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Sledite nam na socialnem omrežju FACEBOOK
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Fotografija na naslovnici: Zdenko Kupčič
Rok za oddajo vsebin za februarsko številko je 15. januar 2020
STIČIŠČE, program prireditev in dogodkov v občini Dravograd. Izdajatelj: JAVNI ZAVOD DRAVIT DRAVOGRAD,
Zavod za šport, turizem, kulturo in mladinske dejavnosti. Odgovorna oseba izdajatelja: Žarko Tomšič. Uredniški odbor: Robert Preglau, Žarko Tomšič, Katja Čevnik. Sedež izdajatelja: Bukovje 13, 2370 Dravograd. Zbiranje 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 izvodov. Prelom in priprava za tisk: JZ Dravit, december 2019. Izdajatelj ne odgovarja za spremembe v programu ter
za pravilnost vsebin naročenih oglasov. Za točnost informacij odgovarja prijavitelj prireditve oz. naročnik oglasa.
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Dogajanje v naslednjih tednih. Izbor edinstvenih dogodkov, ki jih gotovo ne bomo zamudili.

BOŽIČEK NA MUZEJSKEM
VLAKU
četrtek, 5. december

Ker ima v decembrskih dneh Božiček veliko dela,
nas bo v Dravogradu obiskal že v četrtek, 5. decembra. Pripeljal se bo kar z muzejskih vlakom ob
14.30, nato bo ob 14.50 nadaljeval pot do Prevalj,
od koder se bo vrnil ob 15.46 in pot proti Mariboru nadaljeval ob 17.15. Družbo mu bomo delali z
delavnicami za otroke in toplim čajem. Več informacij dobite na železniški postaji.

Ob 15.45, Železniška postaja Dravograd

KONCERTI PIHALNIH
GODB
sobota, 21., nedelja, 22. in
četrtek, 26. december
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 Aljo
Krušič. Dan kasneje vas v telovadnico OŠ Dravograd vabi Godba na pihala Ojstrica z gosti Danijelo Pečnik Zeme in MoPZ DU Dravograd. Pihalni
orkester Šentjanž pa bo svoj program predstavil
v telovadnici OŠ Šentjanž. Skupaj z njimi bomo
obeležili dan samostojnosti in enotnosti. Vabljeni!

STRAN

ODPRTJE RAZSTAVE
LIKOVNE SEKCIJE
ponedeljek, 8. januar

Člani Likovne sekcije KD Dravograd, ki so skozi
vse leto izredno aktivni, bodo na prvi razstavi v
letu 2020 predstavili svoja dela. Nenehno se izobražujejo in izmenjujejo izkušnje, kar se odraža na
vse višji kvalitetni ravni njihovih del. Razstava bo
odprta vsak dan v delovnem času Infopisarne do
3. februarja.

Ob 17.00, Infopisarna Dravograd

USTVARJALNE
DELAVNICE
nedelja, 19. januar
Delavnica je namenjena vsem, ki želite ustvarjati. V primeru velikega zanimanja bodo delavnice
potekale vsako nedeljo in vam tako popestrile nedeljski popoldan. Z vami bodo mladi animatorji,
lahko pa to postanete tudi sami, starost pri tem ni
ovira. Na delavnico se predhodno najavite na tel.
številko 031 739 860.

Ob 16.00, Mladinski center Dravograd

Ob 19.00, gasilski dom Trbonje,
ob 18.00, telovadnica OŠ Dravograd in
ob 17.00, telovadnica OŠ Šentjanž

PRAZNIČNI TRG
ODPRTJE RAZSTAVE
KLEKLJANE ČIPKE
ponedeljek, 9. december
Članice Društva klekljaric Koroške, sekcija Sotočje
Dravograd, vas vabijo na ogled 11. tradicionalne
razstave klekljane čipke. Nekoč belo čipko danes
vedno bolj nadomešča barvna, ki bo poživila temne decembrske dneve. Razstava bo na ogled v
delovnem času Infopisarne do 20. decembra.

Ob 17.00, Infopisarna Dravograd

med 27. in 31. decembrom
Konec meseca bo minil ob veselem druženju v
trškem jedru. Predstava za otroke, ples s snežinkami, prihod dedka Mraza v družbi malih živali ter
druženje ob praznični glasbi in gostinski ponudbi. Stojnična ponudba domačih kmetij, obrtnikov
in umetnikov, koncertno in še kakšno presenečenje. Zadnji dan leta pa bomo sklenili še pred
cerkvijo z Godbo na pihala Ojstrica. Vabijo vas TD
Dravograd, KS Dravograd, JZ Dravit in dravograjski gostinci.

Ob 16.00, pred OŠ Dravograd in
ob 11.00, pred cerkvijo sv. Vida

KONCERT DANAJE Z
GOSTI
nedelja, 19. januar

ČAROBNA AFRIKA

13-letna harmonikarka Danaja Grebenc iz Trbonj
kot po tekočem traku osvaja najvišja mesta na
tekmovanjih. Dvakratna svetovna mladinska
prvakinja ima več kot 140 lovorik z domačih in
mednarodnih tekmovanj, svoje delo pa je okronala še z izidom prve zgoščenke Tango to go, ki jo
bo skupaj z gosti predstavila na prvem samostojnem koncertu v domačih Trbonjah. Vstopnine ni,
zaželeni so prostovoljni prispevki.

Namibija, Bocvana, Viktorijini slapovi, so kraji, ki
res presenetijo s svojo lepoto. Po tem delu Afrike
so dobre tri tedne Marinka Dretnik, Suzana Planšak in Jasmina Popič potovale z avtomobilom,
spale pod zvezdami in se dan za dnem čudile
divjim živalim, neskončni in zelo fotogenični pokrajini. Prisluhnite njihovim doživetjem!

Ob 17.00, Gasilski dom Trbonje

Ob 18.00, Knjižnica Dravograd

sreda, 22. januar
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IZBOR PRIREDITEV IN DOGODKOV V BARVAH
Kulturni dogodki

Mladinske dejavnosti

STRAN

TOREK, 3. december

Turizem, zabava
Športni dogodki

Drugi dogodki

SOBOTA, 30. november
IZDELAVA ADVENTNEGA VENCA
TD Dravograd bo tradicionalno izdelalo adventni venec, le da bosta letos kar dva.
Eden bo pred cerkvijo sv. Vida, drugi pa pred farno cerkvijo. Ob vencu bodo postavili
tudi nabiralnik lepih želja, kamor bodo lahko občani, stari in mladi, oddali svoje lepe
želje sokrajanom za prihodnje leto. Vabljeni, da se jim pridružite.
Ob 10.00, pred cerkvijo sv. Vida

NEDELJA, 1. december
ZIMSKA NOGOMETNA LIGA - TURNIR STAREJŠI CICIBANI U-11
Ob 14.00 Dvorana ŠPiC D
RAZTRESENCA – KOMEDIJA V IZVEDBI GLEDALIŠKE SKUPINE KD ROGOZNICA
KD Črneče vabi na ogled prve od petih abonmajskih predstav v sezoni jesen 2019 /
pomlad 2020. Predstava je za abonma in izven. Abonmajske vstopnice lahko rezervirate na tel. 041 252 671 ali kupite na blagajni pol ure pred predstavo. Abonmajska
vstopnica za 5 predstav znaša 20 EUR, vstopnica za posamezno predstavo pa znaša
6 EUR.
Ob 18.00, dvorana Gasilskega doma Črneče

PONEDELJEK, 2. december
ČARODEJ ANDREJ RAZVESELJUJE OTROKE
Na predstave lahko pripeljete tudi otroke, ki ne obiskujejo vrtca.
Ob 8.00 v vrtcu Libeliče, ob 9.00 v vrtcu Črneče, ob 10.15 v vrtcu v Šentjanžu in
ob 12.00 v vrtcu na Ojstrici
MEŽIŠKA DOLINA IN OBMOČJE DRAVOGRADA V VIHARNIH LETIH 1941-1945
Predstavitev knjige dr. Marjana Linasija. Knjiga, ki jo je avtor pripravljal več let, je
doslej prvo zgodovinsko delo, ki celovito obravnava partizanski odpor z elementi
revolucije.
Ob 18.00, Knjižnica Dravograd
BOŽIČNI NASTOP UČENCEV GŠ RAVNE NA KOROŠKEM, ODDELEK DRAVOGRAD
Ob 18.30, jedilnica OŠ Neznanih talcev Dravograd

ČARODEJ ANDREJ RAZVESELJUJE OTROKE
Na predstave lahko pripeljete tudi otroke, ki ne obiskujejo vrtca.
Ob 8.00 v vrtcu Trbonje, ob 9.15 v vrtcu Dravograd in ob 10.15 v vrtcu Robindvor
BOŽIČNO NOVOLETNI BAZAR
Ob 16.00, jedilnica OŠ Šentjanž
»PREŠERNA« PRAVLJIČNA URA
Pravljična ura posvečena Francetu Prešernu in veselemu dnevu kulture.
Ob 16.30, Knjižnica Dravograd

ČETRTEK, 5. december
OBISK MUZEJSKEGA VLAKA Z BOŽIČKOM
Božiček se bo pripeljal z muzejskim vlakom, ki bo v Dravogradu med 15.46 in 17.15.
Pridružite se mu. Podrobnosti preberite na strani 4.
Ob 15.45, železniška postaja Dravograd
KOŠARKA – mladinci - 2.B SKL
DRAVOGRAD KOROŠKA : KOLPA
Ob 18.30, Dvorana ŠPiC D

PETEK, 6. december
17. DVORANSKI MEMORIAL DANILA GOSTENČNIKA
Tradicionalni nogometni turnir v malem nogometu na odboj za U-9 in U 11. Prijave
na nkdravograd@gmail.com ali 041 670 926.
Ob 9.00, Dvorana ŠPiC D
MUZIKANTENSTAMMTISCH – OMIZJE MUZIKANTOV
Nastopajo glasbeniki z obeh strani meje. Prireditelja sta Društvo »Musikantenstammtisch« in Kulturni dom Pliberk.
Ob 19.00, Kulturni dom Pliberk

SOBOTA, 7. december
17. DVORANSKI MEMORIAL DANILA GOSTENČNIKA
Tradicionalni nogometni turnir v malem nogometu na odboj za U-13.
Ob 9.00, Dvorana ŠPiC D
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SOBOTA, 7. december
ADVENTNA TRŽNICA
Tržnica domače obrti, sodelujejo Pliberška kulturna društva, domača obrt in EL. Od
14. do 17. ure bodo delavnice za otroke. Prireditelj je Kulturni dom Pliberk.
Od 9.30 ure naprej, Kulturni dom Pliberk
PROFESOR KUZMAN MLAJŠI – MONOKOMEDIJA
KS Šentjanž vas vabi na stand up monokomedijo Sititeatra, v kateri blesti Uroš Kuzman. Vstop prost.
OB 19.00, Dom borcev Šentjanž

NEDELJA, 8. december
17. DVORANSKI MEMORIAL DANILA GOSTENČNIKA
Tradicionalni nogometni turnir v malem nogometu na odboj za U 15. Prijave na
nkdravograd@gmail.com ali 041 670 926.
Ob 9.00, Dvorana ŠPiC D
VESELI DECEMBER S SLOVENSKO- DALMATINSKO GLASBO
Kulturno društvo BROD Trbonje v sodelovanju s Krajevno skupnostjo ob vstopu v
mesec december, zadnji koledarski mesec leta, prireja glasbeni večer, na keterem
bodo nastopili Klapa TUGARE, Klapa TACKANI, DUNJA- Dunja Vrhovnik, VAUKS -Jan
Vaukman in ANJA-Anja Kogelnik. Vstopnine ni.
Ob 19.00, dvorana Gasilskega doma Trbonje

PONEDELJEK, 9. december
KNJIŽNE MIŠICE - DEBATNI KROŽEK DIJAKOV GIMNAZIJE RAVNE NA
KOROŠKEM
V debatnem krožku bodo sodelovali zlati bralci OŠ Neznanih talcev Dravograd in OŠ
Šentjanž pri Dravogradu.
Ob 13.00, Knjižnica Dravograd
ODPRTJE RAZSTAVE KLEKLJANE ČIPKE
Članice Društva klekljaric Koroške, sekcija Sotočje Dravograd, vas vabijo na ogled
11. tradicionalne razstave klekljane čipke. Nekoč belo čipko danes vedno bolj nadomešča barvna, ki bo poživila temne decembrske dneve. Razstava bo odprta do 20.
decembra 2019.
Ob 17.00, Infopisarna Dravograd

STRAN

ČETRTEK, 12. december
POGOVOR Z DR. FERDOM BLAZNIKOM
Društvo upokojencev Dravograd prireja razgovor s poznavalcem prava, zgodovine,
filma,...
Ob 17.00, knjižnica Dravograd

SOBOTA, 14. december
FUTSAL DRAVOGRAD
Turnir v futsalu z bogatimi nagradami. Informacije in prijave na 040 412 852, Mitja.
Ob 9.00, Dvorana ŠPiC D
KKŠ PRAZNIČNO TAVŠANJE
Prinesite dobro ohranjena oblačila, obutev, knjige ali druge stvari, ki vam ne služijo
več in jih na izmenjevalnici »zatavšajte« za nekaj drugega.
Ob 18.00, Mladinski center Dravograd
50 LET NEW SWING QUARTET
Nastopa New Swing Quartet. Prireditelj je Kulturni dom Pliberk.
Ob 19.30, Kulturni dom Pliberk

NEDELJA, 15. december
ZIMSKA NOGOMETNA LIGA - TURNIR CICIBANI U-9 IN MLAJŠI CICIBANI U-7
Ob 9.00, Dvorana ŠPiC D
KOŠARKA – pionirke U-15 - 1. SKL
DRAVOGRAD KOROŠKA : KRKA A
Ob 10.00, Telovadnica OŠ Šentjanž
DRUŽINA IN SLADKORNA BOLEZEN
Srečanje s predavanjem o sladkorni bolezni.
Ob 13.00, Hotel Korošica

SREČNO

ZDRAVO
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PONEDELJEK, 16. december
DRUŽENJE Z DEDKOM MRAZOM
Otroci iz KS Črneče, v starosti od 0 do 10 let (do 5. razreda OŠ ), vabljeni na ogled
lutkovne igrice in na prijetno druženje z DEDKOM MRAZOM. Organizator je KS
Črneče.
Ob 16.00, dvorana Gasilskega doma Črneče

SREDA, 18. december
KAKO IN ČEMU ODPUSTITI?
Vabljeni na zadnje predavanje mag. Zmaga Godine v sklopu brezplačnih predavanj
Šole boljšega življenja. Organizatorja sta Knjižnica Dravograd in Krščanska adventistična cerkev Dravograd.
Ob 18.00, Knjižnica Dravograd

ČETRTEK, 19. december
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. Vabita Društvo upokojencev Dravograd in Knjižnica Dravograd. Več informacij
lahko dobite v knjižnici.
Ob 10.00, Knjižnica Dravograd
POD PRAZNIČNIM DEŽNIKOM
Najmlajši in malo manj mlajši vabljeni na KUKUC gledališko predstavo Pod prazničnim dežnikom. Po predstavi bo prišel tudi Božiček in obdaril otroke do sedmega leta.
Vstop prost. Vabita vas KS Šentjanž in Kulturno društvo Šentjanž.
Ob 17.00, Dom borcev Šentjanž
KOŠARKA – mladinci - 2.B SKL
DRAVOGRAD KOROŠKA : VOJNIK
Ob 18.30, Dvorana ŠPiC D

STRAN

BOŽIČNO NOVOLETNI ŽUR – DRAŽEN ZEČIĆ IN MARKO ŠKUGOR Z GOSTI
Obeta se pester celovečerni program znanih hrvaških izvajalcev.
Ob 19.00, Dvorana ŠPiC D

NEDELJA, 22. december
ZIMSKA NOGOMETNA LIGA - TURNIR STAREJŠI CICIBANI U-11 IN MLAJŠI
CICIBANI U-7
Ob 12.00, Dvorana ŠPiC D
DRUŽENJE S PLESOM OB ŽIVI GLASBI
Društvo upokojencev Dravograd in Dravit Dravograd vabita ljubitelje plesa in druženja. Pridite v parih ali sami in povabite svoje prijatelje.
Ob 17.00, Dvorana ŠPiC D
BOŽIČNI KONCERT GODBE NA PIHALA OJSTRICA
Gostje večera bodo Danijela Pečnik Zeme in MoPZ DU Dravograd. Vstop je prost.
Ob 18.00, telovadnica OŠ Neznanih talcev Dravograd

PONEDELJEK, 23. december
BOŽIČNO-NOVOLETNI KONCERT GLASBENE SEKCIJE KATICA
Ob 18.00, Dvorec Bukovje

ČETRTEK, 26. december
PROSLAVA OB DNEVU SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI TER BOŽIČNO-NOVOLETNI KONCERT PIHALNEGA ORKESTRA ŠENTJANŽ
Svečani govornik bo polkovnik Peter Zakrajšek, poveljnik 72. BRSV in Vojašnice
generala Maistra Maribor.
Ob 17.00, telovadnica OŠ Šentjanž

PETEK, 27. december
SOBOTA, 21. december
BOŽIČNO NOVOLETNI KONCERT GODBE NA PIHALA TRBONJE
Gostja na koncertu bo Alja Krušič.
Ob 19.00, Gasilski dom Trbonje

PRAZNIČNI TRG
Predstava za otroke, ples s snežinkami, prihod dedka Mraza v družbi malih živali
ter druženje ob praznični glasbi in gostinski ponudbi. Vabijo vas TD Dravograd, KS
Dravograd, JZ Dravit in dravograjski gostinci.
Ob 16.00, pred OŠ Dravograd
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SOBOTA, 28. december
PRAZNIČNI TRG
Druženje ob praznični glasbi in gostinski ponudbi. Vabijo vas TD Dravograd, KS
Dravograd, JZ Dravit in dravograjski gostinci.
Ob 16.00, pred OŠ Dravograd
S SMEHOM V NOVO LETO
Tradicionalni večer smeha in dobre volje s Kimperk teatrom. Več o tem na strani 18.
Ob 19.00, Dvorana ŠPiC D

NEDELJA, 29. december
PRAZNIČNI TRG
Stojnična ponudba kmetij, obrtnikov in umetnikov, koncert Danilo Kocjančič &
prijatelji ter druženje ob praznični glasbi. Vabijo vas TD Dravograd, KS Dravograd, JZ
Dravit in dravograjski gostinci.
Ob 16.00, pred OŠ Dravograd

TOREK, 31. december
NASVIDENJE 2019
Vabljeni na druženje ob glasbi z Godbo na pihala Ojstrica in zakuhančku v sodelovanju s Turističnim društvom Dravograd in KS Dravograd.
Ob 11.00, pred cerkvijo sv. Vida

januar 2020
SOBOTA, 4. januar
KOŠARKA – kadeti U-17-A - 1. SKL
DRAVOGRAD KOROŠKA : IVANČNA GORICA
Ob 10.00, Dvorana ŠPiC D

NEDELJA, 5. januar
POHUJŠANJE V DOLINI ŠENTFLORJANSKI
Komedija farsa v izvedbi gledališke KD Dolič. Predstava je za abonma in izven.
Vstopnica za predstavo znaša 6 EUR.
Ob 18.00, dvorana Gasilskega doma Črneče

STRAN

NOVOLETNI KONCERT
Nastopa Glasbeno društvo Nova. Prireditelja sta Mestna občina Pliberk in Kulturni
dom Pliberk.
Ob 18.00, Kulturni dom Pliberk

PONEDELJEK, 6. januar
PREMAGAJ ANKSIOZNOST IN NAJDI PRAVI MIR TER ZADOVOLJSTVO
Predava Andrej Pešec. Kako premagati stres, strah in skrbi in kakšna je moč pozitivnega razmišljanja, govora in delovanja. Predavanje Andreja Pešca, ki vrsto let
preučuje celostno zdravje človeka in odnose med ljudmi.
Ob 17.00, Knjižnica Dravograd

SREDA, 8. januar
ODPRTJE PREGLEDNE LIKOVNE RAZSTAVE LIKOVNE SEKCIJE KD DRAVOGRAD
Razstava bo na ogled v delovnem času Infopisarne do 3. februarja. Več na strani 5.
Ob 17.00, Infopisarna Dravograd

SOBOTA, 11. januar
KOŠARKA – kadeti U-17-B - 2. SKL
DRAVOGRAD KOROŠKA B: CELJE
Ob 12.00, Dvorana ŠPiC D
KEGLJANJE – 2. SLOVENSKA LIGA vzhod
KK DRAVOGRAD : PERGOLA HIŠE
Ob 17.00, Kegljišče Dravograd
KOŠARKA – člani 4. SKL
DRAVOGRAD KOROŠKA : ŠENTVID LJUBLJANA
Ob 20.00, Dvorana ŠPiC D

NEDELJA, 12. januar
KOŠARKA – pionirke U-15 - 1. SKL
DRAVOGRAD KOROŠKA : JANINA
Ob 12.30, telovadnica OŠ Šentjanž
KOŠARKA – mladinci - 2.B SKL DRAVOGRAD KOROŠKA : STRŽIŠČE KRANJ
Ob 15.30, Dvorana ŠPiC D
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ČETRTEK, 16. januar
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. Vabita Društvo upokojencev Dravograd in Knjižnica Dravograd. Več informacij
lahko dobite v knjižnici.
Ob 10.00, Knjižnica Dravograd

SOBOTA, 18. januar

STRAN

KOŠARKA – člani 4. SKL
DRAVOGRAD KOROŠKA : VRTINE PALIR PREBOLD
Ob 20.00, Dvorana ŠPiC D
TRADICIONALNI KMEČKI PLES
Igrajo Veseli Begunjčani. Prireditelj je Skupnost južnokoroških kmetic in kmetov.
Ob 20.00, Kulturni dom Pliberk

NEDELJA, 26. januar

KOŠARKA – kadeti U-17-A - 1. SKL DRAVOGRAD KOROŠKA : ŠENTVID
Ob 10.00, Dvorana ŠPiC D

KOŠARKA – pionirke U-15 - 1. SKL DRAVOGRAD KOROŠKA : CINKARNA CELJE
Ob 12.15, telovadnica OŠ Šentjanž

KOŠARKA – kadeti U-17-B - 2. SKL DRAVOGRAD KOROŠKA B: KELEJA
Ob 12.00, Dvorana ŠPiC D

KOŠARKA – pionirji U-15 - 1. SKL DRAVOGRAD KOROŠKA : AKK BRANIK A
Ob 14.00, Dvorana ŠPiC D

NEDELJA, 19. januar
USTVARJALNE DELAVNICE
Delavnica je namenjena vsem, ki želite ustvarjati. Podrobnosti na strani 5.
Ob 16.00, Mladinski center Dravograd
KONCERT DANAJE GREBENC Z GOSTI
Naša odlična harmonikarka Danaja Grebenc bo svojo prvo samostojno zgoščenko
predstavila na svojem prvem samostojnem koncertu. Več na strani 5.
Ob 17.00, Gasilski dom Trbonje

SREDA, 22. januar
ČAROBNA AFRIKA
Potopisno predavanje Marinke Dretnik, Suzane Planšak in Jasmine Popič.
Podrobnosti na strani 5.
Ob 18.00, Knjižnica Dravograd

SOBOTA, 25. januar
KEGLJANJE – 2. SLOVENSKA LIGA vzhod
KK DRAVOGRAD : MIKLAVŽ
Ob 17.00, Kegljišče Dravograd

KOŠARKA – mladinci - 2.B SKL DRAVOGRAD KOROŠKA : HPG BREŽICE
Ob 15.30, Dvorana ŠPiC

PONEDELJEK, 27. januar
OTVORITEV DEMENCI PRIJAZNE TOČKE
V Knjižnici Dravograd bo Dom Hmelina, regijski koordinator, predstavil delovanje
demenci prijazne točke. Otvoritev bo vodila strokovna vodja Janja Ramšak. Organizatorja sta Društvo upokojencev Dravograd in Knjižnica Dravograd.
Ob 17.00, Knjižnica Dravograd

PETEK, 31. januar
PRVENSTVO KOROŠKE POKRAJINSKE ZVEZE UPOKOJENCEV V VELESLALOMU
Društvo upokojencev Dravograd razpisuje in prireja prvenstvo Koroške pokrajinske
zveze v veleslalomu.
Ob 10.00, smučišče Bukovnik

MO
E
J
U
D
E
V
O
NAP
KONCERT MODRIJANOV
v ŠPiC D
sobota, 1. februar 2020

Božično novoletni
koncert Pihalnega
orkestra Šentjanž pri
Dravogradu
in proslavo ob dnevu
samostojnosti in enotnosti

četrtek, 26. 12. 2019 ob 17. uri v telovadnici OŠ Šentjanž
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NAPOVED DOGODKA
BESEDILO: Kimperk teater; FOTOGRAFIJA: arhiv Kimperk tatra

S KIMPERK TEATROM V 2020
ZADNJO SOBOTO V LETU SE NAM ZOPET OBETA TRADICIONALNI VEČER SMEHA IN DOBRE VOLJE, Z
ZNANIMI JUNAKI KIMPERK TEATRA.

K

imperk teater smo sekcija Kulturno prosvetnega društva Ojstrica in delujemo
od junija 2011, ko smo prvič nastopili
ob lepi nedelji na Ojstrici.
Kimperk je staro ime za Ojstrico in ker vsi
člani prihajamo z Ojstrice, smo tudi izbrali takšno ime gledališke skupine. Naša
značilnost so stare ljudske igre in skeči iz
vsakdanjega življenja, ki jih predstavimo
v nam tako ljubem domačem narečju (t.i.
kimperščini) in na karseda smešen način.
Kimperk teater deluje pod režiserskim in
umetniškim vodstvom g. župnika Igorja
Glasenčnika. G. Glasenčnik nam je tudi priskrbel nekaj scenarijev, nekaj tekstov smo
dobili od zunanjih piscev, nekatere (pravzaprav zmeraj več) pa smo napisali sami.

Skupina ima 10 igralcev, tonskega mojstra in
druge podporne člane. Radi se udeležujemo
javnih prireditev, z veseljem pa presenetimo
tudi kakšnega slavljenca na zasebni prireditvi. Namen druženja je predvsem zabavati
ljudi in nasmejati drug drugega.
Naša najbolj poznana igra je Snubač, ki je
zbrala že okrog 200 ponovitev. Poleg te imamo še preko 30 drugih skečev različnih tematik, skupaj jih je toliko, da smo zapolnili že
8 DVD-jev.
Zelo znana je verjetno tudi naša zdaj že tradicionalna prireditev S smehom v novo leto,
ki jo priredimo vsako leto ob koncu leta. Ker
se je skozi leta pokazalo, da sta večnamenska dvorana na Ojstrici in telovadnica OŠ
Dravograd premajhni, smo prireditev prestavili v dvorano Špic D. Tudi dvorana Špic D je v
preteklih dveh letih pokala po šivih, kar nam
je v izredno čast in v veselje ter nam daje polet in vnemo za naprej.

Sobota, 7.12.2019
ob 19.00
Dom borcev Šentjanž

Prireja KS Šentjanž
Vstop prost!
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PRETEKLI DOGODEK
BESEDILO: Katja Čevnik; FOTOGRAFIJE: Zdenko Kupčič

V BUKOVJU 1500 ČAROVNIC IN
ČAROVNIKOV
MAGIČNE SILE SO PONOVNO PRIŠLE NA SVOJ RAČUN ZADNJI OKTOBRSKI VEČER. DELAVNICE, POSLIKAVE, ZVARKI, ŠLOGARCA, OGNJENI ZMAJ ČUPAKABRA, PROFESIONALNI ČAROVNIK SAM SEBASTIAN, TOLKALCI STROJMACHINE IN OSTALI SO POSKRBELI, DA NIKOMUR NI BILO DOLGČAS!

Z

adnji oktobrski dan je dvorišče Dvorca Bukovje ponovno preplavila pisana
druščina malih in velikih čarovnic pa še
kakšnega čarovnika smo ujeli vmes. Zbralo
se jih je kar 1500, kar je poseben rekord.
Nekateri so prišli že našemljeni, spet drugi so
lahko za svojo čarovniško opravo poskrbeli
kar na mestu dogajanja, saj je bilo poskrbljeno za poslikavo obraza, ročne spretnosti so
lahko preizkusili na delavnicah, ki so jih pripravili Vrtec Dravograd (enota Robindvor) in
Mladinski center Dravograd.
Največ zanimanja najmlajših obiskovalcev pa
je zagotovo požela Mini Planica, saj so se lahko
preizkusili v čisto pravih čarovniških smučarskih skokih. Vsi, ki jih je zanimala prihodnost,
so zanjo lahko izvedeli pri Šlogarci s Kimperka.
Za posebno vzdušje pa so poskrbeli še profesionalni čarovnik Sam Sebastian, člani žonglerske in ognjene skupine Čupakabra ter tolkalci
StrojMachine.

Članice čarovniškega društva »Bukovčanke«
so se spet izjemno potrudile in pripravile
cel kup prigrizkov na temo noči čarovnic,
ki so bili obiskovalcem na voljo brezplačno.
Najpogumnejši so poskušali tudi čarovniški
zvarek. Za tiste, ki prisegajo na klasiko, pa je
bil na voljo pražen krompir in odlične miške
izpod rok članov Turističnega društva.
Čarovnice so menda metle zdaj pospravile in
se nam bodo pridružile spet prihodnje leto
ob istem času na istem mestu. Pridite tudi vi!

Proslava ob dnevu reformacije,
28. 10. 2019

BILI
SMO TAM
FOTOGRAFIJE: Franci Kotnik

FOTOGRAFIJE: Franci Kotnik

BILI SMO TAM
STRAN

Komemoracija pri spominskem parku,
30.10. 2019

Odprtje Kometrovega kabineta, 25.10. 2019
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BILI
SMO TAM
FOTOGRAFIJE:Tisa Praprotnik
20. pesniška olimpijada, 9.11. 2019

FOTOGRAFIJE: Franci Kotnik

BILI SMO TAM

Odprtje razstave Marjana Vesonika, 8.11. 2019
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Regijsko tekmovanje pevskih zborov, 17.11. 2019

BILI SMO TAM

FOTOGRAFIJE: foto arhiv JSKD

STRAN

PRAZNIČNI TRG
pred OŠ Dravograd

petek, 27., sobota, 28. in nedelja, 29.12. 2019,
od 16.00 do 22.00
predstava za otroke,
ples s snežinkami,
dedek Mraz
v družbi malih živali

druženje
ob praznični glasbi
in gostinski ponudbi

stojnična ponudba,
koncert
Danilo Kocjančič
& prijatelji

Vabijo vas:
KS Dravograd,
TD Dravograd,
JZ Dravit in
dravograjski gostinci
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Obvestila društev in drugih organizacij

KNJIŽNICA DRAVOGRAD
3. DECEMBER - TA VESELI DAN KULTURE
Na ta dan bomo nudili brezplačno članstvo novim članom, prav tako bodo lahko člani
vrnili predolgo izposojeno gradivo brez zamudnine.
RAZSTAVA BOŽIČNIH COPATKOV ŠTUDIJSKEGA KROŽKA PLETEM IN RAZVESELJUJEM
Na MOCIS-u, Centru za izobraževanje odraslih so v okviru študijskega krožka Pletem in razveseljujem napletli že okoli 1000 parov copatkov. 600 so jih v juniju predali v porodnišnico
Slovenj Gradec. V mesecu decembru so ti copatki božičnih, prazničnih barv. Nekaj parov
le-teh si lahko ogledate na razstavi v Knjižnici Dravograd do konca decembra. Vabljeni k
ogledu!
DRUŠTVO UPOKOJENCEV DRAVOGRAD
Društvo upokojencev Dravograd vabi člane na prijeten ZAKLJUČEK LETA, ki bo v petek, 27. decembra 2019, ob 14.00 uri v hotelu KOROŠICA. Prisrčno vabljeni.
Društvo upokojencev Dravograd in DRAVIT Dravograd vabita na DRUŽENJE S PLESOM
ob živi glasbi - vsako tretjo nedeljo v mesecu od 17. - 20. ure v dvorani ŠPiC D, ob
baru v pritličju.
DRUŠTVO DIABETIKOV POLŽKI
Vsak torek ob 15.00 uri pohod v okolici Dravograda. Odhod izpred Zdravstvenega
doma Dravograd.
Vsako sredo med 10.00 in 12.00 uro so uradne ure v Prostorih društva DDD Polžki v
Trgu 4. julija 29.
V sredo, 22.1.2020, ob 15.00 uri odhod članov DDD Polžki v Slovenj gradec na ogled
jaslic pri Davorinu Legnerju.

KEGLJANJE - BOŽIČNO NOVOLETNI TURNIR
Četrtek, 26., petek, 27. in sobota, 28.12.2019, od 10.00 do 22.00 ure. Tekmovanje bo
na kegljišču Športnega centra Dravograd. Tekmuje se v treh kategorijah za moške in dveh
za ženske.
KEGLJANJE - OBČINSKA LIGA
Sobota, 7.12. 2019, 5. kolo
Sobota, 14.12. 2019, 6. kolo Sobota, 21.12. 2019, 7. kolo
Sobota, 4.1.2019, 8. kolo
Nedelja, 12.1.2019, 9. kolo Nedelja, 19.1.2019, 10. kolo
Nedelja, 26.1.2019, 11. kolo
Tekme se pričnejo ob 14.00 uri na kegljišču Športnega centra Dravograd.

STRAN

PLANINSKO DRUŠTVO DRAVOGRAD
BENEDIKTOVA POT (OD LABODA DO ST. PAVLA) – nedelja, 1. december 2019
Vodnik in prijave: Jožef Kladnik, 051 684 192 ali jozef.klad@gmail.com.
Tura: lahka nezahtevna pot (L), 4 ure hoje.
Prevoz: osebni avtomobili.
Opis ture: Benediktov pohod je organiziran vsako leto na prvo adventno nedeljo, kot čezmejni
pohod v organizaciji Benediktincev iz St. Pavla. Zberemo se pred cerkvijo v Labodu, avtomobile
parkiramo pred cerkvijo in se s pohodniki iz Laboda skupaj odpravimo na pot proti St. Pavlu. Počitek
in pogostitev je v gasilskem domu v Ettendorfu. Pot nadaljujemo po gozdnih poteh do samostana
Benediktincev v St. Pavlu. Zadnji del poti je v večernih urah, zato je potrebna uporaba naglavnih svetilk. V samostanu v St. Pavlu je sprejem pohodnikov iz petih smeri in zaključek pohoda s pogostitvijo.
Za povratek z avtomobili iz St. Pavla do Laboda poskrbi organizator.

VEČERNI POHOD Z LUČKAMI DO BUKOVNIKA – torek, 17. december 2019
Vodnik in prijave: Jožek Hartman, jozek.hartman@gmail.com, na OŠ Dravograd Franja
Šmon Drevenšek, na OŠ Šentjanž Zdenka Krajnik.
Tura: lahka nezahtevna pot (L), 2 uri hoje.
Opis ture: Zberemo se ob 16.30 pred OŠ Šentjanž pri Dravogradu. Pot nas bo vodila po cesti do
smučišča Bukovnik. V koči nas bo čakal topel čaj in še kakšno presenečenje. Pot je lahka. Potrebna je
primerna oprema (primerni čevlji, rezervna obleka …). Ne pozabite na naglavne lučke. Vabljeni tudi
starši in ostali pohodniki. Pričarajmo učencem zimsko pravljico.

NOVOLETNI POHOD NA KOŠENJAK – četrtek, 2. januar 2020
Vodnik in prijave: Marjan Epšek, 031 316 392 ali marjanepsek@gmail.com ter Zoran Rožič,
031 618 016 ali zoran.rozic@gmail.com.
Tura: zahtevna zimska pot (Z), 5 do 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 velike količine snega se pohod izvede
le do planinskega doma. Tudi start pohoda se prilagaja ali iz Dravograda ali z Ojstrice. Podrobnosti o
pohodu bodo pravočasno objavljene na spletni strani in na oglasni deski Planinskega društva Dravograd. Vabimo vse planince na zimsko rekreacijo in skok v novo planinsko sezono.

PO VRHOVIH V OKOLICI DRAVOGRADA – torek, 7. januar 2020
Vodnik in prijave: Jožef Kladnik, 051 684 192 ali jozef.klad@gmail.com.
Tura: lahka nezahtevna pot (L), 3 ure hoje.
Prevoz: organiziran.
Opis ture: V sodelovanju z Društvom upokojencev Dravograd bomo vsak drugi torek v mesecu organizirali pohode na vrhove v okolici Dravograda (Grubarjev vrh, Šteharski vrh, Sv. Danijel, Libeliška
gora, Košenjak …). Hrana in pijača iz nahrbtnika, priporočamo pohodne palice, primerno obutev in
oblačila.
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SPOMINSKI POHOD K MEDVEDU – sobota, 25. januar 2020
Vodnik in prijave: Marjan Epšek, 031 316 392 ali marjanepsek@gmail.com in Jožek Hartman, jozek.hartman@gmail.com, na OŠ Dravograd Franja Šmon Drevenšek, na OŠ Šentjanž Zdenka Krajnik.
Tura: lahka nezahtevna pot (L), 3 ure hoje.
Opis ture: Zberemo se ob 9.15 pred Domom borcev v Šentjanžu, kjer se bomo pridružili ostalim
pohodnikom. Pot nas bo vodila proti Kronski gori, nato bomo zavili proti odcepu za Dolanca in nadaljevali po gozdu do Medveda. Ob 11. uri bo krajša spominska svečanost ob 74. obletnici pobojev
pri Medvedu v Otiškem Vrhu, nato pa sledi druženje. Nazaj se vračamo po isti poti.

NOGOMET – VETERANSKA ZIMSKA LIGA V DVORANSKEM NOGOMETU
Nedelja, 5.1. 2020 1. kolo
Nedelja, 12.1. 2020 2. kolo
Nedelja, 19.1.2020 3. kolo
Nedelja, 26.1. 2020 4. kolo
Prva tekma se prične ob 8.30, druga ob 9.30 in tretja ob 10.30 v dvorani ŠPiC D v Dravogradu.
TURISTIČNO DRUŠTVO DRAVOGRAD
IZDELAVA ADVENTNEGA VENCA
TD Dravograd bo letos, v soboto, 30.11., izdelalo dva adventna venca. Eden bo pred cerkvijo sv. Vida, drugi pa pred farno cerkvijo. Ob vencu bodo postavili tudi nabiralnik lepih želja,
kamor bodo lahko občani, stari in mladi, oddali svoje lepe želje sokrajanom za prihodnje
leto.

25. december 2019

BOŽIČNI POHOD NA SELOVEC – GRUBERJEV VRH

V sredo, 25. decembra 2019 ste lepo vabljeni,
da se udeležite 19. tradicionalnega nočnega
pohoda na SELOVEC - GRUBERJEV VRH.
Zbrali se bomo ob 17. uri na
spodnji postaji smučišča Bukovnik,
kjer bo ob 17.15 uradna otvoritev
smučarske sezone 2019/2020.
Ob 17. 30 se bomo skupaj podali
proti vrhu Selovca.
Ob povratku okoli 20. ure, bo
veselo druženje v brunarici na
smučišču BUKOVNIK z živo glasbo
in malico za vse udeležence.

Vljudno vabljeni!
KS Šentjanž in SK Iverka

KONCERT
DANAJE GREBENC
Z GOSTI
Ob izidu
prve zgoščenke
TANGO TO GO

nedelja, 19. januar,
ob 17.00,
dvorana Gasilskega
doma Trbonje
Vabljeni!

Oglasno sporočilo

ODREŠILNI PLAMENČEK IZ CVETLIČARNE FLAMINGO
“Danes bo žal treba potegniti,” reče šefica, na mojo mizo odloži kup papirja in preden
lahko ugovarjam izgine v svojo pisarno. Živčno pogledam uro - upal sem, da se bom
do štirih lahko odjavil in šel poiskat darilo za ženo.
Kaj je najboljši način, da si zapomniš, kdaj imaš obletnico poroke? To, da jo enkrat
pozabiš. Lahko mi verjamete, da nimam namena ponoviti manevra.
Še enkrat pogledam na uro in kup papirja. To se ne bo dobro izšlo. Pa še petek je …
Vzdihnem, zaviham rokave in se zakopljem v papirje.
Sodelavci počasi zapuščajo podjetje, šefica pa pred odhodom “sočutno” pokima.
Ko zadnjič pritisnem “Shrani”, je ura nekaj čez šest. Odločim se za cvetličarno - cvetje je
zmeraj dobra ideja in v skrajni sili lahko še vedno skočim do nakupovalnega središča.
Zapeljem do Flaminga, kjer običajno kupim šopek za dan žena ali njen rojstni dan ali
ob kateri drugi priložnosti, če sem dan prej kaj zafrknil.
Parkiram na robnik in pustim vse štiri smerokaze, saj, pomislim, ne bom dolg.
Medtem ko mi cvetličarka pripravlja šopek po mojem izboru, se sprehajam gor in dol
po prodajalni in se praskam po glavi.
“Želite še kaj?” vpraša cvetličarka, ko je šopek pripravljen.
“Imate kakšen predlog?”
Cvetličarka odloži šopek in se izza pulta napoti k rdeči omari z velikim zaslonom: “Poskusiva z darilnim bonom?”
“Darilnim bonom? Se pravi, da plačam določen znesek in si pride nekaj sama izbrat?”
Cvetličarka se nasmehne in odkima.
“Tukaj lahko izbirate med več kot tisoč različnimi boni, s katerimi boste, domnevam
da svoji dragi,” reče in pokima proti šopku na pultu, “lahko privoščili razvajanje za telo
in dušo, jo odpeljali kam daleč stran od vsakdanjega vrveža ali pa na najokusnejšo
večerjo, kar si jih lahko zamislite.”
Privzdignem obrv in stopim bliže.
“Tukaj lahko izbirate med različnimi kategorijami, kot so terme, razvajanje v dvoje,
wellness, masaže, kulinarika, … Tukaj pa lahko vidite, kateri boni se najbolje prodajajo,
kar vam bo mogoče v pomoč pri odločanju?”
Pogledam na uro in rečem: “Kaj če bi najprej poskusila z večerjo …?”
“Seveda,” odvrne in začne tapkati po zaslonu. “Pri izbiri si pomagate s cenovnim razponom glede na vaš proračun, regijo, tip kuhinje in ponudnika, če že veste, kam bi
svojo drago radi odpeljali. Potem potegnete tukaj svojo kartico in bon natisnete …”
“Mogoče bi še prenočila.”
Spretno potapka po zaslonu in izpis odnese na pult.
“Verjetno bova tole dala še v lično ovojnico?

“Pokimam in punca izbere ovojnico, vstavi vanjo bon in jo pripne na šopek.
Zdaj morate samo še poklicati ponudnika kupljene storitve in rezervirati svoj termin.
No, in razveseliti svojo drago, se razume!”
Priznati moram, da zadeva precej lepo izgleda pa še v nakupovalno središče mi ne
bo treba.
Zahvalim se in zapustim Flaminga. Smerokazi še vedno utripajo, sedem v avto, potegnem iz žepa telefon in rezerviram mizo.
“Nič nisi poklical, kdaj prideš,” reče žena.
“Nisem vedel, kdaj bom zaključil nadure. Šefica mi je zadnji trenutek prinesla še cel
kup stvari …”
“Nisi poklical tudi, da te ne bo, zato nisem nič skuhala!”
“Nisem,” priznam in skrivam šopek za hrbtom.
“In pozabil si, da imava danes _“
“Obletnico! Nisem pozabil!”
***
“Hvala,” rečem natakarju, ko nama nalije rdečega. Dvignem kozarec in ga ponesem
proti njej.
“Privošči si … Tudi prespala bova tukaj, jutri pa si po zajtrku privoščiva še celodnevni
izlet, preden se vrneva v resničnost.”
“Komaj verjamem, da nisi pozabil,” reče žena. “Še manj pa, da si se spomnil … tega …”
S kozarcem trči v mojega in v tistem ji v očesu zasije plamenček.
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BESEDILO: Nika Kajnih in Branka Božank, NIJZ OE Ravne na Kor..; FOTOGRAFIJA: NIJZ

OTROCI ZA VARNOST V PROMETU
VSAKO LETO V MESECU NOVEMBRU, V ČASU OKROG MARTINOVEGA, V SODELOVANJU S KOROŠKIMI POLICIJSKIMI POSTAJAMI, ŠOLAMI IN VRTCI TER ZVEZO ŠOFERJEV IN AVTOMEHANIKOV
IZPELJEMO AKCIJO »OTROCI ZA VARNOST V PROMETU«.

S

odelavci Območne enote Ravne na Koroškem NIJZ sodelujemo kot organizatorji preventivnih aktivnosti za zmanjšanje tveganega in škodljivega pitja alkohola
in krepitve varnosti v prometu.
Tako smo v mesecu oktobru zbirali izdelke
otrok vrtcev in šol na temo varnosti v prometu, s poudarkom na sporočilu, da alkohol
in vožnja ne spadata skupaj. Letos je sodelovalo največje število šol in vrtcev do sedaj, in
sicer 14 osnovnih šol s podružnicami, 4 vrtci
in 76 mentorjev. Zbrali pa smo tudi največje
število izdelkov, kar 1149. K sodelovanju so
letos pristopile vse štiri policijske postaje Ravne na Koroškem, Radlje ob Dravi, Slovenj
Gradec in Dravograd, česar smo še posebej
veseli.
Policisti so, bodisi skupaj z otroki, predstavniki Zveze šoferjev in avtomehanikov ali
sami, po celotni regiji razdeljevali otroške
izdelke voznikom, ki so jih ustavili v petek,
pred martinovim, oziroma v ponedeljek,
na martinovo. Poleg otroškega izdelka so
vozniki prejeli tudi gradivo projekta SOPA
- Skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola, o katerem lahko več informacij
najdete tudi na spletni strani www.sopa.si.

Tako so v Občini Dravograd za terensko akcijo združili moči policisti policijske postaje
Dravograd, Sosvet občine Dravograd in policijske postaje, Vrtec Dravograd in Osnovna
šola Šentjanž ter ustavljene voznike osveščali o tveganjih, ki jih predstavlja vožnja pod
vplivom alkohola. Odzivi vseh sodelujočih voznikov, otrok, učiteljev ter policistov, so bili
izjemno pozitivni, zato se že veselimo novih
skupnih podvigov v naslednjem letu.
Tvegano in škodljivo pitje alkohola negativno vpliva na številne vidike našega življenja:
zdravje, počutje, odnose, prometne in druge
nezgode,… Poskrbimo, da bomo prihajajoče praznike preživeli prijetno, odgovorno in
kar se da varno, tudi na cesti.
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GOSPODINJSKI STROJI IN NAPRAVE POMIVALNI STROJ

S

troj za pomivanje posode je zelo koristen
gospodinjski aparat, saj nas razbremeni
zamudnega in velikokrat vsem neljubega
opravila, to je ročnega pomivanja posode. Posoda pomita v pomivalnem stroju je bolj čista
oz. higiensko neoporečna. Pomivalni stroj porabi tudi manj električne energije in vode. S tem
manj obremenjuje okolje kot ročno pomivanje.
Zmogljivost stroja izražamo s številom pogrinjkov, ki jih lahko stroj opere. Šteje se, da tri do
štiričlanska družina potrebuje v povprečju 12
pogrinjkov dnevno. Za pomivanje takšne količine posode zadošča pomivanje enkrat dnevno v pomivalnem stroju standardne velikosti
85 x 60 x 60 cm. Takšnih strojev je na tržišču
največ.
Razni pomivalni stroji, ki so danes na tržišču,
trošijo pri svojem delovanju različno količino
vode in električne energije. Sodobni pomivalni
stroji so pri porabi električne energije in vode
mnogo manj potratni kot tisti, ki so bili izdelani
pred leti!
Proizvajalci pomivalnih strojev so z novimi
tehnološkimi rešitvami med leti 1972 in 1994
porabo energije zmanjšali za 50 %. Tudi poraba
vode se je zelo zmanjšala: sodobni pomivalni stroj porabi za eno pomivanje od 15 – 28 l
vode.
Inteligentna senzorska tehnika omogoča pomivanje posode z avtomatskim programom in
senzorskim sušenjem. To pomeni, da se poraba
vode prilagodi količini in umazanosti posode.
Tisti, ki uporabljajo alternativni vir ogrevanja
vode, si lahko omislijo pomivalni stroj, ki ima

možnost priklopa na toplo vodo (funkcija thermospar). Tako se privarčuje do 40 odstotkov.
Dejanska poraba vode in elektrike je odvisna
tudi od načina uporabe pomivalnega stroja. Navajamo nekaj napotkov za energijsko
učinkovito in okolju prijazno uporabo.
• Pred zlaganjem posode v stroj le-te ni potrebno izpirati pod tekočo vodo! Na ta način varčujemo z vodo.
• Posodo zložimo v stroj po navodilih proizvajalca!
• Vključimo le polno naložen stroj! Če je potrebno ga napolnimo s posodo od več obrokov.
• Za manj umazano posodo izberimo varčen
(ekonomičen) program ali program pri nižji
temperaturi!
• Izogibajmo se programu s sušenjem posode,
ker je energijsko potraten! Posoda se bo sama
posušila zaradi lastne toplote tudi, če bomo
stroj na koncu pomivanja le izključili in vrata
delno odprli.
• Stroj je smiselno priključiti na toplo vodo le,
če vodo pripravljamo s cenejšim virom energije, npr. s solarnim sistemom!
• Pomivalna sredstva so veliki onesnaževalci
okolja! Zaradi tega jih bomo uporabljali čim
manj oz. le kolikor je nujno potrebno za učinkovito pranje.
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TISTO: DRUGO
NOZPOGLAVJE
V HRBET
Vstopnice na www.mojkino.si in pri blagajni dvorane uro pred vsako predstavo.

