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STRAN

VSEBINA
Stičišče od 1. do 31. oktobra 2019

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

Fotografija na naslovnici: Matic Grudnik
Rok za oddajo vsebin za novembrsko številko je 15. oktober 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, oktober 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. OKTOBRA 2019

Kotiček Občine Dravograd: NEKROLOG - MATIJA KAVTIČNIK

MNOŽIČNO VREDNOTENJE NEPREMIČNIN - PROJEKT GURS

Napoved dogodka: SHOD ČAROVNIC V BUKOVJU

Pretekli dogodek:  ŽENSKA NOGOMETNA REPREZENTANCA IGRALA V DRAVOGRADU

Bili smo tam

Obvestila

Promocija zdravja: SLADKORNA BOLEZEN

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

DAN ZA ... IZBOR PRIREDITEV IN DOGODKOV 05
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SKRIVNOST V HAREMU

POZNAVANJE PRETEKLO-
STI ZA PRIHODNOST
četrtek, 3. oktober

Zgodovinarsko društvo Dravograd je nastalo z 
namenom odkrivanja in ohranitve manj znanih 
zgodovinskih dejstev o Dravogradu. Predsednik 
društva Artur Švarc bo predstavil načrte in pro-
jekte ter kako bi lahko s skupnimi močmi ustva-
rili največjo enciklopedijo Dravograda v besedi in 
sliki. Vabljeni!

Ob 18.00, Knjižnica Dravograd

OTVORITEV RAZSTAVE 
26. EX TEMPOR
sobota, 5. oktober

V Dravogradu bomo zopet, že 26. leto, gostili li-
kovnike iz vse Slovenije in tudi tujine, ki bodo 
ustvarjali v prijetnem ambientu Dvorca Bukov-
je. V svojih delih bodo poskušali zajeti jesensko 
barvitost Dravograda in okoliških krajev. Vabljeni 
na otvoritev razstave njihovih izdelkov, ki bo na 
ogled do 20. oktobra.

Ob 18.00, Infopisarna Dravograd

JESENSKO DRUŽENJE 
V LIBELIČAH
nedelja, 6. oktober

Vabimo vas na tradicionalno praznovanje krajev-
nega praznika ob  97. obletnici priključitve Libelič 
nazaj k matični domovini. Jesensko druženje bo 
pred Kmečko zbirko, čaka pa vas zanimiv kulturni 
program, ki ga pripravljajo vrtec in šola, Mešani 
pevski zbor KPD Libeliče in ostali gostje. Možen 
bo ogled vseh libeliških znamenitosti (plebiscitni 
muzej, muzej kmečke zbirke, kostnica, cerkev …), 
na voljo bodo vsi lokalni turistični vodniki. Za je-
dačo in pijačo bo poskrbljeno.

Ob 14.00, pred Kmečko zbirko Libeliče

četrtek, 10. oktober
Irena Pajnik Beguš je pod imenom Irene Begush 
izdala roman Skrivnost v haremu. Napisala je tudi 
nekaj pesniških zbirk, v nastajanju pa je že njen 
drugi roman. Živi v Ljubljani, njene korenine pa 
izhajajo iz Dravograda. Svoje delo bo podrobneje 
predstavila na otvoritvi 12. sezone bralne značke 
za odrasle Korošci pa bukve beremo.
Ob 18.00, Knjižnica Dravograd

VRAČANJE K REKI
petek, 18. oktober

Vabimo vas na predstavitev druge samostojne 
knjige domačina Janeza Juriča. Knjiga opisuje 
zgodbe med Dravo in železnico. V kulturnem 
programu nastopata skupina Rute in Danaja Gre-
benc. Po predstavitvi bo zakuska z druženjem.

Ob 18.00, Dvorec Bukovje

ODPIRAMO VRATA 
KOMETROVEGA KABINETA
petek, 25. oktober

Baron Hans Kometer (1850-1925) je gospodoval 
na dvorcu Bukovje kot zadnji moški predstavnik 
svoje rodbine. Zanimanje za zgodovino ga je vo-
dilo v obsežno prenovo dvorca, užival je ugled 
dobrega poznavalca in zbiralca starin. S sistema-
tičnim pridobivanjem raznovrstnega gradiva, zla-
sti starega orožja in bojne opreme, je Hans ustva-
ril eno najpomembnejših zasebnih zbirk svojega 
časa na Slovenskem. Kaj vse je še počel in s čim se 
je ukvarjal, boste izvedeli na odprtju njegovega 
kabineta.

Ob 19.00, Dvorec Bukovje

URBANI SPREHOD

Urbani sprehodi so približno uro in pol dolgi vo-
deni sprehodi, ki ozaveščajo o pomenu pešačenja 
po vsakdanjih opravkih in poudarjajo učinek, ki ga 
imajo lahko pešci na urejanje mestnega prostora. 
Namenjeni so povezovanju prebivalcev s sosedi 
in sosesko ter spodbujanju pripadnosti območju 
bivanja. Obenem sprehodi odpirajo priložnost za 
pogovor o težavah, s katerimi se stanovalci dnev-
no soočajo, ter omogočajo oblikovanje pobud, 
kako soseske narediti privlačnejše in prijetnejše 
za življenje. V akciji sodelujejo Društvo diabetikov 
Polžki, Mladinski center Dravograd, Varno aktivne 
poti in Sonček – center za cerebralno paralizo. Ak-
cijo podpira Agencija za varnost v prometu. Pri-
poročamo, da na sprehodu nosite udobno oble-
ko in obutev, pokrivalo in vodo v primeru sonca 
ter dežnik v primeru dežja.
Ob 16.00, pred Zdravstvenim domom 
Dravograd

PROSLAVA OB DNEVU 
REFORMACIJE
ponedeljek, 28. oktober

Reformacija predstavlja gibanje za prenovo cer-
kve, ki ga je v začetku 16. stoletja sprožil profe-
sor biblične teologije Martin Luter. V slovenskem 
prostoru je bila osrednja osebnost tega gibanja 
Primož Trubar. Obeh se bomo spomnili na prosla-
vi ob prazniku, kjer bodo v programu sodelovali 
MoPZ Štefan Goršek Čaki in Amoroso.
Ob 18.00, Dvorec Bukovje

torek, 22. oktober



ZLATA JESEN DRAVOGRADA
Turistično društvo Dravograd vabi na tradicionalno družabno prireditev. Za zabavo 
bodo poskrbeli Nuša Derenda, ansambel Zeme, Harmonikarski orkester Goter ter 
otroci Vrtca Dravograd, za kulinariko pa različna društva in kmečki turizmi. Pred 
tem bo v cerkvi sv. Janeza Evangelista zahvalna nedelja z razstavo jesenskih darov.
Ob 10.30, pred dvorano ŠPiC D

NOGOMET – STAREJŠI CICIBANI U-11   9:9
NŠ DRAVOGRAD : NK MB TABOR A
Ob 11.30, Športni center Dravograd

JESENSKO DRUŽENJE V LIBELIČAH
Praznovanje krajevnega praznika ob 97. obletnici priključitve Libelič nazaj k matični 
domovini. Čaka vas zanimivo popoldne s kulturnim programom in kulinaričnimi 
dobrotami. Podrobnosti preberite na strani 4.
Ob 14.00, pred Kmečko zbirko v Libeličah

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

TEST HOJE IN MERJENJE KRVNEGA TLAKA, HOLESTEROLA IN SLADKORJA
Ob 16.00, ŠC Dravograd

POZNAVANJE PRETEKLOSTI ZA PRIHODNOST
Predstavitev Zgodovinarskega društva Dravograd ter njihovih načrtov in projektov. 
Podrobnosti preberite na strani 4.
Ob 18.00, Knjižnica Dravograd

SEKS IN LJUBOSUMNOST
Predstava Šentjakobskega gledališča Ljubljana. Prireditelja sta Slovenska prosvetna 
zveza in Kulturni dom Pliberk.
Ob 19.30, Kulturni dom Pliberk

črički, Bica bend in Rute.
Ob 15.00, Traberg center Dravograd

ODPRTJE RAZSTAVE LIKOVNIH DEL EX TEMPORE 2019
Razstavljena bodo dela, ki bodo nastala na letošnjih Ex temporah. Razstava bo na 
ogled v delovnem času Infopisarne do 20. oktobra. Več na strani 4.
Ob 19.00, Dvorec Bukovje

PRAVILNA IN VARNA UPORABA ZDRAVIL
Predavanje Irene Pušnik, mag. farm. spec. ob svetovnem dnevu srca. Vabi vas Koro-
narni klub Mežiške doline, skupini Črneče in Dravograd.
Ob 18.00, Dvorana gasilskega doma Črneče 

Športni dogodki

Turizem, zabava

Mladinske dejavnosti Drugi dogodki

IZBOR PRIREDITEV IN DOGODKOV V BARVAH

Kulturni dogodki
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STRAN Terminski razpored prireditev in dogodkov v občini Dravograd

Ponedeljek, 30.september
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KOLEDAR PRIREDITEV IN DOGODKOV od 1. do 31. oktobra 2019

ČETRTEK, 3. oktober

PETEK, 4. oktober

NEDELJA, 6. oktober

ČETRTEK, 10. oktober

2. ZBOR ČLANOV LMŠ
Ob 16. 30 bo KOSTANJEV PIKNIK pred dvorcem za vse, ki imate čas in si želite kosta-
njev, dobre družbe in dobre volje. Piknik bo v vsakem vremenu. Vabljeni vsi prijatelji, 
občani in sosedi.
Ob 16.00, Dvorec Bukovje

SKRIVNOST V HAREMU
Predstavitev knjige IRENE BEGUSH ob otvoritvi bralne značke za odrasle Korošci pa 
bukve beremo. Svoje delo bo podrobneje predstavila na otvoritvi 12. sezone bralne 
značke za odrasle. Več na strani 4.
Ob 18.00, Knjižnica Dravograd

NOGOMET - STAREJŠI DEČKI U-15 vzhod 
KOROŠKA DRAVOGRAD : NŠ MURA
Ob 11.00, Športni center Dravograd

PO KOROŠKEM, PO KRANJSKEM ŽE AJDA ZORI
Tradicionalna žetev ajde pri Traberg centru. V programu bodo nastopili Koroški  

SOBOTA, 5. oktober



NOGOMET – STAREJŠI CICIBANI U-11   9:9
NŠ DRAVOGRAD : NK MM VAR DOBRAVCE
Ob 11.30, Športni center Dravograd

NOGOMET 2. SML in 2. SKL
NŠ DRAVOGRAD : NŠ JARENINA
Ob 13.30 in ob 15.30, Športni center Dravograd

KOŠARKA – mladinci 1. SKL skupina C
DRAVOGRAD KOROŠKA : VRANI VRANSKO
Ob 17.00, Dvorana ŠPiC D

OBMOČNO TEKMOVANJE V PIKADU DI Dravograd
Ob 9.00, Dvorana ŠPiC D

NOGOMET – STAREJŠI CICIBANI U-11  7:7 Koroška liga
NŠ DRAVOGRAD : NŠ PECA
Ob  9.00, Športni center Dravograd

NOGOMET 2. SNL -  ČLANI 
KOROŠKA DRAVOGRAD : FUŽINAR VZAJEMCI
Ob 15.30, Športni center Dravograd

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

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

40 LET MoPZ KRALJ MATJAŽ 
Nastopa MoPZ Kralj Matjaž – Libuče. Prireditelj je MoPZ Kralj Matjaž.
Ob 20.00, Kulturni dom Pliberk

KOSTANJEV PIKNIK DRUŠTVO UPOKOJENCEV DRAVOGRAD
Kostanje in mošt nudi društvo. Lepo povabljeni.
ob 13.00 uri, Kmečki turizme Vrajenk na Viču

VRAČANJE K REKI
Predstavitev druge samostojne knjige Janeza Juriča, izdane v samozaložbi. Več o 
tem preberite na 4.
Ob 18.00, Dvorec Bukovje

BRANJE OB KAVI
Na srečanjih ob kavi se pogovarjamo o knjigah, ki smo jih prebrali in jih želimo pri-
poročiti drugim. Sodelujemo tudi v branju za odrasle KOROŠCI PA BUKVE BEREMO. 
Vabljeni! Več informacij lahko dobite v knjižnici.
Ob 10.00, Knjižnica Dravograd

#KRALJI ULICE: BISTVO JE OČEM NEVIDNO
Predstava Šentjakobskega gledališča Ljubljana. Prireditelja sta Slovenska prosvetna 
zveza in Kulturni dom Pliberk.
Ob 19.30, Kulturni dom Pliberk

Terminski razpored prireditev in dogodkov v občini Dravograd
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PETEK, 11. oktober

KOLEDAR PRIREDITEV IN DOGODKOV od 1. do 31. oktobra 2019 09
STRAN

SOBOTA, 12. oktober

NEDELJA, 13. oktober
NOGOMET – CICIBANI U-9   7:7 Koroška liga
NŠ DRAVOGRAD : NK KOROTAN PREVALJE
Ob 9.30, Športni center Dravograd

KOŠARKA – dekleta U-15 – 1. SKL skupina 3
DRAVOGRAD KOROŠKA  : MARIBOR VIJOLA
Ob 10.00, Dvorana ŠPiC D

ČETRTEK, 17. oktober

PETEK, 18. oktober

NOGOMET - STAREJŠI DEČKI U-15 vzhod 
KOROŠKA DRAVOGRAD : KETTY EMMI BISTRICA
Ob 11.00, Športni center Dravograd

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

SOBOTA, 19. oktober



ODPIRAMO VRATA KOMETROVEGA KABINETA 
Videli boste lahko s čim vse se je Hans ukvarjal, o njem pa več na strani 5.
Ob 19.00, Dvorec Bukovje

ODPRTJE RAZSTAVE LIKOVNIH DEL JANJE MAVRINJ
Razstava bo na ogled v delovnem času Infopisarne 10. novembra. 
Ob 18.00, Infopisarna Dravograd
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NEDELJA, 20. oktober
NOGOMET – MLAJŠI DEČKI U-13   11:11
NŠ DRAVOGRAD : NK NŠ RADLJE
Ob 10.00, Športni center Dravograd

PONEDELJEK, 21. oktober

SOBOTA, 26. oktober

KOŠARKA - KADETI – 1. SKL – skupina 1
DRAVOGRAD KOROŠKA  A : SLOVAN A 
Ob 10.00, Dvorana ŠPiC D

KOŠARKA - KADETI – 2. SKL – skupina M
DRAVOGRAD KOROŠKA  B : HELIOS SUNS C 
Ob 12.00, Dvorana ŠPiC D

NOGOMET 2. SNL -  ČLANI 
KOROŠKA DRAVOGRAD : KRKA
Ob 14.00, Športni center Dravograd

30-LET NEW TIMES BIG BAND
Jubilejni koncert katerega prireditelja sta New Times Big Band in Kulturni dom Pliberk.
Ob 19.30, Kulturni dom Pliberk

NEDELJA, 27. oktober
KOŠARKA –dekleta U-15 – 1. SKL skupina 3
DRAVOGRAD KOROŠKA  : AS DOMŽALE LEDITA 
Ob 9.00, Dvorana ŠPiC D

NOGOMET – CICIBANI U-9   7:7 Koroška liga
NŠ DRAVOGRAD : NK PECA
Ob 9.30, Športni center Dravograd

KOŠARKA –pionirji U-15 – 1. SKL skupina 1
DRAVOGRAD KOROŠKA  : AKK BRANIK B 
Ob 10.00, Dvorana ŠPiC D

NOGOMET – STAREJŠI CICIBANI U-11   9:9
NŠ DRAVOGRAD : NŠ NK RADLJE
Ob 11.30, Športni center Dravograd

NOGOMET 2. SML in 2. SKL
NŠ DRAVOGRAD : NK NAFTA 1903
Ob 14.00 in ob 16.00, Športni center Dravograd

KOŠARKA – mladinci 1. SKL skupina C
DRAVOGRAD KOROŠKA : CALCIT BASKETBALL
Ob 17.00, Dvorana ŠPiC D

KOLEDAR PRIREDITEV IN DOGODKOV od 1. do 31. oktobra 2019
Terminski razpored prireditev in dogodkov v občini Dravograd

TOREK, 22.oktober
URBANI SPREHOD - JANE’S WALK
Urbani sprehodi so približno uro in pol dolgi vodeni sprehodi, ki ozaveščajo o pome-
nu pešačenja. Več na strani 5.
Ob 16.00, pred Zdravstvenim domom Dravograd

SREDA, 23. oktober
VITAMIN D – NEZNANI ZNANEC, TIHOMIR ODORČIĆ, dr. med
Vabljeni na drugo predavanje v sklopu brezplačnih predavanj Šole boljšega ži-
vljenja. Organizatorja sta Knjižnica Dravograd in Krščanska adventistična cerkev 
Dravograd.
Ob 18.00, Knjižnica Dravograd

PETEK, 25. oktober

PROSLAVA OB DNEVU REFORMACIJE
V programu sodeluje MoPZ Štefan Goršek Čaki in Amoroso. Več na strani 5.
Ob 18.00, Dvorec Bukovje

PONEDELJEK, 28. oktober



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
m

aticna št. 3551474 
transakcijski r. SI56 0254 6025 8454 064

VODENI OGLEDI
ZA POSAMEZNIKE IN 

MANJŠE SKUPINE IZVEN 
DELOVNEGA ČASA:

-  samo po predhodni najavi,
- med tednom popoldan 

od 15.00 do 20.00,
-  sobote ob 10. uri.

DOBRODOŠLI  NA  DVOR

DELOVNI ČAS
ponedeljek - petek

od 8.00 do 15.00

INFORMACIJE IN NAJAVE:
tel.:  02 87 10 285, 02 87 23 583
e-mail: ticdravograd@dravit.si,        

dvorecbukovje@dravit.si
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KOLEDAR PRIREDITEV IN DOGODKOV od 1. do 31. oktobra 2019
Terminski razpored prireditev in dogodkov v občini Dravograd

SREDA, 30. oktober
KOMEMORACIJA OB DNEVU SPOMINA NA MRTVE
Občinski odbor ZB za vrednote NOB DRAVOGRAD organizira občinsko komemo-
racijo pri spomeniku vsem žrtvam vojn pri občinski stavbi Dravograd. V programu 
sodelujejo ŽPZ Lipa in Pihalni orkester Šentjanž.
Ob 16.00, spomenik pred občinsko stavbo

ČETRTEK, 31. oktober
SHOD ČAROVNIC
Vsi, ki ne morete izklopiti navihanega otroškega navdušenja in radovednosti, ko 
kdo omeni čarovnice, začarani gozd in grajske duhove, vabljeni v dvorec Bukovje 
na shod čarovnic in čarovnikov!  V primeru slabega vremena prireditev odpade! 
Podrobnosti preberite na strani 16.
Ob 17.00, Dvorec Bukovje



Obvestila in informacije občinske uprave
KOTIČEK OBČINE DRAVOGRAD14
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V SPOMIN SPOŠTOVANEMU GOSPODU, 
MATIJI-MATKU KAVTIČNIKU

»Človekovi dnevi so kakor trave, cvetijo kot rože na polju. Ko pa zapiha veter, izginejo in nihče 
ne ve, kje so rasle.«

S temi besedami se poslavljamo od našega častnega občana, gospodarstvenika, čudovite 
osebnosti, velikega domoljuba in narodno zavednega človeka, ki je znal ljubiti svojo ženo, 
imeti rad družino in spoštovati sosede ter slehernega človeka. 

Dobrota, povezovalnost, etičnost, smisel za humor, občutek za kulturo, prepevanje s čudo-
vitim glasom, so samo nekatere lastnosti, ki so gospoda Matka Kavtičnika zaznamovale na 
njegovi 95. letni poti.

Rodil se je 10. februarja 1924 v Zavodnjah nad Šoštanjem. Svojo mladost je preživel v družbi 
bratov Lojzija in Silvestra ter mlajše sestre Mojce. Osnovno šolo je obiskoval v Podpeci v Heleni, 
ker se je družina zaradi očetove zaposlitve v Rudniku Mežica preselila na Koroško. Po konča-
nem osnovnošolskem izobraževanju si je močno želel, da bi lahko šel študirat, a ni bilo denarja. 
Na Prevaljah se je izučil za kleparja in kasneje v Pesjem za vodovodarja.  

Leta 1942 je bil vpoklican v delovno enoto t.i. »Arbeitdinst«, kasneje pa poslan na fronto v 
Francijo in Rusijo, ker je zavrnil sodelovanje v enotah SS. Leta 1944 je stopil med partizane. V 
bojih je bil tudi ranjen. Med okrevanjem je dobil nalogo organiziranja partizanske bolnišnice. 
Maja 1945 je sodeloval v zaključnih bojih na Poljani. Rad se je spominjal partizanskih dni in bil 
zelo ponosen na svoja dejanja v času NOB. 

Po vojni se je šolal v Moskvi. Leta 1947 se je zaposlil v Žerjavu in 1952 ustanovil podjetje Inšta-
later na Prevaljah. Sam je nekoč zapisal: »V tem povojnem času smo ljudje ustvarjali in gradili 
z veliko mero notranjega motiva, saj smo imeli državo, za katero smo se borili in krvaveli. Rekli 
smo, da gradimo lepšo prihodnost za naše otroke.«

Leta 1949 se je poročil in si ustvaril družino. Leta 1956 se je preselil v Dravograd in ustanovil 
podjetje Monter Dravograd. Dvajset let je v njem opravljal naloge direktorja, uspešno in zavze-
to. Predvsem zaradi njega je Monter postal uspešno podjetje tako doma kot v tujini. Po tem 
obdobju se je odločil za samostojno podjetništvo in postal eden najuspešnejših obrtnikov v 
Občini Dravograd kot tudi širše. 

Mnogi ga poznamo po njegovi izredni aktivnosti na različnih področjih. Bil je predsednik Zdru-
ženja obrtnikov Slovenije, poslanec v Gospodarskem zboru Republike Slovenije, predsednik 
Gospodarske zbornice, predsednik Obrtne zbornice Dravograd, dolgoletni predsednik ZTKO 
Občine Dravograd, še posebej prepoznaven na področju pevskih zborov in dramskih skupin, 
predsednik Smučarskega kluba Dravograd, prvi in dolgoletni predsednik Gospodarskega sve-
ta Občine Dravograd ter predsednik Društva upokojencev Dravograd kar 18 let.

Bil je tudi uspešen ustanovitelj in predsednik Pevskega zbora DU 
Dravograd, ki še danes sodeluje na mnogih kulturnih in ostalih 
prireditvah v občini in tudi izven nje. 

Na njegovo delo smo zelo ponosni. O tem si lahko preberemo v 
številnih publikacijah, o njegovih zaslugah govore mnoga priznanja 
in odlikovanja. Med najvidnejšimi so Orden za zasluge za narod RS, 
Orden s srebrnim vencem, Orden RS z bronastim vencem, 
Blovdkova plaketa za področje športa, Priznanje častnega člana 
obrtne zbornice Slovenije, Zlata plaketa Zveze združenj borcev za 
vrednote narodno osvobodilnega boja Republike Slovenije, Velika 
plaketa Zveze društev upokojencev Slovenije in Priznanje častnega 
člana DU Dravograd.

V letu 2004 je prejel občinsko nagrado Občine Dravograd za več kot 50 letno aktivno delo na 
področju gospodarstva, športa, kulture in sociale ter leta 2015 še naziv »ČASTNEGA OBČANA«. 
Gospoda Matka Kavtičnika bomo ohranili v trajnem spominu in se mu še poslednjič v imenu 
občank in občanov Občine Dravograd zahvaljujem za vse dobro in lepo, kar je storil za nas. 

Županja Občine Dravograd:
Marijana Cigala

MNOŽIČNO VREDNOTENJE NEPREMIČNIN 
- PROJEKT GURS

Občina Dravograd vse zainteresirane občane obvešča, da bo skladno s 3. odstavkom 19. člena 
Zakona o množičnem vrednotenju (ZMVN-1), na sedežu Občine Dravograd, Trg 4. julija 7, 
Dravograd, v pritličju (avli), od 1. do 30. oktobra 2019 (v delovnem času občinske uprave) 
potekala javna razgrnitev predloga modelov vrednotenja nepremičnin, ki ga je pripravila 
Geodetska uprava RS. Občina zato vse zainteresirane vabi, da si modele vrednotenja ogledajo. 
Informacije v zvezi s to zadevo bodo objavljene tudi na občinski spletni strani: https://www.
dravograd.si/.

Spletni naslov, na katerem bo od 1. do 30. oktobra javnosti dostopen predlog modelov 
je https://www.mvn.e-prostor.gov.si. 

ROK ZA PRIPOMBE: Vsi zainteresirani lahko podajo mnenja in pripombe k predlogu modelov 
od 1. oktobra 2019 do 15. novembra 2019.



SHOD ČAROVNIC V BUKOVJU

V BUKOVJU JE ŽE ČUTITI PRISOTNOST MAGIČNIH SIL ČAROVNIC IN DUHOV, KI SI BODO DALI DUŠKA 
ZADNJI VEČER V OKTOBRU. DELAVNICE, POSLIKAVE, ZVARKI, OGNJENI ZMAJ ČUPAKABRA, PRO-
FESIONALNI ČARODEJ, TOLKALCI IN DRUGA STRAŠLJIVA PRESENEČENJA ZAGOTAVLJAJO GROZNO 
ZABAVNI VEČER, ZATO NE SMETE MANJKATI.

Najpogumnejši se boste lahko preizkusili 
tudi v čisto pravih čarovniških skokih s smu-
čmi na Mini Planici!

Ker se shoda čarovnic udeleži vsako leto več 
čarobnih bitij, vas zaradi omejenega šte-
vila parkirnih mest za vozila vseh velikosti 
in oblik prosimo, da jih čim več pustite na 
parkiriščih pri Zadrugi, avtobusni postaji ali 
kje drugje v Dravogradu. Do prizorišča bo z 
avtobusne postaje organiziran brezplačen 
krožni prevoz z avtobusi skozi ves čas doga-
janja. Seveda pa se lahko do Bukovja podate 
tudi peš.

Vstopnina za odrasle čarovnike in čarovnice 
je 3 €, za otroke seveda BREZPLAČNO! V pri-
meru slabega vremena prireditev odpade.

Vabljeni, da preživite z nami še eno nepo-
zabno čarovniško popoldne v četrtek, 31. 
10., med 17. in 20. uro!

Kot vsako leto boste lahko poskrbeli za svo-
jo čarovniško opravo in poslikavo obraza, se 
udeležili delavnic in animacij, se posladkali s 
čarovniškimi prigrizki, miškami in praženim 
krompirjem, manjkal ne bo niti čarovniški 
zvarek. 

Na odru vas bo zabavala žonglerska in 
ognjena skupina Čupakabra, za posebno 
glasbeno vzdušje bodo poskrbeli StrojMa-
chine, za magijo in čaranje pa edinstveni 
čarodej Sam Sebastian. 

K onec oktobra se po eni strani pripravlja-
mo na dan spomina na umrle, ko po 
tradiciji obiščemo grobove svojcev, po 

drugi strani pa je ta čas vse prej kot miren, 
saj tudi po Sloveniji divjajo čarovnice. Zadnji 
oktobrski dan bo dvorišče Dvorca Bukovje 
ponovno preplavila pisana druščina malih in 
velikih čarovnic/čarovnikov. Letos bo shod 
še večji, boljši in atraktivnejši!
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NAPOVED DOGODKA
BESEDILO: Katja Čevnik Shod čarovnic

Dvorec Bukovje
                       četrtek, 31.10. 
                  ob 17.00

čarovniške delavnice 
+ poslikave + kuhanje zvarkov  

+ zacumprani posladki 
+ mini Planica + čaranje 
+ tolkalci StrojMachine

+ ognjeni zmaj Čupakabra + ? 
= strašno razvedrilni večer

Območna izpostava Dravograd

Organizirani prevozi 
avtobusna postaja - 

Bukovje!
Vstopnina 3 € 

za odrasle.



ČLANSKA ŽENSKA REPREZENTANCA JE UVODNI CIKEL KVALIFIKACIJ ZA EURO 2021 ZAKLJUČILA V DRA-
VOGRADU Z VISOKO ZMAGO. VAROVANKE SELEKTORJA BORUTA JARCA SO V DRAVOGRADU PRED VEČ 
KOT 300 GLEDALCI S 5:0 PORAZILE KOSOVO.

marsikaj. Prva tekma nadaljevanja bo prav 
tako domača, v Mursko Soboto 4. oktobra 
prihajajo evropske prvakinje in svetovne 
podprvakinje Nizozemke. Prvo gostovanje 
pa čaka naše 8. oktobra, ko se bodo odpra-
vile v Turčijo.

Glede na odlične odzive tako obiskovalcev, 
reprezentanc kot odgovornih pri Nogome-
tni zvezi Slovenije, se lahko v Dravogradu 
nadejamo še več nogometnih akcij, saj so 
NK Dravograd zaupali organizacijo še vsaj 
dveh reprezentančnih tekem. O podrobno-
stih boste obveščeni preko glasila Stičišče, 
plakatov, spletnih omrežij, kabelske televizi-
je, radia, tako da izgovorov, da se v našem 
mestu nič ne dogaja ter da za tekme (in tudi 
ostale prireditve) niste vedeli, ne bo. Vabljeni 
in dobrodošli!

N ogomet je v Dravogradu doma že več 
kot 70 let. V tem času so se v klubu 
razvili odlični nogometaši, ki so igrali 

tudi za slovensko reprezentanco, urejena je 
bila infrastruktura, ki ponuja odlične pogoje 
za igro na najvišjih nivojih. To so prepoznali 
tudi pri Nogometni zvezi Slovenije, kjer so 
Nogometnemu klubu Koroška Dravograd že 
večkrat zaupali izvedbo tudi najzahtevnejših 
tekem.

Torek, 3. 9., je bil pomemben dan za žensko 
člansko reprezentanco, ki je v Dravogradu 
v uvodnem ciklu kvalifikacij za EURO 2021 
gostila Kosovo, 126. reprezentanco na Fifini 
lestvici. Zasedba Kosova je sploh prvič igrala 
kvalifikacije za evropsko prvenstvo, to je bila 
njena prva tekma izven meja države. 

Slovenska reprezentanca je poskrbela za 
visoko zmago. Varovanke selektorja Boruta 
Jarca so pred več kot 300 gledalci od blizu 
in daleč - kot ponavadi, je bilo med njimi še 
najmanj domačinov, s 5:0 porazile Kosovo. 
Po dva gola sta prispevali Mateja Zver in Lara 
Prašnikar, enega je prispevala Špela Kolbl.

Selektor Jarc je po tekmi dejal, da so v na-
daljevanju kvalifikacij sposobni narediti še

SLOVENSKA ŽENSKA NOGOMETNA 
REPREZENTANCA IGRALA V 
DRAVOGRADU
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PRETEKLI DOGODEK
BESEDILO: Katja Čevnik; FOTOGRAFIJE: Nogometna zveza Slovenije
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OBVESTILA
Obvestila društev in drugih organizacij
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PLANINSKO DRUŠTVO DRAVOGRAD

TRUPEJEVO POLDNE -  Karavanke (1931m) – sobota, 12. oktober  2019
Vodnik in prijave:  Lila Gologranc : 070 673 433 ali lila.pavlic@gmail.com . 
Tura:  lahka neoznačena steza, 3 ure skupne hoje.
Prevoz: kombi.
Opis ture: Trupejevo poldne je vrh v zahodnih Karavankah, ki leži na nadmorski višini 1931 m 
na meji med Slovenijo in Avstrijo. Gre za neporaščen, manj prostoren in manj obiskan vrh. Ime 
je dobilo po kmetiji Trupej, ki leži na severnem delu pod vrhom na avstrijski strani, poldne pa 
naj bi pomenil, da je ob 12. uri vrh sigurno v soncu. Vrh pohodniku nudi čudovite razglede v 
zgornji del doline Save, na Julijske Alpe proti Špiku ter v sosednjo Avstrijo. Peljali se bomo čez 
Avstrijo, najprej do mejnega prehoda Podkoren in do izhodišča Železnica. Naredili bomo kro-
žno pot, saj bomo od vrha nadaljevali naprej po grebenu in se spustili po drugi poti do lovske 
koče. Od izhodišča se bomo peljali naprej v Kranjsko Goro, kjer si bomo ogledali jezero Jasna in 
če bo čas dopuščal tudi naravni rezervat Zelenci in tako dan strnili v prijeten izlet.

KOMENSKI KRAS – OD CERJA DO TRSTELJA – sobota, 19. oktober 2019
Vodnik in prijave: Maksimiljan Kotnik 031 393 319 in Ivana Kotnik 051 315 963 ali ivana.kotnik@
gmail.com.  
Tura: lahka nezahtevna pot (L), 3 ure hoje.
Prevoz: avtobus.
Opis ture: Pohod od Cerja (392 m) do Trstelja (610 m) je odlična razgledna tura, primerna za 
vse letne čase. Na severno stran se bomo razgledovali po Vipavski dolini, na južni pa po planoti 
Komenskega krasa s številnimi vasicami. Komenski Kras leži na severnem delu kraške planote. 
Njegovo turistično središče predstavlja srednjeveški Štanjel, kjer se bomo tudi ustavili. 

MLADINSKI CENTER DRAVOGRAD

URADNE URE ZA OSNOVNOŠOLCE  - vsak delovni dan od 11:00 do 14:00
V mladinskem centru lahko otroci  pišete domače naloge, igrate družabne igre, medtem ko 
čakate na izvenšolske dejavnosti ali šolske prevoze.

ZAČETNI TEČAJ COUNTRY PLESA
Petek, 4.10. ob 18:00                    Sobota, 5.10. ob 19:00                   Petek, 11.10. ob 18:00
Sobota, 12.10. ob 19:00               Petek, 25.10. ob 18:00                    Sobota, 26.10. ob 19:00
Na tečaju se boste spoznali z osnovami country plesa v vrstah. Naučili se boste koreografije in 
jih tudi zaplesali na country glasbo kot pravi kavbojci iz Divjega zahoda. Za ples ne potrebujete 
partnerja, edino obilico dobre volje. Primerno za vse starosti. Kontakt: 040 306 169, Petra.

RDEČI KRIŽ – KRVODAJALSKE AKCIJE V OKTOBRU

V torek, 01.10. 2019 za KORK Črneče.                   V torek, 08.10. 2019 za KORK Trbonje. 
V torek, 15.10. 2019 za KORK Libeliče.                 V torek, 22.10. 2019 za KORK Šentjanž.
V torek, 29.10. 2019 za OZRK Dravograd. 
Vse krvodajalske akcije so v Bolnišnici Slovenj Gradec - transfuzijskem oddelku ob 7.30 do 11.00.

NOGOMET - ONL Dravograd

06.10. 2019    5. krog                                  13.10. 2019    6. krog
20.10. 2019    7. krog                                  27.10. 2019    8. krog
Prve tekme se pričnejo ob 9.00 in druge ob 10.10, na igriščih v Športnem centru, Libeličah in 
na Viču.

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 be-
sedni zaklad in spodbudijo potrebo po branju. V Knjižnici Dravograd oživi pravljični svet vsak 
torek ob 16.30 uri. Če vas zanima, kaj najraje počnejo pravljični junaki in njihovi prijatelji, se 
nam pridružite na pravljičnih urah. Veselo in zabavno bo, tudi ustvarjalno, nasmejano in nikoli 
dolgočasno. Vabljeni otroci od 3. do 7. leta starosti.

PASTORALNA ZVEZA DRAVOGRAD

ZAHVALNA NEDELJA v Dravogradu, 06.10. 2019, ob 9.30.
SVETE BIRME:
Na Kronski gori sobota, 19.10. 2019, ob 9.00.
 V Črnečah sobota, 19.10. 2019, 11.00 uri.
 V Dravogradu nedelja, 20.10. 2019, ob 10.00.
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SLADKORNA BOLEZEN

Okvara trebušne slinavke sčasoma napredu-
je, zato se način zdravljenja sladkorne bole-
zni tipa 2 stopnjuje, in sicer od spodbujanja k 
zdravemu življenjskemu slogu do zdravljenja z 
zdravili, ki jih zaužijemo prek ust, do zdravlje-
nja z inzulinom.  Bolnik tako poleg zdravljenja 
z zdravili potrebuje tudi vseživljenjsko oporo 
v zdravstvenem timu za obravnavo sladkorne 
bolezni ter usklajeno obravnavo glede krvne-
ga sladkorja, tlaka in maščob. Skrb za prehrano 
in gibanje sta nujna sestavna dela uspešnega 
zdravljenja sladkorne bolezni, saj ugodno vpli-
vata na mnoge presnovne procese. 

Za izboljšanje urejenosti krvnega sladkor-
ja, vzdrževanje primerne telesne teže in 
zmanjšanje tveganja za nastanek srčno-žil-
nih bolezni, se bolniku s sladkorno boleznijo 
priporoča vsaj 150 minut aerobne telesne 
dejavnosti na teden. Telesna dejavnost mora 
biti enakomerno razporejena preko vsaj treh 
dni v tednu, med dvema vadbama pa naj ne 
mineta več kot dva dneva brez dejavnosti.

Vedno določimo individualne cilje. Zelo po-
membna je zmernost, spodbujamo postopno 
stopnjevanje telesne dejavnosti glede na po-
sameznikove želje in sposobnosti.

Sladkorno bolezen tipa 2 lahko preprečimo 
oziroma odložimo na kasnejše obdobje, pri 
čemer je izjemno pomembno zgodnje prepo-
znavanje in pravočasno zdravljenje. Prirojena 
hitrost propadanja beta celic trebušne slinavke 
v največji meri določa tveganje, ali bo oseba 
zbolela s sladkorno boleznijo tipa 2 ali ne. Žal 
na te mehanizme še ne znamo vplivati. 

Z zdravim načinom življenja, predvsem s skrbjo 
za telesno težo in rednim gibanjem, lahko po-
jav sladkorne bolezni odložimo na čim poznej-
še življenjsko obdobje, s čimer lahko prepreči-
mo kasnejše zaplete v razvoju bolezni.

V namen preprečevanja, oziroma odloži-
tve bolezni v čim kasnejše obdobje smo 
v Zdravstvenem domu Dravograd začeli 
izvajati zdravstveno vzgojne delavnice. 
Vabimo vse, ki imate povišan krvni sladkor 
ali sladkorno bolezen tipa 2, da se s svojim 
osebnim zdravnikom posvetuje o obisku 
zdravstveno vzgojnih delavnic. 

Naše delavnice lahko obiskujejo vsi odrasli 
udeleženci, razen nosečnic in tistih, ki za zdra-
vljenje sladkorne bolezni potrebujejo inzulin-
sko terapijo. 

Za vse informacije lahko pokličete na tel. 02-
87-23-449 ali napišete po e mailu na: leja.re-
bernik@zd-dravograd.si.

Z veseljem vam bomo pomagali, da boste iz-
boljšali znanje o visokem krvnem sladkorju ali 
sladkorni bolezni in s tem pripomogli  k odloži-
tvi bolezni na čim kasnejše obdobje.

ZDRAVSTVENO VZGOJNE DELAVNICE ZA ZVIŠAN KRVNI SLADKOR IN SLADKORNO BOLEZEN TIP 2 
ŽE POTEKAJO V ZDRAVSTVENEM DOMU DRAVOGRAD

S ladkorna bolezen je skupina različnih 
bolezni, ki jim je skupna previsoka kon-
centracija sladkorja v krvi. Previsok krvni 

sladkor, je posledica sočasno prisotne okvare 
trebušne slinavke, ki izloča premalo inzulina, in 
oslabljenega učinka inzulina na telesna tkiva, 
predvsem mišičje in jetra.

PROMOCIJA ZDRAVJA
BESEDILO: Lea Rebernik, dipl.m.s. 



ZAMRZOVALNIK

Z amrzovalnik je naprava, ki je namenjena 
zamrzovanju in dolgotrajnemu shranjeva-
nju živil pri nizki temperaturi. Zamrzovalnik 

deluje na enakem principu kot hladilnik. Tudi za-
mrzovalniki so večinoma kompresorskega tipa, 
kar pomeni, da njihovo notranjost prek uparjal-
nika hladi hladilna tekočina, ki oddaja toploto v 
okolico preko hladilnih reber kondenzatorja na 
zadnji strani naprave. Zaradi velike temperatur-
ne razlike, ki jo naprava vzdržuje med okolico in 
notranjostjo, je poraba električne energije mno-
go večja kot pri hladilnikih.

Zamrzovalnik je med največjimi porabniki elek-
trične energije v gospodinjstvu! S pravilno izbiro 
in uporabo aparata pa lahko bistveno prispeva-
mo k zmanjšanju rabe električne energije in s 
tem k manjšemu obremenjevanju okolja.

Po podatkih Elektro Ljubljana porabimo v slo-
venskih gospodinjstvih za delovanje zamrzoval-
nikov in hladilnikov približno tretjino električne 
energije porabljene v gospodinjstvih. Z zamrzo-
valnikom je opremljenih kar 86 % slovenskih go-
spodinjstev, s hladilnikom pa skoraj vsa. Zato je 
zelo pomembno, da se ob nakupu odločimo za 
energijsko učinkovit aparat, ki sicer stane nekoli-
ko več, zato pa porabi 40 do 60 % energije manj.
V okviru programov za učinkovito rabo energije 
so bili sprejeti številni ukrepi, med drugim tudi 
obvezno označevanje gospodinjskih aparatov z 
energetsko nalepko.

V državah Evropske unije je za večino gospo-
dinjskih aparatov uporaba energetske nalepke 
obvezna. Gospodinjski stroji so glede na energij-
sko učinkovitost razvrščeni v razrede; in sicer od 
razreda A do G. Razred A pomeni najmanjšo rabo 

energije oz. večjo energijsko učinkovitost, razred 
G pa največjo rabo energije oz. manjšo energij-
sko učinkovitost.

V državah Evropske unije že od leta 1999 ni več 
dovoljena prodaja zamrzovalnih omar, ki sodijo v 
energetske razrede slabše od C; in zamrzovalnih 
skrinj, ki sodijo v energetske razrede F in G.

Proizvajalci naprav navajajo podatke o rabi 
energije za posamezne modele zamrzovalni-
kov in hkrati opozarjajo, da je dejanska poraba 
električne energije odvisna od načina uporabe 
aparata. 

Da bo vaš zamrzovalnik dejansko energijsko 
učinkovit, upoštevajte naslednje napotke.
• Zamrzovalnik postavite v klet ali drug hladen 
prostor, saj visoka temperatura prostora, v ka-
terem naprava stoji, poveča porabo električne 
energije!
• Poskrbite za zadostno kroženje zraka v okolici 
zamrzovalnika in s tem zadostno hlajenje kon-
denzatorja in kompresorja!
• Pravilna nastavitev temperature hlajenja je 
zelo pomembna! Da se ohrani visoka kako-
vost živil, zadošča nastavitev temperature na 
–18 0C. Vsaka stopinja znižanja temperature v 
zamrzovalnem prostoru pomeni približno 5 % 
višjo porabo električne energije.
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18. OKTOBER
KULTURNI CENTER RAVNE NA KOROŠKEM

TISTO: DRUGO POGLAVJE

ZLOHOTNICA: VLADARICA ZLA

Vstopnice na www.mojkino.si in pri blagajni dvorane uro pred vsako predstavo.

TACKE NA PARTULJI

MALI JETI

ob 16:00
animirana 
pustolovšcina

ob 17:00
animirana druzinska
pustolovšcina

ob 18:30
domišljijski film

ob 20:30
kriminalni triler
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