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VSEBINA
Stičišče od 1. junija do 30. junija 2022

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

Fotografija na naslovnici: Zdenko Kupčič
Rok za oddajo vsebin za julijsko in avgustovsko številko je 15. junij 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, junij 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. JUNIJA  DO 30. JUNIJA 2022

Napoved dogodka:  HRANILNICA IN POSOJILNICA V SPODNJEM DRAVBERGU

Bili smo tam

Obvestila

Ekologija: ZAMRZOVALNIK

Promocija zdravja: SVETOVNI DAN BREZ TOBAKA
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DAN ZA ... IZBOR PRIREDITEV IN DOGODKOV
Dogajanje v naslednjih tednih. Izbor edinstvenih dogodkov, ki jih gotovo ne bomo zamudili.

OSREDNJA OBČINSKA PROSLAVA OB DNEVU DRŽAVNOSTI
četrtek, 23. junij

05
STRAN

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

SREČANJE UPOKOJENCEV KOROŠKELetošnjo proslavo bodo oblikovali svečani govornik, Pihalni orkester Šentjanž ter akustična 
zasedba Hedera Vento s svojo intermedijsko predstavo, ki vključuje akustično glasbo, video 
projekcijo reke Drave, zvočno krajino reke Drave, posneto glasbeno atmosfero, igralca, ki z 
mimiko izražata vsebino glasbe ter Dravograjski sekstet, ki poje ljudske pesmi o Dravi. Namen 
te predstave je na  prikazati Dravo skozi več dimenzij – kako izgleda, kako se sliši, kako se čuti 
in kako vpliva na ljudi.                                                                     
Ob 20.30, Dvorec Bukovje

Člani društev upokojencev s Koroške se bodo tokrat srečali v Dravogradu. V kulturno-zabavnem pro-
gramu od 8. do 18. ure bo na ogled razstava ročnih del,  revija pevskih zborov koroških društev upoko-
jencev ter nastopi posameznikov in skupin. Srečanje pa bodo zaključili s plesom.

Ob 8.00, dvorana ŠPiC D

sreda, 29. junij

MEDNARODNI VOKALNI FESTIVAL DRAVOGRAD - SUHA
petek, 10. junij

Ponovno ob običajnem času, 10. in 11. junija 2022, vabi 29. mednarodni in 22. prekomejni 
vokalni festival Dravograd-Suha spet na poseben kulturni presežek. Odlične vokalne skupine 
iz Avstrije (Zwo3wir, Oktetu Suha)  Slovenije (Elinor ensemble, Dravograjski sekstet) in Irske 
(Ardú) bodo lepoto in pisanost evropskih kultur predstavile na suškem gradu in v cerkvi sv. 
Vida v Dravogradu.
Ob 20.00, cerkev sv. Vida

KRESNA NOČ NA GRAJSKI BAJTI
petek, 24. junij

Lansko leto smo prvič prižgali kres pri Grajski bajti kot uvodno prireditev ob praznovanju 
občinskega praznika. In tudi letos bo tako, saj se bo tam odvijala druga kresna noč s kresom 
pri ruševinah gradu ter ob glasbi Mirana Vavčeta in Adrijane Kamnik. Slednja bo odpela tudi 
večino svojih nastopov s šova  »Znan obraz ima svoj glas«. V primeru slabega vremena pri-
reditev odpade. Vstopnine ni. Vabijo vas JZ Dravit, KS Dravograd, PGD Dravograd in kolektiv 
Grajske bajte.
Ob 21.00, Grajska bajta
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ODKRITJE SPOMINSKE PLOŠČE V SPOMIN NA PRVO SLOVENSKO HRANILNICO
Na stavbi sedanje NLB v trgu Dravograda bomo odkrili ploščo v spomin na 
začetek delovanja prve slovenske hranilne banke leta 1888. V programu bo 
nastopil Andrej Ofak. Več o tem na strani 12.
Ob 11.00, pred NLB Dravograd

Športni dogodki

Turizem, zabava

Mladinske dejavnosti Drugi dogodki

IZBOR PRIREDITEV IN DOGODKOV V BARVAH

Kulturni dogodki
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SREDA, 1. junij

TOREK, 7. junij
DIHAJMO Z NARAVO
MCD vas vsak torek vabi na skupne sprehode po naravi.
Ob 10.00, pred dvorcem Bukovje

PLES SPOMINOV – DAN ŠOLE OŠ ŠENTJANŽ 
Dan šole bodo praznovali  ob 170-letnici šolstva v Šentjanžu.
Ob 17.00, Telovadnica OŠ Šentjanž

MEDNARODNI VOKALNI FESTIVAL DRAVOGRAD - SUHA
Ob gostiteljih, Dravograjskem sekstetu in  Oktetu Suha, bodo nastopili še Elinor 
ensemble (SLO), Zwo3wir (AUT) in Ardú iz Dublina (IRL).  Vstopnina je 7 €.
Ob 20.00, cerkev sv. Vida

SOBOTA, 11. junij

SREČANJE PRAPORŠČAKOV
Praporščaki Slovenije se bodo zopet tradicionalno zbrali na strokovnem 
usposabljanju in druženju v Bukovju.
Ob 9.00, pred dvorcem Bukovje

PETEK, 10. junij

ODPRTJE RAZSTAVE KLEKLJANE ČIPKE MIRE
Mira Časar se je s klekljanjem pričela ukvarjati pred 30 leti. Prehodila je dolgo 
pot učenja vedno novih tehnik, ki se še vedno ni zaključila. Spoznajte klekljanje 
preko njenih čipk, ki so uporabne  v našem vsakdanjem življenju. Razstava bo na 
ogled v delovnem času Infopisarne do 26. junija.
Ob 19.00, Infopisarna Dravograd

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

DEŽELAK JUNAK 2022
Tudi letos se bo s 1. junijem začela pisati nova dobrodelna pravljica, ki je 
Slovencem in Slovenkam še kako poznana: DEŽELAK JUNAK! Že osmo dobrodelno 
karavano z Deželakom na čelu, bomo v Dravogradu pričakali, pozdravili in 
pospremili na nadaljnjo pot v soboto, 4. junija ob 11. uri.
Ob 11.00, na obnovljenem mostu

SOBOTA, 4. junij

ČETRTEK, 16. junij
BRANJE OB KAVI
Vabita Društvo upokojencev Dravograd in Knjižnica Dravograd. Na srečanjih ob 
kavi se bomo pogovarjali o knjigah, ki smo jih prebrali in jih želimo priporočiti 
drugim. Tokrat o knjigah, ki nam bodo popestrile vroče poletne dni. Vabljeni!
Ob 10.00, Knjižnica Dravograd

TOREK, 14. junij

PETEK, 17. junij
DVORNI GLASBENI VEČER - NASTJA GABOR
Udeleženka šova »Znan obraz ima svoj glas« bo nastopila v dvornem ambientu. 
Vstopnina je 5 €. V primeru dežja bo koncert v dvorani dvorca. 
Ob 20.30, pred dvorcem Bukovje



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

SREČANJE UPOKOJENCEV KOROŠKE
Člani društev upokojencev s Koroške se bodo tokrat srečali v Dravogradu. 
Ob 8.00, dvorana ŠPiC D

ODPRTJE OBMOČNE LIKOVNE RAZSTAVE
Pregledna letna razstava bo odprta v delovnem času Infopisarne  do konca 
meseca avgusta.
Ob 19.00, Infopisarna Dravograd

OD LIPE DO LIPE V LIBELIČAH
Ob 15.00, Bičivnek Libeliče

OSREDNJA OBČINSKA PROSLAVA OB DNEVU DRŽAVNOSTI
Koncert Pihalnega orkestra Šentjanž, svečani govor  in intermedijska predstava 
z naslovom »Je na Dravi mhlica«, v izvedbi skupine Hedera Vento in 
Dravograjskega seksteta. Več o tem na strani 4.
Ob 20.30, Dvorec  Bukovje

XIV. JAMNIKOV MEMORIAL
Turnir v nogometu. Igra se 7+ 1 in  po pravilih ONL. Več na strani 13.
Ob 9.00, igrišče na Viču

SPOMINSKA SVEČANOST PRI JUNČKU
Ob 11.00, spomenik pri Junčku
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SOBOTA, 18. junij SOBOTA, 25. junij

TOREK, 21. junij

TOREK, 28. junij

NEDELJA, 26. junij

NEDELJA, 19. junij

ČETREK, 23. junij

TEK NA SKALO  IN 2. KRAJEVNI PRAZNIK KS DRAVOGRAD
Osrednji dogodek bo prvi gorski tek na Skalo, ob tem pa bo še tradicionalni dvig 
zastave na Skali ter razvedrilne igre za otroke in družine. Poskrbljeno bo tudi za 
pijačo in jedačo. Vabijo vas JZ Dravit, KS Dravograd, Apex group in PD 
Dravograd. Podrobnosti si priberite na strani 14.
Ob 9.00, igrišče in brunarica na zgornji Meži

SREDA, 29. junij
PETEK, 24. junij

KRESNA NOČ NA GRAJSKI BAJTI
Na Grajski bajti se bo letos odvila druga kresna noč s kresom pri ruševinah 
gradu ter ob glasbi Mirana Vavčeta in Adrijane Kamnik, ki bo odpela tudi večino 
svojih nastopov s šova  »Znan obraz ima svoj glas«. V primeru slabega vremena 
prireditev odpade. Vstopnine ni. Vabijo vas JZ Dravit, KS Dravograd, PGD 
Dravograd in kolektiv Grajske bajte. 
Ob 20.30, Dvorec  Bukovje

20. SPOMINSKI POHOD NA KOŠENJAK
Pohod je posvečen osamosvojitvenim dogodkom v občini Dravograd v letih 
90/91, dnevu državnosti Republike Slovenije, občinskem prazniku občine 
Dravograd in prazniku KS Dravograd.
Ob 8.45, Planinski dom Košenjak

KRAJEVNI PRAZNIK NA OJSTRICI S KONCERTOM GODBE NA PIHALA 
OJSTRICA IN KIMPERK TEATROM
Vabijo KS Dravograd, Krajevni odbor Ojstrica, GP Ojstrica in Kimperketater.
Ob 18.00, večnamenska dvorana pri POŠ Ojstrica

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



PRED DVORCEM BUKOVJE

petek, 
17. junij, 
ob 20.30

NASTJA GABOR
Znan obraz ima 

svoj glas

Območna izpostava Dravograd

Vstopnina  5 €



V PETEK, 10. JUNIJA, OB 11.00, BODO NA STAVBI NLB DRAVOGRAD ODKRILI SPOMINSKO PLOŠČE V 
SPOMIN NA PRVO SLOVENSKO HRANILNICO.  V KULTURNEM PROGRAMU BO NASTOPIL ANDREJ OFAK. 
VABLJENI!

HRANILNICA IN POSOJILNICA V 
SPODNJEM DRAVBERGU

K onec 19. stoletja so v Dravogradu in 
okolici  vladale  hude razmere. Tujci so 
si prilaščali  slovensko  zemljo in v na-

črtu so imeli ponemčiti ves levi  breg Drave 
vse do Radelj. V Dravogradu niso dovoljevali 
mešane  osnovne  šole, češ, da je  kraj  tako 
ali tako  »nemški.«  Zadolžene   slovenske 
kmete so spravljali v hudo odvisnost  in za-
radi nemogočih posojilnih pogojev so cela 
območja  padla v njihove roke.

Kotnik preko  30 let. Josip Rozman, župnik v Čr-
nečah, je vodil tajniške posle dolgih 25 let. Na 
uspešnost poslovanja kaže tudi  to, da so  na  
občnem zboru leta  1890  imeli 180 članov in 
40.000 GLD denarnega  prometa. 

Na rednih   občnih zborih  so po potrebi volili 
nove člane  načelstva. Hranilnica je  postala 
že toliko močna, da je  leta 1902 odkupila 
hišo sredi trga poleg cerkve sv. Vida. Zgoraj 
so bili poslovni prostori, spodaj gostišče, 
pozneje vse skupaj Narodni dom. Od sredi-
ne  leta 1922 naprej so pisali Dravograd in 
ne več Spodnji  Dravberg. Da bi si zagotovili 
lastno pisarniško moč, so  leta 1923 na  la-
stne stroške  poslali učenca v zadružno šolo 
v Ljubljano. Hranilnica in posojilnica Dravo-
grad  je ves čas, kljub občasnim težavam, 
uspešno delovala vse do leta 1947, ko je bila 
likvidirana.

Spominska plošča na stavbi  (tedaj Goeni-
tzerjeva hiša) naj  rodove   spominja na bese-
de kaplana Dragutina Rousa, ki jih je članom 
načelstva Hranilnice zapisal, ko je  moral za-
pustiti Dravograd: »Brez truda ni boja, brez 
boja ni zmage, brez zmage ni slave… dobra 
reč potrebuje veliko časa, da se razvije. Ko-
roški Slovenci vas posnemajo, Vi stojite na 
straži  mile slovenske domovine.«

V takih razmerah je  kaplan  Dragotin Rous 
predlagal ustanovitev  slovenske hranil-
nice, da bi reševala slovenski živelj v teh  
krajih. Za to zamisel je  pridobil  napredna  
kmeta Franca Kogelnika - Klančnika in Do-
minika  Kotnika - Zupanca, kasneje pa  še 
Lenarta Kuharja - Lužnika. Občni zbor so 
sklicali  22. aprila 1888 in ustanovili  Hranil-
nico in posojilnico  v Spodnjem Dravbergu. 
15. maja  je bila vpisana v sodni register in 
je  pričela delovati.  To je  med Nemci pov-
zročilo pravi preplah in pri škofiji so  dose-
gli, da so  kaplana Rousa premestili, kar pa 
ni zavrlo delovanja dravograjske  hranilnice.

Kako pokončno so vztrajali dokazuje to, da 
je Dominik Kotnik  nadaljeval  kar 37 let, 
Franc Kogelnik v načelstvu  39 let in Luka
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NAPOVED DOGODKA
BESEDILO: Vlado Mrzel



BREZPLAČNA IZPOSOJA E-KOLES

NOVO!

Na dvorcu Bukovje imate možnost brezplačne izposoje dveh 
električnih koles GIANT TALONE.

Koristite ju lahko na ure ali celodnevno.
Najave in rezervacije:  direktor@dravit.si 

ali 040 186 368 - Žare.

1.TEK NA

SKALO 
NEDELJA, 26.JUNIJ , OB 8.00

PRIJAVE: WWW.TEKNASKALO.SI

ŠTART: IGRIŠČE POD BIVŠIM SMUČIŠČEM NA MEŽI
CILJ: PARKIRIŠČE PRI DVORCU BUKOVJE

DOLŽINA: 4160 METROV
VZPON: 359 METROV N.V 

 

ZA VEČ INFORMACIJ POKLIČI ORGANIZATORJI:
069 674 415

APEX GROUP, JZ DRAVIT, KS
DRAVOGRAD, PLANINSKO
DRUŠTVO DRAVOGRAD 

  +  2. KRAJEVNI PRAZNIK KS DRAVOGRAD
+  TRADICIONALNI DVIG ZASTAVE NA SKALI 

+  RAZVEDRILNE IGRE ZA OTROKE IN DRUŽINE
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BILI SMO TAM   Otvoritev razstave Mirka Vodopivca,  28.4. 2022
FOTOGRAFIJE: Franci Kotnik

Koncert MPZ DU Dravograd, 13.5. 2022  BILI SMO TAM
FOTOGRAFIJE: Franci Kotnik
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BILI SMO TAM   Srečanje koroških likovnikov,  14.5. 2022
FOTOGRAFIJE: JZ Dravit
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Območna revija pevskih zborov, 14.5. 2022  BILI SMO TAM
FOTOGRAFIJE: Franci Kotnik
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BILI SMO TAM   Dan kulture na Štrekni, 21.5. 2022
FOTOGRAFIJE: Franci Kotnik
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FOTOGRAFIJE:  Franci Kotnik
Koncert POŠ ob slovesu Lojzeta Lipovnika, 22.5. 2022  BILI SMO TAM
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DRUŠTVO UPOKOJENCEV DRAVOGRAD

ENODNEVNI IZLET V NEZNANO - četrtek, 16. junija 2022.

Vse informacije (cena, čas odhoda in pogoje udeležbe) dobite v pisarni društva vsak 
ponedeljek od 9 - 12. ure ali na telefon 02 87 83 747. 
Prijave zbiramo do ponedeljka,  13. junija 2022.
Vljudno vabljeni!

DRUŠTVO DIABATEIKOV DRAVOGRAD – POLŽKI

SEJA IO DDD POLŽKI, PREDAVANJE IN PIKNIK - sobota, 18.6. 2022 ob 17.00  

PIKNIK PLAC »ERVIN« OB DRAVI.

PRISPEVEK 5 EUROV NA ČLANA ZA HRANO IN PIJAČO. 

Prijave sprejemamo: 
-   v prostoru društva v Dravogradu, vsak torek  od 10. do 12.  ure,
-   DOBNIK Milena :  031 897 576,    
-   HERMAN Metoda:  040 852 704,
-   SVEČEK Julka : 041 804 448, 
-   na e-pošto tajništva: ddd.polzki@gmail.com.

OBVESTITE ŠE ČLANE, KI NE BEREJO ELEKTRONSKE POŠTE. 

OBVESTILA
Obvestila društev in drugih organizacij

PLANINSKO DRUŠTVO DRAVOGRAD

VUHRED – SV. ANTON TKT - sobota, 4. junij 2022
Vodnik in prijave:  Danilo Golob 031 316 430, danilo.golob@amis.net.  
Tura:  K2-3/S2-3, trajanje ture 2 uri 30 min.
Prevoz: lasten prevoz.
Opis ture:  Kolesarska pot povezuje zaselke poseljene po severnih pobočjih zahodnega 
Pohorja. Izhodišče je na spodnjem trgu oz. na parkirnem prostoru Zdravstvenega doma – 
Lekarne Vuzenica. Pot poteka po dolini Plavžnice, nakar se po dobrih 4 km zarije v Primoški 
vrh in se začne dvigati proti naselju Sveti Primož na Pohorju. Od tu se pot počasi vzpenja 
proti smučišču Mala Kopa. Nato se pot začne spuščati proti Svetemu Antonu na Pohorju. 
Po 22 km pot zavije levo proti cerkvi sv. Antona Padovanskega, od koder se po ob zasluže-
nem počitku ponujajo čudoviti razgledi na zgornjo Dravsko dolino. Sledi spust do podolja 
Vuhreščice do Vuhreda. Pot se nadaljuje levo ob desnem bregu Drave proti Šentviškemu 
polju in Svetemu Vidu ter naprej do Vuzenice.

OKNO IN LEDENA JAMA V PECI - nedelja, 19. junij 2022
Vodnik in prijave:  Kaja Kos, 041 256 673 ali kaja.kos@yahoo.com.  
Tura:  lahka nezahtevna tura (L/Z), 6 ur hoje.
Prevoz: lasten prevoz.
Opis ture:  Iz Koprivne se bomo po manj znani poti podali na Veško Planino in po grebenu 
na Bistriško Špico. Vmes si bomo ogledali skrivnosti gore Pece- ledeno jamo in okno. Po 
klasični poti se vrnemo nazaj do Kumra, kjer se bomo okrepčali.

GORA OLJKA- sobota, 25. junij 2022
Vodnik in prijave:  Daniel Gorišek, 040 239 474 ali danilo.gorisek@gmail.com.  
Tura:  lahka nezahtevna pot (L), 4 ure hoje.
Prevoz: z osebnimi avtomobili.
Opis ture:  Iz Dravograda se odpeljemo v kraj Šmartno ob Paki, od tam pa po poti skozi 
gozd na Goro Oljko.  To je hrib, ki leži vzhodno od Šmartnega ob Paki. Na vrhu stoji cerkev 
svetega Križa, ki je bila zgrajena sredi 18.stoletja. Le nekaj metrov pod vrhom pa se nahaja 
planinski dom, ki je odprt vsak dan, razen ponedeljka. Z vrha, čigar staro ime je Križna gora, 
je lep razgled na Posavsko hribovje, Paški Kozjak, del Pohorja in vzhodnih Karavank ter Ka-
mniško Savinjskih Alp. Pohod je popolnoma nezahteven primeren za vse, na planinskem 
domu je dobra in poceni hrana.

NOGOMET - ONL Dravograd

05.06. 2022               17. krog 
12.06. 2022               18. krog

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

ZAMRZOVALNIK

Z amrzovalnik je naprava, ki je name-
njena zamrzovanju in dolgotrajnemu 
shranjevanju živil pri nizki temperatu-

ri. Zamrzovalnik deluje na enakem principu 
kot hladilnik. Tudi zamrzovalniki so večinoma 
kompresorskega tipa, kar pomeni, da njiho-
vo notranjost prek uparjalnika hladi hladilna 
tekočina, ki oddaja toploto v okolico preko 
hladilnih reber kondenzatorja na zadnji strani 
naprave.

Zaradi velike temperaturne razlike, ki jo na-
prava vzdržuje med okolico in notranjostjo, 
je poraba električne energije mnogo ve-
čja kot pri hladilnikih. Zamrzovalnik je med 
največjimi porabniki električne energije v 
gospodinjstvu! S pravilno izbiro in upora-
bo aparata pa lahko bistveno prispevamo 
k zmanjšanju rabe električne energije in s 
tem k manjšemu obremenjevanju okolja.

Po podatkih Elektro Ljubljana porabimo v 
slovenskih gospodinjstvih za delovanje za-
mrzovalnikov in hladilnikov približno tretjino 
električne energije porabljene v gospodinj-
stvih. Z zamrzovalnikom je opremljenih kar 
86 % slovenskih gospodinjstev, s hladilni-
kom pa skoraj vsa. Zato je zelo pomembno, 
da se ob nakupu odločimo za energijsko 
učinkovit aparat, ki sicer stane nekoliko več, 
zato pa porabi 40 do 60 % energije manj. 
V okviru programov za učinkovito rabo 
energije so bili sprejeti številni ukrepi, med 
drugim tudi obvezno označevanje gospo-
dinjskih aparatov z energetsko nalepko.

V državah Evropske unije je za večino go-
spodinjskih aparatov uporaba energetske 
nalepke obvezna. Gospodinjski stroji so gle-
de na energijsko učinkovitost razvrščeni v 
razrede; in sicer od razreda A do G. Razred 
A pomeni najmanjšo rabo energije oz. večjo 
energijsko učinkovitost, razred G pa največjo 
rabo energije oz. manjšo energijsko učinko-
vitost. V državah Evropske unije že od leta 
1999 ni več dovoljena prodaja zamrzovalnih 
omar, ki sodijo v energetske razrede slabše 
od C; in zamrzovalnih skrinj, ki sodijo v ener-
getske razrede F in G.

Proizvajalci naprav navajajo podatke o rabi 
energije za posamezne modele zamrzoval-
nikov in hkrati opozarjajo, da je dejanska 
poraba električne energije odvisna od nači-
na uporabe aparata. Da bo vaš zamrzovalnik 
dejansko energijsko učinkovit, upoštevajte 
naslednje napotke:
•  Zamrzovalnik postavite v klet ali drug hla-
den prostor, saj visoka temperatura prostora, 
v katerem naprava stoji, poveča porabo ele-
ktrične energije!
•  Poskrbite za zadostno kroženje zraka v 
okolici zamrzovalnika in s tem zadostno hla-
jenje kondenzatorja in kompresorja!
•  Pravilna nastavitev temperature hlajenja je 
zelo pomembna! Da se ohrani visoka kako-
vost živil, zadošča nastavitev temperature na 
–18 0C. Vsaka stopinja znižanja temperature 
v zamrzovalnem prostoru pomeni približno 
5 % višjo porabo električne energije.
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K   ajenje je dejavnik tveganja za razvoj bole-
zni srca in ožilja, bolezni dihal, raka pljuč in 
številnih drugih rakov. Povečuje smrtnost 

zaradi bolezni srca in ožilja ter dihal, okužb, 
sladkorne bolezni in številnih drugih bolezni. 
Pri bolnikih, ki imajo kronične bolezni poveza-
ne s kajenjem, opustitev kajenja zmanjša tve-
ganje za nadaljnje zaplete in podaljša pričako-
vano življenjsko dobo.

Raziskava, ki je bila opravljena v letu 
2020 je pokazala, da med polnoletni-
mi prebivalci Slovenije kadi vsak četrti.

Tudi elektronske cigarete so škodljive za 
zdravje in škodljivih učinkov njihove uporabe 
na zdravje ne smemo podcenjevati. Podatkov 
o škodljivih učinkov na srce, ožilje in dihala 
je vedno več. Uporaba elektronskih cigaret 
pa je povezana tudi s povečanim tveganjem 
za bolezni srca, žilja in dihal. Znano je, da vse 
elektronske cigarete, ki vsebujejo nikotin, lah-
ko povzročijo zasvojenost. Elektronske ciga-
rete niso vrsta pomoči pri opuščanju kajenja. 
Tobačni izdelki za oralno uporabo prav 
tako vsebujejo nikotin in lahko povzročijo za-
svojenost in niso varna zamenjava za kajenje.  
Le popolna opustitev uporabe katerihko-
li tobačnih, povezanih ali drugih izdelkov 
z nikotinom zagotavlja posamezniku, da 

se izogne izpostavljenosti škodljivim sno-
vem in škodljivim posledicam uporabe.
 
Vsem kadilcem, ki želijo opustiti kajenje, svetu-
jemo, da se vključijo v številne brezplačne pro-
grame za opuščanje kajenja v Sloveniji.
•  V zdravstvenih domovih po celi Sloveni-
ji v okviru Zdravstveno-vzgojnih centrov in 
Centrov za krepitev zdravja usposobljeni stro-
kovnjaki nudijo brezplačno podporo pri opu-
ščanju kajenja v obliki skupinskih delavnic ali 
individualnega svetovanja. 
•  Na brezplačnem svetovalnem telefonu 
za pomoč pri opuščanju kajenja lahko klica-
telji pridobijo vse potrebne informacije glede 
opuščanja kajenja, Dosegljivi so na telefonski 
številki: 080 2777, vsak dan od 7.00 - 10.00 in 
od 17.00 – 20.00.
•  Svetovanje za opuščanje kajenja je dostopno 
tudi na spletnem forumu https://med.over.
net.
•  V lekarnah so na voljo različne oblike niko-
tinskega nadomestnega zdravljenja (žvečilke, 
obliži in inhalatorji). Zdravila na recept pred-
piše osebni zdravnik, stroške nikotinskega na-
domestnega zdravljenja in zdravil na recept pa 
krije posameznik.
•  Programe preprečevanja kajenja in pomoči 
pri opuščanju kajenja v različnih okoljih izvaja-
jo tudi nevladne organizacije.



 
V PROSTORIH AMZS DRAVOGRAD,

MARIBORSKA CESTA 60 
 DRAVOGRAD

 

KONTAKT: 041 727 288 

POSKRBI, DA TI NE BO
VROČE!

 POLNJENJE KLIMATSKIH NAPRAV  S  PLINOM R134A IN R1234YF! 


