


0

5

25

75

95

100







Praznujte s stilom 
v Dvorcu Bukovje

Trenutki, ki jih zagotovo ne boste pozabili.

Vsi občani imate možnost najema prostorov v Dvorcu 
Bukovje po ugodni ceni tudi za zasebne slovesnosti . 

Kontakt: Javni zavod Dravit Dravograd,
tel: 02 87 23 583, e-mail: tajnistvodravit@siol.net



Naredimo nekaj zase

Omogočajmo si igro, šport, 
rekreacijo in druženje.

Varujmo naša igrišča!
Spremenimo uporabniško kulturo športnih in otroških igrišč. 
Prenehajmo z vandalizmom, nekontroliranim popivanjem in sme-
tenjem na igriščih. S tem bomo omogočili, da bomo lahko sredstva, 
ki jih moramo sicer zapravljati za nepotrebna popravila, investirali v 
sodobnejšo opremo in športne pripomočke!











Aerodrom Slovenj Gradec Hypoxi Radlje

Ste sredi priprav na najpomembnejši dan v vašem življenju? Izbira lokacije, 
potrditev menijev, priprava pogrinjkov, glasba… Vse te stvari morajo biti skrbno 
načrtovane. Ampak najpomembnejše je, pripraviti samega sebe. Od frizure do 
obleke mora biti vse na pravem mestu. Da pa bi blestele v svoji poročni obleki 

vam vsem nevestam ponuja Center zdravja in lepote Hypoxi terapijo, ki oblikuje 
trebuh, zadnjico in noge. S hxpoxi terapijo lahko svoje telo spravite v dobro formo. 

Tako boste na svoji poroki blesteli in poročna obleka bo prišla do izraza.

Center zdravja in lepote Hypoxi
Koroška cesta 65

2360 Radlje ob Dravi
gsm: 070 752 430
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ZLATARSTVO PEČNIK-GLAVNI TRG 12,
2380 SLOVENJ GRADEC

02 88 380 63
ZLATARSTVO PEČNIK-KOROŠKA CESTA 6,

2390 RAVNE NA KOROŠKEM
02 82 24270

WWW.zlatarstvo-pecnik.si 

Poročne prstane lahko izbirate med veliko ponudbo že pripravljenih vzorcev, katerim 
pa lahko vi dodate še svojo željo ali spremenite barvo zlata, saj za vsak par izdelamo 

posebej po njegovih merah in željah oz. njegovi velikosti. 
Z certifikatom jamčimo kvaliteto zlata, z garancijo pa zagotavljamo strokovno izdelavo 

in garantiramo vsa morebitna popravila.

Zlatarstvo Pečnik
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CENE CEPLJENJA PROTI STEKLINI:

že čipirani psi + taksa

prvo cepljenje + čipiranje + registriranje + taksa

31,42 €

61,32 €

Brez potnega lista, se psa ne sme cepiti.

Pse morajo na cepljenje privesti odrasle osebe.
Biti morajo na povodcu in nositi nagobčnik!

S seboj prinesite dokumente o cepljenju psa
(moder potni list za male živali) in EMŠO lastnika!

VETERINARSKA POSTAJA
DRAVOGRAD d.o.o.

Otiški Vrh 169, 2373 Šentjanž pri Dravogradu

041 490 065

Z lepimi pozdravi!

Otiški Vrh, 15.2.2012

Direktor VP Dravograd d.o.o.:
Borut Cigala, oec

Vsako spremembo o lastniku ali psu,
je treba obvezno sporočiti na VP Dravograd d.o.o.

v roku 8 dni.

Cepljenje bo potekalo po naslednjem vrstnem redu:

V PETEK, 23. marca 2012:

1.   nad kmetijo KLANČNIK v Podklancu ob 7.00 uri,
2.   na Dobrovi pri LIPANU ob 8.00 uri,
3.   pri Sv. KRIŽU ob 9.15 uri,
4.   v Črnečah pri SADNIKU ob 10.15 uri,
5.   v Libeličah pri NOVAKOVIH ob 11.45 uri,
6.    na Ojstrici pri CERKVI ob 14.00 uri,
7.   v Sv. Boštjanu pri AVTOBUSNI POSTAJI ob 15.00 uri,
8.   pri MURNHOFU ob 15.30 uri.

V SOBOTO, 24. marca 2012:

1.   v Trbonjah pri GASILSKEM DOMU ob 7.00 uri,
2.   pri KOVAČU v Sv. Danijelu ob 8.00 uri,
3.   na CVITERŠKEM SEDLU ob 9.15 uri,
4.   v Bukovski vasi pri SMUKU ob 10.30 uri,
5.   v Šentjanžu pri GASILSKEM DOMU ob 12.00 uri,
6.   v Dravogradu pri STARI ZADRUGI ob 14.00 uri,
7.   na Viču pri OGLASNI DESKI ob 15.30 uri.

VABILO  NA CEPLJENJE PSOV PROTI STEKLINI
za leto 2012

Vse lastnike psov obveščamo, da bomo tudi v letu 2012 cepili
pse proti steklini na terenu po priloženem razporedu.



Linea Snella

V centrih Linea Snella ne dajemo lažnih obljub o hitri in preprosti poti do vitke linije. 
Ne ustavimo se le pri simptomu, saj bi v tem primeru šlo le za kratkoročno spremembo, ki 

pa ne bi mogla zagotoviti dolgoročnega uspeha.

Z revolucionarno, svetovno uveljavljeno metodo Linea Snella® ter s pomočjo visoko 
usposobljenih terapevtk in osebnih svetovalk že več kot 25 let zanesljivo pomagamo odpraviti 
odvečne kilograme, centimetre in celulit, učvrstiti tkivo in izboljšati mišični tonus. Ker pa 
je naš pristop celosten, s svetovanjem o zdravi prehrani in čustveni dinamiki tudi učinkovito 

pomagamo h kakovostnejšemu življenju.

Svoje delo opravljamo predano, strokovno in uspešno, kar potrjujejo več kot 25 let 
mednarodnih izkušenj in na tisoče žensk, ki so z metodo Linea Snella® uspešno 

preoblikovale svojo postavo, si zagotovile trajno telesno formo in izboljšale kakovost življenja
Ob zaključenem programu v povprečju kar 98,9 odstotka vseh rednih obiskovalk celo preseže 

zastavljene cilje. Nudimo pisno jamstvo za uspeh!

Na svoj dan zablestite v najlepši luči!

Francetova 4
2380 Slovenj Gradec
gsm: 040 987 034
e-pošta: slovenj.gradec@lineasnella.si
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