napove-
dane predstave gledališke skupine Črneče, ki iz 
zdravstvenih razlogov v ekipi ne more nastopiti, 
bo na ogled komedija Knjižni klub, v izvedbi dru-
štva DramŠpil iz Ribnice na Dolenjskem. Knjižni 
klub bi lahko nosil naslov tudi ženski klub, saj v 
igri nastopa pet žensk, ki se mesečno srečujejo na 
srečanju, kjer debatirajo o prebrani knjigi. Seveda 
na dan privrejo njihove osebne zgodbe in težave, 
ki jih ženska duša dnevno nosi v sebi. Predstava je 
za abonma in izven.

Ob 18.00, dvorana Gasilskega doma Črneče

REGIJSKI FESTIVAL MLADE 
LITERATURE URŠKA
petek, 8. marec
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Z AVTOM PO ZNANI– NE-
ZNANI BIVŠI JUGOSLAVIJI
torek, 12. marec

Vabimo vas na potopisno predavanje Marinke 
Dretnik, ki jo je pot vodila skozi Hrvaško, Srbijo, 
vse do Makedonije, Prespanskega in Ohridskega 
jezera, preko Albanije do Črne gore in potepanja 
po Durmitorju, narodnem parku Črne gore. Pred-
stavila bo nostalgično potovanje v odkrivanju ne-
znanih kotičkov med prijaznimi ljudmi.

Ob 18.00, Knjižnica Dravograd

KAKO ČUSTVA VPLIVA-
JO NA NAŠE BOLEZNI IN 
ZDRAVJE?
sobota, 30. marec

Vabimo vas na predavanje Andreja Pešca, univ. 
dipl. pol., predavatelja, svetovalca in trenerja ter 
strokovnega sodelavca preko 100 zavodov po 
Sloveniji in na tujem. Za njim je že preko 900 pre-
davanj, ki jih krasijo nenavadni praktični primeri 
in zanimiva sinteza sodobnih znanj, motivacijske 
filozofije ter življenjskih modrosti. Donacija, koti-
zacija za udeležbo je 10 € (ni pa pogoj za študen-
te in dijake).

Ob 18.00, Mladinski center Dravograd

ODPRTJE RAZSTAVE 
MIHE ERIČA
ponedeljek, 25. marec

KONCERT DAVORINA 
MORIJA IN ANDREJA 
VESELA
sobota, 30. marec

Madžarski plesi Brahmsa ali Slovanski plesi  Dvor-
šaka so bili za časa omenjenih skladateljev “su-
per hiti”. Melodije so ljudje žvižgali na ulicah in v 
različnih zasedbah preigravali v gostilnah. Kaj se 
skriva v tej vrsti “pop-glasbe” 19. stoletja? S štiri-
ročnim načinom igranja klavirja vam jo bosta pri-
bližala domačin Davorin Mori in hrvaški pianist in 
dirigent (slovenskih korenin) Andrej Vesel. 
Vstopnine ni!
Ob 19.00, Dvorec Bukovje

sobota, 2. in nedelja, 3. marec



KVARTOPIRSKI TURNIR
Prireditelj je SPD »Edinost« v Pliberku.
Ob 13.00, Kulturni dom Pliberk

PUSTNO RAJANJE V TRBONJAH
KS Trbonje in Godba na pihala Trbonje vas 
vabita na pustno rajanje v Trbonjah. Zbor 
mask je pred Gasilskim domom ob 15. uri. 
Najlepše izmed mask bodo tudi nagrajene, 
manjkali pa ne bodo tudi krofi in še kaj 
dobrega.
Ob 15.00, pred Gasilskim domom Trbonje

KNJIŽNI KLUB
Komedija v izvedbi društva DramŠpil iz 
Ribnice na Dolenjskem. Predstava je za 
abonma in izven. Več na strani 4.
Ob 18.00, dvorana Gasilskega doma 
Črneče

14. OBČINSKI PUSTNI KARNEVAL
Zbor mask je ob 10.00 uri na parkirišču 
pri obnovljenem starem mostu na Meži, 
sledi povorka čez most do prireditvenega 
prostora Lukna, kjer bo pustno rajanje s 
kurenti in animacijsko skupino, seveda ob 
krofih in toplem čaju. Več o tem na strani 4.
Ob 10.00, Meža, Lukna

OTROŠKI PUSTNI POPOLDAN S 
PRESENEČENJI
Prireditelj je MePZ Podjuna.
Ob 13.00, Kulturni dom Pliberk

PUSTOVANJE NA VASI
Vabljeni na pustovanje v Libeličah. Vse ma-
ske čaka topel čaj in pustni krofi. Organiza-
tor so KS Libeliče s soorganizatorji (Vrtec in 
šola Libeliče, PGD, ŠD in KPD Libeliče).
Ob 14.00, parkirišče pod Gasilskim domom

VSAKOMUR SVOJE – KOMEDIJA in 
PROSLAVA OB DNEVU ŽENA
Društvo upokojencev Dravograd vabi na 
krajevno proslavo ob dnevu žena s kome-
dijo Vsakomur svoje,  v izvedbi KD Kapla. O 
in ob prazniku bo spregovoril Željko Kljajić, 
predsednik DU Dravograd.
Ob 17.00, avla OŠ Dravograd

REGIJSKI FESTIVAL MLADE LITERATURE 
URŠKA 
Na literarnih delavnicah se bodo srečali 
mladi literati, ki bodo zvečer pripravili tudi 
literarni večer. Več na strani 4.
Ob 18.00, Dvorec Bukovje

KOMU ZAPUSTITI STANOVANJE
Veseleoigra v izvedbi Kulturnega društva 
Brod. KD Brod Trbonje in KS Trbonje ob 
dnevu žena vabita na ogled veseloigre. 
Vabljeni, vstopnine ni.
Ob 19.30, dvorana Gasilskega doma 
Trbonje

NITI TAT NE MORE POŠTENO KRASTI
Komedija v režiji Alenke Hain. Nastopa 
igralska skupina SPD »Dobrač« - Brnca. 
Prireditelja sta Oder 73 in Kulturni dom 
Pliberk. 
Ob 19.00, Kulturni dom Pliberk

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

52. REVIJA ODRASLIH ZBOROV OD 
PLIBERKA DO TRABERKA
Nastopajo koroški zbori z obeh strani 
meje. Prireditelji so Kulturni dom in pliber-
ška kulturna društva.
Ob 19.30, Kulturni dom Pliberk

KOMU ZAPUSTITI STANOVANJE
Veseleoigra v izvedbi Kulturnega društva 
Brod. KD Brod Trbonje in KS Trbonje ob 
dnevu žena vabita na ogled veseloigre. 
Vabljeni, vstopnine ni.
Ob 20.00, dvorana Gasilskega doma 
Trbonje

VESELJE IN DOBROTA JE TUDI V TIŠINI 
Odprtje razstave avtorja Franca Rutnika. 
Podrobnosti preberite na strani 4.
Ob 17.00, Galerija Fajči v Trgu 4. julija

ODPRTJE RAZSTAVE – FOTOGRAFSKI EX 
TEMPORE
Fotoklub Koroška bo tokrat razstavil foto-
grafije nastale na Ex temporah v Železarni 
Ravne. Razstava bo na ogled do 24. marca 
v delovnem času Infopisarne.
Ob 18.00, Infopisarna Dravograd

OMIZJE MUZIKANTOV  - MUZIKANTEN-
STAMMTISCH
Nastopili bodo glasbeniki z obeh strani 
meje. Prireditelja sta Društvo »Musikanten-
stammtisch« 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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PETEK, 1. marec

SOBOTA, 2. marec

Z AVTOM PO ZNANI – NEZNANI BIVŠI 
JUGOSLAVIJI
Potopisno predavanje Marinke Dretnik po 
republikah bivše Jugoslavije. Več o tem 
preberite na strani 5.
Ob 18.00, Knjižnica Dravograd
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NEDELJA 10. marec

TOREK, 12. marec

KOŠARKA – pionirji U-15 – 2. SKL
DRAVOGRAD KOROŠKA B : PTUJ
Ob 10.00, telovadnica OŠ Šentjanž

SREDA, 13. marec
SOBOTA, 9. marec

KOLEDAR PRIREDITEV IN DOGODKOV od 1. do 31. marca 2019

NEDELJA, 3. marec

PONEDELJEK, 4. marec

PETEK, 8. marec

NAPEV - ODSEV
Območna prireditev NAPEV–ODSEV je 
pregledna predstavitev poustvarjalnosti 
pevskih in godčevskih skupin Koroške. 
Strokovna spremljevalka srečanja bo Urša 
Šivic.
Ob 16.00, Dvorec Bukovje

KOŠARKA – 2. SKL – KADETI U -17
DRAVOGRAD KOROŠKA : VOJNIK G7

Ob 18.30, Dvorana ŠPiC D

ČETRTEK, 14. marec
5 & 20 UDARCEV / SCHLAGZEILEN – 
(ABONMA)
Nastopa Teater Šentjanž – režija Alenka 
Hain. Prireditelja sta Slovenska prosvetna 
zveza in Kulturni dom Pliberk.
Ob 19.30, Kulturni dom Pliberk

PETEK, 15. marec
TRENUTKI SREČE
Prireditev za mame, žene … Prireja OŠ 
Šentjanž.
Ob 17.00, Dom borcev Šentjanž

SOBOTA, 16. marec
JUDO TURNIR – KOROŠKA OPEN 2019
Mednarodni judo turnir za kategorijo 
U-21.
Ob 10.00, Dvorana ŠPiC D



KAKO ČUSTVA VPLIVAJO NA NAŠE 
BOLEZNI IN ZDRAVJE?
Predavanje Andreja Pešca. Podrobnosti 
preberite na strani 5.
Ob 18.00, Mladinski center Dravograd

KOŠARKA – 2. SKL – KADETI U-17
DRAVOGRAD KOROŠKA : DRAVA
Ob 10.00, Dvorana ŠPiC D

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

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

KLAVIRSKI KONCERT 
Koncert popularne glasbe 19. stoletja. 
Nastopata Davorin Mori in Andrej Vesel. 
Vstopnine ni. Podrobnosti na strani 5.
Ob 19.00, Dvorec Bukovje

KONCERT MODRIJANOV
Nastopa narodno zabavni ansambel Mo-
drijani. Prireditelj je  Kulturni dom Pliberk.
Ob 19.30, Kulturni dom Pliberk

PROSLAVA OB MATERINSKEM DNEVU
KS Črneče ob prazniku deklet, žena in 
mater, vljudno vabi na proslavo in prijetno 
druženje. V kulturnem programu, ki ga 
bodo oblikovali, vodili in se v njem predsta-
vili otroci vrtca in podružnične šole Črneče, 
sodeluje tudi MePZ Črneče. Lepo bo videti, 
kaj vse zmorejo in znajo in kako nas bodo 
tokrat presenetili.
Ob 17.00, dvorana Gasilskega doma 
Črneče

ODPRTJE RAZSTAVE GRAFIK AKADEM-
SKEGA SLIKARJA MIHE ERIČA
Razstava bo odprta v delovnem času 
Infopisarne do 12. aprila. Več na strani 5.
Ob 18.00, Infopisarna Dravograd

PROSLAVA OB 80. LETNICI PLANINSKE-
GA DRUŠTVA DRAVOGRAD
PD Dravograd letos obeležuje osemdeset 
let delovanja in ob tem pripravlja posebno 
slovesnost. Več na strani 12.
Ob 18.00, Dvorec Bukovje

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

KOŠARKA – 2. SKL – KADETI U-17
DRAVOGRAD KOROŠKA : MI-
KLAVŽ 
Ob 10.00, Dvorana ŠPiC D

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

KEGLJANJE 2. SLOVENSKA LIGA - VZHOD
DRAVOGRAD : CERŠAK 1
Ob 17.00, Športni center Dravograd

KKŠ TAVŠA
Dogodek, na katerega lahko prinesete do 
10 kosov svojih starih oblačil in jih ''zata-
všate'' za nove ali pa jih podarite drugim, 
je namenjen vsem, ki se zavedate, da 
kupovanje vedno novih izdelkov in kopi-
čenje neuporabnega v domovih ne koristi 
našim denarnicam niti našemu planetu. 
Sprejemamo oblačila, ki so čista ter dobro 
ohranjena. V primeru, da na dogodku 
ne uspete predati vsega naprej, lahko to 
odnesete s seboj ali pa skrb za predajo v 
primerne roke prepustite nam. Več o tem 
dogodku lahko preberete na Facebook 
profilu: Klub koroških študentov. Vidimo se 
v MC Dravograd, kjer se bomo podružili in 
''zatavšali'' modo.
Ob 18.00, Mladinski center Dravograd

KOŠARKA – mlajše pionirke U-13 – 1. SKL
DRAVOGRAD KOROŠKA : JEŽICA A
Ob 9.00, telovadnica OŠ Šentjanž

KOŠARKA – mlajše pionirke U-13 – 1. SKL
DRAVOGRAD KOROŠKA : JANINA
Ob 12.00, telovadnica OŠ Šentjanž

Terminski razpored prireditev in dogodkov v občini Dravograd
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NEDELJA, 17. marec
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PETEK, 29. marec

SOBOTA, 23. marec

ČETRTEK, 21. marec

KOLEDAR PRIREDITEV IN DOGODKOV od 1. do 31. marca 2019

JUDO TURNIR – KOROŠKA OPEN 2019
Drugi dan mednarodnega judo turnirja za 
mladinke in mladince.
Ob 9.00, Dvorana ŠPiC D

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

NOGOMET 2. SML in 2. SKL
NŠ DRAVOGRAD : KETY EMMI BISTRICA
Ob 13.00 in ob 15.00, Športni center 
Dravograd

DAN LIBELIŠKIH ŽENA
Prireditev za matere, žene, dekleta…Sode-
lujejo KS Libeliče, vrtec in šola Libeliče. 
Ob 15.00, Gasilski dom Libeliče

SOBOTA, 16. marec

PONEDELJEK, 18. marec
JOŽEFOV SEJEM OB MOSTU
Tradicionalni celodnevni sejem, se bo 
odvijal na mostu ter parkiriščih na obeh 
straneh obnovljenega mostu.
Od 8.00, obnovljeni stari most

NEDELJA, 24. marec
OD PLIBERKA DO TRABERKA 
Predstavili se bodo različni zbori iz Mežiške 
doline in iz avstrijske Koroške. Strokovna 
spremljevalka srečanja bo Danica Pirečnik. 
Vstopnina je 3 €.
Ob 18.00, Dvorec Bukovje

PONEDELJEK,  25. marec

SREDA, 27. marec
EPILEPSIJA NISO LE NAPADI
Predstavljene bodo oblike in vzroki 
epilepsij pri otrocih in odraslih ter kakšno 
je zdravljenje epilepsij. Prikazani bodo 
videoposnetki različnih oblik napadov ter 
kako pomagati bolniku ob napadu in kako 
ga prekiniti. Predavala bo Natalija Krajnc, 
dr. med., in predsednica Društva Liga proti 
epilepsiji Slovenije.
Ob 18.00, Knjižnica Dravograd

SOBOTA, 30. marec

KEGLJANJE – FINALE OTS
KK Dravograd bo izvedel finalni del 
tekmovanja v kegljanju posamezno za 
moške in ženske  - OTS Koroške 2019.
Ob 14.00, kegljišče Dravograd

NEDELJA, 31. marec



KOTIČEK OBČINE DRAVOGRAD
Obvestila in informacije občinske uprave
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POZIV DRUŠTVOM IN DRUGIM NEVLADNIM 
ORGANIZACIJAM K PRIJAVI NA NATEČAJ 

PROSTOVOLJEC LETA 2018

Mladinski svet Slovenije (MSS) letos sedemnajstič zapored razpisuje natečaj Prostovoljec leta, 
v okviru katerega bodo izbirali najboljše prostovoljke, prostovoljce, prostovoljski projekt, Naj 
mladinskega voditelja oz. voditeljico in Naj mladinski projekt za preteklo leto. Natečaj poteka 
pod častnim pokroviteljstvom predsednika RS Boruta Pahorja.

K prijavi na natečaj vabijo vse nevladne organizacije, javne institucije, neformalne 
skupine in posameznike; skratka vse, ki so v svoje dejavnosti v letu 2018 vključevali 
prostovoljstvo. Pri posameznikih bodo izbirali najboljše v 6 kategorijah: Naj prostovoljko 
in Naj prostovoljca v starostnih skupinah do 19 let, od 20 do 29 let in 30 let ali več, izbrali pa 
bodo tudi Naj mladinskega voditelja oz. voditeljico. Pri projektih pa bodo izbirali Naj prosto-
voljski projekt ter Naj mladinski projekt. Pri projektih še posebej poudarjajo, da šteje kakršna-
koli organizirana aktivnost, pri kateri je sodelovalo več ljudi, in ni nujno, da gre za projekt v 
strogo administrativnem smislu.

Rok za prijave je 29. marec 2019. Vse prijavljene prostovoljce in predstavnike sodelujočih 
organizacij bodo po izteku natečaja, predvidoma v juniju, povabili na zaključno prireditev, 
kjer bodo podelili nazive in priznanja izbranim prostovoljcem in projektom. 

Vprašanja in prijave naslovite na: prostovoljec@mss.si ali po navadni pošti na Mladinski 
svet Slovenije, Dunajska 5, 1000 Ljubljana. 

Razpis – besedilo natečaja najdete na spletni strani http://mss.si/natecaj-prostovoljec-
-leta-2018/  in spletni strani Občine  Dravograd https://www.dravograd.si/administraci-
ja/posts/edit/176222.  

Novice in podrobnosti o natečaju spremljajte na Facebooku https://www.facebook.com/
prostovoljec.leta/.

Ključni namen natečaja je promocija prostovoljskega dela, ne tekmovanje!

    DU Dravograd                     Občina Dravograd                 Dravit  Dravograd

vabijo

        ob dnevu žena, 
v petek, 8.marca 2019, ob 17.uri,

na ogled 

komedije 
VSAKEMU SVOJE 

v izvedbi Kulturnega društva 
Kapla 

Predstava bo v jedilnici 
OŠ Dravograd. 

O in ob prazniku bo spregovoril Željko Kljajić, 
predsednik DU Dravograd. 

Po predstavi  bomo poklepetali in si nazdravili.

PRIJAZNO  VABLJENI !
 

Županja občine Dravograd,                                 Predsednik DU Dravograd,
              Marijana Cigala                                                                 Željko Kljajić



PLANINSKO DRUŠTVO 
DRAVOGRAD - NAŠIH 80 LET

PLANINSKO DRUŠTVO DRAVOGRAD SLAVI 80 LET DELOVANJA IN VAS VABI NA SKUPNO OBELEŽITEV NA 
SLAVNOSTNI PROSLAVI, KI BO V PETEK, 29.3., OB 18. URI, V DVORCU BUKOVJE.

pa je bilo požganih veliko planinskih koč, ki so 
bile zgrajene na območju Koroške.

Zaradi obmejne cone dravograjski planinci po 
2. svetovni vojni niso imeli pogojev za razvoj 
planinstva. Tako so se bili prisiljeni včlaniti v 
sosednja planinska društva, kjer so vztrajno in 
aktivno sodelovali. Želeli pa so svoje društvo 
v lastnem kraju. Planinsko društvo Dravograd 
se je tako ponovno ustanovilo 18. marca 1965. 
leta. Prvi predsednik je postal Franc Kanduč. V 
naslednjih letih so društvo vodili naslednji 
predsedniki: Franc Kanduč 1965-1972, Jože Ko-
rošec 1979-1981, Friderik Ambrož 1981-1983, 
Ivana Kotnik 1981-1983, Rado Krpač 1985-
1986, Ludvik Pušnik 1986-1992, Marjan Epšek 
1992-2003, Ivana Kotnik 2003-2007, Jožica He-
ber 2007-2013 in znova Marjan Epšek od 2013.

Vsa leta spremljajo društvo vzponi, stagniranja 
in padci. Društvo je med aktivnejšimi v Obči-
ni Dravograd. Med pomembnejšimi dogodki 
izpred nekaj let so vsekakor: razvitje društve-
nega prapora 26. avgusta 1979, večkrat smo 
bili organizatorji srečanja Koroških planincev, v 
najem smo prevzeli propadajočo stražarnico in 
jo preuredili v lep Planinski dom Košenjak in ga 
svečano predali namenu leta 1994, registracija 
in odprtje mejnega turističnega prehoda pod 
vrhom Košenjaka, postavitev in ureditev male 
biološke čistilne naprave pri Planinskem domu 
Košenjak, ki je hkrati najvišje ležeča čistilna na-
prava v Občini Dravograd, postavitev igral pri 
domu.

Ustanovni občni zbor podružnice SPD Dra-
vograd je bil 26. marca 1939, ko je bil izvoljen 
desetčlanski odbor, dva namestnika in dva pre-
gledovalca računov. Dravograjska podružnica 
SPD je vključevala tudi okraj Marenberg – Ra-
dlje ob Dravi. Na ustanovnem občnem zboru 
so sprejeli smernice za delo. Zelo zanimiva po-
buda je bila tudi, da se pričnejo predpriprave 
za graditev planinske koče na Košenjaku.

Na seji dravograjske podružnice, 19. mar-
ca 1940, je načelnik Anton Pernat poročal o 
uspešnem delu podružnice Dravograd na 
severni meji, iz poročila blagajnika Matije 
Štrajnerja pa je razvidno, da je bilo kupljeno 
zemljišče za graditev koče na Košenjaku in 
to za 12.280,20 din, vendar je načelnik Anton 
Pernat ugotovil, da se žal mora graditev koče 
zaradi svetovnih razmer odložiti, takrat je na 
Košenjaku že bila meja Hitlerjeve Nemčije.
2. svetovna vojna ni prizanesla mnogim pla-
nincem in zavednim Slovencem, prav tako

2 7. februarja leta 1893 je bil v Ljubljani 
ustanovni občni zbor Slovenskega planin-
skega društva. Na območju današnjega 

Meddruštvenega odbora planinskih društev 
za Koroško so bile  na začetku 19. stol. ustano-
vljene štiri podružnice SPD: leta 1919 Mežiška 
podružnica v Pliberku, katere sedež je bil leta 
1921, zaradi izgubljenega plebiscita presta-
vljen v Prevalje; leta 1919 Mislinjska podružnica 
v Slovenj Gradcu; leta 1926 podružnica Peca v 
Mežici in leta 1939 v Dravogradu.

Planinsko društvo deluje skozi različne odseke: 
vodniški, mladinski, gospodarski, za planinska 
pota, turno kolesarski in varstvo gorske narave. 
Osnovna naloga pa je vodenje izletov in vzgoja 
mladih planincev.

Člani društva, ki so in ki vodimo društvo sko-
zi vsa leta, se nismo zapisali planinstvu, ker bi 
tako velevala moda, ampak ker nam vrnitev v 
naravo pomeni sprostitev, našo bogatitev in 
utrditev duha naroda. Ta spoznanja želimo pre

našati na ostale planince in mlajše generacije. 
Lepota naših gora se zliva z našim življenjem: 
kljubuje času, ohranja pa spomine na ljudi, ki 
so jih ljubili in častili. Gore in narava so večne in 
mi smo tam samo gostje.

Narod, ki ve za svoje gore, ve za svojo zgodo-
vino, ta zavest pa ga ohranja, bogati in razvija. 
Zato ste vsi prijazno vabljeni, da na slovesnosti 
v Dvorcu Bukovje, v petek, 29. marca, ob 18.00 , 
skupaj proslavimo naših 80 let delovanja.
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NAPOVED DOGODKA
BESEDILO:  Marjan Epšek, FOTOGRAFIJE:  Zdenko Kupčič
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10. JUBILEJNI MEMORAL AVGUSTA ČREŠNIKA ZNOVA POTRDIL, DA IMA NAJVEČ »ŽANOV KRANJCEV« 
KS ŠENTJANŽ. ALI PA TI MORDA SAMO DOBRO IZKORIŠČAJO PREDNOST DOMAČEGA TERENA«?

Da je na pomladansko topel dan tekma sploh lah-
ko bila izvedena, gre velika zahvala neutrudnim 
delavcem SK Iverka pod izvedbenim vodstvom 
Srečka Podojstrška in Mateje Konečnik. Zara-
di počitniškega oddiha in visokih pomladanskih 
temperatur, se je tekme udeležilo nekaj manj 
tekmovalcev kot običajno, a kljub temu  je bilo 
na smučišču Bukovnik zelo napeto, družabno in 
veselo. 65 tekmovalcev je bilo razdeljenih v kar 
14 različnih starostnih kategorij. In kako so se 
odrezali?

Kategorija A - ml. deklice do 10 let: 1. GAJA 
VIDRIH, Šentjanž (edina tekmovalka); kategorija 
B - ml. dečki do 10 let: 1. JOŠT BARTH, 2. JAKA 
KOSABER, 3. GAL GROBELNIK (vsi Šentjanž); kate-
gorija C - st. deklice 10-15 let: 1. EMA BARTH, 2. 
EVA PARADIŽ (obe Šentjanž), 3. MAJA RAVNIKAR, 
Libeliče;  kategorija D - st. dečki 10 -15 let: 1. 
ROK KOLAR, 2. NIK VIDRIH (oba Šentjanž), 3. RENE 
PARADIŽ, Trbonje; kategorija E - ženske nad 60 
let:1.  IVANKA  VINŠEK, 2. ANTONIJA LOČIČNIK 
(obe Dravograd), 3. SILVA SKUTNIK, Črneče;  kate-
gorija F- ženske 40 - 60 let: 1. DANIJELA LEDI-
NEK, 2. SILVIJA RAVNIKAR, Libeliče, 3. BARBARA 
BREZOVNIK, Trbonje; kategorija H - mladinke 15 
- 20 let: 1. ZALA KNEZ, Črneče, 2. NIKA PEROVNIK, 
3. PATRICIJA ROŽEJ  (obe Libeliče); kategorija I -

veterani nad 70 let: 1. IVAN GRABNER, 2. RUDI 
KAJZER (oba Črneče), 3. FRANC VERŠNIK, Dravo-
grad; kategorija J - člani 60 - 70 let: 1. ANTON 
BREZNIK, Dravograd, 2. PETER PRIKERŽNIK, Črne-
če, 3. VINKO KRAJNC, Dravograd;  kategorija K 
- člani 50 - 60 let: 1. ROŽEJ VLADO, 2. BRANKO 
PEROVNIK (oba Libeliče), 3. BOGDAN BREZOVNIK, 
Trbonje; kategorija L - člani 40 - 50 let: 1. ALEŠ 
RUDOLF, Libeliče, 2. ČRTOMIR EPŠEK, 3. BENJAMIN 
GROBELNIK  (oba Šentjanž); kategorija M - člani 
30 - 40 let: DAVID ŠISERNIK, Šentjanž, 2. JAN SKU-
TNIK, 3. ROK SKUTNIK (oba Črneče); kategorija N 
- člani 20 - 30 let: JAKA MORI, Šentjanž, 2. MITJA 
MIGLIČ,  Trbonje, 3. ŽAN BREZNIK, Dravograd; ka-
tegorija O - mladinci 15-20 let: NEJC GORENŠEK, 
Šentjanž, 2. DEJAN RUDOLF, Trbonje, 3. MIHA PE-
ROVNIK, Libeliče.

Absolutni zmagovalec je s časom 20,71 postal 
ALEŠ RUDOLF iz Libelič (člani 40 - 50 let), za njim 
pa sta se uvrstila ANTON BREZNIK iz Dravograda 
(člani 60 - 70 let) s časom 20,76 in David Šisernik iz 
Šentjanža (člani 30 - 40 let) s časom 21,77.

Med družinami so najbolje smučali RAVNIKAR-
JEVI iz Libelič, druga je bila družina LEDINEK BRE-
ZNIK iz Dravograda,  tretji pa SKUTNIKOVI iz Črneč.

V napeti igri stotink se je ob preračunavanju iz-
kazalo, da je bila v skupnem seštevku ekipa KS 
Dravograd (134 točk) za eno samo samcato točko 
boljša od KS Črneče (133) in se povzpela na tre-
tjo stopničko. Drugo je zasedla KS Libeliče (167), 
prvo mesto pa je spet pripadlo KS Šentjanž (266), 
ki že vrsto let uspešno brani osvojeni naslov. Naj-
manj točk je zbrala KS Trbonje (97). 

S redi februarja niso imeli svetovnega  prven-
stva v alpskem smučanju samo v Areju, am-
pak smo tudi v Občini Dravograd imeli svoje 

prvenstvo.  Na smučišču Bukovnik je namreč v 
čast Avgusta Črešnika potekalo že deseto tekmo-
vanje v veleslalomu med krajevnimi skupnostmi 
Občine Dravograd.

14
STRAN

PRETEKLI DOGODEK
BESEDILO:  Žare Tomšič, FOTOGRAFIJE:  Zdenko Kupčič

KS ŠENTJANŽ NE DA NASLOVA 
NAJBOLJŠIH SMUČARJEV
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OBVESTILA
Obvestila društev in drugih organizacij

KEGLJANJE - OBČINSKA LIGA

•  Sobota, 2.3. 2019 - 14. krog                                      •  Nedelja,  10.3. 2019 - 15. zadnji krog          
•  Sobota, 16.3. 2019  - tekmovanje v sprintu za rekreativce 
•  Nedelja, 24.3. 2019 - posamezno in dvojice 1. kolo
•  Sobota, 30.3. 2019 - posamezno in dvojice 2. kolo
          
Tekme ob sobotah se pričnejo ob 14. uri, na kegljišču Športnega centra Dravograd.
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PLANINSKO DRUŠTVO DRAVOGRAD

LONZAKÖPFL (2317 m) – TURNI SMUK - sobota, 2. marec 2019
Vodnik in prijave:  Franc Kadiš, 041 654 499 ali franc.kadis@gmail.com.
Tura:  lahek turni smuk (LTS), 5 do 6 ur.
Prevoz: kombi.
Opis ture: Lonzaköpfl je razmeroma neznan hrib v narodnem parku Visoke ture in se dviga jugoza-
hodno nad Mallnitzem in severno nad krajem Flattach. Pristop na vrh poteka z jugovzhodne strani, s 
kmetije Himmelbauer. V prvem delu do planine Staneralm je zaradi lege redko dovolj snega, zato je 
tura primerna v času hitro po sneženju. V primeru ugodnih snežnih razmer nam prostrana pobočja 
nudijo veliko turno smučarskih užitkov.

NOGOMET – VETERANSKA LIGA V DVORANSKEM NOGOMETU

•  Nedelja, 3.3. 2019 - 8. krog                                        •  Nedelja, 24.3. 2019 - 9. krog
•  Nedelja, 31.3. 2019 - 10. zadnji krog                                     

Prva tekma se prične ob 9.30, druga ob 10.30 v Dvorani ŠPiC D v Dravogradu.

DRUŠTVO UPOKOJENCEV DRAVOGRAD

Društvo upokojencev Dravograd, Občina Dravograd in JZ DRAVIT vabijo na KRAJEVNO PROSLAVO 
OB DNEVU ŽENA - na ogled komedije VSAKEMU SVOJE, v izvedbi Kulturnega društva Kapla, ki bo 
v petek, 8. marca 2019, ob17.00, v jedilnici OŠ  Dravograd.
O in ob prazniku bo spregovoril Željko Kljajić, predsednik DU Dravograd.

Društvo upokojencev Dravograd sklicuje ZBOR ČLANOV, ki bo v petek, 22. marca 2019,  ob 16. 
uri,  v jedilnici OŠ  Dravograd.

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 (KKŠ)– URADNE URE V MCD - vsako soboto od 18.00 do 20.00.
V KKŠ se lahko včlanijo študenti in dijaki Koroške regije, ki imajo v tekočem študijskem letu potrjen 
status študenta ali dijaka. Člani kluba lahko koristijo organizirane subvencije in opravljajo obštu-
dijske dejavnosti. Namen KKŠ je vzpostavljanje čim boljšega socialnega položaja članov ter razvoj 
obštudijskih in interesnih dejavnosti na področju Koroške regije. KKŠ ima izpostave v Ravnah na 
Koroškem, Slovenj Gradcu, Dravogradu in Radljah ob Dravi ter v univerzitetnih mestih Ljubljana in 
Maribor, kjer lahko člani koristijo pridobljene subvencije, spoznavajo študentsko udejstvovanje v 
Sloveniji ter pristopijo k realizaciji projektov. Več podrobnosti o ugodnostih in kako pristopiti najdete 
na spletni strani: http://klub-kks.si/ ali na naši Facebook strani.

VADBA ZA ZDRAVO HRBTENICO - vsak ponedeljek in sredo ob 18:00,  vsak torek in četrtek  ob 
8.30.
Vadba je namenjena vsem, ki so že kdaj čutili bolečine v predelu trupa in tistim, ki se zavedajo 
pomena zdrave hrbtenice ter vaje izvajajo preventivno. Blažimo, lahko tudi odpravljamo bolečine 
hrbta, vratu in ramen, omilimo težave, ki spremljajo osteoporozo. Z vadbo boste okrepili hrbtne in 
trebušne mišice, razgibali sklepe hrbtenice in okončin in se naučili vzravnane in pravilne drže. Vadba 
je namenjena vsem starostim in se prilagaja posameznikovi fizični pripravljenosti. Potrebujete ležal-
no podlogo, udobna oblačila ter steklenico vode. Na vadbo se je potrebno predhodno najaviti na 
telefonsko številko: 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).

PLETEM IN RAZVESELJUJEM  - v  marcu v dvorani MCD.
Je študijski krožek, kjer bo poudarek na pletenju copatk za novorojenčke. Krožek je namenjen vsem, 
ki se želijo naučiti plesti oz. obnoviti pozabljene veščine. Naša želja je povezati starejše, ki že pletejo 
in mlajše, ki bi se teh veščin zaželi naučiti. Še posebej vabljeni mlajši brezposelni (do 30 let), odrasli s 
posebnimi potrebami in starejši invalidi. Prijave zbiramo na tel. 070 165 190 ali na kristina.navotnik@
mocis.si.   
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PROGRAM SVIT MI JE REŠIL 
ŽIVLJENJE

P    rogram Svit je preventivni zdravstveni pro-
gram, ki je namenjen preprečevanju in 
zgodnjemu odkrivanju raka na debelem 

črevesu in danki. Vključuje moške in ženske v 
starosti od 50 do 74 let, in sicer vsaki 2 leti. O 
osebni izkušnji s Programom smo se pogovarjali 
z magistrom Jožetom Pratnekarjem, ki opravlja 
funkcijo Svitovega ambasadorja.

Gospod Pratnekar, opravljate častno funk-
cijo ambasadorja Programa Svit. Kaj to za 
vas pomeni?
Jaz mislim, da je to pomembno poslanstvo, saj 
ugotavljamo, da se ljudje še vedno premalo za-
vedajo pomena Programa Svit, ki lahko marsi-
komu tudi reši življenje. Včasih sem res začuden, 
da se ljudje kljub temu, da je sodelovanje v Pro-
gramu Svit brezplačno, na vabilo ne odzovejo, 
ker potem, ko bolezen napreduje, so posledice 
res hujše in tudi za zdravstveni sistem dražje. 

Kdaj ste prvič prejeli vabilo za sodelovanje 
v Programu Svit?
Prvič sem prejel vabilo v letu 2009 in ta-
krat sem se tudi odzval, izvid pa je bil ne-
gativen. Po dveh letih, ko sem bil ponovno 
povabljen, je bila v blatu ugotovljena kri.

Kako ste sprejeli novico, kako so nato pote-
kale nadaljnje preiskave in zdravljenje?
Seveda sem bil neprijetno presenečen, kar je lo-
gično, če izveš, da je s tvojim zdravjem nekaj na-
robe. Ampak potem sem pač zaupal zdravnikom 
in glede na to, da sem se pravočasno odzval na 
vabilo in potem tudi na kolonoskopijo, sem pri-
čakoval najboljše. S kolonoskopijo sta bila odkrita 
dva majhna polipa, ki sta bila med posegom tudi 
odstranjena, odkrit pa je bil tudi precej velik, pri-

raščen polip, ki pa ga ni bilo mogoče odstraniti 
med kolonoskopijo, zato je bil potreben opera-
tivni poseg. Operacija je potekala dobro, brez 
zapletov in po treh dnevih sem se že lahko vrnil 
domov. Čez en mesec sem izvedel veselo novico, 
da odstranjeno tkivo ni bilo rakavo. Moram pove-
dati, da je bil zame sam poseg neboleč.

Ali imate še vedno kontrolne preglede?
Da, še vedno. Na vsaki dve do tri leta se preko 
osebnega zdravnika naročim na kolonoskopijo. 
Pred približno tremi leti je bil ponovno odkrit in 
tudi odstranjen manjši polip, zato mislim, da je 
pomembno, da tudi po zdravljenju hodiš na kon-
trolne preglede. 

Imate kakšen nasvet za bralce? Kako prema-
gati strah?
Ko na terenu ljudi spodbujam, naj se odzovejo 
na vabilo, tiste, ki sodelovanje odklanjajo vpra-
šam po vzroku, zakaj se ne odzovejo. Največkrat 
mi povejo dva vzroka. Prvi je: Kaj pa če kaj ugoto-
vijo? Pa jim odgovorim: hvala bogu, da ugotovijo 
in lahko tudi pravočasno zdravijo. In drugi vzrok 
je strah pred kolonoskopijo. Jaz vedno poudar-
jam, da sem bil sam sedaj že štirikrat in vedno 
je preiskava potekala brez problema, neboleče, 
mogoče bi lahko rekel, da je bolj neprijetna sama 
priprava na preiskavo. Mislim, da se preiskave res 
ne bi smeli bati. Rad bi pa še enkrat povedal bral-
cem, dajte se odzvati na vabilo, ker se s tem lah-
ko reši vaše življenje, kot je tudi moje bilo rešeno 
s Programom Svit.

PROMOCIJA ZDRAVJA
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 kjer bo poudarek na pletenju 
copatk za novorojenčke.

Prvo srečanje, kjer bomo spletli prijateljske vezi,
bo 27. 2. 2019 ob 14.00 v Mladinskem centru Dravograd,

zraven stadiona (Koroška c. 50, Dravograd).

 

Krožek je namenjen vsem,
ki se želijo naučiti plesti oz. obnoviti pozabljene veščine. 

Naša želja je povezati starejše, ki že pletejo
in mlajše, ki bi se teh veščin želeli naučiti.

 

"PLETEM  IN 
RAZVESELJUJEM"

 

Še posebej vabljeni:
nižje izobraženi,

mlajši brezposelni (mlajši od 30 let), 
odrasli s posebnimi potrebami in 

starejši invalidi.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Vabljeni
 

na študijski krožek

ANA KNEZ
predtekmovalni recital na pozavni

gost Toni Sotošek

Dvorec Bukovje
četrtek, 28. februar,

ob 18.00

Območna izpostava Dravograd



DELJENJE BATERIJE ZA ELEKTRIČNA 
VOZILA

K ljub temu, da imajo električna vozila po-
membne ekološke prednosti, še vedno 
obstajajo težave, ki do sedaj niso bile 

uspešno rešene. Večina težav je povezanih s 
premikanjem vozil in stopnjo polnjenja z ele-
ktrično energijo!

Japonsko podjetje Honda pričakuje, da bo 
njena odstranljiva mobilna litij-ionska baterija 
z imenom Mobile Power Pack rešila te proble-
me in da bo pospešila širitev vsaj manjših elek-
tričnih vozil v vsakodnevni uporabi.

Preizkušanje koncepta deljenja baterij za elek-
trična vozila bosta skupaj izvajali dve japonski 
podjetji: proizvajalec vozil Honda in proizvaja-
lec elektronske opreme Panasonic. Za kraj od-
vijanja projekta je bila izbrana Indonezija, ki je 
tretji največji trg motornih koles na svetu, ki se 
v njej masovno uporabljajo. Indonezija se za-
radi tega sooča z visoko onesnaženostjo zra-
ka! Zato je indonezijska vlada sprejela načrt za 
spodbujanje splošne uporabe električnih vozil.

Za potrebe poskusov bosta podjetji namestili 
posebne polnilne postaje za polnjenje z ele-
ktrično energijo na več deset mestih. Postaje 
bodo hkrati napolnile več enot Mobile Power 
Packa, tako da bodo imeli vozniki v vsakem 
trenutku na voljo za uporabo popolnoma na-
polnjene baterije. Prednost je v tem, da so pol-
nilnice manjših dimenzij in modularnega kon-
cepta, tako da se po želji lahko dodajo druga 
na drugo. Poleg tega polnilnice naj ne bi bile 
vezane na tradicionalne bencinske črpalke ali 
druga običajna mesta, kot so parkirišča kot pri 
drugih vrstah polnilnic. Zaradi majhnih dimen-
zij se lahko polnilnice Mobile Power Pack po-
stavijo tudi na uličnih vogalih, v bližini kioska 
in na podobnih, vsem dostopnih mestih in 
tudi v vsak dom kot polnilnik in vir električne 
energije za velike gospodinjske sisteme.

Ko baterija pokaže, da je pri koncu, bodo lahko 
vozniki na najbližji postaji za polnjenje samo 
zamenjali svojo baterijo za drugo ravno ta-
kšno, toda napolnjeno in takoj nadaljevali vo-
žnjo. Mobile Power Pack naj bi bil primeren za 
manjša električna vozila, različne digitalne in 
večje električne gospodinjske aparate. Ta kon-
cept omogoča, da se mobilne baterije lahko 
napolnijo z električno energijo in energijo iz 
obnovljivih virov energije čez dan, ko je splo-
šno povpraševanje po taki energiji najmanjše.

Zaenkrat ima vsak Mobile Power Pack 1 kWh 
(kilovatno uro) energije, lahko pa je ima tudi 
več. Lahko se tudi kombinira delovanje več 
baterij naenkrat!

J O Ž E F O V 

SEJEM OB MOSTU
ponedeljek, 18. marec 2019

Celodnevni sejem na obnovljenem mostu in 
na parkirnih prostorih na obeh straneh mostu.

VABLJENI!

EKOLOGIJA
BESEDILO: Boris Kac , Svetovalna pisarna ENSVET Slovenj Gradec ,   FOTOGRAFIJA:  svetovni splet
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Pridite, veselo bo!

14. OBČINSKI PUSTNI KARNEVAL

                  Pridejo tudi kurenti!

sobota,2.3., ob 10. uri, v Dravogradu

- zbor mask ob 10:00 na parkirišču pri 
  centru Meža;
- povorka čez most v Lukno;
- predstavitev mask in pustno rajanje   
  ob animacijski čarovniški predstavi;
- krofi in čaj za vse maske.


