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Dan za ... izbor prireditev in dogodkov

Koledar prireditev in dogodkov – junij 2017

Kotiček Občine Dravograd  

Napoved dogodka: LADO BIZOVIČAR PRVIČ V DRAVOGRADU

 Pretekli dogodek: V DRAVOGRADU OSREDNJA PRIREDITEV 

ŠPORT IN ŠPAS

Bili smo tam

Obvestila

Ekologija: STEKLENJAK ALI ZIMSKI VRT

Fotografija na naslovnici:  Matic Grudnik
Rok za oddajo vsebin za julijsko-avgustovsko številko je 15. junij 2017.

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, junij  2017. Izdajatelj ne odgovarja za spremembe v programu. Za točnost 
informacij odgovarja prijavitelj prireditve. Promocijski oglasi so avtorski in niso lektorirani.
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Iz našega mesta izhajata dva izjemna glasbenika. 
Borut Mori na harmoniki in Andrej Ofak na ki-
tari sta glasbenika, ki sodelujeta že od otroštva. 
Oba sta akademsko izobražena; študij glasbe sta 
zaključila v Gradcu. Kot solista ali člana drugih 
zasedb sta nastopila na več festivalih, koncertih, 
literarnih večerih in drugih kulturnih prireditvah. 
Skupaj sta posnela glasbo za film Odprava na Hi-
malajo in avtorsko zgoščenko uglasbene poezije 
z naslovom Naj letim. Tokrat bosta predstavila 
čisto nove skladbe, ki sta jih zbrala pod imenom 
Rivers Echoes – Odmevi reke Drave.

Ob 20.30, park Dvorca Bukovje

ODMEVI REKE DRAVE

Več kot 500 nastopajočih se bo zvrstilo pod šo-
torom v Trbonjah, kjer pripravljajo srečanje vseh 
pihalnih orkestrov Koroške, v goste pa so povabili 
tudi pihalni orkester Marezige. Po koncertu bo 
sledila veselica z ansamblom Črna mačka in Evo 
Boto.

Ob 14.00, prireditveni šotor Trbonje
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STRAN Dogajanje v naslednjih tednih. Izbor edinstvenih dogodkov, ki jih gotovo ne bomo zamudili.

DAN ZA ... IZBOR PRIREDITEV IN DOGODKOV

sobota, 10. junij

FESTIVAL DRAVOGRAD 
SUHA
petek, 16. junij

Tudi letos bo v Dravogradu, v cerkvi sv. Vida, po-
tekal Mednarodni festival malih sestavov. S festi-
valom je pričel oktet Suha že pred četrt stoletja, 
kasneje pa se je oktetu Suha kot soorganizator 
pridružil še takratni Dravograjski oktet, tako da bo 
festival pri nas letos potekal že 18. leto. Na leto-
šnjem festivalu bodo poleg stalnic, Okteta Suha 
in Dravograjskega seksteta, nastopili še Piccanto 
iz Avstrije (Salzburg), Cool&Jazzy iz Rusije (Mo-
skva) ter Rusalke iz Radelj ob Dravi. Vstopnina 7 €.

Ob 20.00, cerkev sv. Vida

SREČANJE PIHALNIH 
ORKESTROV KOROŠKE
nedelja, 18. junij

SREČANJE KRAJANOV 
ČRNEČ
nedelja, 18. junij

KS Črneče vabi na družabno srečanje krajanov, ki 
bo na Koboltovi kmetiji na Dobrovi. V kulturnem 
programu bodo sodelovali otroci vrtca in OŠ Čr-
neče ter Kulturno društvo Črneče. Prireditev bo v 
vsakem vremenu. Vljudno vabljeni.

Ob 15.00, Koboltova kmetija

Letos bo na Ojstrici, na kmetiji Srebnik-Plimon, 
med 19. in 25. junijem potekala že 7. likovno-
-kiparska kolonija, kjer se bo družilo in ustvarjalo 
12 umetnikov. Njihova dela bodo predstavili na 
zaključku kolonije na krajevnem prazniku v nede-
ljo. Ob godu Janeza Krstnika bo tudi lepa nedelja. 
Vabljeni!

Ob 13.30, igrišče pred OŠ Ojstrica

4. julija naše mesto praznuje svoj občinski pra-
znik, s praznovanjem začenjamo že zadnji junij-
ski petek. Najprej bo v Dvorcu Bukovje potekala 
slavnostna seja občinskega sveta, na kateri bodo 
podelili priznanja in nagrade. Po seji vas vabimo 
v park Dvorca na Poletno glasbeno noč, kjer vam 
bo igral Pihalni orkester Šentjanž. Na prireditve-
nem prostoru Lukna pa boste lahko uživali v rit-
mih popularne glasbe. Rock Dravograd letos go-
sti odlične koroške glasbenike FaušDur in Stand 
by ter goste Crveno Jabuko.
18.00 dalje, Dvorec Bukovje, prireditveni 
prostor Lukna
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RAZSTAVA LIKOVNE 
SEKCIJE DRAVOGRAD

Likovniki iz Dravograda vsako leto pripravijo pre-
gledno razstavo del njihovih članov. Letos bo to 
še posebej slovesno, saj praznujejo 10. obletnico 
delovanja. Dela bodo na ogled vsak dan v delov-
nem času Infopisarne vse do 25. julija.

Ob 19.00, Infopisarna Dravograd

ALOJZIJEV KONCERT
sreda, 21. junij

Društvo diabetikov Dravograd Polžki vas vabi 
na teraso Hotela Dravograd na jubilejni Alojzijev 
koncert, srečanje Alojzev in Alojzij ter dan odpr-
tih vrat društva diabetikov. Slavnostna govornika 
bosta mariborski nadškof metropolit msgr. Aloj-
zij Cvikl in županja Dravograda Marijana Cigala. 
Nastopili bodo pevski zbor župnije Dravograd, 
ansambel Lilija, Danaja Grebenc, harmonikarski 
orkester PD Dravograd, Cveterška dekleta, an-
sambel Danijele Pečnik, Stare sablje, Lidija Vinšek, 
One plan, Črički, MePZ Črneče, Bicabend in dru-
žinski ansambel Gotiji. Na dogodku bo potekala 
predstavitev društva diabetikov, merjenje krvne-
ga sladkorja in pritiska, ogledali si boste lahko 
razstavo Lubasovih harmonik in predstavitev CD-
-jev Alojza Rožiča. Organizator je ansambel Lilija v 
sodelovanju z Društvom Polžki.

Ob 18.00, terasa Hotela Dravograd

nedelja, 25. junij

KRAJEVNI PRAZNIK IN 
ZAKLJUČEK LIKOVNE 
KOLONIJE

petek, 30. junij

četrtek, 29. junij

PESTER UVOD V 
PRAZNOVANJE 
OBČINSKEGA PRAZNIKA



kskurzija na območje Dravinjske doline z 
ogledi več uspešnih primerov.
Ob 14.00, Dvorec Bukovje

9. MEMORIAL DAMJANA JAMNIKA
Igralo se bo 7+1. Nagrade: pokal za 1., 2. 
in 3. mesto, pokal za najboljšega strelca, 
pokal za najboljšega vratarja in igralca. Za 
hrano in pijačo bo poskrbljeno. Startnina 
znaša 40 € na ekipo. Udeležbo vaše ekipe 
potrdite najkasneje do 5.6. 2017,  Ivanu 
Jamniku na tel. št. 040 464 410 ali Rajku 
Brezovniku na tel. št. 070 797 731.
Ob 9.00, igrišče na Viču

DRUŽINSKE URE AMZS - AMD 
DRAVOGRAD
AMD Dravograd vas tudi letos v sodelova-
nju z AMZS vabi na predstavitev preven-
tivnega ravnanja in varnosti v prometu ter 
veselo druženje, ki bo potekalo med 9. in 
13. uro.
Ob 9.00, pred AMD Dravograd

OD LIPE DO LIPE - "TAKO JE BILO 
NEKOČ"
Srečanje krajanov s kulturnim programom 
na Meži ter obujanjem spominov na delov-

ONL DRAVOGRAD – POKALNI TURNIR 
ONL DRAVOGRAD
Ob 9.00, ŠC - igrišče z umetno travo

SLIKE GEOPARKA KARAVANKE – 
RAZSTAVA
Prireditelj je Kulturni dom Pliberk.
Ob 19.00, Kulturni dom Pliberk

ŽOGARIJA
Otroški nogometni turnir med osnovni-
mi šolami in različne razvedrilne igre. V 
primeru slabega vremena bo prireditev v 
dvorani ŠPiC D.
Ob 9.00 prireditveni prostor Lukna

MUZIKANTENSTAMMTISCH – OMIZJE 
MUZIKANTOV
Nastopajo glasbeniki z obeh strani meje. 
Prireditelja sta Društvo »Musikantenstam-
mtisch« in Kulturni dom Pliberk.
Ob 19.00, Kulturni dom Pliberk

ODPRTJE RAZSTAVE LIKOVNIH DEL 
SAŠE PŠENIČNIK
V programu bodo nastopile Trio Amoro-
so. Razstava bo odprta v delovnem času 
Infopisarne do 27. junija.
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, 1. junij

PETEK, 2. junij

SREDA, 7. junij

KOLEDAR PRIREDITEV IN DOGODKOV / junij 2017

SOBOTA, 10. junij

PODELITEV PRIZNANJ KRVODAJALCEM
Območno združenje rdečega križa Dra-
vograd prireja slovesnost, namenjeno kr-
vodajalcem, ki so v preteklem letu dosegli 
okrogla števila darovanj.
Ob 17.00, Dvorec Bukovje

PETEK, 9. junij

SOBOTA, 3. junij

PREDSTAVA FOTR - LADO BIZOVIČAR
Lado Bizovičar, slovenski televizijski 
voditelj, igralec, občasno tudi pevec, se bo 
občinstvu prvič predstavil v Dravogradu. 
Gostoval bo s svojo predstavo Fotr, ki jo je 
uprizoril že skoraj tristokrat! Vstopnice po 
ceni 12€ si zagotovite v predprodaji v Wolf 
baru in TICu Dravograd ter v Huta baru v 
Vuzenici. Na voljo pa bodo tudi uro pred 
predstavo. V primeru slabega vremena bo 
predstava v ŠPiC D. Več na strani 12.
Ob 21.00, prireditveni prostor Lukna

ne običaje naših dedov in babic. Poskrblje-
no bo tudi za hrano in pijačo.
Ob 16.00, brunarica na Meži

" RIVERS ECHOES – ODMEVI REKE DRA-
VE",  KONCERT BORUTA MORIJA IN 
ANDREJA OFAKA
Borut Mori in Andrej Ofak bosta s koncer-
tom na prostem predstavila svojo novo 
zgoščenko z naslovom Rivers Echoes. 
Podrobnosti preberite na strani 4.
Ob 20.30, park Dvorca Bukovje

LETNI KONCERT UČENCEV GLASBENE 
SEKCIJE KATICA
Letos se bodo učenci predstavili v treh 
koncertih, prvi koncert bo ob 17.00, drugi 
18.00 in tretji ob 19.00 uri.
Ob 17.00, 18.00 in 19.00, Dvorec Bukovje
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SREČANJE KRAJANOV KS ČRNEČE 
POD VAŠKO LIPO
KS Črneče vabi na družabno srečanje 
krajanov, ki bo na Koboltovi kmetiji na 
Dobrovi. V kulturnem programu bodo 
sodelovali otroci vrtca in OŠ Črneče ter 
Kulturno društvo Črneče. Prireditev bo ob 
vsakem vremenu.  Več na strani 4.
Ob 15.00, kmetija Kobolt

TOREK, 20. junij

SOBOTA, 17. junij
KIMPERK TEATER IN NJIHOVE 
NAJVEČJE USPEŠNICE
Nastop uspešne domače dramske skupine 
s projekcijo njihovega novega filma. 
Obljubljajo smeha do solz. Vabljeni. 
Vstopnine ni.
Ob 20.00, prireditveni šotor v Trbonjah

PETEK, 16. junij
MEDNARODNI FESTIVAL DRAVOGRAD 
- SUHA
Tokrat se nam bodo poleg Okteta Suha 
in Dravograjskega seksteta predstavili še 
Piccanto iz Avstrije (Salzburg), Cool&Jazzy 
iz Rusije (Moskva) ter Rusalke iz Radelj ob 
Dravi. Vstopnina je 7 €. Več na strani 4.
Ob 20.00, cerkev sv. Vida

ČETRTEK, 22. junij

PONEDELJEK, 5. junij
RESNIČNE ZGODBE TRAJNOSTNEGA 
RAZVOJA KOT NAVDIH ZA UČENJE IN 
DELO
Intenzivne delavnice na konkretnih prime-
rih dobre prakse iz tujine bodo vsak dan do 
8.6., v petek, 9.6., pa bo potekala strokovna

NEDELJA, 18. junij
SREČANJE PIHALNIH ORKESTROV 
KOROŠKE
Nastopili bodo vsi pihalni orkestri Koro-
ške, kakor tudi gostje, pihalni orkester 
Marezige. Obljubljajo edinstven dogodek, 
tudi z igranjem skupnih koračnic vseh 
500 nastopajočih. Po koncertu veselica z 
ansamblom Črna mačka in Evo Boto.
Ob 14.00, prireditveni šotor v Trbonjah

SREDA, 21. junij
ALOJZIJEV KONCERT IN DAN ODPRTIH 
VRAT DRUŠTVA DIABETIKOV POLŽKI
Jubiljeni koncert bodo obeležili številni 
nastopajoči ter  nadškof metropolit msgr. 
Alojzij Cvikl in županja Dravograda Ma-
rijana Cigala.  Organizator je ansambel 
Lilija v sodelovanju z Društvom Polžki. 
Več preberite na strani 5.
Ob 18.00, terasa Hotela Dravograd



IX. memorial Damjanu Jamniku
nogometni turnir 

na športnem igrišču Vič,
v soboto, 10. junija 2017,  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 vratarja in 
igralca.

Za hrano in pijačo bo poskrbljeno.

Startnina znaša 40 € na ekipo. Udeležbo vaše 
ekipe potrdite najkasneje do 5.6.2017,  Ivanu 
Jamniku na tel.  040 464 410 ali Rajku Brezovniku 
na tel.  070 797 731.

Vabljeni!  
                        
                                                   ŠPORTNO DRUŠTVO VIČ

KAMP ROBERTA KORENA 2017
Nogometna šola Dravograd prireja pet-
dnevni kamp za mlade nogometaše.
Od 26. do 30.6, ŠC Dravograd

ŠENTJANŽEVO
KS Šentjanž vabi krajane vseh zaselkov na 
lepo nedeljo ter zabavno druženje. Tokra-
tna posebnost bo tekma v in-line slalomu.
Od 11.00, Prireditveni prostor pri Yagababi

ZAKLJUČNA PRIREDITEV OŠ NEZNANIH 
TALCEV DRAVOGRAD
Ob zaključku šolskega leta bo proslava ob 
dnevu državnosti in podelitev priznanj, 
nagrad ter svečani vpis učencev v Zlato 
knjigo.
Ob 10.30, OŠ Neznanih talcev Dravograd

OSREDNJA OBČINSKA PROSLAVA OB 
DNEVU DRŽAVNOSTI
V kulturnem programu bodo nastopali: 
pevca Kristina in Aljaž Ravnjak, harmoni-
kar Vili Korošec ter učenci OŠ Šentjanž in 
OŠ Neznanih talcev Dravograd, ki bodo 
prebirali svoje nagrajene domovinske 
spise in pesmi. V sklopu proslave bosta 
potem še otvoritev razstave "Sabljanje. 
Veščina. Tradicija. Šport." ter demonstra-
cija različnih panog sabljanja na dvorišču 
dvorca.
Ob 18.00, Dvorec Bukovje Dravograd

KONCERT MLADE PODJUNE
Prireditelj je MePZ Podjuna.
Ob 19.00, Kulturni dom Pliberk

YAGAFEST 2017 - OPEN AIR FESTIVAL
Zabavali vas bodo DJ-ji,  Kingston in MI2.
Ob 22.00, Prireditveni prostor pri Yagababi
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ZAKLJUČEK PRIMAFOTO KOŠARKAR-
SKEGA TABORA 2017
Na dravograjskih košarkaških igriščih 
bomo tudi letos gostili mlade košarkaše iz 
cele Slovenije na petdnevnem taboru, ki 
se bodo za konec pomerili na zaključnem 
turnirju ter ob koncu prejeli priznanja.
Ob 16.00, prireditveni prostor Lukna

PETEK, 23. junij

KOLEDAR PRIREDITEV IN DOGODKOV /  junj 2017

ČETRTEK, 29. junij
RAZSTAVA OB 10. OBLETNICI DELO-
VANJA LIKOVNE SEKCIJE KD DRUŠTVA 
DRAVOGRAD
Razstava bo odprta do 25. julija v delov-
nem času Infopisarne. Podrobnosti na 
strani 5.
Ob 19.00, Infopisarna Dravograd

ZAKLJUČNI KONCERT  GLASBENE ŠOLE 
DEŽELE KOROŠKE
Nastopajo učenci oddelka GŠ z gosti. Prire-
ditelja sta Slovenska glasbena šola Dežele 
Koroške in Kulturni dom Pliberk.
Ob 19.00, Kulturni dom Pliberk
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PETEK, 30. junij
SLAVNOSTNA SEJA OBČINSKEGA 
SVETA S PODELITVIJO PRIZNANJ IN 
NAGRAD
Kot je že v navadi bodo na slavnostni 
seji občinskega sveta v dvorani Dvorca 
Bukovje  podelili občinska priznanja in na-
grade letošnjim dobitnikom. V kulturnem 
program bo nastopila harfistka ...
Ob 18.00, Dvorec Bukovje

POLETNA NOČ – KONCERT PIHALNEGA 
ORKESTRA ŠENTJANŽ
Po svečani seji se bo naš najštevilčnejši 
pihalni orkester v idiličnem okolju parka 
Bukovje predstavil s koncertom na pro-
stem.
Ob 20.00, park Dvorca Bukovje

ROCK DRAVOGRAD
Rock Dravograd letos gosti odlične ko-
roške glasbenike FaušDur in Stand by ter 
goste Crveno Jabuko.
Ob 21.00, prireditveni prostor Lukna

SOBOTA, 24. junij
YAGAFEST 2017 - OPEN AIR FESTIVAL
Drugi dan nas bodo zabavali DJ-ji,  Po-
skočni muzikantje in Peter Grašo.
Ob 22.00, Prireditveni prostor pri Yagababi

NEDELJA, 25. junij

SREDA, 28. junij

KRAJEVNI PRAZNIK IN ZAKLJUČEK 
KIPARSKO SLIKARSKE KOLONIJE NA 
OJSTRICI
Pred prireditvijo bo lepa nedelja s slovesno 
mašo in procesijo ob 10.00 uri. Več na 
strani 5.
Ob 13.30, igrišče pred OŠ Ojstrica

PONEDELJEK, 26. junij



JAVNI RAZPISI  ZA DODELITEV PRORAČUNSKIH 
SREDSTEV V LETU 2017

Na spletni strani Občine Dravograd https://www.dravograd.si/razpisi-objave/javni-
-razpisi so objavljeni naslednji javni razpisi:

1. Javni razpis za zbiranje predlogov za  sofinanciranje programov športa, ki jih bo 
občina sofinancirala iz občinskega proračuna za leto 2017.

Rok za oddajo vloge je 31. maj 2017.

2. Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in spodbujanje  razvo-
ja kmetijstva in podeželja v Občini Dravograd v letu 2017.

Rok za oddajo vloge je 20. junij 2017.

3. Javni razpis za razdelitev proračunskih sredstev Občine Dravograd za leto 2017 za 
sofinanciranje programov drugih društev in organizacij.

Rok za oddajo vloge je 22. junij 2017.

4. Javni razpis za razdelitev proračunskih sredstev Občine Dravograd za leto 2017 za 
sofinanciranje programov turistične dejavnosti.

Rok za oddajo vloge je 22. junij 2017.

5. Javni razpis za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih 
naprav na območju  Občine Dravograd v letu 2017.

Rok za oddajo vloge je 23. junij 2017.

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

OSREDNJA PRIREDITEV OB  DNEVU DRŽAVNOSTI  
petek, 23.junij 2017, Dvorec Bukovje

OSREDNJA PROSLAVA
Slavnostna dvorana

V kulturnem programu nastopajo: 
- pevca Kristina in Aljaž Ravnjak, 
- harmonikar Vili Korošec ter 
- učenci OŠ Šentjanž in 
  OŠ Neznanih talcev Dravograd.

ob 18.00

OTVORITEV RAZSTAVE
SABLJANJE. Veščina. Tradicija. 
Šport.
Preddverje v pritličju dvorca

- razstava Vojaškega muzeja 
Slovenske vojske,
- avtorica razstave: Simona Pörš, VM 
SV,
- oblikovanje razstave: Mat-Format, 
Ljubljana.

ob 19.00

PREDSTAVITEV SABLJANJA
Dvorno dvorišče

Predstavniki Sabljaške zveze 
Slovenije različnih starostnih skupin 
bodo v dvobojih demonstrirali 
različne panoge sabljanja.

ob 19.20
Vabljeni!

Območna izpostava Dravograd
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KOTIČEK OBČINE DRAVOGRAD
Obvestila in informacije občinske uprave



LADO BIZOVIČAR PRVIČ V 
DRAVOGRADU

LADO BIZOVIČAR, SLOVENSKI TELEVIZIJSKI VODITELJ, IGRALEC, OBČASNO TUDI PEVEC, TRENUTNO PA 
NA TELEVIZIJSKIH EKRANIH ZABAVEN KOT ŽIRANT V ODDAJI ZVEZDE PLEŠEJO, SE BO OBČINSTVU PRVIČ 
PREDSTAVIL V DRAVOGRADU. NA PRIREDITVENEM PROSTORU LUKNA BO GOSTOVAL S SVOJO PREDSTAVO 
FOTR, KI JO JE UPRIZORIL ŽE SKORAJ TRISTOKRAT!

P  ostati oče ni posebej zapleteno, se pa za-
plete takoj za tem. Sveže pečeni oče pri-
haja z besedo na dan. Ni ati, ni oči, ni ata 

in ni tata ...  Lado Bizovičar je FOTR!

Lado Bizovičar, ki se je na odrskih deskah odre-
zal že v predstavah 5moških.com in Ženske & 
moški.com ter Nataša Barbara Gračner, ki se je 
kot režiserka proslavila z uspešnico Jamski člo-
vek, sta se izkazala kot izvrsten tandem.

Monokomedijo islandskega avtorja Bjarnija 
Haukurja Thorssona sta predelala, ji vdahnila

svežino lastnih izkušenj ter zabavnih anekdot 
prijateljev in znancev in jo popestrila z družin-
skim filmčkom, v katerem se v vlogi Ladove 
žene odlično znajde Katarina Čas. Nastala je 
duhovita izpoved o objemih in poljubih, majh-
nih in velikih odločitvah, testu nosečnosti z 
modrim rezultatom, ginekologu, požrešni ženi, 
velikem trebuhu, neopisljivem rojstvu ter neo-
bhodnih spremembah, ki sledijo - neprespanih 
nočeh, utrujenosti, umazanih plenicah, dragih 
igračah in mulcu, ki si ga je kljub vsemu želel. 
Fotr je monokomedija, Lado je na odru z mi-
krofonom, Katarina na platnu v ozadju.

Za vse fotre in mame, bodoče, aktualne in osta-
le ... Preverite, kako se v vlogi fotra počuti Lado, 
in sicer v četrtek, 22.6., ob 21. uri v Lukni! 

Vstopnice po ceni 12€ si zagotovite v predpro-
daji v Wolf baru in TICu Dravograd ter v Huta 
baru v Vuzenici. Na voljo pa bodo tudi uro pred 
predstavo.

V primeru slabega vremena bo predstava v 
športni dvorani ŠPiC D. Pridite in se nasmejte!
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NAPOVED DOGODKA
BESEDILO: Katja Čevnik, FOTOGRAFIJA : www.zurnal24.si
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V SOBOTO, 13. MAJA, JE PRED DVORANO ŠPIC D IN NA IGRIŠČU Z UMETNO TRAVO POTEKALA PRI-
REDITEV ŠPORT IN ŠPAS, DRUŽENJE IN GIBANJE VSEH GENERACIJ.  OBENEM SO RAZGLASILI ŠE PERS-
PEKTIVNE MLADE ŠPORTNIKE IN ŠPORTNIKA LETA 2016 V OBČINI DRAVOGRAD.

P rireditev Šport in špas je bila zasnovana 
pred desetimi leti z namenom medgene-
racijskega druženja. Zdaj je prerasla v do-

godek, ki se vsako leto odvija na isti dan na raz-
ličnih koncih Slovenije, organizatorji pa vsakič za 
osrednjo prireditev izberejo drug kraj.

Tokrat so se zaradi dobrih odzivov pri organi-
zaciji ostalih športnih prireditev odločili za Dra-
vograd. 

K sodelovanju so povabili Vrtec Dravograd, 
OŠ NT Dravograd in Javni zavod Dravit, ti 
pa so poskrbeli za dogajanje na sami prireditvi. 
Obiskovalci so se lahko preizkusili v različnih 
športnih veščinah (igre z žogo, spretnostne 
igre, balinanje …), seznanili so se z delom ga-
silcev, policije in vojske, lokalna društva (inva-
lidi, diabetiki, upokojenci, čebelarji, ponudniki 
domačih izdelkov in obrti …) so predstavila 
svojo ponudbo. 

Organizatorji so pripravili tudi dva pohoda: na 
Grajsko bajto s predstavitvijo lovskega dru-
štva in na Ribiški dom s predstavitvijo ribiške 
družine ter kolesarjenje na Vič. 

Poskrbljeno je bilo za hrano in pijačo, za dobro

vzdušje je skrbel Damjan Zih.

Po končani prireditvi je sledil še krajši kulturni 
program, ki so ga pripravili učenci OŠ Dravo-
grad, vmes pa so razglasili še perspektivne 
športnike in športnika leta 2016 v občini Dra-
vograd. 

Za najboljšo mlado športnico do 15. leta sta-
rosti je priznanje prejela namiznoteniška igral-
ka Nuša Kadiš, za najboljšo športnico v mla-
dinski kategoriji je bila razglašena košarkarica 
Maja Antolič Prosenjak, najboljši športnik 
leta 2016 pa je zopet postal jadralni padalec 
Matjaž Ferarič. Letos so podelili še dve pri-
znanji za izjemne dosežke v športu, prejela 
sta ju Franc Svetec in Marijan Pušnik.

Nagrajencem iskreno čestitamo, vas pa vabi-
mo na katero izmed bližajočih se športnih pri-
reditev.

V DRAVOGRADU OSREDNJA 
PRIREDITEV ŠPORT IN ŠPAS

PRETEKLI DOGODEK
BESEDILO: Katja Čevnik, FOTOGRAFIJE:  Matic Grudnik
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Koncert skupine Stand by, 
22.4. 2017
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Proslava ob dnevu upora, 
25.4. 2017
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Praznovanje ob prazniku 
dela, 1.5. 2017
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Spominska svečanost pri 
spomeniku v Črnečah, 8.5. 

Odprtje razstave Marine 
Štamulak, 8.5. 2017

Otvoritev ceste  proti 
Nedoku, 12.5. 2017
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Koncert GP Trbonje, 14.5.  2017

Koncert MoPZ Štefan 
Goršek Čaki, 21.5. 2017
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OBVESTILA
Obvestila društev in drugih organizacij

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 2017.

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 2017.

PLANINSKO DRUŠTVO DRAVOGRAD

PLEŠIVEC (LOŠKA STENA) - sobota, 17. junij 2017

Vodnik in prijave:  Jaka Kotnik, 041 332 884 ali jaka.kotnik@gmail.com .
Tura:  Z Z- zelo zahtevna pot, 8 ur hoje.
Prevoz:  Osebni avtomobili.
Opis ture:  Plešivec je najbolj vzhodni dvatisočak v grebenu Loške stene. Z 2184 m viso-
kega vrha se nam odpre lep razgled na Mangart, Jalovec in ostale vrhove nad dolinama 
Loške Koritnice in Bavšice. Naše izhodišče bo Loška Koritnica (780 m). Sledi rahel vzpon po 
dolini, nato pa vstop v zelo zahtevno zavarovano pot. Zadnji del vzpona poteka po strmih 
travnatih pobočjih. Sestopili bomo po lažji planinski poti v dolino Bavšico.

KOLESARSKI IZLET NA ROGLO - sobota, 10. junij 2017

Vodnik in prijave:  Danilo Golob; 031 316 430, danilo.golob@ktv-ravne.net .
Dolžina kolesarske poti: 53,5 km. 
Višinski metri: 1510 m.
Zahtevnost ture: V4 / S3.
Trajanje ture: 3:30 h - pri povprečni hitrosti 15 km/h.
Podlaga poti: 43,64 km makadamske poti, 1,75 km kolovoza, 8,39 km asfalta.
Opis ture:  Kolesarska pot povezuje razdrobljene kmetije – celke in prostrana gozdna in 
prisojna pobočja Pohorja.

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



STEKLENJAK ALI ZIMSKI VRT

S once oskrbuje Zemljo s svetlobno in toplo-
tno energijo že milijarde let. S tem omogoča 
obstoj življenja na Zemlji. Sončna energija je 

stalen in praktično neizčrpen vir energije. V manj 
kot dveh tednih pade na Zemljo več energije kot 
znašajo vse doslej znane zaloge fosilnih goriv.

V zadnjem času se načrtovalci stanovanjskih 
zgradb vse bolj poslužujejo tako imenovane pa-
sivne solarne arhitekture, katere eden najbolj 
reprezentativnih elementov je steklenjak. Drugo 
razširjeno ime zanj je zimski vrt, saj se njegova 
energetska namembnost skoraj vedno kombinira 
z bivalno funkcijo.

Predvsem v prehodnem obdobju (to je spomladi 
in jeseni) predstavlja zimski vrt dodaten bivalni 
prostor, ki je idealen za preživljanje prostih trenut-
kov, temu primerno mora biti tudi opremljen. Tam 
mesto najde obilo zelenja, ki ga v poletnih mese-
cih preselimo na prosto.

Pri javnih zgradbah so s steklenimi konstrukcijami 
pokriti npr.: vrtovi restavracij, dodatne trgovske 
površine, stopnišča itd. Pri obstoječih stanovanj-
skih zgradbah steklenjaki nastajajo s predelavo 
balkonov in teras predvsem ob dnevnih prostorih 
in jedilnicah.

Običajna izvedba zimskega vrta je posebna stekle-
na konstrukcija na južni in redkeje na vzhodni ali 
zahodni strani zgradbe. V tako prigrajenem pro-
storu, ki praviloma ne sme biti dodatno ogrevan, 
se zaradi sončnega sevanja ustvarijo ugodne no-
tranje temperature. Te zadoščajo za bivanje ljudi-
-predvsem v prehodnem obdobju - kakor tudi za 
prezimovanje številnih rastlin.

S stališča energetske učinkovitosti je učinek stekle-
njaka dvojni:

1. Z izgradnjo steklenjaka pridobimo prostor, ki se 
ogreva s sončno energijo. Del toplote počasi pre-
haja skozi stene tudi v prostore za steklenjakom.

2. Hkrati so tudi toplotne izgube iz prostorov za 
steklenjakom manjše, ker ne mejijo več na zuna-
njost. Poleg manjših toplotnih izgub je manjše 
tudi nihanje temperatur v teh prostorih.    

Zimski vrt torej predstavlja toplotni medprostor 
med bivalnimi prostori in okolico. Zastekljen pro-
stor absorbira sončno sevanje. Po določenem času 
se v njem vzpostavi ravnotežna temperatura, ki je 
višja od temperature okolice. Zaradi tega so toplo-
tne izgube prostorov za steklenjakom nižje.

Pri zahtevnejših izvedbah lahko s posebnim siste-
mom odprtin ogret zrak vodimo v zgradbo in tako 
toplozračno ogrevamo prostore za steklenjakom.

EKOLOGIJA26
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