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VSEBINA
Stičišče od 1. julija do 31. avgusta 2015

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

Fotografija na naslovnici:  Matic Grudnik
Rok za oddajo vsebin za septembersko številko je 10. avgust 2015.

Dan za ... izbor prireditev in dogodkov

Koledar prireditev in dogodkov od 1. julija do 31. avgusta 2015

Kotiček Občine Dravograd

Napoved dogodka: GLASBENI VEČER ZA VSE, KI CENITE STARE 

VREDNOTE 

Pretekli dogodek: TURISTIČNA DRUŠTVA POZITIVNO PRESENEČENA 

NAD DOŽIVETIM

Bili smo tam

Obvestila

Program Koroške televizije Dravograd  - julij, avgust 2015

Ekologija: ENSVET, ENEGETSKO SVETOVANJE 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. Julij 2015. Izdajatelj ne odgovarja za spremembe v programu. Za 
točnost informacij odgovarja prijavitelj prireditve.



Borut Mori Trio je nova glasbena zasedba, katera 
ustvarja avtorsko glasbo. Člani tria so Borut Mori 
– avtor glasbe, harmonika, Luka Herman Gaiser – 
kontrabas in Nino Mureškič – tolkala. Vsak izmed 
njih prihaja iz različnega glasbenega sveta (kla-
sike, jazza in etno glasbe), z obilo izkušnjami na 
mednarodnih koncertnih odrih. Glasba tria diha 
v različnih glasbenih zvrsteh z močno avtorsko 
noto. Njihova skladba Arabica je bila izbrana med 
tri najboljše jazz kompozicije za nagrado Jazzon 
2014, ki jo podeljuje Društvo slovenskih sklada-
teljev.

Ob 19.00, Dvorec Bukovje
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STRANDogajanje v naslednjih tednih. Izbor edinstvenih dogodkov, ki jih gotovo ne bomo zamudili.

DAN ZA ... IZBOR PRIREDITEV IN DOGODKOV

Nedelja, 30. avgust

FOLKLORNA SKUPINA IZ 
BENINA »TOWARA«
petek, 3. julij

Skupina Towara je nastala leta 1992, ko sta se 
združili dve podobni folklorni skupini, vendar z 
različnimi programi. Pod okriljem novonastale 
skupine sta združili kulturo južnega in severnega 
dela Benina. Zlitje dveh bogatih in različnih tra-
dicionalnih načinov prikazovanja običajev, ki so 
pravzaprav način življenja številnih plemen, je 
nadgradila že tako izjemen in zanimiv repertoar 
skupine, ki vam bo približala delček afriške vudu 
kulture. V primeru slabega vremena bo prireditev 
v dvorani Špic D.

Ob 20.00, Dvorec Bukovje

DVA CEKINA ZA ENO 
OVCO
sreda, 26. avgust

Kdaj so ljudje začeli uporabljati denar? Kako je 
potekalo prvo trgovanje? Kako so prodajali in ku-
povali stvari? Na ta in podobna vprašanja bomo 
odgovorili na muzejski delavnici. Izdelali si boste 
poseben pripomoček, prvo računalo na svetu - 
abak, s katerim so si ljudje v preteklosti pomagali 
pri računanju.  Delavnico izvaja Koroški pokrajin-
ski muzej, primerna je za otroke od 4. do 12. leta 
starosti, vstopnina je 1,5 €.

Ob 10.00, Dvorec Bukovje

ROCK DRAVOGRAD S 
»ŠANK ROCK«
petek, 3. julij

Velenjski rokerji Šank Rock so nastali v 80. letih mi-
nulega stoletja. Leta 1998 so sporazumno preki-
nili delovanje, a so se leta 2002 ponovno zbrali in 
se predstavili z novimi hiti. Po devetih letih so se 
ponovno razšli, lansko leto pa jim je prineslo novo 
prelomnico, nov zagon ter nov album. Maja letos 
so začeli Zlatorogovo turnejo ponosa, kjer pred-
stavljajo pesmi iz novega albuma Restart in stare 
uspešnice, kot edini koroški kraj v tej turneji pa so 
si izbrali Dravograd. V primeru slabega vremena 
bo koncert v dvorani Doma borcev v Šentjanžu. 
Vstopnina je 5 €, na dan koncerta pa 7 €.
Ob 21.00, prireditveni prostor Lukna

KOROŠKI V'ČER – 
KONCERT ČINKLC
nedelja, 5. julij

ČINKLCE so mlad zborček v zasedbi Korošic Sare 
Kumprej, Nežke Pori, Urške Štrekelj in Polone Po-
točnik.  Prelepo koroško pesem želijo postaviti ob 
bok drugim, bolj znanim napevom v upanju, da 
jo vzame za svojo tudi mlajši rod. Želijo si torej, da 
bi namesto dolinam tihim mladi morda prvič pri-
sluhnili, zakaj bi dečva čink'lca djava pobu: »s'nt'r 
pojd'« in tam pod noč čakava, da b' biva liepa 
vura, da bo pršov njen furman d'mov in zakaj vu-
štnejša je ni, kot je pri nas vigredni cajt; starejšim 
pa bi rade obudile spomine na soboto večer, ko 
se rodi luba vigred in kličeš Mojcike.

Ob 20.00, Cerkev sv. Vida

ZLATA TROBENTA 
DRAVOGRADA
sobota, 4. julij

4. julija naše mesto praznuje svoj občinski praznik. 
Že tradicionalno prihajajo k nam v goste nastopa-
joči iz Srbije, saj je občina Dravograd pobratena z 
občino Guča, znano po trubaškem festivalu. Letos 
bodo nastopili Trubaški orkester Gorana Jevđiča 
iz Srbije (najboljši orkester Zlatne trube 2014),  
Pivo in čevapi iz Postojne, Folklorna skupina KUD 
Abrašević Guča, za dobro zabavo pa bo poskrbela 
Manca Špik. V primeru slabega vremena bo prire-
ditev v dvorani Špic D.

Ob 20.00, Dvorec Bukovje

KINO NA PROSTEM - 
FILM »DREVO«
petek, 7. avgust

Minimalistična, večkrat (mednarodno) nagrajena 
drama Drevo je verjetno najboljši film, ki ste ga 
lahko ujeli v domačih kinematografih. Da je to ce-
lovečerni igrani prvenec mlade koroške režiserke, 
je samo še dodatno dobrodošlo presenečenje. 
Drevo je preplet intimnih zgodb o družini, žalo-
vanju in mladostni ljubezni, ki se iz sladkih ukra-
denih pogledov prelevi v prepovedano upanje, 
potem ko grožnja krvnega maščevanja začrta 
nova pravila življenja. Film vam bodo pod milim 
nebom v Lukni predstavili kar ustvarjalci filma 
sami, ki bodo na voljo tudi za vaša vprašanja in 
komentarje. Vstopnine ni!

Ob 21.00, prireditveni prostor Lukna

sreda, 19. avgust
Izdelava družabnih iger Črni Peter, Človek ne jezi, 
Spomin itd. s Popkovo podobo in simboli, ki se 
navezujejo na zgodovino oziroma muzejske zbir-
ke. Otroci bodo skozi igro in izdelavo družabnih 
iger spoznavali lokalno zgodovino.  Delavnico 
izvaja Koroški pokrajinski muzej, primerna je za 
otroke od 4. do 12. leta starosti, vstopnina je 1,5 €.

Ob 10.00, Dvorec Bukovje

POPKOVE DRUŽABNE 
IGRE

KONCERT BORUT MORI 
TRIA



USTVARJALNA DELAVNICA OB KONCU 
POČITNIC
Vsi tisti otroci (in seveda starši, babice, 
dedki,…), ki radi ustvarjate, packate, 
rišete, lepite in kreativno preživljate svoj 
prosti čas, lepo vabljeni na ustvarjalno 
delavnico ob koncu počitnic v Mladinski 
center  Dravograd. Ne bo vam dolgčas! 
Zaradi nabave materiala vas prosimo, da 
nam udeležbo na delavnici javite preko 
e-maila: mladinskicenter.dravograd@
gmail.com ali na telefonsko številko 02/87 
23 576. Delavnica je brezplačna.
Ob 17.00, Mladinski center Dravograd

SONUS 
Zaključni koncert 
Ob 17.00 uri,  Kulturni dom Pliberk

TURNIR V ODBOJKI NA MIVKI
Trojke z najmanj eno žensko. Štartnina 10 
€, pokali za prve tri ekipe. Prijave do petka, 
10.7. 2014 do 19.00 ure  na: 041 670 926 – 
Darko Žižek.
Ob 9.00, igrišče pri OMV v Dravogradu

SLAVNOSTNA SEJA OBČINSKEGA 
SVETA S PODELITVIJO OBČINSKIH 
PRIZNANJ IN NAGRAD
Ob 18.00, Dvorec Bukovje

TOWARA – FOLKLORNA SKUPINA IZ 
BENINA, AFRIKA
V primeru slabega vremena bo prireditev v 
Dvorani Špic D. Podrobnosti na strani 4.
Ob 20.00, Dvorec Bukovje

ROCK DRAVOGRAD – ŠANK ROCK
Organizator je MCD. V primeru dežja 
bo koncert v Domu borcev v Šentjanžu. 
Podrobnosti na strani 4.
Ob 21.00, prireditveni prostor Lukna

ODPRTJE RAZSTAVE MEDNARODNE 
ZBIRKE UNICUM-KERAMIKA
Razstava bo odprta do 30. avgusta 2015. 
Organizatorja: Javni zavod Dravit Dravo-
grad ter Koroška galerija likovnih umetno-
sti; kustos razstave: Marko Košan.
Ob 19.00, cerkev sv. Vida

TEKMOVANJE V LOVU RIB S PLOVCEM 
ZA POKAL OBČINE DRAVOGRAD
Tekmovanje se bo odvijalo na ribniku Brdi-
nje, podelitev pokalov pa bo ob predvido-
ma 14.30 uri na Ribiškem domu.
Ob 7.00 Ribnik Brdinje

8. DRŽAVNI FESTIVAL MALIH INSTRU-
MENTALNIH SKUPIN
Predstavile se bodo skupine: Citrarska 
skupina »Kéknefelejcs« (Spominčice) 

kulturnega društva »Zarja« Gaberje, KUD 
Oton Župančič, sekcija ustne harmoni-
ke – Sorški orgličarji in Kitarski ansambel 
Svarun.
Ob 18.00 cerkev sv. Vida

ZLATA TROBENTA DRAVOGRADA
Nastopajo: Trubaški orkester Gorana 
Jevđiča iz Srbije, najboljši orkester Zlatne 
trube 2014,  Pivo in čevapi iz Postojne, 
Folklorna skupina KUD Abrašević Guča in 
Manca Špik. V primeru dežja bo koncert v 
dvorani Špic D. Več na strani 4.
Ob 20.00 Dvorec Bukovje

Športni dogodki

Turizem

Mladinske dejavnosti

Drugi dogodki

IZBOR PRIREDITEV IN DOGODKOV V BARVAH

Kulturni dogodki
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GAL GJURIN IN TEMNA GODBA Z       
GOSTJO SEVERO
Vsestranski glasbenik se nam bo tokrat 
predstavil s swing glasbo, poletno vzdušje 
ob soju sveč na dvorišču dvorca pa bo raz-
plamtela še odlična pevka Severa Gjurin.
Podrobnosti preberite na strani 10.
Ob 20.00, Dvorec Bukovje
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2 CEKINA ZA ENO OVCO
Delavnica za otroke. Podrobnosti preberite 
na strani 5.
Ob 10.00, Dvorec Bukovje

ČETRTEK, 2. julij

POPKOVE DRUŽABNE IGRE
Delavnica, primerna je za otroke od 4. do 
12. leta starosti. Več na strani 5.
Ob 10.00, Dvorec Bukovje

BORUT MORI TRIO
Koncertni večer v okviru koroškega kultur-
nega poletja . Podrobnosti na strani 5.
Ob 19.00, Dvorec Bukovje

NEDELJA, 30. avgust

SOBOTA, 4. julij

VSO MESTO JE ODER - DOLGA NOČ 
PLESA
Nastopajo umetniki iz regionalne, državne 
in mednarodne scene. Prireditelja sta Kore-
ografski center in Kulturni dom Pliberk.
Ob 17.00, na različnih prizoriščih mesta 
Pliberk

SREDA, 19. avgust

SREDA, 8. julij
ZMAJ IN VETRNICA
Delavnica za otroke. Spoznali bomo igre in 
igrače naših dedkov in babic ter si izdelali 
papirnate zmaje in vetrnice. Delavnico 
izvaja koroški pokrajinski muzej, primer-
na je za otroke od 4. do 12. leta starosti, 
vstopnina je 1,5 €.
Ob 10.00, Dvorec Bukovje

NEDELJA, 12. julij

ZVOK IZ PRADAVNINE
Delavnica za otroke. Kako je nastala glas-
ba, kakšni so bili prvi inštrumenti. Izdelali 
si bomo mobile oziroma vetrne zvončke.
Delavnico izvaja koroški pokrajinski mu-
zej, primerna je za otroke od 4. do 12. leta 
starosti, vstopnina je 1,5 €. 
Ob 10.00, Dvorec Bukovje

KOLEDAR PRIREDITEV IN DOGODKOV od 1.julija do 31.avgusta 2015

PETEK, 3. julij

NEDELJA, 5. julij
KOROŠKI V'ČER
Koncert vokalne skupine Činklce. 
Podrobnosti preberite na strani 4.
Ob 20.00, cerkev sv. Vida.

SREDA, 15. julij

avgust 2015

PETEK, 7. avgust
KINO NA PROSTEM – FILM DREVO
Vsebinsko zelo močan film, ki je doma in v 
tujini naletel na odlične kritike in nagrade 
in bo zagotovo vsem gledalcem močna 
protiutež ameriškim filmom. Podrobnosti 
na strani 5.
Ob 21.00, prireditveni prostor Lukna

SREDA, 26. avgust

PETEK, 28. avgust

SOBOTA, 29. avgust
TEKMOVANJE V TALNEM RIBOLOVU ZA 
RIBIŠKEGA CARJA-CARICO
Ribiči se bomdo zopet srečali na tradicio-
nalnem tekmovanju za naj ulov.
Ob 12.00 tekmovalna trasa pri Renerju v 
Libeličah

TEKMOVANJE V LOVU RIB S PLOVCEM – 
MEMORIALNA TEKMA
Ob 7.00, Trbonjsko jezero

SOBOTA, 11. julij

PETEK, 24. julij

PETEK, 31. julij
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KOTIČEK OBČINE DRAVOGRAD
Obvestila in informacije občinske uprave

Ob občinskem prazniku želimo vsem
občankam in občanom občine Dravograd

prijetno praznovanje!

ŽUPANJA, SVETNIKI OBČINE DRAVOGRAD
IN OBČINSKA UPRAVA

4. JULIJ - PRAZNIK OBČINE DRAVOGRAD

Občina Dravograd svoj praznik obeležuje 4. julija, kot spomin na zgodovinske dogodke druge 
svetovne vojne iz leta 1941, ko so začeli iz Dravograda izseljevati  zavedne Slovence. Datum 
ohranja tudi spomin na slovensko osamosvojitveno vojno leta 1991 in umik jugoslovanske 
vojske iz Dravograda. 

Občinski svet ob prazniku občine Dravograd nadaljuje že več kot štiridesetletno tradicijo podeljevanja 
občinske nagrade in priznanj. Župan ali županja pa priložnostno podelita tudi grb posameznikom 
ali organizacijam za izjemne uspehe na družbenem in gospodarskem področju  življenja in dela, ki 
prispevajo  k razvoju in ugledu občine, ter kot spodbudo za nadaljnje delo in aktivnosti. 

V letih po formiranju  lokalne samouprave teče v Dravogradu šesti mandat. Rado KRPAČ je občino vo-
dil v prvem in drugem mandatu, v obdobju (1994 – 2002), nato je funkcijo županje Občine Dravograd 
leta 2002 prevzela Marijana CIGALA, dr. vet.med., ki le -to opravlja četrti mandat.

V obdobju po drugi svetovni vojni so občino vodili: Jože BERCE (1952-1955), Franc BART (1955 
-1962, 1967 – 1969), Franc KANDUČ (1962 – 1967, 1986 – 1990), Drago JURHAR (1969 – 1973), Šte-
fan BOROVNIK ( (1973 – 1974), Branko KOBALE (1974 – 1978), Ferdo BLAZNIK (1978 – 1982), Franc 
VREŠ (1982 – 1986), Vinko PODRŽAN (1990 – 1992), Dušan KUDRNOVSKY (1992 – 1994)..

Odpiralni čas: v času odpr tja 
Informacijske pisarne, Trg 4. Julija 
50, Dravograd, tel. 02 87 10 285, 
(neposredna soseščina c. sv. Vida)

Na prvi strani: Brad Evan 
Taylor, ZDA, Poparčkane 

majhne gmote, 2012 
(porcelan, ročno obdelano)

 

KOROŠKA GALERIJA LIKOVNIH UMETNOSTI

v sodelovanju z

Občino Dravograd, Javnim Zavodom Dravit in  
JSKD-Območno izpostavo Dravograd 

Vas v okviru 3. mednarodnega trienala keramike UNICUM

vljudno vabi na predstavitev 

Mednarodne zbirke keramike

»UNICUM«
v četrtek, 2. julija 2015, ob 19. uri v  
cerkvi sv. Vida v Dravogradu.

V programu sodeluje glasbenik VIL I KOROŠEC, harmonika.

R A Z S T A V A  B O  O D P R T A  D O  3 0 .  A V G U S T A  2 0 1 5



NAPOVED DOGODKA
BESEDILO: Žarko Tomšič,  FOTOGRAFIJI:  spletna stran Temna godba
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GLASBENI VEČER ZA VSE, KI 
CENITE STARE VREDNOTE

»TEMNA GODBA« JE NOV AVTORSKI GLASBENI PROJEKT GALA GJURINA, S KATERIM, PO LANSKEM 
KONCERTU S SIMFONIČNIM ORKESTROM CANTABILE,  PRIHAJA V PETEK, 24.7., ZNOVA NA NAŠ ODER. 
TUDI TOKRAT BO S SVOJIM PREPOZNAVNIM ŽAMETNIM GLASOM KONCERT OBOGATILA SEVERA GJURIN. 

N i minilo niti leto, odkar nas je Gal Gjurin s 
svojo sestro in številnimi gosti očaral na 
koncertu s simfoničnim orkestrom. To-

krat se nam bo na poletno noč pred Dvorcem 
Bukovjem pokazal  v povsem drugačni luči in 
z zvoki izpred skoraj sto let. Tako se nam zno-
va obeta veličasten glasbeni dogodek  ob soju 
sveč in v poletni svežini Bukovja, kakršnih smo 
že bili priča ob nastopih Osijeških tamburašev in 
Dravograjskega okteta, Morija in Ofaka, D Brincl 
Benda in Slainte ol’ Friend...

Tokrat torej ne gre za prepoved izdelave in pro-
daje alkohola, temveč za prohibicijo razmišljanja, 
zdravega razuma in vsebine v sodobni izpraznje-
ni potrošniški družbi. Tem prepovedim Gal Gju-
rin in Temna godba odgovarjajo z ljubeznijo do 
glasbe in publike.

Glasbeni repertoar Temne godbe obsega nove 
avtorske skladbe, hkrati pa starejše Gjurinove 
uspešnice, ki jih publika dobro pozna z radijskih 
valov, preoblečene v novo-star prohibicijski zvok 
iz norih dvajsetih. Zasedba:
•  Gal Gjurin – glas, saksofon, klavir, kitara, 
   pozavna, trobenta
•  Nina Pečar – altovski in sopranski saksofon
•  Nina Merkoci – altovski in sopranski saksofon
•  Miha Nagode – klarineti
•  Matija Mlakar - pozavna
•  Domen Gracej – trobenta
•  Jean Markič – klavir, harmonika, hemond
•  Miha Kraker – kitara, dobro
•  Matej Tekavčič – kontrabas
•  Jure Maček – tolkala
•  Blaž Celarec – bobni, tolkala

Temna godba je svetla godba – je sodob-
na glasba, ki ceni stare vrednote. Pesmi in glas 
Severe Gjurin pa zagotovo vsi dobro poznate, 
zato naj vas samo še prijazno povabimo na pr-
vovrstno glasbeno noč za samo 5 €. 

Rezervacije zaželene na email: ticdravograd@
dravit.si ali tel: 02 87 10 285 oz. 040 884 942.

Enajstčlanska prohibicijska zasedba Temna 
godba temelji na klasičnem jazzovskem zvoku 
in izgledu iz norih dvajsetih ter svingovskih tri-
desetih let prejšnjega stoletja.

Poigrava se z zvoki iz mafijskega časa prohibi-
cije, charlestonom, dixielandom, izvornim 
bluesom, pouličnim jazzom, burlesko, fran-
coskim ciganskim kitarskim swingom, ka-
baretom, zvokom iz evropskih klubov, plesnih 
dvoran, kavarn in nebotičnikov v obdobju po 
prvi svetovni vojni, ki je odzvanjal v slovenski 
glasbi še tekom petdesetih in šestdesetih let 
prejšnjega stoletja.

Besedila novih skladb, ki se nahajajo na albu-
mu Temna godba so izključno v slovenskem 
jeziku. Na eni strani se prevešajo v, za Gjurina 
značilni baladni lirizem in ljubezensko poezijo, 
na drugi pa v neposredno satiro, samoironijo 
in parodijo današnjega sveta, kakršno bi lahko 
morda našli pri Ježku ali Francu Koširju.
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SEVERA GJURIN

DVOREC BUKOVJE
petek, 24.7., ob 20.uri

gostja
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TURISTIČNA DRUŠTVA POZITIVNO 
PRESENEČENA NAD DOŽIVETIM

TURISTIČNO DRUŠTVO DRAVOGRAD JE BILO 30.MAJA GOSTITELJ 20. JUBILEJNEGA SREČANJA OBJEZ-
ERSKIH TURISTIČNIH DRUŠTEV SLOVENIJE, NA KATEREM SE JE LETOS ZBRALO NAD 400 UDELEŽENCEV. 
NAŠ CILJ, JE BIL, ČIM VEČ POKAZATI IN POVEDATI O NAŠEM DRAVOGRADU TER  GOSTOM DOKAZATI, 
DA  IMAMO ENO ALI DVO-DNEVNEMU TURISTU KAJ PONUDITI,  DA SE SPLAČA PRITI K NAM.

Naše obiskovalce smo zjutraj pričakali z bo-
gatim zajtrkom pred dvorano ŠPiC D, kjer 
smo jim pripravili zanimiv sprejem in do-

brodošlico. Za pomoč pri pripravi zajtrka se iskreno 
zahvaljujemo našim Koroškim pekarnam- Dravo-
grad.

akcijo, katere cilj je, da se čebelam preko zasadi-
tve medovitih rastlin omogoči boljšo pašo. Stole-
tna tradicija naših čebelarjev je lahko tudi eden 
izmed turističnih produktov , saj lahko pri nas tu-
rist okusi pristni slovenski med, opojno medico in 
seveda sladka medena peciva. Prav tako so tu še 
izvirne poslikane panjske končnice iz preteklosti, 
sodobne tehnike čebelarjenja sedanjega časa in 
kranjska sivka, naša avtohtona pasma čebele.

Slavnostno so lipo zasadili predsednica turistič-
nega društva Dravograd Alenka Koren Gomboc, 
predsednik turistične zveze Slovenije in župan 
občine Podčetrtek Peter Misja, predsednik obje-
zerskih društev in župan občine Dobrovnik Mar-
jan Kardinar, županja občine Dravograd Marijana 
Cigala, kralj Matjaž, predstavnik čebelarjev Žvikart 
in seveda naša kranjska sivka, čebelica, ki je lipo 
tudi takoj oprašila. Dopoldne je v sklopu priredi-
tve potekala še okrogla miza o dobrih praksah v 
rečnem in jezerskem turizmu.

Obeležitev 20. jubilejnega srečanja objezerskih 
turističnih društev Slovenije smo zaključili s  kul-
turnim programom v dvorani Špic D, v katerem 
so nastopili otroci OŠ Šentjanž pri Dravogradu, 
OŠ Neznanih talcev Dravograd, Koroški splavarji, 
skupina Rompompom, Folklorna Skupina Drav-
ca in  fantje ansambla ITAK. Člani TD Dravograd 
smo pripravili veliko torto za 20 let – kar je bilo 
tudi sladko presenečenje za naše obiskovalce. 
Program je odlično povezovala naša članica, Anja 
Vajde!

Obiskovalci so se razdelili v dve skupini,  kateri-
ma smo pripravili vodena ogleda Dravograda.

Prva skupina je odšla proti Bukovju. Na poti 
so jih lepo presenetili, pozdravili in pogosti-
li prebivalci KS Dravograd – naselje Meža, ki so 
pripravili tudi razstavo starodobnikov Zdravka 
Grilca. Pred Dvorcem Bukovje pa so jih obil-
no pogostile KS Šentjanž, KS Trbonje in KS Čr-
neče. Predstavljen je bil Dvorec, biodinamič-
ni vrt, Fajčijeva bukvarna ter vojaška muzeja. 

Druga skupina je odšla skozi trg proti Ribi-
škem domu. Ogledali so si  starotrško jedro, 
cerkev sv. Vida,  z razstavo ob 140 letnici PGD 
Dravograd, obiskali atelje slikarja Feliksa Frü-
haufa-Sreča ter gestapovske zapore. Pred Ri-
biškim domom je sledil sprejem KS Libeliče, 
KS Dravograd in ljudskih godcev. Predstavljen 
je bil ribiški muzej in mokrišče Dravograjsko 
jezero. Tisti, ki so želeli, pa so lahko tudi balina-
li. Kuhala se je tradicionalna Libeliška »rpiče-
va župa, pražili smo krompir ter pekli flancate. 

V dogovoru z ribiško družino Dravograd smo ob 
slavnostnem jubileju posadili lipo–simbol Slo-
venstva. Hkrati pa s tem podpiramo vseslovensko 
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Člani TD Dravograd se zahvaljujemo vsem, ki 
ste nam pomagali pri organizaciji dogodka, posa-
meznikom, direktorju in zaposlenim v JZ Dravit in 
predsednikom vseh KS v Občini Dravograd. Prav 
tako se zahvaljujemo vsem občanom in občan-
kam Občine Dravograd, ki ste se dogodka ude-
ležili in s prijaznostjo sprejeli in spremljali naše 
obiskovalce.

Naši gostje so bili zelo zadovoljni, presenečeni 
nad videnim, prav tako pa smo prejeli z vse Slo-
venije številne zahvale in čestitke ob organizaciji 
dogodka 20. jubilejnega srečanja objezerskih tu-
rističnih društev Slovenije.

PRETEKLI DOGODEK
BESEDILO:  TD Dravograd, FOTOGRAFIJE:  TD Dravograd
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Še pomnete..., 
24.5..
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Razglasitev športnika 
občine za 2014, 23. 5.

Odprtje razstave fotografij 
PGD Dravograd, 27. 5.
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15. Koncert ŽPZ Lipa , 
30. 5.

Odprtje razstave ikon in 
relikviarijev, 5.6.
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Žogarija, 
27. 5.
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Koncert ob 60 letnici 
PO Šentjanž, 12. 6.
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16. mednarodni festival  
Dravograd, 16.5. 



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:

Natečaj za najlepše urejeno okolje 
2015 

 
Turistično društvo Dravograd razpisuje natečaj za najlepše urejeno okolje v občini Dravograd za 

leto 2015. 
Prijave zbiramo do 05.07.2015 in sicer na elektronski naslov tdd.dravograd@gmail.com, 

 na telefonski številki 
 051/430-165 Alenka, 041/412-366 Milena in na poštni naslov TD Dravograd, trg 4 julija7, 2370 

Dravograd. 
  
 

 
 
 

 
V tekmovanje so vključene  
- vsi kraji in naselja, 
· šole, vrtci, športni objekti in ostale javne ustanove, 
· trgovski in gostinski lokali, 
· kulturno-zgodovinski objekti, 
· individualne stanovanjske hiše in večstanovanjski objekti z okolico, 
· najprizadevnejši posamezniki in skupine, ki se trudijo za urejenost domačega okolja. 

 
 
 
 
 

Ocenjevanje bo potekalo v mesecu avgustu in septembru! 
Žirija bo razglasila in podelila nagrade na prireditvi ZLATA JESEN 

DRAVOGRADA, ki bo dne 03.10.2015. 
 
 

Vse občane vabimo, da se vključijo v akcijo . 
 S tekmovanjem želimo naše bivalno okolje narediti prijetnejše za krajane in 

obiskovalce. 

AKTIVNE POČITNICE 
ZA OSNOVNOŠOLCE IN SREDNJEŠOLCE

PRVI KORAKI LOKOSTRELSTVA
Društvo lokostrelcev Dravograd organizira v mesecu juliju 2015 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 Ko-
roške regije na tenis igriščih na Meži v Dravogradu. Pričetek tečaja bo predvidoma 20. julija 2015. 
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 Dravograd organizira tečaj kegljanja, in sicer:
-  za osnovnošolsko mladino konec julija 2015,
-  za srednješolsko mladino v začetku avgusta 2015.
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.

ODBOJKA NA MIVKI - beach volley

Kdaj:  od 7. julija do 18.  avgusta 2015, 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.

RIBOLOV 

Za osnovnošolce od 7-15 leta starosti.
Kdaj: vsak ponedeljek v juliju in avgustu (prvi že 29.6.2015) od 16.00 do 18.00 ure.
Kje: ribnik Brdinje pri Ravnah na Koroškem.
Informacije:  Robert Preglau 041 248 254.
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OBVESTILA
Obvestila društev in drugih organizacij

MLADINSKI CENTER DRAVOGRAD

ODBOJKA NA MIVKI pri TRABERG CENTRU  - VSAK PONEDELJEK do 19:00 do 21:00,  
V MESECU JULIJU IN AVGUSTU 
Mladinski center Dravograd vas vabi na odbojko na mivki. V drugi polovici avgusta bomo organizirali 
tudi rekreativni turnir odbojke na mivki. Prijave posredujete na mail: mladinskicenter.dravograd@
gmail.com, ali pokličite 031 739 860.

PODARIM ŠOLSKE POTREBŠČINE - PONEDELJEK, 24.8.2015 do SOBOTE, 29.8.2015, v času 
uradnih ur v prostorih  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 to akcijo, kjer bomo poskušali poma-
gati 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, va-
bljeni v Mladinski center Dravograd. Podarjene stvari lahko prinesete v času uradnih ur, torej v pone-
deljek 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.

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.

POLETNA NAGRADNA KNJIŽANKA
Vsem otrokom ponujamo možnost reševanja poletne knjižanke v Knjižnici Dravograd. Nagradno 
žrebanje bo 18. septembra 2015.

PLANINSKO DRUŠTVO DRAVOGRAD

POHOD NA VELIKO PLANINO, sobota, 4. julij 2015.
Vodnik:  Jožef Hartman, 051 638 113, jozek.hartman@gmail.com .
Odhod: ob 8 uri izpred oglasne deske, prevoz organiziran. 
Oprema: za letne ture, hrana iz nahrbtnika.
Tura: lahka letna tura, skupaj 4-5 ur hoje. 

DVODNEVNI POHOD NA SKUTO, petek in sobota, 10. in 11. julij 2015
Vodnik:  Jože Kladnik, 051 684 192, joze.kladnik@elektro-celje.si .
Odhod: bo objavljen na razpisu,   prevoz organiziran. 
Oprema: za visokogorje, hrana iz nahrbtnika.
Tura: zelo zahtevna letna tura, skupaj 10 ur hoje. 

POHOD NA MONTAŽ, sobota, 25. julij 2015
Vodnik:  Franc Kadiš, 041 654 499, franc.kadis@gmail.com .
Odhod: ob 5. uri izpred oglasne deske, prevoz organiziran s kombijem. 
Oprema: za letne ture, hrana iz nahrbtnika.
Tura: zelo zahtevna letna tura, skupaj 7 ur hoje. 

DVODNEVNI POHOD NA HOCHSHOBER V AVSTRIJI , sobota in nedelja, 8. in 9. avgust 2015
Vodnik:  Franc Kadiš, 041 654 499, franc.kadis@gmail.com .
Odhod: ob 5. uri izpred oglasne deske, prevoz organiziran s kombijem. 
Oprema: za letne ture, hrana iz nahrbtnika.
Tura: zahtevna letna tura, skupaj 6 ur hoje. 

POHOD NA ŠMARNO GORO, sobota, 22. avgust 2015
Vodnik:  Daniel Gorišek, 040 239 474, danilo.gorisek@gmail.com . 
Odhod: ob 7. uri izpred oglasne deske, prevoz organiziran. 
Oprema: za letne ture, hrana iz nahrbtnika.
Tura: lahka letna tura, skupaj 3 ure hoje. 

POHOD NA STORŽIČ, sobota, 29. avgust 2015
Vodnik:  Jože Kladnik, 051 684 192,  joze.kladnik@elektro-celje.si .
Odhod: ob 7. uri izpred oglasne deske, prevoz organiziran. 
Oprema: za letne ture, hrana iz nahrbtnika.
Tura: zahtevna letna tura, skupaj 7 ur hoje.  

PRODAJNA RAZSTAVA SLIK CUDV ČRNA V DVORCU BUKOVJE

V Centru za usposabljanje, delo in varstvo iz Črne na Koroškem smo v sami Črni in njeni okolici dne 
25. do 27. maja 2014 organizirali jubilejno deseto likovno kolonijo. Vabilu na likovno kolonijo se je 
odzvalo tudi deset slikarjev iz koroško- štajerske regije. Vsi slikarji so likovna dela, ki so jih ustvarili na 
deseti likovni koloniji podarili našemu centru z namenom, da jih lahko prodamo.

Ta likovna dela ponujamo vam v odkup. Z nakupom slike boste pripomogli k izboljšanju 
pogojev za likovno ustvarjanje otrok, mladostnikov in odraslih v našem centru na eni strani, 
po drugi strani pa boste lahko obogatili vašo zbirko v kolikor jo imate oz. boste okrasili vaše 
prostore in nenazadnje slika je lahko tudi zelo lepo darilo.

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

OZRK DRAVOGRAD

Krvodajalska akcija v juliju:

-  Torek, 7.7.2015, ob 7.30 uri na transfuzijskem oddelku Bolnišnice Slovenj Gradec.



PROGRAM KOROŠKE TELEVIZIJE DRAVOGRAD – julij, avgust 2015
BESEDILO: uredništvo Koroške TV Dravograd
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PRIJAVNINA 10 EUR!

Prijave do petka, 10. 7., do 19.00 ure na: 040 670 926 – Darko Žižek.

TURNIR V ODBOJKI NA MIVKI
pri OMV v Dravogradu

sobota, 11. 7., ob 9. uri

Trojke -  najmanj ena ženska!                                             

Pokali za prve tri ekipe.

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. jul

2. jul
3. jul

4. jul

5. jul
6. jul
7. jul

8. jul 

9. jul
10. jul

11. jul

12. jul

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
20:00 - 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

V drugi polovici meseca julija in v mesecu avgustu 
bomo ponavljali oddaje pretekle sezone!

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.



ENSVET, ENEGETSKO 
SVETOVANJE ZA OBČANE

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 svetova-
lec. Z njim se lahko pogovorite o rabi ener-
gije v vašem objektu, …, smiselnih ukrepih.
Svetovalec vas bo informiral tudi o mo-
žnostih za pridobitev državnih subvencij in 
ugodnih kreditov za investicijo, ki jo imate 
v načrtu.

Teme svetovanja:
- toplotna zaščita zgradb,
- izbira ustreznega goriva in zmanjšanje po-
rabe goriva,
- izbira ogrevalnega sistema in ogrevalnih 
naprav ob zamenjavi ogrevalnih naprav,
- koriščenje nepovratnih finančnih sredstev 
za nove naložbe rabe obnovljivih virov ener-
gije in večje energijske učinkovitosti stano-
vanjskih stavb,
- uporabi varčnih gospodinjskih aparatov, 
energetski izkaznici stavb in vseh ostalih 
vprašanjih, ki se nanašajo na rabo energije v 
stavbah, kjer živimo in delamo.

Vsi energetski svetovalci ENSVET so opravili 
izobraževanje za neodvisne strokovnjake za 
izdelavo energetskih izkaznic. Nekateri so 
pridobili tudi licenco in pooblastilo za izdajo 
energetskih izkaznic.

E    NSVET energetsko svetovanje je strokov-
no, brezplačno in neodvisno svetova-
nje za občane o rabi energije v gospo-

dinjstvih in zgradbah. ENSVET je programski 
projekt pri Vladi Republike Slovenije. Projekt 
izvaja Gradbeni inštitut v Ljubljani z usposo-
bljenimi energetskimi svetovalci v energetsko 
svetovalnih pisarnah. Delovanje svetovalnih 
pisarn po vsej Sloveniji je rezultat partnerske-
ga sodelovanja z občinami.

Svetovalne pisarne ENSVET na Koroškem 

SP RAVNE NA KOROŠKEM
Lokacija: Upravna enota Ravne.
Naslov: Čečovje 12 A, 2390 Ravne na Koroškem
Delovni čas pisarne: vsako sredo od 15.00 do 
17.00, ob predhodni najavi.
Prijave za svetovanje: vsak delovni pon, sre, 
pet od 8.00 do 13.00 na tel. 02 820 16 00 (Ob-
čina Ravne) ali GSM 031 680 541 (svetovalec 
g. PUŠNIK).

SP SLOVENJ GRADEC
Lokacija: Večstanovanjska stavba, kletna etaža
Naslov: Celjska cesta 21, 2380 Slovenj Gradec
Telefon: (samo v času delovanja pisarne!) 884 
20 06. 
Delovni čas pisarne: vsako sredo od 15.00 do 
16.30.
Prijave za svetovanje: od ponedeljka do četrt-
ka med 13. in 15. uro na tel.: 881 21 10 (Vloži-
šče Mestne občine). 

SP VUZENICA
Lokacija: Zgradba bivše kinodvorane.
Naslov: Sejmarska ulica 2/1, 2367 Vuzenica.
Delovni čas pisarne: vsak torek od 17.00 do 
19.00 (glede na predhodne prijave).

NAJBOLJŠI SLOVENSKI FILM PO IZBIRI ZDRUŽENJA FILMSKIH KRITIKOV FIPRESCI

CELOVEČERNI PRVENEC SONJE PROSENC

“Drevo zaznamuje prihod izrazito
talentirane mlade režiserke. 

Nekonvencionalen način pripovedi samo še 
povečuje učinek te elementarne drame.”

THE HOLLYWOOD REPORTER

Prireditveni prostor LUKNA

petek, 7. avgusta
ob 21h

PROJEKCIJA
+ POGOVOR Z AVTORJI

VSTOPNINE NI!

EKOLOGIJA26
STRAN BESEDILO: Svetovalna pisarna ENSVET Slovenj Gradec , FOTOGRAFIJA: svetovni splet



ZLATA TROBENTAZLATA TROBENTASOBOTA, 4.julij, ob 20h

DRAVOGRADADRAVOGRADADVOREC 
BUKOVJE

Trubaški orkester Gorana Jevđiča

Pivo in čevapi
Manca Špik

Območna izpostava Dravograd

VSTOPNINE NI


