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POČITNIŠKI TABOR 
Dvorca Bukovje

22. - 23. avgusta 2013
otroci med 6-11 let
doživetje v naravi in dvorcu
ustvarjanje
športne in družabne
 aktivnosti

INFORMACIJE IN REZERVACIJE: 
tel: 02 87 23 583, e-mail: 
dvorecbukovje@dravit.si
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-  21. - 23. avgusta 2014
-  otroci med 6 -11 let
-  doživetja v naravi in dvorcu
-  ustvarjalne igre
-  športne in družabne aktivnosti
-  nočitev v dvorcu
-  cena: 25 €

VSEBINA
Stičišče od 1. julija do 31. avgusta 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. Julij - avgust 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:  Tomo Jeseničnik
Rok za oddajo vsebin za septembersko številko je 15. avgust 2014.

Dan za ... izbor prireditev in dogodkov

Koledar prireditev in dogodkov od 1. julija do 31. avgusta 2014

Napoved dogodka: ROCK DRAVOGRAD IN ZLATA TROBENTA 

DRAVOGRADA 2014

Pretekli dogodek: 4. MEDNARODNA KIPARSKO SLIKARSKA KOLONIJA 

NA OJSTRICI

Bili smo tam

Obvestila

Ekologija: RABA ELEKTRIČNE ENERGIJE V TOPLOTNIH ČRPALKAH
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STRANDogajanje v naslednjih tednih. Izbor edinstvenih dogodkov, ki jih gotovo ne bomo zamudili.

DAN ZA ... IZBOR PRIREDITEV IN DOGODKOV

KINO NA GRAJSKI BAJTI
nedelja, 31. avgust

Poletje je najboljši čas za ogled filma na 
prostem, zato vas Društvo MCD vabi, da se 
jim na Grajski bajti pridružite ob gledanju 
grozljivke. Če ste dovolj pogumni, seveda. 
Ogled filma je brezplačen.
Ob 21.00, Grajska bajta

ODPRTJE RAZSTAVE 
LIKOVNE SEKCIJE KD 
DRAVOGRAD
torek, 1. julij

Člani Likovne sekcije KD Dravograd, ki so 
skozi vse leto izredno aktivni, bodo na razsta-
vi predstavili svoja dela. Nenehno se izobra-
žujejo in izmenjujejo izkušnje, kar se odraža 
na vse višji kvalitetni ravni njihovih del. Stro-
kovno bo razstavo spremljala , ki bo izbrala 
dela za regijsko razstavo. Razstava bo odprta 
vsak dan v delovnem času Infopisarne do 31. 
julija.
Ob 19.00, Infopisarna Dravograd

IRSKI VEČER
sobota, 30. avgust

Irska je dežela piva in glasbe, radoživih in 
veselih ljudi, keltskih legend in humorja. 
Spoznajte jo skozi glasbo, ki nam jo bosta 
približali dve zasedbi. D Brincl Bend je mlad 
amaterski bend, ki iz čistega veselja in ljube-
zni do irske glasbe preigrava različne irske 
pesmi – od instrumentalnih do vokalnih. 
Kitara, violina, harmonika, irski boben in bas 
so glavni inštrumenti, ki jih boste slišali po-
vezane z njihovimi vokali, gostujejo pa še 
banjo, irska piščalka ter najrazličnejša tolka-
la. Slàinte ol' Friend so skupina veseljakov z 
irsko dušo in primorskimi koreninami. Pet 
fantov in dekle so zagrizeni in sposobni glas-
beniki, ki ne poznajo meja. S svojim nasto-
pom so navdušili poslušalce na odrih števil-
nih pubov, festivalov in drugih prireditev po 
Sloveniji, spomladi pa so jih spoznali tudi na 
Hrvaškem. Večer poteka v okviru Koroškega 
kulturnega poletja.
Ob 20.00, Dvorec Bukovje

45-LETNICA 
DELOVANJA DRUŠTVA 
INVALIDOV DRAVOGRAD

Društvo invalidov Dravograd praznuje 45. 
obletnico svojega delovanja v okviru občin-
skega praznika. V goste bodo prišli člani po-
bratenega Društva invalidov Koper. V okviru 
svečanosti so pripravili kulturni program s 
podelitvijo priznanj Zveze delovnih invali-
dov Slovenije, slavnostna govornica bo žu-
panja Marijana Cigala.
Ob 13.00, Dvorec Bukovje

POHOD NA PECO
sobota, 12. julij

V mesecu juliju bodo društvo MCD in prostovolj-
ci, na čelu z Domnom Lorberjem, organizirali po-
hod na Peco. Zbirno mesto za vse zainteresirane 
bo pred OŠ Dravograd, odhod pa ob 6:45. Pravo 
izhodišče za izlet bo Rudnik na Topli, od koder 
boste ob 8. uri štartali proti cilju – Peci. Vsi, ki se 
boste pohoda udeležili, imejte primerna oblačila 
in obutev. Za dodatne informacije so dosegljivi 
na telefonski številki 02/87 23 576, v času uradnih 
ur društva. Vabljeni, da se jim pridružite! 

Ob 6.45, pred OŠ NT Dravograd

TEKMOVANJE V LOVU 
RIB S PLOVCEM
sobota, 5. julij in 12. julij

Ribolov je šport, s katerim se ukvarjajo ribi-
či skozi vse leto. Obiskujejo različna jezera, 
reke in ribnike, na Koroškem se pogosto 
zadržujejo pri ribniku Brdinje, kjer bo prvo 
julijsko soboto potekalo tekmovanje v lovu 
rib s plovcem. V ribniku, ki meri nad 12.000 
m2 površine, se nahaja približno dve toni 
rib, od krapov, linjev, podusti, platnic, klenov, 
drobiža, kakor tudi nekaj kapitalnih ščuk. Po 
koncu tekmovanja bo podelitev pokalov, 
predvidoma ob 14.30, na Ribiškem domu v 
Dravogradu.  V soboto, 12. julija, bo memori-
alna tekma na Trbonjskem jezeru.
Ob 7.00, ribnik Brdinje (5.7.) in Trbonjsko 
jezero (12.7.)

ODPRTJE LIKOVNE 
RAZSTAVE GALINE 
SAPUNŽI
četrtek, 7. avgust

Galina Sapunži je ukrajinska slikarka, ki je di-
plomo pridobila na univerzi v Sofiji v Bolga-
riji. Dela ustvarja večinoma z oljno tehniko, 
poslužuje pa se tudi čebeljega voska. Do 
sedaj je v Ukrajini pripravila štiri samostojne 
in več kot 30 skupinskih razstav, njena dela 
pa so občudovali tudi v Bolgariji, Rusiji, Mol-
daviji in Združenih državah Amerike. Prvič se 
predstavlja v Sloveniji ravno v Dravogradu. 
Razstava bo odprta vsak dan v delovnem 
času Infopisarne do 3. septembra.
Ob 19.00, Infopisarna Dravograd

LUKNA OPEN
sobota, 23. avgust

Lukna open 2014 (MCD Streetball 3x3) je 
turnir v ulični košarki, za katerega se člani 
Mladinskega centra Dravograd trudijo, da bi 
postal tradicionalni dogodek. Letos ga bodo 
organizirali že drugič, skupaj v sodelovanju 
s Fitnes centrom Andfit. Prijave ekip so ob-
vezne in možne do 21. avgusta do 20. ure. 
Dosegljivi so v času uradnih ur, na tel. 02/87 
23 576 ali pa jim pišite preko njihove face-
book strani. Število prijav je omejeno, zato 
pohitite.
Ob 10.00, prireditveni prostor Lukna

četrtek, 3. julij



TEKMOVANJE V LOVU RIB S PLOVCEM 
ZA POKAL OBČINE DRAVOGRAD
Podrobnosti preberite v Izboru dogodkov 
na strani 4.
Ob 7.00, Ribnik Brdinje

MEDNARODNI NOGOMETNI TURNIR 
U-12
Nogometna šola Roberta Korena bo gosti-
la nogometni turnir za dečke 10-12 let iz 
Slovenije in Avstrije.
Ob 12.00, ŠC Traberk

ZLATA TROBENTA DRAVOGRADA
ob 16:00 - FESTIVAL MALIH TROBILNIH 
SESTAVOV  (tekmovanje Zlata trobenta 
Dravograda in nastop gostov iz Srbije)
ob 17.00 - KITARSKI ORKESTER SVARUN
ob 18.00 - SKUPINA PIVO IN ČEVAPI IZ 
POSTOJNE
ob 20:00 - ISIDRO LARRAÑAGA AKORDEOI 
ORKESTRA IZ ŠPANIJE (nastop orkestra 
španskih harmonikarjev)  
od 21:00 do 04.00 veselica - ROBERT 
GOTER, ANSAMBEL AKORDI in IRENA 
VRČKOVNIK
- pristna kulinarika 
- otroška igrala
Od 16.00, šotor pri Športnem centru 
Traberk 

OD LIPE DO LIPE
Krajanke in krajani KS Šentjanž ste vabljeni 
na družabno srečanje s kulturnim progra-
mom v Sv. Jederti . Vabita organizatorja KS 
Šentjanž in KD Šentjanž.
Ob 11.00, pri cerkvi v Sv. Jederti

ZABAVNE DRUŽINSKE URE ZA ODRA-
SLE IN OTROKE
Organizator AMD Dravograd v sodelova-
nju  s Plesnim društvom  Lolipop in TD

SVEČANOST OB 45. LETNICI DELOVA-
NJA DRUŠTVA INVALIDOV
Društvo invalidov Dravograd praznuje 45. 
obletnico svojega delovanja v okviru ob-
činskega praznika. Več preberite v Izboru 
dogodkov na strani 4.
Ob 13.00, Dvorec Bukovje

ŠAHOVSKI TURNIR ZA POKAL OBČINE 
DRAVOGRAD
Ob 17.00, Dvorec Bukovje

TOREK, 1. julij
ODPRTJE RAZSTAVE LIKOVNE SEKCIJE 
KULTURNEGA DRUŠTVA DRAVOGRAD
Razstava bo odprta vsak dan v delovnem 
času Infopisarne do 31. julija. Več preberite 
v Izboru dogodkov na strani 4.
Ob 19.00, Infopisarna Dravograd

Športni dogodki

Turizem

Mladinske dejavnosti

Drugi dogodki

IZBOR PRIREDITEV IN DOGODKOV V BARVAH

Kulturni dogodki
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Dravograd. Program prireditve:
- družinske ure AMZS: predstavitve in ani-
macije za varno vožnjo v prometu,
-  otroški razvedrilni program in zumba za 
otroke ,
- zumba za odrasle,
- glasba v živo.
Od 15.00, šotor pri Športnem centru 
Traberk

LETNI KINO - GREMO MI PO SVOJE 2
Navihani taborniki in njihov nergavi 
Starešina se vrnejo v Posočje, toda njihovo 
običajno uganjanje poletnih norčij zmoti 
prihod odreda štajerskih tabornikov pod 
vodstvom tekmovalnega Šefa. Trmogla-
vost obeh vodij povzroči kaotično vojno 
med taboroma, dokler ne najdejo skupne-
ga sovražnika - pikolovske Inšpektorice, ki 
želi preveriti upoštevanje novih evropskih 
taborniških pravil. Zmeda je popolna, ko 
se izgubi skupina najmlajših pustolovcev, 
toda ker pravega prijatelja spoznaš v ne-
sreči, vsi priskočijo na pomoč pri reševanju 
iz številnih zabavnih zagat. Vstopnine ni.
Ob 21.30, prireditveni prostor Lukna (v 
primeru dežja v ŠPiC D)

PETEK, 11. julij

ČETRTEK, 7. avgust
ODPRTJE LIKOVNE RAZSTAVE 
AKADEMSKE SLIKARKE GALINE 
SAPUNŽI IZ UKRAJINE
Razstava bo odprta v delovnem času 
Infopisarne do 3. septembra. 
Ob 19.00, Infopisarna

LETNI KINO -  RAZREDNI SOVRAŽNIK
Film, povzet po resničnih dogodkih, je 
postavljen v eno od slovenskih srednjih 
šol, kjer dijaki nikakor ne morejo sprejeti 
zahtev novega učitelja nemščine. Njihov 
odnos se zaostruje iz dneva v dan in po 
samomoru dijakinje njeni sošolci krivdo 
pripišejo učitelju. To sproži niz usodnih do-
godkov, ki spremenijo življenje učitelja in

PETEK, 4. julij
SLAVNOSTNA SEJA OBČINSKEGA 
SVETA S PODELITVIJO OBČINSKIH PRI-
ZNANJ IN NAGRAD
Ob 18.00, Dvorec Bukovje

KONCERTNI VEČER - KVARTET SAKSO-
FONOV
Nastopajo izkušene glasbenice: Petra 
Horvat, Weronika Partyka, Jovana Joka in 
Betka Bizjak Kotnik.
Ob 19.30, cerkev Sv.Vida

ROCK DRAVOGRAD - ROK'N BAND, 
ZABLUJENA GENERACIJA
Organizator je Mladinski center Dravo-
grad. Vstopnina je 5 €!
Ob 21.00, prireditveni prostor Lukna (v 
primeru dežja šotor pri ŠC Traberk)

SOBOTA, 5. julij

NEDELJA, 6. julij

KONCERT KOMORNEGA ZBORA FIL-
HARMONIJE NOVOSIBIRSK IZ RUSIJE
Prireditelj je Mestna občina Pliberk. 
Ob 20.00, Kulturni dom Pliberk

SREDA, 6. avgust

ČETRTEK, 3. julij

POHOD NA PECO
Podrobnosti preberite v Izboru dogodkov 
na strani 4.
Ob 6.45, pred OŠ NT Dravograd

TEKMOVANJE V LOVU RIB S PLOVCEM – 
MEMORIALNA TEKMA
Podrobnosti preberite v Izboru dogodkov 
na strani 4.
Ob 7.00, Trbonjsko jezero

SOBOTA, 12. julij

NEDELJA, 27. julij
MC KINO
Zadnja nedelja v juliju je rezervirana za 
prijetno druženje ob gledanju akcijskega 
filma na prostem. Vstop je prost. Vljudno 
vabljeni vsi člani društva MCD. Če še niste 
njihov član, potem pridite in se včlanite. 
Članarine ni.
Ob 21.00, Grajska bajta

TOREK, 5. avgust
LETNI KINO - GREMO MI PO SVOJE 1
Aleks s taborniškimi prijatelji tabori ob 
Soči. Starešina preresno jemlje taborništvo 
in vzgojo otrok in s tem povzroča številne 
komične zaplete. To, da se fantje bolj kot 
za taborniški red in veščine zanimajo za

sosednji, športno umetniški tabor, kjer so 
večinoma prav luštne punce, k disciplini ne 
pomaga. Mnogi zabavni in čustveni zaple-
ti med zanimivimi otroškimi in odraslimi 
liki se odvijejo na osupljivo lepih lokacijah 
triglavskega narodnega parka in stkejo 
himno naravi, čisti otroški duši, zdravi pa-
meti, ljubezni, humorju in optimističnemu 
pogledu na življenje. Vstopnine ni.
Ob 21.30, prireditveni prostor Lukna (v 
primeru dežja v ŠPiC D)



T-TSUNAMI
Ponovitev plesnega nastopa Yukie Koji iz 
Japonske. Prireditelj je Koreografski center 
Pliberk - Johann Kresnik in Kulturni dom 
Pliberk. 
Ob 20.30, Kulturni dom Pliberk

KONCERT
Nastopajo Walter Auer, flavta, Karl-Heinz 
Schütz, flavta, Christoph Taxler, klavir. 
Prireditelj je SONUS.
Ob 20.00, Kulturni dom Pliberk
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KOLEDAR PRIREDITEV IN DOGODKOV od 1. do 30.junija 2014
Terminski razpored prireditev in dogodkov v občini Dravograd

SOBOTA, 9. avgust

PETEK, 8. avgust
LETNI KINO - ČEFURJI RAVS
Film, posnet po slovenski knjižni uspešni-
ci, predstavi monotono življenje mladih 
fužinskih domačinov Marka, Adija, Acota 
in Dejana, ki med uganjanjem norčij 
najraje brezdelno posedajo pred domačim 
blokom. Markov oče ima s sinom velike 
košarkarske načrte, toda konfliktni Marko 
se spre s trenerjem in preneha z igranjem. 
S prijatelji se zapleta vedno globlje v 
težave, poleg nadležnih policistov in ne-
razumevajočih staršev pa se mora soočiti 
tudi s težavnimi miselnimi in kulturnimi 
razlikami, ki jim je vsakodnevno izposta-
vljen. Vstopnine ni
Ob   21.30, prireditveni prostor Lukna (v 
primeru dežja v ŠPiC D)

PETEK, 15. avgust
T-TSUNAMI
Krstna izvedba »T« - Tsunami (sodobni 
plesi), nastopa Yukie Koji iz Japonske. 
Prireditelj je Koreografski center Pliberk - 
Johann Kresnik in Kulturni dom Pliberk.
Ob 20.30, Kulturni dom Pliberk

SREDA, 20. avgust

LETNI KINO - PETELINJI ZAJTRK 
Ljubezenski film o malih ljudeh, v katerih 
tlijo velike strasti in sanje, se dogaja v Gornji 
Radgoni, kamor mladi avtomehanik Djuro 
pride za vajenca k mojstru Gaješu. V delav-
nico pot kmalu zanese lokalnega kriminal-
ca Lepca in njegovo zapeljivo ženo Bronjo, 
ki hitro vname Djurovo srce. Na srečo Gajaš 
ne opazi teh čustev. Napetost preseže točko 
vrelišča, ko Lepec Gajašu obljubi, da ga bo 
spoznal s Severino, kar usodno vpliva tudi 
na ljubezen med Djurom in Bronjo.
Predfilm: NIK THE HECKER, komična drama. 
PREMIERNO NA VELIKEM PLATNU!  Film 
dijakov gimnazije Ravne na Koroškem pod 
mentorstvom Uroša Zavodnika. Govori o 
nadarjenem gimnazijcu Niku, ki se zaradi 
svojega nadpovprečnega poznavanja ra-
čunalništva zapleta v vedno nove nerešljive 
konflikte.  Vstopnine ni.
Ob21.30, prireditveni prostor Lukna (v 
primeru dežja v ŠPiC D)

učencev, saj se resnica ozadja dogajanj 
skriva pod številnimi tančicami lahkomi-
selnih laži, zlonamernih spletk in nespa-
metnih odločitev. Vstopnine ni.
Ob  21.30, prireditveni prostor Lukna (v 
primeru dežja v ŠPiC D)
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KOLEDAR PRIREDITEV IN DOGODKOV od 1.julija do 31.avgusta 2014
Terminski razpored prireditev in dogodkov v občini Dravograd

PETEK, 22. avgust
ZAKLJUČNI KONCERT UDELEŽENCEV 
TEČAJA
Prireditelj je SONUS.
Ob 17.00, Kulturni dom Pliberk

KONCERTNI VEČER BORUT MORI IN 
IGMAR JENNER
Koncert Boruta Morija na harmoniki in 
Igmarja Jennerja na violini poteka v okviru 
Koroškega kulturnega poletja. 
Ob 20.00, Dvorec Bukovje

LUKNA OPEN 2014
Turnir v ulični košarki. Podrobnosti preberi-
te v Izboru dogodkov na strani 5.
Ob 10.00, prireditveni prostor Lukna

SOBOTA, 16. avgust

SOBOTA, 23. avgust

PETEK, 29. avgust

SOBOTA, 30. avgust NEDELJA, 31. avgust
IRSKI VEČER
V okviru Koroškega kulturnega poletja se 
bomo s pomočjo irske glasbe preselili v to 
otoško državo skupaj z D Brincl Bend in 
Slainte ol' Friend. Podrobnosti preberite na 
strani 5.
Ob 20.00, Dvorec Bukovje

MC KINO
Ogled grozljivke. Podrobnosti preberite v 
Izboru dogodkov na strani 5.
Ob 21.00, Grajska bajta

IGRIŠČE ZA ODBOJKO NA 
MIVKI IN PIKNIK PROSTOR
pri  OMV v Dravogradu

ura odbojke  5 €
poldnevni najem  40 €

Informacije:  
041 670 926
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NAPOVED DOGODKA
BESEDILO:  Katja Čevnik in Robert Preglau,  FOTOGRAFIJE:  Matic Grudnik

V  zadnjih junijskih in prvih julijskih dneh je 
v Dravogradu zelo pestro, saj občina pra-
znuje svoj praznik. Tudi letos ne bo nič 

drugače, saj se bo našlo za vsakogar nekaj. Ko 
se bomo šele malo odpočili od zabav na Ya-
gafestu, nas kot že vrsto let doslej, čaka nov 
zabavni vikend v okviru "poletne rihte". 

Akordi in Irena Vrčkovnik. Vsako leto priredi-
tev obišče lepo število obiskovalcev, ki uživajo 
v trubaških ritmih in dobri kulinariki, ki je ne-
pogrešljiv spremljevalec takšnih prireditev. In 
zagotovo bo tako tudi letos!
 
Vikend pa bomo zaključili z zabavnimi dru-
žinskimi urami za odrasle in otroke, ki bodo 
med 15. in 19. uro potekale pod šotorom pri 
športnem centru. AMD Dravograd bo v sode-
lovanju s plesnim društvom Lollipop in Turi-
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trajala do zgodnjih jutranjih ur.  V primeru dež-
ja bo koncert v prireditvenem šotoru pri Špor-
tnem centru.
 
Naslednji dan, 5. julija, bo med 12. in 16. uro 
v Športnem centru potekal mednarodni no-
gometni turnir za dečke od 10 do 12 let. 
Nato pa se bo v šotoru za stadionom od 16. 
ure dalje odvijala Zlata trobenta 2014. Leto-
šnji festival bo zopet nekaj posebnega, saj je 
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti razpisal 

Vse se začenja v petek, 4. julija, ko bo od 
21. ure dalje, na prireditvenem prostoru Lu-
kna, Rock Dravograd, kjer bodo nastopili 
Rok'n'band in Zablujena generacija. Zabava bo 

poleg tekmovanja malih trobilnih sestavov še 
razpis za druge male inštrumentalne skupine. 

Program festivala bo zopet odličen, saj iz Srbije 
znova prihaja njihov najboljši trubaški orke-
ster Dejana Jevđića in folklorna skupina iz 
Guče. Poleg srbske folklore se nam bo pred-
stavila tudi naša domača folklorna skupina 
Dravca. V nadaljevanju bo nastopil kitarski 
orkester Svarun, njim pa bo sledil nastop 
naše skupine iz Postojne Pivo in čevapi. Po-
leg naših sestavov in sestavov iz Srbije se bo 
predstavil še odličen harmonikarski orkester 
iz Tolose v Španiji. 

V nadaljnjem nočnem programu bodo za do-
datno prijetno vzdušje poskrbeli še svetovni 
prvak na frajtonarici Robert Goter, ansambel

stičnim društvom Dravograd predstavil var-
no vožnjo v prometu, poskrbeli bodo za otroški 
razvedrilni program ter zumbo za otroke in od-
rasle. Vse to pa bo spremljala tudi glasba v živo.
 
Obeta se nam pester vikend in veseli bomo, če 
ga boste preživeli v naši družbi! Za pripravo in 
pokušino pa si oglejte nekaj foto utrinkov  iz 
lanske prireditve.Poleta  

rihta
  2014

ROCK DRAVOGRAD IN ZLATA 
TROBENTA DRAVOGRADA 2014

V DRAVOGRADU BO OB OBČINSKEM PRAZNIKU SPET VESELO. DOGAJANJE SE BO ZAČELO Z ROCK RITMI 
V "LUKNI", NASLEDNJI DAN PA BO V PRIREDITVENEM ŠOTORU PRI ŠPORTNEM CENTRU POTEKAL 7. 
FESTIVAL MALIH TROBILNIH SESTAVOV, KI JE OBENEM TUDI PREDIZBOR ZA NASTOP NA NAJVEČJEM 
TOVRSTNEM FESTIVALU V GUČI V SRBIJI. 





Krajevni praznik in 4.mednarodna 
kiparsko slikarska kolonija

22. 6. 2014
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PRETEKLI DOGODEK
BESEDILO:  Robert Preglau, FOTOGRAFIJE: Matic Grudnik

4. MEDNARODNA KIPARSKO 
SLIKARSKA KOLONIJA NA OJSTRICI

ŽE ČETRTIČ JE LETOS JUNIJA NA OJSTRICI POTEKALA KIPARSKO SLIKARSKA KOLONIJA, KATERE SE JE 
UDELEŽILO ENAJST UDELEŽENCEV,  IN SICER ŠTIRJE KIPARJI IN SEDEM SLIKARJEV.

Pred štirimi leti se je predsedniku Likovne 
sekcije Franju Marošku porodila ideja, 
da bi začel s kiparsko slikarsko kolonijo 

na Ojstrici. Predvsem zato, da bi kipi in slike, 
nastale na Ojstrici, obogatili kraj in šolo ter 
prizidek k šoli. In tako se je pričelo. Najprej 
so nastale skulpture, ki ponazarjajo pravega 
Kimperžana in ljudi, ki živijo na Ojstrici, nato 
je pred šolo bila postavljena gruča otrok, ki 
poslušajo učitelja, tretje leto pa so nastajale 
jaslice. Na četrti koloniji pa so se umetniki 
odločili narediti tri skulpture muzikantov 
»kimperške plehmuzike«. Seveda je idej in 
načrtov še veliko in zagotovo bo še marsikaj 
lepega nastalo na kolonijah.

ki jo kasneje seveda dodobra obdelajo in izpilijo. 
Tudi kosilo je na Srebnikovi kmetiji, na večerjo pa 
umetniki gredo vsak dan k drugemu kmetu, kjer 
zaključijo delovni dan ob prijetnem druženju z 
domačini. 

Kolonija je v teh štirih letih prestopila tudi meje, 
saj se je redno udeležujejo tudi kiparji in slikarji z 
avstrijske strani. Tako je dobila mednarodne raz-
sežnosti. Letos so kiparili Albert Kraigher, Rajko 
Gracej, Rudi Novak in Franjo Marošek, slikali pa 
so Leander Fužir, Marjan Gregorc, Danilo Gorišek, 
Alojz Krevh, Alojz Erjavc, Stanislav Brodnik Cico in 
Helmut Blažej. 

Skulpture, nastale na koloniji, so lep okras kraju, 
katerega opazi vsak obiskovalec, kadar ga pot 
zanese na Ojstrico.

In če jih še niste opazili,  je skrajni čas, da si pri-
pravite popotno culo z dobro malico in jo mah-
nete na pohod na Ojstrico ter si jih ogledate. 

Kolonija poteka od ponedeljka do nedelje. V po-
nedeljek se najprej zberejo kiparji na kmetiji pri 
Srebniku, saj imajo le-ti več dela, preden nastane 
željeno umetniško delo. V četrtek ali petek pa 
se jim pridružijo še slikarji, tako da so vsa dela 
dokončana do nedelje, ko je slovesen zaključek 
kolonije po lepi nedelji, ki je obenem tudi poča-
stitev krajevnega praznika. 

Ob tej priložnosti je potrebno poudariti, kako 
složni so krajani Ojstrice, saj dobrodušno sprej-
mejo medse umetnike in izmenično skrbijo za 
njihovo dobro počutje. Glavno dogajanje je pri 
Srebniku, kjer se prvi dan zberejo na skupnem 
zajtrku, takšnem pravem »kimperškem« ob skle-
di žgancev in kislega mleka, saj se morajo kiparji 
dobro podpreti, kajti prvi dan jih čaka najtežje 
delo, da iz hloda dobijo osnovno obliko figure,



Občina Mežica v 
Dvorcu Bukovje

22. 5. 2014

Otvoritev 
ceste “Trbonjski 

jarek”
8. 6. 2014

Praznovanje
1.maja na 
Košenjku

1. 5. 2014

Otvoritev ceste
"Epšek - Filač"

14. 6. 2014
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Odprtje razstave 
Fragile -

19.6.  2014  

15.mednarodni 
festival 

Dravograd - Suha
20.6.  2014  

Odprtje razstave 
Fragile -

19.6.  2014  
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OBVESTILA
Obvestila društev in drugih organizacij

RDEČI KRIŽ
KRVODAJALSKE AKCIJE:
- v torek, 01.07.2014, od 7.30 - 10.30 ure; 
- v torek, 05.08.2014, od 7.30 - 10.30 ure;
Vsi odvzemi bodo na transfuzijskem oddelku Bolnišnice Slovenj Gradec.

DRUŠTVO DIABETIKOV POLŽKI
V JULIJU IN AVGUSTU 2014 VAS POLŽKI VABIMO na pohode, zborno mesto vsak torek ob 17:00 uri, 
pred Zdravstvenim domom Dravograd. Smer pohoda bomo izbrali vsakič posebej glede na vreme.
Pohode vodi Anica Repnik, tel.: 051 381 013.
3. avgusta na romarski izlet v cerkev sv. Marije Vnebovzete v Turnišče. Odhod ob 6:45, športna 
hala Slovenj Gradec, ob 7:00, Avtobusna postaja Dravograd, ob 10:30 obisk svete maše v Turnišču, 
ob 13:00 kosilo s kopanjem v Banovcih ter ob 17:00 degustacija vina z enolončnico v Lendavi, 20.00 
odhod proti domu. (Predvidena cena 25 €). Prijave, info.: pisarna društva Ivan GSM 040 562 472.

KNJIŽNICA DRAVOGRAD
V juliju in avgustu PRAVLJIČNI NAHRBTNIKI za otroke. V njih bodo slikanice z zgodbami o 
poletju, pustolovščinah in prijateljih. V nahrbtniku boste našli kupon, izpolnjenega oddali v 
skrinjico v knjižnici in sodelovali v nagradnem žrebanju, ki bo 5. septembra 2014. 
 V juliju in avgustu PAKETI PRESENEČENJA za odrasle. V njih bodo knjige za popestritev do-
pustniških dni na plaži, v objemu planin ali na domačem ležalniku. V paketu boste našli kupon, 
izpolnjenega oddali v skrinjico v knjižnici in sodelovali v nagradnem žrebanju, ki bo 5. septem-
bra 2014.

MLADINSKI CENTER DRAVOGRAD 
MCD POLETNI TABOR, SOBOTA, 9.8.2014 in NEDELJA, 10.8.2014 – PLANINSKI DOM KOŠENJAK
Mladinski center Dravograd vas vabi na drugi MCD poletni tabor. Dobimo se na Planinskem domu 
Košenjak, kjer bomo skupaj postavili šotore, se udobno namestili in se nato pomerili v različnih špor-
tnih disciplinah. Igral se bo nogomet, košarka, speedminton,… Seveda pa ni tabora brez piknika, 
petja in igranja na kitaro. Noč bomo preživeli v šotorih, drugi dan pa se bomo okoli 12. ure vrnili 
domov. Prijave na MCD poletni tabor so obvezne. Vsi, ki se nam želite pridružiti, se lahko prijavite v 
času uradnih ur, na tel. 02/87 23 576 ali nam pišete na naši facebook strani. Udeleženci morajo biti 
polnoletni ali v spremstvu odrasle osebe. Prispevek za sodelovanje na taboru znaša 5€.
PODARIM ŠOLSKE POTREBŠČINE,   PONEDELJEK, 18.8.2014 do SOBOTE, 30.8.2014, v času 
uradnih ur – PROSTORI MCD
Tudi letos smo se odločili, da v svoj program vključimo humanitarno akcijo Podarim šolske potreb-
ščine. Žal, živimo v času, ko si mnogi starši zelo težko privoščijo, da bi svojim otrokom kupili nove 
šolske potrebščine in učbenike. Zaradi tega smo se odločili za akcijo, kjer bomo poskušali pomagati 
po svojih najboljših močeh in spodbuditi tiste, ki imajo doma stvari, ki jih ne potrebujejo več, da jih 
podarijo nekomu, ki pa jih še kako potrebuje. Vse zbrane šolske potrebščine bomo nato podarili 
osnovni šoli Dravograd, kjer bodo poskrbeli, da le-te pridejo v prave roke. Vsi, ki bi radi pomagali, 
lahko podarjene stvari prinesete v času uradnih ur, torej v ponedeljek in sredo od 10:00 do 15:00, v 
torek in četrtek od 12:00 do 20:00 ter v soboto od 16:00 do 21:00.

KTV DRAVOGRAD

Od 7.7.2014 dalje (v času počitnic) se bodo na programu Koroške TV Dravograd predvajale 
ponovitve oddaj te sezone. Na sporedu bodo vsak večer od ponedeljka do petka ob 20.00 
uri.

PLANINSKO DRUŠTVO DRAVOGRAD
POHODI V JULIJU IN AVGUSTU: 
- Sobota, 12. julij 2014, pohod na Koenigstuhl (2330 m) – najvišji vrh v pogorju Nockberge 
v Avstriji. Lahka letna tura, skupaj 4 ure hoje.  Prijave: do četrtka 10. julija 2014, Ivana in Milan 
Kotnik, tel. 051 315 963, 031 393 319, e-mail: ivana.kotnik@gmail.com
- Sobota, 19. julij 2014, pohod na Klemenčevo jamo in Ojstrico (2350 m) v Savinjskih Alpah.
Zahtevna letna tura (ZLT), skupaj 8 ur hoje. Prijave: do srede 16. julija 2014, Jože Kladnik, tel. 051 
684 192, e-mail: joze.kladnik@elektro-celje.si
- Dvodnevni pohod 9. in 10. avgusta 2014 na Keeskopf (3081 m). Zahtevna tura, skupaj 12 
ur hoje.  Prijave: do srede 6.8.2014, Franc Kadiš, tel. 041 654 499, e-mail: franc.kadis@gmail.com
- Sobota, 30. avgust 2014, pohod Storžič (2132 m). Zahtevna letna tura, skupaj 7 ur hoje. 
Prijave: do srede 27. avgusta 2014, Jože Kladnik, tel. 051 684 192, e-mail: joze.kladnik@elektro-
-celje.si

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

AKTIVNE POČITNICE ZA OSNOVNOŠOLCE IN SREDNJEŠOLCE
PRVI KORAKI LOKOSTRELSTVA
Društvo lokostrelcev Dravograd organizira v mesecu juliju 2014 dvotedensko spoznavanje loko-
strelskega športa in osnov lokostrelstva. Program bo izveden na poligonu društva pri Športnem 
centru Dravograd. Program bo organiziran za osnovno in srednješolsko mladino iz vseh občin 
Koroške regije. Informacije: Ivan MORI - 041 790 821.
ZAČETNI TEČAJ TENISA
Tenis klub Dravograd organizira BREZPLAČEN tečaj za osnovnošolsko mladino iz vseh občin 
Koroške regije na tenis igriščih na Meži v Dravogradu. Pričetek tečaja bo predvidoma 21. ju-
lija 2014. Tečajniki bodo razvrščeni v starostne skupine. Otroci potrebujejo primerno športno 
opremo in tenis lopar. Po začetnem tečaju bodo organizirani tudi nadaljevalni tečaji v mesecu 
avgustu. Informacije: Tine PIKL - 051 686 547. 
KEGLJANJE
Kegljaški klub Interokno Dravograd organizira tečaj kegljanja, in sicer:
- za osnovnošolsko mladino konec julija 2014,
- za srednješolsko mladino v začetku avgusta 2014.
Tečaj je organiziran za mladino iz vseh občin Koroške regije in bo potekal v dopoldanskem času 
od 9.00 do 12.00 ure na kegljišču v Športnem centru Dravograd. Obvezna je predhodna prijava.
Informacije: Rihard MAROŠEK - 041 729 608. 
IGRANJA ODBOJKE NA MIVKI - beach volley
Kdaj: od 21.julija do 25. avgusta 2014, vsak torek od 10.00 do 16.00 ure.
Kje: Igrišče z mivko pri bencinskem servisu OMV v Dravogradu.
Informacije: Darko Žižek - 041 670 926



RABA ELEKTRIČNE ENERGIJE V 
TOPLOTNIH ČRPALKAH

Toplotne črpalke prištevamo med obno-
vljive vire energije. Nekaterim se to zdi 
sporno, ker toplotne črpalke delujejo s 

pomočjo kompresorja, ki ga poganja električ-
na energija. Ker pa toplotne črpalke v osnovi 
izkoriščajo sončno energijo, ki je shranjena v 
vodi, zemlji ali zraku in to zmorejo z zelo malo 
porabo elektrike, jih vseeno prištevamo med 
obnovljive vire energije.

Razmerje med pridobljeno toploto iz okolice 
in porabljeno električno energijo kompresorja 
je pri današnjih toplotnih črpalkah med 3:1 do 
5:1. Razmerje je odvisno predvsem od izvedbe 
toplotne črpalke in od vira okoliške toplote. To 
razmerje imenujemo grelno število toplotne 
črpalke in je glavni pokazatelj učinkovitosti in 
ekonomičnosti toplotne črpalke.
 
Zavajajoče je navajanje grelnih števil pri različ-
nih temperaturnih podatkih! Temperaturni kri-
teriji za ogrevalne toplotne črpalke so predpi-
sani s standardom EN 1451. Kvaliteto toplotnih 
črpalk lahko primerjamo med seboj le pri istih 
obratovalnih pogojih.
 
Za toplotne črpalke zrak/voda je to: tempera-
tura zunanjega zraka 2 ° C, temperatura ogre-
valne vode 35 ° C. Za toplotne črpalke zemlja/
voda: temperatura zemlje 0 0C in temperatu-
ra ogrevalne vode 35 ° C. Za toplotne črpalke 
voda/voda: temperatura vode v okolici 10 ° C 
in temperatura ogrevalne vode 35 ° C.

Uporaba toplotnih črpalk je v velikem porastu; 
med osnovnimi tremi vrstami še posebej to-
plotnih črpalk zrak/voda. Toplotni črpalki zrak/
voda najbolj ustreza topla primorska klima. 
Hladnejši kraji zahtevajo bivalentno obratovanje, 

pri katerem mora biti v ogrevalnem sistemu s 
toplotno črpalko še en vir toplote. To so naj-
večkrat električni grelci, ki nadomestijo manj-
kajočo moč toplotne črpalke ob nizkih zimskih 
temperaturah zunanjega zraka. Električni grelci 
so slaba rešitev za dodatni vir energije pri vseh 
vrstah toplotnih črpalk, ki potrebujejo bivalen-
tno obratovanje.
 
Projektant mora upoštevati večjo moč ele-
ktričnega priključka. S tem so večji celoletni 
prispevki za moč in dodatna poraba električne 
energije. Bolje je izbrati bolj ekonomičen vir: 
npr. les v lokalni kurilni napravi. Za napajanje 
ogrevalne toplotne črpalke je potreben trifazni 
priključek in dvotarifno merjenje porabe elek-
trike. Stroški električne energije za ogrevanje 
stavbe so ponoči bistveno nižji.

www.ensvet.si

Danes na našem planetu živi okoli sedem milijard ljudi. Ločujejo nas 
najrazličnejše stvari: spol, rasa, narodnost, verstvo, jezik, običaji, navade in prostor. 
Nekaj nam je tudi skupnega: dihamo isti zrak, vsi imamo rdečo kri, potrebujemo 
hrano, počitek in varnost. Predvsem pa si vsi želimo srečo, ta neulovljivi in nejasni 
občutek, po katerem hrepenimo vse življenje. Nekateri poskušajo srečo najti v 
bogastvu, drugi v slavi in oblasti, tretji v zabavah. Vsi hrepenimo po njej – prav vsi. 

Toda sreče ne moremo najti v stvareh, slavi, oblasti in 
užitkih. V teh stvareh lahko sicer najdemo trenutno 
zadovoljstvo, ne moremo pa najti trajne sreče. Njo 
lahko najdemo le v Osebi, imenovani Jezus. On nam je 
pokazal, kaj pomeni živeti zadovoljno in srečno 
življenje.

Jezus je svoje javno delovanje začel z besedami: 
»Spreobrnite se, kajti približalo se je nebeško 
kraljestvo.«(Mt 4,17) Veliko pozornosti je posvetil 
oznanjevanju Božjega kraljestva. Z njegovim prihodom 
na ta svet se je Božje kraljestvo približalo, »kajti iz 
njegove polnosti smo vsi prejeli milost za milostjo.« (Jn 
1,16) »Bog je namreč svet tako ljubil, da je dal svojega 
edinorojenega Sina, da bi se nihče, kdor veruje vanj, ne 
pogubil, ampak imel večno življenje. Bog namreč 
svojega Sina ni poslal na svet, da bi svet obsodil, marveč 
da bi se svet po njem rešil. (Jn 3,16-17 EKU) »Jezus nam 
je s svojim prihodom prišel oznanit načela Božjega 
kraljestva. »Kajti Božje kraljestvo ni jed in pijača, marveč 
pravičnost, mir in veselje v Svetem Duhu.« (Rim 14,17) 

Še več, pokazal nam je, kako naj ta načela živimo. »Učil je po njihovih shodnicah in 
oznanjal evangelij kraljestva. Ozdravljal je vsako bolezen in vsako slabost,« (Mt 9,35) 
»stregel in dal svoje življenje v odkupnino za mnoge.« (Mr 10,45) Jezus bo ponovno 
prišel kot kralj po vse, ki so sprejeli in živeli načela njegovega kraljestva. Načela 
njegovega kraljestva pa so: ljubezen, sočutje, pripravljenost pomagati, služiti ... Bog 
je oznanil, »kaj je dobro, kaj GOSPOD hoče od tebe: nič drugega, kakor da ravnaš 
pravično, da ljubiš dobrohotnost in ponižno hodiš s svojim Bogom.« (Mih 6,8) Jezus 
pa pravi:« Ljubi Gospoda, svojega Boga, z vsem srcem, z vso dušo in z vsem 
mišljenjem« in »svojega bližnjega kakor samega sebe.« (Mt 22,37.39) »Vse, kar 
hočete, da bi ljudje storili vam, tudi vi storite njim!« (Mt 7,12) Ni Božje ljubezni »v 
človeku, ki ima premoženje … in vidi, da je brat v pomanjkanju, pa zapira svoje srce 
pred njim. Otroci, ne ljubimo z besedo … ampak v dejanju in resnici.« (1 Jn 3,17.18) 

Si želite živeti v kraljestvu, kjer vlada ljubezen, usmiljenje, pravica, sočutje, 
prijaznost, zdravje in sreča? Spoznajte Jezusa Kristusa! On vabi: »Pridite k meni vsi.« 
(Mt 11,28) Samo od njega lahko dobimo duševni mir in trajno srečo.

SREČA – TA NEULOVLJIV OBČUTEK

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

EKOLOGIJA22
STRAN BESEDILO: Boris Kac, energetski svetovalec ENSVET, FOTOGRAFIJA: svetovni splet



5 SLOVENSKIH FILMOV
PO VAŠEM IZBORU

5. avgust ob 21.30
GREMO MI PO SVOJE 
mladinska komedija, 2010

6. avgust ob 21.30
GREMO MI PO SVOJE 2 
mladinska komedija, 2013

7. avgust ob 21.30 
RAZREDNI SOVRAŽNIK
drama, 2013

8. avgust ob 21.30
ČEFURJI RAUS
komedija, 2013

9. avgust ob 21.30
PETELINJI ZAJTRK
romantična komedija, 2007
+
premierno na velikem platnu
NIK THE HACKER
komična drama, 2014

V primeru slabega
vremena bodo 
projekcije
prestavljene 
v športno
dvorano Špic D. 


