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03
STRAN

VSEBINA
Stičišče od 1. do 30. novembra 2019Shod 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.

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

Fotografija na naslovnici: Zdenko Kupčič
Rok za oddajo vsebin za decembrsko številko je 15. november 2019.

STIČIŠČE, program prireditev in dogodkov v občini Dravograd. Izdajatelj: JAVNI ZAVOD DRAVIT DRAVOGRAD, 
Zavod za šport, turizem, kulturo in mladinske dejavnosti. Odgovorna oseba izdajatelja: Žarko Tomšič. Uredniški od-
bor: Robert Preglau, Žarko Tomšič, Katja Čevnik. Sedež izdajatelja: Bukovje 13, 2370 Dravograd. Zbiranje informacij 
o prireditvah: Robert Preglau, e-pošta: robert.preglau@jskd.si, tel: 02 8723 581. Jezikovni pregled: Franja Rubhof. 
Oglaševanje v Stičišču: tajništvo JZ Dravit, e-pošta: dvorecbukovje@dravit.si, tel: 02 8723 583. Naklada: 3200 izvo-
dov. Prelom in priprava za tisk: JZ Dravit, november 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 30. NOVEMBRA 2019

Kotiček Občine Dravograd: IZVEDBA PARTICIPATIVNEGA PRORAČUNA OBČINE 

DRAVOGRAD ZA LETO 2020

Napoved dogodka: 15 LET   FS DRAVCA   DRAVOGRAD

KONCERT DRAVOGRAJSKEGA SEKSTETA »VANDRANJA«

Pretekli dogodek:  KAJA ZAVRŠNIK  - ŠE ENA ODLIČNA MLADA HARMONIKARKA

Bili smo tam

Obvestila

Promocija zdravja: OKTOBER, MESEC OSVEŠČANJA IN PREPREČEVANJA RAKA NA DOJKI

Ekologija: GOSPODINJSKI STROJI IN NAPRAVE - HLADILNIK
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04
STRAN Dogajanje v naslednjih tednih. Izbor edinstvenih dogodkov, ki jih gotovo ne bomo zamudili.

DAN ZA ... IZBOR PRIREDITEV IN DOGODKOV 05
STRAN

SVETOVNI DAN 
DIABETESA

DELAVNICE »izoMoDEL«
ob sredah v novembru

Vabimo vas na ustvarjalno-izobraževalne delavni-
ce za otroke, kjer boste skozi igro in z raziskova-
njem pridobili izkušnje na področju oblikovanja 
materialov, uporabo orodja ter pridobivanja teh-
ničnega znanja. Delavnice se izvajajo s pomočjo 
vrhunskih izoMODEL kompletov, ki so prilagojeni 
starostnim skupinam (težavnostni stopnji) in jih 
vodijo pedagoški delavci z večletnimi izkušnjami. 
Delavnice se navezujejo na področja robotike, 
konstruktorstva, modelarstva in 3D tiska. Podrob-
nosti in prijave preko maila izomodel.delavnice@
gmail.com .

Ob 17.00, Mladinski center Dravograd

20. PESNIŠKA 
OLIMPIJADA
sobota, 9. november

Veter pesnikovanja postavi stvari zmeraj na pravo 
mesto … V takšnem duhu se vsako leto v Dvor-
cu Bukovje srečajo nadobudni pesniki in pesnice. 
Svoja dela bodo udeleženci jubilejne, že 20. Pe-
sniške olimpijade in najboljši mladi literati 9. Mla-
de pesniške olimpijade predstavili širši javnosti na 
literarnem večeru.

Ob 18.30, Dvorec Bukovje

KAJ PRAVIJO SOSEDJE?
torek, 12. november

Vabljeni na predstavitev delovanja študijskega 
krožka z naslovom Kaj pravijo sosedje?, ki je pote-
kal od marca do julija 2019 v organizaciji Ljudske 
univerze Ravne na Koroškem in v sodelovanju z 
Društvom upokojencev Dravograd. V okviru štu-
dijskega krožka se je srečevalo 13 udeležencev, ki 
so odkrivali povezanost koroškega narečja z nem-
škim jezikom.

Ob 17.00, Knjižnica Dravograd

četrtek, 14. november
Vsako leto 14. novembra praznujemo Svetovni 
dan sladkorne bolezni. Ta dan je rojstni dan Fre-
dericka Bantinga, kanadskega znanstvenika, ki je 
skupaj s svojim mladim asistentom Charlesom 
Bestom, v laboratoriju izoliral beljakovino, kasneje 
poimenovano inzulin. Za ta dosežek je leta 1923 
prejel Nobelovo nagrado za medicino. Poskrbite 
zase in si ta dan izmerite krvni sladkor in tlak ter 
na predavanju dr. Ervina Pečnika spoznajte, kako 
obvladovati in uravnavati krvni sladkor.
Ob 9.00, avla Zdravstvenega doma

REGIJSKO TEKMOVANJE 
PEVSKIH ZBOROV
nedelja, 17. november

Kakovost prijavljene zasedbe, umetniška vre-
dnost programa in primernost programa zasedbi 
zbora so merila, po katerih se je na tekmovanje 
odraslih pevskih zborov Celjsko-Koroške regije 
uvrstilo kar 16 zborov. Poslušali jih boste lahko 
na treh koncertih. Ob 11.00 bodo nastopili Kvin-
tet Donet, Vokalna skupina Kolorina, Rudarski 
oktet Velenje, ŽPZ Dominica nova KD Radlje ob 
Dravi, Dekliški pevski zbor Aglaja KD Radlje ob 
Dravi in ŽPZ Savinjski cvet KD Gotovlje. Ob 14.15 
bodo nastopili MoPZ Vres Prevalje, MoPZ Karel 
Virant Braslovče, MoPZ Anton Bezenšek Frankolo-
vo, MoPZ Savinjski zvon in Zbor Popseslish KUD 
Žalec. Ob 17.00 bodo nastopili, MePZ Bistrica ob 
Sotli, KD Komorni zbor Cantabile, MePZ A Cappe-
lla Petrovče,  MePZ Zarja Šentvid pri Planini in Vo-
kalna skupina Remšnik. Razglasitev rezultatov 
bo predvidoma ob 19.15. Vabljeni na izjemen 
pevski dan!

Ob 11.00, 14.15 in 17.00, Dvorec Bukovje

V PRIČAKOVANJU 
PRAZNIKOV
ponedeljek, 25. november

Na tokratni tradicionalni razstavi ročnih del se bo 
Lotki Nenadič pridružila njena sestra Lenka Toni. 
Na ogled bosta postavili adventne venčke, voščil-
nice in temari žogice. Razstava bo odprta v delov-
nem času Infopisarne do 6. decembra.

Ob 17.00, Infopisarna Dravograd

ZELENA KNJIŽNICA

Teden slovenskih splošnih knjižnic bomo v Dra-
vogradu začeli 'zeleno'. Skupaj z Nevenko Breznik 
Beton bomo spoznali zeliščni vrt in z naravo po-
vezano življenje ter širili ekološko zavest. Skupaj 
s klubom Gaia bo organizirano predavanje o ze-
liščnem vrtu. Kako saditi in negovati zasaditve, kje 
vse lahko gojimo zelišča, njihova uporabnost v 
kulinariki, kozmetiki itd.
Ob 18.00, Knjižnica Dravograd

DA NE BOŠ VAČN OD 
MIZE ŠOU
sobota, 30. november

Koroški pokrajinski muzej, Muzej Dravograd  in 
Kulturno-prosvetno društvo Libeliče vas vabita na 
predstavitev dopolnjenje izdaje knjige Libeliška 
kuharica 'Da ne boš vačn od mize šou'. Libeliška 
kuharica je izšla leta 2001 kot rezultat strokovnih 
prizadevanj etnologinje Brigite Rajšter in v študij-
skem krožku zbranih domačih gospodinj, da bo-
gastvo znanja in vedenja o kulturi prehranjevanja 
prebivalcev Libelič in okolice zapišejo in ohranijo. 
Knjiga je v preteklosti doživela že tri ponatise. Z 
dopolnjeno izdajo želijo znanje kuhanja libeliških 
jedi prenesti na mlajše generacije. Kuharico so 
nadgradili tudi s katalogom predmetov: posodja, 
lončenine, lesenih kuhinjskih pripomočkov in po-
sod, značilnih za prvo polovico 20. stoletja. Knjigo 
bogatijo nove fotografije fotografskega mojstra 
Toma Jeseničnika.
Ob 16.00, Gasilski dom Libeliče

ponedeljek, 18. november



NOGOMET 2. SML in 2. SKL
NŠ DRAVOGRAD : NK KETTY EMMI BISTRICA
Ob 12.00 in ob 14.00, Športni center Dravograd

ODPRTJE RAZSTAVE LIKOVNIH DEL MARJANA VESONIKA
Razstava bo odprta v delovnem času Infopisarne do 22.novembra.
Ob 17.00, Infopisarna Dravograd

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

DELAVNICE izoMODEL
Ustvarjalno-izobraževalne delavnice za otroke, ki se navezujejo na področja, kot so: 
robotika, konstruktorstvo, modelarstvo, 3d tisk itd. Prijave in informacije na: 
izomodel.delavnice@gmail.com. Več o tem na strani 4.
Ob 17.00, Mladinski center Dravograd

pri Kochu na Kozjem vrhu, v spomin na 75. obletnico  pobojev in požiga Kochove in 
Pečovnikove domačije v novembru 1944.
Ob 11.00, pri Kochu na Kozjem vrhu

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

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

LITERARNI VEČER 20. PESNIŠKE OLIMPIJADE
Predstavili se bodo udeleženci jubilejne 20. Pesniške olimpijade in zmagovalci 9. 
Mlade pesniške olimpijade. Podrobnosti preberite na strani 4.
Ob 18.30, Dvorec Bukovje

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

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

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

SOBOTA, 2. november
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KOLEDAR PRIREDITEV IN DOGODKOV od 1. do 30. novembra 2019

SREDA, 6. november

PETEK, 8. november

NEDELJA, 10. november

TOREK, 12. november
KAJ PRAVIJO SOSEDJE - PREDSTAVITEV PUBLIKACIJE 
Vabljeni na predstavitev delovanja študijskega krožka z naslovom Kaj pravijo sosed-
je?, ki je potekal od marca do julija 2019 v organizaciji Ljudske univerze Ravne na 
Koroškem in v sodelovanju z Društvom upokojencev Dravograd. Več na strani 4.
Ob 17.00, Knjižnica Dravograd

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

SPOMINSKA SVEČANOST PRI KOCHU
KO in OO ZB za vrednote NOB Dravograd vas vabita  na spominsko svečanost     

SOBOTA, 9. november
SREDA, 13. november

DELAVNICE izoMODEL
Ustvarjalno-izobraževalne delavnice za otroke, ki se navezujejo na področja, kot so: 
robotika, konstruktorstvo, modelarstvo, 3d tisk itd. Prijave in informacije na: 
izomodel.delavnice@gmail.com. Več o tem na strani 4.
Ob 17.00, Mladinski center Dravograd



KOŠARKA – mlajši pionirji U-13 – 1. SKL skupina 1
DRAVOGRAD KOROŠKA  : MIKLAVŽ 
Ob 9.00, Dvorana ŠPiC D

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

KOŠARKA – mlajši pionirji U-13 – 1. SKL skupina 1
DRAVOGRAD KOROŠKA  : AKK BRANIK
Ob 11.30, Dvorana ŠPiC D

NOGOMET 2. SNL -  ČLANI 
KOROŠKA DRAVOGRAD : NAFTA 1903
Ob 13.30, Športni center Dravograd

LETNI KONCERT MePZ ČRNEČE
MePZ Črneče pod vodstvom Maruše Mavrič vljudno vabi na 9. redni letni koncert. 
Vljudno vabljeni, da skupaj preživimo prijeten večer.
Ob 18.00, večnamenska dvorana Gasilskega doma Črneče

6. NOČ POPEVKE
Die 6. Nacht des Schlagers - nastopajo Zita Sabon, Manuel Spitzer in Ansambel 
Rosa. Prireditelja sta Zita Sabon in Kulturni dom Pliberk.
Ob 20.00, Kulturni dom Pliberk

SVETOVNI DAN DIABETESA
Merjenje krvnega sladkorja in krvnega tlaka ter predavanje kako obvladovati in 
uravnavati krvni sladkor. Predava dr. Ervin Pečnik. Več o tem na strani 4.
Ob 9.00, avla Zdravstvenega doma Dravograd

TEROR  (ABONMA)
Nastopa Prešernovo gledališče Kranj. Prireditelja sta Slovenska prosvetna zveza in 
Kulturni dom Pliberk.
Ob 19.30, Kulturni dom Pliberk

RASTEMO Z/S - OBLEČENA V KENTE - POTOPISNO LITERARNI VEČER
Gostja bo Nataša Zupanc, ki bo predstavila avtobiografsko knjigo Oblečena v kente. 
Zgodba se odvija v Gani, v času, ki ga je avtorica preživela med domačini, vpijala 
njihovo kulturo in magičnost Gane. Pogovor bo vodila Marta Merkač.
Ob 18.00, Knjižnica Dravograd

REGIJSKO TEKMOVANJE ODRASLIH PEVSKIH ZBOROV CELJSKO-KOROŠKE 
REGIJE
Na treh koncertih boste lahko prisluhnili 16 zborom. Razglasitev rezultatov bo pred-
vidoma ob 19.15. Podrobnosti preberite na strani 5.
Ob 11.00, 14.15 in 17.15, Dvorec Bukovje

DELAVNICA IZDELOVANJA DARIL
Krščanska adventistična cerkev Dravograd vabi na delavnico izdelovanja priložno-
stnih daril, ki bo v  njihovih prostorih na Trgu 4. julija 56 b.  Vstop prost.
Ob 17.00, Krščanska adventistična cerkev Dravograd

Terminski razpored prireditev in dogodkov v občini Dravograd
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ČETRTEK, 14. november

KOLEDAR PRIREDITEV IN DOGODKOV od 1. do 30. novembra 2019 09
STRAN

SOBOTA, 16. november
PONEDELJEK, 18. november

TOREK, 19. november

SREDA, 20. november

NEDELJA, 17. november

ZELENA KNJIŽNICA / EKO DAN - ZELIŠČNI VRT
Predavanje Nevenke Breznik Beton o širjenju ekološke zavesti in z naravo povezane-
ga življenja. Več na strani 5.
Ob 18.00, Knjižnica Dravograd

DELAVNICE izoMODEL
Ustvarjalno-izobraževalne delavnice za otroke, ki se navezujejo na področja, kot so: 
robotika, konstruktorstvo, modelarstvo, 3d tisk itd. Prijave in informacije na: 
izomodel.delavnice@gmail.com. Več o tem na strani 4.
Ob 17.00, Mladinski center Dravograd

ČETRTEK, 21. november
BRANJE OB KAVI  
Na srečanjih ob kavi se bomo pogovarjali o knjigah, ki smo jih prebrali in jih želimo 
priporočiti drugim. Sodelujemo tudi v branju za odrasle KOROŠCI PA BUKVE  



V PRIČAKOVANJU PRAZNIKOV
Odprtje razstave ročnih del Lotke Nenadič in Lenke Toni. Na ogled bosta postavili 
adventne venčke, voščilnice in temari žogice. Razstava bo odprta v delovnem času 
Infopisarne do 6. decembra. Več na strani 4.
Ob 17.00, Infopisarna Dravograd

NOGOMET 2. SML in 2. SKL
NŠ DRAVOGRAD : NK KETTY VIPOLL VERŽEJ
Ob 12.00 in ob 14.00, Športni center Dravograd

BEREMO. Vabita Društvo upokojencev Dravograd in Knjižnica Dravograd. Več infor-
macij lahko dobite v knjižnici.
Ob 16.00 – NAJPOGOSTEJŠE PRAVOPISNE IN SLOVNIČNE NAPAKE-  Natalija Isak 
V četrtek bo v ospredju vseživljenjsko učenje, saj bo potekala delavnica, kako odpra-
viti najpogostejše slovnične in pravopisne napake.
Ob 10.00 in 16.00, Knjižnica Dravograd
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STRAN

ČETRTEK, 21. november

PONEDELJEK, 25. november

SREDA, 27. november

KOLEDAR PRIREDITEV IN DOGODKOV od 1. do 30. novembra 2019
Terminski razpored prireditev in dogodkov v občini Dravograd

PETEK,  22. november
KOŠARKA – člani 4. SKL - vzhod
DRAVOGRAD KOROŠKA  : MIKLAVŽ
Ob 20.00, Dvorana ŠPiC D

SOBOTA, 23. november
KEGLJANJE – 2. SLOVENSKA LIGA vzhod
KK DRAVOGRAD : CERŠAK I
Ob 17.00, Kegljišče Dravograd

NA PAVRIH – 15 LET DELOVANJA FOLKLORNE SKUPINE DRAVCA 
Prireditev ob 15-letnici delovanja FS Dravca. Podrobnosti preberite na strani 14.
Ob 19.00, Dvorana ŠpicD

NEDELJA, 24. november

DELAVNICE izoMODEL
Ustvarjalno-izobraževalne delavnice za otroke, ki se navezujejo na področja, kot so: 
robotika, konstruktorstvo, modelarstvo, 3d tisk itd. Prijave in informacije na: 
izomodel.delavnice@gmail.com. Več o tem na strani 4.
Ob 17.00, Mladinski center Dravograd

REŠEVANJE VSAKDANJIH KONFLIKTOV
Vabljeni na tretje predavanje mag. Zmaga Godine v sklopu brezplačnih predavanj 
Šole boljšega življenja. Organizatorja sta Knjižnica Dravograd in Krščanska adventi-
stična cerkev Dravograd.
Ob 18.00, Knjižnica Dravograd

SOBOTA, 30. november
"DA NE BOŠ VAČN OD MIZE ŠOU"
Predstavitev dopolnjene izdaje knjige Libeliška kuharica. Podrobnosti preberite na 
strani 5.
Ob 16.00, Gasilski dom Libeliče

VANDRANJA
Koncert Dravograjskega seksteta. Gost večera bo Milan Kamnik. Podrobnosti na 
strani 15.
Ob 18.00, Dvorana ŠPiC D

SLAVNOSTNI KONCERT OB 110-LETNICI SPD EDINOST V PLIBERKU
Predstavitev nove zgoščenke. Nastopajo MoPZ Foltej Hartman, MoPZ Podjuna, 
Tamika, Zbor Kluba slov. študentov iz Celovca in Die Buben. Prireditelja sta SPD 
Edinost in Kulturni dom Pliberk.
Ob 19.30, Kulturni dom Pliberk



Obvestila in informacije občinske uprave
KOTIČEK OBČINE DRAVOGRAD12
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IZVEDBA PARTICIPATIVNEGA PRORAČUNA 
OBČINE DRAVOGRAD ZA LETO 2020

Občina Dravograd svoje občane obvešča, da bo letos poskusno uvedla Participativni del Proračuna Ob-
čine Dravograd za leto 2020. Participativni proračun je sistem razporejanja dela proračunskega denarja 
tako, da o njegovi porabi odločajo neposredno občanke in občani. V občini Dravograd bo v letu 2020 
namenjenih za projekte, ki po mnenju občank in občanov izboljšujejo kakovost življenja, predvidoma 
100.000 EUR. Skupno bodo občani v proračun lahko tako uvrstili okoli 10 projektov. Za posamezno 
območje 1, 3 in 5 (KS Črneče, KS Libeliče in KS Trbonje) je predvidenih po 15.000 EUR, za območje 2 
(KS Dravograd) 30.000 EUR, za območje 4 (KS Šentjanž pri Dravogradu) pa 25.000 EUR. Ključ raz-
delitve finančnih sredstev po posameznih KS je število njihovih prebivalcev (15.000 EUR – do 2000 preb., 
25.000 EUR – od 2000 do 4000 preb., 30.000 EUR – nad 4000 preb.).

Predloge za projekte bodo oblikovale krajevne skupnosti s pomočjo njihovih krajank in krajanov. Skla-
dnost projektnih predlogov s cilji in zmožnostmi občine bo proučila posebna Komisija. Dokončni projek-
tni predlogi pa bodo podani na glasovanje občankam in občanom oz. krajankam in krajanom. Izglasova-
ni projektni predlogi bodo umeščeni v proračun občine za leto 2020.  Projekte, ki jih bodo predlagale 
KS, Občina zbira od 15.10. do 31. 10. 2019.

Glasovanje o projektih, ki bodo izbrani s strani komisije, bo potekalo po posameznih krajevnih 
skupnosti, in sicer na sedežih KS, v nedeljo dne 10.11. 2019 od 9. do 12. ure (KS Libeliče od 9. do 
13. ure). 

Glasujejo lahko občanke in občani oziroma krajanke in krajani s stalnim ali začasnim prebiva-
liščem na območju občine Dravograd oziroma na območju posamezne krajevne skupnosti, ki bodo 
do dne oddaje glasu dopolnili 15 let. Posameznik lahko odda en glas. Posameznike, ki bodo glasovali, 
zato prosimo, da na glasovanje s sabo prinesejo dokument, ki bo izkazoval njihovo istovetnost (osebna 
izkaznica, vozniško dovoljenje, potni list…).

Za sodelovanje se vam vnaprej zahvaljujemo.

MNOŽIČNO VREDNOTENJE NEPREMIČNIN - PROJEKT GURS

Občina Dravograd vse zainteresirane občane obvešča, da skladno s 3. odstavkom 19. člena Zakona o 
množičnem vrednotenju (ZMVN-1), na sedežu Občine Dravograd, Trg 4. julija 7, Dravograd, v pritličju 
(avli), v delovnem času občinske uprave, poteka 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 je 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 do 15. 
novembra 2019.

Nedelja, 
17. november

Dvorec Bukovje

Območna izpostava Dravograd

Ob 11.00 
nastopajo:

Kvintet Donet 
Vokalna skupina 

Kolorina 
Rudarski oktet 

Velenje
ŽPZ Dominica nova 
KD Radlje ob Dravi 

Dekliški pevski zbor 
Aglaja KD Radlje 

ob Dravi 
ŽPZ Savinjski cvet 

KD Gotovlje

Ob 14.15 
nastopajo:

MoPZ Vres Prevalje 

MoPZ Karel Virant 
Braslovče 

MoPZ Anton 
Bezenšek Frankolovo 

MoPZ Savinjski zvon 

Zbor Popseslish 
KUD Žalec

Ob 17.15
nastopajo:

MePZ Bistrica ob Sotli 

KD Komorni zbor 
Cantabile 

MePZ A Cappella 
Petrovče  

MePZ Zarja 
Šentvid pri Planini 

Vokalna skupina 
Remšnik



15 LET FS DRAVCA DRAVOGRAD

PESTRO KULTURNO-ZABAVNO DOGAJANJE V DVORANI ŠPiC D OB ZAKLJUČKU LETA 2019 PRIČENJA-
TA S SVOJIMA KONCERTOMA FOLKLORNA SKUPINA DRAVCA IN DRAVOGRAJSKI SEKSTET.

vili splete, ki so zajemali delo in običaje na 
naših kmetijah v preteklosti. V spletih smo 
prikazali običaje ob žetvi, gnojvoži, kolinah 
in ob praznikih. 

Leta 2012 smo se uvrstili na državno srečanje 
foklornih skupin v Beltince in s tem dosegli 
svoj največji uspeh.

Ja, plesali smo že po vseh krajih Koroške in 
po Sloveniji od Prekmurja pa do Primorske. 
Tudi v tujini smo se že predstavljali, saj  smo 
plesali po krajih Avstrije, Hrvaške, Srbije in 
Makedonije.

Zadovoljstvo in veselje ob tej naši obletnici 
želimo deliti tudi z vami, zato smo pripravi-
li poseben plesno-glasbeni program, ki ga 
bomo pod naslovom »Na pavrih«, skupaj z 
našimi gosti, izvedli v soboto, 23. novem-
bra 2019, ob 19. uri v dvorani ŠPiC D.

Prvi splet nam je postavil in ga nas naučil 
plesat zunanji mentor, vsi naslednji pa so 
že samostojno delo našega mentorja. Do 
danes smo na oder postavili že 12 spletov, 
sestavljenih iz koroških in štajerskih plesov. 
Izbrali smo si ime FS DRAVCA in prva tri leta 
plesali brez kostumov. Leta 2007 smo prvič 
zaplesali v dravograjskih kostumih, katere 
smo izdelali po raziskavah priznane etnolo-
ginje dr. Marije Makarovič. 

Nekaj let pozneje smo prazničnim kostu-
mom dodali še delovne kostume, s tem pa 
smo dobili možnost, da smo na oder posta-

B ile so želje, bile so ideje in zgodilo se je.  
V jeseni pred 15 leti smo se zbrali na pr-
vih  vajah folklorne  skupine  Dravograd. 

To je bil začetek delovanja naše folklorne 
skupine, bili smo na začetku z veliko volje in 
navdušenja.

KONCERT DRAVOGRAJSKEGA 
SEKSTETA »VANDRANJA«

TEDEN DNI PO FOLKLORISTIH, V SOBOTO, 30. NOVEMBRA, BODO ODER DVORANE ŠPiC D ZASEDLI 
ČLANI DRAVOGRAJSKEGA SEKSTETA Z GOSTOM MILANOM KAMNIKOM.

V anedranja. Ob misli na vandranje se 
ljudje ponavadi spomnimo na pote-
panja, izlete in dogodivščine, ki smo jih 

doživeli v preteklosti. Pa se kdo ob tej besedi 
spomni tudi na koncert Dravograjskega sek-
steta? Člani Dravograjskega seksteta vseka-
kor se!

Leto dni bo minilo od zadnjega koncerta 
Dravograjskega seksteta, ki je do zadnjega 
napolnil dvorano Špic D. V lanskem kon-
certu smo »vandrati« začeli doma na Ko-
roškem s koroško pesmijo ter prevandrali 
Slovenijo z nekaj vokalnimi priredbami. 
Za zaključek koncerta smo odvandrali še 
v Dalmacijo in se na koncu vrnili nazaj do-
mov v našo prelepo Slovenijo in na Koroško.

Letošnje »vandranje« bo še bolj pestro. 
Strnili smo vtise, pripombe in ideje, ki so 
nastale po lanskem koncertu in pripra-
vili še lepši, boljši in bolj pester program. 
Kot se za vsako vandranje spodobi, ga 
bomo zopet začeli doma na Koroškem.

V goste smo tokrat povabili našega kantav-
torja Milana Kamnika, ki v  tem letu praznu-
je 45 let glasbenega delovanja in je ob tem 
jubileju izdal novo zgoščenko. Za zaključek 
bomo kot ponavadi odvandrali še v Dalma-
cijo, kjer se bomo na pobudo naših zvestih 
poslušalcev, zadržali nekoliko dlje časa. 

Na koncu pa se bomo vsi skupaj vrnili nazaj 
domov v našo prelepo Slovenijo in na Koro-
ško.  Vljudno vabljeni.
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NAPOVED DOGODKA
BESEDILO: Jožef Kadiš; FOTOGRAFIJA:  arhiv JZ Dravit

15
STRANBESEDILO: Gorazd Oder; FOTOGRAFIJA: arhiv JZ Dravit





DRAVOGRAJČANKA KAJA ZAVRŠNIK JE POSTALA  ABSOLUTNA PRVAKINJA NA 2. TEKMOVANJU ZA
NAGRADO LOJZETA SLAKA.

Ampak za takšne uspehe je potrebno trdo 
delati ter pridno vaditi in na koncu je vse po-
plačano.

Sedaj Kaja v rokah zasluženo drži svoje na-
grade iz omenjenega tekmovanja:
- plaketo za prvo mesto v njeni starostni sku-
pini,
- plaketo za naslov absolutne zmagovalke,
- originalno harmoniko Prostor - Slak, ki jo je 
dobila za osvojeno zmago.

S svojim igranjem je Kaja navdušila vso ob-
činstvo na tekmovanju, še posebej pa druži-
no Slak, kar ji je v velik ponos. 

Mladi mojstrici in njenemu mentorju izreka-
mo čestitke in pohvale ter seveda želimo še 
veliko uspehov v prihodnosti.

P rvi vikend v oktobru je v Mirni Peči na 
Dolenjskem, pod okriljem Društva za 
ohranjanje Slakove glasbe in družine 

Slak, potekalo drugo Tekmovanje za na-
grado Lojzeta Slaka, na katerem je bila to-
krat nepremagljiva 13-letna Dravograjčanka 
Kaja Završnik. S svojim igranjem je prepri-
čala 10 člansko komisijo in premagala preko 
sto tekmovalcev iz vseh treh disciplin (solo 
harmonika, komorne zasedbe ter vokalne 
skupine).

Kaja že deveto leto uri svoje prste pri odlič-
nem mentorju Klemnu Rošerju, s katerim 
sta tudi sestavila program za to tekmovanje. 
Sadovi dobrega sodelovanja so tudi vsi ostali 
uspehi in zlata priznanja, ki jih je Kaja do se-
daj dosegla že veliko.

Kaja na tekmovanju Kaja z Ivanko SlakKaja, Robert in Ivanka Slak

19
STRAN

BI
LI

 SM
O 

TA
M

FO
TO

GR
AF

IJE
: F

ra
nc

i K
ot

nik
25

. K
ar

ita
so

v k
on

ce
rt

, 2
7.

9.
 2

01
9

KAJA ZAVRŠNIK  - ŠE ENA 
ODLIČNA MLADA HARMONIKARKA
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PRETEKLI DOGODEK
BESEDILO: Silva Pešl; FOTOGRAFIJE: Silva Pešl
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Vabimo ljubitelje plesa in druženja.

Polepšajmo si jesenske 
in zimske večere!

Pridružite se nam  
v nedeljo, 17. novembra 2019, 

od 17. do 20. ure
v  večnamenski dvorani ŠPiC D 

(ob baru v pritličju). 

Zaplesali in družili se bomo ob 
živi glasbi Joca Praperja. 
Pridite v parih ali sami in 
povabite svoje prijatelje.

   DRUŠTVO 
UPOKOJENCEV                        
DRAVOGRAD                                                               

S plesom preženemo stres, 
porabimo odvečne kalorije 

in po plesu se počutimo 
kot prerojeni.

OBVESTILA
Obvestila društev in drugih organizacij

27
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PLANINSKO DRUŠTVO DRAVOGRAD

LEVSTIKOVA POT (OD LITIJE DO ČATEŽA) – sobota, 9. november 2019
Vodnik in prijave:  Jožef Kladnik, 051 684 192 ali jozef.klad@gmail.com. 
Tura:  lahka nezahtevna pot (L), 5 do 6 ur hoje.
Prevoz: odvisen od števila prijav.
Opis ture: Levstikova pot je tradicionalni pohod, v letu 2019 bo organiziran triintridesetič. 
Je eden izmed najbolj množičnih pohodov v Sloveniji z udeležbo cca. 15 000 pohodnikov.
V Dravogradu se zberemo ob 5,30 uri. Peljemo se v smeri Slovenj Gradca do Litije. V Litiji 
se pripravimo za pohod in se odpravimo po označeni poti skozi Šmartno pri Litiji in naprej 
po gozdnih poteh in cestah. Pot je dobro označena, dolžine 20 km. Na poti opravimo 
običajno dva postanka za okrepčilo in počitek. Na koncu poti v Čatežu pri Zaplazu je orga-
nizirana zaključna prireditev s kulturnim programom in muziko.

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.

RDEČI KRIŽ – KRVODAJALSKE AKCIJE V OKTOBRU

V četrtek, 7.11.2019 - Bolnišnica Slovenj Gradec - transfuzijski oddelek ob 8.30. 

NOGOMET - ONL Dravograd

03.11. 2019    9. krog                                  
Prve tekme se pričnejo ob 9.00 in druge ob 10.10, na igriščih v Športnem centru, Libeličah 
in na Viču.

KNJIŽNICA DRAVOGRAD

TEDEN SLOVENSKIH SPLOŠNIH KNJIŽNIC OD 18. DO 22. NOVEMBRA 2019 – Moja knji-
žnica praznuje
18. november ob 18. uri - Zelena knjižnica / Eko dan
Zeliščni vrt - predavanje Nevenke Breznik Beton
19. november ob 18. uri - Rastemo z/s
Oblečena v kente - Nataša Zupanc, potopisno - literarni večer
20. november - Dan splošnih knjižnic
Na ta dan bomo nudili brezplačno članstvo novim članom, prav tako bodo lahko člani 
vrnili predolgo izposojeno gradivo brez zamudnine. V Mariboru se bo odvijala osrednja 
nacionalna prireditev pod pokroviteljstvom Združenja splošnih knjižnic, kjer bo med dru-
gim podeljena tudi nagrada za najboljši projekt splošnih knjižnic preteklega leta.
21. november -  Pravica vedeti
BRANJE OB KAVI ob 10. uri, vabita Društvo upokojencev Dravograd in Knjižnica Dravograd.
21. november - Najpogostejše slovnične in pravopisne napake, Natalija Isak ob 16. 
uri
V četrtek bo v ospredju vseživljenjsko učenje, saj bo potekala delavnica, kako odpraviti 
najpogostejše slovnične in pravopisne napake.
22. november – Dan zelenih knjig
Zadnji dan bo namenjen »zelenim knjigam«. Razstavili bomo knjige, ki vsebujejo ekološko 
tematiko.
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OKTOBER, MESEC OSVEŠČANJA IN 
PREPREČEVANJA RAKA NA DOJKI

Po podatkih katalogov Zdravje v občini 2019 
je bila pojavnost novih primerov raka na 
dojki v občini Dravograd v povprečju med 
leti 2011 in 2015 nižja od slovenskega pov-
prečja, starostno standardizirana stopnja je 
znašala 75 primerov na 100.000 prebivalcev, 
v slovenskem povprečju pa 118 primerov na 
100.000 prebivalcev.

V mesecu oktobru smo še bolj kot sicer se-
znanjali koroško javnost z vedno večjim 
bremenom raka, predvsem pa z možnostmi 
obvladovanja te bolezni in z delom različnih 
institucij, ki delujemo na področju preventi-
ve. Kronične nenalezljive bolezni, kamor sodi 
tudi rak, so glavni vzrok smrti in invalidnosti 
po celem svetu. Zaradi hitrega načina življe-
nja se premalo zavedamo velikega pomena 
vsakodnevne skrbi zase, za svoje zdravje. 

Nacionalni inštitut za javno zdravje OE Ravne 
na Koroškem, Zdravstveni dom Dravograd in 
Koroško društvo za boj proti raku smo na po-
budo Združenja Europa Donna že tretje leto 
zapored pristopili k akciji okraševanja dreves 
v rožnate dekoracije in ozaveščanja občanov 
in občank o raku dojk. 

Na lokacijah z rožnatimi dekoracijami po ce-
lotni regiji so bila mimoidočim na voljo in-
formativna in zdravstveno-vzgojna gradiva, 
tudi brošura z dvanajstimi nasveti proti raku. 
Dejstvo je, da, če pazimo na svoje zdravje 
v skladu z dvanajstimi pravili, če se dobro 
opazujemo in bolezen hitro odkrijemo, je 
prognoza bolezni dobra. Celoten Evropski 
kodeks proti raku lahko najdete na spletni 
strani www.protiraku.si .

Pomembno je poudariti velik pomen 
pravočasnega, hitrega odkritja vseh 
sprememb na našem telesu in skrbi za 
naše zdravje tudi ko smo zdravi. 

ROŽNATI OKTOBER JE MEDNARODNI MESEC OSVEŠČANJA O RAKU DOJK, KI JE NAJPOGOSTEJŠA 
OBLIKA RAKA PRI ŽENSKAH.

V Sloveniji vsako leto za rakom dojk zboli 
več kot 1300 žensk in okoli deset mo-
ških, več kot 400 žensk in nekaj moških 

pa umre. To pomeni, da vsak dan nekje v Slo-
veniji več kot tri ženske izvedo za diagnozo, 
vsaj ena pa umre, to pa niso samo številke, 
to so žene, mame, hčere, prijateljice in sode-
lavke. Vedeti moramo, da je rak dojk dobro 
ozdravljiv, če je odkrit dovolj zgodaj. Zato 
je za zmanjševanje umrljivosti pomembno 
predvsem osveščanje, zgodnje odkrivanje in 
takojšnje učinkovito zdravljenje.”

PROMOCIJA ZDRAVJA
BESEDILO: Neda Hudopisk, dr.med.; FOTOGRAFIJA:  ZD Dravograd

OSNOVNA ŠOLA  
ŠENTJANŽ PRI DRAVOGRADU 

IN DRUŠTVO UPOKOJENCEV DRAVOGRAD 
vas v okviru prostovoljskega projekta simbioza 

vabita  
na brezplačne računalniške delavnice za starejše.  

Računalniške delavnice so namenjene tako začetnikom kot tistim s 
predznanjem s področja uporabe računalnika.  

 

Delavnice bodo potekale 19., 20., 21., 27. in 28.  novembra 2019, 
od 14.00 do 16.00 v računalniški učilnici OŠ Šentjanž pri Dravogradu. 
Pri izvedbi delavnic bodo kot prostovoljci pomagali učenci naše šole.  

 
 

TOR 19.11. SRE 20.11. ČET 21.11. SRE 27.11. ČET 28.11. 
Računalnik, 
moj prijatelj 

(osnove) 

Računalnik, 
moj prijatelj 

(osnove) 

Brez interneta in 
elektronske 
pošte ne gre 

Brez interneta in 
elektronske 
pošte ne gre 

Mobilna 
telefonija in 
fotografija 

 PRIJAVA: 
tajništvo šole 
Tel.: 02/87 86 666 
ali  
Društvo upokojencev Dravograd 
Tel.: 041 995 239 
Ali v pisarni DU Dravograd vsak 
ponedeljek dopoldne. 
 
 



GOSPODINJSKI STROJI IN NAPRAVE - 
HLADILNIK

H ladilnik je naprava, ki v svoji notranjosti 
vzdržuje nižjo temperaturo kot je tem-
peratura v okolici. Čeprav je sistemov 

hlajenja več, je pri gospodinjskih aparatih danes 
najbolj razširjen kompresorski način hlajenja. Tak 
hladilni stroj je sestavljen iz treh glavnih delov: 
to je uparjalnika, ki se nahaja v notranjosti hla-
dilnika; potem iz kondenzatorja, ki se nahaja na 
zunanji strani (običajno na hrbtni strani ohišja) 
in kompresorja, ki stiska in poganja hladilno te-
kočino.

Edini porabnik električne energije v tem sistemu 
je elektromotor, ki žene kompresor! Tipična moč 
elektromotorjev pri gospodinjskih hladilnikih je 
danes relativno majhna (nekaj sto watov); ven-
dar, ker hladilni sistem deluje preko celega dne-
va, je poraba energije vseeno velika. Za pravilno 
delovanje hladilnika je zelo pomembna tem-
peratura okolice! Višja temperatura v prostoru, 
kjer hladilnik stoji, vpliva na delovanje aparata, 
pomeni pa tudi večjo porabo električne energije.

Hladilniki so danes razvrščeni v štiri klimatske ra-
zrede: oznake razredov so SN, N, ST in T. Hladilnik, 
ki ga boste postavili v kuhinjo, naj ima oznako N. 

Tak hladilnik je prirejen za delovanje pri tempe-
raturah od +16 0C do 32 0C. V primeru, da boste 
postavili hladilnik v hladnejši prostor (na primer v 
klet) pa izberite aparat z oznako SN, ki je prirejen 
za delovanje pri temperaturah od +10 do +32 
0C. Hladilniki z oznakami ST in T so prirejeni za 
delovanje v toplejših podnebjih. 

Ko načrtujete razporeditev opreme v kuhinji, 
ne postavljajte hladilnika v neposredno bližino 
štedilnika, radiatorja, peči ali pomivalnega stroja 
in ga tudi ne izpostavite neposrednim sončnim 
žarkom. Iz fizikalnih zakonitosti izhaja, da se z de-
lovanjem hladilnika pri višji temperaturi okolice 
ali nastavitvi regulacije hlajenja na nižjo tempe-
raturo, povečuje raba energije za hlajenje soraz-
merno spremembi razlike temperatur za nekaj 
odstotkov, v neugodnih primerih celo preko 5 % 
na vsako stopinjo.

Podoben vpliv ima slabo odzračevanje rebraste-
ga kondenzatorja na zadnji strani hladilnika. Za 
hladilni stroj se temperaturna razlika med oko-
lico in notranjostjo hladilnika tako poviša! Po-
skrbite, da bo aparat dovolj oddaljen od stene, 
ob kateri stoji. S tem omogočite kroženje zraka 
za aparatom, kar zagotavlja dobro hlajenje kon-
denzatorja na zadnji strani hladilnika. Raba ener-
gije bo tako manjša, daljša pa bo tudi življenjska 
doba aparata.

Ravno tako je pomembna pravilna nastavitev 
temperature hlajenja. V običajnem shranjeval-
nem prostoru hladilnika naj bo temperatura +5 
0C, v zamrzovalnem delu pa –18 0C. Nižja na-
stavitev temperature v hladilniku pomeni večjo 
porabo energije: približno 5 % za vsako stopinjo.
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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

Baročni dvorec Bukovje v Dravogradu, umeščen v slikovito kuliso med ravnico na desnem bregu Drave ter 
pohorskim gozdnim pobočjem Bukovja s skrivnostnimi razvalinami romanskega gradu Pukštajn, danes živi s 
pestrim družabnim dogajanjem. Sodobna ponudba se prepleta z naravnimi danostmi in s kulturno dediščino 
dvorca, ki spominja na njegovo zgodbo vse od 18. stoletja. Dvorec s parkom evropskih dreves, kjer se stare 
krošnje prepletajo z mladim rastjem, je zagotovo najbolj romantičen okoliš za vaš edinstven dan ter kamenček v 

mozaiku podrobnosti, ki zagotavljajo, da bo vaš poročni dan popoln.
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 tudi celoten poročni dan na enem mestu:  zbi-

ranje 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 ves čas, saj nikoli ne prirejamo več kot dve poroki dnevno!

Dvorec Bukovje
ZA “DA” IZBERITE

ROMANTIČNA POROKA V ČAROBNEM, BAROČNEM OKOLJU

JZ DRAVIT Dravograd, Bukovje 13, 2370 Dravograd , 040 884 942, dvorecbukovje@dravit.si, www.dravit.si

EKOLOGIJA
BESEDILO: Boris Kac , Svetovalna pisarna ENSVET Slovenj Gradec , FOTOGRAFIJA:  svetovni splet
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22. NOVEMBER
KULTURNI CENTER RAVNE NA KOROŠKEM

TISTO: DRUGO POGLAVJE

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

BACEK JON FILM: FARMAGEDON

TERMINATOR: TEMACNA USODA

PRI ADDAMSOVIH

ob 17:00
animirana druzinska
komedija

ob 18:45
akcijski z.f. 
spektakel

ob 21:00
grozljivka

DOKTOR SLEEP

ob 15:30
animirana druzinska 
pustolovšcina

SINHRONIZIRANO


