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Imate doma še delujoč aparat, ki pa ga ne želite več 
uporabljati? Ne odvrzite ga v smeti. Raje ga prinesite v 
kotiček za ponovno uporabo, kjer ga bomo pregledali in 
pripravili za novega lastnika. 

S TEM BOSTE:

zmanjšali količino e-odpadkov,
zmanjšali svoj ogljični odtis,
varovali naravo,
spodbujali zelena delovna mesta in
varovali svoje zdravje in zdravje vseh nas.

IZ ZAPRAŠENEGA KOTA V
KOTIČEK ZA PONOVNO UPORABO

POIŠČITE KOTIČEK V SVOJI BLIŽINI!

PARTNERJI PROJEKTA
LIFE18 GIE/SI/000008 LIFE    SPODBUJAMO E-KROŽNO

KROZNO.ZEOS.SI     ZEOS.SI

Zbirni center Otiški vrh
(Občina Dravograd)

VSEBINA
Stičišče od 1. marca do 31. marca 2022

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

Fotografija na naslovnici: Zdenko Kupčič
Rok za oddajo vsebin za aprilsko številko je 15. marec 2022

STIČIŠČE, program prireditev in dogodkov v občini Dravograd. Izdajatelj: JAVNI ZAVOD DRAVIT DRAVOGRAD, 
Zavod za šport, turizem, kulturo in mladinske dejavnosti. Odgovorna oseba izdajatelja: Žarko Tomšič. Uredniški 
odbor: Robert Preglau, Žarko Tomšič, Katja Čevnik. Sedež izdajatelja: Bukovje 13, 2370 Dravograd. Zbiranje infor-
macij o prireditvah: Robert Preglau, e-pošta: robert.preglau@jskd.si, tel: 02 8723 581. Jezikovni pregled: Franja Ru-
bhof. Oglaševanje v Stičišču: tajništvo JZ Dravit, e-pošta: dvorecbukovje@dravit.si, tel: 02 8723 583. Naklada: 3200 
izvodov. Prelom in priprava za tisk: JZ Dravit, marec 2022. 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. MARCA  DO 31. MARCA 2022

Kotiček Občine Dravograd: SANACIJA ZAŠČITENIH PAJENKOVIH LIP 

Napoved dogodka:  AKTIVNE ZIMSKE POČITNICE 2022

Bili smo tam

Obvestila

Ekologija: STEKLENIK ALI ZIMSKI VRT

UE Dravograd:  OBVESTILO O POTEKU VELJAVNOSTI  OSEBNIH DOKUMENTOV 

Promocija zdravja: PROGRAM SVIT MI JE REŠIL ŽIVLJENJE
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DAN ZA ... IZBOR PRIREDITEV IN DOGODKOV
Dogajanje v naslednjih tednih. Izbor edinstvenih dogodkov, ki jih gotovo ne bomo zamudili.

RAZSTAVA -  
FOTOGRAFSKI EX TEMPORE RADLJE OB DRAVI

petek, 4. marec
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DAN ZA ... IZBOR PRIREDITEV IN DOGODKOV
Dogajanje v naslednjih tednih. Izbor edinstvenih dogodkov, ki jih gotovo ne bomo zamudili.

MAMA HČERKI - 
PREDSTAVITEV KNJIGE DR. LUCIJE ČEVNIK

Foto klub Koroška že nekaj let združuje ljubitelje fotografije s koroške regije in izven. Člani so 
fotografi z različnimi izkušnjami in znanjem, zato si medsebojno pomagajo in se dopolnjuje-
jo. Lahko se pohvalijo že s kar nekaj tradicionalnimi klubskimi dogodki: klubski Ex Tempore, 
letna razstava ter “Koroški dan fotografije”. 

Tokrat bodo razstavili fotografije, ki so nastale na Ex temporah v Radljah ob Dravi. 

Otvoritev razstave bo v primeru, če bodo ukrepi to dopuščali, sicer bo razstava na ogled do 
31. marca v delovnem času Infopisarne.
Ob 18.00, Infopisarna Dravograd

V knjigi zbrani odgovori so razmišljanja matere, ki svoji hčerki poskuša predati kažipot ži-
vljenjskih resnic, ki bi jih deklica morala slišati že pred leti, pa ji jih mama takrat ni zmogla 
ali znala posredovati. Tokrat odgovarja drugače: sočutno, odkrito, čuječe, ljubeznivo in bolj 
razumevajoče. Dr. Lucija Čevnik je domačinka, ki jo od nekdaj navdušuje raziskovanje globin 
človeške duševnosti. Študirala je filozofijo, doktorirala iz socioloških znanosti, trenutno pa je 
specializantka lacanovske psihoanalize. Na podlagi dolgoletnega dela z mladimi se danes 
ukvarja predvsem s svetovanjem staršem mladostnikov, ki imajo težave pri grajenju pristnih 
in povezanih odnosov s svojimi otroki.
Ob 18.00, Knjižnica Dravograd

četrtek, 24. marec
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Športni dogodki

Turizem, zabava

Mladinske dejavnosti Drugi dogodki

IZBOR PRIREDITEV IN DOGODKOV V BARVAH

Kulturni dogodki

06
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KOLEDAR PRIREDITEV IN DOGODKOV od 1. do 31. marca 2022 07
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SREDA, 2. marec

PONEDELJEK, 28. februar
AKTIVNE POČITNICE
V času zimskih počitnic od 28.2. do 4.3.  je več ponudnikov pripravilo razne brez-
plačne počitniške aktivnosti za osnovnošolsko in srednješolsko mladino:
- RAZNE IGRE in USTVARJALNE DELAVNICE
Različne aktivnosti in športne igre ob prisotnosti animatorja v veliki in večna-
menski dvorani.
Od 10.00 do 13.00, Dvorana ŠPIC D
- BREZPLAČNO SMUČANJE ZA OSNOVNOŠOLSKO MLADINO
Od 10.00 do 16.00, smučišče Bukovnik
- IGRANJE ŠAHA
Koroški šahovski klub Dravograd omogoča mladim igranje šaha v klubskem 
prostoru.
Od 10.00 do 12.00, Klubski prostor šahovskega kluba Dravograd

TOREK, 1. marec

AKTIVNE POČITNICE- RAZNE IGRE in USTVARJALNE DELAVNICE
Različne aktivnosti in športne igre ob prisotnosti animatorja v veliki in večna-
menski dvorani.
Od 10.00 do 13.00, Dvorana ŠPIC D

AKTIVNE POČITNICE- BREZPLAČNO SMUČANJE ZA OSNOVNOŠOLSKO 
MLADINO
Od 10.00 do 16.00, smučišče Bukovnik

AKTIVNE POČITNICE - KEGLJANJE
Obvezna je predhodna najava na tel. 031 477 004, g. Milan ČRNKO.
Od 10.00 do 12.00, Kegljišče v ŠC Dravograd

AKTIVNE POČITNICE - IGRANJE ŠAHA
Koroški šahovski klub Dravograd omogoča mladim igranje šaha v klubskem 
prostoru.
Od 16.00 do 18.00, Klubski prostor šahovskega kluba Dravograd

AKTIVNE POČITNICE- BREZPLAČNO SMUČANJE ZA OSNOVNOŠOLSKO 
MLADINO
Od 10.00 do 16.00, smučišče Bukovnik

AKTIVNE POČITNICE - IGRANJE ŠAHA
Koroški šahovski klub Dravograd omogoča mladim igranje šaha v klubskem 
prostoru.
Od 10.00 do 12.00, Klubski prostor šahovskega kluba Dravograd

ČETRTEK, 3. marec
AKTIVNE POČITNICE- RAZNE IGRE in USTVARJALNE DELAVNICE
Različne aktivnosti in športne igre ob prisotnosti animatorja v veliki in večna-
menski dvorani.
Od 10.00 do 13.00, Dvorana ŠPIC D

AKTIVNE POČITNICE- BREZPLAČNO SMUČANJE ZA OSNOVNOŠOLSKO 
MLADINO
Od 10.00 do 16.00, smučišče Bukovnik

AKTIVNE POČITNICE - KEGLJANJE
Obvezna je predhodna najava na tel. 031 477 004, g. Milan ČRNKO.
Od 10.00 do 12.00, Kegljišče v ŠC Dravograd

AKTIVNE POČITNICE - IGRANJE ŠAHA
Koroški šahovski klub Dravograd omogoča mladim igranje šaha.
Od 16.00 do 18.00, Klubski prostor šahovskega kluba Dravograd

Obveščamo vas, da bodo napovedani dogodki izvedeni, v kolikor bodo ukrepi 
to dopuščali, zato vas prosimo, da spremljate ukrepe. Trenutno se vse priredi-
tve  izvajajo v skladu z omejitvami ter navodili NIJZ in skladno s tem PCT pogoji 
za ogled ali udeležbo niso več potrebni. 
V kolikor bomo morali dogodke odpovedati, se za razumevanje zahvaljujemo. 



NOGOMET - STAREJŠI DEČKI U-15 - vzhod 
NŠ DRAVOGRAD : KRŠKO ŠENTJERNEJ
Ob 15.00, Športni center Dravograd

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

TAJSKA MED KORONO - POTOPISNO PREDAVANJE ZORANA FURMANA
Zoranu Furmanu je po dolgem času uspelo potovati izven Evrope na Tajsko, ki je 
bila v tem času ena redkih azijskih držav odprta za tujce in brez večjih omejitev. 
Obiskal je Bangkok, znameniti most na reki Kwai, številne templje, male vasi in 
velika mesta. Najbolj pa so ga očarali nasmejani in prijazni ljudje.
Ob 18.00, Knjižnica Dravograd
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PETEK, 4. marec
AKTIVNE POČITNICE- RAZNE IGRE in USTVARJALNE DELAVNICE
Različne aktivnosti in športne igre ob prisotnosti animatorja v veliki in 
večnamenski dvorani.
Od 10.00 do 13.00, Dvorana ŠPIC D

AKTIVNE POČITNICE- BREZPLAČNO SMUČANJE ZA OSNOVNOŠOLSKO 
MLADINO
Od 10.00 do 16.00, smučišče Bukovnik

AKTIVNE POČITNICE - IGRANJE ŠAHA
Koroški šahovski klub Dravograd omogoča mladim igranje šaha v klubskem 
prostoru.
Od 10.00 do 12.00, Klubski prostor šahovskega kluba Dravograd

RAZSTAVA -  FOTOGRAFSKI EX TEMPORE RADLJE OB DRAVI
Fotoklub Koroška bo tokrat razstavil fotografije, nastale na Ex temporah v Ra-
dljah ob Dravi.  Otvoritev razstave bo v primeru, če bodo ukrepi to 
dopuščali, drugače pa bo razstava na ogled do 31. marca v delovnem času 
Infopisarne.
Ob 18.00, Infopisarna Dravograd

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

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

ČETRTEK, 10. marec

SOBOTA, 5. marec

SREDA, 16. marec

ČETRTEK, 17. marec

SOBOTA, 19. marec
NOGOMET - STAREJŠI DEČKI U-15 - vzhod 
NŠ DRAVOGRAD : RUDAR VELENJE
Ob 11.00, Športni center Dravograd

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

PETEK,18. marec
JOŽEFOV SEJEM OB MOSTU
Tradicionalni celodnevni sejem se bo odvijal na mostu ter parkiriščih na obeh stra-
neh obnovljenega mostu.
Od 8.00, ob obnovljenem starem mostu



KEGLJANJE 2. SLOVENSKA LIGA - VZHOD
DRAVOGRAD : CERŠAK 2
Ob 17.00, Športni center Dravograd
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KOLEDAR PRIREDITEV IN DOGODKOV od 1. do 31. marca 2022
Terminski razpored prireditev in dogodkov v občini Dravograd
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PONEDELJEK, 21. marec
URŠLJA GORA, KOROŠKA LEPOTICA – PREDSTAVITEV KNJIGE JANJE 
ČEBULJ
Janja Čebulj je Ravenčanka, ki ima rada hojo, še posebej vzpone na Uršljo goro. 
Tako se ji je porodila ideja, da  zbrane misli, ki so se oblikovale med hojo poveže 
v kratke zgodbe in oblikuje v knjigo o gori, koroški lepotici. Prva izdaja je izšla v 
samozaložbi avgusta 2021, sledil je ponatis v januarju 2022 ob podpori občine 
Ravne na Koroškem. Pogovor z avtorico bo vodila Katja Čevnik.
Ob 18.00, Dvorec Bukovje

ČETRTEK, 24. marec
MAMA HČERKI - PREDSTAVITEV KNJIGE DR. LUCIJE ČEVNIK
V knjigi zbrani odgovori so razmišljanja matere, ki svoji hčerki poskuša predati 
kažipot življenjskih resnic, ki bi jih deklica morala slišati že pred leti, pa ji jih 
mama takrat ni zmogla ali znala posredovati. Tokrat odgovarja drugače: soču-
tno, odkrito, čuječe, ljubeznivo in bolj razumevajoče. Dr. Lucija Čevnik je doma-
činka, ki jo od nekdaj navdušuje raziskovanje globin človeške duševnosti. Danes 
se ukvarja predvsem s svetovanjem staršem mladostnikov, ki imajo težave pri 
grajenju pristnih in povezanih odnosov s svojimi otroki.
Ob 18.00, Knjižnica Dravograd

KONCERT UČENCEV GLASBENE SEKCIJE KATICA OB MATERINSKEM DNEVU
Ob 18.00, Dvorec Bukovje

PETEK, 25. marec

ODBOJKA - 3.DOL - članice
DRAVOGRAD : MEŽICA 
Ob 16.00, Dvorana ŠPiC D

NEDELJA, 27. marec

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

KOŠARKA – 2. SKL – MLADINCI U-19
DRAVOGRAD KOROŠKA : HOPSI POLZELA 
Ob 17.00, Dvorana ŠPiC D

petek, 
18. marec 
2022

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

VABLJENI!

 J O Ž E F O V 

SEJEM OB MOSTU

FANTOVŠČINA
Najnovejša stand up komedija z Gašperjem Bergantom, Žanom Papičem in 
Sašom Staretom v sodelovanju s SiTI Teatrom. Po dolgem času zaprtja si lahko 
končno obetamo poldrugo uro prešernega smeha.
Ob 19.00, Dvorana ŠPiC D

SOBOTA, 26. marec
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KOTIČEK OBČINE DRAVOGRAD

SANACIJA ZAŠČITENIH PAJENKOVIH LIP

Sredi vasi Vič, pri Pajenkovi domačiji, ob križišču treh cest,  rasteta tri stoletja stari lipi. Gre za 
Pajenkovo lipo 1, ki je vpisana pod evidenčno številko 4192, kot naravna vrednota državnega 
pomena in Pajenkova lipa 2, ki je vpisana pod evidenčno številko 7387, kot naravna vrednota 
lokalnega pomena.

Aktivnosti za sanacijo Pajenkovih lip so na pobudo zdaj že pokojnega g. Ferdinanda Gnamuša 
začele že leta 2019. V tem letu je Zavod RS za varstvo narave  (v nadaljevanju: ZRSVN) izdelal 
dve strokovni mnenji v zvezi z njuno sanacijo.  V letu 2020 je bilo z ZRSVN dogovorjeno, da bo  
v svoj finančni plan za leto 2021 vključil sredstva za sanacijo obeh lip, kar je bilo tudi realizirano. 

S strani predstavnika ZRSVN, g. Sama Jenčiča, je bilo pri zadnjem ogledu stanja na terenu v 
septembru 2021 ugotovljeno, da je Pajenkova lipa 2 tako močno zarasla z belim omelom, da 
bi jo bilo potrebno skoraj v celoti porezati. Ostal bi osamljen vrh, ki ne bi dajal lepega izgleda 
vasi in bi lahko predstavljal nevarnost za udeležence v cestnem prometu na JP 57821, Vič - 
Gost. - Jurček - Guči. 

Več informacij o nujni odstranitvi stare Pajenkove lipe 2 si lahko preberete na spletni 
povezavi https://www.dravograd.si/objava/583325.

Na podlagi pridobljenega mnenja ZRSVN in v skladu z 52.členom Zakona o ohranjanju narave 
je zato županja, ga. Marijana Cigala, dr.vet.med., dne 28.10.2021 sprejela Sklep o obnovi narav-
ne vrednote lokalnega pomena oziroma zasaditvi nadomestne Pajenkove lipe 2. ZRSVN je 
za obrezovanje Pajenkove lipe 1 in podrtja dotrajane Pajenkove lipe 2 izbral izvajalca in pokril 
stroške izvedbe teh del. Občina Dravograd pa je nosila stroške nakupa nove velikolistne lipe, 
Talia Platyphyllos /40/45/KG ter njene zasaditve,  v višini 1.716,93 EUR.

Pred izvedbo navedenih sanacijskih del je občina sodelovala z ZRSVN  in pripravila izjavo za 
pridobitev soglasja za nameravan poseg. Podpise vseh solastnikov je pridobil g. Primož Krevh, 
ki se mu se za pomoč iskreno zahvaljujemo.

V ljudski pesmi  »Lipa zelenela je« je zapisano kako posebno je to drevo. Obe Pajenkovi lipi sta 
prav takšni, zato naj bosta še dolgo v ponos Vičanom in občini.

Pripravila:
Dominika Knez
Medobčinska uprava občin Mežiške doline in Občine Dravograd
Medobčinski urad, Civilna zaščita in Varstvo okolja



V ČASU ZIMSKIH POČITNIC OD 28.2. DO 4.3. 2022 SMO PRIPRAVILI RAZNE AKTIVNOSTI ZA 
OSNOVNOŠOLSKO IN SREDNJEŠOLSKO MLADINO IN VAS VABIMO, DA SE NAM PRIDRUŽITE. AKTIVNIH 
POČITNIC SE LAHKO UDELEŽITE KADARKOLI V TEDNU. IZBERETE SI DNEVE, KI VAM USTREZAJO, PRED-
HODNA NAJAVA NI POTREBNA. VSE AKTIVNOSTI SO ZA OTROKE OBČINE DRAVOGRAD BREZPLAČNE!

1 RAZNE IGRE in USTVARJALNE DELAVNICE – ŠPiC D Dravograd

AKTIVNE ZIMSKE POČITNICE 2022
ZA OSNOVNOŠOLSKO IN 
SREDNJEŠOLSKO MLADINO

2 SMUČANJE

3 IGRANJE ŠAHA

4 KEGLJANJE

Ponedeljek, 28.2., torek, 1.3., četrtek, 3.3. in petek, 4.3., od 10.00 do 13.00, bodo 
v veliki in večnamenski dvorani ŠPiC D potekale različne športne igre ter aktivnosti ob 
prisotnosti animatorjev. V sejni sobi in v mali dvorani po bodo za vse kreativne potekale 
ustvarjalne delavnice na temo pusta in pomladi. Vsak dan vas bo pričakala nova tema za 
ustvarjanje, torek, 1. marca, pa bomo v celoti posvetili pustu, zato ste vabljeni, da takrat 
na aktivne počitnice pridete našemljeni! Če svoje maske še nimate, boste kaj manjšega 
lahko izdelali na delavnicah.

Na smučišču Bukovnik nad Šentjanžem je organizirano brezplačno smučanje za OSNOV-
NOŠOLSKO MLADINO, od ponedeljka, 28.2. do petka, 4.3.2022, od 10.00 do 16.00.

Koroški šahovski klub Dravograd omogoča igranje šaha v klubskem prostoru v času zim-
skih počitnic in sicer: 
-  v ponedeljek, 28.2., sredo 2.3. in petek 4.3., dopoldan od 10.00 do 12.00; 
-  v torek, 4.3. in četrtek, 3.3., popoldan od 16.00 do 18.00. 

Kegljaški klub Dravograd omogoča brezplačno kegljanje na kegljišču v Športnem centru 
Dravograd in sicer:
-  v torek, 1.3. in četrtek, 3.3., od 10.00 do 12.00;
-  obvezna je predhodna najava na tel. 031 477 004,  g. Milan ČRNKO.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

LMS_8marec_v2_148,5x210+3mm.pdf   1   16/02/2022   21:42:20

14
STRAN BESEDILO: JZ Dravit

NAPOVED DOGODKA



BILI SMO TAM   Pregledna razstava likovne sekcije KD Dravograd, januar 2022
FOTOGRAFIJE: Franci Kotnik
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 Likovna razstava Franja Maroška, februar 2022    BILI SMO TAM
FOTOGRAFIJE: Franci Kotnik
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OBVESTILA

Društvo upokojencev Dravograd vabi na izlet  z Martinovanjem  v Prlekijo, v  četr-
tek, 18. novembra 2021. Prijave zbiramo v pisarni društva.

19
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KNJIŽNICA DRAVOGRAD

PRAVLJIČNE URE ZA OTROKE OD 3. DO 7. LETA - vsak torek ob 16.30. 
Pravljične ure otrokom približajo svet pisane besede, bogatijo besedni zaklad in spod-
budijo potrebo po branju. Vabljeni otroci od 3. do 7. leta starosti. Da je obisk otrok prijeten 
in varen, pravljične ure potekajo po priporočilih NIJZ.

DRUŠTVO UPOKOJENCEV DRAVOGRAD

Društvo upokojencev Dravograd v sodelovanju z Občino Dravograd vabi na ogled 
virtualne proslave ob Dnevu žena, ki bo predvajana na KTV Dravograd:
-    v  ponedeljek, 07.  marca 2022,  ob 20.00 in
-    v torek, 08. marca 2022,  ob 10.00 in 16.00.

Negotov čas v katerem živimo lahko močno vpliva na duševno zdravje.
Pomembno je, da se o tem začnemo pogovarjati in preprečimo stiske.

Mladinski center Dravograd Vas vabi na
spletno psihoterapevtsko svetovanje namenjeno mladim, preko aplikacij Zoom ali Skype.

Vodila ga bo magistrica psihoterapevtske znanosti, Dorotea Pospihalj, ki se je
izobraževala v Angliji, ter se priučila kreativnih in sodobnih pristopov.

Info: https://radicalpractice-psychotherapy.co.uk/
Prijave: doroteapospi@gmail.com

OBVESTILA
Obvestila društev in drugih organizacij

PLANINSKO DRUŠTVO DRAVOGRAD

FASCHAUNERECK (2614 M) (A), TURNI SMUK - sobota, 5. marec 2022
Vodnik in prijave:  Franc Kadiš, 041 654 499 ali franc.kadis@gmail.com.
Tura: zahteven turni smuk (ZTS), 7 ur.
Prevoz: kombi.
Opis ture:  Faschaunereck leži v gorski skupini Hafner, severno nad krajem Malta. Zaradi 
visokega izhodišča Kramer Hütte (1600 m), do koder se lahko pripeljemo, je vrh v zim-
skem času obiskan vso zimo. S parkirišča krenemo proti severu do planine Faschaun, kjer 
zavijemo levo po prostranih pobočjih proti vršnemu grebenu, od tam pa po grebenu na-
daljujemo v severni smeri do vrha. Smučaje z vrha običajno zaradi pomanjkanja snega ni 
možno in običajno glede na razmere smuči pustimo malo nižje. Smučanje poteka v smeri 
pristopa in nam zaradi obsežnega pobočja omogoča veliko možnosti smučanja po ne 
zvoženem snegu.

TRADICIONALNI POHOD ZA DAN ŽENA OD GRMOVŠKOVEGA DOMA DO  
RIBNIŠKE KOČE- sobota, 5. marec 2022
Vodnik in prijave:  Lilijana Gologranc, 070 673 433 ali lilagologranc@gmail.com.
Tura:  lahka nezahtevna pot (L), 4 ure hoje.
Prevoz: lasten prevoz.
Opis ture:  Od Grmovškovega doma se sprehodimo do bližnjega sedelca, od tam pa se 
usmerimo desno v smeri Ribniške koče in Črnega vrha, na pot, ki se zložno vzpenja ob 
otroški smučarski progi. Nekaj 10 korakov pred Črnim vrhom nas oznake za Ribniško kočo 
usmerijo levo ter se spustimo do poti, ki obide Črni vrh, mi pa nadaljujemo desno. Nekaj 
10 korakov pred Črnim vrhom nas oznake za Ribniško kočo usmerijo levo ter se spustimo 
do poti, ki obide Črni vrh, mi pa nadaljujemo desno. Sledi še nekaj spusta, nato pa se gozd 
razredči in prispemo na sedlo med Črnim vrhom in Malim Črnim vrhom. Sledi vzpon na 
Mali Črni vrh, na vrh katerega se vzpnemo po večinoma travnatem pobočju poraslim s 
smrekami. Z vrha se spustimo proti žičnici in v nekaj minutah prispemo do Ribniške koče. 
Pot je lahka in traja ob lahkotnem tempu cca. 2uri v eno smer. Pohod je namenjen samo 
ženskam! 

Obveščamo vas, da bodo napovedani dogodki izvedeni, v kolikor bodo ukrepi 
to dopuščali, zato vas prosimo, da spremljate ukrepe. V kolikor bomo morali 
dogodke odpovedati, se za razumevanje zahvaljujemo. 

KEGLJANJE - OBČINSKO TEKMOVANJE DVOJIC IN POSAMEZNO

1. kolo - nedelja, 20.03. 2022           2. kolo - nedelja, 27.03. 2022  
 Tekmovanje se prične ob  14.00 na kegljišču športnega centra Dravograd.
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EKOLOGIJA
BESEDILO: Boris Kac , Svetovalna pisarna ENSVET Slovenj Gradec , FOTOGRAFIJA: svetovni splet

STEKLENIK ALI ZIMSKI VRT

S once oskrbuje Zemljo s svetlobno in 
toplotno energijo že milijarde let. S tem 
omogoča obstoj življenja na Zemlji. 

Sončna energija je stalen in praktično neizčr-
pen vir energije. V manj kot dveh tednih pade 
na Zemljo več energije kot znašajo vse doslej 
znane zaloge fosilnih goriv.

V zadnjem času se načrtovalci stanovanjskih 
zgradb vse bolj poslužujejo tako imenovane 
pasivne solarne arhitekture, katere eden 
najbolj reprezentativnih elementov je stekle-
nik. Drugo razširjeno ime zanj je zimski vrt, 
saj se njegova energetska namembnost 
skoraj vedno kombinira z bivalno funkcijo.

Predvsem v prehodnem obdobju (to je spo-
mladi in jeseni) predstavlja zimski vrt dodaten 
bivalni prostor, ki je idealen za preživljanje pro-
stih trenutkov, temu primerno mora biti tudi 
opremljen. Tam mesto najde obilo zelenja, ki 
ga v poletnih mesecih preselimo na prosto.

Pri javnih zgradbah so s steklenimi konstruk-
cijami pokriti npr.: vrtovi restavracij, dodatne 
trgovske površine, stopnišča itd. Pri obstoječih 
stanovanjskih zgradbah stekleniki nastajajo 
s predelavo balkonov in teras predvsem ob 
dnevnih prostorih in jedilnicah.

Pri javnih zgradbah so s steklenimi konstruk-
cijami pokriti npr.: vrtovi restavracij, dodatne 
trgovske površine, stopnišča itd. Pri obstoječih 
stanovanjskih zgradbah stekleniki nastajajo 
s predelavo balkonov in teras predvsem ob 
dnevnih prostorih in jedilnicah. 

Običajna izvedba zimskega vrta je posebna 
steklena konstrukcija na južni in redkeje na 
vzhodni ali zahodni strani zgradbe. V tako pri-
grajenem prostoru, ki praviloma ne sme biti 
dodatno ogrevan, se zaradi sončnega sevanja 
ustvarijo ugodne notranje temperature. Te 
zadoščajo za bivanje ljudi-predvsem v preho-
dnem obdobju-kakor tudi za prezimovanje 
številnih rastlin.

S stališča energetske učinkovitosti je učinek 
steklenika dvojni:
1. Z izgradnjo steklenika pridobimo prostor, 
ki se ogreva s sončno energijo. Del toplote 
počasi prehaja skozi stene tudi v prostore za 
steklenikom.
2. Hkrati so tudi toplotne izgube iz prostorov 
za steklenikom manjše, ker ne mejijo več na 
zunanjost. Poleg manjših toplotnih izgub je 
manjše tudi nihanje temperatur v teh prosto-
rih.    

Zimski vrt torej predstavlja toplotni medpro-
stor med bivalnimi prostori in okolico. Zaste-
klen prostor absorbira sončno sevanje. Po do-
ločenem času se v njem vzpostavi ravnotežna 
temperatura, ki je višja od temperature okoli-
ce. Zaradi tega so toplotne izgube prostorov 
za steklenikom nižje.Pri zahtevnejših izvedbah 
lahko s posebnim sistemom odprtin ogret 
zrak vodimo v zgradbo in tako toplozračno 
ogrevamo prostore za steklenikom.

Meža 10, 2370 Dravograd T: 02 872 07 10 
 E: ue.dravograd@gov.si 
 www.upravneenote.gov.si/dravograd/ 
 

 

 
 

OBVESTILO O POTEKU VELJAVNOSTI  

OSEBNIH DOKUMENTOV  

 

Upravna enota Dravograd seznanja vse imetnike VOZNIŠKIH DOVOLJENJ ki imajo 
še stara vozniška dovoljenja (trodelni roza obrazci), da bo ta vozniška dovoljenja 
potrebno zamenjati za nova v obliki kartic najkasneje do 19. 1. 2023. 

V skladu z veljavnim Zakonom o voznikih ob zamenjavi vozniškega dovoljenja imetniki 
vozniških dovoljenj obdržijo vse pravice v obsegu, ki izhajajo iz tega (starega) 
vozniškega dovoljenja. Običajna veljavnost kartic je 10 let. Veljavnost vozniških 
dovoljenj, katerih imetniki imajo zdravstveno omejitev, imajo temu ustrezno krajšo 
veljavnost, v skladu z izdanim zdravniškim spričevalom.    

K vlogi za zamenjavo starega vozniškega dovoljenja je potrebno priložiti: 

• staro vozniško dovoljenje  
• novo fotografijo v fizični obliki ali referenčno številko fotografije iz elektronskega 

odložišča fotografij. Referenčno številko fotografije izda za to pooblaščeni 
fotograf. 

 

Strošek zamenjave vozniškega dovoljenja (brez stroškov fotografije) trenutno znaša 
19,14 eur. 

 
Zaradi predvidenega poteka veljavnosti večjemu številu osebnih izkaznic in potnih 
listin v letu 2022, Upravna enota Dravograd svoje stranke poziva tudi, da še pred 
poletjem oz. pred dopusti preverijo veljavnost svojih potovalnih dokumentov in 
pravočasno podajo vlogo za zamenjavo. 

Za ostale informacije lahko stranke pokličejo na telefon: 02/87 20 710 ali nas 
kontaktirajo na e-naslov: ue.dravograd@gov.si 

Upravna enota Dravograd 
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PROGRAM SVIT MI JE REŠIL 
ŽIVLJENJE

PROGRAM SVIT JE PREVENTIVNI ZDRAVSTVENI PROGRAM, KI JE NAMENJEN PREPREČEVANJU IN ZGO-
DNJEMU ODKRIVANJU RAKA NA DEBELEM ČREVESU IN DANKI. VKLJUČUJE MOŠKE IN ŽENSKE V STARO-
STI OD 50 DO 74 LET, IN SICER VSAKI 2 LETI. O OSEBNI IZKUŠNJI S PROGRAMOM SMO SE POGOVARJALI 
Z MAGISTROM JOŽETOM  PRATNEKARJEM, KI OPRAVLJA FUNKCIJO SVITOVEGA AMBASADORJA.

G ospod Pratnekar, opravljate častno 
funkcijo ambasadorja Programa Svit. 
Kaj to za vas pomeni?

Jaz mislim, da je to pomembno poslanstvo, 
saj ugotavljamo, da se ljudje še vedno prema-
lo zavedajo pomena Programa Svit, ki lahko 
marsikomu tudi reši življenje. Včasih sem res 
začuden, da se ljudje kljub temu, da je sode-
lovanje v Programu Svit brezplačno, na vabilo 
ne odzovejo, ker potem, ko bolezen napredu-
je, so posledice res hujše in tudi za zdravstveni 
sistem dražje. 

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

Kako ste sprejeli novico, kako so nato pote-
kale nadaljnje preiskave in zdravljenje?
Seveda sem bil neprijetno presenečen, kar je 
logično, če izveš, da je s tvojim zdravjem nekaj 
narobe. Ampak potem sem pač zaupal zdrav-
nikom in glede na to, da sem se pravočasno 
odzval na vabilo in potem tudi na kolonosko-
pijo, sem pričakoval najboljše. S kolonoskopijo 
sta bila odkrita dva majhna polipa, ki sta bila 
med posegom tudi odstranjena, odkrit pa je bil 
tudi precej velik, priraščen polip, ki pa ga ni bilo 
mogoče odstraniti med kolonoskopijo, zato

je bil potreben operativni poseg. Operacija je 
potekala dobro, brez zapletov in po treh dne-
vih sem se že lahko vrnil domov. Čez en me-
sec sem izvedel veselo novico, da odstranjeno 
tkivo ni bilo rakavo. Moram povedati, da je bil 
zame sam poseg neboleč.

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

Imate kakšen nasvet za bralce? Kako pre-
magati strah?
Ko na terenu ljudi spodbujam, naj se odzovejo 
na vabilo, tiste, ki sodelovanje odklanjajo vpra-
šam po vzroku, zakaj se ne odzovejo. Največ-
krat mi povejo dva vzroka. Prvi je: Kaj pa, če kaj 
ugotovijo? Pa jim odgovorim: hvala bogu, da 
ugotovijo in lahko tudi pravočasno zdravijo. 
In drugi vzrok je strah pred kolonoskopijo. Jaz 
vedno poudarjam, da sam sem bil sedaj že šti-
rikrat in vedno je preiskava potekala brez pro-
blema, neboleče, mogoče bi lahko rekel, da je 
bolj neprijetna sama priprava na preiskavo. Mi-
slim, da se preiskave res ne bi smeli bati. Rad bi 
pa še enkrat povedal bralcem, dajte se odzvati 
na vabilo, ker se s tem lahko reši vaše življenje, 
kot je tudi moje bilo rešeno s Programom Svit. 



PREDNAROČILO
LETNIH
PNEVMATIK =
NAJBOLJŠA
CENA ! 

REZERVIRAJ SVOJE : 041 727 288

ZAGOTOVITE SI NAJBOLJŠE
CENE  LETNIH PNEVMATIK,
PRED PRIČAKOVANO
PODRAŽITVIJO! V PROSTORIH AMZS DRAVOGRAD


