
št.32
www.dravit.si

PROGRAM PRIREDITEV IN DOGODKOV V OBČINI DRAVOGRAD

MAREC
2015št.98

www.dravit.si

PROGRAM PRIREDITEV IN DOGODKOV V OBČINI DRAVOGRAD

DECEMBER 2022
JANUAR 2023



03
STRAN

VSEBINA
Stičišče od 1. decembra 2022 do 31. januarja 2023

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

Fotografija na naslovnici: Zdenko Kupčič
Rok za oddajo vsebin za februarsko številko je 16. januar 2023

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 od-
bor: Robert Preglau, Žarko Tomšič, Katja Čevnik. Sedež izdajatelja: Bukovje 13, 2370 Dravograd. Zbiranje informacij 
o prireditvah: Robert Preglau, e-pošta: robert.preglau@jskd.si, tel: 02 8723 581. Jezikovni pregled: Franja Rubhof. 
Oglaševanje v Stičišču: tajništvo JZ Dravit, e-pošta: dvorecbukovje@dravit.si, tel: 02 8723 583. Naklada: 3200 izvo-
dov. Prelom in priprava za tisk: JZ Dravit, december 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. DECEMBRA  2022 DO 31. JANUARJA 2023

Kotiček Občine Dravograd: VOŠČILO  

LOKALNE VOLITVE 2022 – DRUGI KROG

KOROŠKA MREŽA PODPORNEGA OKOLJA ZA MLADE, KOR-NET 

Pretekli dogodek:  SHOD ČAROVNIC Z REKORDNIM OBISKOM

Bili smo tam

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

OTROŠKI BOŽIČNI KONCERT
sobota, 17. december
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DAN ZA ... IZBOR PRIREDITEV IN DOGODKOV
Dogajanje v naslednjih tednih. Izbor edinstvenih dogodkov, ki jih gotovo ne bomo zamudili.

BELINA ME POMIRJA
ponedeljek, 23. januar

Prvi tovrstni koncert na Koroškem, kjer se bodo predstavili mladi talenti, ki jih združuje veselje 
do petja. Otroci se bodo predstavili izključno z božičnimi pesmimi, lahko z lastnimi ali prired-
bami, ter tako predstavili svoj talent.
Ob 17.00, Dvorec Bukovje

KONCERTI PIHALNIH GODB

Konec leta godbe na pihala naše občine tradicionalno pripravijo koncerte. Prva bo tokrat 
Godba na pihala Trbonje, ki vas vabi, da jim prisluhnete v gasilskem domu Trbonje. V goste so 
povabili vrtčevske in osnovnošolske otroke, KD Brod in Adija Smolarja. Nato vas v telovadnico 
OŠ Dravograd vabi Godba na pihala Ojstrica s praznično filmsko plesno pravljico. Pihalni or-
kester Šentjanž pa bo svoj program predstavil v telovadnici OŠ Šentjanž. Skupaj z njimi bomo 
obeležili dan samostojnosti in enotnosti. Vabljeni!
Ob 15.00, gasilski dom Trbonje, ob 19.00 telovadnica OŠ Dravograd in ob 17.00, 
telovadnica OŠ Šentjanž

nedelja, 18.,  petek, 23. in ponedeljek, 26. december

Antarktika – tako oddaljena, tako nedostopna pa vendarle tako privlačna. Svet domišljije, 
umirjenosti, ekstremnih razmer in svet ledene lepote, ki očara še tako zahtevnega popotnika. 
Svet beline, ki pomirja. Avtorico Barbaro Popit je čudovita narava na koncu sveta tako navdu-
šila, da je napisala knjigo. V njej je opisala potovanje po čarobnem svetu ledene celine, skozi 
katerega se prepleta zgodba o tjulnju.
Ob 18.00, Knjižnica Dravograd
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ODBOJKA - TURNIR DEKLICE
Od 9.00 do 14.00, dvorana ŠPiC D

KOŠARKA – člani 4.SKL - vzhod
DRAVOGRAD KOROŠKA : VRANI VRANSKO 
Ob 19.00, dvorana ŠPiC D

REGIJSKA PROSLAVA OB MEDNARODNEM DNEVU INVALIDOV
Člani DI Dravograd bodo s proslavo v dvorcu Bukovje obeležili mednarodni dan 
invalidov.
Ob 16.00, Dvorec Bukovje

KEGLJANJE – 2. SLOVENSKA LIGA vzhod
KK DRAVOGRAD TRO : BREŽICE
Ob 17.00, Kegljišče Dravograd

Športni dogodki

Turizem, zabava

Mladinske dejavnosti Drugi dogodki

IZBOR PRIREDITEV IN DOGODKOV V BARVAH

Kulturni dogodki
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TOREK, 6. december

ČETRTEK, 8. december

PRAZNIČNA PRAVLJIČNA URA
Na pravljični uri bodo otroci izdelovali novoletne okraske ter z njimi okrasili 
pravljično sobo in novoletno jelko.
Ob 16.30, Knjižnica Dravograd

KOROŠCI PLEZAJO  - 85 LET ORGANIZIRANEGA ALPINISTIČNEGA 
DELOVANJA NA KOROŠKEM
Odprtje razstave, ki bo na ogled do konca leta v delovnem času Infopisarne.
Ob 17.00, cerkev sv. Vida

TADŽIKISTAN, GORSKA IN JEZERSKA PRAVLJICA
Predavanje Marinke Dretnik, Suzane Planšak in Jasmine Popič. Štiri prijateljice 
so se poleti odpravile na tritedensko potovanje v oddaljeno in dokaj neznano 
deželo Tadžikistan, ki leži v Centralni Aziji. Jezera in gore so občudovale na dveh 
tedenskih trekingih v divjem Pamirju in prijaznih Fannskih gorah.
Ob 18.00, Knjižnica Dravograd

PETEK, 9. december

NEDELJA, 26. december

KOŠARKA – kadeti U-16  1.SKL 
DRAVOGRAD KOROŠKA A : CEDEVITA OLIMPIJA
Ob 13.00, dvorana Špic D

ŠENTORITA
Komedija v izvedbi gledališke skupine Črneče. Predstava je za abonma in izven. 
Vstopnina za obisk posamezne predstave znaša 6 €. Vljudno vabljeni.
Ob 18.00, večnamenska dvorana Gasilskega doma Črneče

TA VESELI DAN KULTURE - PISATELJSKI MIX – LITERARNI PARTY
Na dogodku se bodo predstavili trije samozaložniški avtorji in en gostujoči avtor 
– skriti gost. Sodelovali bodo Alicia Peljhan, Mojca Rudolf, Stan Dirdeny in skriti 
gost.
Ob 17.00, Knjižnica Dravograd

ŠKORPIJON
Predstava SNG Drama Ljubljana za abonma in izven
Ob 19.30,  Kulturni dom Pliberk

ČETRTEK, 1. december

SOBOTA, 3. december
ZAKLJUČEK LETA S PLESOM DRUŠTVA DIABETIKOV POLŽKI
Ob 16.00, dvorana ŠPiC D

SOBOTA, 10. december

ADVENTNI TRG
Od 10.00, trg v Pliberku    

NEDELJA,  11. december



KOŠARKA – kadeti U-16  1.SKL 
DRAVOGRAD KOROŠKA A : VRANI VRANSKO
Ob 13.00, Dvorana ŠPiC D

BOŽIČNI KONCERT GODBE NA PIHALA TRBONJE
Gostje na koncertu bodo otroci vrtca in POŠ Trbonje, KD Brod in Adi Smolar.
Ob 15.00, Gasilski dom Trbonje

OTROŠKI BOŽIČNI KONCERT
Mladi talentirani pevci in pevke se bodo predstavili z božičnimi pesmimi. Več 
preberite na strani 4.
Ob 17.00, Dvorec Bukovje

KOŠARKA – člani 4.SKL - vzhod
DRAVOGRAD KOROŠKA : MIKLAVŽ 
Ob 19.00, Dvorana ŠPiC D

BOŽIČNI KONCERT SAM'S FEVER
Praznični koncert skupine Sam's Fever z gosti.
Ob 19.30,  Kulturni dom Pliberk

PRAZNIČNI OKRASKI
Odprtje razstave ročnih del Lotke Nenadić. Razstava bo odprta v delovnem času 
Infopisarne do 23. decembra.
Ob 17.00, Infopisarna Dravograd
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PETEK, 16. december
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PONEDELJEK, 12. december

TOREK, 13. december

ČETRTEK, 15. december

NEDELJA,  18. december

KO BOŽIČEK IZGUBI SVOJ HO, HO, HO
Božična glasbena pravljica. Po koncertu bo v jedilnici šole božično novoletna 
tržnica.
Ob 16.00, telovadnica OŠ Šentjanž

BRANJE OB KAVI
Vabita Društvo upokojencev Dravograd in Knjižnica Dravograd. Srečanja ob 
kavi potekajo vsak tretji četrtek v mesecu. Pogovarjamo se o knjigah, ki smo jih 
prebrali in jih želimo priporočiti drugim. Seznanjamo se s knjižnimi novostmi in 
sodelujemo v branju za odrasle Korošci pa bukve beremo.
Ob 10.00, Knjižnica Dravograd

SOBOTA, 17. december

PONEDELJEK, 19. december
BOŽIČNI KONCERT UČENCEV GLASBENE ŠOLE RAVNE NA KOROŠKEM, 
ODDELEK DRAVOGRAD
Ob 18.30, jedilnica OŠ Neznanih talcev Dravograd

TOREK, 20. december
BOŽIČNO-NOVOLETNI KONCERT GLASBENE SEKCIJE KATICA
Ob 17.00, Dvorec Bukovje

PETEK, 23. december
ZIMSKA PRAVLJICA
TD Dravograd, KS Dravograd in Mladinski center Dravograd vas vabijo pred 
cerkev sv. Vida, kjer se bo dogajanje pričelo s postavitvijo jaslic, sledilo bo druže-
nje ob zakuhančku in sladkih miškah. Za otroke bo ob 16. uri predstava 
z naslovom Volk in prašička čakajo Božička.
Ob 15.30, cerkev sv. Vida

BOŽIČNO-NOVOLETNI KONCERT GODBE NA PIHALA OJSTRICA
Ob 19.00, telovadnica OŠ Neznanih talcev Dravograd
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NEDELJA, 25. december
ŽIVE JASLICE
Uprizoritev živih jaslic KD Brod Trbonje.
Ob 19.00, prireditveni prostor starega Gasilskega doma Trbonje

PETEK, 30. december
PRAZNIČNI DECEMBER - AUF BIKS STARO LETO
Druženje ob prijetni glasbi. Zabavali nas bodo Sezuti mački ter AbbaMia (Abba 
tribute band). V primeru slabega vremena v dvorani ŠPiC D.
Od 16.00, pred dvorano ŠPiC D

PONEDELJEK, 26. december
PROSLAVA OB DNEVU SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI TER BOŽIČNO-
NOVOLETNI KONCERT PIHALNEGA ORKESTRA ŠENTJANŽ
Nastopili bodo tudi učenci OŠ Šentjanž in MoPZ Šempetrski pavri.
Ob 17.00, telovadnica OŠ Šentjanž

TOREK, 27. december
NOVOLETNI PLES DRUŠTVA UPOKOJENCEV DRAVOGRAD
Za dobro hrano, pijačo in glasbo je poskrbljeno. Prijave zbirajo v pisarni društva 
v času uradnih ur, ob ponedeljkih, med 09.00 in 12.00 in preko elektronske pošte 
dudravograd@gmail.com.
Ob 14.00, dvorana ŠPiC D

SREDA, 28. december
PRAZNIČNI DECEMBER - ZAKUHANČEK GAVDA
Druženje ob prijetni glasbi, nastop plesne šole M-dance, koncert Milana Kamni-
ka. V primeru slabega vremena dogodek odpade.
Od 16.00, pred dvorano ŠPiC D

ČETRTEK, 29. december

PRAZNIČNI DECEMBER - S SMEHOM V NOVO LETO
Od 16.00 dalje bo praznično druženje pred dvorano Špic D. Praznične stojnice 
bodo ponujale zakuhančka, čaj, sladke miške in še marsikaj. Ob 18.00 predstava 
Kimperk teatra v dvorani ŠPiC D.
Od 16.00, pred dvorano ŠPiC D

SOBOTA, 31. december
NASVIDENJE 2022
Vabljeni na glasbeno druženje z Godbo na pihala Ojstrica.
Ob 11.00, pred cerkvijo sv. Vida

SREDA, 4. januar
ODPRTJE PREGLEDNE LIKOVNE RAZSTAVE LIKOVNE SEKCIJE KD 
DRAVOGRAD
Razstava bo na ogled v delovnem času Infopisarne do konca januarja.
Ob 18.00, Infopisarna Dravograd

SOBOTA, 7. januar
NOVOLETNI KONCERT
Koncertira Orkester akademije za glasbo Ljubljana s solisti.
Ob 19.00,  Kulturni dom Pliberk

NEDELJA, 8. januar
ZAKONCI STAVKAJO
Komedija v izvedbi KUD Svoboda Prebold. Predstava je za abonma in izven. 
Vstopnina za obisk posamezne predstave znaša 6 €. Vabi KD Črneče.
Ob 18.00, večnamenska dvorana Gasilskega doma Črneče



KOLEDAR PRIREDITEV IN DOGODKOV od 1. do 31. januarja 2023
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PONEDELJEK, 9. januar
PREDSTAVITEV KNJIGE SUPER ŠIVANJE AVTORICE ANE MALALAN
Knjiga je priročnik o šivanju in je napisana brez besed. Vse tehnike, postopki in 
navodila so razloženi preko risb in piktogramov. Avtorica bo predstavila knjigo, 
ogledali pa si boste lahko tudi vse sešite modelčke in krpice, ki so predstavljeni v 
knjigi.
Ob 18.00, Knjižnica Dravograd

SOBOTA, 28. januar
SPOMINSKA SVEČANOST PRI MEDVEDU V OTIŠKEM VRHU
Organiziran bo tudi 6. pohod. Odhod pohodnikov je ob 9.15 izpred Doma 
borcev v Šentjanžu.
Ob 11.00, domačija pri Medvedu (Otiški Vrh)

KEGLJANJE – 2. SLOVENSKA LIGA vzhod
KK DRAVOGRAD TRO : TRO KOROTAN
Ob 17.00, Kegljišče Dravograd

KMEČKI PLES -  IGOR IN ZLATI ZVOKI
Ob 19.00,  Kulturni dom Pliberk

SOBOTA, 14. januar
KOŠARKA – člani 4.SKL - vzhod
DRAVOGRAD KOROŠKA : ELEKTRA ŠOŠTANJ 
Ob 19.00, dvorana ŠPiC D

ČETRTEK, 19. januar
BRANJE OB KAVI
Vabita Društvo upokojencev Dravograd in Knjižnica Dravograd. Srečanja ob 
kavi potekajo vsak tretji četrtek v mesecu. Pogovarjamo se o knjigah, ki smo jih 
prebrali in jih želimo priporočiti drugim. Seznanjamo se s knjižnimi novostmi in 
sodelujemo v branju za odrasle Korošci pa bukve beremo.
Ob 10.00, Knjižnica Dravograd

NEDELJA,  22. januar
KOŠARKA – kadeti U-16  1.SKL 
DRAVOGRAD KOROŠKA A : MARIBOR MLADI
Ob 13.00, dvorana ŠPiC D

PONEDELJEK, 23. januar
ANTARKTIKA - BELINA ME POMIRJA
Predavanje Barbare Popit s predstavitvijo knjige Belina me pomirja. Avtorico je 
čudovita narava na koncu sveta tako navdušila, da je napisala knjigo. V njej je 
opisala potovanje po čarobnem svetu ledene celine, skozi katerega se prepleta 
zgodba o tjulnju.
Ob 18.00, Knjižnica Dravograd

nogometni memorial 
Danila Gostenčnika18.

turnir  CICIBANOV U-9 in U-11

petek, 2.12. 2022, od 8.00

turnir  MLAJŠIH DEČKOV  U-13
sobota, 3.12. 2022, od 8.00

turnir STAREJŠIH DEČKOV U-15nedelja, 4.12. 2022, od 8.00

dvorana ŠPiC D v Dravogradu

Vabljeni!





pozneje deset dni pred dnem glasovanja (sreda, 23. november 2022). Na enak način lahko glasujejo 
tudi invalidi, ki to prav tako najpozneje deset dni pred dnem glasovanja sporočijo okrajni volilni komisiji 
in predložijo odločbo pristojnega organa o priznanju statusa invalida. Invalidi lahko glasujejo po pošti 
tudi stalno, če to sporočijo državni volilni komisiji in predložijo odločbo pristojnega organa o priznanju 
statusa invalida. To sporočilo velja do preklica.

Na podlagi 75. člena ZLV v povezavi z 81. členom ZVDZ, lahko glasuje volivec, ki bo na dan 
glasovanja na zdravljenju v bolnišnici ali zdravilišču ali priporu, v domu za ostarele občane, in 
bo najkasneje deset dni pred dnem glasovanja, to je do srede, 23. novembra 2022, sporočil 
občinski volilni komisiji, da želi glasovati na tak način. Na enak način lahko glasujejo tudi invali-
di, ki to sporočijo občinski volilni komisiji in predložijo odločbo pristojnega organa o priznanju 
statusa invalida.

Invalidi lahko glasujejo po pošti tudi stalno, če to sporočijo Državni volilni komisiji in predložijo 
odločbo pristojnega organa o priznanju statusa invalida. To sporočilo velja do preklica.

Na podlagi sklepa DVK št. 041-5/2022-1, z dne 3. 2. 2022, volivci, ki so v izolaciji, lahko glasujejo 
po pošti v skladu z določbo drugega odstavka 81. člena ZV DZ, pod pogojem, da so v izolaciji 
in da to najpozneje 10 dni pred dnevom glasovanja (to je do 23. 11. 2022) sporočijo občinski 
volilni komisiji. Svojemu obvestilu (vlogi) ObVK o tem priložijo ustrezno dokazilo (izvid o pozi-
tivnem testu ali SMS obvestilo o pozitivnem testu).

Na podlagi drugega odstavka 81. člena ZVDZ volivci, ki jim je bila nepredvideno odvzeta pro-
stost oziroma so nepredvideno sprejeti na zdravljenje v bolnišnico ali pa v institucionalno var-
stvo socialnovarstvenega zavoda ali so prejeli odločbo o invalidnosti po roku iz prejšnje točke, 
lahko glasujejo po pošti, če to sporočijo ObVK, najpozneje pet dni pred dnem glasovanja 
oziroma najpozneje 28. 11. 2022 in da obvestilu (vlogi) ObVK o tem priložijo ustrezno 
dokazilo (npr. potrdilo ali odločbo).

Na podlagi sklepa DVK št. 041-5/2022-1 z dne 3. 2. 2022 lahko volivci, ki so v izolaciji, glasujejo 
po pošti v skladu z določbo tretjega odstavka 81. člena ZVDZ, pod pogojem, da so v izolaciji in 
to sporočijo ObVK, najpozneje pet dni pred dnem glasovanja oziroma najpozneje 28. 11. 
2022 in da obvestilu (vlogi) ObVK o tem priložijo ustrezno dokazilo  (izvid o pozitivnem 
testu ali SMS obvestilo o pozitivnem testu).

Več informacij glede glasovanja po pošti in drugih oblik posebnega glasovanja je dostopnih 
na spletni strani Državne volilne komisije (npr. v Navodilih DVK št. 041-116/2022-2 z dne 
30.8.2022 od točke 7.5. do 7.8.). Obrazce (zahtevek za glasovanje na domu in po pošti) lahko 
dobite na sedežu Občinske volilne komisije, dostopni so tudi na spletni strani: www.dravo-
grad.si pod rubriko LOKALNE VOLITVE 2022.

Občinska volilna komisija Občine Dravogra 
Trg 4. julija 7, 2370 Dravograd, e-pošta: obcina@dravograd.si, tel.št. 02 87 23 560 ali 87 23 556

KOTIČEK OBČINE DRAVOGRAD

LOKALNE VOLITVE 2022
– drugi krog glasovanja za izvolitev župana Občine Dravograd

Občane (volivce) obveščamo, da na volitvah za župana občine Dravograd dne 20. 11. 2022 
noben kandidat ni prejel večine veljavnih glasov. Zato se opravi drugi krog volitev med kandi-
datoma, ki sta prejela največ glasov. Na glasovnici bosta kandidata navedena po vrstnem redu, 
glede na število dobljenih glasov v prvem krogu volitev.
 
Drugi krog glasovanja za izvolitev župana, ki ga bo razpisala Državna volilna komisija, bo v 
nedeljo, 4. decembra 2022. Volitve bodo potekale na vseh običajnih (znanih) 13 voliščih v 
občini Dravograd od 7. do 19. ure.

POSEBNE OBLIKE GLASOVANJA

1.    PREDČASNO GLASOVANJE – VOLIŠČE ŠT. 901
Predčasno glasovanje bo potekalo v torek, 29. 11., in v sredo, 30. 11. 2022, v sejni sobi 
Občine Dravograd, Trg 4. julija 7, Dravograd od 7. do 19. ure.
 
2.    GLASOVANJE NA DOMU (81. člen Zakona o lokalnih volitvah)

Na podlagi 83. člena zakona o volitvah v državni zbor (glasovanje na domu) lahko volivci, ki se 
zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču, v katerem so vpisani v volilni imenik, gla-
sujejo pred volilnim odborom na svojem domu, pod pogojem, da obvestilu priložijo ustrezno 
zdravniško potrdilo (Sklep DVK št. 041-5/2022-2 z dne 3. 2. 2022). Za zdravniško potrdilo šteje 
vsaka pisna potrditev zdravnika (tudi npr. elektronska pošta), iz katere izhaja, da se volivec zara-
di bolezni ne more osebno zglasiti na volišču. Potrdilo o bolezni lahko izda katerikoli zdravnik, 
ki izpolnjuje pogoje za opravljanje zdravniške službe (ne le osebni zdravnik).

Na domu lahko glasujejo tudi volivci, ki bodo v izolaciji, pod pogojem, da o tem obvestijo ob-
činsko volilno komisijo (OVK) najpozneje tri dni pred dnevom glasovanja oziroma najpo-
zneje DO SREDE, 30. 11. 2022, in da obvestilu (vlogi) ObVK o tem priložijo ustrezno dokazilo 
(izvid o pozitivnem testu ali SMS obvestilo o pozitivnem testu).
Volivci zahtevek oz. obvestilo za takšen način glasovanja pošljejo OVK.
V zahtevku navedejo svoje osebne podatke ter številko osebnega dokumenta (osebna izka-
znica ali potni list). V kolikor zahtevka ne morejo vložiti sami, ga lahko v njihovem imenu vloži 
tudi družinski član ali druga oseba, ki ji volivec zaupa.

GLASOVANJE PO POŠTI (75. člen Zakona o lokalnih volitvah in 81. člen zakona o voli-
tvah v državni zbor)

Po pošti lahko glasujejo volivci, ki so v priporu, zavodu za prestajanje kazni, v bolnišnici ali soci - 
alnovarstvenem zavodu za institucionalno varstvo, če to sporočijo okrajni volilni komisiji naj -

Obvestila in informacije občinske uprave Dravograd
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MARJETA
Podgoršek Rek

za županjo
Dravograda

GLAS ZA SODOBEN, 
VAREN IN POŠTEN
DRAVOGRAD

KOROŠKA MREŽA PODPORNEGA OKOLJA ZA MLADE, 
KOR-NET

Regionalno povezovanje in norveška sredstva za boljšo perspektivo koroške 
mladine!

Osrednji razvojni problem Koroške je ohranjanje poseljenosti in preprečevanje bega mož-
ganov v sosednja regionalna središča, tudi tista čez mejo. S finančno podporo Norveškega 
mehanizma se problema loteva ekipa projekta KOR-NET, ki ga soustvarjajo tri koroške mladin-
ske organizacije (MC Dravograd, KMKC Kompleks Ravne in MKC Slovenj Gradec), Območna 
obrtno-podjetniška zbornica Ravne na Koroškem, razvojno podjetje  A.L.P. Peca ter partnerska 
organizacija Bjerkaker LearningLab z Norveške. Nosilec projekta KOR-NET je Javni zavod Dravit 
Dravograd, Norveški finančni mehanizem pa projekt KOR-NET sofinancira v višini 491.537,50 
EUR.

Norveški finančni mehanizem: »Sodelujemo skupaj za zeleno, konkurenčno in 
vključujočo Evropo.«

Naloga KOR-NET-a bo oblikovanje kakovostnega življenjskega in delovnega okolja, ki bi mlade 
po zaključku izobraževanja zadržalo v domači regiji, vanjo pa mogoče privabilo celo mladino 
od drugod. Pri tem bodo ekipi v pomoč primeri dobrih domačih in tujih praks na področju 
mladinskega dela, ki jih bo izdala tudi v obliki priročnika – Modela aktivne participacije mladih. 

Koroška mladina si lahko od projekta obeta tudi svojo spletno platformo - Virtualni mladinski 
inkubator Koroške. Prav tako bo na območju regije opremljenih 13 delovnih postaj oz. info 
točk, ki bodo zagotavljale tehnično in informacijsko podporo mladim v lokalnem okolju. V 
okviru programa »Aktivni mladi – veščine za življenje in kariero« bodo mladim na voljo vse-
bine, ki jim bodo koristile pri prehodu v odraslost, v poslovnem svetu, pri vstopu na trg dela, 
razvoju kompetenc itd. 

KOR-NET je namenjen tudi izobraževanju mladinskih delavcev. Ideja je čim tesneje povezati or-
ganizacije in posameznike, ki delujejo na mladinskem področju, z uporabniki, gospodarstvom 
in širšo lokalno skupnostjo. Le s sistematičnim mladinskim delom, pa tudi z opolnomočenjem 
mladih ter njihovo večjo aktivacijo, bomo skupaj izboljšali perspektive koroške mladine.

Projektnim aktivnostim lahko sledite na Facebooku (Koroška mreža podpornega okolja za 
mlade) ter na Instagramu (kornet_koroska). 



SHOD ČAROVNIC Z REKORDNIM 
OBISKOM

Z adnjo oktobrsko nedeljo so se, to-
krat na drugi lokaciji, spet zbrali 
čarovnice in čarovniki od blizu in 

daleč. Dogajanje je bilo pred in v dvora-
ni Špic D, kjer smo lahko ponovno ob-
čudovali čarovnice, zombije, duhove in 
ostala strašljiva bitja, ki so prišla na shod. 
Našteli smo jih rekordno število, zbralo 
se je več kot dva tisoč obiskovalcev!

Turistično društvo Dravograd, PGD Dra-
vograd, Kimperk Teater, Teater Cizamo, 
Sašo Paradiž, ekipa Mini Planica, ansam-
bel Škorpijoni.

Pomagali pa so tudi: SGP Pokeržnik, 
Hygal, Vomit, Spar Dravograd, Koroška 
kmetijska zadruga Dravograd, kmetija 
Klančnik in Jože Ring.

Iskrena hvala vsem, predvsem pa vam, 
dragi obiskovalci, veseli smo bili vašega 
izjemnega obiska! Se vidimo spet priho-
dnje leto!
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PRETEKLI DOGODEK
BESEDILO: Katja Čevnik; FOTOGRAFIJE: Franci Kotnik

Dravitovci smo precej stvari ustvarili in 
postorili sami, vendar Shod čarovnic ne 
bi uspel brez pomoči naših prijateljev: 
prijazne čarovnice in čarovniki z Bukovja, 



BILI SMO TAM   Komemoracija pri spominskem parku, 28. 10. 2022
FOTOGRAFIJE: Franci Kotnik
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 Proslava ob dnevu reformacije , 28. 10. 2022    BILI SMO TAM
FOTOGRAFIJE: Franci Kotnik
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BILI SMO TAM   Koncert  Prepletanje zvokov kitare in petja,  5.11. 2022
FOTOGRAFIJE:  Franci Kotnik

24
STRAN

 Pesniška olimpijada , 12. 11. 2022    BILI SMO TAM 25
STRANFOTOGRAFIJE: Franci Kotnik
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DRUŠTVO DIABETIKOV POLŽKI

- Sreda, 18.01. 2023 ob 15.00,  pohod v okolici Slovenj Gradca in ogled jaslic pri 
Davorinu Legnerju v Slovenj Gradcu. 
- Vsak torek med 10.00 in 12.00 uradne ure v prostorih DDD Polžki, Trg 4. julija 29, 
Dravograd. 
- Vsak torek ob 15.00 (v zimskem času) in ob 17.00 (v poletnem času) pohodi v 
okolici Dravograda. 
- Vsako sredo ob 15.00 (v zimskem času) in ob 17.00 (v poletnem času) pohodi v 
okolici Slovenj Gradca. 

MLADINSKI CENTER DRAVOGRAD

DIHAMO IN ČUTIMO Z NARAVO - vsak torek od 10:00 -11:30 v MCD
Vadba je namenjena vsem generacijam, tako mlajšim kot tudi starejšim. Potek vadbe: 
začnemo s kratkim intenzivnim sprehodom in povezovanjem z naravo. Nadaljujemo 
v prostoru mladinskega centra s sproščanjem, izvajanjem dinamičnih vaj, tehnikami 
dihanja in meditacijo. Vse omenjene tehnike izhajajo iz preizkušenih sistemov Joge in 
Qigonga. Če želite nekaj narediti zase in izkusiti blagodejen učinek valovanja skupne 
energije, se nam pridružite. Prispevek ene vadbe znaša 5 €, za en mesec pa 17 €.
Kontakt: Jaka – 031 535 871, mail janes.krivec@gmail.com

OBVESTILA
Obvestila društev in drugih organizacij

PLANINSKO DRUŠTVO DRAVOGRAD

POHOD PD-DU DRAVOGRAD - torek, 13. december 2022 ter torek, 10. januar 
2023 
Vodnik in prijave:  Jožef Kladnik, 051 684 192 ali jozef.klad@gmail.com.
Tura:  lahke ture, hoje okrog 3 ure. 
Opis ture:  Vsak drugi torek v mesecu je namenjen pohodom za upokojence. V 
decembru načrtujemo pohod od Treh križev na Goriškem vrhu do vrha Košenja-
ka, v januarju pa pohod od CŠOD Ajda na Libeliški gori do Strojne. Podrobnejše 
informacije sledijo v vabilih pred pohodom.

NOVOLETNI POHOD NA KOŠENJAK -ponedeljek, 2.januar 2023
Vodnik in prijave:  Marjan Epšek, 031 316 392 ali marjan.epsek@gmail.com.
Tura:  zahtevna pot (Z), 6 ur hoje.
Opis ture:  Novoletni pohod na Košenjak je tradicionalno vsako leto ob zaključku 
novoletnih praznikov. Tura je izbrana glede na vremenske razmere. V primeru ve-
like količine snega se pohod izvede le do planinskega doma.

STUBECK Avstrija (2370 m ) – LAHEK TURNI SMUK – sobota, 14. januar 2023
Vodnik in prijave:  Franc Kadiš, 041 654 499 ali franc.kadis@gmail.com.
Tura:  lahek turni smuk (LTS), 3 ure (vzpon).
Opis ture:  Vrh je zaradi lahkega pristopa primeren za začetek sezone. Smuča se 
po smeri pristopa. Pobočja so porasla s travo, tako da je smučanje možno tudi ob 
manjši količini snega.

SPOMINSKI POHOD K MEDVEDU  – sobota, 28. januar 2023
Vodnik in prijave:  na OŠ Dravograd Franja Šmon Drevenšek, na OŠ Šentjanž Zden-
ka Krajnik.
Tura:  Lahka nezahtevna pot (L), 3 ure hoje.
Opis ture:  Zberemo se ob 9.00 pred Domom borcev v Šentjanžu, kjer se bomo 
pridružili ostalim pohodnikom.

NOGOMET - 18. MEMORIAL DANILA GOSTENČNIKA

Petek, 02.12.2022  TURNIR CICIBANOV U-9 in U-11 od 8.00 dalje.
Sobota, 03.12.2022  TURNIR MLAJŠIH DEČKOV  U-13 od 8.00 dalje.
Nedelja, 04.12.2022  TURNIR STAREJŠIH DEČKOV  U-15 od 8.00 dalje.
Turnir v malem nogometu na odboj bo potekal v dvorani ŠPiC D v Dravogradu.

NOGOMET - OBČINSKA VETERANSKA LIGA V DVORANSKEM NOGOMETU

Nedelja, 11.12.2022  - 1. kolo               Nedelja, 18.12.2022 - 2. kolo
Nedelja, 08.01.2023  - 3. kolo               Nedelja, 15.01.2023 - 4. kolo
Nedelja, 22.01.2023  - 5. kolo               Nedelja, 29.01.2023 - 6. kolo
  
Tekme se igrajo v dvorani ŠPiC D, prve se pričnejo ob 9.00,  druge ob 10.00.

KEGLJANJE - BOŽIČNO-NOVOLETNI TURNIR

Petek, 23.12.2022                                         Sobota, 24.12.2022
Nedelja, 25.12.2022                                     Ponedeljek, 26.12.2022

Vse dni na kegljišču ŠC Dravograd med 10:00 in 22:00.

 



Naj bo leto, ki prihaja, 
Darežljivo, 
Radovedno, 
Ambiciozno, 
Veselo, 
Iskrivo, 
Tako, 
da si ga boste zapomnili 
po samih lepih rečeh!

VESELE BOŽIČNE PRAZNIKE 
TER ZDRAVO, SREČNO 

IN USPEŠNO 2023!

Praznični 
december 2022

sreda, 28.12 I od 16.00
ZAKUHANČEK GAVDA

plesna šola M-dance, Milan Kamnik

četrtek, 29.12. I ob 18.00
S SMEHOM V NOVO LETO 
Kimperk teater, Sezuti mački

petek, 30.12. I od 16.00
AUF BIKS STARO LETO 

AbbaMia (Abba tribute band)

Vse dni praznične stojnice in gostinska ponudba.

Pred in v dvorani ŠPiC D.

JZ DRAVIT, 
TD DRAVOGRAD, 

DRUŠTVO COREOŠKA,
KIMPERK TEATER

OBČINA DRAVOGRAD,
KS DRAVOGRAD



 
APEX GROUP D.O.O.,

V  PROSTORIH AMZS DRAVOGRAD,
MARIBORSKA CESTA 60 

 DRAVOGRAD
 

NAROČI SVOJE : 041 727 288 

NAJBOLJŠE CENE
ZIMSKIH 

PNEVMATIK!
 
 


