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VSEBINA
Stičišče od 1. do 30. junija 2015

Gasilska veselica
in bogat srečelov

140 let

Sobota, 27.junij, ob 20. uri
šotor v ŠPORTNEM CENTRU
DRAVOGRAD

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 2015.

Dan za ... izbor prireditev in dogodkov

Koledar prireditev in dogodkov od 1. do 30. junija 2015

Kotiček Občine Dravograd

Napoved dogodka: SPREHOD SKOZI ŠEST DESETLETIJ PIHALNEGA 

ORKESTRA ŠENTJANŽ 

Pretekli dogodek: 70 LET ZMAGE NAD FAŠIZMOM IN NACIZMOM

Bili smo tam

Obvestila

Program Koroške televizije Dravograd – junij 2015

Ekologija: ZNOVA ENERGETSKE SUBVENCIJE ZA OBČANE
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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. Junij 2015. Izdajatelj ne odgovarja za spremembe v programu. Za 
točnost informacij odgovarja prijavitelj prireditve.
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STRANDogajanje v naslednjih tednih. Izbor edinstvenih dogodkov, ki jih gotovo ne bomo zamudili.

DAN ZA ... IZBOR PRIREDITEV IN DOGODKOV

sobota, 27. junij
V letošnjem letu gasilci PGD Dravograd praznu-
jejo častitljiv jubilej 140 let delovanja. V ta namen 
so pripravili precej dogodkov, s katerimi bodo 
obeležili obletnico. Eden takih bo parada, ki bo 
potekala od starega gasilskega doma do novega 
v ŠPiC D. Ob tem bo tudi slovesna otvoritev nove-
ga gasilskega doma ter od 20. ure dalje gasilska 
veselica s srečelovom ob zvokih skupine ČUKI v 
prireditvenem šotoru  v ŠC Dravograd.

Ob 17.00, gasilski dom in Športni center

10. TABOR NA AJDI
petek in sobota, 5. in 6. junij

Minilo bo 10 let od prvega skupnega druženja na 
Ajdi. Dvodnevno bivanje stanovalcev in stano-
valk, prostovoljcev, zaposlenih in drugih gostov 
nad Libeličami je dogodek, ki ga je vredno obi-
skati. Udeleženci se v pestrem programu od pet-
ka do sobote popoldne družijo, veselijo, sodelu-
jejo na raznih aktivnostih in spoznavajo aktualne 
teme. Učenci OŠ Dravograd bodo predstavili knji-
go Od dobrosrčnega siromaka do grajskega juna-
ka. Obiskali jih bodo tudi posebni glasbeni gostje, 
ki jih bodo zabavali pozno v noč, ob tabornem 
ognju pa bodo tudi zapeli in zaplesali. Vabljeni, da 
se jim pridružite tudi vi. Prijave sprejemajo v soci-
alni službi Koroškega doma starostnikov Črneče – 
Dravograd oz. na telefonsko št. 87-23-359, ali mail: 
marina.oderlap@kor-dom.si

Ves dan, CŠOD Ajda nad Libeličami

POHOD NA KOŠENJAK
četrtek, 25. junij

Območno združenje Veteranov vojne za Slove-
nijo Dravograd bo izvedlo XIII. »SPOMINSKI PO-
HOD« na Košenjak. Pohod je posvečen spominu 
na dogodke leta 1990 in 1991, v okviru tega še 
posebej 25. obletnici MSNZ, ko občina Dravograd 
ni dovolila oddaje orožja TO v skladišča tedanje 
JLA. Na pohod so vabljeni člani združenja, člani 
sorodnih organizacij in drugih organizacij OZ VVS 
ter občanke in občani Občine Dravograd. Pohod 
bo predvidoma trajal 3 ure, vsak udeleženec  pa 
prejme spominsko kartico »KOŠENJAK«.

Ob 08.00, Planinski dom Košenjak

TAKTIČNA PRIKAZNA 
VAJA OPERATIVE
sobota, 6. junij

Gasilci so pri večini hujših prometnih nesreč ne-
pogrešljivi, saj pomagajo pri zavarovanju terena, 
pogasijo morebitne požare, preprečujejo izlitje 
nevarnih snovi, zavarujejo in stabilizirajo nestabil-
na vozila ter ne nazadnje sodelujejo pri zdravstve-
ni oskrbi. Tokrat si boste lahko ogledali prikaz re-
ševanja ob prometnih nesrečah in tehnični prikaz 
gašenja požarov. Sodelujejo PGD Dravograd, PGD 
Slovenj Gradec in Koroški gasilski Zavod. 
Ob 15.00, Trg 4. julija

OD LIPE DO LIPE
petek in nedelja, 19. in 21. junij

KS Dravograd in TO Meža vabita krajanke in kraja-
ne Meže na srečanje pod lipo na igrišču pri smu-
čišču. KS Črneče in KD Črneče v sodelovanju s ŠD 
Črneče,  osnovno šolo in vrtcem Črneče vabi na 
srečanje krajanov, ki bo v naselju Ronet (pri Kren-
kerju). Organiziran bo prevoz iz vseh zaselkov 
Črneč. KS Libeliče, KPD Libeliče ter šola in vrtec 
Libeliče pa vabijo tamkajšnje krajane na veselo 
druženje pri CŠOD Ajda.

Ves dan, različne lokacije

UPORABNA 
SLOVENŠČINA
sreda, 10. junij

Knjižnica Dravograd v sodelovanju z Mocisom 
in Urško Novak, prof. slovenščine in sociologije, 
pripravlja delavnico pravilne rabe slovenskega 
jezika. Udeleženci se boste seznanili s pravili za 
oblikovanje najpogostejših besedilnih vrst, kot 
so prošnja, življenjepis, vabilo, opravičilo, zahvala. 
Delavnica bo potekala v okviru Tedna vseživljenj-
skega učenja.

Ob 16.00, Knjižnica Dravograd

VEČER DRUŽABNIH IGER
sobota, 20. junij

Vse člane društva vabimo na večer družabnih 
iger, ki se bo odvijal v soboto, 20.6.2015, od 19. 
ure dalje. Skupaj si bomo popestrili večer s kar-
tami (tarok, šnops, bridge, enka,…) ter z raznimi 
igrami, kot so Človek ne jezi se, Moja Slovenija, 
Štiri v vrsto in še mnogimi drugimi. Udeležba je 
brezplačna. S seboj prinesite le obilo dobre volje.

Ob 19.00, Mladinski center Dravograd

sobota, 20. junij
Začetki PGD Trbonje segajo v leto 1965, ko je pe-
ščica vaščanov začela razmišljati o ustanovitvi ga-
silskega društva. Skozi vsa leta je društvo aktivno 
izpolnjevalo usposobljenost svojih članov za va-
rovanje pred požari in elementarnimi nezgodami. 
Poveselite se z njimi ob njihovem jubileju. Ob 16. 
uri bo slavnostna seja v dvorani gasilskega doma, 
ob 18. uri gasilska parada in ob 20. uri velika ga-
silska veselica z Dejanom Vunjakom v šotoru pri 
gasilskem domu.

Od 16.00 dalje, gasilski dom Trbonje

50 LET PGD TRBONJE
PRAZNOVANJE 140
LET PGD DRAVOGRAD



ODPRTJE RAZSTAVE IKON IN RELIKVI-
ARIJEV HILDE ŠMON IN MAGDALENE 
BRUDER
Ob 19.00, cerkev sv. Vida

ZGODOVINO USTVARJAMO SKUPAJ
Deseti tradicionalni Tabor stanovalcev in 
stanovalk na Ajdi nad Libeličami. Podrob-
nosti preberite na strani 4.
Ves dan, CŠOD Ajda

YAGAFEST 2015 - OTVORITVENA 
ZABAVA - Vstop prost!
od 21.00, Lokal Yagababa

NOGOMET KOROŠKA LIGA - MLAJŠI 
DEČKI U-13   NŠ ROBERT KOREN 
DRAVOGRAD : NK FUŽINAR
Ob 9.45, Športni center Dravograd

USTVARJALNA DELAVNICA
Vse otroke, ki radi packate, ustvarjate, 
rišete in lepite, vabimo na ustvarjalno 
delavnico v Mladinski center Dravograd. 
Tokrat bomo skupaj izdelovali oziroma 
okraševali skrivnostne morske skrinji-
ce. Delavnica je brezplačna! Prijave na 
delavnico so OBVEZNE!  Zbiramo jih na 
telefonski št. 87 23 576 v času uradnih ur 
društva ali na e-naslovu mladinskicenter.
dravograd@gmail.com. 
Ob 10.00, Mladinski center Dravograd

15. PEVSKO SREČANJE UPOKOJENIH 
PEVSKIH ZBOROV KOROŠKE POKRAJIN-
SKE ZVEZE
11.00, avla OŠ Neznanih talcev Dravograd

TAKTIČNA PRIKAZNA VAJA OPERATIVE 
Sodelujejo PGD Dravograd, PGD Slovenj 
Gradec in Koroški gasilski Zavod. Več str. 4.
Ob 15.00, Trg 4. julija

PREDSTAVITEV ZGOŠČENKE MLADE 
PODJUNE
Nastopajo: Mlada Podjuna, otroški zbor 
Živžav in ansambel Lenuhi.
Ob 19.30, Kulturni dom Pliberk

VILININE MORSKE "ŠPILARIJE"
Predpoletna morska delavnica v organiza-
ciji animacijske skupine Vilina in JZ Dravit. 
Ob 10.00, Dvorec Bukovje

NOGOMET KOROŠKA LIGA - STAREJŠI 
DEČKI U-15  vzhod  NŠ ROBERT KOREN 
DRAVOGRAD : MARIBOR BRANIK
Ob 11.00, Športni center Dravograd 

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 2015

LEPA NEDELJA IN ZAKLJUČEK VEROUČ-
NEGA LETA
Ob 10.00, cerkev sv. Janeza Evangelista 
Dravograd

NEDELJA, 7. junij
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NEDELJA, 14. junij

PETEK, 5. junij

Tine Pikl ali 041 383 737 - Andrej. Rok za 
prijave je do četrtka 18.06. 2015 do 20.00 
ure, ko bo izveden tudi žreb.
Ob 9.00, tenis igrišča na Meži

50 LET PGD TRBONJE
Ob 16. uri bo slavnostna seja v dvorani 
gasilskega doma ob 18. uri gasilska para-
da in ob 20. uri velika gasilska veselica z 
Dejanom Vunjakom v šotoru pri gasilskem 
domu. Več na strani 5.
Od 16.00, Gasilski dom Trbonje

VEČER DRUŽABNIH IGER
Člani MCD si bomo popestrili večer s kar-
tami ter z raznimi igrami. Več na strani 5.
Ob 19.00, Mladinski center Dravograd

GOSPA POSLANČEVA
Komedija Toneta Partljiča v izvedbi Ljubi-
teljske gledališke skupine KD Šmiklavž.
Predstava na čarobno Kresno noč bo na 
prostem, v primeru slabega vremena pa v 
telovadnici OŠ Ojstrica.
Ob 19.30, igrišče pri OŠ Ojstrica

OPEN AIR FESTIVAL YAGAFEST 2015 
Nastopajo Mi2, Big Foot Mama in Rock 
Partyzani.
Od 20.00, Prireditveni prostor pri Yagababi

SREDA, 3. junij
ZMOREM, ZMOREVA VEČ, ZMOREMO 
VSE IN VEČ
Dan šole OŠ Šentjanž
Ob 17.30, telovadnica OŠ Šentjanž

VII. MEMORIAL DAMJANU JAMNIKU
Nogometni turnir na igrišču na Viču. Igra 
se 7+1, po pravilih Občinske nogome-
tne lige. Poskrbljeno bo tudi za hrano 
in pijačo. Udeležbo vaše ekipe prijavite 
najkasneje do 17.6. 2015, Ivanu Jamniku 
na tel. 040 464 410 ali Rajku Brezovniku na 
tel. 051 429 454.
Ob 9.00, nogometno igrišče Vič

TENIS TURNIR  NAKLJUČNO 
IZŽREBANIH DVOJIC
Informacije in prijave na tel. 051 686 547 -

KRAJEVNI PRAZNIK  IN  ZAKLJUČEK 
MEDNARODNE KIPARSKO SLIKARSKE 
KOLONIJE TER LEPA NEDELJA NA 
OJSTRICI
Ob 11.00 sveta maša s slovesno procesijo.
Ob 12.00 zaključek kiparsko slikarske kolo-
nije s praznovanjem krajevnega praznika.
V programu bodo nastopili Kimperk teater, 
krajši koncert pa bo pripravila Godba na 
pihala Ojstrica.
Ob 12.00, igrišče pred OŠ Ojstrica

SREČANJE GODB NA PIHALA 
Po tradicionalnem srečanju godb sledi 
druženje ob zvokih ansambla Poskočni 
muzikantje.
Ob 14.00, prireditveni prostor Trbonje

NEDELJA, 21. junij

SOBOTA, 6. junij

PETEK, 12. junij
SLAVNOSTNI KONCERT OB 60 LETNICI 
PIHALNEGA ORKESTRA ŠENTJANŽ
Ob 19.00, Telovadnica OŠ Šentjanž

SREDA, 17. junij

PETEK, 19. junij
OD LIPE DO LIPE
KS Dravograd in TO Meža vabita krajanke 
in krajane Meže na srečanje pod lipo na 
igrišču pri smučišču.
Ob 16.00, igrišče pri smučišču na Meži

OPEN AIR FESTIVAL YAGAFEST 2015 
Zabavali vas bodo Neda Ukraden, Milica 
Todorović in Rok'n'band.
Od 20.00, Prireditveni prostor pri Yagababi

MEDNARODNI FESTIVAL OKTETOV
Letos se bodo predstavile skupine EGO SY-
STEM iz Francije, BLEIBERGER VIERGESANG 
iz Avstrije, KREATIVO iz Slovenije in seveda 
stalnici festivala OKTET SUHA in DRAVO-
GRAJSKI SEKSTET.  Vstopnina je 7 €.
Ob 20.00, cerkev sv. Vida

SOBOTA, 20. junij

SREDA, 10. junij
UPORABNA SLOVENŠČINA
Delavnica pravilne rabe slovenskega jezi-
ka. Podrobnosti preberite na strani 4.
Ob 16.00, Knjižnica Dravograd

SOBOTA, 13. junij
KINO VEČER ZA ČLANE
Vabljeni vsi člani Društva MCD na KINO 
VEČER ZA ČLANE, ki se bo odvijal v dvorani 
Mladinskega centra Dravograd. Ogled 
filma na velikem platnu je BREZPLAČEN, 
o filmski zvrsti pa se bo še glasovalo, zato 
nas pridno spremljajte na našem fb profilu. 
Če še niste naš član, vabljeni, da se nam 
čimprej pridružite. ČLANARINE NI!!!
Ob 21.00, Mladinski center Dravograd



OSREDNJA PROSLAVA OB DNEVU 
DRŽAVNOSTI
Proslava z bogatim kulturnim progra-
mom. Slavnostna govornica bo ministrica 
za kulturo mag. Julijana Bizjak Mlakar.
Ob 18.00, Dvorec Bukovje

ZAKLJUČNI KONCERT GLASBENE ŠOLE 
NA KOROŠKEM
Ob 19.00, Kulturni dom Pliberk

LETNI KONCERT UČENCEV GLASBENE 
SEKCIJE KATICA
Ob 16.30 prvi koncert, ob 18.00 drugi 
koncert!
Ob 16.30, Dvorec Bukovje
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KOLEDAR PRIREDITEV IN DOGODKOV od 1. do 30. junija 2015

ZAKLJUČNA PRIREDITEV IN PRIREDITEV 
OB DNEVU DRŽAVNOSTI OŠ NEZNANIH 
TALCEV DRAVOGRAD
Ob 10.30, telovadnica OŠ Dravograd

YAGAFEST 2015 - ZAKLJUČNA ZABAVA 
- Vstop prost!
od 21.00, Lokal Yagababa

TOREK, 23. junij

SOBOTA, 27. junij
PARADA OB 140 LETNICI PGD 
DRAVOGRAD
Parada bo potekala od starega gasilskega 
doma do novega v ŠpicD, ob tem bo tudi 
slovesna otvoritev novega gasilskega 
doma in od 20.00 dalje Gasilska veselica 
s srečelovom ob zvokih ansambla ČUKI. 
Podrobnosti preberite na strani 5.
Ob 17.00, pred gasilskim domom in ŠC
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KOTIČEK OBČINE DRAVOGRAD
Obvestila in informacije občinske uprave

PONEDELJEK, 22. junij

SREDA, 24. junij

ČETRTEK, 25. junij
XIII. SPOMINSKI POHOD NA KOŠENJAK
Pohod je posvečen spominu na dogodke 
leta 1990 in 1991, v okviru tega še posebej 
25. obletnici MSNZ, ko občina Dravograd 
ni dovolila oddaje orožja TO v skladišča 
tedanje JLA. Več na strani 5.
Ob 8.00, Planinski dom Košenjak

ODPRTJE OBMOČNE LIKOVNE 
RAZSTAVE
Območna likovna razstava bo odprta do 
konca julija v delovnem času Infopisarne.
Ob 19.00, Infopisarna Dravograd

TOREK, 30. junij

PRIMAFOTO POLETNI KOŠARKAŠKI 
KAMP
Košarkaški tabor se bo odvijal na igriščih v 
Lukni, Športnem centru in dvorani ŠPiC D.
Od 23.. do 28.6., košarkaška igrišča v 
Dravogradu

SREČANJE KRAJANOV KS ČRNEČE
KS Črneče in KD Črneče v sodelovanju 
s ŠD Črneče,  Osnovno šolo in Vrtcem 
Črneče vabi na srečanje krajanov, ki bo v 
naselju Ronet (pri Krenkerju). Organiziran 
bo prevoz iz vseh zaselkov Črneč na kraj 
prireditve po naslednjem razporedu:
Tribej (avtobusna postaja) ob  15.15 uri,  v 
Sušnikovem klancu pri spomeniku, v Črne-
čah pri novem in starem Gasilskem domu 
in pri Pajerju. Sveti Križ (pri cerkvi) ob 15.30 
uri,  Dobrovi pri Gasilskem domu in v 
Podklancu pri oglasni deski. Za vse, ki radi 
hodite, pa bo organiziran pohod na kraj 
prireditve izpred novega Gasilskega doma 
ob 14.30 uri, preko Dobrove in Podklanca, 
kjer se lahko tudi pridružite. Prireditev bo v 
vsakem vremenu.
Ob 16.00, v naselju Ronet

OD LIPE DO LIPE
Krajani KS Libeliče vabljeni na srečanje 
po lipo.  Organizator so KS Libeliče in KPD 
Libeliče v sodelovanju s šolo in vrtcem 
Libeliče.
Ob 16.00, CŠOD AJDA

OBVESTILO GOSTINCEM IN ORGANIZATORJEM JAVNIH 
PRIREDITEV V OBČINI DRAVOGRAD – ROKI ZA PODAJO VLOG

Občina Dravograd samostojno opravlja lokalne zadeve javnega pomena, med drugim ureja obrato-
valni čas gostinskih lokalov na svojem območju. Občinski svet Občine Dravograd je sprejel Pravilnik 
o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se 
opravlja gostinska dejavnost v Občini Dravograd (Uradni list RS, št. 55/11, 108/11 in 49/13), v skladu 
s katerim so gostinci dolžni prijaviti redni in podaljšani obratovalni čas gostinskih obratov.

Kljub temu, da  gostinci oziroma organizatorji javnih prireditev v občini poznate določila navede-
nega pravilnika in druge področne zakonodaje, bi vas želeli ponovno opozoriti na roke za podajo 
vlog:

Gostinec vloži vlogo za obratovanje v rednem obratovalnem času 15 dni pred začetkom obra-
tovanja ali spremembo obratovalnega časa.  Gostincu, ki prijavi redni obratovalni čas oziroma 
ne zaproša za podaljšani obratovalni čas, po prvi potrditvi ni treba za vsako koledarsko leto ponov-
no prijavljati razporeda obratovalnega časa, če tega ne spreminja in če ni prišlo do spremembe 
obratovalnega časa gostinskega obrata, spremembe okoliščin glede samega gostinskega obrata (v 
primeru, da se spremeni nosilec gostinske dejavnosti ali če gre za spremembo imena obrata…). V 
navedenih primerih pa je potrebno prijavo pristojnemu občinskemu organu vložiti najmanj 15 dni 
pred nameravano realizacijo navedenih dogodkov oziroma sprememb.

Gostinec poda vlogo za enkratno podaljšanje obratovalnega časa ob prireditvi za zaključeno 
družbo (poroka, rojstni dan, obletnica, srečanja, dekliščina, fantovščina, sedmina, ipd.) najmanj 5 
delovnih dni pred načrtovano prireditvijo.

Gostinec oziroma organizator javne prireditve poda vlogo za izdajo dovoljenja za začasno čezmer-
no obremenitev okolja s hrupom na posamezni prireditvi vsaj 30 dni pred začetkom priredi-
tve, kot to določa Uredba o načinu uporabe zvočnih naprav, ki na shodih in prireditvah povzročajo 
hrup (Uradni list RS, št. 115/08). 

Do vlog lahko dostopate na spletni strani Občine Dravograd www.dravograd.si/vloge-in-obrazci  ali 
jih prevzamete v Uradu županje.

OBVESTILO O MOŽNOSTI OGLAŠEVANJA NA OGLASNI TABLI 

Obveščamo vas, da  vam nudimo možnost 
stalnega oglaševanja na oglasni tabli, ki  je 
postavljena na Mariborski cesti pri Avtobu-
sni postaji – odcep za Robindvor.

Prilagamo fotografijo, ki je simbolična, saj se 
prvo oglasno mesto ravno ureja in bodo vse 
oglaševalske table enotne. 

Več informacij dobite na tel. št. 02 87 23 569 
ali po e-pošti:  bojana@dravograd.si.



NAPOVED DOGODKA
BESEDILO: Petra Kosaber, FOTOGRAFIJI:  Arhiv PO Šentjanž in Matic Grudnik
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SPREHOD SKOZI ŠEST DESETLETIJ 
PIHALNEGA ORKESTRA ŠENTJANŽ

ZAČETKI GODBE SEGAJO V LETO 1955, KO SE JE ZBRALO 15 GODBENIKOV. POD TAKTIRKO PRVEGA 
KAPELNIKA JOŽETA STROPNIKA SO ŽE ISTO LETO IGRALI NA PRVEM NASTOPU. JOŽE STROPNIK JE 
BIL VODJA DO DECEMBRA 1956, KO JE NJEGOVO MESTO ZASEDEL KAPELNIK JOŠKO PFAU. JANUARJA 
LETA 1959 JE DELO KAPELNIKA PREVZEL  JAKA GOLOB. V ČASU NJEGOVEGA DELOVANJA, SE JE GODBA 
POVEČALA NA 25 ČLANOV.

L eta 1961 so šli na prvo tekmovanje v Ormož, 
kjer so dosegli 4. mesto. Godbo je Jaka 
Golob vodil do leta 1979. Leta 1980 je diri-

gentsko palico prevzel kapelnik Adi Smolar st. 
z Mute. Pod njegovo taktirko je godba dosegla 
lepe uspehe. Veliko so igrali na različnih nasto-
pih.

Leta 2014 smo po dveh letih odrekanj in varče-
vanja na vseh področjih, ter s pomočjo donator-
jev in občine Dravograd, uspeli spremeniti zuna-
njo podobo orkestra. Kupili smo nove uniforme.

Pihalni orkester danes šteje 70 članov. Navdu-
šeni nad tem številom, vključujoč 18 glasbenic 
in 52 glasbenikov, smo prepričani, da se bodo 
naše vrste številčno še krepile in pomlajevale.

Še kaj več o našem orkestru lahko izveste na
naši spletni strani: www.po-sentjanz.si. 

Prav vse pa prisrčno vabimo na naš slavno-
stni koncert v telovadnico OŠ Šentjanž, v pe-
tek, 12. junija ob 19. uri.

Leta 1986 so bili urejeni novi prostori v Domu 
ZB Šentjanž, število godbenikov pa se je pove-
čalo na 40. Godba je začela sodelovati z godbo 
Schlosskapelle Neuhaus iz Avstijske Koroške in z 
Gasilsko godbo Loče pri Dobovi iz občine Bre-
žice.

Decembra leta 2000, po smrti gospoda Adija 
Smolarja st., je dirigentsko palico prevzel pro-
fesor Alojz Lipovnik. Število godbenikov se 
je večalo iz leta v leto, prav tako pa konstan-
ten vzpon kvalitete orkestra, kar potrjujejo tudi 
uspehi na tekmovanjih. Med vidnejšimi uspehi 
naj izpostavimo 5-krat osvojeno zlato plaketo 
na tekmovanjih v Ormožu, zelo dobro oceno 
v korakanju na Muti leta 2005, maja leta 2007 na 
državnem tekmovanju slovenskih pihalnih godb 
v Žalcu pa doseženo zlato plaketo s posebno 
pohvalo. Prav tako smo junija 2008 prejeli pokal 
na Slovaškem. Maja 2011 smo na 31. tekmova-
nju pihalnih orkestrov na Vrhniki v svoji skupini 
(tretja težavnostna stopnja) dosegli absolutno 
prvo mesto, priznanje s posebno pohvalo in po-
kal za najboljši orkester v svoji jakostni skupini.

12. junija 2015 ob 19. uri
 

v telovadnici OŠ Šentjanž 
pri Dravogradu

 
OB 60-LETNICI

 
PIHALNEGA ORKESTRA ŠENTJANŽ

SLAVNOSTNI 
KONCERT

60
let

HVALA,
KER STE Z 

NAMI!

VABLJENI!

Življenje nam poklanja glasbo,
da bi uglasili strune svojega srca

na odmev skrivnosti sveta.



 

 Predstava bo 20. junija 2015 
ob 19/30 uri na igrišču 

pred OŠ Ojstrica

in gostitelj 
DRAVOGRAJSKI SEKSTET

BLEIBERGER VIERGESANG – AT

festival

19. junij 15
20:00
cerkev sv. vida
20. junij 2015 - suški grad

dravograd Neuhaus - Suha

Dravograd

Dravograjski
sekstet

Republika Slovenija
Urad vlade RS za Slovencev
zamejstvu in po svetu

Območna izpostava Dravograd

OKTET SUHA – AT

Tradicionalni večer vrhunskih malih vokalnih sestavov 
bodo letos obeležili:

EGO SYSTEM – FR          

KREATIVO – SI                                

Lepo povabljeni
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70 LET ZMAGE NAD FAŠIZMOM IN 
NACIZMOM

V PETEK, 24. APRILA SMO V DVORCU BUKOVJE OBELEŽILI DAN UPORA PROTI OKUPATORJU. LETOŠNJA 
PROSLAVA JE BILA ŠE POSEBEJ POMEMBNA, SAJ PRAZNUJEMO 70. OBLETNICO ZMAGE NAD NACIZMOM 
IN FAŠIZMOM, KI JE OBENEM PRAZNOVANJE OSVOBODITVE IN MIRU.

Namen proslave je bil spodbuditi sloven-
sko javnost k ponovnemu spominu na 
zmago nad nacifašizmom po štiriletnem 

boju z italijanskimi fašističnimi, nemškimi naci-
stičnimi in madžarskimi okupatorji ter njihovimi 
sodelavci. V tem boju in zmagi smo bili skupaj 
z drugimi jugoslovanskimi narodi priznani in 
spoštovani del velike zavezniške antihitlerjevske 
koalicije.

s plebiscitom in osamosvojitveno vojno 1991 
osamosvojena v neodvisno republiko. 

Osrednji govornik na proslavi je bil podžupan 
občine, g. Anton Preksavec, sodelovali pa 
so še mladinski pevski zbor OŠ Dravograd, 
pod vodstvom Andreja Loparnika, učen-
ci OŠ Šentjanž z recitacijami, Moški pevski 
zbor Šempetrski pavri in Godba na pihala 
Ojstrica.

Dosežena zmaga in svoboda je bila plačana 
s krvjo in trpljenjem tisoče partizanov, akti-
vistov OF, taboriščnikov, izgnancev in drugih 
žrtev vojnega nasilja ter z množičnimi žrtva-
mi in trpljenjem civilnega prebivalstva. Izbo-
jevali smo združeno Slovenijo s priključitvijo 
Primorske in ustvarili novo državo Slovenijo v 
okviru jugoslovanske federacije, ki je bila nato
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PRETEKLI DOGODEK
BESEDILO:  Katja Čevnik, FOTOGRAFIJE: Matic Grudnik
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Razstava Društva koroških 
likovnikov, 21. 4.
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Kresovanje pri Ribiškem 
domu , 30. 04.
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Prvomajsko srečanje na 
Košenjaku, 1. 5.

Koncert Perpetuum Jazzile, 
16.5. 
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Vabljeni v ŠPIC BAR

OBVESTILA
Obvestila društev in drugih organizacij

MLADINSKI CENTER DRAVOGRAD

POHOD NA VELIKO PLANINO
V mesecu juniju bomo člani Društva MCD organizirali tudi pohod na Veliko Planino, ki je največja vi-
sokogorska pašna planina na Slovenskem. Točnega datuma pohoda zaenkrat še ne moremo podati, 
zaradi spreminjajočih se vremenskih razmer. Zato vas prosimo, da nas pridno spremljate na našem 
FB profilu, kjer bomo dogodek oglaševali in se nam boste lahko pridružili.

KNJIŽNICA

POČITNIŠKI 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 4. sep-
tembra 2015.

POČITNIŠKI PAKETI PRESENEČENJA ZA ODRASLE
V njih bodo knjige za popestritev dopustniških dni na plaži, v objemu planin ali na domačem 
ležalniku. V paketu boste našli kupon, izpolnjenega oddali v skrinjico v knjižnici in sodelovali v na-
gradnem žrebanju, ki bo 4. septembra 2015.

PLANINSKO DRUŠTVO DRAVOGRAD

Pohodi v juniju  2015

POHOD NA OBIR, sobota, 6. junij 2015
Vodnik:  Daniel Gorišek, 040 239 474, danilo.gorisek@gmail.com.
Odhod:  ob 7. uri izpred oglasne deske, prevoz organiziran. 
Oprema: za letne ture (planinski čevlji, pohodne palice, primerna oblačila), hrana iz nahrbtnika.
Tura: lahka letna tura, skupaj 4 ure hoje. 
Iz Dravograda se peljemo proti Železni Kapli. Pred krajem zavijemo desno v dolino obirskega potoka  
in se po strmi vijugasti gorski cesti pripeljemo do planinske koče Eissenkappler Hute . Od tam  do 
vrha poteka planinska pot najprej  strmo po  gozdu nato pa v rahlem vzponu po pašnikih vse do 
vrha, s katerega je čudovit razgled na Celovško kotlino in Kamniške in Savinjske Alpe iz severne 
strani.

POHOD NA MENINO PLANINO, sobota, 27. junij 2015
Vodnik:  Ivana Kotnik, 051 315 963, ivana.kotnik@gmail.com.
Odhod:  ob 7. uri izpred oglasne deske, prevoz organiziran.
Oprema: za letne ture (planinski čevlji, pohodne palice, primerna oblačila), hrana iz nahrbtnika.
Tura: lahka letna tura, skupaj 5 do 6 ur hoje.  
Menina planina je planota v Kamniško-Savinjskih Alpah med dolino Drete (Gornji grad) na severu, 
Tuhinjsko in Motniško dolino na jugu, prelazom Črnivec na zahodu in prevalom Lipa na meji z Do-
brovljami na vzhodu. Poteka v smeri vzhod – zahod v dolžini preko 20 km, v smeri sever – jug pa se 
razširi le 10 km. Najvišji vrh planote je Vivodnik (1.508 mnm), kjer je tudi razgledni stolp in se nahaja 
15 min hoda od Doma na Menini planini.  Na Menino planino se bomo povzpeli iz Gornjega grada.

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

NOGOMET - ONL Dravograd

nedelja, 07.06.2015 - 6.krog Play off                             sobota, 13.06.2015 - 7.krog Play off
Prva tekma se prične ob 9.00 uri, druga ob 10.10 uri in tretja ob 11.20 uri, na igriščih na Viču, v 
Libeličah in Dravogradu - umetna trava.

Finale pokala - V nedeljo, 14.06.2015 bo na igrišču z umetno travo finalni turnir pokala ONL 
Dravograd. Turnir se bo pričel ob 10.00 uri.

OZRK DRAVOGRAD

Krvodajalske akcije v juniju:

-  Torek, 02.06.2015, ob 7.30 uri na transfuzijskem oddelku Bolnišnice Slovenj Gradec.
-  Torek, 09.06.2015, ob 7.30 uri na transfuzijskem oddelku bolnišnice Slovenj Gradec . 

Krvodajalci se zglasijo za oddajo krvi na transfuzijskem oddelku Bolnišnice Slovenj Gradec.



PROGRAM KOROŠKE TELEVIZIJE DRAVOGRAD – junij 2015
BESEDILO: uredništvo Koroške TV Dravograd
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VII. memorial Damjanu Jamniku
Nogometni turnir 

Nogometno igrišče Vič,
v soboto, 20. junija 2015,  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.

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

ODBOJKA NA MIVKI
    in piknik prostor

pri OMV v Dravogradu
ura odbojke:  5 €
poldnevni najem (10:00 -16:00  ali 16:00 -22:00): 50 €
celodnevni najem (10:00 -22:00): 80 €

Informacije in rezervacije:  041 670 926

1. jun
2. jun
3. jun

4. jun
5. jun

6. jun
7. jun
8. jun
9. jun
10.maj 

11. jun
12. jun

13. jun
14. jun
15. jun
16. jun
17. jun

18. jun
19. jun

20. jun
21. jun 
22. jun
23. jun
24. jun

25. jun
26. jun

27. jun
28. jun
29. jun
30. jun

19:55 - Športni ponedeljek   --:-- Posnetek tekme
10:00 - Ponovitev ponedeljkove oddaje   20:00 - Obzornik, daljši prispevki, zanimivi intervjuji
10:00 - Ponovitev torkovega sporeda   20:00 - Šola, da se ti zrola
21:00 - Obzornik, ponovitev   --:-- Preglednik tedna PeTV   --:-- ŠKL
10:00 - Ponovitev sredinega sporeda   20:00 - Aktualna oddaja
10:00 - Ponovitev četrtkovega sporeda  20:00 - Fleš, Tur TV   
20:20 - Oddaja z znakovnim jezikom   --:--     - Aktualna oddaja
10:00 - Ponovitev petkovega sporeda   20:00 - Gostilna pr Francet   --:-- Glasba za  vse, PeTV
7:00, 8:00, 9:00 - Joga s Katjo   10:00 – Ponovitev oddaj tedna
19:55 - Športni ponedeljek   --:-- Posnetek tekme
10:00 - Ponovitev ponedeljkove oddaje   20:00 - Obzornik, daljši prispevki, zanimivi intervjuji
10:00 - Ponovitev torkovega sporeda   20:00 - Šola, da se ti zrola  
21:00 - Obzornik, ponovitev   --:-- Preglednik tedna PeTV   --:-- ŠKL
10:00 - Ponovitev sredinega sporeda   20:00 - Aktualna oddaja
10:00 - Ponovitev četrtkovega sporeda  20:00 - Fleš, Tur TV   
20:20 - Oddaja z znakovnim jezikom   --:--     - Aktualna oddaja
10:00 - Ponovitev petkovega sporeda   20:00 - Gostilna pr Francet   --:-- Glasba za  vse, PeTV
7:00, 8:00, 9:00 - Joga s Katjo   10:00 – Ponovitev oddaj tedna
19:55 - Športni ponedeljek   --:-- Posnetek tekme
10:00 - Ponovitev ponedeljkove oddaje   20:00 - Obzornik, daljši prispevki, zanimivi intervjuji
10:00 - Ponovitev torkovega sporeda   20:00 - Šola, da se ti zrola  
21:00 - Obzornik, ponovitev   --:-- Preglednik tedna PeTV   --:-- ŠKL
10:00 - Ponovitev sredinega sporeda   20:00 - Aktualna oddaja
10:00 - Ponovitev četrtkovega sporeda  20:00 - Fleš, Tur TV   
20:20 - Oddaja z znakovnim jezikom   --:--     - Aktualna oddaja
10:00 - Ponovitev petkovega sporeda   20:00 - Gostilna pr Francet   --:-- Glasba za  vse, PeTV
7:00, 8:00, 9:00 - Joga s Katjo   10:00 – Ponovitev oddaj tedna
19:55 - Športni ponedeljek   --:-- Posnetek tekme
10:00 - Ponovitev ponedeljkove oddaje   20:00 - Obzornik, daljši prispevki, zanimivi intervjuji
10:00 - Ponovitev torkovega sporeda   20:00 - Šola, da se ti zrola  
21:00 - Obzornik, ponovitev   --:-- Preglednik tedna PeTV   --:-- ŠKL
10:00 - Ponovitev sredinega sporeda   20:00 - Aktualna oddaja
10:00 - Ponovitev četrtkovega sporeda  20:00 - Fleš, Tur TV   
20:20 - Oddaja z znakovnim jezikom   --:--     - Aktualna oddaja
10:00 - Ponovitev petkovega sporeda   20:00 - Gostilna pr Francet   --:-- Glasba za  vse, PeTV
7:00, 8:00, 9:00 - Joga s Katjo   10:00 – Ponovitev oddaj tedna
19:55 - Športni ponedeljek   --:-- Posnetek tekme
10:00 - Ponovitev ponedeljkove oddaje   20:00 - Obzornik, daljši prispevki, zanimivi intervjuji

OPOMBA:  Ob možnih nenapovedanih dogodkih ali prireditvah so možne spremembe programa! Možnost 
naročila osmrtnic in različnih voščil od 1.5. 2015 dalje. Več informacij na 031-236-481 ali v pisarni KTV Dravograd 
02 87 20 143.



ZNOVA ENERGETSKE SUBVENCIJE 
ZA OBČANE

te odpadnega zraka v stanovanjski stavbi;
I – gradnja ali nakup pasivne oziroma skoraj 
nič energijske nove eno- ali dvostanovanjske 
stavbe;
J – celovita obnova starejše eno- ali dvostano-
vanjske stavbe;
K – nakup stanovanjske enote v tri- in večsta-
novanjski stavbi, prenovljeni v pasivnem oziro-
ma skoraj nič energijskem razredu.

Pozitivnih novosti v letošnjem razpisu 
pravzaprav ni. Večina ukrepov iz lanskega 
razpisa se subvencionira še naprej. Prene-
halo se je subvencioniranje toplotnih čr-
palk za pripravo tople sanitarne vode! Višine 
subvencij ostajajo iste. Tehnični kriteriji, ki 
jih bodo morale posamezne naložbe izpol-
njevati so večinoma strožji!

Natančne zahteve po posameznih ukrepih 
in podatke o višini subvencij lahko občani 
pridobite tudi v svetovalnih pisarnah EN-
SVET.

Javni poziv in dokumentacija za prijavo z 
obrazci je na voljo na spletni strani www.
ekosklad.si v rubriki Razpisi.

Elektronska oblika dokumentacije za prijavo, 
ki si jo upravičene osebe natisnejo same, je 
enakovredna tiskanim obrazcem.

Javni poziv velja do objave zaključka jav-
nega poziva v Uradnem listu RS, vendar 
najkasneje do 31. 12.  2015.

V    Uradnem listu RS je objavljen javni po-
ziv Nepovratne finančne spodbude 
občanom za nove naložbe rabe ob-

novljivih virov energije in večje energijske 
učinkovitosti stanovanjskih stavb.Javni po-
ziv je objavil Eko sklad, slovenski okoljski javni 
sklad.

Nova naložba je naložba, za katero je iz-
vajalec naložbe investitorju, ki financira 
naložbo in uveljavlja pravico do nepovra-
tne finančne spodbude, izdal ustrezen ve-
ljaven predračun za izvedbo enega ali več 
v nadaljevanju navedenih ukrepov, ki se 
bodo začeli izvajati po oddaji vloge za pri-
dobitev nepovratne finančne spodbude:
A – vgradnja solarnega ogrevalnega sistema v 
stanovanjski stavbi;
B – vgradnja kurilne naprave za centralno 
ogrevanje stanovanjske stavbe na lesno bio-
maso;
C – vgradnja toplotne črpalke za centralno 
ogrevanje stanovanjske stavbe;
D – priključitev starejše eno- ali dvostanovanj-
ske stavbe na daljinsko ogrevanje na obnovljiv 
vir energije; 
E – vgradnja energijsko učinkovitega lesenega 
zunanjega stavbnega pohištva v starejši stano-
vanjski stavbi;
F – toplotna izolacija fasade starejše eno- ali 
dvostanovanjske stavbe;
G – toplotna izolacija strehe ali stropa proti ne-
ogrevanemu prostoru v starejši eno- ali dvo-
stanovanjski stavbi;
H – vgradnja prezračevanja z vračanjem toplo

skupina »TOWARA« - BENIN

petek,3.junij. ob 20:00

dvorec bukovje, dravograd

VRHUNSKI FOLKLORNI VEČER 

AFRIŠKIH PLESOV

Območna izpostava Dravograd

vstopnine ni, Vabljeni
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STRAN BESEDILO: Svetovalna pisarna ENSVET Slovenj Gradec , FOTOGRAFIJA: svetovni splet




