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VSEBINA
Stičišče od 1. do 30. septembra 2015

21. DOBRODELNI  KARITASOV KONCERT
petek, 25. september, ob 19:00

Dvorana ŠPiC D, Dravograd

Nastopajo: MPZ župnije Dravograd, Otroški zbor župnije Dravograd, 
Kimperk teater, Bicabend, Dravograjski sekstet, Ljudske pevke iz Kaple, 

Koroški kvintet in še kakšno presenečenje. 
Program bo povezovala Katja ČEVNIK.

Vstopnina 8 €.  Vljudno vabljeni!

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

Fotografija na naslovnici:  M
Rok za oddajo vsebin za oktobrsko številko je 15. september 2015.

Dan za ... izbor prireditev in dogodkov

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

Kotiček Občine Dravograd

Napoved dogodka:  JESENSKE SERENADE 2015

Pretekli dogodek: MEDNARoDNA zBiRKA uNiKATNE 

KERAMiKE uNiCuM

Bili smo tam

Obvestila

Program Koroške televizije Dravograd  - september 2015

Na potep: STARA MEŽNARiJA V NoVi PREoBLEKi

Ekologija: FiNANČNA SREDSTVA EKo SKLADA
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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., september 2015. Izdajatelj ne odgovarja za spremembe v programu. 
Za točnost informacij odgovarja prijavitelj prireditve.



Ob otvoritvi bralne značke za odrasle "Korošci pa 
bukve beremo", se bo predstavil vsestranski slo-
venski ustvarjalec Vinko Möderndorfer. Pisec pe-
smi, romanov, dramskih del, gledališki in filmski 
režiser, Vinko Möderndorfer, je prejemnik mnogih 
nagrad in zagotovo eden najbolj uspešnih in vse-
stranskih slovenskih ustvarjalcev. Na literarnem 
večeru se bo predstavil kot avtor številnih roma-
nov, ki jih bralci knjižnice pogosto prebirajo in 
tako otvoril bralno značko za odrasle "Korošci pa 
bukve beremo".

ob 16.00, Knjižnica Dravograd

Po daljšem počitniškem premoru v Dvorec Bu-
kovje zopet prihajajo  otroške animacije z Vilino. 
Program vključuje živo animacijo, ki temelji na 
komunikaciji z otroki, maskoto, plese, športne ter 
zabavne igre. Vabita Javni zavod Dravit in anima-
cijska skupina Vilina. Vstopnine ni!

ob 10.00, 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, 20 september

SKORAJ NAJBOLJŠI 
CIRKUS
sobota, 5. september

Humorna, barvita, klovnsko in cirkuško obarvana 
predstava, s stalnim sodelovanjem otrok! Beni in 
Zupi sta prepričana, da nastopata z najboljšo cir-
kuško predstavo na svetu. Seveda se jima načrti, 
v največje veselje gledalcev, podrejo že takoj na 
začetku. Pa kaj potem. Morda to res ni najboljša 
predstava, vendar ob pomoči otrok postane sko-
raj najboljši cirkus na svetu! Otroke vabita JSKD - 
Območna izpostava Dravograd in JZ Dravit.

ob 11.00, Park Dvorca Bukovje

NARAVA KOT VIR 
NAVDIHA
sreda, 16. september

Niti ene tehnične, tehnološke, energijske, zdra-
vstvene ali socialne težave ni, s katero se narava ni 
že srečala in jo tudi rešila. Če znamo gledati, lahko 
v naravi vidimo odgovore na marsikatero lastno 
težavo in težavo družbe, v kateri živimo. In zakaj 
vsega tega ne vidimo? Na razburljivo popotova-
nje in spoznavanje narave z drugačnimi očmi vas 
bo popeljala Sanja Lončar. Organizator je Društvo 
Ajda Koroška. Vstopnine ni.

ob 18.00, Dvorec Bukovje

ODPRTJE RAZSTAVE 
PAVLETA ŠČURKA
torek, 8. september

Na pragu jeseni bomo v TICu odprli razstavo pri-
znanega likovnega ustvarjalca Pavleta Ščurka iz 
Iga pri Ljubljani. S slikarstvom se ukvarja že več 
kot  40 let, predvsem tako, da raziskuje čarobne 
utrinke pokrajine. Skupaj z našim slikarjem Sreč-
kom Frühauf je član skupine Art Femips, s katero 
potuje po svetu in raziskuje svet in likovne moti-
ve ter jih prenaša na likovna platna. Je tudi stalni 
udeleženec jesenske likovne kolonije  Ex tempore 
v Dravogradu. Razstava bo odprta do 4. oktobra v 
delovnem času Infopisarne.
ob 19.00, infopisarna Dravograd

PREDAJA DEFIBRILA-
TORJA V UPORABO
petek, 11. september

LO SMC Dravograd in KS Dravograd sta v sode-
lovanju z RK Dravograd izvedla humanitarno 
akcijo zbiranja donacij za nakup avtomatskega 
defibrilatorja, za lokacijo športni park Dravograd 
- Dvorana ŠPIC D, ki bo svečano predan v upo-
rabo  in upravljanje Dravitu. Ob tej priložnosti bo 
Koronarni klub Mežiške doline izvedel strokovno 
izobraževanje s praktičnim prikazom uporabe de-
fibrilatorja za širši krog občanov in občank občine 
Dravograd. Dogodek bomo popestrili s krajšim 
kulturno-zabavnim programom.

ob 18.00, dvorana ŠPiC D

PREDSTAVITEV 
DEJAVNOSTI NA OŠ 
DRAVOGRAD
četrtek, 10. september

Tudi v šolskem letu 2015/2016 šola Dravograd 
z veseljem odpira vrata  zunanjim izvajalcem, ki 
bodo spodbujali najrazličnejša področja otroko-
vih sposobnosti: športna, glasbena, plesna, jezi-
kovna, miselna, ročne spretnosti,… Sebe in svoje 
delo vam bodo predstavili zunanji izvajalci različ-
nih dejavnosti na OŠ Neznanih talcev Dravograd.

ob 17.00, oŠ Neznanih talcev Dravograd

OTVORITEV PRENO-
VLJENE LOKOMOTIVE
sobota, 12. september

Občina Dravograd je v letošnjem letu zagotovila 
sredstva za obnovo muzejske parne lokomotive, 
ki nam jo bodo v novi preobleki predstavili na 
posebni slovesnosti. V programu bodo nastopili 
Pihalni orkester Šentjanž, FS Dravca in učenci OŠ 
Neznanih talcev Dravograd. Slavnostni govornik 
bo direktor Železniškega muzeja Ljubljana, Mla-
den Bogič.

ob 11.00, železniška postaja Dravograd

ponedeljek, 14. september

VINKO MÖDERNDORFER 
NA BRALNI ZNAČKI ZA 
ODRASLE

ANIMACIJE Z VILINO – 
ŽELIM SI….



PREDSTAViTEV DEJAVNoSTi NA oŠ 
DRAVoGRAD
Predstavili se bodo zunanji izvajalci 
različnih dejavnosti na OŠ Neznanih talcev 
Dravograd. Podrobnosti na strani 4.
Ob 17.00, OŠ Neznanih talcev Dravograd

JESENSKE SERENADE – PLES JE 
ŽiVLJENJE
Igrajo Počeni škafi. Koncert z besedo pove-
zuje Tina Uršič.
Ob 20.00, pred Dvorcem Bukovje

NoGoMET STAREJŠi DEČKi u-15 
VzHoD 
NŠ RoBERT KoREN DRAVoGRAD : 
DRAViNJA
Ob 11.00, Športni center Dravograd

KEGLJANJE 2. SLoVENSKA LiGA - 
VzHoD
DRAVoGRAD : CERŠAK i
Ob 17.00 uri, Športni center Dravograd

21. DoBRoDELNi KoNCERT ŽuPNiJSKE 
KARiTAS DRAVoGRAD
V koncertnem programu bodo nastopili: 
MPZ župnije Dravograd, Otroški pevski 
zbor župnije Dravograd, KIMPERK TEATER, 
BICABEND, Dravograjski sekstet, Ljudske 
pevke iz Kaple, Koroški kvintet in še kakšno 
presenečenje. Program bo povezovala 
Katja ČEVNIK. Cena vstopnice je 8 €.
Ob 19.00, Dvorana ŠPiC D

oTVoRiTEV PRENoVLJENE MuzEJSKE 
LoKoMoTiVE
V programu bodo nastopili PO Šentjanž, 
FS Dravca in učenci OŠ Neznanih talcev 
Dravograd. Slavnostni govornik bo direk-
tor Železniškega muzeja Ljubljana, Mladen 
Bogič. Podrobnosti na strani 5.
Ob 11.00, železniška postaja Dravograd

NoGoMET STAREJŠi DEČKi u-15 
VzHoD  NŠ RoBERT KoREN 
DRAVoGRAD : MB TABoR
Ob 11.00, Športni center Dravograd

NoGoMET 3.SNL-vzhod - ČLANi 
KoRoŠKA DRAVoGRAD : S. RoJKo 
DoBRoVCE
Ob 16.30, Športni center Dravograd

KEGLJANJE 2. SLoVENSKA LiGA - 
VzHoD  DRAVoGRAD : LiTiJA 2001 ii
Ob 17.00, Športni center Dravograd

SKoRAJ NAJBoLJŠi CiRKuS
Predstava za otroke v okviru Koroškega 
kulturnega poletja. Več na strani 4.
Ob 11.00, Park Dvorca Bukovje

TEKMoVANJE zA NAJMoČNEJŠEGA 
KoRoŠCA 2015 
Tekmovalci se bodo med sabo pomerili v 
petih disciplinah, vmes pa bodo še tekmo-
vanja v vlečenju vrvi med krajevnimi sku-
pnostmi. Prijave za tekmovalce sprejemajo 
na 041 383 737.
Ob 15.30, pred dvorano ŠPiC D

JESENSKE SERENADE – ČASoPLES
Nastopata Anja Gaberc – harfa in  Irena 
Kavčič – flavta. Koncert z besedo povezuje 
Tina Uršič.
Ob 20.00, Dvorec Bukovje

NoGoMET 2. SML iN 2. SKL 
DRAVoGRAD/SLoVENJ GRADEC : NŠ 
LENDAVA
Ob 15.00 in 17.00, Športni center 
Dravograd

Športni dogodki

Turizem

Mladinske dejavnosti

Drugi dogodki

IZBOR PRIREDITEV IN DOGODKOV V BARVAH

Kulturni dogodki
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ViNKo MÖDERNDoRFER NA BRALNi 
zNAČKi zA oDRASLE
Na literarnem večeru se bo kot avtor 
številnih romanov, ki jih bralci knjižnice 
pogosto prebirajo, predstavil Vinko Mö-
derndorfer in tako otvoril bralno značko 
za odrasle "Korošci pa bukve beremo". Več 
na strani 5.
Ob 16.00, Knjižnica Dravograd
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JESENSKE SERENADE – BREz BESED
Poje vokalna skupina Anamanka. Koncert 
z besedo povezuje Dejan Pevčević.
Ob 20.00, Dvorec Bukovje

ČETRTEK, 3. september

oTRoŠKE ANiMACiJE z ViLiNo 
– ŽELiM Si ...
Vabita Javni zavod Dravit in animacijska 
skupina Vilina. Vstopnine ni! Podrobnosti 
na strani 5.
Ob 10.00, Dvorec Bukovje

NoGoMET 2. SML iN 2. SKL 
DRAVoGRAD/SLoVENJ GRADEC : 
zAVRČ
Ob 14.30 in 16.30, Športni center 
Dravograd

NEDELJA, 6. september

NARAVA KoT ViR NAVDiHA
Na razburljivo popotovanje in spozna-
vanje narave z drugačnimi očmi vas bo 
popeljala Sanja Lončar. Vabi vas Društvo 
Ajda Koroška. Podrobnosti na strani 5.
Ob 18.00, Dvorec Bukovje

PETEK, 11. september
PREDAJA AVToMATSKEGA DEFiBRiLA-
ToRJA V uPoRABo
Ob tej priložnosti bo izvedeno tudi strokov-
no izobraževanje s praktičnim prikazom 
uporabe defibrilatorja za širši krog obča-
nov in občank. Več na strani 4.
Ob 18.00, dvorana ŠPIC D

KOLEDAR PRIREDITEV IN DOGODKOV od 1. do 30. septembra 2015

SoBoTA, 5. september

ČETRTEK, 17. september
JESENSKE SERENADE – LENoRA
Na marimbi se nam bo predstavila Petra 
Vidmar. Koncert z besedo povezuje Dejan 
Pevčević.
Ob 20.00, Dvorec Bukovje

ČETRTEK, 24. september

PETEK, 25. september

SoBoTA, 12. september

PoNEDELJEK, 14. september

SREDA, 16. september

ToREK, 8. september
oDPRTJE RAzSTAVE LiKoVNiH DEL 
PAVLETA ŠČuRKA
Razstava bo odprta do 4. oktobra v de-
lovnem času Infopisarne. Podrobnosti na 
strani 4.
Ob 19.00, Infopisarna Dravograd

ČETRTEK, 10. september NEDELJA, 20. september

SoBoTA, 26. september

PETEK, 18. september
SKuPiNSKo KoLESARJENJE iNoTVo-
RiTEV DELA KoLESARSKE PoTi NA 
VRATiH
Zbirno mesto za kolesarje bo na parkirišču 
pred Občino Dravograd. Kolesarili bomo 
po Evropski kolesarski poti mimo Bukovja 
do Trbonj in do končnega cilja na Vratih, 
kjer bo potekala otvoritev dela kolesarske 
poti na Vratih na meji z Občino Muta, v 
dolžini 352 m.
Ob 13.00, pred občino in ob 15.00, Vrata

Vabljeni v ŠPIC BAR
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KOTIČEK OBČINE DRAVOGRAD
Obvestila in informacije občinske uprave

Jesenska  
rihta 2015

Prijazno povabljeni na sklop raznovrstnih, 
jesensko obarvanih prireditev v Dravogradu.

Sobota, 3.10.
Dvorec Bukovje
JESENSKI ŽAV-ŽIV

Območna izpostava Dravograd

Nedelja, 4.10. 
Libeliče
DAN ODPRTIH VRAT

Sobota, 3.10.
Lukna
ZLATA JESEN  
DRAVOGRADA

1. - 3.10. 
Dvorec Bukovje
EX TEMPORE 
LIKOVNA KOLONIJA

Nap
ove

duj
em

o

Prireditev
                   ŠE POMNETE...
                              DAN ZMAGE 

zdaj tudi na DVD 

 30 minunitni 
povzetek vsega 

dogajanja.
Cena 3 EUR.  

 Naročila:
ticdravograd@dravit.si 

dvorecbukovje@dravit.si
041 280 284
02 87 10 285
02 87 23 583

oBČiNA DRAVoGRAD
SoDELuJE V EVRoPSKEM TEDNu MoBiLNoSTi (ETM)

Slogan ETM 2015:

»izBiRAJ.  SPREMiNJAJ.  zDRuŽuJ.«

V EVRoPSKEM TEDNu MoBiLNoSTi se pridruži 220 milijonom ljudi po vsej Evropi v prizade-
vanjih za trajnostno uporabo prevozov. Spremeni svoje navade. Potuj sebi in okolju prijazneje.

PREDViDENE AKTiVNoSTi V oBČiNi DRAVoGRAD:

  18.9.2015, ob 13.00 uri  (skupinsko kolesarjenje po Občini Dravograd. Zbirno mesto parkirišče 
pred Občino Dravograd. Kolesarili bomo po Evropski kolesarski poti mimo Bukovja do Trbonj in 
do končnega cilja  na Vratih);

  18.9.2015, ob 15.00 uri  (otvoritev dela kolesarske poti na Vratih na meji z Občino Muta, v 
dolžini 352 m);

  22.9.2015, od 7.00 do 16.00 ure, DAN BREz AVToMoBiLA (zaprtje ceste pri OŠ Neznanih 
talcev Dravograd, kjer bodo potekale osnovnošolske aktivnosti).

Več informacij o aktivnostih v okviru ETM 2015 lahko preberete na spletni strani RRA Koroška, 
http://www.rra-koroska.si/, ki je koordinator za celotno Koroško. 

PREMiŠLJENo izBERi PREVoz;
SVoJ ČAS iN DENAR BoLJE izRABi;

VEČKRAT uPoRABi KoLo;
DAJ DiHATi oKoLJu;

V MESTo PRiPELJi ŽiVLJENJE, NE AVTA.



NAPOVED DOGODKA
BESEDILO: Robert Preglau ,  FOTOGRAFIJA:  spletna stran
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JESENSKE SERENADE 2015

V DRAVOGRADU SE BODO LETOS V SEPTEMBRU ODVIJALE JESENSKE SERANDE ŽE 17. LETO ZAPOVRSTJO 
IN VABILE LJUBITELJE  DOBRE GLASBE NA NEPOZABNE VEČERE V DVORCU BUKOVJE.  ZNOVA SE NAM 
OBETA VRHUNSKI PROGRAM MLADIH NADARJENIH UMETNIKOV.

J esenske serenade so projekt, ki ga vodi Glas-
bena mladina ljubljanska (GML) in potekajo 
že celih 39 let. Odvijajo se v šestih občinah, 

in sicer v Ljubljani, Dravogradu, Ajdovščini, Izoli, 
Ribnici in v Medvodah, kjer postrežejo s po štiri-
mi vrhunskimi koncerti resno dobre glasbe.

glasbo, na marimbi, Anja Gaberc in irena Kav-
čič s projektom Časoples, na harfi in flavti. Zelo 
zanimiv koncert se nam obeta s Počenimi škafi, 
ki izvajajo ameriško glasbo dvajsetih in tridesetih 
let, predvsem swing in jazz in še marsikaj seve-
da, odlikuje pa jih tudi neumorna zagnanost na 
odru.  Vokalna skupina Anamanka prihaja iz 
ribniškega konca, pomeni pa ana manjka, saj je 
na vajah vedno ena manjkala. No kljub temu je 
skupina požela lepe uspehe na državnih zboro-
vskih tekmovanjih in bila s projektom Brez besed 
lani uvrščena tudi na sklepni koncert Sozvočenj 
v Ljubljani. Kot pika na i pa sta vedno znova 
dobrodošla in izvirna povezovalca serenad, 
vsestranska umetnika, Tina uršič in Dejan Pev-
čević, ki dajeta Jesenskim serenadam poseben 
neizbrisen pečat. 

Pester program letošnjih Jesenskih serenad vabi 
na druženje ob prijetni glasbi, seveda pa bomo 
organizatorji tako kot vsako leto tudi letos poskr-
beli za posebno občutenje jeseni, ki je tako lepa 
in bogata…

V vsakem kraju imajo Jesenske serenade poseb-
no mesto v kulturnem dogajanju in prav tako 
poseben kraj kjer se odvijajo, tako je to npr. v 
Ljubljani Trubarjev antikvariat, v Ajdovščini Dvo-
rec Zemono, v Dravogradu pa prestižna dvorana 
v Dvorcu Bukovje, kjer njen čarobni ambient ba-
ročnega časa še poudari že tako poseben obču-
tek in doživetje koncertov. 

V Dravogradu bodo v septembru Jesenske sere-
nade potekale že 17. leto in znova bodo privabi-
le Korošce in Korošice ter tudi poslušalce širše, 
željne resnejše glasbe, da si v Dvorcu Bukovje  
napojijo svojo dušo s čarobnimi melodijami in 
naberejo novih moči za vsakodnevne napore.  

Jesenske serenade so skozi vsa leta postregle s 
kvalitetnim in pestrim programom mladih 
nadarjenih umetnikov, in marsikomu so bile 
odskočna deska v svetu resne glasbe. Letošnji 
program je znova vrhunski in mladi glasbeni 
mojstri bodo zagotovo znova navdušili vsakogar, 
ki si bo ob četrtkih zvečer vzel čas in se pridružil 
jesenskemu romantičnemu vzdušju na serena-
dah.  Predstavili se nam bodo Petra Vidmar, pre-
jemnica treh Prešernovih nagrad na akademiji za 

v Dvorcu Bukovje
v Dravogradu

Četrtek, 3.9.2015, ob 20.00
ČASOPLES
Anja Gaberc, harfa
Irena Kavčič, flavta

Četrtek, 10.9.2015, ob 20.00
PLES JE ŽIVLJENJE 
Počeni škafi

Četrtek, 17.9.2015, ob 20.00
LENORA
Petra Vidmar, marimba

Četrtek, 24.9.2015, ob 20.00
BREZ BESED
Vokalna skupina Anamanka

Koncerte z besedo povezujeta 
Tina Uršič in Dejan Pevčević.

Lepo povabljeni, vstopnine ni!

Območna izpostava Dravograd
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Mednarodna zbirka unikatne 
keramike UNICUM

CERKEV SV. VIDA V DRAVOGRADU JE MED 2. IN 30. AVGUSTOM V OKVIRU 3. MEDNARODNEGA TRIE-
NALA KERAMIKE UNICUM 2015 GOSTILA ATRAKTIVNO RAZSTAVO MEDNARODNA ZBIRKA UNIKATNE 
KERAMIKE UNICUM IZ KOROŠKE GALERIJE LIKOVNIH UMETNOSTI. ORGANIZATORJA RAZSTAVE STA 
BILA JZ DRAVIT DRAVOGRAD TER KOROŠKA GALERIJA LIKOVNIH UMETNOSTI. KUSTOS RAZSTAVE JE 
MARKO KOŠAN.

Akademska kiparka Dragica Čadež Lapaj-
ne je v smislu prizadevanj za enakopraven 
status keramičnega kiparstva v Sloveniji 

leta 2006 spodbudila ustanovitev Sekcije za ke-
ramiko pri zvezi društev slovenskih likovnih 
umetnikov Slovenije in v sodelovanju s kolegi 
pripravila nekaj odmevnih tematskih razstav.

in industrijskega dizajna in so v domeni kipar-
skega likovnega jezika, zbirka Unicum v Slovenj 
Gradcu pa se je po zaključku obogatila še za 29 
podarjenih del avtorjev z vseh koncev sve-
ta. Nabor triinpetdesetih keramičnih skulptur v 
zbirki tako zgovorno kaže raznovrstnost umetni-
škega izražanja v specifičnem kiparskem načinu, 
pri katerem ob dobrem poznavanju materiala in 
tehnik ni meja za umetniško domišljijo in inova-
tivni ustvarjalni vzgon.

Mednarodna zbirka umetniške keramike se je 
vključila v sklop tematskih mednarodnih zbirk 
Koroške galerije likovnih umetnosti, z  izborom 
del pa je bila v samostojni postavitvi prvič pred-
stavljena leta 2011. V času prireditev 3. medna-
rodnega trienala UNICUM je bila julija in avgu-
sta 2015 znova na ogled v slikoviti notranjščini 
romanske cerkve sv. Vida v Dravogradu.

Skrb za popularizacijo umetniške keramike v 
Sloveniji in prepoznanje oblikovanja kerami-
ke kot samostojne zvrsti na področju likovne-
ga ustvarjanja je nato okronala z iniciacijo in 
predsedovanjem organizacijskemu odboru za 
pripravo 1. mednarodnega trienala kerami-
ke uNiCuM 2009, ki je od maja do septembra 
tega leta kot zaokrožena in vsebinsko bogata 
manifestacija potekal na številnih prizoriščih po 
Sloveniji. Pomembnemu projektu se je pridružila 
tudi Koroška galerija likovnih umetnosti Slovenj 
Gradec. Po zaključku uspešne prireditve se je šti-
riindvajset avtorjev odločilo za donacijo svo-
jih del v novo mednarodno zbirko keramike 
uNiCuM, ki jo po odločitvi odbora Unicum hra-
ni in strokovno upravlja slovenjgraška galerija.

Drugi trienale uNiCuM leta 2012 je nato za-
stavil prečiščen koncept, saj je v izboru osrednje 
razstave v dvorcu Betnava v Mariboru predstavil 
le keramična dela, ki se oddaljujejo od unikatnega
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nalizacijskega sistema še mnoga leta. Projekt je 
gradbeno v glavnem zaključen. V Dravogradu je 
popolnoma zaključen, saj so pridobljena vsa upo-
rabna dovoljenja, v Selnici ob Dravi pričakujejo 
še uporabno dovoljenja za kanalizacijo, v Radljah 
ob Dravi je potrebno asfaltirati še določene ce-
stne odseke, podobno je v Vuzenici, na Muti pa 
je potrebno izgraditi še en kanal. Vse tri central-
ne čistilne naprave poskusno obratujejo in imajo 
vse tri glavne parametre pozitivne, v najkrajšem 
času pa se pričakuje pridobitev uporabnih dovoljenj. 
Županja Občine Dravograd Marijana Cigala je ob tem povedala: »Veseli me, da smo naš del projekta praktično zaključili. 
Na sistem že priključujemo nove uporabnike. S tem uresničujemo naše cilje in namene, da storimo vse za ohranitev na-
rave in s tem poskrbimo za uspešnejši razvoj naše celotne regije. Upravičeno namreč lahko pričakujemo, da bo naša regi-
ja postala zanimivejša za morebitne investitorje oziroma vlagatelje, ki bodo prinesli tudi nova delovna mesta in s tem do-
daten razvoj. Prav tako pa želim poudariti odlično sodelovanje med vsemi občinami, ki nastopamo v tem projektu. Brez 
vzornega sodelovanja si podobne investicij zagotovo ne bi mogla privoščiti nobena izmed sodelujočih občin. S tem pa bi 
izgubila celotna regija. Prav tako pa si te investicije ne bi mogli privoščiti brez sodelovanja Evropske unije, saj smo iz tega 
naslova prejeli kar velik del sredstev.«   
Pomembno je poudariti, da občine s to operacijo pridobivajo kanalizacijski sistem, ki si ga same ne bi mogle privoščiti. Ves 
čas projekta so občine delovale povezovalno in sodelovale na najvišjem nivoju, prav tako pa je pomembno odlično sodelo-
vanje z različnimi službami Vlade Republike Slovenije. Predvsem pa so pomembni socialno-ekonomski vidiki operacije, 
saj se bodo sanirali viri onesnaževanja v naseljih, operacija pa bo vplivala na izboljšanje zdravja in življenjskega standar-
da prebivalcev, izboljšanje gospodarske infrastrukture ter pospešitev industrijskega in drugega gospodarskega razvoja v 
celotni regiji. Celoten projekt Zgornja Drava bo zaključen do oktobra 2015.
Vrednost celotnega projekta Zgornja Drava znaša dobrih 37 milijonov evrov in ga delno financira Kohezijski sklad Evrop-
ske unije v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, razvojne 
prioritete »Varstvo okolja – področje voda«, prednostne usmeritve »Odvajanje in čiščenje komunalnih voda«, delno Re-
publika Slovenija. Od tega posamezne občine prispevajo sredstva v višini:
•	 Občina Radlje ob Dravi ca 8.400.000 evrov,
•	 Občina Selnica ob Dravi ca 7.500.000 evrov,
•	 Občina Muta in Občina Vuzenica ca 7.938.000 evrov in
•	 Občina Dravograd ca 8.400.000 evrov.
Vrednosti so brez DDVja, ki se ne obračunava in ga občine ne plačujejo. 

Operacija se izvaja 
v okviru Operativnega programa 

razvoja okoljske in prometne 
infrastrukture za obdobje 

2007–2013

Osrednji infrastrukturni projekt Zgornja Drava  
v zgornjedravski dolini pred zaključkom
Na določenih sistemih že priključujejo nove uporabnike – Celoten projekt Zgornja Drava  
bo zaključen do oktobra 2015
Varovanje okolja in narave je danes prioriteta vsake družbe. Tudi s tega vidika je operacija Odvajanje in čiščenje odpadne 
vode v porečju Drave ena najpomembnejših v regiji. Operacija se počasi zaključuje, saj so gradbena dela na vseh sklopih v 
glavnem zaključena, v kratkem se pričakuje še nekaj uporabnih dovoljenj. Celotna operacija se je začela novembra 2005, 
ko so občine Radlje ob Dravi, Selnica ob Dravi, Muta, Vuzenica in Dravograd podpisale pismo o nameri o skupnem so-
delovanju v projektu. Nadaljevalo se je s pripravo vseh potrebnih študij izvedljivosti, projektiranjem in prijavami za pri-
dobitev kohezijskih sredstev, ki so jih občine pridobile leta 2009. Celotna operacija Zgornja Drava je razdeljena na štiri 
sklope, in sicer:
•	 Sklop 1: Izgradnja kanalizacije v občini Muta in Vuzenica in izgradnja čistilne naprave Muta-Vuzenica,
•	 Sklop 2: Izgradnja kanalizacije in čistilne naprave v občini Selnica ob Dravi,
•	 Sklop 3: Izgradnja kanalizacije v občini Dravograd in
•	 Sklop 4: Izgradnja kanalizacije in čistilne naprave v občini Radlje ob Dravi.
V okviru celotne operacije se je tako do danes skupno izgradilo približno 33 kilometrov kanalizacijskih vodov, 23 črpališč, 
9 zadrževalnih bazenov ter tri centralne čistilne naprave, in sicer v Selnici ob Dravi (5.000 PE), Radljah ob Dravi (6.600 
PE) in skupna čistilna naprava Muta-Vuzenica (6.400 PE). 
Glavna izvajalca del na operaciji sta bila Riko, d. o. o. in Pomgrad, d. d. Gradbena dela je izvajalo podjetje Pomgrad, d. d., 
ostale operativne aktivnosti in montažna dela pa Riko, d. o. o. Izvajalec je dela opravil kakovostno in v skladu z evropski-
mi kakovostnimi standardi. Uporabljala se je moderna tehnologija, ki bo omogočala kakovostno uporabo celotnega ka-

Operacijo delno financira
Republika Slovenija

zgDrava1.indd   1 17/07/15   12:13
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Odprtje razstave likovne 
sekcije Dravograd, 30. 6.

Proslava ob dnevu 
državnosti, 23. 6.

Krajevni praznik na Ojstrici, 
21.6.

140 let PGD Dravograd, 
27. 6.



BI
LI

 SM
O 

TA
M

FO
TO

GR
AF

IJE
: M

at
ic 

Gr
ud

nik
18
STRAN

19
STRAN

BI
LI

 SM
O 

TA
M

FO
TO

GR
AF

IJE
:   

M
at

ic 
Gr

ud
nik

Folklorna skupina TOWARA 
iz Benina, 3. 7.

Slavnostna seja občinskega 
sveta , 3. 7.



20
STRAN

BI
LI

 SM
O 

TA
M

FO
TO

GR
AF

IJE
:  M

at
ic 

Gr
ud

nik

Zlata trobenta Dravograda, 
4. 7.
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Vokalna skupina Činklce, 
5.7. 

Temna godba,
24.7.
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OBVESTILA
Obvestila društev in drugih organizacij

PLANINSKO DRUŠTVO DRAVOGRAD

PoHoD NA SViNJAK, sobota, 19. september 2015
Vodnik:  Jožef Hartman, 051 638 113, jozek.hartman@gmail.com .
Odhod: ob 7. uri izpred oglasne deske, prevoz organiziran. 
Oprema: za letne ture, hrana iz nahrbtnika.
Tura: Lahka letna tura, skupaj 6 ur hoje.
Svinjak je znamenita gora z ostrim piramidastim vrhom nad Bovško kotlino, ki jo nekateri zaradi 
oblike imenujejo bovški Matterhorn. Z vrha Svinjaka bomo uživali v izjemnem razgledu na Bovec 
in Sočo. Na poti proti domu pa si bomo po želji ogledali še muzej Triglavskega narodnega parka.

PoHoD NA RoGATEC (1557 m), sobota, 26. september 2015
Vodnik: Jaka Kotnik, 041 332 884, jaka.kotnik@gmail.com .
Odhod:  ob 7. uri izpred oglasne deske, prevoz organiziran.
Oprema: za letne ture, hrana iz nahrbtnika.
Tura: zahtevna letna tura, skupaj 4 ure hoje. 
Rogatec je razgledni vrh, ki se strmo dviga nad dolino Podvolovljeka. Z vrha je lep razgled na 
Kamniško Savinjske Alpe, Veliko planino, Raduho, Menino planino…

POVABILO NA TRŽNICO

Uživanje doma,  oz. čim bliže krožniku pridelane hrane, je za naše zdravje zelo pomembno.  Vedno 
več ljudi se zaveda pomena lokalne pridelave hrane, saj s tem zmanjšujemo razdaljo od njive do 
krožnika, varčujemo z energijo, povečujemo svežino zaužitih živil (predvsem zelenjave), podpiramo 
domača delovna mesta, … 

Društvo kmetic Dravograd je z letošnjim letom najelo prostor stare trafike v Trgu 4. julija v Dravo-
gradu in s tem  svojim članicam ponudilo v uporabo prostor za namene trženja njihovih domačih 
proizvodov.  Vsako sredo dopoldan (od 8.30 – 14.00) in vsak petek (od 17.00 do 19.00 ure) boste na 
tržnici srečali  Jožico Vrhovnik, P.d. Pehar, ki kupcem ponuja ekološko pridelano zelenjavo, ekolo-
ški kruh, kekse, testenine, jajca,… skratka vse kar uspejo pridelati in predelati na ekološki »Peharovi« 
kmetiji na Otiškem Vrhu. Ob istem času  na tržnici svoje proizvode prodaja Tončka Rotovnik s kme-
tije Brdnik. Na kmetiji so znani predvsem po odličnih kruhih, poticah  in drugih krušnih izdelkih, 
za katere so na razstavi »Dobrote slovenskih kmetij» na Ptuju prejeli že mnogo priznanj. V njihovi 
ponudbi so tudi njihove  domače testenine, mesni izdelki kmetije Pavšar in olja s kmetije Kolarič. 

Lansko leto se je na stojnici, letos pa tudi na tržnici s svojo ponudbo svežega mleka, krompirja in 
drugih vrtnin predstavila Angela Cehner iz Črneč.  Njeno ponudbo pa ob sredah popoldan (od 
14.00  do 17.00 ure) in soboto dopoldan (med 9.00 in 12.00 uro) dopolnjujejo odlična peciva Petre 
Navodnik Pšeničnik  z otiškega Vrha.  V obratovalnem času tržnice lahko  izbrano blago takoj 
odnesete domov, s kmeticami  pa se lahko tudi dogovorite za dostavo na dom izven tega časa. 

Predstavljene so prve   štiri  članice društva, ki vedno sveže proizvode s svojih kmetij in registriranih 
dopolnilnih dejavnosti ponujajo na tržnici v Dravogradu. V društvu se bomo trudili, da spodbudimo 
še več kmetic k neposredni prodaji domačih proizvodov in s tem popestrimo ponudbo. Ponudba 
pa bo večja tudi ob vašem večjem povpraševanju.  zato lepo povabljeni na tržnico! 

ponudba  kmetije Pehar 

ponudba  kmetije Brdnik

ponudba  kmetije Cehner 

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 septembru:
-  Četrtek, 3. september ob 7.30 uri na transfuzijskem oddelku Bolnišnice Slovenj Gradec.

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.

NOGOMET - ONL Dravograd

nedelja, 6.9. 2015 - 1. krog     nedelja, 13.9. 2015 - 2. krog     nedelja, 20.9. 2015 - 3. krog 
nedelja, 27.9. 2015 - 4. krog

Prva tekma se prične ob 9.00 uri, druga ob 10.10 uri.



PROGRAM KOROŠKE TELEVIZIJE DRAVOGRAD – september 2015
BESEDILO: uredništvo Koroške TV Dravograd
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STARA MEŽNARIJA 
V NOVI PREOBLEKI
ČE SE ZAVEDAMO MINLJIVOSTI VSEGA, ŽIVIMO TUKAJ IN SEDAJ, DELAMO DOBRO IN V KORIST SEBE TER 
DRUGIH, IMAMO PRED SEBOJ OSNOVNA NAVODILA ZA SREČO IN MIR V SEBI.  (Petra Škarja)

C erkev Svetega Petra na Kronski gori stoji 
na izpostavljeni lokaciji, ki je iz Mislinjske 
doline dobro vidna. Pod  vodstvom krajin-

ske arhitektke Kristine Ravnjak se tukaj zbirajo in 
preverjajo ideje za razvoj turistično – romarske 
ponudbe ter programa dogodkov, tečajev in 
krožkov v obnovljeni mežnariji in v njeni nepo-
sredni okolici.

10:00 - Čas za malico, kratke novice  - Ponovitev ponedeljkovega sporeda  
20:00 - Čas za malico, ponovitev  - Obzornik  - Daljši prispevki, intervjuji  - Vidospoti
10:00 - Čas za malico, kratke novice  - Ponovitev torkovega sporeda  
20:00 - Čas za malico, ponovitev  - Šola, da se ti zrola  - Obzornik  - ŠKL  - Vidospoti
10:00 - Čas za malico, kratke novice  - Ponovitev sredinega sporeda  
20:00 - Čas za malico, ponovitev  - Preglednik tedna PeTV  - Aktualna oddaja  - Vidospoti
10:00 - Čas za malico, kratke novice  - Ponovitev četrtkovega sporeda  
20:00 - Čas za malico  - Fleš, TurTV - Oddaja z znakovnim jezikom  - Aktualna oddaja - Vidospoti
10:00 - Ponovitev petkovega sporeda  - Ponovitve oddaj pretekle sezone  - Vidospoti
10:00 - Ponovitev oddaj tedna
10:00 - Čas za malico, kratke novice  20:00 - Čas za malico - Športni ponedeljek - Vidospoti
10:00 - Čas za malico, kratke novice  - Ponovitev ponedeljkovega sporeda  
20:00 - Čas za malico, ponovitev  - Obzornik  - Daljši prispevki, intervjuji  - Vidospoti
10:00 - Čas za malico, kratke novice  - Ponovitev torkovega sporeda  
20:00 - Čas za malico, ponovitev  - Šola, da se ti zrola  - Obzornik  - ŠKL  - Vidospoti
10:00 - Čas za malico, kratke novice  - Ponovitev sredinega sporeda  
20:00 - Čas za malico, ponovitev  - Preglednik tedna PeTV  - Aktualna oddaja  - Vidospoti
10:00 - Čas za malico, kratke novice  - Ponovitev četrtkovega sporeda  
20:00 - Čas za malico  - Fleš, TurTV - Oddaja z znakovnim jezikom  - Aktualna oddaja - Vidospoti
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20:00 - Čas za malico, ponovitev  - Obzornik  - Daljši prispevki, intervjuji  - Vidospoti
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20:00 - Čas za malico, ponovitev  - Šola, da se ti zrola  - Obzornik  - ŠKL  - Vidospoti
10:00 - Čas za malico, kratke novice  - Ponovitev sredinega sporeda  
20:00 - Čas za malico, ponovitev  - Preglednik tedna PeTV  - Aktualna oddaja  - Vidospoti
10:00 - Čas za malico, kratke novice  - Ponovitev četrtkovega sporeda  
20:00 - Čas za malico  - Fleš, TurTV - Oddaja z znakovnim jezikom  - Aktualna oddaja - Vidospoti
10:00 - Ponovitev petkovega sporeda  - Ponovitve oddaj pretekle sezone  - Vidospoti
10:00 - Ponovitev oddaj tedna
10:00 - Čas za malico, kratke novice  20:00 - Čas za malico - Športni ponedeljek - Vidospoti
10:00 - Čas za malico, kratke novice  - Ponovitev ponedeljkovega sporeda  
20:00 - Čas za malico, ponovitev  - Obzornik  - Daljši prispevki, intervjuji  - Vidospoti
10:00 - Čas za malico, kratke novice  - Ponovitev torkovega sporeda  
20:00 - Čas za malico, ponovitev  - Šola, da se ti zrola  - Obzornik  - ŠKL  - Vidospoti
10:00 - Čas za malico, kratke novice  - Ponovitev sredinega sporeda  
20:00 - Čas za malico, ponovitev  - Preglednik tedna PeTV  - Aktualna oddaja  - Vidospoti
10:00 - Čas za malico, kratke novice  - Ponovitev četrtkovega sporeda  
20:00 - Čas za malico  - Fleš, TurTV - Oddaja z znakovnim jezikom  - Aktualna oddaja - Vidospoti
10:00 - Ponovitev petkovega sporeda  - Ponovitve oddaj pretekle sezone  - Vidospoti
10:00 - Ponovitev oddaj tedna
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NA POTEP ...
BESEDILO in FOTOGRAFIJI: Kristina Ravnjak

Cerkev sv. Petra na Kronski gori in njena okolica 
sta kot nalašč za razvoj romarskega turizma 
na Koroškem. Pod okriljem ekipe GARTgarden, 
ki jo vodi Kristina Ravnjak, pa razvoj ne bo po-
tekal le v smislu ponudbe za katoliške romarje, 
temveč prav za vsakogar, ki v svojem življenju 
išče nekaj več, raziskuje svoje poslanstvo, si želi 
osebnega napredka ter večje kakovosti življe-
nja in bivanja. 

Vizija razvoja
Cerkev, zgrajena sredi 18. stoletja, velja za pravi 
baročni biser in eno od stotih najlepših cerkva 
na Slovenskem. Njena dva zvonika v živahno 
rdeči barvi prav ponosno pogledujeta dol pro-
ti vasi Šentjanž in Otiški Vrh. Notranjost cerkve 
je svetla in bogata predvsem po svoji velikosti, 
odlikuje pa jo tudi kvalitetna akustika, ki omo-
goča izvedbo vrhunskih glasbenih dogodkov. 
Prostor ob cerkvi je še posebej zanimiv zaradi 
razgleda in možnosti, da se tukaj razvije poseb-
na rekreativna površina, ki bo nosilka nove iz-
obraževalne in kulturne vloge v našem prostoru. 

Ponudba
Na voljo so že prvi spominki s Kronske gore 
(razglednice, magneti), začela pa se je tudi pre-
nova stare mežnarije, ki je kot zapuščen objekt 
že dve leti samevala. Z vložkom lastnih sredstev

in s pomočjo sodelujočih prostovoljcev in po-
slovnih partnerjev bo tukaj že jeseni na voljo 
večnamenski prostor za izvedbo delavnic, 
krožkov in seminarjev, v načrtu za prihodnje 
leto pa je tudi Petrova pot iz Mislinjske doline, 
ki bo nadomestila staro in v zaraščanju izgublje-
no Sončno pot, ter debatna čajnica kot začetek 
naše gostinske ponudbe za najavljene skupine. 
GARTgarden – umetnost sobivanja z vr-
tom je kot koroško start-up podjetje pobudnik 
omenjenega razvoja. V bodoče si zato ob stari 
mežnariji obetamo nastanek tudi posebnega 
vzorčnega vrta. Njegov namen je izobraževa-
nje javnosti o pomenu osebnega stika človeka z 
naravo, pridelava zelišč in pomoč pri iskanju idej 
za ureditev sodobnih slovenskih vrtov (promoci-
ja slovenskih sort okrasnih in uporabnih rastlin, 
principi ureditve z minimalnim vzdrževanjem, 
oblikovanje vrta kot posebne umetnosti…).

Za pokušino smo že 5. avgusta 2015 pripravili 
prvi dogodek na prostem, katerega namen je 
bil predstavitev naše vizije in povabilo k sode-
lovanju pri uresničevanju idej razvoja območja. 
Za udeležbo in pomoč pri organizaciji dogodka 
se zahvaljujemo naslednjim sodelujočim: Ho-
tel Dravograd, podjetju Hiša mojstrovin Perger 
1757, Čebelarstvu Žuman, Slaščičarstvu Med-
ved, Kmetiji Krevh, Zavodu Ruj, Zavodu Dravit, 
Spotur Slovenj Gradec, RRA Koroška, častni gostji 
in predavateljici Petri Škarja ter vsem obiskoval-
cem. Glede jesenskega programa dogajanja na 
mežnariji (načrtujemo vzpostavitev zeliščarske-
ga krožka, jezikovne tečaje in razne delavnice) 
vas bomo sproti obveščali na FB profilu: Cerkev 
svetega Petra na Kronski gori in spletni strani 
www.gartgarden.com.



FINANČNA SREDSTVA EKO 
SKLADA

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.

Javni poziv velja do objave zaključka javne-
ga poziva v Uradnem listu RS, vendar naj-
kasneje do 31. 12.  2015. Natančne zahteve 
po posameznih ukrepih in podatke o višini 
subvencij lahko občani pridobite tudi v sve-
tovalnih pisarnah ENSVET. Na Koroškem 
imamo svetovalne pisarne v Slovenj Grad-
cu, v Vuzenici in na Ravnah.

upravičena oseba je poleg nepovratne fi-
nančne spodbude po tem javnem pozivu 
upravičena pridobiti tudi kredit Eko sklada 
po javnem pozivu za kreditiranje okoljskih 
naložb občanov. Vsota nepovratne finančne 
spodbude in kredita ne sme presegati pri-
znanoh stroškov naložbe, razen v primeru, 
če se dodeljena nepovratna finančna spod-
buda izplača izključno za delno poplačilo 
odobrenega kredita Eko sklada.

Podatki o razpisih in dokumentacija za pri-
javo z obrazci je na voljo na spletni strani 
www.ekosklad.si v rubriki Razpisi. Elektron-
ska oblika dokumentacije za prijavo, ki si jo 
upravičene osebe natisnejo same, je enako-
vredna tiskanim obrazcem.

Š    e vedno je odprt javni poziv Nepovratne 
finančne spodbude občanom za nove 
naložbe rabe obnovljivih virov energije 

in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih 
stavb. Javni poziv je objavil Eko sklad, slovenski 
okoljski javni sklad.

Nova naložba je naložba, za katero je izvaja-
lec naložbe investitorju, ki financira naložbo 
in uveljavlja pravico do nepovratne finančne 
spodbude, izdal ustrezen veljaven predračun 
za izvedbo enega ali več v nadaljevanju nave-
denih ukrepov, ki se bodo začeli izvajati po od-
daji vloge za pridobitev 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-
te odpadnega zraka v stanovanjski stavbi;
I – gradnja ali nakup pasivne oziroma skoraj 
nič energijske nove eno- ali dvostanovanjske 

SOBOTA 5. SEPTEMBRA ob 15.30 uri. 

PRED ŠPORTNO DVORANO ŠPIC D 

ŠD  
TITANI 

      PESTER ZABAVNI PROGRAM         VLEKA VRVI MED KS                  

            BOGATE NAGRADE ZA TEKMOVALCE         5 DISCIPLIN  
 

 

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



AA inženiring
Anita Ambrož s.p.
Mariborska cesta 38
2370 Dravograd

PAKETI TOP TRIO ŽE OD 17.09 €/ mesec*

Sedaj tudi  pri pooblaščenem TELEKOMOVEM prodajalcu:

INTERNET /  TELEVIZIJA /  TELEFONIJA

TEL: 02 8710 350

* paket Top TRIO  C, ob vezavi za 24 mesecev 


