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03
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TACKE NA PATRULJI 2

SINHRONIZIRANO

14. FEBRUAR
KULTURNI CENTER RAVNE NA KOROŠKEM

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

PTICE ROPARICE IN FANTASTICNA
OSAMOSVOJITEV HARLEY QUINN

JEZEK SONIC

OBSEDENOST

SINHRONIZIRANO
ob 16:30
komicna
pustolovšcina

ob 15:30
animirana komicna
pustolovšcina

ob 20:30
grozljivka

ob 18:15
akcijska kriminalna
pustolovšcina

VSEBINA
Stičišče od 1. februarja do 29. februarja 2020

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

Fotografija na naslovnici: Matic Grudnik
Rok za oddajo vsebin za marčevsko številko je 15. februar 2020

STIČIŠČE, program prireditev in dogodkov v občini Dravograd. Izdajatelj: JAVNI ZAVOD DRAVIT DRAVOGRAD, 
Zavod za šport, turizem, kulturo in mladinske dejavnosti. Odgovorna oseba izdajatelja: Žarko Tomšič. Uredniški 
odbor: Robert Preglau, Žarko Tomšič, Katja Čevnik. Sedež izdajatelja: Bukovje 13, 2370 Dravograd. Zbiranje infor-
macij o prireditvah: Robert Preglau, e-pošta: robert.preglau@jskd.si, tel: 02 8723 581. Jezikovni pregled: Franja Ru-
bhof. Oglaševanje v Stičišču: tajništvo JZ Dravit, e-pošta: dvorecbukovje@dravit.si, tel: 02 8723 583. Naklada: 3200 
izvodov. Prelom in priprava za tisk: JZ Dravit, februar 2020. 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 29. FEBRUARJA  2020

Kotiček Občine Dravograd: OPOZORILO PODJETNIKOM

Napoved dogodka: DVA VELIKA KONCERTA V ŠPiC D

Pretekli dogodek:  S SMEHOM V NOVO LETO

Bili smo tam

Obvestila

Promocija zdravja: SVETOVNI DAN BOJA PROTI RAKU
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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

PROSLAVA OB 
KULTURNEM PRAZNIKU

ADDAMSOVI
nedelja, 2. februar

Kulturno društvo Črneče vabi na ogled komedi-
je o najbolj normalni družini na svetu v izvedbi 
Kulturnega društva Gornji Grad. Kaj pa sploh je 
normalno? »Addamsi smo normalni. Nismo za-
bavni, samo morbidni. Nismo živi, niti mrtvi. Ne 
maramo vas. Po drugi strani pa vam nočemo nič 
slabega. Ko nas vidite, boste ugotovili, da ste tudi 
vi Addamsovi. Vprašanje je samo, ste ledena kra-
ljica Morticia, ste temperamentni Gomez, zlobna 
Sreda ali pa neumni Bučko? Mogoče ste coprnica, 
kot Babica Addams, ali pa rahlo premaknjeni kot 
Gnoj in Krč. Mi smo pripravljeni, da vas spoznamo, 
pa ste vi pripravljeni na nas?« Predstava je za abo-
nma in izven. Vabljeni!

Ob 18.00, dvorana Gasilskega doma 
Črneče

LITERARNI VEČER
sreda, 5. februar

Knjižnica Dravograd vabi na literarni večer s pisa-
teljico in pesnico Antico Marijanac. Spregovorila 
bo o svojem delu in življenjski poti posvečeni 
učiteljskemu poklicu, ki ga je opravljala tudi na 
Osnovni šoli Neznanih talcev Dravograd. Njen 
zadnji roman Razsuti cvetovi opisuje poučevanje 
in razmere v šolstvu po vojni. Z njo se bo pogo-
varjala gospa Ivana Vatovec. Organizatorja sta 
Literarno kulturno društvo Beseda in Knjižnica 
Dravograd.

Ob 17.00, Knjižnica Dravograd

RAZSTAVA LIKOVNIH 
DEL ZORANA ROŽIČA

V Infopisarni bo ob kulturnem prazniku svoja dela 
predstavil dolgoletni predsednik Društva koro-
ških likovnikov Zoran Rožič, ki je v umetniških kro-
gih aktiven od leta 1986. Preizkuša se v različnih 
slikarskih tehnikah in za svoja dela prejema števil-
ne nagrade. Vabljeni na ogled do 29. februarja v 
delovnem času Infopisarne.

Ob 18.00, Infopisarna Dravograd

petek, 7. februar
Dne 8. svečana imamo Slovenci kulturni praznik, 
ki obeležuje spomin na smrt našega velikega pe-
snika Franceta Prešerna. Po vsej Sloveniji in tudi 
zunaj nje, kjer živijo Slovenci po svetu, se vrstijo 
prireditve in praznovanja, saj sta v naši narodni 
podobi materni jezik in kultura igrala pomembno 
vlogo. Na ta dan podeljuje država svojim najodlič-
nejšim nosilcem kulturnega sporočila nagrade za 
najvišje dosežke na področju kulture – Prešerno-
ve nagrade. V programu proslave bodo nastopili 
MePZ Libeliče, Anja Kogelnik, učenci OŠ Šentjanž  
in učenci Glasbene šole Radlje ob Dravi.
Ob 18.00, Dvorec Bukovje

KULTURNI SEJEM KNJIG
sobota, 8. februar

Bukvarna Fajči organizira sejem rabljenih knjig, 
možnost izmenjave, izposoje… Za najmlajše pa 
bo potekala izmenjava igrač. Za veselo razpolože-
nje bodo poskrbeli Koroški črički.

Od 10.00, stojnica pri Wolfu

KAKO ŽIVETI S 
KRONIČNO BOLEČINO?
četrtek, 20. februar

Vabljeni na predavanje Božene Jerković Parać, 
dr.med., spec. anesteziolog. Namen predavanja je 
osveščanje ljudi o pomenu lajšanja kroničnih bo-
lečin in kako pomembno je prisluhniti svojemu 
telesu in najti ravnovesje. Na Koroškem se s tem 
ukvarja novoustanovljeno humanitarno društvo 
bolnikov s kronično bolečino.

Ob 18.00, Knjižnica Dravograd

KORAJŽA JE V 
LIBELIČAH DOMA

Vabljeni na 10. tradicionalno kulturno prireditev 
ob slovenskem kulturnem prazniku. Čaka vas 
zanimiv kulturni program, na katerem se bodo 
predstavili domači talenti. Organizator je KPD Li-
beliče.
Ob 16.00, Gasilski dom Libeliče

OBMOČNA REVIJA 
PEVSKIH ZBOROV
sobota, 29. februar

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti s svojo de-
javnostjo poleg vsega ostalega skrbi tudi za rast 
in kvaliteto zborovskega petja. V ta namen kot 
vsako leto konec februarja pripravljajo območno 
revijo odraslih pevskih zborov, kjer se bodo pred-
stavili vsi zbori naše občine. Strokovna spremlje-
valka revije bo Katja Gruber. Vstopnina znaša 3€. 
Vabljeni k poslušanju ubranega petja!
Ob 18.00, Dvorec Bukovje

nedelja, 9. februar

sreda, 5. februar



SPOMINSKA SVEČANOST PRI MEDVEDU
Spominska svečanost v spomin padlim partizanom. Ob 10.15 bo organiziran prevoz 
izpred občinske stavbe. Organiziran pohod pa bo ob 9.15 izpred Doma borcev v 
Šentjanžu.
Ob 11.00, pri Medvedu v Otiškem Vrhu

MODRIJANI OSEBNO
Koncert Modrijanov, ki je namenjen vsem generacijam, a še posebej tistim, ki imate 
raje umirjene koncerte, na katerih lahko sedite in uživate v petju domačih pesmi. 
Vstopnice po 12 € so v predprodaji v Špic baru in TIC-u v Dravogradu, na Petrolih, 
Poštah in Eventimovih prodajnih mestih. Več o tem na strani 14.
Ob 20.00, Dvorana ŠPiC D

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

KULTURNI SEJEM KNJIG
Bukvarna Fajči organizira sejem rabljenih knjig, možnost izmenjave, izposoje…Za 
najmlajše pa bo potekala izmenjava igrač. Za veselo razpoloženje bodo poskrbeli 
Koroški črički.
Od 10.00 dalje, stojnica pri Wolfu

KOŠARKA – 4. ŠKL - ČLANI
DRAVOGRAD KOROŠKA : KRŠKO
Ob 20.00, Dvorana ŠPiC D

KOŠARKA – pionirji U-15 – 1. SKL
DRAVOGRAD KOROŠKA : KONJICE-ZREČE
Ob 12.30, Dvorana ŠPiC D

ADAMSOVI
Komedija v izvedbi gledališke skupine KD Gornji Grad. Predstava je za abonma in 
izven. Prireditelj je Kulturno društvo Črneče. Podrobnosti preberite na strani 4.
Ob 18.00, dvorana Gasilskega doma Črneče

OMIZJE MUZIKANTOV  - MUZIKANTENSTAMMTISCH
Nastopili bodo glasbeniki z obeh strani meje. Prireditelja sta Društvo »Musikanten-
stammtisch« in Kulturni dom Pliberk.
Ob 17.00,  Kulturni dom Pliberk

PROSLAVA OB KULTURNEM PRAZNIKU
V programu bodo nastopili MePZ Libeliče, Anja Kogelnik, učenci OŠ Šentjanž in 
učenci Glasbene šole Radlje ob Dravi. Podrobnosti preberite na strani 4.
Ob 18.00, Dvorec Bukovje

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, 1. februar
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KOLEDAR PRIREDITEV IN DOGODKOV od 1. do 29. februarja 2020

NEDELJA, 2. februar

SOBOTA, 8. februar

NEDELJA, 9. februar

PETEK, 7. februar

ODKRITJE SPOMINSKE PLOŠČE
Odkritje spominske plošče na slovenski pisateljski poti ob slovenskem kulturnem 
prazniku. Sodelujejo Dr. Eva Verhnjak Pikalo, Kvartet Hartmann’ce, MoPZ Foltej Hart-
man, MePZ Podjuna, Mihaela Hartmann & Sabina Buchwald. Prireditelji so Društvo 
slovenskih pisateljev v Avstriji, SPZ in KKZ.
Ob 11.00, Kulturni dom Pliberk

KOŠARKA – pionirji U-15 – 1. SKL
DRAVOGRAD KOROŠKA : ITEAM
Ob 12.30, Dvorana ŠPiC D

LITERARNI VEČER S PISATELJICO IN PESNICO ANTICO MARIJANAC
Spregovorila bo o svojem delu in življenjski poti posvečeni učiteljskemu poklicu, ki 
ga je opravljala tudi na Osnovni šoli Neznanih talcev Dravograd. Z njo se bo pogo-
varjala gospa Ivana Vatovec. Več na strani 4.
Ob 17.00, Knjižnica Dravograd

RAZSTAVA LIKOVNIH DEL ZORANA ROŽIČA
Razstava je posvečena kulturnemu prazniku. Na ogled bo v delovnem času Infopi-
sarne do 29.2.2020. Več o tem na strani 4.
Ob 18.00, Infopisarna Dravograd

SREDA, 5. februar



OSREDNJI OBČINSKI PUSTNI KARNEVAL
Zbor mask je ob 10. uri na igrišču pri  OŠ Šentjanž, sledi povorka do prireditvenega 
prostora pred Domom borcev Šentjanž, kjer bo pustno rajanje ob krofih in toplem 
čaju.
Ob 10.00, Šentjanž

OTROŠKO PUSTOVANJE
Otroški pustni popoldan s presenečenji. Prireditelj je MePZ Podjuna.
Ob 14.00, Kulturni dom Pliberk

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 BERE-
MO. Vabljeni! Več informacij lahko dobite v knjižnici. Vabita Društvo upokojencev 
Dravograd in Knjižnica Dravograd.
Ob 10.00, Knjižnica Dravograd

KRONIČNA BOLEČINA IN KAKO ŽIVETI Z NJO
Božena Jerković Parać, dr.med., spec. anesteziolog, bo predavala o pomenu lajšanja 
kroničnih bolečin in kako pomembno je prisluhniti svojemu telesu ter najti ravno-
vesje. Več na strani 5.
Ob 18.00, Knjižnica Dravograd

VELESLALOM – 11. ČREŠNIKOV MEMORIAL
Tekmovanje v veleslalomu med Krajevnimi skupnostmi v občini. Tekmovalo se bo v 
vseh kategorijah. Krajevne skupnosti naj prijavijo svoje tekmovalce ga. Mateji Kone-
čnik SK IVERKA najpozneje do četrtka, 13.2. 2020.
Ob 10.00, smučišče Bukovnik

KOŠARKA – pionirke U-15 – 1. SKL
DRAVOGRAD KOROŠKA : JELŠA ŠMARJE
Ob 12.30, Dvorana ŠPiC D

KVARTOPIRSKI TURNIR SPD »EDINOST«
Ob 13.00, Kulturni dom Pliberk

KOŠARKA – 2. SKL – mladinci U-19
DRAVOGRAD KOROŠKA : ŠENTJUR TAJFUN 
Ob 15.30, Dvorana ŠPiC D

KORAJŽA JE V LIBELIČAH DOMA
Vabljeni na 10. tradicionalno kulturno prireditev ob slovenskem kulturnem prazni-
ku,  na kateri se bodo predstavili domači talenti. Organizator je KPD Libeliče.
Ob 16.00, Gasilski dom Libeliče
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NEDELJA, 9. februar

NEDELJA, 16. februar

KOLEDAR PRIREDITEV IN DOGODKOV od 1. do 29. februarja 2020
Terminski razpored prireditev in dogodkov v občini Dravograd

PETEK, 14. februar
VELIKI VALENTINOV KONCERT PRIFARSKIH MUZIKANTOV
Prifarci so nam za valentinovo pripravili preplet najlepših ljubezenskih pesmi, ki jih  
bodo izvajali skupaj z damami:  violinistko Anjo Bukovec, ljubiteljico ljudskega izro-
čila Tjašo Cigut, citrarko Jasmino Levičar in pevko zabavne glasbe Ireno Vrčkovnik.
Podrobnosti preberite na strani 12.
Ob 19.00, Dvorana ŠPiC D

ČETRTEK, 20. februar

SOBOTA, 22. februar

NEDELJA, 23. februar

ZBOR ČLANOV DRUŠTVA DIABETIKOV DRAVOGRAD
Zbor članov Društva diabetikov Dravograd in predavanje na temo Sladkorna bole-
zen. Predavateljica bo dr. Metka Epšek.
Ob 13.00, hotel Korošica 

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

SOBOTA, 15. februar

BARILINOVA POROKA
Nastopa igralska skupina KUD Stane Sever, Ribnica na Pohorju.  Prireditelja sta 
Kulturni dom Pliberk in Oder 73 – Gledališče ob Dravi.
Ob 19.00, Kulturni dom Pliberk

PONEDELJEK, 24. februar



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

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

KONCERT PRIFARSKIH MUZIKANTOV
Sodelujejo MoPZ Foltej Hartman in Oktet Kralj Matjaž. Prireditelja sta Kulturni dom 
Pliberk in gostilna Dom pri Janezu.
Ob 19.00, Kulturni dom Pliberk
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KOLEDAR PRIREDITEV IN DOGODKOV od 1. do 29. februarja 2020
Terminski razpored prireditev in dogodkov v občini Dravograd

TOREK, 25. februar
PUSTNA POVORKA
Skupinska povorka pustnih mask po Dravogradu z zaključkom pri Ribiškem domu v 
organizaciji DDD Polžki in soorganizaciji KS Dravograd.
Ob 15.00, trg - Ribiški dom

PETEK, 28. februar

SOBOTA, 29. februar

BREZPLACNE POCITNIŠKE AKTIVNOSTI
za osnovnošolsko in srednješolsko mladino

v v

IGRE Z ŽOGO

Torek, 25.2., četrtek, 27.2 in petek, 28.2., 
od 10.00 do 13.00.
Različne igre z žogo in namizni tenis ob 
prisotnosti animatorja. Obvezni so čisti 
copati.

Dvorana ŠPiC D

KEGLJANJE
ŠC Dravograd

Torek, 25.2. in četrtek, 27.2., 
od 10.00 do 12.00. 
Obvezna je predhodna najava na tel. 
031 477 004 – g. Milan ČRNKO. 
Obvezni so ČISTI COPATI za kegljanje!

SMUCANJE
smučišče Bukovnik

Od ponedeljka, 24.2. do petka, 28.2.,
 od 10.00 do 16.00.
Organizirano brezplačno smučanje 
ZA OSNOVNOŠOLSKO MLADINO.

v

IGRANJE ŠAHA
Šahovski klub Dravograd
Ponedeljek, 24.2., sreda 26.2. in petek, 
28.2., dopoldan od 10.00 do 12.00. 
Torek, 25.2. in četrtek, 27.02., 
popoldan od 15.00 do 18.00. 



KOTIČEK OBČINE DRAVOGRAD
Obvestila in informacije občinske uprave

OPOZORILO PODJETNIKOM

Povzeto  po članku SPOT: »Podjetniki pozor ! Kazni za tista podjetja, ki niso vpisana v Register dejanskih 
lastnikov«, avtorja Davida Valiča; Podjetniški center Slovenj Gradec

PODJETNIKI POZOR !

Podjetja morajo po Zakonu o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma prijaviti 
podatke o svojem dejanskem lastniku v Register dejanskih lastnikov (RDL). Subjektom, ki 
lastništva še niso vpisali je FURS kot nadzorni organ preko portala eDavki vročil poziv, da to 
storijo v roku 30 dni od prejema poziva. Obveznost lahko opravite preko aplikacije eRDL na 
spletni strani AJPES: https://www.ajpes.si/eRDL/Vpis. 

Prav tako se morajo v evidenco RDL vpisati vse fizične osebe, ki zastopajo subjekte, ki nimajo 
poslovnih deležev oz. pri katerih ni možna udeležba pri opravljanju na podlagi poslovnega 
deleža, delnice ali udeležbe v kapitalu, npr. društva, zavodi, politične stranke, sindikati, verske 
skupnosti itd. ter dejanski lastnik ustanove (36. člen ZPPDFT-1). Ne glede na to določilo se kot 
dejanski lastnik ustanove v tem zakonu šteje vsaka fizična oseba, ki je: ustanovitelj ustanove, 
če ima na podlagi akta o ustanovitvi ustanove ali pravil ustanove obvladujoč položaj pri upra-
vljanju sredstev ustanove, skrbnik ustanove, kot ga določa zakon, ki ureja ustanove, zastopnik 
ustanove, če za dejanskega lastnika ni mogoče šteti ustanovitelja ustanove. 

V kolikor dolžnost vpisa ni opravljena, se kršitev dolžnosti vpisa v Register dejanskih 
lastnikov sankcionira z globo od 6.000 do 60.000 evrov za pravno osebo in z globo od 
400 do 2.000 evrov za odgovorno osebo pravne osebe. 

Pomembno: preverite še, če imate ustrezno urejeno eVročanje, saj FURS pozive vroča v 
eDavke! Več informacij najdete na spletni strani FURS. 

Odgovore na nekatera najpogostejša vprašanja podjetnikov najdete na naslednji povezavi: 
https://www.ajpes.si/Registri/Drugi_registri/Register_dejanskih_lastnikov/Pogosta_
vprasanja#accordianFAQBody495

Pripravila:
Dominika KNEZ
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DVA VELIKA KONCERTA V ŠPiC D

V FEBRUARJU BOMO V DVORANI ŠPiC D GOSTILI DVE PRILJUBLJENI GLASBENI KONCERTNI 
PRIREDITVI ZNANIH SLOVENSKIH IZVAJALCEV.

VALENTINOV KONCERT PRIFARSKIH 
MUZIKANTOV - PETEK, 14.2., ob 19.00

Prifarski muzikanti iz Fare pri Kostelu tudi po 
treh desetletjih prepevanja in igranja, ki so jih 
proslavili predlani, še ne nameravajo odložiti 
svojih znamenitih inštrumentov: berde, biser-
nice, bugarije, violine, brača in seveda harmo-
nike. Še naprej nas oplajajo s pesmijo in vižami, 
ki so del bogatega in raznolikega slovenskega 
ljudskega izročila, pa tudi zimzelenimi in no-
vejšimi popevkami, v katerih ohranjajo značilni 
zven.

Že dvanajst let pa jeseni v Cankarjevem domu 
v Ljubljani prirejajo tradicionalne koncerte, na 
katerih se jim pridružijo posebni gostje. V za-
dnjih letih pa s temi priljubljenimi koncerti go-
stujejo tudi drugod po Sloveniji. Tokrat so Mitja 
Ferenc, Valentin Južnič, Martin Marinč, Toni in 
Uroš Obranovič, Jernej Pečak in Brane Počkar  
pripravili preplet najlepših ljubezenskih pesmi, 
koncert pa poimenovali Zaljubljeni Prifarci. In 
če je že v zraku ljubezen, je prav, da se klenim 
članom na odru pridružijo same dame, saj je 
fantov tako in tako dovolj. V Dravogradu bodo 
to: violinistka Anja Bukovec, ljubiteljica ljudske-
ga izročila Tjaša Cigut, citrarka Jasmina Levičar 
in pevka zabavne glasbe Irena Vrčkovnik.

Vse bodo z njimi prepevale najlepše ljubezen-
ske pesmi. Navdih seveda Prifarski muzikanti 
vselej iščejo v slovenski ljudski pesmi, starih 
popevkah, zimzelenih melodijah, tujih uspe-
šnicah, in kot je že v navadi, se vmes znajde 
tudi kakšna eksotična priredba.

MODRIJANI OSEBNO - 
SOBOTA, 1.2., ob 20.00

Modrijani osebno je posebna koncertna tur-
neja ansambla Modrijani. Namenjena vsem 
generacijam, a še posebej tistim, ki imate raje 
umirjene koncerte, kjer lahko sedite in uživa-
te v petju domačih pesmi. Zabavne zgodbe 
Modrijanov in obiskovalcev vas bodo na-
smejale in ustvarile domače vzdušje. Poču-
tili se boste, kot bi Modrijani nastopali pri 
vas doma. Pridite, Modrijani vas bodo toplo 
sprejeli in poskrbeli za nepozabno doživetje!

Modrijani so štiričlanska fantovska glasbe-
na zasedba, ki deluje od leta 2000 ter igra in 
ustvarja na področju narodnozabavne glasbe, 
z “a cappella” prepevanjem pa ohranjajo tudi 
slovensko ljudsko glasbeno izročilo. Po mno-
žici festivalskih nagrad na slovenskih naro-
dnozabavnih festivalih ostajajo zvesti domači 
glasbi, z mladostnim in inovativnim načinom 
interpretacije pa vnašajo potrebno svežino v 
pesmi, ki jih ustvarjajo skupaj z odličnimi slo-
venskimi avtorji glasbe in besedil. S preprosto-
stjo ter iskrenim odnosom do glasbe in ljudi 
ostajajo zvesti publiki, ki jih na nastopih polni 
z energijo in dobro voljo ter samo še povečuje 
veselje do njihovega dela. Prepoznavni so po 
štiriglasnem petju in izrednem liričnem tenorju 
Roka Švaba, ki poje občuteno kot le malokdo 
v slovenskem narodnozabavnem prostoru. 

Vstopnice so že v Špic baru in TIC-u v Dravo-
gradu, na Petrolih, Poštah in Eventimovih pro-
dajnih mestih.
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NAPOVED DOGODKA
BESEDILO: Žarko Tomšič

z   d a m a m i

J a s m i n a  L e v i č a r

PRIFARSKI MUZIKANTI
DVORANA ŠPIC D DRAVOGRAD

14. 2. 2020 ob 19h

V e l i k i  V a l e n t i n o v  k o n c e r t

T j a š a  C i g u t

A n j a  B u k o v e c

I r e n a  V r č k o v n i k

Količinski popust nad 10 vstopnic! Naročila na info@jabka.eu ali 031 363-179

Vstopnice v predprodaji na Eventim prodajnih mestih (Petrol, Pošta, ...) 
Cenejše vstopnice do 31. 1. 2020!!! 

INFO: 031 363-179



ZADNJO SOBOTO LETA 2019 JE ČLANOM KIMPERK TEATRA Z OJSTRICE PONOVNO USPELO DO 
ZADNJEGA KOTIČKA NAPOLNITI DVORANO ŠPIC D.

V eč kot tisoč obiskovalcev od blizu in 
daleč je lahko dve uri in pol uživalo 
ob skečih, ki so jih pripravili ljubiteljski 

igralci pod taktirko Igorja Glasenčnika. Tudi 
tokrat so navdušili z izvirnimi prigodami 
iz kmečkega življenja ter pripravili zanimiv 
Obsornik z različno tekočo problematiko, za 
katero pa vedno najdejo prave rešitve. Kot 
so povedali po koncu prireditve, jim obisk in 
aplavz publike daje samo še več energije, da 
bodo s svojimi iskrivimi domislicami razve-
seljevali ljudi tudi v letu 2020. Utrinke s prire-
ditve poglejte na fotografijah.

S SMEHOM V NOVO LETO

16
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PRETEKLI DOGODEK
BESEDILO: Katja Čevnik; FOTOGRAFIJE: Zdenko Kupčič
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OBVESTILAOBVESTILA
Obvestila društev in drugih organizacij
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PLANINSKO DRUŠTVO DRAVOGRAD

PO VRHOVIH V OKOLICI DRAVOGRADA – torek, 11. februar 2020
Vodnik in prijave:  Jožef Kladnik, 051 684 192 ali jozef.klad@gmail.com.  
Tura:  lahka nezahtevna pot (L), 3 ure hoje.
Prevoz: organiziran.
Opis ture:  V sodelovanju z Društvom upokojencev Dravograd bomo vsak drugi torek v 
mesecu organizirali pohode na vrhove v okolici Dravograda (Grubarjev vrh, Šteharski vrh, 
Sv. Danijel, Libeliška gora, Košenjak …). Tokrat nas bo pot vodila na Sv. Danijel. Hrana in 
pijača iz nahrbtnika, priporočamo pohodne palice, primerno obutev in oblačila.

GREIM (2474 M) – TURNI SMUK - sobota, 22. februar 2020
Vodnik in prijave:  Franc Kadiš, 041 654 499 ali franc.kadis@gmail.com.
Tura:  lahek turni smuk (LTS), 3 ure.
Prevoz: kombi.
Opis ture: Greim je eden najbolj priljubljenih turnih smukov v Nizkih Turah. Njegova gola 
pobočja v obliki stožca se bleščijo nad dolino Oberwölz in vabijo že od daleč. Tura je pri-
merna za začetek sezone, ker je zaradi visokega izhodišča manj naporna, prav tako pa se 
sneg zaradi prisojne lege hitro preobrazi.

POHOD PO ŠISERNIKOVI POTI – sobota, 22. februar 2020
Vodnik in prijave:  Jožef Kladnik, 051 684 192 ali jozef.klad@gmail.com.  
Tura:  Zahtevna zimska tura (ZT), 7 ur hoje.
Opis ture: Začetek Šisernikovega pohoda je v Dravogradu, zato se ga tudi Dravograjčani 
radi udeležujemo. Zberemo se pri hiši vodnika Jožeta Kladnika, Meža 40 ob 7 uri in kre-
nemo po markirani poti proti Hudopisku. Pot nadaljujemo na vrh Bukovja, čez Cviterško 
sedlo, mimo cerkve Sv. Ane in Lakuž do kmetije Škratek, kjer se prileže počitek in okrepčilo. 
Pot nadaljujemo po gozdni cesti in planinski poti do koče na Kremžarci in se povzpne-
mo na Kremžerjev vrh 1164. Privoščimo si daljši počitek, okrepčilo, vpis pohodnikov. Sledi 
spust v Slovenj Gradec in povratek v Dravograd.

KRVODAJALSKE AKCIJE

V četrtek, 6. februarja ob 7.30 za KORK Dravograd, v Splošni bolnišnici Slovenj Gradec.

MLADINSKI CENTER DRAVOGRAD

JOGA ZA STAREJŠE - vsak torek in sredo od 8:00 do 9:00 in od 9:30 do 10:30.
Inštruktorica joge Aja Rotovnik se z jogo ukvarja preko devetnajst let, zadnjih deset let 
pa si intenzivno nabira znanje na mednarodnih seminarjih in v Indiji.  Joga je namenjena 
vsem ljudem od 5 meseca starosti in do konca našega življenja. Poudarek je na  sprošča-
nju, pravilnem dihanju in gibanju - izvajanje asan, usklajeno z dihanjem.
V Mladinskem centru Dravograd bomo s februarjem pričeli z jogo za starejše na stolih, v 
kombinaciji tudi na tleh. Obvezne so prijave na tel.: 041 634 347. 

USTVARJALNE DELAVNICE - vsako nedeljo od 16:30 do 17:30
Vse, ki radi ustvarjate, vabimo, da se udeležite ustvarjalnih delavnic, ki so primerne za vse 
generacije. Ustvarjali bomo z različni materiali, uporabljali različne tehnike ter se učili novih 
spretnosti.  Za pokritje materialov bomo zbirali prostovoljne prispevke.  Za več podrob-
nosti o posameznih delavnicah spremljajte Facebook stran MCD Dravograd. Obvezne so 
prijave na tel.: 031 739 860.

KEGLJANJE - OBČINSKA LIGA

Nedelja,  09.02.2020          12. kolo
Nedelja, 16.02.2020           13. kolo
Sobota,  22.02.2020           14. kolo

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

NOGOMET – VETERANSKA ZIMSKA LIGA V DVORANSKEM NOGOMETU

Nedelja, 02.02.2020  5. kolo
Nedelja, 09.02.2020  6. kolo
Nedelja, 23.02.2020 7. kolo

Prva tekma se prične ob 9. uri in druga ob 10. uri v dvorani ŠPiC D v Dravogradu.
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SVETOVNI DAN BOJA PROTI RAKU

Raka lahko povzroči več različnih dejavnikov 
in tako kot pri mnogih drugih boleznih, je 
tudi večina rakavih obolenj posledica izpo-
stavljenosti različnim vzročnim dejavnikom. 
Pomembno je vedeti, da čeprav nekaterih 
dejavnikov ni mogoče spremeniti, lahko 
približno tretjino primerov raka preprečimo 
z zmanjšanjem vedenjskih in prehranskih 
tveganj. 

Dejavniki tveganja na katere lahko vpli-
vamo: (čezmerno) pitje alkohola, prekomer-
na telesna masa ali debelost, neuravnote-
žena prehrana, premajhna fizična aktivnost, 
uporaba tobaka in tobačnih izdelkov, ionizi-
rajoče sevanje, nevarnosti na delovnem me-
stu, okužbe (bakterijske in virusne). 

Dejavniki tveganja na katere ne moremo 
vplivati: starost; snovi, ki povzročajo raka; 
dednost (genetika) in imunski sistem. 

Največ za svoje zdravje, preventivo in zgo-
dnje odkrivanje bolezni lahko naredimo 
sami z zmanjševanjem dejavnikov tveganja, 
odzivanjem na različne preventivne progra-
me, ki so nam na voljo (npr. ZORA, DORA in 
SVIT) ter pravočasnim obiskom zdravnika, 
kadar opazimo morebitne znake in simpto-
me raka: nenavadne grudice ali otekline na 
telesu, kašelj, zadihanost ali težave pri poži-
ranju, spremembe prebave, nepričakovane 
krvavitve, nepojasnjena izguba teže, utruje-
nost, bolečina (nepojasnjena ali stalna), nov 
madež ali sprememba na koži, zapleti z urini-
ranjem, nenavadne spremembe dojk, izgu-
ba apetita, vnetje ali čir, ki se ne zaceli, zgaga 
ali prebavne motnje, močan nočni znoj.

4. FEBRUAR, SVETOVNI DAN BOJA PROTI RAKU, JE DAN, KO VSAKO LETO ŽELIMO Z VEČJO OZAVE-
ŠČENOSTJO IN IZOBRAŽEVANJEM O RAKU REŠITI MILIJONE PREPREČLJIVIH SMRTI, TAKO V SLO-
VENIJI KOT PO SVETU.

V sak med nami ima moč, da zmanjša 
vpliv raka zase, za ljudi, za katere mu 
je mar in tudi širše. V lanskem letu se 

je tako začela triletna kampanja, ki bo trajala 
do leta 2021. Geslo kampanje je »Jaz sem in 
bom" in spodbuja k sprejetju osebne zave-
ze za ukrepanje na področju preprečevanja 
raka. Za rakom, ki je drugi največji vzrok smrti 
na svetu, vsako leto umre 9,6 milijona ljudi. 
Z izvajanjem ustreznih strategij za prepreče-
vanje, zgodnje odkrivanje in zdravljenje bi 
bilo mogoče vsako leto rešiti do 3,7 milijona 
življenj.

2020
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Pridite, veselo bo!

15. OBČINSKI PUSTNI KARNEVAL

                  Pridejo tudi kurenti!

sobota,22.2., ob 10. uri, v Šentjanžu 

- Zbor mask do 10:00 na igrišču pri OŠ;
- povorka skozi vas;
- predstavitev mask, krofi in čaj ter pustno 
  rajanje s kurenti pred Domom borcev.

JZ DRAVIT, OŠ ŠENTJANŽ, KS ŠENTJANŽ

PROMOCIJA ZDRAVJA
BESEDILO: NIJZ OE Ravne na Koroškem; FOTOGRAFIJA:  svetovni splet



NAJNOVEJŠA
AVTOOPTIKA!3D 

Naroci se: 041 727 288

Apex d.o.o., Otiški Vrh 26d, 2373 Šentjanž pri Dravogradu

Nasproti Hotela Korošica!


