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VSEBINA
Stičišče od 1. maja 2016 do 31. maja 2016

Sledite nam na socialnem omrežju FACEBOOK
www.facebook.com/dravitdravograd
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Dan za ... izbor prireditev in dogodkov

Koledar prireditev in dogodkov –junij 2016

Napoved dogodka: OBELEŽITEV 25. OBLETNICE 

OSAMOSVOJITVE SLOVENIJE

Kotiček Občine Dravograd  

Pretekli dogodek: REGIJSKO SREČANJE OTROŠKIH 

FOLKLORNIH SKUPIN OD CELJA DO KOROŠKE

Bili smo tam

Obvestila

Ekologija: ENERGETSKE IZKAZNICE STAVB

Fotografija na naslovnici:  Zdenko Kupčič
Rok za oddajo vsebin za julijsko-avgustovsko številko je 15. junij 2016.

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 od-
bor: Robert Preglau, Žarko Tomšič, Katja Čevnik. Sedež izdajatelja: Bukovje 13, 2370 Dravograd. Zbiranje informa-
cij 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. Naklada: 3200 izvodov. 
Prelom in priprava za tisk: JZ Dravit, maj  2016. Izdajatelj ne odgovarja za spremembe v programu. Za točnost 
informacij odgovarja prijavitelj prireditve.



V Šentjanžu bo ponovno veselo, kajti po treh 
letih bo tamkajšnji Pihalni orkester spet organi-
zator Tradicionalnega srečanja pobratenih pihal-
nih orkestrov. Šentjančani so pobrateni z godbo 
Schlosskapelle Neuhaus – Suha ter Pihalnim or-
kestrom Loče. Želja vseh godbenikov je prijetno 
druženje in kvalitetno igranje, zato dobre volje in 
glasbe zagotovo ne bo manjkalo.

Ob 18.00, pred Domom borcev Šentjanž

Toša poznamo. Vemo, da govori hitro in veliko. 
Vemo, da njegov dolg jezik ne prizanaša nikomur 
- niti njemu samemu ne. Njegove predstave so 
ruska ruleta za vse, ki se znajdejo na prizorišču, 
nikoli se ne ve, kdaj in kje bo padlo ter po kom. 
Toš se v svojih šovih posmehuje in norčuje tudi 
iz najbolj resnih situacij v življenju - to je po nje-
govem mnenju eden od načinov, s katerim se je 
moč ubraniti pred avtomatizacijo in brezčutno 
robotizacijo življenja. In še nasvet: otroci naj osta-
nejo doma. Vstopnice so v predprodaji v TICu, 
Wolf baru, "Huti" v Vuzenici ter na www.komedije.
si. V primeru dežja bo nastop v ŠPiC D. 

Ob 20.00, prireditveni prostor Lukna

Krajevna skupnost Šentjanž vas vabi na srečanje 
Pod lipo, ki bo zadnjo junijsko nedeljo ob 12:30 
uri, pred Domom borcev v Šentjanžu. Pripravili 
vam bodo pester kulturni program, poskrbeli pa 
bodo tudi za hrano in pijačo. Ker boste imeli stre-
ho nad glavo, bo srečanje v vsakem vremenu z 
željo, da se podružite krajani vseh zaselkov v KS in 
seveda tudi ostali. Prisrčno vabljeni!
Ob 12:30, prireditveni prostor pri Yagababi
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STRANDogajanje v naslednjih tednih. Izbor edinstvenih dogodkov, ki jih gotovo ne bomo zamudili.

DAN ZA ... IZBOR PRIREDITEV IN DOGODKOV

petek, 3. junij

POHOD NA KOŠENJAK

Območno združenje veteranov vojne za Slove-
nijo Dravograd vas vabi na 14. spominski pohod 
na Košenjak. S kratko proslavo in pohodom boste 
počastili 25-letnico osamosvojitve in se spomnili  
na vojne dogodke v občini Dravograd leta 1991. 
Na pohod ste vabljeni člani združenja, člani soro-
dnih organizacij in drugih organizacij OZ VVS ter 
občanke in občani Dravograda. Pohod bo pred-
vidoma trajal 3 ure, vsak udeleženec pa prejme 
spominsko kartico.

Ob 08.00, Planinski dom Košenjak

16. LETNI KONCERT ŽPZ 
LIPA
sobota, 4. junij

Članice Ženskega pevskega zbora Lipa so v Dra-
vogradu že dobro poznane. Druži jih ljubezen do 
glasbe, prepevanja in prijateljevanja ob zboro-
vskem petju. Njihov repertoar je pester, raznolik in 
seveda skrbno izbran za različne priložnosti. Vse-
lej s ponosom prepevajo tako stare ljudske slo-
venske pesmi, koroške narodne kot tudi sodobne 
in umetne pesmi različnih skladateljev. Tudi za 16. 
letni koncert so pripravile zanimiv program, zato 
vas vabijo, da jim prisluhnete!

Ob 19.00, cerkev sv. Vida

SREČANJE PIHALNIH 
ORKESTROV V ŠENTJANŽU
sobota, 11. junij

OTVORITEV RAZSTAVE 
URŠKE HELLER 
torek, 7. junij

Na ogled bodo dela kiparke, ki je v cerkvi sv. 
Vida razstavljala že leta 2008 v dialogu s foto-
grafom Dušanom Ježem. Tokrat se predstavlja s 
samostojno razstavo sakralnih skulptur Marije in 
angelov iz žgane gline ter prav posebnim tehnič-
nim pristopom pri kiparski upodobitvi Križevega 
póta in Zadnje večerje. Razstava bo na ogled do 
26.6.2016.

Ob 19.00, cerkev sv. Vida

UMETNOST V BELEM
ponedeljek, 13. junij

Ob 25-letnici klekljanja na Koroškem in 17. sve-
tovnem kongresu OIDFA (Svetovna organizacija 
za klekljano in šivano čipko) v Ljubljani, vas vabi-
mo na otvoritev razstave klekljane čipke Društva 
klekljaric Koroške. S svojim delom in množično-
stjo so članice naredile velik prodor na področju 
klekljanja in Koroška je postala eden najmoč-
nejših centrov klekljanja na Slovenskem. Na dan 
otvoritve bo na pošti Dravograd na voljo poštni 
žig z datumom otvoritve. Razstava bo odprta do 
15. julija.

Ob 17.00, Dvorec Bukovje

torek, 21. junij

TADEJ TOŠ – STAND UP 
KOMEDIJA

nedelja, 26. junij

sobota, 25. junij

ŠENTJANŽEVO

Vrtec Dravograd v letošnjem letu praznuje časti-
tljiv jubilej. Ob tem so pripravili tudi praznovanje, 
na katerem bodo sodelovali otroci vseh enot 
vrtca (Dravograd, Robindvor, Črneče, Libeliče, 
Šentjanž in Trbonje). Predstavili se bodo s plesni-
mi in pevskimi točkami. Vse skupaj bo povezala 
klovnesa Eva Škofič Maurer. Dobre volje, smeha 
in zabave bo na pretek, zato vas najmlajši vabijo 
v svojo družbo!

Ob 17.00, Dvorana Špic D

60 LET VRTCA 
DRAVOGRAD



VEČER ETNO GLASBE
S skupinama D'BRINCL BAND in I BENAN-
DANTI se bomo potopili v etno glasbo od 
Irske do Romunije, Italije, Balkana. Priredi-
tev poteka v okviru Koroškega kulturnega 
poletja, zato vstopnine ni!
Ob 20.00, pred Dvorcem Bukovje

5. TURNIR DRUŠTVA INVALIDOV V 
PIKADU
Društvo invalidov Dravograd organizira 
že peti turnir v pikadu za nagrado Občine 
Dravograd.
Ob 9.00, Hotel Dravograd

SREČANJE PIHALNIH ORKESTROV 
LOČE - SUHA - ŠENTJANŽ
Več o tem preberite na strani 4.
Ob 18.00, pred Domom borcev Šentjanž

TADEJ TOŠ – STAND UP KOMEDIJA
Toševe predstave so ruska ruleta za vse, ki 
se znajdejo na prizorišču, nikoli se ne ve, 
kdaj in kje bo padlo ter po kom. V primeru 
dežja bo nastop v ŠPiC D. Podrobnosti 
preberite na strani 5.
Ob 20.00, prireditveni prostor Lukna

NOGOMET MLAJŠI DEČKI 1 U-13 
NŠ DRAVOGRAD : KOROTAN PREVALJE
Ob 11.00, Športni center Dravograd

OD LIPE DO LIPE  v LIBELIČAH
Srečanje krajanov s kulturnim progra-
mom. Za vse, ki boste šli peš, je zbor ob 
14.00 uri pred Gasilskim domom.
Ob 15.00, Dom Ajda Libeliče

KONCERTNI VEČER URŠKE ŠTREKEL - 
KLAVIR IN MARIJE ŠIMEC - VIOLINA
Prireditev poteka v okviru Koroškega 
kulturnega poletja.
Ob 20.00, Dvorec Bukovje

17. MEDNARODNI FESTIVAL MALIH 
SESTAVOV DRAVOGRAD-SUHA
Letos bodo nastopili: BASBARITENORI  
Avstrija, A CAPELLA BOGAZICI  Turčija, 
DOPPELSEXTETT VELDEN Avstrija, OKTET 
SUHA Avstrija in domačini, DRAVOGRAJ-
SKI SEKSTET. Vstopnina je 7 €.
Ob 20.00, cerkev sv. VidaPREDAJA DEFIBRILATORJA IN DRUŽIN-

SKE URE AMD DRAVOGRAD
AMD Dravograd vabi na druženje članov 
in članic ter krajanov Dravograda, ki bo 
potekalo med 11. in 16. uro po nasle-
dnjem programu: predaja defibrilatorja 
v uporabo z nastopom Godbe na pihala 
Ojstrica in MoPZ DU Dravograd; otvoritev 
prenovljenih prostorov AMD Dravograd; 
prikaz preventivnega programa ter veselo 
druženje. Za pogostitev bo poskrbljeno. 
Vabljeni člani AMD in krajani.
Ob 11.00, AMD Dravograd

OTVORITEV RAZSTAVE SAKRALNIH 
SKULPTUR KIPARKE URŠKE HELLER
Na ogled bodo sakralne skulpture iz žgane 
gline. Razstava bo na ogled do 26.6.2016. 
Več preberite na strani 4.
Ob 19.00, cerkev sv. Vida

ODPRTJE RAZSTAVE KLEKLJANE ČIPKE 
DRUŠTVA KLEKLJARIC KOROŠKE
Razstava bo odprta do 16. julija v delov-
nem času JZ Dravit. Možni ogledi za skupi-
ne po predhodni najavi na sedežu Dravita. 
Podrobnosti preberite na strani 5.
Ob 17.00, Dvorec Bukovje

16. LETNI KONCERT ŽPZ LIPA
Tudi za svoj 16. letni koncert so članice 
Ženskega pevskega zbora pripravile zani-
miv program in vas vabijo, da jim pridete 
prisluhnit! Več na strani 4.
Ob 19.00, cerkev sv. Vida

ODPRTJE RAZSTAVE LIKOVNIH DEL 
SAŠE PŠENIČNIK
Ob 19.00, Infopisarna Dravograd

Športni dogodki

Turizem

Mladinske dejavnosti

Drugi dogodki

IZBOR PRIREDITEV IN DOGODKOV V BARVAH

Kulturni dogodki
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ČETRTEK, 2. junij

8. MEMORIAL DAMJANA JAMNIKA
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.
Startnina znaša 25 € na ekipo. Udeležbo 
vaše ekipe potrdite najkasneje do 14.6. 
2016,  Ivanu Jamniku na tel. št. 040 464 
410 ali Rajku Brezovniku na tel. št. 051 
429 454.
Ob 9.00, igrišče na Viču

OD LIPE DO LIPE na MEŽI
Srečanje krajanov s kulturnim programom 
na Meži za terenske odbore Meža, Robin-
dvor, Pod grad in Trg. Ob tem pa bodo 
člani TD Dravograd prikazali „spravilo 
sena“ na star način ter druge stare ljudske 
običaje s kulinariko iz tistih časov!
Ob 16.00, brunarica na Meži

SOBOTA, 4. junij

PETEK, 17. junij

TOREK, 7. junij

PONEDELJEK, 13. junij

KOLEDAR PRIREDITEV IN DOGODKOV / junij 2016

PONEDELJEK, 6. junij

PETEK, 10. junij

ŠOLA, DA SE TI ZROLA - ZAKLJUČEK
Ob 12.00 Dvorec Bukovje

SREDA, 8. junij

NEDELJA, 19. junij

NEDELJA, 5. junij
SOBOTA, 11. junij

SOBOTA, 18. junij
TENIS TURNIR NAKLJUČNO 
 IZŽREBANIH DVOJIC
Informacije in prijave na tel. št. 051 686 
547 Tine Pikl in 041 383 737 Andrej. Rok 
za prijave je do četrtka, 16.6. 2016 do 
20.00 ure, ko bo izveden tudi žreb. Zače-
tek turnirja bo v soboto ob 9.00 uri.
Ob 9.00, tenis igrišča na Meži

PETEK, 3. junij
PRIREDITEV OB 60 LETNICI VRTCA 
DRAVOGRAD
Program bodo soustvarjali otroci vseh 
enot vrtca (Dravograd, Robindvor, Črneče, 
Libeliče, Šentjanž in Trbonje), povezovala 
pa ga bo klovnesa Eva Škofič Maurer.
Ob 17.00, Dvorana ŠPiC D

DELAVNICA »NEGA OBRAZA«
Delavnica je brezplačna! Prijave so OBVE-
ZNE na št. 87 23 576  v času uradnih ur od 
12:00 do 16:00 ali na e-naslov: mladinski-
center.dr@gmail.com. Več na strani 22.
Ob 19.00, dvorana MCD

ČETRTEK, 16. junij
USTVARJALNA DELAVNICA » PRIHAJA 
POLETJE«
Vse otroke, ki radi ustvarjate, vabimo na 
delavnico v Mladinski center Dravograd, 
da skupaj ustvarjamo poletno vzdušje! 
Delavnica je brezplačna! Več na strani 22.
Ob 16:30,  dvorana MCD

TOREK, 21. junij

NEDELJA, 12. junij



MINIONSKA ZABAVA
Vsi otroci, stari do 8 let, vabljeni na 
Minionsko zabavo, kjer bomo rajali in 
ustvarjali skupaj z Minionoma. Vstopnine 
ni, prijave so obvezne. Podrobnosti na 
strani 22.
Ob 16:30,  dvorana MCD

VODEN OGLED STALNE RAZSTAVE IN 
DVORCA
Koroški pokrajinski muzej,  Muzej Dravo-
grad in JZ Dravit  vas in vaše prijatelje ob 
prazniku državnosti vabimo v dvorec Bu-
kovje na javno vodstvo po stalni razstavi 
"Osamosvojitvena vojna na Koroškem leta 
1991". Vodil bo avtor razstave muzejski 
pedagog Marjan Kos.
Ob 16:30,  Dvorec Bukovje

LETNI KONCERT UČENCEV GLASBENE 
SEKCIJE KATICA
Tudi letos se bodo učenci predstavili v 
dveh skupinah, prvi koncert bo ob 17.00, 
drugi pa ob 18.30!
Ob 17.00, Dvorec Bukovje
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ZIRCUS – KONCERT Z VIDEO 
PROJEKCIJO
Koncert alternativne glasbe. Predskupina 
bodo Alterego. Prireditev poteka v okviru 
Koroškega kulturnega poletja. V primeru 
slabega vremena bo prireditev prestavlje-
na.
Ob 20.30, pred Dvorcem Bukovje

YAGAFEST 2016 - OPEN AIR FESTIVAL
Zabavali vas bodo Poskočni muzikantje, 
Jan Plestenjak in Peter Grašo.
Od 22.00, Prireditveni prostor pri Yagababi

SREDA, 22. junij

09
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PETEK, 24. junij

KOLEDAR PRIREDITEV IN DOGODKOV /  junj 2016

SOBOTA, 25. junij
XIV. SPOMINSKI POHOD NA KOŠENJAK
OZ VVS Dravograd vabi na kratko pro-
slavo s pohodom v počastitev 25 letnice 
osamosvojitve. Več na strani 5.
Ob 8.00, Planinski dom Košenjak

SVEČANOST OB 70 LETNICI LOVSKE 
DRUŽINE BUKOVJE
Ob 18.00, Lovski dom LD Bukovje

YAGAFEST 2016 - OPEN AIR FESTIVAL
Nastopa Severina ter mnogi drugi.
Od 22.00, Prireditveni prostor pri Yagababi

ZAKLJUČNA PRIREDITEV OŠ DRAVO-
GRAD
Ob 10.30, telovadnica OŠ Neznanih talcev 
Dravograd

OSREDNJA OBČINSKA PROSLAVA OD 
DNEVU DRŽAVNOSTI
Ob 17.00 odprtje fotografske razstave o 
vojnih dogodkih 1991 v Infopisarni
Ob 18.00 proslava pred cerkvijo sv. Vida. V 
programu bodo nastopili združeni pihalni 
orkestri in združeni pevski zbori. Podrob-
nosti na strani 10.
Od 17.00, Infopisarna Dravograd

NEDELJA, 26. junij

ČETRTEK, 23. junij

OD LIPE DO LIPE IN ZAKLJUČEK KIPAR-
SKO SLIKARSKE KOLONIJE NA OJSTRICI
Ob 12.00, igrišče pred OŠ Ojstrica

ŠENTJANŽEVO
KS Šentjanž vabi na srečanje POD LIPO. 
Prisrčno vabljeni krajani vseh zaselkov 
v KS ter še posebej člani vseh društev. 
Podrobnosti na strani 5.
Ob 12.30, Prireditveni prostor pri Yagababi

SREDA, 29. junij
ZAKLJUČEK PRIMAFOTO KOŠARKAR-
SKEGA TABORA 2016 IN RAZGLASITEV 
NAJ ŠPORTNIKA OBČINE DRAVOGRAD 
Na dravograjskih košarkarskih igriščih 
bomo tudi letos gostili mlade košarkarje 
iz cele Slovenije na petdnevnem taboru, ki 
se bodo za konec pomerili na zaključnem 
turnirju.  Ob 19.00 pa bomo med zaključ-
nimi tekmami tudi podeljevali nagrade 
najboljšim športnikom Občine Dravograd 
za leto 2015.
Od 17.00, prireditveni prostor Lukna

ČETRTEK, 30. junij
POTEPANJE PO KRASU
Imeli bomo priložnost pobliže spoznati 
Kras, saj si bomo lahko ogledali likovno 
razstavo Marjana Miklavca in kratek 
dokumentarni film o Kraški dediščini, pri-
sluhnili koncertu MoPZ Sežana ter okušali 
kulinarične dobrote Krasa, ki jih bodo 
pripravile tamkajšnje kmečke žene. Priredi-
tev poteka v okviru Koroškega kulturnega 
poletja. Vstopnine ni.
Ob 19.00, cerkev sv. Vida

NAPOVEDUJEMO

dogodke ob 

občinskem 

prazniku

SLAVNOSTNA SEJA 
OBČINSKEGA SVETA S 

PODELITVIJO OBČINSKIH
PRIZNANJ IN NAGRAD

petek, 1.7. ,
Dvorec Bukovje ROCK DRAVOGRAD

petek, 1.7. , Lukna

9. DRŽAVNI FESTIVAL 
MALIH INSTRUMENTALNIH

SKUPIN

sobota, 2.7., 
cerkev sv. Vida

ZLATA TROBENTA 
DRAVOGRADA

sobota, 2.7., 
Lukna

Kvintet slovenskih deklet Ansambel škorpijoni

Območna izpostava Dravograd

ZABAVA OB OBČINSKEM 
PRAZNIKU

sobota, 2.7., 
Lukna

Zabavali nas bodo:



OBELEŽITEV 25. OBLETNICE 
OSAMOSVOJITVE SLOVENIJE

PROSLAVO OB DNEVU DRŽAVNOSTI BOMO LETOS ZA SPREMEMBO IZVEDLI KAR V TRGU DRAVOGRADA, 
KOT NEKAKŠNO REKONSTRUKCIJO SLAVJA IZPRED 25 LET, KO JE JNA ZAPUŠČALA DRAVOGRAD. PRED TEM 
BOMO ŠE ODPRLI FOTOGRAFSKO RAZSTAVO O OSAMOSVOJITVENIH DOGODKIH, PRAZNIČNI PREDVEČER 
PA ZAKLJUČILI Z MULTIVIZIJSKIM KONCERTOM PRED DVORCEM BUKOVJE.

P  etindvajseti junij je v Sloveniji državni pra-
znik – dan državnosti, v spomin na dan 
pred petindvajsetimi leti, ko je slovenska 

skupščina sprejela Temeljno ustavno listino o 
samostojnosti in neodvisnosti Republike Slove-
nije in tako razglasila Slovenijo za samostojno 
državo.

Dan pozneje, 26. junija 1991, je bila v Ljubljani 
slovesna razglasitev neodvisnosti, na kateri so 
prvič razvili novo slovensko zastavo. Še isto noč 
se je začela vojna. V njej je slovenska Teritorial-
na obramba, v sodelovanju z enotami takratne 
slovenske policije ob vsesplošnem angažiranju 
slovenskega prebivalstva, porazila jugoslovan-
sko armado in ji onemogočila, da bi preprečila 
slovensko osamosvojitev. 

V spomin na te dogodke bo Ludvik Pušnik pri-
pravil fotografsko razstavo o dogodkih v času  10 
dnevne  vojne na Koroških tleh.  Njena otvoritev 
bo v petek, 24.6. ob 17. uri v prostorih Infopi-
sarne. 

Po razstavi pa bo ob 18. uri pred cerkvijo sv. 
Vida kratka spominska svečanost, ki bo spomi-
njala na tisto pred petindvajsetimi leti. Takrat so 
dravograjski pevski zbori, kljub namernemu ro-
potanju odhajajočih vojaških vozil, radostno za-
peli "Slovenec sem" in "Lipa zelenela je", škotski 
popotnik David Grant je zaigral na dude, Dekan 
dravograjske župnije, gospod Franc Hozjan, pa 
je blagoslovil novo zasajeni lipi. 

Tako kot takrat, bodo tudi tokrat zapeli vsi pev-
ski zbori ter zaigrale tri pihalne godbe naše 
občine. Tako kot pred četrt stoletja, bo tudi to-
krat z zvonika cerkve zaplapolala slovenska za-
stava, oglasili pa se bodo vsi zvonovi dravograj-
skih cerkva. Slavnostna govornica bo županja 
Dravograda, Marijana Cigala.

Ob tem naj vas ob 20. uri povabimo še na pri-
reditev, ki se bo odvijala v Bukovju. Tam boste 
lahko prisluhnili koncertu koroške elektro 
rock skupine ZircuS, ki bo z video projekcijo na 
stenah dvorca, prava paša tudi za oči.
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NAPOVED DOGODKA
BESEDILO: Katja Čevnik, FOTOGRAFIJA : Tone Stojko (Mladina)
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KOTIČEK OBČINE DRAVOGRAD
Obvestila in informacije občinske uprave

SPOŠTOVANJE ROKOV
ZA PODAJO VLOG ZA JAVNE PRIREDITVE IN 

SPREMEMBO OBRATOVALNEGA ČASA

Organizatorji javnih prireditev na območju Občine Dravograd morajo o izvedbi le teh obvestiti 
občino. V kolikor se bodo na javni prireditvi uporabljale zvočne naprave, je potrebno najka-
sneje 30 dni pred začetkom javne prireditve podati vlogo za izdajo dovoljenja za začasno 
čezmerno obremenitev okolja s hrupom, kot to določa Uredba o načinu uporabe zvočnih na-
prav, ki na shodih in prireditvah povzročajo hrup (Uradni list RS, št. 118/05).

Gostinci, ki spreminjajo redni ali podaljšani obratovalni čas gostinskega obrata, morajo 15 dni 
pred spremembo podati vlogo za izdajo odločbe o spremenjenem obratovalnem času.

Za enkratno podaljšanje obratovalnega časa ob prireditvi za zaključeno družbo (poroka, rojstni 
dan, obletnica, srečanja, dekliščina, fantovščina, sedmina, ipd.) morajo gostinci podati vlogo za 
izdajo odločbe o spremenjenem obratovalnem času najmanj 5 delovnih dni pred načrtovano 
prireditvijo.

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

J  A  V  N  I       R  A  Z  P  I  S
ZA DODELITEV FINANČNIH SREDSTEV ZA OHRANJANJE IN 

SPODBUJANJE RAZVOJA KMETIJSTVA IN PODEŽELJA 
V OBČINI DRAVOGRAD V LETU 2016

PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Občina Dravograd (v nadaljevanju: občina) razpisuje nepovratna finančna sredstva za ohranjanje 
in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja za leto 2016, ki se dodeljujejo po pravilih o dode-
ljevanju državnih pomoči v kmetijstvu, skladno z  Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014 in Uredbo 
Komisije (EU) št. 1407/2013.

ROK ZA PRIJAVO NA JAVNI RAZPIS
Vlagatelji morajo vloge oddati do vključno 20.06.2016. Vloge se pošljejo s pošto (velja da-
tum poštnega žiga) ali prinesejo osebno na sedež  Občine Dravograd najkasneje  do zgoraj 
navedenega datuma.

RAZPISNA DOKUMENTACIJA 
Razpisno dokumentacijo, ki obsega besedilo javnega razpisa in obrazec vloge,  je možno 
prevzeti na sedežu  Občine Dravograd, Trg 4. julija 7, 2370 Dravograd. Vsebina razpisa je ob-
javljena tudi na spletni strani Občine Dravograd:  https://www.dravograd.si/razpisi-objave/
javni-razpisi/.
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REGIJSKO SREČANJE OTROŠKIH 
FOLKLORNIH SKUPIN OD CELJA 
DO KOROŠKE

12. MAJA JE V DOMU BORCEV V ŠENTJANŽU PRI DRAVOGRADU POTEKALO REGIJSKO SREČANJE 
OTROŠKIH FOLKLORNIH SKUPIN OD CELJA DO KOROŠKE, NA KATEREM SE JE PREDSTAVILO DEVET 
OTROŠKIH FOLKLORNIH SKUPIN.

J avni sklad RS za kulturne dejavnosti v okviru 
svoje redne dejavnosti na folklornem podro-
čju prireja območna, regijska in državno sre-

čanje otroških folklornih skupin. 

Območno srečanje, ki zajema vse otroške fol-
klorne skupine na Koroškem, je letos poteka-
lo v dveh delih, in sicer marca v Radljah ob 
Dravi in v aprilu v Mislinji. Na območnem 
srečanju je nastopilo 15 otroških folklornih 
skupin, med njimi tudi dve iz naše občine.

Strokovni spremljevalci območnih srečanj pa 
izmed vseh nastopajočih skupin izberejo naj-
boljše, ki dosegajo regijski nivo. Tako je na regij-
sko srečanje bilo izbranih deset skupin, vendar 
ena žal ni mogla nastopiti. Nastopili pa so: OFS 
Ringa raja Radeče, OFS Veliki facki Gornji Grad, 
OFS OŠ Petrovče-POŠ Trje, OFS KUD Vladko 
Mohorič Zreče, OFS Vrelčki OŠ Rogaška Slati-
na-POŠ Kostrivnica, OFS Rinčice II. OŠ Slovenj 
Gradec, OFS KUD Jurij Vodovnik Skomarje iz 
Vitanj, OFS Šmentana muha OŠ Gustava Šiliha 
Velenje in OFS Spominčice OŠ Rogaška Slatina.

Regijski nivo iz Koroške pa dosegajo še: OFS 
Valdek KD Završe, OFS OŠ Mislinja, OFS OŠ Šen-
tjanž, OFS Severčki Ribnica na Pohorju in OFS 
Rinčice – starejši II. OŠ Slovenj Gradec.

Strokovni spremljevalki regijskega srečanja sta 
bili Metka Knific in Maja Miklavž Sintič, ki sta 
ocenili nastopajoče skupine, in sicer sta ocenje-
vali izvedbo plesov, kostumografijo, postavitev 
spleta, petje in igranje. Po ogledu vseh regij-
skih srečanj v Sloveniji pa bosta določili, 
katere skupine se bodo uvrstile na državno 
srečanje.

PRETEKLI DOGODEK
BESEDILO: Robert Preglau, FOTOGRAFIJE:  arhiv OŠ Gornji Grad
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Proslava ob dnevu upora, 
25.4. 2016

Območna revija folklornih 
skupin Koroške 23.4. 2016
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Odprtje razstave Marine 
Štamulak, 5.5. 2016

Spominska svečanost 
v Črnečah , 6.5. 2016

Kiparsko-slikarska kolonija 
Trbonje, 22.5. 2016



in gostitelj DRAVOGRAJSKI SEKSTET

OKTET SUHA – AT

Tradicionalni večer vrhunskih malih vokalnih sestavov bodo letos obeležili:

A CAPELLA BOĞAZIÇI – TR          
DOPPELSEXTETT VELDEN – AT         

BASBARITENORI – AT

VEČER ETNO GLASBE
D'BRINCL BAND

I BENANDANTI

PRED DVORCEM BUKOVJE      
petek, 10. junij   ob 20.00   vstopnine ni!

KOROŠKO KULTURNO POLETJE

Območna izpostava Dravograd
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OBVESTILA
Obvestila društev in drugih organizacij

MLADINSKI CENTER DRAVOGRAD

DELAVNICA »NEGA OBRAZA«
Ponedeljek, 6.6. 2016, ob 19.00, dvorana MCD

Vsi tisti, ki vas zanima »Nega obraza«, vabljeni na delavnico, kjer se boste naučili, kako 
poskrbeti za svojo kožo v poletnem času.
Delavnica je brezplačna! Prijave so OBVEZNE na št. 87 23 576  v času uradnih ur od 
12:00 do 16:00 ali na e-naslov: mladinskicenter.dr@gmail.com.

USTVARJALNA DELAVNICA » PRIHAJA POLETJE«
Četrtek, 16.6. 2016, ob 16:30, dvorana MCD 
Vse otroke, ki radi ustvarjate, vabimo na ustvarjalno delavnico v Mladinski center Dravo-
grad. Tudi tokrat bomo poskrbeli, da vam ne bo dolgčas. Zaradi nabave materiala so pri-
jave na delavnico OBVEZNE do 13.6.2016! Zbiramo jih na telefonski št. 87 23 576 v času 
uradnih ur društva ali na e-naslovu: mladinskicenter.dr@gmail.com.
Otroci pridite in skupaj ustvarjajmo poletno vzdušje! Delavnica je brezplačna! 

MINIONSKA ZABAVA
Četrtek, 23.6.2016, ob 17.00, dvorana MCD 
Vsi otroci, stari do 8 let, vabljeni na Minionsko zabavo, kjer bomo rajali in ustvarjali skupaj 
z Minionoma. Pridite na zabavno doživetje. Vstopnine ni!
Prijave so obvezne na tel. št. 87 23 576 ali na e-naslov: mladinskicenter.dr@gmail.com !

23
STRAN

PLANINSKO DRUŠTVO DRAVOGRAD

POHOD NA MOLIČKO PEČ IN OJSTRICO (2350 m) - sobota, 4. junij 2016

Vodnik in prijave:  Jože Kladnik, 051 684 192 ali joze.kladnik@elektro-celje.si .
Tura:  Z - zahtevna pot, 6 ur hoje.
Prevoz:  odvisen od števila prijav.
Opis ture:  V Dravogradu se zberemo pred Občino ob 6 uri in se odpeljemo do doline 
Podvolovjek in nato na planino Podvežak. Pot nas vodi mimo planinske koče na planini 
Podvežak do Moličke planine, kjer je postavljena koča in znamenita cerkvica Cirila in Me-
toda. Privoščimo si počitek in okrepčilo. Pot nadaljujemo po Kocbekovi poti preko male 
Ojstrice do vrha Ojstrice (2350 m). Na vrhu je lep razgled po okoliških hribih in gorah, tam 
si privoščimo počitek in okrepčilo. Pot nadaljujemo s spustom do Kocbekovega doma na 
Korošici, tu sledi počitek in nato povratek do planine Podvežak. 

POHOD NA MONTAŽ - sobota, 30. junij 2016

Vodnik in prijave:  Franc Kadiš, 041 654 499 ali franc.kadis@gmail.com
Tura: ZZ - zelo zahtevna pot, 7 ur hoje.
Prevoz:  kombi.
Opis ture:  Izhodišče poti je v Kozini, od koder se bomo povzpeli po makadamski cesti 
proti Slavniku, ki je priljubljena razgledna točka na Podgorskem Krasu. Z vrha Slavnika se 
bomo spustili proti Podgorju in izlet zaključili v vasi Prešnica, kjer bomo skupaj s pohodniki 
obiskali kmečki turizem “Pri Birtovih”. Dolžina trase okoli 50 km s 1000 m višinske razlike.

NOGOMET - ONL Dravograd

•  nedelja, 5.6. 2016 - 6. kolo play off,                 •  sobota, 15.6. 2016 - 7. kolo play off.

Prve tekme se pričnejo ob 9.00 uri in druge ob 10.10 uri na igriščih v ŠC Dravograd - umetna trava 
in Libeličah. 

NOGOMET - ONL Dravograd – finale pokala

V nedeljo, 12.6. 2016, bo na igrišču z umetno travo finalni turnir pokala ONL Dravograd. 
Turnir se bo pričel ob 10.00 uri.

KNJIŽNICA DRAVOGRAD

POČITNIŠKI PRAVLJIČNI NAHRBTNIKI za otroke
V njih bodo slikanice z zgodbami o poletju, pustolovščinah in prijateljih. V nahrbtniku bo-
ste našli kupon, izpolnjenega oddali v skrinjico v knjižnici in sodelovali v nagradnem žre-
banju, ki bo 9. septembra 2016.

POČITNIŠKI PAKETI PRESENEČENJA za odrasle
V njih bodo knjige za popestritev dopustniških dni na plaži, v objemu planin ali na do-
mačem ležalniku. V paketu boste našli kupon, izpolnjenega oddali v skrinjico v knjižnici in 
sodelovali v nagradnem žrebanju, ki bo 9. septembra 2016.

OZRK DRAVOGRAD

Krvodajalske akcije v juniju:
 - torek, 7.6. 2016 v Bolnišnici Slovenj Gradec, ob 7.30 uri;
-  torek, 14.6. 2016 v Bolnišnici Slovenj Gradec, ob 7.30 uri. 

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



VIII. memorial Damjanu Jamniku
Nogometni turnir 

na športnem igrišču Vič,
v soboto, 18. junija 2016,  ob 9.00 uri.

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

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

Za hrano in pijačo bo poskrbljeno.

Štartnina znaša 25 € na ekipo. Udeležbo vaše ekipe potrdite 
najkasneje do 14.6.2013,  Ivanu Jamniku na tel.  040 464 410 
ali Rajku Brezovniku na tel.  051 429 454.

Vabljeni!  
                        
                                                                      ŠPORTNO DRUŠTVO VIČ

TAKO SO DELALI NAŠI BICE IN DEDANI 
& 

 OD LIPE DO LIPE  
 VLJUDNO VABLJENI, DNE 18.06.2016, OD 16.00 DALJE NA MEŽO 

(prostor pod bivšim smučiščem), NA SREČANJE OD LIPE DO LIPE IN 
NA PRIREDITEV Z NASLOVOM TAKO SO DELALI NAŠI BICE IN DEDANI, 
KJER BOMO ČLANI TD DRAVOGRAD PRIKAZALI „SPRAVILO SENA“ NA 

STAR NAČIN IN STARE LJUDSKE OBIČAJE S KULINARIKO IZ TISTIH 
ČASOV! 

KS DRAVOGRAD  IN TD DRAVOGRAD VABITA VSE KRAJANKE IN 
KRAJANE. 

PRIJAZNO POVABLJENI. 
KS DRAVOGRAD                           TD DRAVOGRAD 

DRUŽINSKE URE AMD DRAVOGRAD
  predaja defibrilatorja v uporabo.

nastop godbe na pihala ojstrica 
in mopz du dravograd.

otvoritev prenovljenih prostorov 
amd dravograd.

prikaz preventivnega programa.

veselo druženje ob hrani in pijači.

  vabljeni vsi člani amd dravograd in krajani.



ENERGETSKE IZKAZNICE STAVB

E nergetska izkaznica je javna listina s podatki 
o energetski učinkovitosti stavbe s priporočili 
za povečanje energetske učinkovitosti. Ener-

getska izkaznica stavbe mora vsebovati referenčne 
vrednosti, ki omogočajo primerjavo in oceno ener-
getske učinkovitosti stavbe. Sestavni del energet-
ske izkaznice so priporočila za stroškovno učinko-
vite izboljšave energetske učinkovitosti, razen pri 
novih stavbah in pri najemu.

Energetske izkaznice so obvezne v primeru no-
vogradenj, prodaje ali oddaje stavbe v najem, 
kot tudi za vse večje javne stavbe. Energetska 
izkaznica je obvezna sestavina projekta izvedenih 
del in mora pri novogradnji izkazovati skladnost z 
minimalnimi zahtevami pravilnika PURES.

Veljavnost energetske izkaznice je deset let. Po-
samezna stavba ali posamezni del stavbe ne more 
imeti dveh ali več veljavnih energetskih izkaznic. 
Nova energetska izkaznica za posamezno stavbo ali 
posamezni del stavbe razveljavi prejšnjo.

Na prvi strani prenovljene računske energetske 
izkaznice so navedeni ključni energijski kazalniki 
energijske učinkovitosti:
1. letna potrebna toplota za ogrevanje stavbe na 
enoto kondicionirane površine stavbe,
2. letna dovedena energija za delovanje stavbe na 
enoto kondicionirane površine stavbe,
3. letna primarna energija za delovanje stavbe na 
enoto kondicionirane površine stavbe in
4. letne emisije CO2 zaradi delovanja stavbe na 
enoto kondicionirane površine stavbe.
Na drugi strani računske energetske izkaznice 
je predvidena grafična predstavitev skupne rabe 
energije za delovanje stavbe po virih energije in 
uporabljenih energentih v stavbi. Računska ener-
getska izkaznica se izda za novozgrajene stavbe in 
obstoječe stanovanjske stavbe

Za stanovanjske stavbe z naravnim prezračeva-
njem je potrebno upoštevati standardne pogoje 
rabe:
•  24 urna uporaba stavbe, to pomeni neprekinje-
no ogrevanje in hlajenje,
•  20   C – notranja temperature stavbe, pozimi,
•  6   C – notranja temperatura stavbe, poleti,
•  0,5 h-1 – dnevna urna izmenjava notranjega zra-
ka z zunanjim,
•  4 W/m2 – prispevek notranjih virov (poleti in po-
zimi). 

Tudi na merjeni energetski izkaznici imamo  
kazalnik primarne rabe energije. Tako so kazalniki 
naslednji:
1. letna dovedena energija, namenjena pretvorbi v 
toploto, na enoto kondicionirane površine zgrad-
be,
2. letna poraba električne energije zaradi delovanja 
stavbe na enoto kondicionirane površine stavbe,
3. letna primarna energija za delovanje stavbe na 
enoto kondicionirane površine stavbe in
4. letne emisije CO2 zaradi delovanja stavbe na 
enoto kondicionirane površine stavbe.

Na drugi strani merjene energetske izkaznice 
je predvidena grafična shema energijskih tokov. 
Shema predstavlja energijske tokove, ki preko sis-
temov vstopajo v stavbo in iz nje izstopajo; razli-
ka med njimi predstavlja celotno rabo energije v 
stavbi. Merjena energetska izkaznica se določi na 
podlagi meritev rabe energije. Merjena energet-
ska izkaznica se izda za obstoječe nestanovanjske 
stavbe. 

Oba svetovalca v Svetovalni pisarni ENSVET 
Slovenj Gradec sta tudi neodvisna strokovnjaka 
za izdelavo energetskih izkaznic. Imata pridoblje-
no licenco in pooblastilo za izdajo energetskih 
izkaznic.

EKOLOGIJA26
STRAN BESEDILO: Svetovalna pisarna ENSVET Slovenj Gradec 




