
št.32
www.dravit.si

PROGRAM PRIREDITEV IN DOGODKOV V OBČINI DRAVOGRAD

MAREC
2015št.84

www.dravit.si

PROGRAM PRIREDITEV IN DOGODKOV V OBČINI DRAVOGRAD

OKTOBER
2020



DVOREC BUKOVJE 
Dobrodošli na dvor

Odprto: ponedeljek - petek, od 8.00 do 15.00.
VODENI OGLEDI ZA POSAMEZNIKE IN SKUPINE IZVEN DELOVNEGA ČASA:
-  po predhodni najavi, med tednom od 15.00 do 20.00, sobote ob 10.00.

INFORMACIJE IN NAJAVE: tel.:  02 8710 285, 02 8723 583, e-mail: ticdravograd@dravit.si, dvorecbukovje@dravit.si

TURISTIČNI BONI
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DVOREC BUKOVJE 
Dobrodošli na dvor

Odprto: ponedeljek - petek, od 8.00 do 15.00.
VODENI OGLEDI ZA POSAMEZNIKE IN SKUPINE IZVEN DELOVNEGA ČASA:
-  po predhodni najavi, med tednom od 15.00 do 20.00, sobote ob 10.00.

INFORMACIJE IN NAJAVE: tel.:  02 8710 285, 02 8723 583, e-mail: ticdravograd@dravit.si, dvorecbukovje@dravit.si

TURISTIČNI BONI

VSEBINA
Stičišče od 1. oktobra do 31. oktobra 2020

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

Fotografija na naslovnici: Zdenko Kupčič
Rok za oddajo vsebin za novembrsko številko je 15. oktober 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, oktober 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 31. OKTOBRA  2020

Kotiček Občine Dravograd: JAVNI POZIV COVID -19  ZA SOFINANCIRANJE

 NAKUPA ZAŠČITNE OPREME 

NAŠA KRONICA

HIŠA SREČE, VESELJA IN RADOŽIVOSTI …

JUHUHU, KOLIKO PROSTORA …

TEHNIČNA PREDSTAVITEV KRONICE

Pretekli dogodek:  GRADIMO MOSTOVE – RAZSTAVA NA DRAVOGRAJSKEM MOSTU

Bili smo tam

Obvestila

Promocija zdravja: DELOVANJE ZDRAVSTVENEGA DOMA IN UKREPI ZA  COVID 19

Ekologija: ŠE VEDNO AKTUALNA NACIONALNA ENERGETSKA POT
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STRAN Dogajanje v naslednjih tednih. Izbor edinstvenih dogodkov, ki jih gotovo ne bomo zamudili.

DAN ZA ... IZBOR PRIREDITEV IN DOGODKOV

V Dravogradu bomo že 27. leto gostili likovnike 
iz vse Slovenije in tudi tujine, ki bodo ustvarjali v 
prijetnem ambientu Dvorca Bukovje. V svojih de-
lih bodo poskušali zajeti jesensko barvitost Dra-
vograda in okoliških krajev. Vabljeni na otvoritev 
razstave njihovih izdelkov, ki bo odprta do konca 
oktobra, v delovnem času dvorca.

Ob 18.00, Dvorec Bukovje

OTVORITEV RAZSTAVE 
27. EX TEMPOR
sobota, 3. oktober

Pravljične ure otrokom približajo svet pisane be-
sede, bogatijo besedni zaklad in spodbudijo po-
trebo po branju. Vabljeni otroci od 3. do 7. leta 
starosti. Ker želijo, da bo obisk otrok prijeten in 
varen, bodo pravljične ure potekale po priporo-
čilih NIJZ. Vsak otrok bo prejel svoj komplet za 
ustvarjanje, poskrbeli bodo tudi za priporočeno 
razdaljo med njimi. Pravljične ure se lahko udele-
žijo le zdravi otroci.

Ob 16.30, Knjižnica Dravograd

PRAVLJIČNE URE ZA 
OTROKE
torek, 6. oktober

PODNEBNE SPREMEMBE

Zemlja je naš edini dom, poskusimo ga ohraniti 
čistega, zdravega in s tem primernega za življenje. 
Vabljeni na prireditev, kjer boste v sodelovanju z 
Društvom diabetikov Dravograd odšli na krajši 
sprehod do točke z razstavnimi panoji, kjer vas 
čaka manjša pogostitev in glasbeni program. Do-
bimo se pred Zdravstvenim domom Dravograd. 
Vljudno vabljeni.

Ob 17.00, pred Zdravstvenim domom

torek, 6. oktober
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ODPRTJE RAZSTAVE DEL 
MARJANA VESONIKA
sreda, 7. oktober

Marjan Vesonik se je s slikarstvom aktivno začel 
ukvarjati po bolezni, ki je zaznamovala tudi nje-
gov značilen slog ustvarjanja. Njegova dela se 
uvrščajo na tematske likovne razstave, letos je 
bilo njegovo delo »Kolo« uvrščeno na Državno te-
matsko razstavo, kjer je prejel tudi zlato priznanje. 
Razstava bo odprta v delovnem času Infopisarne 
do konca meseca oktobra. V programu bo nasto-
pil ŽPZ Lipa. 

Ob 19.00, cerkev sv. Vida

KOMEMORACIJA IN 
PROSLAVA OB DNEVU 
REFORMACIJE
petek, 30. oktober

Zadnji oktobrski petek bomo obeležili dva prazni-
ka, dan reformacije in danspomina na mrtve. Ob-
činski odbor ZB za vrednote NOB DRAVOGRAD 
organizira občinsko komemoracijo pri spomeni-
ku vsem žrtvam vojn pri občinski stavbi Dravo-
grad. V programu sodelujejo MoPZ Šempetrski 
pavri in Godba na pihala Ojstrica. Kasneje pa bo 
v Dvorcu Bukovje potekala še proslava ob dnevu 
reformacije, kjer bo v kulturnem programu nasto-
pil Ženski pevski zbor Lipa.

Ob 16.00, pred občinsko stavbo in 
ob 18.00, Dvorec Bukovje

KAKO PRIPRAVIMO SUSHI?
sobota, 17. oktober

Suši je japonska jed na osnovi kuhanega kisanega 
riža, ki mu dodajamo surove sestavine, predvsem 
ribe. Kako se pripravi, se boste lahko naučili z 
mojstrico sushija Megumi Yoshida, s katero boste 
pripravili različne vrste sushija. Več informacij o 
delavnicah in prijavi bo objavljenih na FB in Insta-
gram strani Kluba koroških študentov. Primerno 
za vse – vljudno vabljeni!

Od 10.00 do 13.00, Mladinski center 
Dravograd

Vse prireditve se izvajajo v skladu s pri-
poročili in navodili NIJZ. Udeležite se jih 
le pod pogojem, da ste zdravi in upošte-
vajte navodila organizatorjev.



JESENSKE SERENADE  - BODI TIHA PESEM
Nastopila bosta Jaka Mihelač - bariton in Jure Cerkovnik-kitara. Koncert z besedo 
povezuje Tina Uršič. Vstopnine ni.
Ob 20.00, Dvorec Bukovje

NOGOMET - MLAJŠI DEČKI U-13 1. skupina 
NŠ DRAVOGRAD : NŠ ROHO
Ob 9.30, Športni center Dravograd

NOGOMET - MLAJŠI DEČKI U-13 4. skupina 
NŠ DRAVOGRAD : MARLES HIŠE
Ob 11.00, Športni center Dravograd

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

ODPRTJE RAZSTAVE XXVII. LIKOVNIH EX TEMPOR
Tudi letos bodo potekale likovne Ex tempore v Dravogradu, udeleženci pa bodo dela 
razstavili v Dvorcu Bukovje. Razstava bo odprta do konca oktobra, v delovnem času 
Dvorca Bukovje. Več o tem na strani 4.
Ob 20.00, Dvorec Bukovje

DRUŽENJA ZA MLADE
Druženja so primerna za mlade od 13 leta dalje. Na druženjih boste odpirali resne in 
zabavne teme, si med seboj pomagali in svetovali. Predvsem pa ne bo manjkalo za-
bave, smeha ter pozitivne energije. Poskrbljeno bo tudi za pijačo ter prigrizke – tako 
da, vabljeni vsi željni družbe in zabave.
Ob 20.00, Mladinski 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

ČETRTEK, 1. oktober

KOLEDAR PRIREDITEV IN DOGODKOV od 1. do 31. oktobra 2020

SOBOTA, 3. oktober

Prireditve se izvajajo v skladu s priporočili in navodili NIJZ. Udeležite se jih le pod pogo-
jem, da ste zdravi in upoštevajte navodila organizatorjev.



LJUBEZENSKI OGLAS - VESNA ANĐELKOVIĆ
Za vse nostalgike in romantike, srečno in nesrečno zaljubljene, komedija Vesne 
Anđelković, ki vas bo nasmejala do solz. Gledališki večer bo hkrati otvoritev bralne 
značke za odrasle Korošci pa bukve beremo. Sprejeli bomo omejeno število obisko-
valcev in upoštevali priporočila NIJZ. Obvezne so prijave do 5. oktobra na  02 87 10 
760 ali knjiznicadra@dra.sik.si. 
Ob 17.00, Knjižnica Dravograd

ODPRTJE RAZSTAVE LIKOVNIH DEL MARJANA VESONIKA
Razstava bo odprta v delovnem času Infopisarne do konca meseca oktobra. 
V programu bo nastopil ŽPZ Lipa. Več o tem na strani 4.
Ob 19.00, cerkev sv. Vida

PRAVLJIČNA URA ZA OTROKE OD 3. DO 7. LETA
Pravljične ure otrokom približajo svet pisane besede, bogatijo besedni zaklad in 
spodbudijo potrebo po branju. Pravljične ure bodo vsak torek ob 16.30. Več na strani 4.
Ob 16.30, Knjižnica Dravograd

PODNEBNE SPREMEMBE
Prireditev o ozaveščanju o podnebnih spremembah. Organiziran bo krajši sprehod 
do točke z razstavnimi panoji, kjer bo manjša pogostitev in glasbeni program.  
Podrobnosti na strani 4.
Ob 17.00, pred Zdravstvenim domom Dravograd

NOGOMET – CICIBANI U-9   7:7 KOROŠKA LIGA
NŠ DRAVOGRAD : NK AKUMULATOR
Ob 10.00, Športni center Dravograd

NOGOMET – STAREJŠI CICIBANI U-11   9:9
NŠ DRAVOGRAD : NK FUŽINAR
Ob 11.00, Športni center Dravograd

NOGOMET 2. SML in 2. SKL
NŠ DRAVOGRAD : ONŠ HAJDINA
Ob 13.30 in ob 15.30, Športni center Dravograd
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TOREK, 6. oktober

NEDELJA, 4. oktober

SREDA, 7. oktober



NOGOMET 3. SNL -  ČLANI 
KOROŠKA DRAVOGRAD : CIRKULANE
Ob 15.30, Športni center Dravograd

KEGLJANJE 2. SLOVENSKA LIGA - VZHOD
DRAVOGRAD : ŠOŠTANJ
Tekma je zaradi preprečevanja okužb z virusom Covid 19 ZAPRTA ZA JAVNOST!
Ob 17.00, Športni center Dravograd

USTVARJALNE DELAVNICE IN DRUŽABNE IGRE
Vabljeni vsi - predšolski otroci, šolarji, mladi, skupaj s starši ali starimi starši (ni 
starostne omejitve).  Udeležencem so na izbiro družabne igre ali ustvarjanje pod 
vodstvom animatork,  predvsem pa bodo druženja potekala v duhu reciklaže in 
ponovne uporabe. Srečanja so brezplačna.
Ob 18.00, Mladinski center Dravograd
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PETEK, 9. oktober

KOLEDAR PRIREDITEV IN DOGODKOV od 1. do 31. oktobra 2020
Terminski razpored prireditev in dogodkov v občini Dravograd

SOBOTA, 10. oktober

NOGOMET – STAREJŠI CICIBANI U-11   7:7 KOROŠKA LIGA
NŠ DRAVOGRAD : NK FUŽINAR
Ob 10.00, Športni center Dravograd

NEDELJA, 11. oktober

ČETRTEK, 15. oktober
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. Da bodo ure branja prijetne 
in varne, bomo upoštevali priporočila NIJZ za preprečevanje širjenja virusa SARS-
-CoV-2. Vabita Društvo upokojencev Dravograd in Knjižnica Dravograd.
Ob 10.00, Knjižnica Dravograd



NOGOMET - MLAJŠI DEČKI U-13 1. skupina 
NŠ DRAVOGRAD : NK MB TABOR
Ob 9.30, Športni center Dravograd

KOŠARKA - KADETI U-17 - 2.SKL
DRAVOGRAD KOROŠKA B : SLOVAN C
Ob 10.00, Dvorana ŠPiC D

PRIPRAVA TRADICIONALNE JAPONSKE JEDI SUSHI
Vabljeni na delavnico priprave tradicionalne japonske jedi sushi z Megumi Yoshida. 
Podrobnosti preberite na strani 5.
Od 10.00 do 13.00, Mladinski center Dravograd

NOGOMET - MLAJŠI DEČKI U-13 4. skupina 
NŠ DRAVOGRAD : CERKVENJAK
Ob 11.00, Športni center Dravograd

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

DRUŽENJA ZA MLADE
Druženja so primerna za mlade od 13 leta dalje. Na druženjih boste odpirali resne in 
zabavne teme, si med seboj pomagali in svetovali. Predvsem pa ne bo manjkalo za-
bave, smeha ter pozitivne energije. Poskrbljeno bo tudi za pijačo ter prigrizke – tako 
da, vabljeni vsi željni družbe in zabave.
Ob 20.00, Mladinski center Dravograd
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SOBOTA, 17. oktober

KOŠARKA - PIONIRKE U-15 - 1.SKL  
DRAVOGRAD KOROŠKA B : MARIBOR
Tekma je zaradi preprečevanja okužb z virusom Covid 19 ZAPRTA ZA JAVNOST!
Ob 10.00, Dvorana ŠPiC D

NOGOMET – CICIBANI U-9   7:7 KOROŠKA LIGA
NŠ DRAVOGRAD : NK FUŽINAR
Ob 10.00, Športni center Dravograd

NEDELJA, 18. oktober



NOGOMET – STAREJŠI CICIBANI U-11   9:9
NŠ DRAVOGRAD : NK KLADIVAR
Ob 11.00, Športni center Dravograd

NOGOMET - MLAJŠI DEČKI U-13 1. skupina 
NŠ DRAVOGRAD : NK POBREŽJE A
Ob 9.30, Športni center Dravograd

NOGOMET 3. SNL -  ČLANI 
KOROŠKA DRAVOGRAD : ŠAMPION
Ob 15.00, Športni center Dravograd

SPOMIN NA PEVCA
Letni koncert MoPZ Štefan Goršek - Čaki.
Ob 17.00, Dom borcev Šentjanž
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KOLEDAR PRIREDITEV IN DOGODKOV od 1. do 31. oktobra 2020
Terminski razpored prireditev in dogodkov v občini Dravograd

NEDELJA, 18. oktober
NOGOMET – STAREJŠI CICIBANI U-11   9:9
NŠ DRAVOGRAD : NK MALEČNIK
Ob 11.00, Športni center Dravograd

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

SOBOTA, 24. oktober

PETEK, 23. oktober

NEDELJA, 25. oktober

USTVARJALNE DELAVNICE IN DRUŽABNE IGRE
Vabljeni vsi - predšolski otroci, šolarji, mladi, skupaj s starši ali starimi starši (ni 
starostne omejitve).  Udeležencem so na izbiro družabne igre ali ustvarjanje pod 
vodstvom animatork,  predvsem pa bodo druženja potekala v duhu reciklaže in 
ponovne uporabe. Srečanja so brezplačna.
Ob 18.00, Mladinski center Dravograd



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 MoPZ Šempetrski pavri in Godba na pihala Ojstrica.
Ob 16.00, spomenik pred občinsko stavbo

PROSLAVA OB DNEVU REFORMACIJE
V programu sodeluje ŽPZ Lipa in Amoroso.
Ob 18.00, Dvorec Bukovje

PETEK, 30. oktober

SOBOTA, 31. oktober
NOGOMET - STAREJŠI DEČKI U-15 vzhod 
NŠ DRAVOGRAD : MARIBOR
Ob 11.00, Športni center Dravograd

DRUŽENJA ZA MLADE
Druženja so primerna za mlade od 13 leta dalje. Na druženjih boste odpirali resne in 
zabavne teme, si med seboj pomagali in svetovali. Predvsem pa ne bo manjkalo za-
bave, smeha ter pozitivne energije. Poskrbljeno bo tudi za pijačo ter prigrizke – tako 
da, vabljeni vsi željni družbe in zabave.
Ob 20.00, Mladinski center Dravograd

11
STRAN

DRŽAVNA PROSLAVA OB DNEVU SUVERENOSTI
Proslava bo zaradi omejitev in preprečevanja širjenja virusa Covid 19 zaprta za 
javnost. Bo pa v celoti predvajana na RTV Slovenija.
Ob 13.00, Dvorana ŠPiC D

Foto: Zdenko Kupčič



KOTIČEK OBČINE DRAVOGRAD
Obvestila in informacije občinske uprave

JAVNI POZIV COVID -19 
ZA SOFINANCIRANJE NAKUPA ZAŠČITNE OPREME 

ODPRT DO 31.10.2020

Mikro, malim in srednje velikim podjetjem je na voljo skupno 10 milijonov evrov 
finančnih sredstev za nakup zaščitne opreme, od tega bo Evropski sklad za regionalni 
razvoj prispeval 7,2 milijona evrov.

Posamezno podjetje bo lahko prejelo do 9.999,00 evrov pomoči, sredstva pa bodo 
na osnovi Javnega poziva dostopna preko Slovenskega podjetniškega sklada.

Namen je zagotovitev ustrezne varnosti zaposlenih in varnega poslovanja mikro, ma-
lih in srednje velikih podjetij v času epidemije COVID19 oz. po njej, kot preventiva 
pred ponovnim širjenjem virusa.

V okviru projekta se bo podjetjem sofinanciral nakup zaščitne opreme (pralnih obra-
znih zaščitnih mask, obraznih zaščitnih mask za enkratno uporabo, zaščitnih rokavic, 
razkužil, brezstičnih termometrov za merjenje telesne temperature) za zagotovitev 
ustrezne zaščite pred okužbami in širjenjem virusa COVID19.

Prijavijo se lahko mikro, mala in srednje velika podjetja z najmanj 5 zaposleni-
mi, organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki 
ali zadruge.

Ostali pogoji, ki jih mora podjetje izpolnjevati, so razvidni iz Javnega poziva COVID19 
za nakup zaščitne opreme, ki je objavljen v Uradnem listu RS in dostopen na spletni 
strani Slovenskega podjetniškega sklada.

Spletna stran Slovenskega podjetniškega sklada z vso dokumentacijo: 
www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-poziv-covid19-za-nakup-zascitne-opreme-
nov-javna-objava
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STRAN Obvestila in informacije občinske uprave



13
STRAN

NAŠA KRONICA

Spoštovane občanke in občani, dragi starši,

čas lahko merimo in leta štejemo na različne načine, a vedno se čudimo, kako hitro vse mine. 

Za mejnike v življenju po navadi uporabimo rojstne dneve, različne druge dogodke, obletnice, 
letne čase … Čas delovanja vrtca štejemo od septembra v enem do septembra v drugem 
letu in vsako leto tako. Vedno smo veseli, ko malčki po krajših poletnih počitnicah s svojimi 
iskrivimi domislicami, vriskanjem, smehom in spontanostjo spet napolnijo prostore vzgojno-
-varstvenih ustanov v naši lokalni skupnosti.

Ob vsakem pričetku novega šolskega leta se veselimo novih poznanstev in prijateljstev, ki se 
stkejo med malimi vsakodnevnimi obiskovalci in skupaj ustvarjenih lepih ter poučnih dožive-
tij, polnih smeha in zadovoljstva. 

Vsako novo šolsko leto je torej nov začetek, ki prinaša tudi spremembe in novosti. Tokrat smo 
uresničili star ljudski pregovor, ki pravi »Kar seješ, to žanješ«, kajti v zadnjih mesecih smo sejali 
tako dobro, da je bila žetev res obilna. 

S 1. septembrom smo odprli vrata novemu, modernemu vrtcu v Šentjanžu in ga poimenovali 
Kronica. Ime smo izbrali na podlagi zbiranja predlogov občank in občanov na občinski spletni 
strani, kjer se je največkrat zapisalo ime »Šentjanžek«, takoj za njim pa »Kronica« po Kronski 
gori. Zaradi lažje izgovorjave smo potrdili »Kronico«.

BESEDILO: Marijana Cigala; FOTOGRAFIJE: Tone Preksavec
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Gradnjo novega vrtca, izvedenega preko javno-zasebnega partnerstva, je potrdil Občinski 
svet Občine Dravograd na osnovi večletnega opozarjanja na pomanjkanje prostorov v vrtcih 
v naši občini in velikega števila prikrajšanih malčkov za varstvo v javnem zavodu. Investicijska 
vrednost objekta »Vrtec Kronica«, zemljišča in projektne dokumentacije je znašala 2.196.000 €. 
Občina Dravograd se je s pogodbo zavezala, da bo zasebnemu partnerju, izbranemu na jav-
nem razpisu, plačevala mesečno uporabnino za objekt za obdobje 15 let, kot zahteva Zakon 
o javno- zasebnem partnerstvu. Na osnovi tega se je skupna vrednost investicije povečala na 
3.414.048 €.

Vrtec ima 6 oddelkov in sprejme do 120 otrok. Njegova neto površina znaša 1.050 m2 in ima 
poleg igralnic tudi lastno kuhinjo ter dvigalo. Objekt je klasično zgrajen po najvišjih energet-
skih standardih, kar ga uvršča v klasifikacijo skoraj nič-energijskih objektov. 

Prostore dosedanjega vrtca v OŠ Šentjanž smo preuredili za potrebe šolskega izobraževanja. 
Za dosedanje dobro sodelovanje z vrtcem in predvsem za razumevanje prostorske stiske ter 
za pomoč pri njenem reševanju, se zahvaljujemo zdaj že bivši ravnateljici OŠ Šentjanž, ge. 
Dragici Jurjec in ostalim uslužbencem šole.

Spoštovani starši, veliko si vas je izbralo za predšolsko vzgojno izobraževalno okolje vašega 
malčka prav naš novi vrtec. Na to smo ponosni. Ob ustreznem strokovnem delu zaposlenih, 
njihovi prijaznosti in srčnosti ter ob modernih, novih prostorih, bodo vaši otroci v popolnoma 
varnih rokah. S spodbujanjem njihovih potencialov ter domišljije skozi glasbo, ples, šport, gle-
dališko in likovno umetnost, družabne igrice ter druge dejavnosti se bodo razvijali v popolne 
osebnosti s človeško toplino in občutkom za skupnost. 

Hvala vsem, ki ste pripomogli do te nove, zelo pomembne pridobitve. 

Dragi malčki, 
želimo vam prijetno, igrivo, zadovoljno in predvsem varno bivanje v sodobnem vrtcu, da bi 
radi prihajali vanj in se s čudovitimi vtisi vračali domov. 

Prav tako želimo uspešno in prijetno delo vsem zaposlenim  v novem vrtcu.
 
Srečno vsem…

Vaša županja, Marijana Cigala in uslužbenci občinske uprave ter svetnice in svetniki OS Občine 
Dravograd

Obvestila in informacije občinske uprave
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HIŠA SREČE, VESELJA IN RADOŽIVOSTI …

Prvi september 2020 bo za vedno zapisan v zgodovini Vrtca Dravograd. To je dan, ko so otroci 
in starši prvič prestopili prag novega vrtca v Šentjanžu, poimenovanega KRONICA.

Pred 45 leti je bil v Šentjanžu oblikovan samo en oddelek otrok, ki je bival v stanovanjskih 
prostorih v Zadružnem domu. V naslednjih petih letih je bil oblikovan še en oddelek, torej dva 
oddelka otrok, ki sta se leta 1980 preselila v nove prostore Osnovne šole Šentjanž. Vrtec so v 
tem obdobju zaznamovale številne spremembe, izboljšave, potrebe, želje in pričakovanja ter 
trdna volja za ohranitev in krepitev kakovostne predšolske vzgoje.

Z izgradnjo sodobnega, nizko energetskega vrtca, umeščenega v središču kraja, bomo imeli 
res zelo dobre pogoje za vzgojo in razvoj otrok. Tu se bo razvijala domišljija, ustvarjalnost, mo-
tiviranost, zagotovljeno bo zdravo, varno in kakovostno bivanje otrok in zaposlenih. V novem 
vrtcu smo oblikovali šest oddelkov, od tega sta dva oddelka otrok 1. starostnega obdobja in 
štirje oddelki 2. starostnega obdobja. Obiskovalo ga bo 105 otrok. Igralnice v Šentjanžu se 
razlikujejo po barvah, ki jih je določil arhitekt in s tem omogočajo lažjo orientacijo otrok ter 
vplivajo na njihovo prijetno počutje. Osrednji prostor je namenjen druženju ob prireditvah in 
posebnih priložnostih ter dejavnostim, ki bodo potekale znotraj vrtca. Ves čas pa ga bodo lah-
ko koristili za športno gibalne aktivnosti. Slike na stenah so zanimive in verjamem, da bodo ob 
pogledu nanje nastajale različne zgodbe po zamislih otrok in ob pomoči vzgojiteljic. Pokrite 
terase pred igralnicami, velika travnata površina, opremljena z igrali, prispevajo k dvigu kako-
vosti, boljšemu počutju otrok in krepitvi zdravja. Veseli smo tudi sodobno opremljene lastne 
kuhinje, v kateri kuharici skrbita za zdravo prehrano naših najmlajših. Tudi obravnave otrok s 
posebnimi potrebami bodo potekale v spodbudnem učnem okolju. Prav tako smo pridobili 
nove prostore, v katerih je uprava vrtca.

BESEDILO: Sonja Krajnc; FOTOGRAFIJE: Tone Preksavec
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KOTIČEK OBČINE DRAVOGRAD

Veselja in hvaležnosti kar ne moremo skriti ob tako pomembni pridobitvi za vrtec, Krajevno 
skupnost in Občino Dravograd.

Predšolsko obdobje je najlepše, brezskrbno in zelo pomembno za nadaljnji otrokov razvoj. 
Kakovost vrtca je dosežena takrat, ko je otroku omogočen razvoj vseh njegovih potencialov 
na različnih področjih. Z veliko mero strokovno usposobljenih vzgojiteljev, individualnim pri-
stopom, empatijo odraslih, srčnostjo, senzibilnostjo in z neizmerno ljubeznijo do otrok, bomo 
otroke opremili s spretnostmi in znanjem, ki ga bodo lahko v življenju nadgrajevali in jim 
bomo v pomoč pri iskanju lastne poti.

V slovenskem prostoru dosegamo vrtci visoko raven kakovosti v primerjavi z evropskimi drža-
vami. Tudi v prihodnosti se bomo trudili ohranjati in nadgrajevati kakovost vzgojno izobraže-
valnega dela, saj menimo, da je v dobro zasnovanih temeljih prihodnost naslednjih generacij. 
Verjamem in sem trdno prepričana, da bo volja in naklonjenost občinske uprave, občinskih 
svetnic in svetnikov, da nadaljujemo razvojno pot in poskrbimo, da bodo naši najmlajši nekoč 
ponosni na nas, saj smo nenazadnje odgovorni za njihov optimalni razvoj v času, ki ga preži-
vijo v vrtcu.

Iskrena zahvala je namenjena vsem, ki ste kakor koli pripomogli, da je potreba in želja po 
novem vrtcu v Šentjanžu bila prepoznana in realizirana v dogovorjenem roku. Hvala Občini 
Dravograd, županji Marijani Cigala in njenim sodelavcem, izvajalcu SGP Pokeržnik d. o. o. in 
njegovi ekipi; krajanom, staršem, sodelavcem pa za strpnost ob razmerah, ki so ob gradnji 
nujno potrebne. 

Dobrodošli v VRTCU KRONICA.

Obvestila in informacije občinske uprave
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JUHUHU, KOLIKO PROSTORA …

Želja po novem vrtcu? Nedavno nazaj je bila to res samo želja. Po tihem smo vsi dolgo upali, 
da se bo želja izpolnila, kajti število otrok se z leti povečuje in tako nastopi prostorska stiska, 
ki je kar velik problem. Veliko veselje, tako s strani strokovnih delavcev, kot s strani staršev, je 
nastopilo, ko se je uradno sporočilo, da bo novo zgrajeni vrtec svoja vrata odprl septembra 
2020. Občudovali smo rast vrtca in se zavedali, kakšno olajšanje bo vse skupaj doprineslo. Prvi 
vtisi, ko smo stopili v ta čudovit vrtec, so bili božanski. Občudovali smo vsako podrobnost in 
že razmišljali, kako čudovito bo delati v takšnem okolju. Vrtec ima šest oddelkov, od tega dva 
za prvo starosto obdobje, dva za kombinacijo in dva za drugo starostno obdobje. Navdušeni 
smo nad barvami igralnic, katere občudujejo tudi otroci. Otroške poslikave na samem hodni-
ku takoj padejo v oči in vzbujajo veselje, radost in občutek lepote. Ponosni smo tudi na veliko, 
lastno kuhinjo, ki je namenjena samo vrtcu Šentjanž. Veliko pomeni, da hrane ni potrebno 
prevažati v druge enote.  Vrtec je opremljen tudi z dvigalom, ki služi za lažji razvoz hrane v 
oddelke. Igralnice so prostorne, prav tako tudi velik skupni prostor ter pisarne. Veseli smo, 
da imamo v samem vrtcu možnost koristiti prostor za individualno delo, ki veliko pomeni 
zaposlenim in seveda tudi otrokom, da se lahko umaknejo, sprostijo in brez prisotnosti hru-
pa sodelujejo. Prav tako naj omenimo prečudovito okolico, ki je opremljena z igrali in varno 
ograjo. Otroci bodo na prostem uživali ter imeli možnost igre na varnih igralih in tekanja po 
velikem dvorišču.
 
Vrtec je dobil tudi svoje ime, in sicer KRONICA. Poimenovan je zaradi prečudovitega pogleda 
na Kronsko goro in prav tako zaradi naših otrok, ki so kot princi in princese. Z imenom smo 
zadovoljni in hkrati nanj ponosni. Otroci o novem vrtcu dosti sprašujejo, zato smo se tudi me 
odločile, da jih malo povprašamo, kaj mislijo, čemu ima vrtec takšno ime – KRONICA. Nasmeja-
le smo se naslednjim trditvam. Vrtec se imenuje KRONICA zato, ker: - si naredimo “piknik plac“ ;
- je pod vrtcem Kronska gora; - je lubenica; - “ko je fajn“; - ker je lepo; - Kronica – koronica;

Verjamemo, da se bomo v novem vrtcu vsi odlično počutili, zanj lepo skrbeli in izkoristili vse 
možnosti za prijetno delo, druženje in sodelovanje. Storili bomo vse, da bodo otroci v čudovit 
vrtec radi prihajali, usvojili veliko znanja, se varno počutili in občutili tisto pravo mero otroštva.  
Skratka, storili bomo vse, da bomo kot ena družina.

Naš vrtec je sonček.
 Naš vrtec je zlat.

Sladak kot bombonček,
ga vsak ima rad.

Lepo nam je tukaj,
še bomo prišli

zapojmo vsi skupaj,
NAJ VRTEC ŽIVI!
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KOTIČEK OBČINE DRAVOGRAD
BESEDILO in FOTOGRAFIJE: Zlatko Pokeržnik

TEHNIČNA PREDSTAVITEV KRONICE

OPIS

Zasebni partner izbran na javnem razpisu, SGP POKERŽNIK d.o.o., je zgradil nov vrtec s 6 enota-
mi (2 x prvo starostno obdobje, 4 x drugo starostno obdobje) in skupnimi prostori. V prostorih 
vrtca so locirani tudi prostori za strokovne delavce – upravni prostori, gospodarski prostori in 
kuhinja ter komunikacijske poti. Objekt je zgrajen v skladu s Pravilnikom o minimalnih tehnič-
nih pogojih za izgradnjo vrtcev in zadošča vsem pogojem za izvedbo varstva otrok. 

FUNKCIONALNA ZASNOVA

V oblikovnem smislu je nov vrtec v prostor postavljen kot samostojni objekt. Objekt je zgrajen 
v dveh etažah.Nov objekt je prostorsko ustrezno zasnovan tudi za nemoten dostop gibalno 
oviranim osebam. Za potrebe vertikalne komunikacije v objektu je vgrajeno dvigalo. Prav tako 
je mogoča vertikalna komunikacija preko troramnega betonskega stopnišča. V pritličnem delu 
objekta (ob igralnicah) so izvedene lesene fasadne obloge, osrednji del pa je prav tako izve-
den montažno (leseni lepljenci) ter z raznobarvnimi brisoleji, kar daje objektu otroško igrivost. 
Celotno zemljišče je ograjeno z ograjo (minimalne višine 145 cm), ki služi varovanju otrok.

Konstrukcijsko je objekt izveden v kombinaciji AB sten ter sten iz opečnih zidakov. Streha 
osrednjega prostora je izvedena z lesenimi lepljenimi nosilci v naklonu 6 stopinj, medtem ko 
je preostali del strehe izveden kot ravna streha v min. naklonu. Vse igralnice imajo dodatno še 
ustrezno pokrit zunanji del. Dostop do zunanjega igrišča je mogoč preko osrednjega prostora 
oziroma neposredno iz igralnice.

VELIKOSTI

Objekt  je zgrajen na zemljišču velikosti 3.522,00 m2 
Tloris objekta skupaj s pokritimi terasami znaša 696,00 m2 
Bruto tlorisna površina (ogrevane površine) 1.157,80 m2
Bruto tlorisna površina (pokrite terase/nadstreški) 145.40 m2
Bruto tlorisna površina (skupaj) 1.303,20 m2
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RAZPORED PROSTOROV

V pritličju vrtca se nahajajo štiri igralnice za drugo in tretje starostno obdobje. V sklopu vsake 
igralnice se nahaja tudi pokrita terasa, ki ima dostop iz igralnice ali pa z zunanjih površin – zele-
nice. Prav tako se v pritličju nahajajo pripadajoče garderobe in sanitarije za otroke ter sanitarije 
in garderobe za zaposlene. V pritličju se nahaja tudi prostor za rekvizite in tehnični prostori, 
pralnica in prostor za klimatsko napravo.  Za potrebe otrok, ki se bodo igrali na zunanjih po-
vršinah, kjer se nahajajo moderna igrala, peskovniki in zelenice, je v pritličju na razpolago še 
prostor za igralne pripomočke in sanitarije.  V pritličju se nahaja prostor v velikosti 110,00 m2, 
namenjen prireditvam in telovadbi otrok. Prireditve ali predstave otrok si bodo starši lahko 
ogledali iz galerije v 1. nadstropju. Dodatno se je za  potrebe senčenja  izdelal poseben projekt 
za hortikulturno ureditev, ki se bo izvedla v jesenskem času, primernem za sajenje dreves.

V prvem nadstropju se nahajata dva oddelka za otroke prvega starostnega obdobja. Ker 
so to najmanjši in najbolj ranljivi otroci, smo zanje predvideli prvo nadstropje, kjer imajo tudi 
svoje pokrite terase in zunanja igrala. Omogočen jim je neposreden izhod na zelenico, brez 
ovir. Poleg igralnic se v 1. nadstropju nahaja moderno opremljena  kuhinja ter prostori uprave 
in kabineti za strokovne službe. Obe nadstropji sta povezani z zelo položnim stopniščem in 
dvigalom za prevoz oseb s posebnimi potrebami in spremljevalci. 

STAVBNO POHIŠTVO

Okna/fasadna vrata so zastekljena z izolacijskim varnostnim steklom (lepljeno, kaljeno steklo) 
z vrednostjo koeficienta skupne toplotne prehodnosti U max=0,78 W/m2K. Vse zasteklitve, 
brez parapeta oz. s parapetom nižjim od 135 cm in vrata z zasteklitvijo, so izvedena s kaljenim 
in lepljenim steklom (varnostno steklo). Vsa okna imajo zunanja senčila z elektro pogonom.
Notranja vrata objekta so lesena furnirana, polna, v kovinskem okvirju, zagotavljajo zvočno za-
ščito prostorov po projektni nalogi in veljavnih predpisih v zvezi z zaščito pred hrupom. Požar-
na vrata so kovinska, v kovinskem okvirju in spoštujejo določila požarnega elaborata (okovje 
vrat na poteh umika iz objekta je v smeri evakuacije v antipanik izvedbi, z upoštevanjem SIST 
EN standardov, navedenih v Študiji požarne varnosti).

NOTRANJE OBDELAVE PROSTOROV

V igralnicah je finalna talna obloga iz linoleja, naravne talne obloge, ki sestoji iz naravnih mate-
rialov (laneno olje, les, pluta, apnenčeva moka, smola, barvni pigmenti) in je zato okolju in člo-
veku prijazna. Stene so do višine 120 cm obložene z mehkimi oblogami, so kitane in barvane 
z disperzijsko barvo. Stropi so izvedeni s sistemom montažnih spuščenih stropov.

Objekt se ogreva s pomočjo toplotne črpalke zrak/voda, sekundarni sistem je kotel na zemelj-
ski plin. Topla voda za ogrevanje in sanitarna voda se pripravlja na TČ zrak/voda. Objekt ima iz-
veden prezračevalni sistem na rekuperacijo. Prav tako ima stavba tudi centralni hladilni sistem.



Objekt spada v energetski razred B1 in izpolnjuje vse zahteve po Pravilniku o učinkoviti rabi v 
stavbah (PURES, 2010) in zahteve EKOSKLADA.
                                                                                              
                                                                                                      DOVOLJENO             DEJANSKO
Letna potrebna toplota za ogrevanje – QNH                       35 kWh/m2a        22,61 kWh/m2a

Izračun energijske učinkovitosti novogradnje po metodi  »PHPP«  nam zagotavlja, da 
spada objekt v razred B1- skoraj nič energijska stavba.

Objekt ima vgrajen CNS (centralni nadzorni sistem), preko katerega se lahko optimalno izvede 
krmiljenje ogrevanja in prezračevanje objekta in s tem še dodatno vpliva na čim bolj ekono-
mično porabo energije.

V objekt je vgrajen sistem avtomatskega javljanja požara (AJP) po sistemu popolne zašči-
te, ki se instalacijsko poveže na požarno centralo, locirano v investitorjevem objektu, le-ta pa 
je povezana s pooblaščeno institucijo.

V primeru sprožitve avtomatskega sistema javljanja požara v celotnem objektu se sproži sis-
tem za alarmiranje, ki uporabnike in zaposlene preko naprav za alarmiranje (zvočne in sve-
tlobne sirene) obvesti, da je v objektu prišlo do požara. Odprejo se lopute za odvod dima in 
toplote, zaprejo se požarne lopute v sistemu in izklopi prezračevanje. 
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KOTIČEK OBČINE DRAVOGRAD



OGLAŠUJTE 
V STIČIŠČU

-  e-mail: dvorecbukovje@dravit.si
-  tel: 02 8723 583, 040 186 368

cela zadnja stran - 60,00 € + DDV
cela notranja stran -  45,00 € + DDV

polovica notranje strani - 30,00 € + DDV
četrtina notranje strani - 20,00 € + DDV

Vsak mesec v občini Dravograd izide program 
prireditev in dogodkov, imenovan Stičišče, kjer je 
možno tudi oglaševati izdelke in storitve. Program je 
izdan v 3200 izvodih, prejme ga vsako gospodinjstvo 
v naši občini, določeno število pa se jih razpošlje 
tudi po ostalih koroških krajih. Kontaktirajte nas:



V JUNIJU, JE V DRAVOGRADU NA KOLESARSKEM MOSTU POTEKALO ODPRTJE RAZSTAVE UMETNIKOV 
HELMUTA BLAŽEJA IZ  AVSTRIJE IN SREČKA FRÜHAUFA IZ DRAVOGRADA.

R azstava, z naslovom Prijava-odja-
va, je del projekta Gradimo mostov 
-Brücken bauen, ki se izvaja ob 100 

letnici plebiscita. Idejni oče projekta je Ger-
hard Leeb iz Beljaka, ki si je zamislil projekt 
z namenom združevanja in povezovanja 
vsega, kar nas celih 100 let razdvaja. Tako je 
v projekt vključenih 11 mostov in 3 elek-
trarne v Avstriji in most v Dravogradu. Na 
vseh teh mostovih in elektrarnah so se pred-
stavili različni umetniki s svojimi deli. Otvori-
tev projekta je potekala v soboto, 20. junija 
v Rožeku v Avstriji, kjer je bil odprt tudi prvi 
most na katerem razstavljata Gustav Janoš 
in Larissa Tomassetti.

GRADIMO MOSTOVE – RAZSTAVA 
NA DRAVOGRAJSKEM MOSTU

Za razstavo v Dravogradu sta že dolgoletna 
slikarska kolega Helmut in Srečko pripravila 
posebno tematiko z naslovom Prijava-od-
java, saj sta v svoja dela kot kolaž vključila 
stare zapise in dokumente iz obdobja druge 
svetovne vojne, ko so večinoma vojni uje-
tniki morali graditi elektrarne v Dravogradu, 
Labotu in Žvabeku. Dokumenti iz taborišč 
in dokumenti plebiscita so tako podlaga za 
nastala dela, ki sta jih avtorja ustvarila za ta 
projekt. Njune slike je fotografiral Tomo Je-
seničnik in na podlagi fotografij so potem 
bila njuna dela natisnjena na  velike formate, 
ki krasijo dravograjski most. Na mostu si tako 
lahko ogledamo po šest likovnih del vsakega 
umetnika.

Na otvoritveni slovesnosti je vse prisotne 
pozdravila županja Občine Dravograd, Ma-
rijana Cigala, projekt je predstavil Gerhard 
Leeb, umetnika pa sta povedala, zakaj sta 
se odločila za to temo. Vse prisotne sta na-
govorila še Koroški deželni glavar dr. Peter 
Kaiser in državni svetnik ter takrat predse-
dujoči Svetu koroške regije Franjo Golob. V 
programu na mostu je sodelovala Godba na 
pihala Ojstrica. 

Projekt je v celoti lepo uspel, dravograjski 
dogodek pa je bil kljub močnemu dežju iz-
redno dobro pripravljen ter obiskan, zato se 
je organizator odločil, da kljub temu, da je 
bila Občina Dravograd prvotno pripravljena 
na sofinanciranje projekta, le to ni potrebno, 
torej je bil projekt v celoti financiran iz 
Avstrije. 

Vsekakor so likovna dela na mostu, ki bodo 
na ogled nekje do sredine oktobra, popestri-
la poletno idilo in nagovorila marsikaterega 
sprehajalca na mostu, pritegnila pa so tudi 
zanimanje turistov. 
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PRETEKLI DOGODEK
BESEDILO: Robert Preglau; FOTOGRAFIJE: Franci Kotnik
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OBVESTILAOBVESTILA
Obvestila društev in drugih organizacij

MLADINSKI CENTER DRAVOGRAD

URADNE URE- vsak delovnik, 11:00  - 14:00.
Aktualne informacije in kontakt najdete na naši FB strani MCD Dravograd in na Instagramu 
MCD Dravograd. Prostor lahko najamete tudi za praznovanje rojstnega dne, poskrbimo za 
animacijo.

JOGA - vsako sredo, 9:45 - 11:00.
Inštruktorica joge Aja Rotovnik se z jogo ukvarja skoraj 20 let, zadnjih deset let pa si in-
tenzivno 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  sproščanju, 
pravilnem dihanju in gibanju - izvajanje asan, usklajeno z dihanjem. Obvezne prijave na 
041 634 347.

COUNTRY PLES -  vsak drug petek 18:30 - 19:30 in 20:00 - 21:30 in sobota 17:30 - 18:30 
in 19:00 - 20:30.
Na tečaju se boste spoznali z osnovami country plesa v vrstah. Naučili se boste koreogra-
fije in jih tudi zaplesali na country glasbo kot pravi kavbojci z Divjega zahoda. Za ples ne 
potrebujete partnerja, le veliko dobre volje. Primerno za vse starosti.  Kontakt 040 306 
169 (Petra).

STARA ROBA – NOVA ROBA (Študijski krožek MOCIS) - vsako sredo, 17:00  - 19:00. 
Namen tega študijskega krožka je, da se rabljena oblačila, ki jih ne nosimo več  in so  še 
uporabna ponudijo v izmenjavo, iz kosov oblačil, ki so poškodovani in ne služijo več svoje-
mu namenu pa se izdelajo koristni in uporabni novi izdelki. Naučili se boste osnov šivanja 
in krojenja. Vljudno vabljeni vsi željni druženja in novih znanj. Obvezne prijave na: 040 
974 760 ali 070 500 608.

DRUŽENJA ZA MLADE -  na 14 dni, v soboto, in sicer: 3.10., 17.10., 31.10. …, s pričetkom 
ob 20:00.
Druženja so primerna za mlade od 13. leta dalje. Na druženjih odpiramo resne in zabavne 
teme, si med seboj pomagamo in si svetujemo. Predvsem pa ne manjka zabave, smeha ter 
pozitivne energije. Poskrbimo tudi za pijačo ter prigrizke. Zelo veseli smo novih obrazov, 
vabljeni vsi željni družbe in zabave.

USTVARJALNE DELAVNICE IN DRUŽABNE IGRE -  na 14 dni, v petek, in sicer: 25.9., 9.10., 
23.10. …, 18:00 - 19:00.
Vabljeni VSI (ni starostne omejitve) - predšolski otroci, šolarji, mladi, skupaj s starši, starimi 
starši ali sami. Udeležencem so na izbiro družabne igre ali ustvarjanje, vsako od skupin vo-
dita animatorki. Naša želja je, da se čim več stvari reciklira, zato bodo naša druženja pote-
kala v duhu reciklaže in ponovne uporabe. Ker želimo srečanja približati čim širši javnosti, 
so popolnoma brezplačna in ves material zagotovimo mi. 
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PLANINSKO DRUŠTVO DRAVOGRAD

PO POTI FORMA VIVE V MAKOLAH – sobota, 10. oktober 2020
Vodnik in prijave:  Daniel Gorišek, 040 239 474 ali danilo.gorisek@gmail.com . 
Tura:  lahka nezahtevna pot (L), 4 ure hoje.
Prevoz: osebni avtomobili.
Opis ture:  Izhodišče poti je dvorec Štatenberg. Do tja se pripeljemo skozi Slovenske Konji-
ce in Poljčane. Najprej si bomo ogledali grad Štatenberg, nato pa bomo šli v Makole, od 
tam se bomo po 10 km dolgi panoramski poti  povzpeli na nadmorsko višino okoli 400 
metrov  v kraj Dežno. Med turo si bomo vodeno ogledali 10 km dolgo pot umetnosti, ki 
je najdaljša pot umetnosti na svetu, vrhu pa še zbirko ljubitelja umetnosti, ustanovitelja te 
poti. Ta pohod je popolnoma  nezahteven, primeren za pohodnike, posebno za tiste, ki so 
ljubitelji likovne ustvarjalnosti. Verjetno si bomo v sklopu tega pohoda ogledali še samo-
stan Studenice ali pa baziliko Ptujsko goro.

POLJSKE DEVICE(2110 m), sobota 10. oktober 2020
Vodnik in prijave: Franc Kadiš, 041 654 499 ali franc.kadis@gmail.com. 
Tura:  zahtevna pot (Z).
Prevoz: kombi ali osebni prevoz.
Opis ture: Poljske device so greben, ki se razprostira nad Robanovim kotom od Križevnika 
na vzhodu do Velikega vrha na zahodu. Najvišji vrh na tem grebenu je Velika Zelenica 
(2114 m). Označenih poti na tem predelu ni, vendar je območje v zadnjem času precej 
obiskano, tako da so stezice shojene. Seveda pozornost in dobra orientacija nista odveč, 
da se ne izgubimo v labirintih ruševja. 

MOLIČKA PEČ (2029 m), sobota 17. oktober 2020
Vodnik in prijave:  Jaka Kotnik, 041 332 884 ali jaka.kotnik@gmail.com .
Tura:  lahka nezahtevna pot (L), 5 ur hoje.
Prevoz: kombi ali osebni prevoz.
Opis ture: Molička peč je 2029 m visok vrh nad Robanovim kotom v grebenu Veliki vrh 
- Poljske device. Med Poljskimi devicami, Moličko pečjo, Velikim vrhom in Dleskovcem 
pa skrivnostno leži Molička planina. Pod mogočnimi stenami vršacev stojita obnovljena 
kapelica sv. Cirila in Metoda ter Kocbekovo zavetišče (najstarejše zavetišče v Savinjskih 
Alpah). Na Moličko peč se bomo po lahkem brezpotju povzpeli s Planine Ravne.

NOGOMET – ONL Dravograd

Nedelja,  4.10. 2020   5.kolo                                 Nedelja, 11.10.2020   6.kolo              
Nedelja, 18.10.2020   7.kolo                                 Nedelja, 25.10.2020   8.kolo
Prva tekma se prične ob 9.00 in druga ob 10.10.
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DELOVANJE ZDRAVSTVENEGA 
DOMA IN UKREPI ZA  COVID 19

Za preveze in injekcije se ni potrebno naro-
čati. Zdravila in napotnice,  ki jih potrebuje-
te, naročite po telefonu ali e mailu. V kolikor 
imate za oddati izvide v pregled zdravniku, 
jih oddate na triaži pri glavnem vhodu in jih 
medicinska sestra odnese k zdravniku, nato 
pa vas zdravnik pokliče po telefonu. V kolikor 
imate možnost, lahko izvide pošljete preko 
e-maila. Telefonske številke in e maili so ob-
javljeni na spletni strani www.zd-dravograd.
si .

Zdravstveni dom je odprt samo pri glavnem 
vhodu, kjer se izvaja triaža, razen v primeru 
težke hoje ali uporabe invalidskega vozička, 
ko lahko vstopate pri drugih vhodih, s tem, 
da pokličete na telefon, ki je naveden na 
vratih.  Medicinska sestra vas povpraša o va-
šem zdravstvenem stanju in izmeri telesno 
temperaturo. Pred vstopom si nadenete za-
ščitno masko ter razkužite roke. Prosimo vas, 
da držite varnostno razdaljo in da podate 
podatke o zdravstvenem stanju natančne in 
resnične. V čakalnice vas spuščamo posame-
zno, saj moramo zagotavljati, da v prostoru 
ni preveč ljudi. V primeru, da imate vročino, 
ste prehlajeni, kašljate, ali imate znake Covid 
19, vas prosimo, da na to opozorite že po 
telefonu in ne vstopate v zdravstveni dom, 
temveč počakate v avli. 

Prosimo, da nam pomagate preprečeva-
ti širjenje virusa Covid 19 in v ta namen 
upoštevate priporočene ukrepe in na-
vodila. Za svoje zdravje smo odgovorni 
sami, zato se obnašajmo odgovorno in 
samozaščitno.

V ZDRAVSTVENEM DOMU DRAVOGRAD VSE STORITVE POTEKAJO NEPREKINJENO. DOSLEDNO 
UPOŠTEVAMO NAVODILA IN PRIPOROČILA S STRANI NIJZ IN MINISTRSTVA ZA ZDRAVJE.

Z a preglede pri zdravniku, zobozdrav-
niku, ginekologu se je potrebno na-
ročiti. Na pregled prihajajte točno in 

ne pred uro. V primeru da nenadno zbolite, 
imate hude bolečine, pokličete k  osebnemu 
zdravniku, kjer vam bodo uredili termin za 
pregled. V nujnem primeru kličete 112.

PROMOCIJA ZDRAVJA
BESEDILO: Lea Rebernik, FOTOGRAFIJA:  Zdravstveni dom Dravograd



ŠE VEDNO AKTUALNA 
NACIONALNA ENERGETSKA POT

NA SVETOVNEM SPLETU SE VAM OB VPISU »NACIONALNA ENERGETSKA POT« ODPRE INTER-
NETNA STRAN, KJER LAHKO IZBIRATE MED PREDSTAVLJENIMI PRIMERI DOBRE PRAKSE GLEDE 
UČINKOVITE RABE ENERGIJE NA OBJEKTIH V SLOVENIJI.

P redstavljenih je 655 energetsko dobrih 
stavb z enim ali več ukrepi učinkovite rabe 
energije. Npr.: pasivna izraba sonca, spre-

jemniki sončne energije, mala hidroelektrar-
na, termoizolacija oboda stavbe, pasivna hiša, 
sončna elektrarna itd.

Primer je predstavljen s fotografijami. Poleg 
opisa vsakega ukrepa in podatkov o stavbi so 
navedeni podatki o lastniku objekta. Z lastni-
kom lahko stopite v kontakt in se z njim do-
govorite tudi za ogled ukrepa, ki vas zanima.

Septembra 2008 je bila javnosti predsta-
vljena Regijska energetska pot Notranjsko-
-kraške regije. Danes pa Nacionalna ener-
getska pot združuje Slovenijo in širi ideje o 
obnovljivih virih in učinkoviti rabi energije.

Investitorji (gospodinjstva, podjetniki) si z 
ogledom uspešnih ukrepov in pogovorom z 
uporabnikom olajšajo odločitve za energet-
sko učinkovite investicije. Šolarji (učenci, dijaki, 
študentje) in njihovi učitelji dobijo učni pripo-
moček. Izvajalci (projektanti, monterji, gradbe-
niki) si z ogledi dobrih praks osvežijo znanja 
in pogledajo v delo konkurence. Nacionalna 
energetska pot je primerna tudi za specifične 
skupine kot so energetski krožki, udeleženci 
raznih sestankov s področja rabe energije itd. 

Iz Koroške regije je predstavljenih 36 objektov. 
Na posameznih objektih je opisanih tudi več 
ukrepov; tako je število vseh ukrepov 74. Pred-

stavljene so gradnje novih družinskih nizkoe-
nergijskih in pasivnih hiš, energijsko učinkovi-
te prenove obstoječih stanovanjskih hiš kakor 
tudi javni objekti. Predstavljene so kvalitetno 
obnovljene večstanovanjske stavbe. Pred-
stavljena je pasivna hiša montažne gradnje v 
Slovenj Gradcu. Predstavljen je Mladinski hotel 
Punkl na Ravnah. 

Praviloma se obnova starejše hiše začne z za-
menjavo oken, katerim sledi toplotna izolacija 
fasade ter toplotna izolacija stropa proti hladni 
podstrehi. Zamenjava ogrevalne naprave pride 
na vrsto ob zaključku prenove, saj so toplotne 
potrebe obnovljene hiše čisto drugačne! Tako 
sta ravnala tudi lastnika 40 let stare stanovanj-
ske hiše, ki sta jo pred kratkim kupila v Šmar-
tnem pri Slovenj Gradcu. 

Vabljeni k ogledu.   

BESEDILO: Boris Kac , Svetovalna pisarna ENSVET Slovenj Gradec , FOTOGRAFIJA:  arhiv ENSVET
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3D AVTOOPTIKA!

REZERVACIJE: 041 727 288

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

AKCIJSKA PONUDBA DO 15.10.2020

AVTOSERVIS

-20%

LOKACIJA: INDUSTRIJSKA CONA OTIŠKI VRH


