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VSEBINA
Stičišče od 1. do 3O. junija 2014

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: Ro-
bert Preglau, Žarko Tomšič. 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. Koordinator Stičišča: Katja Čevnik. Naklada: 3200 
izvodov. Prelom in priprava za tisk: JZ Dravit, e-pošta: sticisce.design@gmail.com. junij 2014. Izdajatelj ne odgovarja 
za spremembe v programu. Za točnost informacij odgovarja prijavitelj prireditve.

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

Fotografija na naslovnici:  Zdenko Kupčič
Rok za oddajo vsebin za julijsko-avgustovsko številko je 15. junij 2014.

Dan za ... izbor prireditev in dogodkov

Koledar prireditev in dogodkov od 1. do 30. junija 2014

Napoved dogodka: MEDNARODNI FESTIVAL MALIH SESTAVOV 

DRAVOGRAD - SUHA

Pretekli dogodek: NAJ ŠPORTNIK MATJAŽ FERARIČ, NAJSPRETNEJŠI 

ČRNEČANI

Bili smo tam

Obvestila

Program Koroške televizije Dravograd – junij 2014

Ekologija: ENSVET, ENEGETSKO SVETOVANJE ZA OBČANE
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druženje ob tabornem ognju / peka dobrot ob ognju / učenje prvih 
taborniških veščin / taborne družabne igre / pripovedovanje zgodb 

-  velike oči, ki vidijo strah povsod in še kje...                          

S praznovanjem pustolovskega rojstnega dne na dvorišču in v 
parku dvorca Bukovje lahko tudi vašim otrokom pričarate delček 

vašega načina odraščanja!

PUSTOLOVSKI ROJSTNI DAN

Javni zavod Dravit Dravograd
tel: 02 87 23 583, 

e-mail: dvorecbukovje@dravit.si
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STRANDogajanje v naslednjih tednih. Izbor edinstvenih dogodkov, ki jih gotovo ne bomo zamudili.

DAN ZA ... IZBOR PRIREDITEV IN DOGODKOV

NASTOP ARGENTINSKE 
FOLKLORNE SKUPINE
torek, 27. maj

Folklorna skupina Ballet Folklórico "Santiago del 
Estero" je igrala pomembno vlogo pri širitvi pri-
ljubljenih plesnih izrazov iz Latinske Amerike. Za 
svoje neumorno delo in zasluge so prejeli mnoga 
državna priznanja. Skupina je sodelovala na mno-
gih mednarodnih festivalih, njihove turneje pa re-
dno prikazujejo na argentinski televiziji v oddajah 
za kulturo, saj skupina dosega izjemno visok ume-
tniški nivo. Oglejte si njihov nastop v živo pred 
Dvorcem Bukovje, v primeru slabega vremena pa 
bo predstava v večnamenski dvorani Špic D. 

Ob 20.00, Dvorec Bukovje

OTVORITEV REKON-
STRUIRANE CESTE 
"TRBONJSKI JAREK"
nedelja, 1. junij

Ob tem slovesnem dogodku bodo nastopili Pi-
halni orkester Trbonje in Kulturno društvo Brod. 
Po otvoritvi pa KS Trbonje in Godba na pihala 
Trbonje vabita na Srečanje pod vaško lipo na pri-
reditvenem prostoru Trbonje. V programu bodo 
nastopili Pihalni orkester Trbonje, harmonikarji iz 
Trbonj, otroci POŠ in vrtca Trbonje, skupina »Kar 
bo pa bo« ter Marjana Mlinar & Robert Vidali. V 
primeru slabega vremena se otvoritev in srečanje 
prestavi na nedeljo, 8. junija. 
Ob 15.00, Trbonje

LITERARNI VEČER S 
PREDSTAVITVIJO 
JOSIPINE TURNOGRAJSKE
ponedeljek, 23. junij 

Josipina Turnograjska, rojena Urbančič, je bila 
prva slovenska pisateljica, pesnica in skladate-
ljica. Rojena je bila na gradu Turn pri Preddvoru 
leta 1833, umrla pa je v Gradcu, stara komaj 21 let. 
Literarno kulturno društvo Beseda bo predstavilo 
njeno življenje, ki ga bo spremljal slikovni prikaz 
grada Turn in del korespondence z zaročencem 
Lovrom Tomanom, s katerim sta si izmenjala ne-
kaj čez tisoč ljubezenskih pisem. Predstavitev bo-
sta vodili Jožica Heber in Milena Cigler Gregorc.
Ob 17.00, Knjižnica Dravograd

ŠOLA, DA SE TI ZROLA

Vabimo vas na zaključno javno oddajo ŠOLA, DA 
SE TI ZROLA v organizaciji Koroške TV Dravograd. 
Od januarja 2014 potekajo vsako sredo otroško-
-mladinske oddaje, v katerih se predstavljajo 
osnovne šole Brezno, Radlje ob Dravi, Muta, Vu-
zenica, Dravograd in Šentjanž pri Dravogradu 
ter Srednja šola Slovenj Gradec in Muta. Na pri-
reditvi bodo sodelovale šole, ki sodelujejo tudi v 
oddajah. V goste prihaja Adi Smolar. Vabljeni ste 
učenci, starši, sosedje, dedki, babice... Prireditev 
in snemanje javne oddaje bo v telovadnici OŠ 
Neznanih talcev Dravograd ob 18. uri. Posnetek 
oddaje si boste lahko ogledali na Koroški TV Dra-
vograd v jesenskem času. Vstopnine ni!
Ob 18.00, telovadnica OŠ Dravograd

RAZSTAVA FRAGILE – 
STEKLO IZ PTUJSKE 
PRETEKLOSTI
torek, 13. maj

Pokrajinski muzej Ptuj Ormož je v okviru medna-
rodnega sodelovanja v okviru študijske prakse 
Avstralija:Slovenija pripravil razstavo o antič-
nem steklu Petovione, avtoric Claudie Marchesi 
in Aleksandre Nestorović. Tema projekta je bila 
muzeologija - interpretacija kulturne dediščine. 
Na podlagi izjemnih steklenih najdb iz Petovio-
ne (iz obdobja od prazgodovine, latena, antike 
do sodobnega časa) so predstavili interpretacijo 
kulturne dediščine arheološkega gradiva. Projekt 
je bil izveden v sodelovanju z University of Cam-
bera, Avstralija. Organizator je Koroški pokrajinski 
muzej.

Ob 19.30, Dvorec Bukovje

TENIŠKI TURNIR
sobota, 14. junij

Tenis izhaja iz poznega 19. stoletja, ko so ga začeli 
igrati v Angliji. Danes ima po vsem svetu na mili-
jone privržencev in gledalcev. Če se tudi vi nav-
dušujete nad tem športom, potem vas vabimo na 
tenis turnir naključno izžrebanih parov. Informaci-
je in prijave na tel. št. 051 686 547 Tine Pikl in 041 
383 737 Andrej. Rok za prijave je do četrtka, 12. 
junija, do 20.00 ure, ko bo izveden tudi žreb. 
Ob 9.00, tenis igrišča na Meži

TABOR NA AJDI
petek, 20. junij

Koroški dom starostnikov Črneče že deveto leto 
zapored pripravlja dvodnevni tabor na Ajdi.  Za-
posleni, prostovoljci in gostje bodo stanovalcem 
in drugim udeleženim pripravili pester program.   
Letos bo program temeljil na starih navadah in 
običajih. Spominjali se bodo starih jedi, jih tudi 
skuhali in poskusili. Z gosti pa bodo udeležencem 
pričarali trenutke iz preteklosti. Povabili bodo 
glasbene goste in se poveselili ob tabornem 
ognju. V letošnjem letu je Dom prevzel tudi Po-
moč na domu, zato bodo k sodelovanju in ude-
ležbi na taboru povabili širši krog ljudi.  Skupaj se 
bodo spoznavali in tkali prijateljstva. Pridružite se 
jim tudi vi.
Ves dan, dom Ajda nad Libeličami

ZAKLJUČEK KIPARSKE 
KOLONIJE IN KRAJEVNI 
PRAZNIK
nedelja, 22. junij

To nedeljo bo na Ojstrici še posebej veselo. Naj-
prej bo ob 11.00 sveta maša s slovesno procesijo, 
ob 12.00 pa bo zaključek kiparsko slikarske koloni-
je s praznovanjem krajevnega praznika. V progra-
mu bodo nastopili Kimperk teater, krajši koncert 
pa bo pripravila Godba na pihala Ojstrica.
Ob 12.00, igrišče pred OŠ Ojstrica

torek, 3. junij



ŠOLA, DA SE TI ZROLA
Zaključna prireditev z gostom Adijem 
Smolarjem. Podrobnosti preberite v Izboru 
dogodkov na strani 4.
Ob 18.00, telovadnica OŠ Neznanih talcev 
Dravograd

NEDELJA, 1. junij
OTVORITEV REKONSTRUIRANE CESTE 
"TRBONJSKI JAREK"
Ob otvoritvi so pripravili kulturni progra-
min potem še srečanje pod lipo. Podrobno-
sti  preberite v Izboru dogodkov na strani 4.
Ob 15.00, Trbonje

Športni dogodki

Turizem

Mladinske dejavnosti

Drugi dogodki

IZBOR PRIREDITEV IN DOGODKOV V BARVAH

Kulturni dogodki
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KOLEDAR PRIREDITEV IN DOGODKOV od 1. do 30.junija 2014

NEDELJA, 8. junij
PRAVLJIČNI VRT
Javni zavod Dravit in Animacijska skupina 
Vilina vas vabita na delavnico za otroke z 
naslovom Pravljični vrt. Vstopnine ni!
Ob 10.00, Dvorec Bukovje

NOGOMET – KOROŠKA LIGA – U-11 
cicibani   NŠ ROBERT KOREN 
DRAVOGRAD : NK PECA
Ob 11.00, Športni center Dravograd
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vremena potekal v parku Dvorca Bukovje 
pod rdečo bukvijo, v primeru slabega vre-
mena pa v dvorani Dvorca Bukovje.
Ob 20.00, Dvorec Bukovje

VI. MEMORIAL DAMJANU JAMNIKU
Nogometni turnir na športnem igrišču, na 
Viču. Igralo se bo 7+1, po pravilih občinske 
nogometne lige. Poskrbljeno bo tudi za 
hrano in pijačo. Štartnina znaša 25 € na 
ekipo. Udeležbo vaše ekipe prosim potrdite 
najkasneje do 17.6.2014, g. Ivanu Jamniku 
na tel. št. 040 464 410 ali g. Rajku Brezovni-
ku na tel. št. 051 429 454.
Ob 9.00 uri, nogometno igrišče Vič

PETEK, 20. junij

NEDELJA, 22. junij
ŠTIRI ČAROVNICE IN ENA
Musical v izvedbi skupine Oder 73 – mla-
dinska skupina. Prireditelja sta Oder 73 – 
Gledališče ob Dravi in Kulturni dom.
Ob 11.00 uri, Kulturni dom Pliberk

OD LIPE DO LIPE - ŠENTJANŽ
Krajanke in krajani KS Šentjanž ste vabljeni 
na družabno srečanje s kulturnim progra-
mom pred Domom borcev. Vabita organi-
zatorja KS Šentjanž in KD Šentjanž.
Ob 11.30 uri,  Dom borcev Šentjanž

ZAKLJUČEK MEDNARODNE KIPARSKO 
SLIKARSKE KOLONIJE IN KRAJEVNI 
PRAZNIK TER LEPA NEDELJA NA 
OJSTRICI 
Podrobnosti dogajanja preberite v Izboru 
dogodkov na strani 5.
Ob 12.00, igrišče pred OŠ Ojstrica

ALOJZIJEV KONCERT 
Letošnji godovni slavljenec bo Slavko Alojz 
Lenasi - KURI . Možakarju iskrivih misli, 
ostrega jezika, smelih načrtov in pridnih 
rok bodo za praznik voščili z besedo, 
glasbo in pesmijo nastopajoči vseh 
generacij od rosnih do zrelih let. Seveda 
mu boste lahko z rujno kapljico nazdravili 
tudi vi, saj bo za ta namen po koncertu 
marsikaj pri roki. 
Ob 17.00, Kmetija Klančnik

ČETRTEK, 5. junij
NASTOP MePZ MARKOVIČ KRISTL 
MATO IZ ČRNE NA KOROŠKEM
Ob 16.00, Dom starostnikov Črneče

ODPRTJE RAZSTAVE LIKOVNIH DEL 
ANDREJA LAUKA
Ob 19.00, Infopisarna Dravograd

ČETRTEK, 12. junij
BALINANJE
Regijsko tekmovanje posameznikov v 
balinanju v krog v organizaciji Društva 
upokojencev Dravograd.
Ob 15.00, Koroški dom starostnikov

NASTOP FOLKLORNE SKUPINE LUKA 
KRAMOLC IZ ŠENTANELA 
Ob 16.00, Dom starostnikov Črneče
 
100 SRČNIH KONCERTOV – MANCA 
IZMAJLOVA
Prireditelj je ZAVOD CHOPINOV ZLATI PR-
STAN. Informacije na: www.mancaizmaj-
lova.com; www.benjaminizmajlov.com
Ob 20.00 uri, Kulturni dom Pliberk 

SOBOTA, 14. junij
TENIS TURNIR
Tenis turnir naključno izžrebanih parov. 
Podrobnosti preberite v Izboru dogodkov 
na strani 4.
Ob 9.00, tenis igrišča na Meži

OTVORITEV REKONSTRUIRANE CESTE 
“EPŠEK- FILAČ”
Vabita Občina Dravograd in KS Šentjanž 
pri Dravogradu.
Ob 16.00, pri prireditvenem prostoru 
»Široka jama« 
LITERARNI VEČER ZMAGOVALCEV 14. 
PESNIŠKE OLIMPIJADE PATRIKA HOLZA 
IN ANNE CEMIČ 
Literarni večer, obarvan s prijetnim kul-
turnim programom, bo v primeru lepega 

OTVORITEV NOVEGA ŠOLSKEGA SA-
DOVNJAKA
Sadjarsko društvo Dravograd je v sodelo-
vanju z OŠ Neznanih talcev Dravograd in 
Občino Dravograd uredilo, v neposredni 
bližini šole, šolski sadovnjak. Ob otvoritvi 
bo županja občine Dravograd posadila 
tudi sadno drevo stare slovenske avtohto-
ne vrste. Posaditev drevesa bo tudi simbo-
lično dejanje ob tednu ljubiteljske kulture, 
ki poteka med 15.6. in 22.6. 2014. 
Ob 17.00, sadovnjak za OŠ Neznanih talcev 
Dravograd

MEDNARODNI FESTIVAL OKTETOV 
DRAVOGRAD-SUHA
Na letošnjem festivalu bodo poleg stalnic 
Okteta Suha in Dravograjskega seksteta 
nastopile še naslednje vrhunske skupine 
Voices unlimited iz Avstrije, sestre Trobec-
-Žagar iz Slovenije in Jazzatio iz Madžar-
ske. Vstopnina je 5 €.
Ob Ob 20.00, cerkev sv. Vida

SOBOTA, 21. junij

TOREK, 3. junij

SREDA, 4. junij
PODELITEV PRIZNANJ KRVODAJALCEM
Priznanja bodo prejeli krvodajalci za 25 
do 100-krat darovano kri. Prav tako bodo 
podeljene zahvale prostovoljcem Rdečega 
križa. Podelitev bo obarvana s kulturnim 
programom.
Ob 19.00, Dvorec Bukovje

SOBOTA, 7. junij
NOGOMET STAREJŠI DEČKI U-15 
VZHOD    NŠ ROBERT KOREN 
DRAVOGRAD :  MARIBOR BRANIK
Ob 11.00, Športni center Dravograd

NEDELJA, 11. majČETRTEK, 19. junij
LETNI KONCERT UČENCEV GLASBENE 
SEKCIJE KATICA
Ob 18.00, Dvorec Bukovje

ODPRTJE RAZSTAVE FRAGILE – Steklo iz 
ptujske preteklosti
Pokrajinski muzej Ptuj Ormož je v okviru 
mednarodnega sodelovanja pripravil 
razstavo o antičnem steklu Petovione. 
Podrobnosti preberite v Izboru dogodkov 
na strani 4.
Ob 19.30, Dvorec Bukovje
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KOLEDAR PRIREDITEV IN DOGODKOV od 1. do 30.junija 2014
Terminski razpored prireditev in dogodkov v občini Dravograd

TOREK, 24. junij
OSREDNJA OBČINSKA PROSLAVA OB 
DNEVU DRŽAVNOSTI
Proslava z bogatim kulturnim progra-
mom. Po proslavi bo za vse obiskovalce 
pripravljen tudi pražen krompir ekipe 
pražilcev, ki se vsako leto udeležuje svetov-
nega festivala praženega krompirja. 
Ob 18.00, Dvorec Bukovje

PRIMAFOTO POLETNI KOŠARKARSKI 
KAMP 2014
Po nekaj letih gostovanja v Slovenj Gradcu 
se bo košarkarski tabor za mlade zopet 
odvijal pri nas na igriščih v dvorani ŠPiC 
D, v Športnem centru in v Lukni. Prijavlje-
nih je rekordnih 90 udeležencev, ki bodo 
nameščeni v OŠ v Dravogradu.
Od 24. do 29.6., košarkarska igrišča v 
Dravogradu

ČETRTEK, 26. junij
POTOPISNO PREDAVANJE – PERU 
(Mojca Oderlap)
Ob 16.00, Dom starostnikov Črneče

PONEDELJEK, 23. junij
LITERARNO-KULTURNI VEČER S PRED-
STAVITVIJO JOSIPINE TURNOGRAJSKE
Josipina Turnograjska je bila prva sloven-
ska pisateljica, pesnica in skladateljica. 
Njeno življenje boste spoznali na literar-
nem večeru, podrobnosti preberite 
v Izboru dogodkov na strani 5. 
Ob 17.00, Knjižnica Dravograd 

SOBOTA, 28. junij
3. REGIJSKI TURNIR DRUŠTVA INVALI-
DOV DRAVOGRAD V PIKADU
Turnir je organiziran v sklopu prireditev ob 
občinskem prazniku. Vabljeni tudi navijači.
Ob 9.00,  Dom borcev Šentjanž

SLOVESNOST OB 60- LETNICI KOROŠKE 
RIBIŠKE DRUŽINE
Vabljeni, tudi če niste ribič.
Ob 15.00, Ribiški dom Dravograd

PESEM NE POZNA MEJA
Na koncertu bodo nastopili zbori iz 
Slovenije, Italije, Madžarske in Avstrije. 
Prireditelj je SPD »Edinost« v Pliberku.
Ob 20.00, Kulturni dom Pliberk

NEDELJA, 29. junij
OD LIPE DO LIPE - KRONSKA GORA
Krajanke in krajani KS Šentjanž ste 
vabljeni na družabno srečanje s kulturnim 
programom k sv. Petru in Pavlu na Kronski 
gori. Vabita organizatorja KS Šentjanž in 
KD Šentjanž.
Ob 11.30 uri (po sv. maši), cerkev sv. Petra 
in Pavla na Kronski gori

PETEK, 27. junij
FOLKLORNA SKUPINA IZ ARGENTINE
Ballet Folklórico Latinoamericano 
"Santiago del Estero"
Nastop priznane argentinske folklorne 
skupine. V primeru slabega vremena bo 
predstava v večnamenski dvorani ŠPiC D. 
Podrobnosti preberite v Izboru dogodkov 
na strani 5. Vstopnine ni.
Ob 20.00, Dvorec Bukovje

KOLEDAR PRIREDITEV IN DOGODKOV od 1. do 30.junija 2014
Terminski razpored prireditev in dogodkov v občini Dravograd

Spoštovane občanke in občani!
TD Dravograd organizira 

TEKMOVANJE ZA NAJBOLJ 
UREJENE VASI, OBJEKTE 
V OBČINI DRAVOGRAD

S tekmovanjem želimo na področju občine Dravograd pristopiti k 
pobudi Turistične zveze Slovenije, ki že vrsto let izvaja akcijo MOJA 
DEŽELA – LEPA IN GOSTOLJUBNA. Znotraj akcije želimo vzpodbuditi 
tekmovalnost med posameznimi vasmi, zaselki, naselji, ulicami, hi-
šami, kmetijami, javnimi objekti in podjetji za naziv najlepše urejene 
vasi in objekta v občini Dravograd.

Naši kraji so lepi in čudoviti ter obdani s prelepo naravo. Z vašo po-
močjo pa lahko tem naravnim danostim dodamo še urejeno bivalno 
okolje, vasi, vrtove, kmetije, naselja, ulice, javne objekte in podjetja. 
Ogledi in ocenjevanje bodo izvedeni v skladu s sklepom o imeno-
vanju komisije za ocenjevanje urejenosti vasi in objektov ter pravil-
nikom sprejetim v ta namen. Želimo, da bi se čim več občanov in 
občank prijavilo na tekmovanje in s tem pokazalo, kako lepo skrbijo 
za urejenost svojega doma in okolice. Z urejenim okoljem pa bo 
občina tudi bolj prijazna in zanimiva za turiste.

V ta namen vas vljudno vabimo, da vsi posamezniki, lastniki kmetij, stanovanjskih objektov 
in podjetij, ki ste zainteresirani za tekmovanje za najbolj urejeno vas ali objekt v občini Dra-
vograd potrdite udeležbo za natečaj do 30.06.2014 na elektronski naslov tdd.dravograd@
gmail.com.

Prijazno vabljeni!

Spoštovani, vljudno vabljeni k soustvarjanju prireditve ZLATA JESEN DRAVOGRADA, ki bo 
potekala od 03.10.2014 do 05.10.2014 v Dravogradu. V soboto, 4.10.2014 bo na prireditve-
nem prostoru »LUKNA« potekala predstavitev turističnih ponudnikov in dobrot iz doma-
čih kmetij.  Spremljajoča dejavnost na prireditvi bo bogat kulturno zabavni program. Vse, ki 
ste zainteresirani, da se na tem dogodku predstavite, vljudno vabimo, da se do 05.09.2014 
prijavite na elektronski naslov tdd.dravograd@gmail.com.

 TD Dravograd

Povabilo za udeležbo na prireditvi 
ZLATA JESEN DRAVOGRADA 2014



NAPOVED DOGODKA
BESEDILO:  Žarko Tomšič, FOTOGRAFIJE: Maxi šport

MEDNARODNI FESTIVAL MALIH 
SESTAVOV DRAVOGRAD - SUHA

VSAKO LETO MESECA JUNIJA V DRAVOGRADU IN NA SUHI POTEKA ZDAJ ŽE TRADICIONALNI FESTIVAL 
MALIH VOKALNIH SESTAVOV. TAKO BO TUDI LETOS V PETEK, 20. JUNIJA PRVI KONCERT V CERKVI SVE-
TEGA VIDA, V SOBOTO 21. JUNIJA PA ŠE DRUGI NA SUŠKEM GRADU. 

Mednarodni festival malih sestavov je naj-
prej potekal samo na Suškem gradu na 
Suhi v organizaciji Okteta Suha. Kasneje 

sta Oktet Suha in takrat še Dravograjski oktet, 
vzpostavila pristno medsebojno prijateljstvo, ki 
je pripeljalo do tesnega sodelovanja tudi pri fe-
stivalu. Tako smo bili pred 15. leti priča prvemu 
koncertu v sklopu tega festivala tudi v Dravogra-
du.

Voices unlimited prihajajo iz Salzburga. Njiho-
vo a capella petje pa zajema zelo širok in zanimiv 
repertoar, ki vedno znova navdušuje občinstvo.

Sestre Trobec-Žagar so začele s svojo pevsko 
potjo septembra 2001. Seveda se je začelo takoj 
tudi ustvarjalno sodelovanje s Slavkom Avseni-
kom ml., ki je tudi Tamarin mož. V repertoarju 
sester Trobec Žagar je najti različne skladbe in 
zvrsti, v zadnjem času pa se posvečajo pred-
vsem petju slovenskih ljudskih pesmi in glasbi 
različnih Avsenikov. 

Jazzatio so skupina profesionalnih glasbeni-
kov, ustanovljena leta 2005. Trenutno so daleč 
najboljša madžarska vokalna zasedba. So pravi 
ambasadorji madžarske kulture povsod kjer na-
stopajo ter so izjemna vokalna zasedba z reper-
toarjem od zabavne do resne glasbe. S svojim 
nastopom pa vedno znova navdušujejo polne 
dvorane obiskovalcev tako doma, kot v tujini. 

Festival je torej prava poslastica za glasbene sla-
dokusce in verjamemo, da bodo poslušalci nav-
dušeni nad slišanim in videnim. Mirno lahko re-
čemo, da je Festival Suha-Dravograd pravi biser 
med tovrstnimi prireditvami v tem delu Evrope.
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Festival je zasnovan tako, da se na njem pred-
stavijo ene najboljših vokalnih zasedb v Evropi. 
Poleg stalnic Okteta Suha in Dravograjskega 
seksteta (prej okteta) so na festivalu vrhunski 
nastopajoči iz različnih držav. Festival je tako 
gostil najboljše skupine iz Anglije, Avstrije, Ma-
džarske, Nemčije, Švice, Italije, Poljske, Švedske,...

Tudi letošnji festival prinaša izredno zanimiv in 
kvaliteten program. Poleg Okteta Suha in Dra-
vograjskega seksteta bodo nastopili še Voices 
unlimited iz Avstrije, Sestre Trobec-Žagar iz Slo-
venije in Jazzatio iz Madžarske. Kot pozdrav fe-
stivalu pa bo nastopil ŽPZ Karantanija iz Prevalj. 

in gostitelj DRAVOGRAJSKI SEKSTET

festival

20. junij 14
20:00
cerkev sv. vida
21. junij 2014 - suški grad

dravograd Neuhaus - Suha

Dravograd

Dravograjski
sekstet

Republika Slovenija
Urad vlade RS za Slovencev
zamejstvu in po svetu

Območna izpostava Dravograd

VOICES UNLIMITED

SESTRE TROBEC-ŽAGAR

JAZZATION

OKTET SUHA



Razglasitev športnika Dravograda 
in spretnostne igre med KS

4. 5. 2014
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PRETEKLI DOGODEK
BESEDILO:  Katja Čevnik, FOTOGRAFIJE: Matic Grudnik

NAJ ŠPORTNIK MATJAŽ FERARIČ, 
NAJSPRETNEJŠI ČRNEČANI

V NEDELJO, 4. MAJA, SMO V LUKNI PREŽIVELI PRIJETNO POPOLDNE. OBISKOVALCI SO IZVEDELI, KDO JE 
NAJ ŠPORTNIK ZA LETO 2013, OBENEM PA SO SE ZABAVALI OB GLEDANJU ZABAVNIH SPRETNOSTNIH 
IGER, V KATERIH SO SE POMERILE KRAJEVNE SKUPNOSTI OBČINE DRAVOGRAD.

Po nekaj nedokončanih poskusih smo v Dra-
vogradu vendarle dobili uradno najboljše 
športnike in športnice za preteklo leto. Za to 

so moči združili Športna zveza Dravograd, JZ Dra-
vit, Občina Dravograd in KTV Dravograd. Pravico 
kandidiranja so imeli vsi člani športnih društev v 
občini Dravograd in občani Dravograda. O pode-
litvi priznanj je odločala komisija, ki pa je bila kar 
malo razočarana nad skromnim številom prispe-
lih kandidatur. Ne glede na slab odziv pobudniki 
obljubljajo, da bodo vztrajali še naprej. Zakaj? Ker 
imamo v Dravogradu precej odličnih športnikov, 
ki dosegajo rezultate na najvišjih nivojih tako v 
državi kot izven in si za svoj vložen trud in delo 
zaslužijo priznanje. 

Komisija je tako na svoji seji 23.4.2014 odprla pri-
spele kandidature in odločila, da priznanje v kate-
goriji najboljša športna ekipa do 15. leta starosti 
prejme Šolsko športno društvo OŠ Šentjanž pri 
Dravogradu. Ekipa OŠ Šentjanž, ki so jo zastopa-
li Lea Kolar, Neja Kotnik, Boštjan Hutmajer in Vid 
Robin, je na državnem ekipnem osnovnošolskem 
prvenstvu v veleslalomu lani na Rogli dosegla 2. 
mesto od prijavljenih več kot 30 šol iz cele Slove-
nije. Sodelovalo je več kot 200 učencev iz vseh 
slovenskih šol. Priznanje v kategoriji najboljši 
športnik do 15. leta starosti je prejel Gašper Oder 
iz Dobrove, član Plavalnega kluba Fužinar, ki je na 
vseh tekmovanjih, ki se jih je udeležil v preteklem 
letu popravljal osebne rekorde ter se uvrščal med 
najboljše slovenske plavalce v svoji kategoriji. Na-
grado za najboljšega športnika v članski kategoriji 
pa je dobil Matjaž Ferarič, član Koroške šole lete-
nja Dravograd, ki je v letu 2013 osvojil 1. mesto 

na svetovnih igrah v Kolumbiji, 1. mesto skupno 
v svetovnem pokalu ter 2. mesto v državnem 
prvenstvu. Dobil je tudi priznanje športnik letal-
ske zveze Slovenije, trenutno je tudi na 1. mestu 
svetovne jakostne lestvice v jadralnem padalstvu 
v disciplini natančno pristajanje. Nagrade so do-
bitnikom izročili županja Marijana Cigala, Milorad 
Markovič, predsednik Športne zveze in direktor JZ 
Dravit Žare Tomšič. 

Svoje športne spretnosti pa so pokazali tudi kra-
jani štirih krajevnih skupnosti (Dravograd, Črneče, 
Trbonje in Šentjanž), ki so se na prireditvi pomerili 
v zabavnih igrah, ki so jim jih pripravili člani zdru-
ženja Maxisport. Vsaka ekipa je štela šest odraslih, 
od katerih sta morali biti vsaj dve ženski. Merili so 
se v štirih spretnostnih igrah (»pajsanje« ploha, 
sestavljanje ploha, tekma s »šajtrgami«, zabijanje 
žebljev v tram), štafetni igri in vlečenju vrvi. Vsa-
ka izmed krajevnih skupnosti je bila najboljša v 
posameznih igrah, skupni seštevek pa je pokazal, 
da so najspretnejši in najmočnejši krajani doma 
v Črnečah, na drugo mesto so se uvrstili Dravo-
grajčani, tretji so bili tekmovalci iz Trbonj, četrti pa 
iz Šentjanža. Vsaka ekipa je dobila tudi pokal in 
diplomo.

Kljub temu, da je bila prva majska nedelja sonč-
na, da je bilo poskrbljeno tako za pijačo (Turizem 
in gostinstvo Košenjak) kot jedačo (brezplačen 
pražen krompir) ter živo glasbo ansambla Okej, 
je bilo obiskovalcev manj kot smo pričakovali. 
Kaj ste zamudili, poglejte na fotografijah, še več 
utrinkov pa si lahko ogledate na spletni strani 
občine ali na FB profilu Dravit Dravograd.



+Gosti+Gosti

+GOSTI+GOSTI



Občinska proslava

27. 4. 2014

Razstava
Alojza Erjavca

8. 5. 2014

Kresovanje pri 
Ribiškem domu

30. 4. 2014

Praznovanje
1.maja na 
Košenjku

1. 5. 2014

Kresovanje pri 
Ribiškem domu

30. 4. 2014

Prvomajsko 
srečanje

na Košenjaku

1. 5. 2014
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Žogarija

12.5.  2014  

NA POTEP ...18
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Sponzor 4. poročnega 
sejma v dvorcu Bukovje
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OBVESTILA
Obvestila društev in drugih organizacij

NOGOMET – ONL DRAVOGRAD

-  01.06.2014         play off 5. krog
Prvenstvene tekme se igrajo v Libeličah, na Viču in v Dravogradu - umetna trava. 
Prva tekma se prične ob 9.00 uri, druga ob 10.10 uri.

FINALE POKALA ONL DRAVOGRAD
V soboto, 14.06.2014, bo na igrišču z umetno travo finalni turnir pokala ONL Dravograd. Turnir se bo 
pričel ob 10.00 uri.

RDEČI KRIŽ
KRVODAJALSKE AKCIJE:
-  v torek, 03.06.2014, od 7.30 - 10.30 ure; 
-  v torek, 10.06.2014, od 7.30 - 10.30 ure.
Vsi odvzemi bodo na transfuzijskem oddelku Bolnišnice Slovenj Gradec.

DRUŠTVO DIABETIKOV POLŽKI

V MAJU VAS POLŽKI VABIMO VSAK TOREK NA POHODE.  Zbirališče je ob 17.00 uri pred Zdravstve-
nim domom v Dravogradu.  Pohodniški korak nas bo v juniju vodil:    
-  03.06. na Grajsko bajto in naprej proti Viču,
-  10.06. mimo Hudopiska do Projeta in naprej na skalo, 
-  17.06. čez most proti Črnečam  na Dobravo, 
-  24.06. do Žganca. 
Pohode vodi Anica Repnik, tel.: 051 381 013.

GLASBENO IZOBRAŽEVANJE »KATICA«

VPIS v glasbeno izobraževanje »KATICA«.
Prijavijo se lahko otroci od 6. leta naprej in odrasli, ki imate željo po ljubiteljskem izobraževanju na 
klavirju, klavirski harmoniki in sinthesyzerju. Pouk poteka 1x tedensko na vseh Osnovnih šolah v ob-
čini Dravograd in izven. Vpis je možen tudi na program solopetja, ter sodelovanja v pevskem zboru 
otroške glasbene sekcije »KATICA«. Vpis poteka po telefonu 041-704-810 (Katica Korošec ), ali po 
e-pošti na naslov: katica.korosec@gmail.com

GLASBENO IZOBRAŽEVANJE

»KATICA«
LETNI KONCERT

V tednu ljubiteljske kulture vas vabimo na 
letni koncert OTROŠKE GLASBENE SEKCIJE in 
učencev GLASBENEGA IZOBRAŽEVANJA »KATICA«. 
Otroci so različne starosti (od 6. do 15. let) in se 
bodo predstavili z igranjem ljubiteljske glasbe 
na različnih instrumentih.  Program bo popestren 
še s solopetjem.

Četrtek, 19. junija, ob 18. uri 
v dvorcu Bukovje.

PLANINSKO DRUŠTVO DRAVOGRAD

POHODI V JUNIJU: 
Sobota, 14. junij 2014 pohod na Obir (2139 m) nad Železno Kaplo v Karavankah. 
Vodnik: Danilo Gorišek, tel.: 040 239 474, e-mail: danilo.gorisek@gmail.com.
Odhod: ob 6. uri izpred oglasne deske, prevoz organiziran.
Oprema: planinska, zaželene pohodne palice.
Tura: lahka letna tura, skupaj 4 ure hoje. 
Sobota, 21. junij 2014 pohod na Rodico (1966 m) v Južnih Bohinjskih planinah.
Vodnik: Jaka Kotnik, tel.: 041 332 884, e-mail: jaka.kotnik@gmail.com.
Odhod: ob 6. uri izpred oglasne deske, povratek do 20. ure, prevoz organiziran.
Oprema: za zahtevne letne ture (planinski čevlji, pohodne palice, primerna oblačila, dovolj tekočine, 
zaščita pred soncem), hrana iz nahrbtnika (na poti ni koče).
Tura: zahtevna letna tura, skupaj 5-6 ur hoje. 
Z vzpenjačo (11 EUR) se bomo iz doline dvignili do Ski hotela Vogel (1540 m), od tu turo nadaljujemo 
peš. 
Sobota, 28. junij 2014 pohod na Falkertspitz (2308 m) v pogorju Nockberge (nacionalni 
park) v Avstriji.
Vodnik: Ivana in Milan Kotnik, tel. 051 315 963 in 031 393 319, e-mail: ivana.kotnik@gmail.com.
Odhod: ob 6. uri izpred oglasne deske, prevoz organiziran z avtobusom.
Oprema: za letne ture (planinski čevlji, pohodne palice, primerna oblačila, dovolj tekočine, zaščita 
pred soncem), hrana iz nahrbtnika.
Tura: lahka letna tura, skupaj 5 ur hoje.

Zbiranje informacij o prireditvah in dogodkih se posreduje najkasneje do 15. v mesecu:
Robert Preglau, e-pošta: robert.preglau@jskd.si, telefon: 02 87 23 581.
Navodila za objavo prireditev in dogodkov so objavljena: www.dravit.si/sticisce
Navodila za objavo oglasov so objavljena: www.dravit.si/sticisce



Nekega večera je med pogovorom vnuk vprašal dedka: »Dedek, koliko si star?« 
Dedek je odgovoril: »Naj premislim ... Rojen sem pred televizijo, računalnikom in 
mobitelom. Takrat še ni bilo cepiva za otroško paralizo, ne fotokopirnega stroja, 
kontaktnih leč, kreditnih kartic in policijskih radarjev. Poročil sem se s tvojo babico in 
z njo živim še danes. V vsaki družini sta bila oče in 
mama. Beseda gay je bila spoštovana angleška 
beseda, ki je označevala veselega, simpatičnega in 
zadovoljnega mladeniča, in ne homoseksualca. Za 
lezbijke nismo slišali in moški niso nosili uhanov. V 
moji mladosti smo travo kosili in ne kadili. Naše 
življenje je usmerjalo 10 zapovedi, trezno 
razmišljanje in spoštovanje starejših. Naučili so nas 
razlikovati med dobrim in slabim ter da smo 
odgovorni za svoja dejanja in njihove posledice. V 
moji mladosti je bilo življenje izpolnjeno s plodnim sobivanjem z bližnjimi v 
odgovorni svobodi. Če je na kakšnem izdelku pisalo Made in Japan, je to pomenilo, 
da je slabe kakovosti. Izdelkov z napisi Made in Korea, Thailand in še posebej Made 
in Chaina pa sploh ni bilo. Nismo slišali za pico, McDonald's in umetna sladila. V 
trgovini si lahko kupil kaj tudi za 10 centov.«

Zgodba se sicer še nadaljuje, vendar bi jo tukaj prekinili in si zastavili vprašanje. 
Kateri čas vam je bolj všeč »dedkov« ali ta, v katerem živimo danes? Povečini ljudje 
zatrjujejo, da so bili prejšnji časi boljši od današnjega. In to tisti časi, v katerih so 
veliki umi zagotavljali, da človeštvo postaja bolj razvito, naprednejše, boljše … in 
zaradi tega prihaja za ljudi zlata doba. Na žalost se njihove napovedi niso uresničile. 

Ampak tudi v »dedkovi« mladosti ni bilo vse idealno. Ni bilo niti v času, ko je bil 
»dedkov« ded mlad. Sveto pismo ta odmik od idealnega življenja imenuje greh. 
Greh je nekaj, kar je prišlo kot tujek v odnos med Bogom in človekom ter je 
posledično vplivalo tudi na odnose med ljudmi. Gre za boj med dobrim in slabim, 
med Bogom in Satanom, v katerega smo vključeni vsi, ne glede ali to hočemo ali ne, 
ali se tega zavedamo ali ne. Vsakdo se vede ali nevede odloča za eno ali drugo stran.

Kako vedeti, na kateri strani smo? Obstaja več pokazateljev. Omenimo samo dva. 
Prvi je prav gotovo vera v Jezusovo smrt kot zameno za vse, česar nismo naredili 

dobrega. S svojo smrtjo je Jezus plačal kazen za naše grehe in nas s tem  spravil z 
Bogom, z virom vsega dobrega. Od njega lahko tudi mi dobimo moč, da delamo 
dobro.

Drugi zelo pomemben pokazatelj tega, na kateri strani smo, pa je dejstvo, kako se 
naše življenje ujema z Božjimi zapovedmi – moralnim merilom za naše obnašanje. 
Jih poznate? Se ravnate po njih? Tudi če ste prepričani v to, kaj pravijo, jih poiščite v 
Svetem pismu v 2. Mojzesovi knjigi, 20. poglavju. Verjetno boste zelo presenečeni 
nad njihovo vsebino.

DOBRI IN SLABI ČASI

Megalyn Echikunwoke

Besedilo: Krščanska adventistična cerkev, Trg 4. julija 56 B, Dravograd.
                    www.adventisti-koroska.si

PROGRAM KOROŠKE TELEVIZIJE DRAVOGRAD – JUNIJ 2014
BESEDILO: uredništvo Koroške TV Dravograd
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DOBRI IN SLABI ČASI
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OPOMBE* Ob nenapovedanih dogodkih ali prireditvah so možne spremembe programa

1. junij
2. junij
3. junij
4. junij

5. junij

6. junij

7. junij

8. junij
9. junij
10. junij
11. junij

12. junij

13. junij

14. junij

15. junij
16. junij
17. junij
18. junij

19. junij 

20. junij

21. junij

22. junij
23. junij
24. junij
25. junij

26. junij

27. junij

28. junij

29. junij
30. junij

10:00 - Ponovitev oddaj tedna
10:00 - Po zdravje, PeTV / 10:27 - Zeleno, oddaja o naravi, PeTV / 20:00 -  Obzornik
10:00 - Obzornik, ponovitev / 20:00 - Pravljica za otroke, TV SG  / 20:10 - Obzornik, ponovitev
10:00 - Pravljica za otroke, TV SG , ponovitev / 18:00 - Šola da se ti zrola (OŠ NT Dravograd)  
20:00 - Pravljica za otroke, TV SG  / 20:10 - Preglednik, TV MB
10:00 - Pravljica za otroke, TV SG , ponovitev 10:10 - Šola da se ti zrola, ponovitev
10:40 - Preglednik, ponovitev / 20:00 - Pravljica za otroke, TV SG  / 20:10 - Aktualna oddaja
10:00 - Pravljica za otroke, TV SG , ponovitev / 20:00 - Pravljica za otroke, TV SG
20:10 -  Aktualno, TV SG / 20:40 - ŠKL / 21:35 - Koktajl, TV MB
10:00 - Pravljica za otroke, ponovitev / 10:10 - Aktualno, ponovitev / 10:40 - Športni tednik, TV SG
11:00 - Po zdravje, PeTV / 11:55 - Zeleno, PeTV / 12:50 - ŠKL ponivitev / 13:45 - Koktajl, ponovitev
10:00 - Ponovitev oddaj tedna
10:00 - Po zdravje, PeTV / 10:24 - Zeleno, oddaja o naravi, PeTV / 20:00 -  Obzornik
10:00 - Obzornik, ponovitev / 20:00 - Pravljica za otroke, TV SG  / 20:10 - Obzornik, ponovitev
10:00 - Pravljica za otroke, TV SG , ponovitev / 18:00 - Šola da se ti zrola (Srednja šola SG in Muta) 
20:00 - Pravljica za otroke, TV SG  / 20:10 - Preglednik, TV MB
10:00 - Pravljica za otroke, TV SG , ponovitev 10:10 - Šola da se ti zrola, ponovitev
10:50 - Preglednik, ponovitev / 20:00 - Pravljica za otroke, TV SG  / 20:10 - Aktualna oddaja
10:00 - Pravljica za otroke, TV SG , ponovitev / 20:00 - Pravljica za otroke, TV SG
20:10 -  Aktualno, TV SG / 20:40 - ŠKL / 21:35 - Koktajl, TV MB
10:00 - Pravljica za otroke, ponovitev / 10:10 - Aktualno, ponovitev / 10:40 - Športni tednik, TV SG
11:00 - Po zdravje, PeTV / 11:55 - Zeleno, PeTV / 12:50 - ŠKL ponivitev / 13:45 - Koktajl, ponovitev
10:00 - Ponovitev oddaj tedna
10:00 - Po zdravje, PeTV / 10:33 - Zeleno, oddaja o naravi, PeTV / 20:00 -  Obzornik
10:00 - Obzornik, ponovitev / 20:00 - Pravljica za otroke, TV SG  / 20:10 - Obzornik, ponovitev
10:00 - Pravljica za otroke, TV SG , ponovitev /  
20:00 - Pravljica za otroke, TV SG  / 20:10 - Preglednik, TV MB
10:00 - Pravljica za otroke, TV SG , ponovitev / 10:50 - Preglednik, ponovitev 
20:00 - Pravljica za otroke, TV SG  / 20:10 - Aktualna oddaja
10:00 - Pravljica za otroke, TV SG , ponovitev / 20:00 - Pravljica za otroke, TV SG
20:10 -  Aktualno, TV SG / 20:40 - ŠKL / 21:35 - Koktajl, TV MB
10:00 - Pravljica za otroke, ponovitev / 10:10 - Aktualno, ponovitev / 10:40 - Športni tednik, TV SG
11:00 - Po zdravje, PeTV / 11:55 - Zeleno, PeTV / 12:50 - ŠKL ponivitev / 13:45 - Koktajl, ponovitev
10:00 - Ponovitev oddaj tedna
10:00 - Po zdravje, PeTV / 10:33 - Zeleno, oddaja o naravi, PeTV / 20:00 -  Obzornik
10:00 - Obzornik, ponovitev / 20:00 - Pravljica za otroke, TV SG  / 20:10 - Obzornik, ponovitev
10:00 - Pravljica za otroke, TV SG , ponovitev /  
20:00 - Pravljica za otroke, TV SG  / 20:10 - Preglednik, TV MB
10:00 - Pravljica za otroke, TV SG , ponovitev / 10:50 - Preglednik, ponovitev 
20:00 - Pravljica za otroke, TV SG  / 20:10 - Aktualna oddaja
10:00 - Pravljica za otroke, TV SG , ponovitev / 20:00 - Pravljica za otroke, TV SG
20:10 -  Aktualno, TV SG / 20:40 - ŠKL / 21:35 - Koktajl, TV MB
10:00 - Pravljica za otroke, ponovitev / 10:10 - Aktualno, ponovitev / 10:40 - Športni tednik, TV SG
11:00 - Po zdravje, PeTV / 11:55 - Zeleno, PeTV / 12:50 - ŠKL ponivitev / 13:45 - Koktajl, ponovitev
10:00 - Ponovitev oddaj tedna
10:00 - Po zdravje, PeTV / 10:33 - Zeleno, oddaja o naravi, PeTV / 20:00 -  Obzornik



OGLAŠUJTE 
V STIČIŠČU

-  e-mail: dvorecbukovje@dravit.si
-  tel: 02 8723 583, 040 186 368

cela zadnja stran - 60,00 € + DDV
cela notranja stran -  45,00 € + DDV

polovica notranje strani - 30,00 € + DDV
četrtina notranje strani - 20,00 € + DDV

Vsak mesec v občini Dravograd izide program 
prireditev in dogodkov, imenovan Stičišče, kjer je 
možno tudi oglaševati izdelke in storitve. Program je 
izdan v 3200 izvodih, prejme ga vsako gospodinjstvo 
v naši občini, določeno število pa se jih razpošlje 
tudi po ostalih koroških krajih. Kontaktirajte nas:

ENSVET, ENERGETSKO SVETOVANJE 
ZA OBČANE

ENSVET energetsko svetovanje je strokovno, 
brezplačno in neodvisno svetovanje za ob-
čane o rabi energije v gospodinjstvih in 

zgradbah.

ENSVET je programski projekt pri Vladi Republike 
Slovenije. Projekt izvaja Gradbeni inštitut v Lju-
bljani z usposobljenimi energetskimi svetovalci v 
energetsko svetovalnih pisarnah. Delovanje sve-
tovalnih pisarn po vsej Sloveniji je rezultat par-
tnerskega sodelovanja z občinami.

ENERGETSKO SVETOVALNE PISARNE NA 
KOROŠKEM 

ESP RAVNE NA KOROŠKEM
Lokacija: Upravna enota Ravne.
Naslov: Čečovje 12 A, 2390 Ravne na Koroškem.
Delovni čas: vsako sredo od 15.00 do 17.00, ob 
predhodni najavi.
Prijave za svetovanje: vsak delovni dan od 8.00 do 
16.00 na tel. 820 22 19 (TIC Ravne) ali GSM 031 
680 541 (svetovalec g. PUŠNIK).

ESP SLOVENJ GRADEC
Lokacija: Zgradba UE, ll. nadstropje.
Naslov: Meškova ulica 21, 2380 Slovenj Gradec.
Telefon: (samo v času delovanja pisarne) 
884 20 06. 
Delovni čas: vsako sredo od 15.00 do 16.30.
Prijave za svetovanje: od poned. do čet. med 13. 
in 15. uro na tel. 881 21 10 (Vložišče Mestne ob-
čine).

ESP VUZENICA
Lokacija: Zgradba bivše kinodvorane.
Naslov: Sejmarska ulica2/1, 2367 Vuzenica.
Delovni čas: vsak torek od 17.00 do 19.00 (glede 
na predhodne prijave).
Prijave za svetovanje: vsak delovni dan od 8.00 do 
13.00 na tel. 879 12 20 (tel. centr. Občine).

V pisarnah vas pričakuje energetski svetovalec. 
Z njim se lahko pogovorite o rabi energije v va-
šem objektu in smiselnih ukrepih. Svetovalec 
vas bo informiral tudi o možnostih za pridobi-
tev državnih subvencij in ugodnih kreditov za 
investicijo, ki jo imate v načrtu. 

Teme svetovanja:
 - toplotna zaščita zgradb,
- izbira ustreznega goriva in zmanjšanje pora-
be goriva,
- izbira ogrevalnega sistema in ogrevalnih na-
prav ob zamenjavi ogrevalnih naprav,
- koriščenje nepovratnih finančnih sredstev za 
nove naložbe rabe obnovljivih virov energije 
in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih 
stavb,
- uporaba varčnih gospodinjskih aparatov, 
energetski izkaznici stavb in vseh ostalih vpra-
šanjih, ki se nanašajo na rabo energije v stav-
bah, kjer živimo in delamo. 

www.ensvet.si

EKOLOGIJA24
STRAN BESEDILO: Boris Kac, energetski svetovalec ENSVET, FOTOGRAFIJA: svetovni splet



VI. memorial Damjanu Jamniku
Nogometni turnir 

Športno igrišče Vič,
v soboto, 21. junija 2014,  ob 9.00 uri.

Igralo se bo 7+1, po pravilih občinske nogometne lige.

Nagrade: pokal za 1., 2. in 3. mesto;  pokal za najboljšega strelca;
pokal za najboljšega golmana in igralca.

Za hrano in pijačo bo poskrbljeno.

Štartnina znaša 25 € na ekipo. Udeležbo vaše ekipe potrdite 
najkasneje do 17.6.2014,  Ivanu Jamniku na tel.  040 464 410 
ali Rajku Brezovniku na tel.  051 429 454.

Vabljeni!  
                        
                                     ŠPORTNO DRUŠTVO VIČ

AVGUST

2014
GLASOVANJA PODALJŠANO 

DO 15. JUNIJA 2014

Glasujte za 5 filmov po vašem izboru in zadenite bon 
v vrednosti 150 EUR za nakup sončnih očal 

+ bon v vrednosti 50 EUR za uporabo solarija, 
ki ju podarja OPTIKA in FRIZERSTVO 5 PLUS.

Glasujete lahko na facebook.com/dravitdravograd
ali izrežete kupon iz Stičišča in ga z izpoljenimi podatki pošljete na naslov: 

JZ Dravit Dravograd, Bukovje 13, 2370 Dravograd.
Izbor filmov in termine projekcij bomo objavili v julijsko-avgustovski 

številki Stičišča.

I Z B O R  F I L M O V

6. Gremo mi po svoje
7. Gremo mi po svoje 2

8. Babica gre na Jug
9. Kajmak in marmelada
10. Pod njenim oknom

11. Outsider
12. Zadnja večerja

13. V leru
14. Nepopisan list

15. Jebiga!

1. Petelinji zajtrk
2. Šanghaj

3. Piran - Pirano
4. Čefurji raus

5. Razredni sovražnik

K U P O N  Z A  G L A S O VA N J E

IME:     PRIIMEK:

E-MAIL:

GSM:

NASLOVI FILMOV (navedite 5 zaporednih številk filmov):



Ballet Folklórico “Santiago del Estero”

TORek,27.6. ob 20:00

dvorec bukovje, dravograd

vstopnine ni, Vabljeni

VRHUNSKI FOLKLORNI VEČER 

ARGENTINSKIH PLESOV

Območna izpostava Dravograd

X. Koroško kulturno poletje


