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Odprto: ponedeljek - petek, od 8:00 do 19:00, 
sobote od 10:00 do 13:00.
IZVEN DELOVNEGA ČASA PO PREDHODNI NAJAVI! 

INFORMACIJE IN NAJAVE:
e-mail: ticdravograd@dravit.si, dvorecbukovje@dravit.si, 
tel.:  041 186 368.

DVOREC BUKOVJE
D R A V O G R A D

/ VODENI OGLEDI 
    ZA POSAMEZNIKE IN SKUPINE 
/ DRUŽABNI DOGODKI 
/ POROKE  
/ NOČITVE

VSEBINA
Stičišče od 1. aprila do 30. aprila 2022

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

Fotografija na naslovnici: Tomo Jeseničnik
Rok za oddajo vsebin za majsko številko je 15. april 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, april 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. APRILA  DO 30. APRILA 2022

Kotiček Občine Dravograd: CESTA NA PODGRAD S PEŠPOTJO 

Napoved dogodka:  POZDRAV POMLADI

Pretekli dogodek:  OB MATERINSKEM DNEVU

Bili smo tam

Obvestila

Ekologija: UGODNI KREDITI ZA OKOLJSKE NALOŽBE OBČANOV

Promocija zdravja: PAZITE, DA MAJHEN KLOP NE POSTANE VAŠ VELIK PROBLEM
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DAN ZA ... IZBOR PRIREDITEV IN DOGODKOV
Dogajanje v naslednjih tednih. Izbor edinstvenih dogodkov, ki jih gotovo ne bomo zamudili.

AKTIVNOSTI ZA SVETOVNI DAN ZDRAVJA 2022
petek, 8. april
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DAN ZA ... IZBOR PRIREDITEV IN DOGODKOV
Dogajanje v naslednjih tednih. Izbor edinstvenih dogodkov, ki jih gotovo ne bomo zamudili.

TRADICIONALNI REKREATIVNI POHOD NA VIČ

Ob svetovnem dnevu zdravja nam Zdravstveni dom Dravograd in Občina Dravograd pripra-
vljata  vrsto aktivnosti in predstavitev za vse generacije. 
Program fizioterapevt: test telesne pripravljenosti (Ali sem fit?), stojnica o gibanju, prikaz 
nordijske hoje,  poligon za otroke. 
Program dietetik: stojnica o prehrani, kolo z napitki. 
Meritve in svetovanja: krvni tlak, holesterol, krvni sladkor, stojnica o stresu, čuječnost, stoj-
nica s preventivnimi programi (Dora, Zora, Svit) v  sodelovanju z NIJZ Ravne, stojnica o ško-
dljivem vplivu kajenja, učne delavnice za otroke, predavanje Zdrav življenjski slog.  
Program za lažje razumevanje starejših: prikazi s pomočjo pripomočkov, kako se gibljejo 
starostniki, kako vidijo, kako obuti čevlje starostnika,…                                                                         

Od 10.00 do 15.00, pred dvorano ŠPiC D

Društvo upokojencev Dravograd, Krajevna skupnost Dravograd in Občinska organizacija ZB za vredno-
te NOB Dravograd vabijo upokojence in ostale krajane na tradicionalni rekreativni pohod na Vič. Zbor 
bo ob 9.00 pred Zdravstvenim domom Dravograd. Prijave zbirajo do petka, 22. aprila 2022.

Ob 9.00, Zdravstveni dom Dravograd

sreda, 27. april

PISANA VELIKA NOČ – 
RAZSTAVA PIRHOV LOTKE NENADIČ
ponedeljek, 4. april

Lotka Nenadič bo tudi letos tradicionalno na ogled postavila ročno umetelno okrašene pirhe. 
Razstava bo na ogled do 24. aprila v delovnem času Infopisarne.
Ob 19.00, Infopisarna Dravograd

DELOVNA AKCIJA KOROŠKIH BRIGADIRJEV
sobota, 9. april

Brigadirji veterani iz Dravograda v sodelovanju z Medobčinskim društvom brigadirjev Radlje 
ob Dravi organizirajo delovno akcijo koroških brigadirjev, ki bo v soboto, 9. aprila 2022, v Dra-
vogradu, s pričetkom ob 9. uri. Uredili bodo dravograjsko pot na Skalo in do gradu Pukštajn. 
Njihova velika želja je, da s takšnimi druženji opozorijo na vrednote, kot so solidarnost, med-
sebojna pomoč, razumevanje, prijateljstvo, socialni čut in enakost, ki smo jih gojili in razvijali 
v družbi, ter hkrati opozorijo na potrebo po ohranjanju in  razvoju teh tudi v prihodnje.

Vabljeni, da se pridružite akciji, s seboj prinesite dobro voljo in kakšno orodje, s katerim si 
boste olajšali delo. Za hrano in pijačo bo poskrbljeno.
Ob 9.00, brunarica na Meži
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Športni dogodki

Turizem, zabava

Mladinske dejavnosti Drugi dogodki

IZBOR PRIREDITEV IN DOGODKOV V BARVAH

Kulturni dogodki
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SREDA, 6. april

SOBOTA, 2. april

KOŠARKA – 1. SKL – kadeti U-17 B
DRAVOGRAD KOROŠKA B: BORUT BESEDIČ ČIRO
Ob 9.00, Dvorana ŠPIC D

NOGOMET - MLAJŠI DEČKI U-13 – 1. skupina
NŠ DRAVOGRAD : NŠ MALEČNIK
Ob 10.00, Športni center Dravograd

NOGOMET -  3. SNL -  ČLANI 
KOROŠKA DRAVOGRAD : KETY EMMI BISTRICA
Ob 16.30, Športni center Dravograd

NEDELJA, 3. april
SKOČIVA POD ODEJO
Komedija v izvedbi gledališke skupine KD Selnica ob Dravi. Vljudno vabi Kultur-
no društvo Črneče. Vstopnina je 6,00 EUR.
Ob 18.00,  dvorana Gasilskega doma Črneče

DIHAMO Z NARAVO
MCD vas vsak torek vabi na skupne aktivne sprehode po naravi.
Ob 10.00, pred dvorcem Bukovje

SPOMINSKA SVEČANOST PRI HUDOPISKU
V programu bodo nastopili MoPZ Šempetrski pavri, Godba na pihala Ojstrica in 
učenci OŠ Neznanih talcev Dravograd.
Ob 17.00, spomenik pri Hudopisku

ČETRTEK, 7. april
TIHO TEČE DRAVA - IVAN PENEC
Prevaljčan Ivan Penec je pisatelj, pesnik, pevec, kitarist. Predstavil bo svoj roman 
Tiho teče Drava, v katerem opisuje obdobje mladosti svoje mame. Literarni večer 
bo popestril s svojo glasbeno skupino Rute.
Ob 18.00, Knjižnica Dravograd

PONEDELJEK, 4. april
PISANA VELIKA NOČ – RAZSTAVA PIRHOV LOTKE NENADIČ
Lotka Nenadič bo tudi letos tradicionalno na ogled postavila ročno umetelno 
okrašene pirhe. Razstava bo na ogled do 24. aprila v delovnem času Infopisarne.
Ob 19.00, Infopisarna Dravograd

TOREK, 5. april

PETEK, 8. april

AKTIVNOSTI ZA SVETOVNI DAN ZDRAVJA 2022
Ob svetovnem dnevu zdravja nam Zdravstveni dom Dravograd in Občina 
Dravograd pripravljata  vrsto aktivnosti in predstavitev za vse generacije. 
Več o tem na strani 4.
Od 10.00 do 15.00, pred dvorano ŠPiC D

POZDRAV POMLADI
Koncert Pihalnega orkestra Šentjanž s skeč vložki Kimperk teatra. Vstopnine ni!
Podrobnosti na strani 18.
Ob 19.00, Dvorana ŠPiC D

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 trenutno skladno z njimi 
PCT pogoji za ogled ali udeležbo niso več potrebni.  V kolikor bomo morali do-
godke odpovedati, se za razumevanje zahvaljujemo. 



DIHAMO Z NARAVO
MCD vas vsak torek vabi na skupne aktivne sprehode po naravi.
Ob 10.00, pred dvorcem Bukovje

PREDSTAVITEV KNJIGE DRUGA ŽENA
Knjiga Druga žena je iskrena in ganljiva izpoved o ločitvi in novi ljubezni, ki je 
prišla v življenje nekdanje voditeljice Alenke Kesar. Napisala jo je odkritosrčno in 
toplo in tako jo želi tudi predstaviti bralcem. Literarni večer je darilo našim zve-
stim bralcem, ki so brali za bralno značko za odrasle Korošci pa bukve beremo.
Ob 18.00, Knjižnica Dravograd

NOGOMET – STAREJŠI CICIBANI U-11 7:7 Koroška 
NŠ DRAVOGRAD : NK PECA
Ob 10.30 Športni center Dravograd

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

KOŠARKA – 2. SKL – MLADINCI U-19
DRAVOGRAD KOROŠKA : CELJE
Ob 14.00 in ob 16.00, Športni center Dravograd

DELOVNA AKCIJA KOROŠKIH BRIGADIRJEV
Urejanje poti na Skalo in do Pukštajna. Vabljeni, da se pridružite akciji, s seboj 
prinesite dobro voljo in kakšno orodje, s katerim si boste olajšali delo. Za hrano 
in pijačo bo poskrbljeno.
Ob 9.00, brunarica na Meži

IZDELAVA CVETNONEDELJSKEGA SNOPA
K izdelavi velikega snopa in prijetnemu druženju vas vabi Turistično društvo 
Dravograd.
Ob 10.00, pred cerkvijo sv. Vida

NOGOMET - MLAJŠI DEČKI U-13 – 2. skupina
NŠ DRAVOGRAD : CERKVENJAK
Ob 10.00, Športni center Dravograd

KOŠARKA – 1. SKL – kadeti U-17 B
DRAVOGRAD KOROŠKA B: RUŠE 
Ob 9.00, Dvorana ŠPiC D

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

NOGOMET - MLAJŠI DEČKI U-13 – 2. skupina
NŠ DRAVOGRAD : POBREŽJE
Ob 11.00, Športni center Dravograd

NOGOMET -  3. SNL -  ČLANI 
KOROŠKA DRAVOGRAD : ŠMARJE PRI JELŠAH
Ob 17.00, Športni center Dravograd
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SOBOTA, 9. april SOBOTA, 16. april

NEDELJA, 10. april

TOREK, 19. april

PONEDELJEK, 18. april
NOGOMET – STAREJŠI CICIBANI U-11   9:9  1.skupina
NŠ DRAVOGRAD : NŠ MIKLAVŽ
Ob 10.00, Športni center Dravograd

TOREK, 12. april

DIHAMO Z NARAVO
MCD vas vsak torek vabi na skupne aktivne sprehode po naravi.
Ob 10.00, pred dvorcem Bukovje



POHOD NA DANIJELSKI VRH
KS Trbonje vabi na tradicionalni pohod na Danijelski vrh ob dnevu upora proti 
okupatorju. Za vse udeležence bo pripravljen brezplačen topel obrok in pijača.  
Zaradi organizacije prosimo za prijave na telefon 031 406 826, e-naslov: 
ks.trbonje@gmail.com ali pošljite SMS na 031 406 826.
Ob 10.00, Gasilski dom Trbonje

TRADICIONALNI REKREATIVNI POHOD NA VIČ
Društvo upokojencev Dravograd, Krajevna skupnost Dravograd in Občinska 
organizacija ZB za vrednote NOB Dravograd, vabijo upokojence in ostale kraja-
ne na tradicionalni rekreativni pohod na Vič. Prijave zbirajo do petka, 22. aprila 
2022.
Ob 9.00, Zdravstveni dom Dravograd

KOŠARKA – 1. SKL – pionirji U-15
DRAVOGRAD KOROŠKA : RUŠE
Ob 9.00, Dvorana ŠPiC D

NOGOMET –  CICIBANI U-9 7:7 Koroška 
NŠ DRAVOGRAD : NŠ SLOVENJ GRADEC
Ob 9.00, Športni center Dravograd
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KOLEDAR PRIREDITEV IN DOGODKOV od 1. do 30. aprila 2022
Terminski razpored prireditev in dogodkov v občini Dravograd
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SREDA, 20. april
NOGOMET 2. SML in 2. SKL
NŠ DRAVOGRAD : ŠMARTNO 1928
Ob 14.30 in ob 16.30, Športni center Dravograd

ČETRTEK, 21. april

BRANJE OB KAVI
Na srečanjih ob kavi se boste pogovarjali o knjigah, ki ste jih prebrali in jih želite 
priporočiti drugim. Na branju se vam bo pridružila gostja Janja Čebulj, Raven-
čanka, ki bo predstavila svoj knjižni prvenec Uršlja gora, koroška lepotica. Vabita 
Društvo upokojencev Dravograd in Knjižnica Dravograd.
Ob 10.00, Knjižnica Dravograd

ŠKRATEK PREHLADEK – LUTKOVNA PREDSTAVA
Predstava v izvedbi Lutkovne sekcije Mavrica je namenjena otrokom do 10 leta 
starosti. Vstopnine ni!
Ob 18.00, Mladinski center Dravograd

SOBOTA, 23. april

SREDA, 27. april

NOGOMET -  3. SNL -  ČLANI 
KOROŠKA DRAVOGRAD : CIRKULANE
Ob 17.00, Športni center Dravograd

NOGOMET - MLAJŠI DEČKI U-13 – 1. skupina
NŠ DRAVOGRAD : FUŽINAR SIJ RAVNE
Ob 9.30, Športni center Dravograd

NEDELJA, 24. april

TOREK, 26. april
DIHAMO Z NARAVO
MCD vas vsak torek vabi na skupne aktivne sprehode po naravi.
Ob 10.00, pred dvorcem Bukovje

MI PA NISMO SE UKLONILI
Osrednja občinska proslava ob prazniku dneva upora proti okupatorju in 
prazniku dela.
Ob 18.00, Dvorec Bukovje

ČETRTEK, 28. april
ODPRTJE RAZSTAVE LIKOVNIH DEL MIRKA VODOPIVCA
Mirko Vodopivec je doma z Obale in ustvarja predvsem morske motive, ki vas 
bodo mamljivo vabili na morje.  Razstava bo na ogled do 29. maja v delovnem 
času Infopisarne.
Ob 19.00, Infopisarna Dravograd

SOBOTA, 30. april
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KOTIČEK OBČINE DRAVOGRAD

CESTA NA PODGRAD S PEŠPOTJO
Na območju Občine Dravograd na lokaciji Dravograda (naselje Pod gradom) poteka obnova lokalne 
ceste LC 078021 v dolžini 612m skupaj z izgradnjo hodnika-površine za pešce v dolžini 483m. Cestišče 
obravnavane ceste je desno in levo omejeno s stavbami, zidovi in brežino. Zaradi umestitve hodnika 
za pešce ob cesti nastane na nekaterih mestih večji poseg v brežino, zato se na teh mestih izvedejo 
podporni zidovi. Meteorna kanalizacija se bo ustrezno dogradila in priključila na obstoječo komunalno 
infrastrukturo. Hkrati se bo izvedel nov vodovod in javna razsvetljava ter zaščita obstoječih infrastruktur-
nih vodov.

Obstoječe stanje:
Začetek trase ceste se začne z naklonom 1% (ravninski teren) in preide v hribovit teren 13 % ter v zadnji
tretjini trase na 4 % (hribovit teren). Na obravnavanem cestnem odseku ni obstoječih površin za pešce, 
katerege pa je potrebno umestiti v prostor. Zaradi omejitev v prostoru z obstoječimi objekti v več delih 
razširitev ni možna, za zagotavljanje prometne varnosti pa je enotnost širin vozišča nujna in v našem 
primeru znaša 4,5m, kar omogoča srečanje dveh osebnih vozil oziroma tovornjaka in osebnega vozila, 
oteženo pa je srečanje dveh tovornjakov. V takšnih primerih je najoptimalnejša izgradnja pogojno po-
voznega pasu, ki je prvotno namenjen pešcem. Da se izognemo namerni vožnji po tem pasu, se le ta 
dvigne za 5 cm, s tem pa preprečimo namerno vožnjo preko robnika, ob srečanju dveh tovornjakov, pa 
je umik preko njega možen. Ob takšni prometni rešitvi je potrebno promet omejiti na 30 km/h, kar pa 
je v našem primeru že izvedeno z območjem omejene hitrosti - cona 30.  V ostalih občinah se je takšen 
pristop v praksi izkazal kot zelo primeren in se v primeru prostorske omejitve tudi uporablja, hkrati pa 
predstavlja racionalno rešitev.
- širina priključka ob državni cesti: 5,5 – 7,0 m,
- širina obstoječega vozišča znaša v povprečju 4,0 m, na najožjem delu 3,8 m.

Predlog rešitve:
- predvidena širina obnove občinske ceste je 4,5 m (po celotni dolžini), skupaj s povozno površino za 
   pešce pa bo znašala 5,80 m;
- predvidena širina povoznega hodnika za pešce znaša 1,30 m skupaj z robniki na vsaki strani;
- izvede se robnik ali bankina v širini 50 oziroma 75 cm;
- potrebno je urediti odvodnjavanje iz cestišča in hodnika za pešce;
- izvedejo se AB podporni zidovi in kamniti oporni zidovi;
- predvidi se vertikalna in horizontalna prometna signalizacija;
- predvidi se zaščita obstoječih infrastrukturnih vodov;
- predvidi se ulična razsvetljava;
- predvidena je izgradnja novega vodovoda;
- predvidena je izgradnja novega telekom cevovoda;
- obstoječi elementi ceste na obravnavanem območju ne dovoljujejo višje hitrosti od 30 km/h;
- predvideni sta dve fizični oviri trapezne oblike, ki umirjata promet.

V fazi priprave projektne dokumentacije in pridobivanja soglasij lastnikov zemljišč je bil ustanovljen de-
lovni odbor, v katerega so bili vključeni tudi predstavniki KS Dravograd. Vsem sodelujočim se za pomoč 
iskreno zahvaljujemo.

Občinska uprava Občine Dravograd
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DOVOZ NA DVORIŠČE
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BETONSKA MULDA, L=55,00 m
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REKONSTRUKCIJA
CESTA IN PLOČNIK PODGRAD

merilo: 100 m

AB PODPORNI ZID

KAMNITI OPORNI ZID

KAMNITI OPORNI ZID

AB PODPORNI ZID



 betonska lamela 5/25

CESTA:
- 4 cm - AC 11 surf B70/100 A3
- 7 cm - AC 22 base B70/100 A3
- 25 cm GW 0/32 tamponski drobljenec(atestiran)
- 35 cm GW 0/64 kamniti nasipni materialpovozni PLOČNIK:

- 3 cm - AC 8 surf B70/100 A4
- 5 cm - AC 16 base B70/100 A4
- 25 cm GW 0/32 tamponski drobljenec(atestiran)
- 35 cm GW 0/64 kamniti nasipni material
- 25 cm drenažni nasip GW 8/64
- DKC (drenažno kanalizacijske cevi fi 160 mm)ali
trdostenska drenažna cev fi 110 mm + politlak
tkanina
- betonska mulda deb. 10 cm

peščena bankina:
- 6 cm finejši nasipni material
- 25 cm GW 0/32 tamponski drobljenec(atestiran)
- 35 cm GW 0/64 kamniti nasipni material

povozni HODNIK
ZA PEŠCE

PEŠČENA
BANKINA

prevrjeni betonski robniki 15/25

JVO ograja

BERMA

CESTA

KARAKTERISTIČNI PREREZ 4

povozni PLOČNIK:
- 3 cm - AC 8 surf B70/100 A4
- 5 cm - AC 16 base B70/100 A4
- 25 cm GW 0/32 tamponski drobljenec(atestiran)
- 35 cm GW 0/64 kamniti nasipni material
- 25 cm drenažni nasip GW 8/64
-  trdostenska drenažna cev fi 110 mm + politlak
tkanina
- betonska mulda deb. 10 cm

KARAKTERISTIČNI PREREZ 3

cesta + drenaža za zidom:
- 4 cm - AC 11 surf B70/100 A3
- 7 cm - AC 22 base B70/100 A3
- 25 cm GW 0/32 tamponski drobljenec(atestiran)
- 35 cm GW 0/64 kamniti nasipni material
- 25 cm drenažni nasip GW 8/64
- TRDOSTENSKA drenažna cev Ø 10 cm+ politlak tkanina
- betonska mulda deb. 10 cm
- AB temelj podpornega zidu

CESTA:
- 4 cm - AC 11 surf B70/100 A3
- 7 cm - AC 22 base B70/100 A3
- 25 cm GW 0/32 tamponski drobljenec(atestiran)
- 35 cm GW 0/64 kamniti nasipni material

predvideni AB zid

JVO ograjaCESTA

prevrjeni betonski robniki 15/25

 betonska lamela 5/25

povozni HODNIK
ZA PEŠCEhiša

hiša

obstoječi zid

klesani granitni robniki(identični obstoječim)

HODNIK ZA
PEŠCE

CESTA

CESTA:
- 4 cm - AC 11 surf B70/100 A3
- 7 cm - AC 22 base B70/100 A3
- 25 cm GW 0/32 tamponski drobljenec(atestiran)
- 35 cm GW 0/64 kamniti nasipni materialPLOČNIK:

- 4 cm - AC 8 surf B70/100 A4
- 40 cm GW 0/32 tamponski drobljenec(atestiran)

CESTA:
- 4 cm - AC 11 surf B70/100 A3
- 7 cm - AC 22 base B70/100 A3
- 25 cm GW 0/32 tamponski drobljenec(atestiran)
- 35 cm GW 0/64 kamniti nasipni material
- 25 cm drenažni nasip GW 8/64
- trdostenska drenažna cev fi 110 mm + politlak tkanina
- betonska mulda deb. 10 cm

prevrjeni betonski robniki 15/25 pokončni betonski robniki 15/25

JVO ograja

predvideni zid kamen/beton

drenaža za zidom:
- zemeljski nasip(humos od izkopa) - 20 cm
- drenažno nasutje  tamponski drobljenec D64
- TRDOSTENSKA drenažna cev Ø 10 cm+ politlak tkanina
- betonska mulda deb. 10 cm

povozni PLOČNIK:
- 3 cm - AC 8 surf B70/100 A4
- 5 cm - AC 16 base B70/100 A4
- 25 cm GW 0/32 tamponski drobljenec(atestiran)
- 35 cm GW 0/64 kamniti nasipni material

CESTA:
- 4 cm - AC 11 surf B70/100 A3
- 7 cm - AC 22 base B70/100 A3
- 25 cm GW 0/32 tamponski drobljenec(atestiran)
- 35 cm GW 0/64 kamniti nasipni material

povozni HODNIK
ZA PEŠCE

CESTA

KARAKTERISTIČNI PREREZ 2

AB VENEC

CESTA:
- 4 cm - AC 11 surf B70/100 A3
- 7 cm - AC 22 base B70/100 A3
- 25 cm GW 0/32 tamponski drobljenec(atestiran)
- 35 cm GW 0/64 kamniti nasipni material
- 25 cm drenažni nasip GW 8/64
- trdostenska drenažna cev fi 110 mm + politlak tkanina
- betonska mulda deb. 10 cm

KARAKTERISTIČNI PREREZ 1

TRAVNA MULDA



»Pozdravljeni.

Sem Marjeta Podgoršek Rek, profesorica geografije 
in zgodovine, tudi bivša ravnateljica. Učence učim o 
poštenosti, vrednotah, pomenu znanja in spoštovanju, kar 
so moje vrednote in vrednote stranke LMŠ.

Zakaj kandidiram? Ker zaupam stranki LMŠ in verjamem, 
da bom s svojim znanjem lahko pripomogla k razvoju 
Dravske doline. Želim si, da bi bilo šolanje učencev pod 
enakimi pogoji za vse. Prednosti Dravske doline vidim 
v trajnostnem razvoju turizma, povezovanju Koroške in 
podjetjih, ki lahko konkurirajo na trgih z izdelki z visoko 
dodano vrednostjo. 

Se vidimo na volitvah, 24. aprila, ko bomo skupaj odločali 
o naši prihodnosti.«

Normalizacija. Rešitve. Razvoj.

Marjeta Podgoršek Rek

Volilni okraj
Radlje

Marjeta Podgoršek Rek.indd   1 22. 03. 2022   17:11:12



V PETEK, 8. APRILA OB 19. URI BOMO V DVORANI ŠPiC D SKUPAJ S PIHALNIM ORKESTROM ŠENTJANŽ 
IN KIMPERK TEATROM POZDRAVILI POMLAD.

POZDRAV POMLADI

P o dveh letih takšnih in drugačnih 
ukrepov za preprečevanje širjenja 
koronavirusa je napočil čas, ko lah-

ko ljubiteljska kultura zopet pripravi tudi 
večjo prireditev. Tako sta moči združila 
Pihalni orkester Šentjanž in Kimperk te-
ater.

ga orkestra Šentjanž izkoristili vsak mo-
žen termin za vajo, žal pa ni bilo mogoče 
izvesti koncerta v živo, zato so ga posneli 
za KTV Dravograd in za objavo na spletu.

Sedaj, ko so pogoji že veliko boljši in, ker 
ukrepi dopuščajo tudi večje prireditve, 
so se odločili, da skladbe, ki so jih vadili 
izvedejo za publiko tudi v živo. Tako je bil 
izbran termin  - petek, 8. april, v Dvorani 
ŠPiC D ob 19.00 uri, za koncert Pihalnega 
orkestra Šentjanž, ki ga bo s skeči pope-
stril Kimperkteater. 

Pomlad je na široko odprla vrata, z njo pa 
je lažje zadihala tudi ljubiteljska kultura. 
Vabljeni, da se nam pridružite na koncer-
tu Pozdrav pomladi!

Pihalni orkester Šentjanž je vsako leto 
tradicionalno izvajal božično-novoletni 
koncert 26. decembra v Šentjanžu, Kim-
perk teater pa malo pred novim letom 
prireditev S smehom v novo leto. Ker je 
bilo zaradi že omenjenih ukrepov zadnji 
dve leti delovanje zelo okrnjeno, izved-
ba takšnih prireditev v zimskem času pa 
praktično nemogoča, so se morali ustvar-
jalci znajti po svoje.  Tako so člani Pihalne-
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OB MATERINSKEM DNEVU

SPOŠTOVANE  MAME! 25. MARCA  SMO  PRAZNOVALE  POSEBEN, A  ZELO  LEP  PRAZNIK  V  LETU, TO  
JE  MATERINSKI  DAN. 

M aterinstvo  se  začne  že  v  zibelki.  
Ljubezen  staršev  se  prenaša  na  
otroka,  zato  je  pomembno,  ka-

kšni  smo  starši,  koliko  ljubezni  dajemo  
otroku  in  kako  ga  vzgajamo.

Ljubezen  ni  v  tem,  da  otroku  vse  
dovolimo  in  mu  vse  nudimo,  ampak  
predvsem  v  tem,  da  ga  vzgajamo  s  
pozitivno  nesebičnostjo  v  osebnost  
z  veliko  mero  dobrote,  potrpežljivo-
sti,  vztrajnosti,  delavnosti,  poštenosti,  
odpuščanja,  medsebojnega  spošto-
vanja,  hvaležnosti  in  odgovornosti. 
Takšna  vzgoja  je  zelo zahtevno  delo  
in  traja  od  rojstva  do  smrti.  Mama  je

vedno  z  nami,  ko  jo  potrebujemo  in  
njena  podoba  je  varno  spravljena  v  
naših  srcih.  

Mama  tudi  vedno  ve, kdaj  smo  jo  v  
mislih  prijazno  nagovorili,  jo  prosili,  
naj  nam  stoji ob strani  in  nam  poma-
ga.  Skozi  vse  življenje  nas  spremlja  ta  
božanski  občutek,  da  imamo  nekoga,  
ki  nam  nesebično  želi  veliko  dobrega  
in  prijetnega.  

Ker smo mame celo leto in vse dni svo-
jega življenja, vam kljub majhni zamudi, 
iskreno  voščim  vse  najboljše  in  najlep-
še  za  ta  dan …

PRETEKLI DOGODEK
BESEDILO: županja Marijana Cigala; FOTOGRAFIJE: svetovni splet
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NAPOVED DOGODKA
BESEDILO: Robert Preglau; FOTOGRAFIJE: Fotoarhiv JZ Dravit



BILI SMO TAM   Razstava Foto kluba Koroška, 4.3. 2022
FOTOGRAFIJE: Franci Kotnik
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Zimske aktivne počitnice, 1..3. 2022  BILI SMO TAM
FOTOGRAFIJE: JZ Dravit
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BILI SMO TAM   Zimske aktivne počitnice, 28.2. - 4.3. 2022
FOTOGRAFIJE: JZ Dravit FOTOGRAFIJE: JZ Dravit

  Jožefov sejem na mostu, 18.3. 2022  BILI SMO TAM
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OBVESTILA

Marjan Šol 
kandidat Socialnih demokratov 

na volitvah v Državni zbor Republike Slovenije.

OBVESTILA
Obvestila društev in drugih organizacij

PLANINSKO DRUŠTVO DRAVOGRAD

PO KOROŠKI PLANINSKI POTI (OŽBALT - RDEČI BREG - PODVELKA) 
- sobota, 2. april 2022 
Vodnik in prijave:  Maksimiljan Kotnik 031 393 319 in Ivana Kotnik 051 315 963 ali maxkot@
siol.net in ivana.kotnik@gmail.com.
Tura: lahka nezahtevna pot (L), 5 ur hoje.
Prevoz: organiziran.
Opis ture:  Štartamo pri elektrarni Ožbalt. Nadaljujemo po Kapusovem grabnu do Cigeln-
ce, kjer se priključimo poti iz Lovrenca na Pohorju. Sledi vzpon do Lovske koče Klančnik 
(877 m), kjer je najvišja točka pohoda, nadaljujemo mimo cerkve Sv. Ignacija (energetske 
točke) in spust do Podvelke.

AVRIKLJI OKOLI ČRNE (ŠUMAHOV VRH – VELIKI VRH – PIKOV VRH - NAVERŠKI 
VRH – ČRNA) - sreda, 27. april 2022
Vodnik in prijave:  Kaja Kos, 041 256 673 ali kaja_kos@yahoo.com.
Tura:  L/Z, 5 ur hoje.
Prevoz: lasten prevoz.
Opis ture:  Tura poteka po uhojenih poteh nad Črno na Koroškem, vseskozi se odpirajo lepi 
razgledi na okoliške koroške vrhove (Peca, Uršlja, Raduha, Olševa, Smrekovec). Trajanje ture 
je 5h z možnostjo krajšanja iz Pikovega vrha nazaj v Črno.

KEGLJANJE - OBČINSKO TEKMOVANJE DVOJIC IN POSAMEZNO

02.04. 2022     3.kolo                                  09.04. 2022     4.kolo
23.04. 2022     finale posamezno
Tekmovanje se prične ob  15.00 na kegljišču športnega centra Dravograd.

1. MAJSKI NOČNI TURNIR - tradicionalni prvomajski nočni turnir v kegljanju

30.04.,  01. 05.  in 02.05. 2022, z začetkom ob 17.00.

NOGOMET - ONL Dravograd

03.04. 2022     10.kolo               10.04. 2022     11.kolo              24.04. 2022     12.kolo

Tekme se igrajo na igriščih na Viču, Libeličah in v Dravogradu, na umetni travi. 
Prva tekma se prične ob 9.00 in druga ob 10.10. 
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EKOLOGIJA
BESEDILO: Boris Kac , Svetovalna pisarna ENSVET Slovenj Gradec 

UGODNI KREDITI ZA OKOLJSKE 
NALOŽBE OBČANOV

Z adnji dan lanskega leta je bil ponovno 
objavljen javni poziv, katerega predmet 
so ugodni krediti občanom za različne 

okoljske naložbe. Poziv objavlja Eko sklad, slo-
venski okoljski javni sklad.
Predmet javnega poziva so okoljske naložbe, 
ki se bodo izvajale na območju Republike 
Slovenije in zajemajo enega ali več naslednjih 
ukrepov:
A) vgradnja naprav in sistemov za učinkovito 
ogrevanje in prezračevanje prostorov ter pri-
pravo tople vode;
B) vgradnja naprav in sistemov za povečanje 
rabe obnovljivih virov energije za ogrevanje 
prostorov in pripravo tople vode;
C) vgradnja naprav za proizvodnjo, soproizvo-
dnjo ali hrambo električne energije;
D) zmanjšanje toplotnih izgub toplotnega 
ovoja stavb;
E)  gradnja ali nakup skoraj nič-energijskih sta-
novanjskih stavb. Pravica do kredita se dodeli 
za gradnjo ali nakup nove eno ali dvostano-
vanjske stavbe, katere energijska učinkovitost 
bo v segmentu računske rabe energije za 
ogrevanje (Qh), izračunane po metodi za pa-
sivne stavbe “PHPP”, manjša ali enaka 25 kWh/
m2a (kilovatnih ur na kvadratni meter letno).
Kredit se lahko dodeli tudi za nakup eno ali 
dvostanovanjske stavbe, ki izpolnjuje pogoje, 
s strani prvega kupca – fizične osebe, če je bila 
prodajna pogodba ali druga veljavna listina 
z zemljiškoknjižnim dovolilom prodajalca za 
vpis lastninske pravice v korist kupca sklenje-
na po 1.1.2019;
F) nakup energijsko učinkovitih gospodinjskih 
aparatov;

G) nakup okolju prijaznih vozil;
H) odvajanje in čiščenje odpadnih in padavin-
skih voda;
I) nadomeščanje materialov, ki vsebujejo ne-
varne snovi, in ravnanje z biološko razgradljivi-
mi odpadki iz gospodinjstva;
J) učinkovita raba vodnih virov;
K) oskrba s pitno vodo.

Kriteriji pri določenih namenih so usklajeni 
z novimi standardi. Do kredita so po novem 
upravičene tudi naložbe v klimatske naprave! 
Predhodni javni poziv se je z objavo novega 
zaprl.

Nov javni poziv ohranja enako obrestno mero, 
ki znaša trimesečni EURIBOR + 1,3 %. Najvišji 
znesek  dodeljenega kredita na posamezno 
vlogo ni več omejen z zneskom 40.000 EUR! 
Odplačilna doba 20 let velja za naložbe v gra-
dnjo ali nakup nizkoenergijske  in skoraj nič-
-energijske stanovanjske stavbe in v obsežnej-
šo obnovo stanovanjskih stavb, ki vključuje 
izvedbo najmanj treh ukrepov.

Posamezen vlagatelj lahko za različne nalož-
be poda več vlog za dodelitev kredita na isti 
javni poziv, lahko pa za kredite za posamezno 
naložbo zaprosi tudi več upravičencev, pri če-
mer skupna višina tako odobrenih kreditov ne 
more preseči predračunske vrednosti prizna-
nih stroškov naložbe.

Za večino navedenih ukrepov Eko sklad raz-
pisuje tudi subvencije. Pri tem mora naložba 
izpolnjevati tako pogoje javnega poziva za ne-
povratna sredstva kakor tudi pogoje javnega 
poziva za kreditiranje! 



BESEDILO:  Valerija Glavica, dipl.m.s.; FOTOGRAFIJE:  arhiv NIJZ OE Ravne na Koroškem
PROMOCIJA ZDRAVJA28
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PAZITE, DA MAJHEN KLOP NE 
POSTANE VAŠ VELIK PROBLEM

S   pomladnimi meseci in vedno višjimi tem-
peraturami v prihajajočih mesecih priha-
jajo tudi klopi, ki lahko pošteno ogrozijo 

naše zdravje. V letu 2021 je zaradi vboda oku-
ženega klopa z virusom klopnega meningoen-
cefalitisa ( KME) v Sloveniji zbolelo 52 oseb. 
Med obolelimi je bilo 28 moških in 24 žensk. 
Najvišja stopnja obolevnosti je bila v primor-
sko-notranjski, sledita koroška in gorenjska 
regija.

KME povzročajo virusi, ki se z ugrizom klopa 
prenesejo v človeka. Okužba lahko poteka brez 
simptomov, kot lahka vročinska bolezen ali 
z znaki vnetja možganskih ovojnic in možga-
nov. Poteka v dveh fazah: neznačilni vročinski 
bolezni sledi obdobje brez težav in nato vne-
tje osrednjega živčevja. Možnost zdravljenja 
so omejene zgolj na lajšanje znakov bolezni, 
ki trajajo, dokler organizem ne premaga pov-
zročitelja. Prav zato je zaščita pred vbodom in 
preventivno cepljenje še toliko bolj smiselno.

Cepljenje proti KME je dokazano naj-
učinkovitejši ukrep za preprečevanje 
klopnega meningoencefalitisa, pripo-
roča se vsem osebam od enega leta sta-
rosti naprej, ki se gibljejo ali živijo v obmo

čju, kjer je KME endemičen. Za osnovno za-
ščito se cepimo s tremi odmerki cepiva.
Cepljenje proti klopnemu meningoencefa-
litisu  je na voljo skozi vse leto. Sicer pa pri-
poročamo, da se cepljenje s prvima dvema 
odmerkoma opravi v zimskih mesecih, da se 
vzpostavi zaščita pred boleznijo še pred aktiv-
nostjo klopov. V toplem delu leta, ko so klopi 
aktivni in je potrebna čim hitrejša zaščita, se 
lahko uporabi “pospešene sheme cepljenja”.

Od leta 2019 se odrasli, stari 49 let (generaci-
je 1970, 1971, 1972 in 1973), proti klopnemu 
meningoencefalitisu lahko cepijo pri izbranem 
zdravniku v breme obveznega zdravstvenega 
zavarovanja (OZZ). Cepljenje v breme OZZ pri-
pada tudi otrokom, starim tri leta ( letniki 2016, 
2017, 2018 in 2019) cepljenje lahko opravijo pri 
izbranem pediatru. 

Samoplačniško cepljenje proti klopnemu me-
ningoencefalitisu je mogoče pri izbranem 
zdravniku in na območnih enotah NIJZ. Na 
NIJZ OE Ravne na Koroškem se je na cepljenje 
potrebo predhodno naročiti. To lahko storite 
od ponedeljka do četrtka, od 11.00 do 14.00  
in v petek od 11.00 do 12.00, na tel. št. 02 87 
05 608.

 0 DAN        1-3 mesece   9–12 mesecev                                    3 LETA                                           5 LET
                                                                                                                                                PO 60.LETU STAROSTI NA 3 LETA

             0 DAN    14. dan        9–12 mesecev                                 3 LETA                                     5 LET
                                                                                                                                                PO 60.LETU STAROSTI NA 3 LETA

SHEMA 
CEPLJENJA

POSPEŠENA 
SHEMA 

CEPLJENJA
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Kako lahko preprečimo vbod klopa ?
Človek dobi klopa, ko oplazi npr. grmovje in ga klop zazna s svojimi čutili. Med zadrževanjem v 
naravi je pomembno, da uporabljamo svetla oblačila iz gladkega materiala, ki klopom onemo-
gočajo, da bi se oprijeli. Odkrite dele telesa večkrat premažemo s snovmi, ki odganjajo mrčes 
(repelenti). Ko se vrnemo domov je pomembno, da opravimo temeljit pregled telesa. Posvetimo 
se predvsem poraščenim delom telesa, kožnim gubam, uhljem, pazduham in dimljah. 

Kako odstranimo klopa iz kože? 
Če klopa opazimo, ga odstranimo takoj. Klopa primemo s koničasto pinceto čim bližje koži in ga 
z enakomernim gibom izvlečemo. Pomembno je, da ga ne primemo za telo, temveč za glavico. 
Stisk telesa lahko namreč pospeši izločanje okužene sline v kožo. Če deli klopa ostanejo v koži, 
tudi te čimprej odstranimo. Na klopa ne dajemo olja, alkohola in drugih tekočin, ker je verjetnost 
za okužbo pri takem odstranjevanju večja. Po odstranitvi klopa očistimo kožo z alkoholom ali pa 
kar z vodo in milom.



V življenju se dostikrat znajdemo na prelomnicah, ki od nas zahtevajo odločitve z dolgo-
ročnim vplivom na našo prihodnost. Tudi države se temu ne morejo izogniti in Slovenija 
je bila v takšnih situacijah že kar nekajkrat.  

Trenutno živimo v svetu, ki se na poseben način poskuša postaviti na novo, gledano iz 
različnih zornih kotov, geostrateških, varnostnih, ekonomskih, političnih in številnih dru-
gih. Na osnovi tega je zelo pomembno, kdo bo v prihodnje vodil našo državo in kakšne 
vrednote bodo prevladale v naši družbi.

Po tehtnem razmisleku sem se odločila, da tokrat k razvoju naše države tudi sama pri-
spevam svoje znanje in več desetletne izkušnje vodenja lokalne skupnosti. Iskreno pri-
čakujem vašo podporo in pomoč, saj smo skozi desetletja skupnega dela znali in hoteli 
združevati moči za bogatitev naše skupnosti tako v materialnem kot v duhovnem smislu. 
Ponosna sem, da smo vedno znali uskladiti različnosti med nami, se dogovoriti za skupno 
dobro in najti najugodnejšo pot za dosego dogovorjenega. Še enkrat se vam zahvaljujem 
za to nesebično sodelovanje. 

Prepričana sem, da država zdaj bolj kot kadarkoli prej potrebuje strpne in izkušene zasto-
pnike v Državnem zboru, takšne zakonske odločevalce o načinu življenja v državi, ki so s 
svojim dosedanjim delom že dokazali, koliko jim pomeni enakomeren razvoj skupnosti, 
dobrobit za vsakogar, prijetno in zdravo okolje, kulturna in športna razvitost, dober go-
spodarski razvoj, upoštevanje enakosti pred zakonom, korektnost razporejevalcev pomo-
či vsem tistim, ki so je potrebni in še bi lahko naštevala. Ljudje smo ustvarjeni tako, da v 
življenju vedno potrebujemo neko zagotovilo, pa naj si bo to za nakup materiala ali za 
ureditev nekega stanja in tako je tudi z volitvami. 

Zagotovo si občanke in občani naše občine poleg spodbudnega in stabilnega okolja za 
življenje, digitalizacije, socialno-tržnega gospodarskega razvoja, urejenega trga dela zlasti 
za mlade kot tudi dobrega statusa za starejše, zadovoljivega števila stanovanj, neovira-
nega dostopa do javnega zdravstva, primernega razvoja lokalne skupnosti in pestrega 
društvenega življenja zaslužimo že desetletja obljubljeno izgradnjo obvoznic mesta Dra-
vograd v sklopu izgradnje tretje razvojne osi, ki se trenutno izvaja v delu od Velenja do 
Slovenj Gradca. Prav tako je za nas nujno potrebna izgradnja novega, modernega zdra-
vstvenega doma. 

Čas je, da se naša dolgoletna prizadevanja za realizacijo teh investicij prenesejo na državni 
nivo, zato so volitve idealna priložnost za te zagotovitve. 

Zgrabimo ponujeno priložnost in izvolimo državnega poslanca iz svoje sredine, saj je na-
tančno poznavanje naših potreb, tudi želja in delovanja javne uprave v povezavi z veliko 
mero strpnosti, volje in pozitivne energije, garant za realizacijo mnogih projektov. Zatorej 
je slogan »odločno naprej« še kako pravi.

Marijana Cigala

SPOŠTOVANE OBČANKE IN OBČANI!

Marijana
Cigala



A V T O D E L I ,  M A Z I V A ,  D O D A T N A  O P R E M A  

AKCIJSKE CENE AKUMULATORJEV IN OLJA ZA
KMETIJSKO MEHANIZACIJO

- AKUMULATOR BANNER BPOWER 72AH, SAMO 72 EUR!
- AKUMULATOR BANNER BPOWER 95AH, SAMO 95 EUR!  
- TRAKTORSKO OLJE MODRIČA HD S3 15W40  10/1, SAMO 27,9 EUR
- TRAKTORSKO OLJE MODRIČA MAXIMA TURBO15W40 10/1, SAMO 38,5 EUR
- TRAKTORSKO OLJE MODRIČA AGROMAX C 10W30 10/1, SAMO 31,9 EUR

OLJNI CENTER IN AVTODELI
MARIBORSKA CESTA 38

 DRAVOGRAD
 

DELOVNI ČAS: PONEDELJEK - PETEK, OD 8.00 DO 16.00
KONTAKT: 041 400 445


