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

Satchmo dixie band

DVORNI GLASBENI VEČER

Maja Založnik 

petek 
4. avgust
ob 20.30

pred 
Dvorcem 
Bukovje

VSEBINA
Stičišče od 30. junija do 31. avgusta 2017

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

Koledar prireditev in dogodkov – od 30. junija do 31. avgusta 2017

Kotiček Občine Dravograd  

Napoved dogodka: POLETNI DVORNI GLASBENI VEČERI

Pretekli dogodek: FESTIVAL DRAVOGRAD – SUHA PONOVNO 

NAVDUŠIL OBČINSTVO 

Bili smo tam

Ekologija: ENSVET, ENEGETSKO SVETOVANJE ZA OBČANE

Obvestila

Promocija zdravja: PATRONAŽNA SLUŽBA DRAVOGRAD

Fotografija na naslovnici:  Matic Grudnik
Rok za oddajo vsebin za  septembrsko številko je 15. avgust 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, julij  2017. Izdajatelj ne odgovarja za spremembe v programu. Za točnost infor-
macij odgovarja prijavitelj prireditve. Promocijski oglasi so avtorski in niso lektorirani.
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DAN ZA ... IZBOR PRIREDITEV IN DOGODKOV



TEKMOVANJE V LOVU RIB S PLOVCEM
Maraton dvojic.
Ob 7.00, Ribnik Brdinje

ODPRTJE RAZSTAVE LIKOVNIH DEL 
FRANCA RASINGERJA
Franc Rasinger je uveljavljen slikar iz av-
strijske Koroške z obsežnim, v zgodovino in 
družbeno okolje zazrtim, opusom. Bistvo 
njegovega slikarstva je izredna enotnost 
in kontinuiranost med podobo in besedo, 
Rasingerjeve slike pa so v svojem umetni-
škem in likovnem izrazu postale komu-
nikacija med sedanjostjo in preteklostjo.  
Razstava bo na ogled v delovnem času 
Infopisarne vse do 1. septembra.
Ob 19.00, cerkev sv. Vida

ODPRTJE OBMOČNE LIKOVNE 
RAZSTAVE
Razstavljajo člani Likovne sekcije Kulturne-
ga društva Dravograd na temo Velika črta. 
Razstava bo na ogled v delovnem času 
Infopisarne vse do 1. septembra.
Ob 19.00, Infopisarna Dravograd

OD LIPE DO LIPE
Vabi KS Dravograd in Terenski odbor Vič.
Ob 13.00, športno igrišče Vič

POLETNI  DVORNI GLASBENI VEČERI – 
DITKA ČEPIN Z ANSAMBLOM
Prepoznavna koroška pevka Ditka je pred 
kratkim v sodelovanju s pisateljem Ferijem 
Lainščkom izdala svojo drugo zgoščenko 
Ne spreminjaj me, ki jo bo predstavila tudi 
vam. Seveda pa ne bodo manjkale tudi 
njene starejše uspešnice. Vstopnina je 5 €. 
Poskrbljeno bo tudi za pijačo. V primeru 
dežja bo koncert v drvorani dvorca.
Podrobnosti na strani 10.
Ob 20.30, pred Dvorcem Bukovje

OD LIPE DO LIPE
Vabi KS Dravograd in Terenski odbor 
Vrata.
Ob 13.00, pri cerkvi sv. Magdalene

ODPRTO HITROPOTEZNO ŠAHOVSKO 
PRVENSTVO ZA POKAL OBČINE 
DRAVOGRAD
Ob 17.00 uri, Grajska bajta

SLAVNOSTNA SEJA OBČINSKEGA 
SVETA S PODELITVIJO PRIZNANJ IN 
NAGRAD
Kot je že v navadi bodo na slavnostni seji 
občinskega sveta v dvorani Dvorca Bukov-
je  podelili občinska priznanja in nagrade 
letošnjim dobitnikom, ki so navedeni na 
strani 8. V kulturnem programu bo nasto-
pil Ofak Andrej.
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 
prostem.
Ob 20.00, park Dvorca Bukovje

SRBSKI TRUBAČI
Pred sobotno Zlato trobento Dravograda 
nas bodo srbski trubači ogrevali  s koncer-
tom na Ribiškem domu.
Ob 20.00, Ribiški dom

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

Športni dogodki

Turizem

Mladinske dejavnosti

Drugi dogodki

IZBOR PRIREDITEV IN DOGODKOV V BARVAH

Kulturni dogodki
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PETEK, 30. junij

POLETNI  DVORNI GLASBENI VEČERI 
– SATCHMO DIXIELAND BAND CELJE 
TER DUO MAJA ZALOŽNIK IN TADEJ 
GRUŠKOVNJAK 
Satchmo dixie band izvaja najpopular-
nejše evergreene v dixieland preobleki in 
skladbe Louisa Armstronga. Poskrbijo tudi 
za primerna stilska oblačila, ki poudarjajo 
glasbeni karakter in zabavljaštvo. Maja 
Založnik in Tadej Gruškovnjak pa za vas 
pripravljata program zlate slovenske 
popevke. Vstopnina je 5 €.
Ob 20.30, pred Dvorcem BukovjeNEDELJA, 23. julija

KOLEDAR PRIREDITEV IN DOGODKOV od 30. junija do 31. avgusta

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

RAZSTAVA ČLANOV DRUŠTVA UPOKO-
JENCEV DRAVOGRAD
Ob 10.00, prostori DU Dravograd v Trgu

KNEDL ZA CMOK
Srečanje starejših občanov Dravograda, 
na katerem boste za cmok dobili "knedle".
Ob 11.00, prireditveni prostor Lukna

10. DRŽAVNI FESTIVAL MALIH 
INSTRUMENTALNIH SKUPIN
Ob 17.00, cerkev sv. Vida

ZLATA TROBENTA DRAVOGRADA
Nastop Brass band Radlje ter srbskih 
trubačev in folklore. Iz Srbije prihajajo 
orkester "Dragacevske trube" iz Guce in 
plesalci KUD Abrašević.
Ob 18.00, prireditveni prostor Lukna

GAVDA OB OBČINSKEM PRAZNIKU
Zabavali nas bodo Nina Pušlar in D`žur 
band.
Ob 21.00, prireditveni prostor Lukna

SOBOTA, 1. julij

NEDELJA, 2. julij

PETEK, 28. julij

SOBOTA, 15. julij

TOREK, 25. julij

avgust 2017

PETEK, 4. avgust

PETEK, 18. avgust
PIKNIK DRUŠTVA UPOKOJENCEV
Člane Društva upokojencev Dravograd 
vabimo na  poletni piknik z živo glasbo in 
bogatim srečelovom.
Ob 13.00, Kmetija Vrajenk Vič

SOBOTA, 8. julij
TEKMOVANJE V LOVU RIB S PLOVCEM – 
MEMORIAL KOROŠKIH RIBIČEV
Ob 7.00, Ribnik Brdinje

SOBOTA, 19. avgust

SOBOTA, 26. avgust
RIBIŠKI CAR-CARICA
Tekmovanje v talnem ribolovu na najtežjo 
ribo.
Ob 12.00, tekmovalna trasa Rener Libeliče

Popravek
V Informatorju se je v tekstu intervjuja z direk-
torico GZS OZ Koroška pojavila napaka, zato 
popravljamo naveden podatek in se (v njenem 
imenu) zahvaljujemo za razumevanje.
Neto dodana vrednost na zaposlenega znaša v 
družbah 40.101 €, pri samostojnih podjetnikih 
pa 14.653  € na zaposlenega.



KOTIČEK OBČINE DRAVOGRAD
Obvestila in informacije občinske uprave
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DOBITNIKI NAZIVA ČASTNI OBČAN, NAGRADE, 
PRIZNANJ  IN ZLATIH GRBOV OBČINE DRAVOGRAD 

ZA LETO 2017

V sklopu dogodkov ob prazniku naše občine bodo dobitnikom s strani Občinskega sveta po-
deljeni naziv častni občan, nagrada in priznanja občine za leto 2017. 

NAZIV ČASTNI OBČAN občine Dravograd   »v znak spoštovanja, pozornosti in v zahvalo za 
pomoč pri razvoju občine ter zagotavljanju trajnega pomena za razvoj, ugled in promocijo 
občine« prejme 
gospod Matija KAVTIČNIK.

NAGRADO občine Dravograd »za izjemne uspehe na posameznih področjih življenja in dela, 
ki prispevajo k razvoju in ugledu občine, življenju v občini ter podobi krajev« prejme
SADJARSKO DRUŠTVO DRAVOGRAD.

PRIZNANJE občine Dravograd  »za enkratne - izjemne dosežke in kot vzpodbudo za nadaljnje 
strokovno delo in aktivnosti na posameznih področjih življenja in dela« prejmejo
-   LOVSKO DRUŠTVO BUKOVJE-OTIŠKI VRH na področju negospodarskih dejavnosti in 
    dejavnosti splošnega pomena,
-   PODJETJE  MONTER DRAVOGRAD  d.o.o. na področju gospodarskih dejavnosti,
-   Gospa JOŽEFA SREBOTNIK ZALESNIK na področju kulturne dejavnosti.

ZLATI GRB občine Dravograd v letu 2017 prejmejo:
-   HYGAL d.o.o.,
-   KRISTAL STEKLARSTVO d.o.o.,
-   gospod ŠTRIGL Anton,
-   gospod KOTNIK Franc.

Zlati grb občine Dravograd podeljuje županja Občine Dravograd kot znak spoštovanja, po-
zornosti in v zahvalo za pomoč pri razvoju občine ter za prispevek pri uveljavljanju njenega 
ugleda. 



OBČINA DRAVOGRAD

CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA

PODELITEV NAGRAD

V zahvalo za sodelovanje in vzpodbudo pri 
prakticiranju trajnostne mobilnosti se je 
srečanje pričelo s podelitviijo nagrad. Županja
Občine Dravograd ga. Marijana Cigala je 
izžrebancem podelila naslednje nagrade:

1. nagrado (1 x električno kolo) je prejel g. 
Rafael Črešnik, Dravograd;

2. nagrado (1 x kolesarska čelada) je prejel g. 
Anton Pečovnik, Dravograd;

3. nagrado (1 x pohodniške palice) je prejela 
ga. Marija Florjančič, Dravograd.

Nagrajenka ga.Marija Florjančič

REZULTATI ANALIZE

V strnjeni predstavitvi opravljenih analiz in 
anket, so izvajalci izpostavili nekaj ne najbolj 
razveseljivih dejstev. Med splošnimi 
pokazatelji kakovosti življenja v občini, 
za katere sicer ni v celoti kriv promet in način 
mobilnosti, je zaskrbljujoča stopnja 
umrljivosti, še posebej zaradi bolezni srca in 
ožilja, ki so v Dravogradu nad slovenskim 
povprečjem. Odvisnost od avtomobila je v 
občini visoka, saj Dravograjčani posedujejo 
527 osebnih avtomobilov na tisoč 
prebivalcev, kar je tudi nad slovenskim 
povprečjem. Prebivalstvo v občini se stara, 
delež starejših od 65 let je narasel na 18,9%, 
kar sicer ni izstopajoče visoko, a se bo 
prebivalstvo še naprej staralo. Veliko število 
prebivalcev občine dela v drugih občinah 
(takšnih je po statističnih podatkih 1890) in 
čez mejo.

Med pokazatelji prometnega sistema v 
občini bi si želeli izboljšati stopnjo prometne 
varnosti, saj smo v preteklem petletnem 
obdobju zabeležili štiri nesreče s smrtnim 
izzidom ter 19 takšnih s huje poškodovanimi. 
Resna zavora za gospodarske ambicije občine 
je njena prometa odrezanost ter usihajoč 
pomen železnice.

PROMETNI IZZIVI, PRIORITETE IN SCENARIJI
V SKLOPU PRIPRAVE CELOSTNE PROMETNE STRATEGIJE (CPS) OBČINE DRAVOGRAD SMO 24.5.2017, V MALI DVORANI ŠPIC D, 
IZVEDLI ČETRTO JAVNO RAZPRAVO IN DELAVNICO Z NASLOVOM »UKREPI«. DOGODEK JE BIL NAMENJEN STRNJENI 
PREDSTAVITVI ANALIZ IN ANKET, KI SO BILE IZVEDENE MED DELEŽNIKI IN OBČANKAMI TER OBČANI OBČINE DRAVOGRAD TER 
NA PODLAGI TEH UGOTOVITEV PRIPRAVLJENEM SPISKU UKREPOV. 

OBČINA DRAVOGRAD

DRAVOGRAD

Avtomobil
95%

Taksi
Kolo
Motorno kolo

0%

Peš
4%

JPP
1%

Po drugi strani se lahko občina pohvali z 
nekaterimi dosežki. Izvaja do otrok prijazen 
prevoz šoloobveznih otrok, veliko izboljšav je 
bil narejeno na področju peš in kolesarskega 
prometa, veliko projektov je v pripravi in 
pripravljenih.

Občani so v svojih anketnih odgovorih tudi 
podali jasno usmeritev za pripravo ukrepov, 
predvsem pa prioritet:

Prometna varnost otrok, pešcev, kolesarjev
Dostop do pomembnih ustanov 
(zdravstveni dom, pošta,..) prilagojen vsem 
uporabnikom 
Boljše ceste (vzdrževanje, označevanje,..)

Izboljšati stanje prometne varnosti 
Izkoristiti potencial hoje in kolesarjenja 
Izkoristiti turistične danosti občine in okolice

V diskusiji, ki je sledila analizi, so navzoči 
poudarili nekatere objektivne okoliščine, ki 
vplivajo na realizacijo pričakovanj in želja:

Višja tveganja prometne varnosti in 
izpostavljenost hrupu in emisijam bremenijo 
predvsem občane ob glavnih prometnih 
koridorjih – državnih cestah, kjer ima občina 
omejene možnosti neposredno ukrepati.

Povsem drugačne probleme čutijo 
prebivalci oddaljenejših, hribovskih naselij in 
zaselkov, ki si želijo predvsem dobro 
vzdrževano infrastrukturo in boljšo splošno 
dostopnost, kar je za občino zahteven 
�nančni zalogaj.

JAVNA RAZPRAVA IN DELAVNICA

Udeleženci javne razprave so nato ovrednotili 
pripravljene ukrepe razporejene v pet stebrov: 

Med ukrepi, ki promovirajo hojo, so postavili 
na prvo mesto »obnova dotrajanih peš 
poti«. 
Na področju kolesarjenja predvsem 
»vzpostavitev varnih kolesarskih poti 
do osnovnih šol«. 
Na področju javnega potniškega prometa 
»boljšo usklajenost voznih redov med 
avtobusom in vlakom«. 
Na področju motoriziranega cestnega 
prometa pa »preusmeritev daljinskega 
in tranzitnega prometa iz občinskega 
središča«.

Na podlagi zbranih strokovnih analiz, 
pričakovanj in želja občanov ter objektivnih 
možnosti občine, bo sestavljen dokončni 
akcijski načrt ukrepov, ki bo predložen 
občinskemu svetu.

 

•
•

•

•
•
•

•

•

•

•

Četrta javna razprava in delavnica v mali dvorani Špic D 

Način potovanja na delo v občini Dravograd



POLETNI DVORNI GLASBENI VEČERI

PRIJETNE POLETNE VEČERE BOSTE OB DOBRI GLASBI LAHKO PREŽIVLJALI V PARKU DVORCA BUKOVJE. 
OBETAJO SE NAM ROMANTIČNE PESMI, POSKOČNI DIXIE RITMI IN VEČER ZLATE SLOVENSKE POPEVKE, 
ZATO NE SMETE MANJKATI.

P oletne dvorne večere sta  junija v par-
ku Bukovje otvorila domačina, Andrej 
Ofak in Borut Mori, s predstavitvijo svoje  

nove zgoščenke The Echoes of River Drava 
(Odmevi reke Drave).

Nadaljevala jih  bo 15. julija koroška pev-
ka Ditka s svojim  ansamblom. Najbolj 
poznana je po hitu Ne bodi kot drugi. Pred 
kratkim je v sodelovanju s pesnikom in  pi-
sateljem Ferijem Lainščkom izdala svojo 
drugo zgoščenko Ne spreminjaj me, ki jo 
bo predstavila tudi vam. Seveda pa ne bodo 
manjkale tudi njene starejše uspešnice.

Ljubitelji poskočnih ritmov boste lahko pri-
šli na svoj račun 4. avgusta. Takrat v goste 
prihaja Satchmo dixie band, celjski dixi-
eland ansambel, eden vodilnih v Sloveniji, 
ki goji ta glasbeni stil in s svojimi izvirnimi 
priredbami slovenske in svetovne popular-
ne glasbe preseneča in navdušuje občin-
stvo na številnih koncertih doma in v tujini. 

Izvajajo najpopularnejše evergreene v 
dixieland preobleki in skladbe Louisa 
Armstronga. Poskrbijo tudi za primer-
na stilska oblačila, ki poudarjajo glas-
beni karakter in zabavljaštvo izvajalcev. 

Isti večer pa  Maja Založnik in Tadej Gru-
škovnjak za vas pripravljata program  zlate 
slovenske popevke, na katerem boste lah-
ko slišali skladbe, kot so: Med iskrenimi lju-
dmi, Poletna noč, Orion, Mlade oči in druge. 
Starejše slovenske popevke so tiste, v katerih 
se skrivajo osebne zgodbe ljudi in imajo no-
stalgičen pridih.
 
Iskrena besedila, čustva, melodičnost in kva-
liteta takratnih izvajalcev ter avtorjev naredi-
jo to glasbo zelo posebno. 

Vstopnina za posamezni dogodek je 5€.
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NAPOVED DOGODKA
BESEDILO: Katja Čevnik 
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FESTIVAL DRAVOGRAD – SUHA 
PONOVNO NAVDUŠIL OBČINSTVO

FESTIVAL MALIH VOKALNIH SESTAVOV, KI GA NA SUŠKEM GRADU PRIREJAJO ŽE 25 LET, V DRAVO-
GRADU PA 18 LET, JE PONOVNO PRITEGNIL VELIKO ŠTEVILO OBISKOVALCEV, KI SO BILI NAD SLIŠANIM 
VEČ KOT NAVDUŠENI.

F estival združuje oktete in male vokalne 
zasedbe iz Slovenije, Avstrije in drugih 
evropskih držav, jim omogoča kulturno 

izmenjavo in skupne nastope. S tem želijo pri-
reditelji spodbujati toleranco in medsebojno 
razumevanje v smislu združevanja Evrope. Na 
festivalu sodelujejo najboljše vokalne skupi-
ne, ki upoštevajo tudi kulturne posebnosti v 
posameznih deželah. Pomemben delež ima 
tudi ljudska umetnost.

Povabljene skupine se odlikujejo po izvir-
nosti, kakovosti in inovativnosti izvajanja. 
Doslej je na festivalu sodelovalo 87 skupin 
in 16 držav. Letos so poleg stalnic, Okte-
ta Suha in Dravograjskega seksteta, ki 
sta gostitelja festivala, sodelovali še vokalna 
skupina Rusalke iz Radelj ob Dravi, skupina 
Piccanto iz Avstrije in Cool&Jazzy iz Rusije. 

Štiri dekleta iz Radelj ob Dravi in okolice so 
svoj posluh in glas začele razvijati že v rosnih 
otroških letih. Leta 2011 pa so se poti sim-
patičnih pevk križale in nastale so RUSALKE. 
Za seboj imajo številne samostojne koncer-
te, evropski festival malih vokalnih skupin ter 
številne nastope širom Slovenije in tujine. 
So zmagovalke raznih regijskih in državnih 
tekmovanj. Za Rusalkami stoji akademska 
glasbenica Tadeja Vulc, umetniška vodja, ki 
jih navdihuje, vzpodbuja in od njih zahteva 
perfekcijo.

PICCANTO je bila kot 8-članska vokalna sku-
pina ustanovljena jeseni 2010 na Glasbeni 
gimnaziji Salzburg. Sprva klasično usmerje-
na, je skupina nastopala na koncertih po Av-
striji, Nemčiji in Italiji. Leta 2015 je sodelovala 
na oddaji »Die Große Chance der Chöre« 
(Velika priložnost zborov) avstrijske televizi-
je ORF in zmagala na osnovi ocene žirije in 
glasovanja publike. Jeseni 2015 je skupina 
Piccanto s programom, ki je sestavljen iz pri-
redb pop pesmi, začela s turnejo po Avstriji. 
Njena pesem Sternenlichter je bila izdana 
decembra 2015.

Zmagovalci nagrade Ward Swingle Award 
skupina COOL & JAZZY v svoji domovini 
brez težav polnijo dvorane in so že 20 let ak-
tivno na sceni. Renome so si ustvarili s spo-
sobnostjo usvajanja jazz standardov, kot tudi 
drugih zvrsti glasbe, od house-a do klasike, 
in z ustvarjanjem lastnih kompozicij, katerim 
dodajo svoj karakteristični zvočni pečat. Spa-
dajo med vodilne ruske predstavnike vokal-
nega jazza.

Obiskovalci so zopet napolnili cerkev sv. Vida 
in bili nad videnim in slišanim zelo navduše-
ni. Utrinke lahko pogledate na fotografijah, 
izjemne vokalne skupine pa lahko ponovno 
slišite prihodnje leto.

PRETEKLI DOGODEK
BESEDILO: Katja Čevnik, FOTOGRAFIJE:  Matic Grudnik





Celostna prometna strategija je dokument, s 
katerim občina načrtuje ukrepe, ki bodo 
prispevali k trajnostnemu razvoju in boljši 
kakovosti bivanja v Občini Dravograd.

S ciljem spremembe naših potovalnih navad v 
središče obravnave postavlja ljudi, ne več 
avtomobilov.

Ukrepanja Celostna prometna strategija bodo 
usmerjena v:

ustvarjanje pogojev za VARNO IN 
AKTIVNO mobilnost, predvsem hojo in 
kolesarjenje;

oblikovanje za ljudi PRIVLAČNIH javnih 
prostorov, trgov, ulic in cest;

vzpostavljanje TRAJNOSTNEGA 
prometnega sistema, ki bo prispeval k 
boljši kakovosti bivanja.

Območje občine je sicer zelo zahtevno za 
strateško urejanje prometa, saj je odvisnost od 
osebnega avtomobila, zaradi terenskih 
danosti, razpršene poselitve in obstoječe 
ponudbe javnih prevozov, skoraj popolna. Na 
področjih, kjer je občina pristojna in lahko 
vpliva, želi s pomočjo celostnega prometnega 
načrtovanja nadaljevati začrtano pot za 
dosego čim bolj varne, privlačne in trajnostne 
skupnosti in se tako čim bolje pripraviti na 
izzive prihodnosti.

Za uspešno prihodnost pa bo morala tudi 
država v večji meri prisluhniti potrebam 
občine in vključno s pristojnimi ministrstvi 
pristopiti k udejanjanju številnih, že pred 
časom prepoznanih ukrepov in dejanj.

S ciljem uresničitve zastavljenih ciljev 
predvideva Celostna prometna strategija pet 
ključnih področij – stebrov ukrepanja.

DRAVOGRAD
OBČINA SOTOČIJ IN SOZVOČIJ 
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OBČINE DRAVOGRAD
CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA

OBČINA DRAVOGRAD ŽELI POSTATI STIČIŠČE ZDRAVE MOBILNOSTI. OBČINA DRAVOGRAD

1. TRAJNOSTNO NAČRTOVANJE MOBILNOSTI
Trajnostno načrtovanje mobilnosti kot krovni steber podaja izhodišča in povezuje vse ostale stebre.
Predvideni ukrepi:
•  Uravnotežiti proračun občine in povečati finančna sredstva za trajnostno mobilnost
•  Vzpostavitev vseh pogojev za izboljšanje urejanja/načrtovanja prometa in mobilnosti
•  Sprejem in izvajanje Celostne prometne strategije
•  Nadaljnje iskanje priložnosti in možnosti sodelovanja v projektih EU

2. CELOVITA PROMOCIJA PEŠAČENJA
Pešačenje je pomembna komponenta aktivne mobilnosti in z dvigom telesne dejavnosti prispeva k
boljšemu zdravju ljudi in k njihovim prihrankom za mobilnost.
Predvideni ukrepi:
•  Površine, ki so v slabem stanju, bodo obnovljene
•  Vzpostavljena bo sklenjena mreža prešpoti, ki bo z nekaj novimi povezavami omogočila kratka in
    varna potovanja
•  Varne poti v šole bodo razširjene in za otroke zabavnejše

3. CELOVITA PROMOCIJA KOLESARJENJA
Kolo je prevozno sredstvo, ki v urbanih središčih omogoča najcenejše in običajno najhitrejša
potovanja na kratkih in srednjih razdaljah.
Predvideni ukrepi:
•  Zagotovitev varnih kolesarskih povezav do osnovnih šol
•  Postopna izgradnja manjkajočih kolesarskih povezav in vzpostavitev sklenjene mreže
•  Ureditev odstavnih mest in kolesarnic za kolesa

4. JAVNI POTNIŠKI PREVOZ
Javni potniški prevoz omogoča minimalni prag mobilnosti za vse skupine prebivalcev. Ključne so
predvsem ranljivejše skupine, ki nimajo dostopa do avtomobila (starejši, socialno šibki, otroci, invalidi).
Predvideni ukrepi:
•  Vzpostavitev sistema javnih prevozov na klic
•  Integracija medkrajevnih linijskih prevozov in šolskih prevozov
•  Prizadevanje za usklajevanje avtobusnih voznih redov z voznimi redi vlakov in boljše izkoriščanje
    potencialov železniškega prometa

5. IZBOLJŠANJE CESTNEGA PROMETA
Čeprav je zmanjšanje odvisnosti od osebnega avtomobila eden izmed osnovnih ciljev Celostne
prometne strategije, ostajata osebni avtomobil in zanj potrebna cestna infrastruktura še vedno
ključna ali pomembna tema.
Predvideni ukrepi:
•  Preusmeritev tranzitnega in daljinskega prometa iz občinskega središča
•  Zmanjšanje voznih hitrosti v bližini vrtcev, šol in stanovanjskih naselij
•  Revitalizacija in obnova cest in ulic
•  Boljša cestna navezava občine do osrednjih središč v državi

PET KLJUČNIH PODROČIJ - STEBROV UKREPANJA

Pomemben motiv za pripravo Celostne prometne 
strategije so evropska sredstva in sodelovanje v 
projektih Evropske unije, kjer je kot pogoj za 
pridobitev sredstev naveden prav obstoj prometne 

strategije. Izvajanje številnih ukrepov bo tako v 
precejšnji meri odvisno od razpoložljivih razpisov na 
državni in evropski ravni.
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Letni koncert ŽPZ Lipa,
 20.5. 2017

Likovna ustvarjalnost 
najmlajših, 23.05.2017
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Odprtje razstave Saše Pšeničnik, 
1.6. 2017

Žogarija, 2.6. 2017
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Koncert Boruta Morija in 
Andreja Ofaka - 10.6. 2017
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Festival Dravograd-Suha,  
16.6. 2017



ENSVET, ENEGETSKO SVETOVANJE 
ZA OBČANE

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

stvih in zgradbah.

ENSVET je programski projekt pri Vladi republi-
ke Slovenije. Projekt izvaja Eko sklad, Slovenski 
okoljski javni sklad v sodelovanju z energet-
skimi svetovalci in lokalnimi skupnostmi v 56 
svetovalnih pisarnah po Sloveniji. Delovanje 
svetovalnih pisarn po vsej Sloveniji je rezultat 
partnerskega sodelovanja z občinami.

Svetovalne pisarne ENSVET na Koroškem 

SP RAVNE NA KOROŠKEM
Naslov: Čečovje 12a, 2390 Ravne na Koroškem.
Tel. naročanje: Danilo PUŠNIK 031/680.541 in 
Janko FIRŠT 040/435-783. 
Svetovanje: po predhodnem dogovoru, v sre-
do 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 sre-
do 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 to-
rek 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. Sveto-

valec vas bo informiral tudi o možnostih za pri-
dobitev državnih subvencij in ugodnih kredi-
tov za investicijo, ki jo imate v načrtu. Po opra-
vljenemu osebnemu razgovoru boste prejeli 
pisno poročilo o svetovanju s pomembnimi 
podatki in predlaganimi rešitvami.           

 Teme svetovanja:
- toplotna zaščita zgradb,
- izbira ustreznega goriva in zmanjšanje pora-
be goriva,
- izbira ogrevalnega sistema in ogrevalnih na-
prav 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 opravi-
li izobraževanje za neodvisne strokovnjake 
za izdelavo energetskih izkaznic. Nekateri so 
pridobili tudi licenco in pooblastilo za izdajo 
energetskih izkaznic.

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

PIKNIK PROSTOR NA RIBIŠKEM 
DOMU  V DRAVOGRADU!!!

NAJEM JE 80 € oz. PO DOGOVORU!!!

INFORMACIJE IN REZERVACIJE:
DEJAN KLEMENC  040 465 659.
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EKOLOGIJA
BESEDILO: Svetovalna pisarna ENSVET Slovenj Gradec , FOTOGRAFIJA: ENSVET
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OBVESTILA
Obvestila društev in drugih organizacij

DRUŠTVO UPOKOJENCEV DRAVOGRAD

V a b i l o 
na srečanje starejših občine Dravograd

Prisrčno vabljeni na srečanje starejših občine Dravograd, 
ki bo v soboto, 1. julija 2017 na prireditvenem prostoru v Lukni v Dravogradu,

s pričetkom ob 11. uri.

Tudi starejši pomembno soustvarjamo življenje v naši občini, v dneh praznovanja naše 
občine pa se bomo srečali v prijetnem okolju in se poveselili v prijateljskem druženju. 

Dobrodošli.

Županja občine Dravograd                             Predsednik Društva upokojencev Dravograd
               Marjana Cigala                                                                 Željko Kljajić

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 8. 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 8. septembra 2017.

POLETNA NAGRADNA KNJIŽANKA
Vsem otrokom ponujamo možnost reševanja poletne knjižanke v Knjižnici Dravograd. Na-
gradno žrebanje bo 1. septembra 2017.

OZRK DRAVOGRAD

Krvodajalske akcije v juliju:
 - četrtek, 6.7. 2016, v Bolnišnici Slovenj Gradec, od 7.30 dalje.
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PLANINSKO DRUŠTVO DRAVOGRAD

KOŠUTNIKOV TURN -  sobota, 22. julij 2017

Vodnik in prijave:  Jožef Kladnik, 051 684 192 ali joze.kladnik@elektro-celje.si.
Tura: ZZ - zelo zahtevna pot,  skupaj 6 ur hoje.
Prevoz: Osebni avtomobili.
Opis ture: Zberemo se ob 6. uri pred občino Dravograd, z avtomobili se zapeljemo preko 
mejnega prehoda Vič, do Sel v Avstriji in do koče pod Košuto, kjer parkiramo. S parkirišča 
se usmerimo proti jugovzhodu za oznakami  Košutnikov Turn. Na začetku poti bomo tudi 
opazili veliko tablo s sliko Košute in natančno vrisanimi potmi na Cjajnik in Košutnikov 
Turn.

DONAČKA GORA - sobota, 5. avgust 2017

Vodnik in prijave:  Daniel Gorišek, 040 239 474 ali danilo.gorisek@gmail.com.
Tura: L - lahka nezahtevna pot, 4-5 ur hoje.
Prevoz:  Odvisen od števila prijav.
Opis ture:  Donačka gora je zadnja v Sloveniji najvzhodnejša gora Karavank, blizu Hrvaške. 
Gora, ki ji pravijo tudi štajerski Triglav, nudi razgled daleč  naokoli, v primeru lepega vre-
mena  vse do Blatnega jezera. Lepo se vidijo vsa večja mesta in gore SV  in V Slovenije ter 
tudi gore v bližnji Hrvaški. Na Donačko goro se bomo povzpeli po manj znani poti iz osrčja 
Haloz – iz Stoperc, Kupčinjega vrha  in Čermožiš, preko Rudijevega doma. Med potjo si 
bomo ogledali pragozd, cerkev sv. Donata, nazaj grede pa se bomo na kratko ustavili še 
na Ptujski gori.

ČEZ POHORJE - sobota,12. - nedelja, 13. avgust 2017

Vodnik in prijave:  Milan Kotnik, 031 393 319 in Ivana Kotnik, 051 315 963.
Tura: L - lahka nezahtevna pot, 6-8 ur hoje dnevno.
Prevoz:  Kombi.
Opis ture:  Tokratno prečenje Pohorja bomo začeli v Rušah.  Po zelo lepi in slikoviti poti ob 
potoku Lobnica se bomo mimo številnih žag povzpeli do slapov Šumik in se na Bajgotu 
priključili slovenski planinski poti. Nadaljevali bomo mimo Treh žebljev, Koče na pesku in 
prespali na Ribniški koči. Drugi dan se bomo čez Črni vrh, najvišji vrh Pohorja, spustili v 
Mislinjsko dolino.
 
TRIGLAV - nedelja, 27. - ponedeljek, 28. avgust 2017

Vodnik in prijave: Jožef Kladnik, 051 684 192 ali joze.kladnik@elektro-celje.si. 
Tura: ZZ - zelo zahtevna pot, 7 ur hoje dnevno.
Prevoz:  Odvisen od števila prijav.
Opis ture:  Pot nas vodi skozi dolino Kot do Staničevega doma in naprej do doma Kreda-
rica. Drugi dan, v ponedeljek, se v jutranjih urah povzpnemo po zavarovani poti preko 
malega Triglava na vrh Triglava. Sestopimo nazaj po isti poti do doma Kredarice. Spust v 
dolino opravimo po poti skozi dolino Krme do parkirišča.

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



PATRONAŽNA SLUŽBA 
DRAVOGRAD

V Zdravstvenemu domu Dravograd smo 
zaposlene tri patronažne sestre. Dve 
diplomirani medicinski sestri in ena 

diplomirana babica. Izvajamo polivalentno 
patronažno službo, kar pomeni, da imamo 
razdeljen teren na tri dele. Vsaka sestra izvaja 
preventivo in kurativo na svojem terenu. Smo 
tako rekoč družinske medicinske sestre. Skr-
bimo za posameznika od časa pred rojstvom 
do smrti. Cilj družinske zdravstvene nege je 
usmerjen na delo z vsemi oblikami družin in z 
vsakim družinskim članom posebej, z name-
nom promocije zdravja, preprečevanja bole-
zni, rehabilitacije in paliativne oskrbe.

Pri preventivnih obiskih zajemamo nosečnico, 
otročnico, novorojenčka, dojenčka, otroka v 
prvem letu in v drugem-tretjem letu starosti. 
Obravnavamo pacienta zaradi sodelovanja v 
nacionalnih preventivnih programih, staro-
stnike s kroničnim obolenjem, ki so osamljeni 
in socialno ogroženi, TBC bolnike, slepe, du-
ševno prizadete in osebe s posebnimi potre-
bami.

Kurativo izvajamo po naročilu -delovnem na-
logu zdravnika. Obravnavamo pacienta s po-
operativno, akutno ali kronično rano, zaradi 
kontrole življenjskih funkcij in zdravstvenega 
stanja, pacienta s trajnim urinskim katetrom, 
zaradi aplikacije zdravil, klizme, pacienta s 
stomo, z nazogastrično ali nasointestinalno 
sondo, odvzema za laboratorijske preiskave, 
pacienta s kontinuirano peritonealno dializo 
in pa zaradi ostalih kurativnih obravnav.

Prednost diplomirane medicinske sestre v patro-
nažnem varstvu je v izjemnem poznavanju terena, 
kjer zaznavamo socialno in zdravstveno proble-
matiko, ter iščemo interdisciplinarne rešitve. Naš 
cilj je, da bi posameznik ostal čim dlje v domačem 
okolju, kljub starosti, bolezni ali onemoglosti. Smo 
koordinatorke vseh oblik pomoči na domu. Zato 
moramo svoje znanje nenehno dopolnjevati, nad-
grajevati, poglabljati in tako suvereno ostati na 
mestu osrednjih strokovnjakov v zdravstvu, katerih 
delovno mesto je na pacientovem domu.

SREČA NI V GLAVI IN NE V DALJAVI,
NE POD PALCEM SKRIT ZAKLAD.

SREČA JE, KO SE DELO DOBRO OPRAVI
IN KO IMAŠ NEKOGA RAD.

(Tone Pavček)

Kontakti:
ZDRAVSTVENI DOM DRAVOGRAD 
Trg 4. julija 4, 
2370 Dravograd     
T: 02 87400, 
F:028723403
E: info@zd-dravograd.si                                                                                                                     

AKTIVNE POČITNICE 
ZA OSNOVNOŠOLCE IN SREDNJEŠOLCE

PRVI KORAKI LOKOSTRELSTVA

Društvo lokostrelcev Dravograd organizira v mesecu juliju 2017 dvotedensko spoznavanje loko-
strelskega športa in osnov lokostrelstva. Program bo izveden na poligonu društva pri Športnem 
centru Dravograd. Program bo organiziran za osnovno in srednješolsko mladino iz vseh občin 
Koroške regije. Informacije:  Ivan MORI  -  041 790 821.

ZAČETNI TEČAJ TENISA

Tenis klub Dravograd organizira BREZPLAČEN tečaj za osnovnošolsko mladino iz vseh občin 
Koroške regije na tenis igriščih na Meži v Dravogradu. Pričetek tečaja bo predvidoma konec julija 
2017. 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 za osnovnošolsko mladino od ponedeljka 24. do 
petka 28. julija 2017. Tečaj je organiziran za mladino iz vseh občin Koroške regije in bo potekal v do-
poldanskem času od 9.00 do 12.00 ure na kegljišču v Športnem centru Dravograd.  OBVEZNI SO ČISTI 
COPATI.!!! Obvezna je tudi predhodna prijava. Informacije: Milan ČRNKO -  031 477 004.

ODBOJKA NA MIVKI - beach volley

Kdaj: od 10.julija do 7. avgusta 2016, vsak torek in četrtek od 10.00 do 15.00 ure.
Kje: Igrišče z mivko pri bencinskem servisu OMV v Dravogradu.
Informacije:  Darko Žižek  -  041 670 926.

PROMOCIJA ZDRAVJA30
STRAN BESEDILO: Danica MRŠAK, patronažna sestra



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

petek, 
8. julij, 

ob 20.30

pred 
Dvorcem 
Bukovje

DVORNI GLASBENI VEČER

z ansamblom

Območna izpostava Dravograd

sobota, 
15. julij, 
ob 20.30

pred 
Dvorcem 
Bukovje

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


