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Dan za ... izbor prireditev in dogodkov

Koledar prireditev in dogodkov – od 1. julija do 31. avgusta 2016

Kotiček Občine Dravograd  

Napoved dogodka: STRASTNI IN PRIVLAČNI FLAMENKO PRED 

DVORCEM BUKOVJE

Pretekli dogodek: UMETNOST V BELEM – RAZSTAVA DRUŠTVA 

KLEKLJARIC KOROŠKE

Bili smo tam

Obvestila

Ekologija: ENERGETSKE IZKAZNICE STAVB

Fotografija na naslovnici:  Matic Grudnik
Rok za oddajo vsebin za  septembrsko številko je 15. avgust 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, julij  2016. Izdajatelj ne odgovarja za spremembe v programu. Za točnost infor-
macij odgovarja prijavitelj prireditve.

AKTIVNE POČITNICE 
ZA OSNOVNOŠOLCE IN SREDNJEŠOLCE

PRVI KORAKI LOKOSTRELSTVA

Društvo lokostrelcev Dravograd organizira v mesecu juliju 2016 dvotedensko spoznavanje lokostrel-
skega športa in osnov lokostrelstva. Program bo izveden na poligonu društva pri Športnem centru 
Dravograd. Program bo organiziran za osnovno in srednješolsko mladino iz vseh občin Koroške regije.  
Informacije:  Ivan MORI  -  041 790 821.

ZAČETNI TEČAJ TENISA

Tenis klub Dravograd organizira BREZPLAČEN tečaj za osnovnošolsko mladino iz vseh občin Koroške 
regije na tenis igriščih na Meži v Dravogradu. Pričetek tečaja bo predvidoma 18. julija 2016. 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 2016;
-  za srednješolsko mladino v začetku avgusta 2016.
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 12. julija do 9. avgusta 2016, 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.



Poznate "dasmaso"? Ste že kdaj ustvarjali z njo ? 
Iz nje lahko nastanejo različne umetnine: lončke, 
posodice, svečniki, hiške, tablice... Nekaj od tega 
bomo naredili tudi mi in se tako poslovili od po-
čitnic ter veselo zakorakali v novo šolsko leto. De-
lavnica je primerna za otroke od 3. leta starosti.  
Zaradi nabave materiala so prijave OBVEZNE na 
tel.efon  87 23 576  v času uradnih ur od 12:00 do 
16:00 ali na e-naslov: mladinskicenter.dr@gmail.
com.
Ob 16.30, dvorana MCD

Pred dvorcem Bukovje se nam tudi to poletje 
obetajo Dvorni glasbeni večeri v romantičnem 
vzdušju. V prvega nas bodo popeljali Take Nine 
Orchestra iz Gornje Radgone. Začetki orkestra 
segajo v leto 1989, ko so člani ustanovili kvintet 
saksofonov. Z leti so dodajali orkestru še pihala 
in tolkala, danes pa enajst odličnih in izobraženih 
glasbenikov izvaja glasbo od swinga, lahkega jaz-
za, popa, rocka, latina do funka. Ditka pa je mlada 
koroška pevka, ki se vse bolj uveljavlja na velikih 
odrih. V srca poslušalcev se je zapisala s pesmijo 
Ne bodi kot drugi, za katero je besedilo spisal Feri 
Lainšček. Na prvem albumu je uglasbila njegovo 
in Pavčkovo poezijo ter dodala nekaj avtorskih 
pesmi. Te in čisto nove pesmi boste lahko slišali 
na Dvornem glasbenem večeru. Vstopnina je 5 €.

Ob 20.30, pred Dvorcem Bukovje

Člani Likovne sekcije KD Dravograd, ki so skozi vse 
leto izredno aktivni, bodo na razstavi predstavili 
svoja dela. Nenehno se izobražujejo in izmenju-
jejo izkušnje, kar se odraža na vse višji kvalitetni 
ravni njihovih del. Razstava bo odprta vsak dan v 
delovnem času Infopisarne do 25. julija.

Ob 19.00, Infopisarna Dravograd
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DAN ZA ... IZBOR PRIREDITEV IN DOGODKOV

petek, 1. julij ODPRTJE RAZSTAVE 
BARBARE ESSL IN EVE 
MARIE ORNELLA

Evo Mario smo z njenimi deli že spoznali, tokrat 
pa se ji pridružuje še fotografinja Barbara Essl. Bar-
bara, po poklicu novinarka, ki je nekaj časa delala 
za različne avstrijske medijske hiše, je spoznala, 
da jo bolj mika fotografski objektiv. Večino časa 
potuje in fotografira naravo, arhitekturo in zanimi-
vosti. Rada spoznava tradicijo, povezano z naravo. 
Rada eksperimentira z materiali, ki dodajo novo 
obliko njenim fotografijam, zato bo razstava za-
gotovo nekaj posebnega. Razstava bo na ogled 
do 28.8. v delovnem času Infopisarne.

Ob 19.00, Infopisarna Dravograd
GAVDA OB OBČINSKEM 
PRAZNIKU
sobota, 2. julij

Tudi tokrat že tradicionalno prihajajo k nam v go-
ste nastopajoči iz Srbije, saj je občina Dravograd 
pobratena z občino Guča, znano po trubaškem 
festivalu. Letos bodo nastopili Trubački orkestar  
Aleksandra Vasiljevića. Poleg njih pa bodo v pro-
gramu Zlate trobente Dravograda od 19. ure da-
lje nastopili še Pivo in čevapi, ki bodo Slovenijo 
letos zastopali v Guči ter trobentači Godbe na 
pihala Ojstrica. Za dobro zabavo pozno v noč pa 
bodo potem poskrbeli Kvintet slovenskih deklet, 
ansambel  Škorpijoni in Manca Špik. V primeru 
slabega vremena bo prireditev v dvorani Špic D.

Ob 19.00 in 21.00, prireditveni prostor Lukna 

ODPRTJE RAZSTAVE 
LIKOVNE SEKCIJE KD 
DRAVOGRAD
torek, 5. julij

TEKMOVANJE V LOVU 
RIB S PLOVCEM
sobota, 2. julij
Ribolov je šport, s katerim se ukvarjajo ribiči skozi 
vse leto. Obiskujejo različna jezera, reke in ribni-
ke, na Koroškem se pogosto zadržujejo pri ribni-
ku Brdinje, kjer bo prvo julijsko soboto potekalo 
tekmovanje v lovu rib s plovcem za pokal občine 
Dravograd. V ribniku, ki meri nad 12.000 m2 povr-
šine, se nahaja približno dve toni rib, od krapov, 
linjev, podusti, platnic, klenov, drobiža kakor tudi 
nekaj kapitalnih ščuk. Po koncu tekmovanja bo 
podelitev pokalov predvidoma ob 14.30 na Ribi-
škem domu v Dravogradu.

Ob 7.00, ribnik Brdinje

ODPRTJE RAZSTAVE DEL 
EVE MARIE ORNELLA
petek, 8. julij

Eva Maria Ornella je avstrijska svobodna umetni-
ca, ki živi in ustvarja na Dunaju ter v naši bližini, 
na avstrijskem Koroškem. Za seboj ima precej 
odmevnih razstav tako doma kot v tujini. Pravi, 
da mora biti umetnost samosvoja, provokativna, 
sporočilna, družbeno kritična. Njena dela bodo 
na ogled v cerkvi sv. Vida do 28.8. v delovnem 
času Infopisarne.

Ob 18.00, cerkev sv. Vida

petek, 8. julij

KONCERT  TAKE NINE 
ORCHESTRA IN DITKE

četrtek, 25. avgust

četrtek, 28. julij

USTVARJALNA DELAVNICA 
Z MODELIRNO MASO

Praznovanje občinskega praznika bomo zače-
li udarno. K nam prihajajo avtohtoni slovenski 
rokerji Mi2, ki že več kot 20 let orjejo slovensko 
glasbeno ledino. Fantje iz Rogatca na Štajerskem, 
so se s svojo neposredno iskrenostjo, humorjem, 
razgledanostjo in razumevanjem slovenskega 
človeka vtisnili v srca premnogim generacijam. 
Pridružil pa se jim bo tudi Pero Lovšin s Španskimi 
borci. Pankrt, ki je Osmi dan slavil rock, se s Sokoli 
podal s Punco v južne kraje, zbral Viteze o'bložene 
mize, da bi našli Hišo nasprot' sonca in se vrnil kot 
Dobri profesor. Vabljeni!

Ob 22.00, prireditveni prostor Lukna

ROCK DRAVOGRAD



NAREDIMO SI SVOJ "CAKEPOPS" - 
TORTICO NA PALČKI
Vabljeni vsi otroci od 3. leta starosti, da 
se nam pridružite z veliko dobre volje, 
saj nam ne bo manjkalo tudi zabave.  
Delavnica je brezplačna! Prijave obvezne 
na št. 02 87 23 576 v času uradnih ur ali na 
e- naslov: mladinskicenter.dr@gmail.com.
Ob 16.00, dvorana MCD

VSO JEZERO JE ODER
Dolga noč plesa. Nastopajo umetniki iz 
regionalne, državne in mednarodne scene. 
Prireditelja sta Koreografski center Johann 
Kresnik in Kulturni dom Pliberk
17.00 dalje,  na različnih prizoriščih na 
Klopinjskem jezeru

DELAVNICA »PEKA AMERIŠKIH 
PALAČINK «
Vsi otroci (od 3 let naprej), ki imate radi 
palačinke, vas tokrat vabimo na PEKO 
AMERIŠKIH PALAČINK, ki so prava posla-
stica, še posebej s sladoledom in prelivom 
gozdnih sadežev. Zraven pa bomo zavrteli 
še kakšno glasbo in se zabavali! Delavnica 
je brezplačna! Prijave so OBVEZNE  do 
4.7.2016 (maksimalno število je 10 otrok) 
na tel. 87 23 576  v času uradnih ur od 
12:00 do 16:00 ali na e-naslov: mladinski-
center.dr@gmail.com.
Ob 20.00, dvorana MCD

BRASIL
Predstavitev zgoščenke Ulli Prieler.  Nasto-
pajo Ulli Prieler z bandom.
Ob 20.00,  Kulturni dom Pliberk

ODPRTJE RAZSTAVE LIKOVNIH DEL EVE 
MARIE ORNELLA (AUT)
Razstava bo na ogled v delovnem času 
Infopisarne do 24. avgusta. Podrobnosti 
na strani 5.
Ob 18.00, cerkev sv. Vida

POLETNI  DVORNI GLASBENI VEČERI - 
TAKE NINE ORCHESTRA (GORNJA RAD-
GONA) IN DITKA ČEPIN Z ANSAMBLOM
Take Nine Orchestra bo pričaral večer 
legendarnih skladb big banda ter  jazza, 
swinga, dixielanda in latino jazza, Ditka 
Čepin pa bo ob znanih uspešnicah pred-
stavila še svoj čisto novi album. Vstopnina 
je 5 €. Podrobnosti na strani 5.
Ob 20.30, pred Dvorcem Bukovje

USTVARJALNA DELAVNICA Z 
MODELIRNO MASO »ADIJO POČITNICE»
Iz "das mase" lahko nastanejo različne 
umetnine: lončke, posodice, svečniki, hi-
ške, tablice... Nekaj od tega bomo naredili 
tudi mi in se tako poslovili od počitnic 
ter veselo zakorakali v novo šolsko leto. 
Podrobnosti na strani 5.
Ob 16.30, dvorana MCD

TEKMOVANJE V LOVU RIB S PLOVCEM – 
MEMORIAL KOROŠKIH RIBIČEV
Ob 7.00, Ribnik Brdinje

TEKMOVANJE V LOVU RIB S PLOVCEM 
ZA POKAL OBČINE DRAVOGRAD
Tekmovanje se bo odvijalo na ribniku 
Brdinje, podelitev pokalov pa bo ob pred-
vidoma 14.30 uri na Ribiškem domu. Več 
na strani 4.
Ob 7.00, Ribnik Brdinje

ZLATA TROBENTA DRAVOGRADA
9. državni festival malih inštrumentalnih 
skupin ter nastop srbskih in slovenskih 
trubačev. Podrobnosti preberite na strani 
5.
Ob 19.00, prireditveni prostor Lukna

OD LIPE DO LIPE na VIČU
Ob 13.00, športno igrišče Vič

ODPRTO HITROPOTEZNO ŠAHOVSKO 
PRVENSTVO ZA POKAL OBČINE DRA-
VOGRAD
Ob 17.00 uri, Grajska bajta

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

SRBSKI TRUBAČI
Pred sobotno Zlato trobento Dravograda 
nas bodo srbski trubači ogrevali pri Ribi-
škem domu.
Ob 20.00, Ribiški dom

ROCK DRAVOGRAD
Koncert skupine MI2 ter Pero Lovšin & 
Španski borci. Podrobnosti na strani 4.
Ob 22.00, prireditveni prostor Lukna

Športni dogodki

Turizem

Mladinske dejavnosti

Drugi dogodki

IZBOR PRIREDITEV IN DOGODKOV V BARVAH

Kulturni dogodki
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PETEK, 1. julij

HIDDEN IN PLAIN SIGHT 
Krstna uprizoritev, ponovitev 13.08.2016.
Plesna uprizoritev – sodobni ples (Valentin 
Alfery). 
Ob 20.00, Kulturni dom Pliberk

SOBOTA, 9. julij

NEDELJA, 3. julij

KOLEDAR PRIREDITEV IN DOGODKOV od 1. julija do 31. avgusta 2016

SREDA, 6. julij

ODPRTJE OBMOČNE LIKOVNE 
RAZSTAVE
Razstavljajo člani Likovne sekcije Kultur-
nega društva Dravograd. Razstava bo na 
ogled v delovnem času Infopisarne vse do 
25. julija. Več na strani 4.
Ob 19.00, Infopisarna Dravograd

TOREK, 5. julij
ČETRTEK, 25. avgust

SOBOTA, 2. julij

ČETRTEK, 7. julij

PETEK, 29. julij

GAVDA OB OBČINSKEM PRAZNIKU
Zabavali nas bodo Škorpijoni, Kvintet 
slovenskih deklet in Manca Špik. Več na 
strani 4.
Ob 21.00, prireditveni prostor Lukna

TOREK,  30. avgust

PETEK, 8. julij

ČETRTEK, 28. julij
ODPRTJE RAZSTAVE LIKOVNIH DEL EVE 
MARIE ORNELA (AUT) IN FOTOGRAFIJ 
BARBARE ESSL (AUT)
Razstava bo na ogled v delovnem času 
Infopisarne do 28. avgusta. Več na strani 5.
Ob 19.00, Infopisarna

avgust 2016

PETEK, 11. avgust

PETEK, 26. avgust
SONUS
Zaključni koncert učencev mednarodne 
glasbene delavnice. Informacije: 
www.sonus.at
Ob 17.00, Kulturni dom Pliberk

POLETNI DVORNI GLASBENI VEČER - 
(NI)SEM – VEČER FLAMENKA
Plesno glasbena predstava. Vstopnina je 
8 €. Več na strani 10.
Ob 20.00, pred Dvorcem Bukovje
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KOTIČEK OBČINE DRAVOGRAD
Obvestila in informacije občinske upraveONL DRAVOGRAD

Zaradi tiskarskega škrata, ki se je prikradel v občinsko glasilo Informator, konč-
no lestvico občinske nogometne lige objavljamo v Stičišču. Za neljubo napako 
se opravičujemo!

Tradicionalno vsakoletno tekmovanje v občinski nogometni ligi, najbolj množič-
nem rekreativnem občinskem tekmovanju, se je letos končalo v mesecu juniju. Tek-
movanje, v katerem je sodelovalo 13 ekip, je potekalo od septembra 2015 do junija 
2016. Ob nedeljah dopoldan, izjemoma tudi ob sobotah popoldan, so se na igriščih 
v Libeličah in v Dravogradu – na igrišču z umetno travo, odvijale tekme, na katerih 
je sodelovalo preko 220 odraslih občanov.

Tekme v ONL so sodili sodniki, in sicer Tomaž Jezeršek, Andrej Omerzel, Sanel 
Džambić, Andrej Garb in Darko Žižek.

Letos je zmagala ekipa DOMIT, ki je laskavi naslov prevzela od lanskega prvaka ONL 
ekipe MCD&KTV. 

KONČNA  LESTVICA 

SKUPINA 1: uvrstitve od 1 do 7 mesta

1.  DOMIT                                   18 16 1 1 72:23 49
2.  AVIOFUN GRAMOZNICA LIBELIČE 18 15 2 1 65:14 47
3.  KOMA ANDFIT BELTA                  18 11 3 4 73:29 36
4.  PODKLANC-DOBRAVA                  18 10 2 6 61:48 32
5.  MEŽA                                   18 9 3 6 57:34 30
6.  MCD & KTV                                   18 8 4 6 53:42 28
7.  BUKOVSKA VAS                  18 4 1 13 28:57 13

SKUPINA »B«: uvrstitve od 8 do 13 mesta     
8.  GORČE AVTOLIČARSTVO GLINIK 17 7 2 8 37:48 23
9.  ALFOM OTIŠKI VRH                  17 7 0 10 46:46 21
10. YAGABABA ŠENTJANŽ                  17 5 3 9 30:40 18
11. SELOVEC                                   17 4 2 11 23:51 14
12. ČRNEČE                                   17 3 1 13 21:93 10
13. LA CORUNA                                   17 2 2 13 20:62 8

V pokalnem tekmovanju je bila prav tako najboljša ekipa Domita, ki je v finalu pre-
magala ekipi Bukovske vasi (drugo mesto) in HIT Gorče Avtoličarstvo Glinik (tretje 
mesto).



STRASTNI IN PRIVLAČNI FLAMENKO 
PRED DVORCEM BUKOVJE

NA ZADNJI AVGUSTOVSKI PETEK, 26.8., OB 20. URI, BOMO PRED DVORCEM BUKOVJE PRIČA IZBRANEMU 
PLESNO-GLASBENEMU SPEKTAKLU. ŠESTČLANSKA PLESNA ZASEDBA CORAVIENTO JE S PRVIMA DVEMA 
PREDSTAVAMA (NI)SEM, V ŠIŠKI IN KRIŽANKAH, DOŽIVELA STOJEČE OVACIJE.

F  lamenko je glasbena in plesna umetnost, ki 
izvira iz znamenite španske pokrajine Anda-
luzija. Vsak dan je v flamenko vpletene več 

inovativnosti, vseskozi se rojevajo nove zvrsti, ki 
pa ostajajo spoštljive do tradicije in z njo z roko 
v roki nadgrajujejo umetnost flamenka. Tradicijo 
ohranja tudi umetniška flamenko skupina Cora-
Viento, ki po uspehu plesnih predstav V zeleni 
senci lune (premiera 2011) in Trenutek (premiera 
2013) tokrat ustvarja svojo novo, tretjo samostoj-
no gledališko predstavo, z naslovom (NI)SEM, ki 
so jo marca premierno predstavili v ljubljanskem 
Kinu Šiška.

Gre za predstavo, ki enakovredno združuje ples in 
živo glasbo in bo v tem žanru in s tako veliko eki-
po izjemnih ustvarjalcev z raznih področij, najbolj 
ambiciozen podvig skupine doslej. Nastaja v so-
delovanju slovenskih in madžarskih ustvarjalcev, 
saj je tokrat skupina CoraViento k sodelovanju 
povabila madžarsko plesalko, pevko, diplomirano 
koreografinjo, skladateljico in magistro glasbene 
terapije  Marío Keck, ki postaja na madžarskih, 
madridskih in nekaterih drugih evropskih od-
rih, vedno bolj odmevno ime. Mlada umetnica 
s svojim delom v Slovenijo prinaša kvaliteto in 
edinstvenost svoje izrazne umetnosti – flamen-
ka, zaznamovanega z romsko folkloro Madžarske 
in Srbije. Njeno glasbeno delo se izraža preko 
napevov, ki združujejo podlago flamenko kitare, 
jazz klavirja, cajóna in indijskih tabel. Kreativno 
sodelovanje z nadarjenim in večkrat nagrajenim 
mladim kitaristom Izidorjem Erazmom Grafena-

uerjem, pianistom, Slovenjgradčanom Tomažem 
Pačnikom (sicer ustanoviteljem in članom za-
sedbe Jazoo) in tolkalcem Vasjo Štukljem, ki je že 
vrsto let eden najbolj vidnih slovenskih tablistov, 
oblikuje občinstvu doslej neznano in atraktivno 
glasbeno fuzijo flamenka, jazza in etno glasbe. 

(NI)SEM je predstava o samouresničitveni obsesi-
ji, v kateri živimo. Je iskanje osebne identitete in 
vrednot, ki nam dajejo smisel. Gre za individuum, 
za skupnost, za ljubezen in pozabo, za srečanja 
in razhajanja, ki jih plesalci in glasbeniki črpajo iz 
svojih spominov in prelivajo v gib, zvok in glas. 
Predstava gledalcu ponuja vpogled v vsem sku-
pna človekova vprašanja in mu dopušča, da svoj 
končni odgovor in misel razvije sam. Flamenko 
stare šole se gibalno preobraža v spoju s sodob-
nim plesom, glasbeno pa se poda vse do jazz in 
etno voda, kjer zvok barvajo tipke klavirja, indij-
ske table in odzvanjajo stari ciganski in madžarski 
folklorni napevi. Scenografija in kostumografija 
odpirata nove svetove, v katerih v tematski izči-
ščenosti zaživijo malenkosti vsakdana, ki polnijo 
prostranosti življenja.

Flamenko po svetu slovi kot eden najbolj stra-
stnih in privlačnih plesov, pri katerem plesalci z 
okovanimi čevlji topotajo ob tla, ustvarjajo ritem 
s kastanjetami, rdeče obleke z naborki švigajo po 
zraku, kitara pa jih divje, a subtilno spremlja. Pa je 
temu res povsem tako? Prepričajte se z obiskom 
predstave (NI)SEM na zadnji avgustovski petek, 
26.8., ob 20. uri pred Dvorcem Bukovje. Vstopnina 
je 8 €.
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NAPOVED DOGODKA
BESEDILO: Katja Čevnik 

DVORNI GLASBENI VEČER
Vstopnina 8 €, informacije in rezervacije: 
02 87 10 285, ticdravograd@dravit.si 

Območna izpostava Dravograd

petek,
26.8.
2016

ob 20.00
pred

Dvorcem
Bukovje
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UMETNOST V BELEM – RAZSTAVA 
DRUŠTVA KLEKLJARIC KOROŠKE

OB 25-LETNICI KLEKLJANJA NA KOROŠKEM IN 17. SVETOVNEM KONGRESU OIDFA (SVETOVNA OR-
GANIZACIJA ZA KLEKLJANO IN ŠIVANO ČIPKO) V LJUBLJANI, SO V BUKOVJU V PONEDELJEK, 13. JUNIJA 
ODPRLI  RAZSTAVO KLEKLJANE ČIPKE DRUŠTVA KLEKLJARIC KOROŠKE.

G a. Marija Apohal je pričela s krožkom kle-
kljanja na Prevaljah leta 1991. Zanimanje 
za klekljanje je iz leta v leto raslo in znanje 

se je hitro širilo po Koroški. Dolga leta so klekljari-
ce delovale pod okriljem Kulturnega društva Pre-
valje, pred 12. leti, natančneje oktobra 2004, pa 
so ustanovile samostojno društvo »Društvo 
klekljaric Koroške«.

S svojim delom in množičnostjo so članice v 
vseh teh letih naredile velik prodor na področju 
klekljanja in  Koroška je postala eden  najmoč-
nejših centrov klekljanja na Slovenskem. Fe-
bruarja 2015 so vpisali klekljano slovensko čipko 
v register Žive kulturne dediščine in med nosilce 
tudi Društvo klekljaric Koroške. V društvu je re-
gistriranih skoraj sto klekljaric  in delujejo v 
osmih skupinah. Predsednica društva je od 
vsega začetka ga. Mira Časar.

Od 24. do 26. junija bo v Ljubljani potekal 
svetovni kongres OIDFA in ta razstava je ena od 
razstav v okviru obkongresnega dogajanja.

Letos pa se klekljarice Koroške skupaj s Cvetkami 
iz Žirov in Marjeticami iz Cerknega predstavlja-
jo tudi v Slovenskem etnografskem muzeju. 
Otvoritev te razstave bo 21. junija in bo trajala 
vse tja do decembra 2016. 

Vlada je marca letos klekljanje čipk razgla-
sila za živo mojstrovino državnega pomena. 
Obrazložitev: »Za živo mojstrovino državnega 
pomena se razglasita enoti žive dediščine Kle-
kljanje idrijske čipke  in Klekljanje slovenske čip-
ke. Status žive mojstrovine prispeva k večjemu 
zavedanju o njenem pomenu na lokalni, regio-
nalni in nacionalni ravni, da se povečata njena 
prepoznavnost in javna dostopnost ter da se 
spodbudi njeno ohranjanje«.

Ga. Mira Časar je na otvoritvi predstavila zgo-
dovino klekljanje čipke na Slovenskem, ki sta 
jo pripravili ga. Mojca Ferle iz Mestnega muzeja 
Ljubljana in ga. Mojca Šifrer Bulovec iz Loškega 
muzeja.

Koroško filatelistično društvo Ravne je izdalo 
filatelistični sklop (priložnostni ovitek in poštni 
žig) ter pripravili spremljevalno filatelistično 
razstavo na temo čipk in čipkarstva.

Razstava bo odprta do 16. 7. 2016. Ogled je  
možen ob delavnikih od 8. do 16. ure,  izven 
tega časa pa so možni tudi ogledi skupin po 
predhodni najavi na JZ Dravit.

PRETEKLI DOGODEK
BESEDILO: Mira Časar , FOTOGRAFIJE:  Matic Grudnik



PIKNIK PROSTOR NA RIBIŠKEM 
DOMU  V DRAVOGRADU!!!

NAJEM JE 80 € oz. PO DOGOVORU!!!

INFORMACIJE IN REZERVACIJE:
DEJAN KLEMENC  040 465 659.

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

ODPRTJE RAZSTAVE

LIKOVNIH DEL 
EVE MARIE 

ORNELA 
(AUT) 

IN FOTOGRAFIJ 
BARBARE ESSL 

(AUT)

Četrtek, 28. julij, ob 19.00, Infopisarna Dravograd.
Razstava bo na ogled v delovnem času Infopisarne do 28. avgusta.

Območna izpostava Dravograd
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Še pomnete... dan radosti, 
25.5. 2016

Žogarija,
26.5. 2016
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Regijsko preverjanje ekip 
prve pomoči , 28.5. 2016

60 let vrtca Dravograd, 
3.6. 2016
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Odprtje razstave Saše 
Pšeničnik, 2.6. 2016
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Odprtje razstave Urške 
Heller, 7.6. 2016

Etno glasbeni večer, 10.6. 
2016
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Koncert klasične glasbe,  
19.6. 2016
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Festival Dravograd-Suha,  
17.6. 2016
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OBVESTILA
Obvestila društev in drugih organizacij

MLADINSKI CENTER DRAVOGRAD

BREZPLAČNI INDIVIDUALNI RAČUNALNIŠKI TEČAJ
Vsi, ki bi se radi naučili osnovne uporabe računalnika in interneta, vabljeni na INDIVIDU-
ALNI TEČAJ!!! Tčaj je brezplačen,  prijave zbiramo osebno v odpiralnem času Mladinskega 
centra ali na telefonski št. (02) 87 23 576. Pričnemo avgusta!

PODARIM ŠOLSKE POTREBŠČINE
Letos bomo v svoj program spet vključili humanitarno akcijo Podarim šolske potrebščine. 
Mnogi starši si zelo težko privoščijo, da bi svojim otrokom kupili nove šolske potrebščine in 
učbenike. Zaradi tega smo se zopet  odločili za to akcijo, kjer bomo poskušali pomagati po 
svojih najboljših močeh. Vse zbrane šolske potrebščine bomo osebno dostavili v osnovno 
šolo Dravograd, kjer bodo poskrbeli, da le-te pridejo v prave roke. Vsi, ki bi radi pomagali, 
vabljeni v Mladinski center Dravograd v času uradnih ur (12.00 - 16.00) od 16.8. - 29.8. 2016.

POTOPISNI VEČERI
To jesen pripravljamo v MCD " Potopisne večere" naših domačinov oz. Korošcev, ki so ali 
še bodo potovali po svetu in bi želeli predstaviti svojo izkušnjo drugim, ki bi si želeli tudi 
obiskati lepote po svetu.  Zato vabim vse tiste, ki so pripravljeni prostovoljno predavati pri 
nas in nam popestriti večere, naj se prijavijo osebno, telefonsko ali preko e-pošte 
mladinskicenter.dr@gmail.com .

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.

POLETNA NAGRADNA KNJIŽANKA
Vsem otrokom ponujamo možnost reševanja poletne knjižanke v Knjižnici Dravograd. Na-
gradno žrebanje bo 16. septembra 2016.
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PLANINSKO DRUŠTVO DRAVOGRAD

PO POGORJIH ČRNE GORE - od 9. do 16. julija 2016

Vodnik in prijave:  Milan Kotnik, 031 393 319 in Ivana Kotnik, 051 315 963.
Tura:  L/Z-  lahka, deloma zahtevna pot, 5-6 ur hoje dnevno.
Prevoz: avtobus.
Opis ture: Na osemdnevnem potepanju po Črni gori bomo obiskali Durmitor, Komove, 
Prokletije, nazaj grede pa še Skadarsko jezero. Izhodišče za vrhove Durmitorja bo Žabljak. 
Povzpeli se bomo na Međed (2287 m) in na najvišji vrh Durmitorja Bobotov Kuk (2523 m).
Iz doline Grebaje (tik ob Albanski meji) se bomo povzpeli na vrhova Talijanka (2056 m) 
in Popadija (2057 m), od koder sežejo čudoviti pogledi na planine Prokletije v Albaniji.  
Med tremi vrhovi Komov bomo izbrali Kom Vasojevićki (2461 m). Na potovanju si bomo 
ogledali še druge zanimivosti: Plivsko jezero, okolico Žabljaka, Alipašine izvire, Skadarsko 
jezero, … Več informacij na informativnem sestanku.

POHOD NA MONTAŽ - sobota, 30. julij 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.

OBERWALDER HUTTE 2973 M (GROSSGLOCKNER) - sobota, 20. avgust 2016

Vodnik in prijave:  Jožef Kladnik, 051 684 192 ali joze.kladnik@elektro-celje.si .
Tura:  L/Z-  lahka, deloma zahtevna pot, 5-6 ur hoje.
Prevoz:  Odvisen od števila prijav.
Opis ture:  V Dravogradu se zberemo na parkirišču pri občini, ob 5. uri. Z avtomobili se 
peljemo v smeri mejnega prehoda Vič,  mimo Celovca, Haligeblut do Franc Jozef platz. 
Parkiramo avtomobile in si privoščimo počitek, okrepčilo in priprave na pohod. Pot proti 
Oberwalder Hutte (2873m) je lepo urejena. V prvem delu je speljana skozi predore, nato 
se nadaljuje po lepem razglednem pobočju. V drugem delu prečkamo ledenik in se pov-
zpnemo do Oberwalder Hutte (2873m). Pri koči sledi počitek, okrepčilo, od tu je lep po-
gled na vrh Grossglockner-ja (3798m) - Veliki klek. Povzpeli se bomo tudi na 3000 m visok 
vrh nad kočo.

OZRK DRAVOGRAD

Krvodajalske akcije v juniju:
 - četrtek, 7.7. 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



Natečaj za najlepše urejeno okolje 
2016 

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

leto 2016. 
Prijave zbiramo do 20.07.2016 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 julija 7, 2370 Dravograd. 
  
 V tekmovanje so vključeni: 

- 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 
 

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

prijetnejše za krajane in obiskovalce. 

HUMANITARNA  AKCIJA  ZBIRANJA  SREDSTEV   ZA NAKUP DEFIBRILATORJA 
NASELJE POD GRADOM, DRAVOGRAD 

V humanitarni akciji SMC Dravograd in KS Dravograd v sodelovanju z RKS-OZ Dravograd, nada-
ljujemo z zbiranjem sredstev za nakup že šestega avtomatskega defibrilatorja v ogrevani AED 
omarici, tokrat za naselje POD GRADOM, Dravograd.  Prosimo vas, da nam pri tem po svojih mo-
čeh priskočite na pomoč.  To bo naša skupna naložba v prihodnost - od ljudi, za ljudi.  Bodimo 
solidarni, saj lahko naša dejanja rešijo življenje nam ali našim najdražjim.

Humanitarna akcija bo potekala od 15.06.2016 do 31.08.2016!   Podatki za nakazilo so:

Naslov prejemnika:  Območno združenje RK Dravograd, Trg 4. julija 7, 2370 Dravograd

Koda namena: CHAR            Namen: DEFIBRILATOR OJSTRICA         BIC banke: LJBASI2XXX

IBAN (TR): SI56 0247 0005 0431 879         Referenca: SI00 15062016

Za pomoč in solidarnost se vam iskreno zahvaljujemo!

LO SMC Dravograd,   KS Dravograd,   RKS – OZ Dravograd

Skrivnost življenja ni samo v tem, da živimo,
temveč tudi v tem, da vemo, zakaj živimo."

                        Fjodor Mihajlovič Dostojevski

KS DRAVOGRAD

NAJEM PROSTOROV 
MLADINSKEGA CENTRA 
DRAVOGRAD

Prostore Mladinskega centra 
Dravograd lahko najamete za 
razna predavanja, sestanke, 
delavnice, praznovanja in 
drugo.V kolikor se boste 
odločili za najem, boste dobili 
vse potrebne informacije 
na spodaj navedenih
 kontaktih. Priporočamo vam, 
da nas pokličete vsaj nekaj 
dni pred želenim terminom 
za rezervacijo.

V najem prostora je všteto:
- dvorana, hodnik, predprostor 
   in uporaba wc-jev,
- računalniki,
- TV (na usb ključek),
- miza za namizni tenis, 
   žogice in loparji,
- družabne igre,
- mize in stoli.

Kontaktni podatki:
e-pošta: mladinskicenter.dr@gmail.com ali  dvorecbukovje@dravit.si,

tel.: 02/ 872 35 76  ali  02/87 23 583  v delovnem času!

Veselimo se vašega 

obiska!



ENSVET, ENEGETSKO SVETOVANJE 
ZA OBČANE

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

zgradbah. ENSVET je programski projekt pri Vladi 
Republike Slovenije. Projekt izvaja Eko sklad, slo-
venski okoljski javni sklad v sodelovanju z ener-
getskimi svetovalci in lokalnimi skupnostmi v 
56 svetovalnih pisarnah po Sloveniji. Delovanje 
svetovalnih pisarn po vsej Sloveniji je rezultat par-
tnerskega sodelovanja z občinami.

Svetovalne pisarne ENSVET na Koroškem 

SP RAVNE NA KOROŠKEM
- Naslov: Čečovje 12 a, 2390 Ravne na Koroškem.
- Tel. naročanje: Danilo PUŠNIK 031 680 541 in Jan-
ko FIRŠT 040 435 783. 
- Svetovanje: po predhodnem dogovoru, v sredo 
od 15.00 do 17.00. 

SP SLOVENJ GRADEC
- Naslov: Celjska cesta 21, 2380 Slovenj Gradec.
- Tel. naročanje: 02 881 21 10. 
- Svetovanje: po predhodnem dogovoru, v sredo 
od 15.00 do 16.30. 

SP VUZENICA
- Naslov: Sejmarska ulica 2/1, 2367 Vuzenica.
- Tel. naročanje:  02 879 12 20.
- Svetovanje: po predhodnem dogovoru, v torek 
od 17.00 do 19.00 .

V pisarnah vas pričakuje energetski svetovalec. Z 
njim se lahko pogovorite o rabi energije v vašem 
objektu, …, smiselnih ukrepih. Svetovalec vas bo 
informiral tudi o možnostih za pridobitev državnih 
subvencij in ugodnih kreditov za investicijo, ki jo 
imate v načrtu.

Po opravljenemu osebnemu razgovoru boste pre-
jeli pisno poročilo o svetovanju s pomembnimi 
podatki in predlaganimi rešitvami. 

Teme svetovanja:
- toplotna zaščita zgradb,
- izbira ustreznega goriva in zmanjšanje porabe 
goriva,
- izbira ogrevalnega sistema in ogrevalnih naprav 
ob zamenjavi ogrevalnih naprav,
- koriščenje nepovratnih finančnih sredstev za 
nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in 
večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb,
- energetska izkaznica stavb,
- energetska sanacija obstoječih stavb,
- učinkovita energetska zasnova novogradnje,
- uporaba varčnih gospodinjskih aparatov in vsa 
ostala vprašanja, ki se nanašajo na rabo energije v 
stavbah, kjer živimo in delamo.

Vsi energetski svetovalci ENSVET so opravili izo-
braževanje za neodvisne strokovnjake za izdelavo 
energetskih izkaznic. Nekateri so pridobili tudi li-
cenco in pooblastilo za izdajo energetskih izkaznic.

EKOLOGIJA30
STRAN BESEDILO: Svetovalna pisarna ENSVET Slovenj Gradec,  FOTOGRAFIJA: ENSVET

ponedeljek, 18. julij 
ponedeljek, 25. julij

Predprodaja vstopnic  
Posojilnice Bank v Podjuni, KD Pliberk, društveniki KKD Vogrče

KKD Vogrče: 0664 467 3456 (od 16.00 naprej)
 

Rezervacija vstopnic:

PREDSTAVA NA PROSTEM

PRED ŽUPNIŠČEM
PRIČETEK: 21.  

Nadomestni termini:

VOGRČEVOGRČE
www.kulturnidom.at
KKZ: 0463 516243

KATOLIŠKO KULTURNO DRUŠTVO VOGRČE IN OKOLICA I KRŠČANSKA KULTURNA ZVEZA

DOMENDOMEN
Josip Jurčič 

sobota nedelja petek sobota

15. 16. 17. 22. 23. 24.
petek nedelja

julij julij julij julij julij julij
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Prisrčno vabljeni! Herzlich eingeladen!
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Holmec, mejni prehod

Nonča vas

Pliberk

Vič

Celovec/Velikovec

Replje

Vogrče, pred župniščem
avtocesta

Blato



DVORNI GLASBENI VEČER

DITKA 
z ansamblom

&

Vstopnina 5 €, informacije in rezervacije: 02 87 10 285, ticdravograd@dravit.si Območna izpostava Dravograd

petek, 
8. julij, 

ob 20.30

pred 
Dvorcem 
Bukovje


