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VSEBINA
Stičišče od 30. junija do 31. avgusta 2018

Sledite nam na socialnem omrežju FACEBOOK
www.facebook.com/dravitdravograd
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Fotografija na naslovnici:  Zdenko Kupčič
Rok za oddajo vsebin za  septembrsko številko je 15. avgust 2018

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  2018. Izdajatelj ne odgovarja za spremembe v programu. Za točnost infor-
macij odgovarja prijavitelj prireditve. Promocijski oglasi so avtorski in niso lektorirani.

Dan za ... izbor prireditev in dogodkov

Koledar prireditev in dogodkov – OD 30. JUNIJA DO 31. AVGUSTA 2018

Kotiček Občine Dravograd:  DOBITNIKI  NAGRADE, PRIZNANJ  IN ZLATIH GRBOV 

OBČINE DRAVOGRAD ZA LETO 2018; PRENOVA OBČINSKE SPLETNE STRANI

Napoved dogodka: DVORNI GLASBENI VEČERI PRED DVORCEM BUKOVJE

Pretekli dogodek:  ŠPORTNI PRIREDITVI ŽOGARIJA TER ŠPORT IN ŠPAS

Bili smo tam

Obvestila

Promocija zdravja: SVIT REŠUJE ŽIVLJENJA

Ekologija: ENSVET, ENERGETSKO SVETOVANJE ZA OBČANE
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STRANDogajanje v naslednjih tednih. Izbor edinstvenih dogodkov, ki jih gotovo ne bomo zamudili.

DAN ZA ... IZBOR PRIREDITEV IN DOGODKOV



ODPRTJE RAZSTAVE LIKOVNIH DEL 
AKADEMSKEGA SLIKARJA DENISA 
SENEGAČNIKA
Ob 19.00, cerkev sv. Vida

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

POLETNI  DVORNI GLASBENI VEČERI – 
MAJA ZALOŽNIK
Na drugem letošnjem glasbenem večeru 
pred dvorcem bo nastopila izjemna pevka 
Maja Založnik z bendom. Vstopnina je 10 €.
Podrobnosti preberite na strani 10.
Ob 21.00, Dvorec Bukovje

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

OD LIPE DO LIPE
Kratek kulturni program s pogostitvijo in 
druženjem. Vabita KS Dravograd in Teren-
ski odbori Meža, Podgrad, Robindvor, Trg 
in Mariborska cesta.
Ob 16.00, igrišče na Meži pri brunarici

VSO MESTO JE ODER – DOLGA NOČ 
PLESA
Nastopajo umetniki iz regionalne, državne 
in mednarodne scene. Prireditelja sta Kore-
ografski center in Kulturni dom Pliberk. 
Informacije: www.ccb-tanz.at .
Od 17.00, različna prizorišča v Pliberku

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

POLETNI DVORNI GLASBENI VEČERI –
Poletne dvorne glasbene večere bo 
zaključila ljubljanska zasedba Manouche. 
Vstopnina je 10 €. Več na strani 10.
Ob 20.30, Dvorec Bukovje

V primeru dežja bo kino predstava v ŠPiC 
D.
Ob 21.30, prireditveni prostor Lukna

OD LIPE DO LIPE
Kratek kulturni program s pogostitvijo in 
druženjem. Vabita KS Dravograd in Teren-
ski odbor Vrata.
Ob 13.00, pri cerkvi sv. Magdalene

DRŽAVNI FESTIVAL MALIH INSTRUMEN-
TALNIH SKUPIN
Nastopili bodo Pihalna sekcija Godbe 
Medvode, Sorški orgličarji in kitarski 
ansambel Svarun.
Ob 17.00, Dvorec Bukovje

ZLATA TROBENTA DRAVOGRADA 
IN DRAVOGRAJSKA NOČ
Zabavali nas bodo: Čaga boys, Junior spe-
cial orkester, Johnny&Tex band, Mambo 
Kings ter trubači in folklora iz Srbije.  Ob 
raznovrstni glasbi pa še največja "roštilja-
da" na Koroškem.
Ob 18.00, prireditveni prostor Lukna

Športni dogodki

Turizem

Mladinske dejavnosti

Drugi dogodki

IZBOR PRIREDITEV IN DOGODKOV V BARVAH

Kulturni dogodki
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SOBOTA, 30. junij

POLETNI PIKNIK DU DRAVOGRAD
Člane Društva upokojencev Dravograd 
vabijo na poletni piknik, ki bo pri Vrajenku 
na Viču. Tudi letos bo živa glasba in bogat 
srečelov.
Ob 13.00, pri Vrajenku na Viču

NEDELJA, 22. julija

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

KONCERT GODBE NA PIHALA TRBONJE 
in ODPRTJE RAZSTAVE CONSTRUCTIVE 
ALPS 2017
Najprej bomo lahko pred cerkvijo prisluh-
nili koncertu godbe Trbonje, nato pa bo v 
cerkvi sv. Vida še otvoritev razstave trajno-
stne prenove stavb in gradenj,  na kateri 
bo na ogled 30 izvedenih arhitekturnih 
projektov, ki so bili uvrščeni v ožji izbor v 
sklopu mednarodne arhitekturne nagrade 
CONSTRUCTIVE ALPS 2017. Razstava bo na 
ogled do konca meseca julija 2018.
Ob 19.00, cerkev sv. Vida

SREDA, 4. julij

PETEK, 3. avgust

PETEK, 17. avgust

PETEK, 24. avgust
SONUS ZAKLJUČNI KONCERT
Prireditelja sta SONUS in Kulturni dom 
Pliberk. Informacije: www.sonus.at .
Ob 17.00, Kulturni dom Pliberk

SOBOTA, 7. julij
TEKMOVANJE V LOVU RIB S PLOVCEM
Memorial koroških ribičev.
Ob 7.00, Ribnik Brdinje

SOBOTA, 25. avgust

ČETRTEK, 30. avgust
SOVE
Razstava kiparskih del Urške Heler.
Ob 19.00, cerkev sv. Vida

NEDELJA, 1. julij
OD LIPE DO LIPE
Kratek kulturni program s pogostitvijo in 
druženjem. Vabi KS Dravograd in Terenski 
odbor Vič.
Ob 13.00, športno igrišče Vič

ČAJ ZA DVA - OTVORITEV RAZSTAVE 
ČAJNIKOV
Galerija Fajči, ki domuje na naslovu Trg 
4. julija 27, od ponedeljka, 2. julija gosti 
razstavo najrazličnejših vrst čajnikov, ki so 
last zbiratelja, domačina Hermana Jese-
ničinika. Lepo povabljeni na otvoritev ali 
ogled. Razstava bo odprta dva meseca.
Ob 17.00, Galerija Fajči

PONEDELJEK, 2. julij

julij 2018

PETEK, 6. julij

PETEK, 20. julij
LETNI KINO - JURSKI SVET: PADLO 
KRALJESTVO
Brezplačno si bomo lahko ogledali peti del 
znanstveno fantastične avanture Jurski 
svet, ki obljublja še razburljivejša spozna-
nja o veličastnih bitjih iz pradavnine.

TOREK, 31. julij

avgust 2018

SOBOTA, 18. avgust
TEKMOVANJE V LOVU RIB S PLOVCEM – 
MARATON DVOJIC
Ob 7.00, Ribnik Brdinje



KOTIČEK OBČINE DRAVOGRAD
Obvestila in informacije občinske uprave
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DOBITNIKI  NAGRADE, PRIZNANJ  IN ZLATIH GRBOV 
OBČINE DRAVOGRAD ZA LETO 2018

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:

GLEDALIŠKA SKUPINA ČRNEČE, SEKCIJA KULTURNEGA  DRUŠTVA ČRNEČE. 

PRIZNANJE občine Dravograd  »za enkratne - izjemne dosežke in kot vzpodbudo za nadaljnje 
strokovno delo in aktivnosti na posameznih področjih življenja in dela« prejmejo:

-  ga. ZOFKA FRANK,
-  SGP POKERŽNIK d.o.o.,

-  NOGOMETNI KLUB KOROŠKA DRAVOGRAD.

ZLATI GRB občine Dravograd v letu 2017 prejmejo:
-  TURISTIČNA KMETIJA JEGLIJENK, ZDRAVKO GRILC ,

-  RENER d.o.o.,
-  g. MARJAN  KOTNIK,

-  gdč. DANAJA GREBENC, 
-  gdč. NUŠA KADIŠ.

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. 

PRENOVA OBČINSKE SPLETNE STRANI

Spoštovane občanke in občani !

Obveščamo vas, da je Občina Dravograd pristopila k projektu prenove spletne strani. Posodobitev je 
bila potrebna  zaradi tehnološke nadgradnje in vsebinske prenove. Želimo, da spletna stran, z novimi 
funkcionalnostmi in vsebinami, prevzame osrednjo vlogo v spletnem življenju občank in občanov v 
občini.

Tehnološka nadgradnja in funkcionalnosti

Tehnološka prenova spletne strani je bila izvedena z uporabo sodobnih tehnologij. Osnovno vodilo je 
bilo informiranje občank in občanov občine in posredovanje naših storitev na splet.

1. Delovanje naprav na mobitelih in tabličnih računalnikih
Nova spletna stran je prilagojena delovanju na mobilnih napravah, saj se bodo vsebine prilagodile 
napravi, na kateri jih boste kot uporabniki odpirali. Delovanje na računalnikih bo standardno, izgled 
strani pa bo drugačen na mobitelu in tablici. 

2. Bodite obveščeni
Nova spletna stran omogoča pošiljanje elektronskih obvestil in SMS sporočil občanom. Vsak občan se 
bo na spletni strani občine lahko naročil na sprejemanje občinskih novic, dogodkov urgentnih obve-
stil, javnih razpisov. Ob objavi novice na spletni strani občine, bo spletna stran posredovala objavljeno 
novico  na vse elektronske naslove, ki so naročeni na pripadajočo kategorijo obvestil v skladu z Uredbo 
o varovanju osebnih podatkov.

3. Elektronsko oddajanje vlog in obrazcev
Občina želi vsem zainteresiranim občanom omogočiti možnost oddaje vloge preko spleta tudi v času, 
ko občina ne posluje. Občan si bo lahko s spletne strani prenesel vlogo, jo izpolnil in po elektronski 
pošti posredoval na občinski elektronski naslov. V nadaljevanju je glede na odziv občanov predviden 
tudi prehod na celovito elektronsko poslovanje z občani.

Vsebinska prenova spletne strani
 
1. Prilagoditev izgleda
Sodobne smernice oblikovanja spletnih strani so osredotočene na minimalističen izgled z jasno pre-
glednimi vsebinami. Vse vsebine so dostopne z enim do največ dvema klikoma v glavnem meniju, 
osrednja stran pa obiskovalcu ponuja nabor najpogosteje iskanih vsebin in objav.

2. Posodobitev obstoječih vsebin
Prenova spletne strani je zahtevala vsebinski pregled in prenovo obstoječih vsebin, ki jih je uspešno 
izvedel izdelovalec spletnih strani. Objavljene niso le obvezne vsebine, ki naj  jih občina objavlja na 
spletni strani, temveč tudi druge pomembne novice. Osvežene vsebine sovpadajo z novimi smernica-
mi in usmeritvami glede lokalnega turizma in razvoja občine.

Spoštovane občanke in občani, upamo, da je za vas nova spletna stran uporabna in dovolj pregledna. 
Veseli bomo vsake vaše pobude za izboljšanje.



DVORNI GLASBENI VEČERI PRED 
DVORCEM BUKOVJE

VABIMO VAS NA DVA IZJEMNA GLASBENA DOGODKA, KI SE BOSTA ODVIJALA PRED DVORCEM BUKOVJE 
PRVI PETEK V MESECU JULIJU IN AVGUSTU.

E 
n tak večer je že za nami, ko smo v 
začetku junija lahko prisluhnili odlič-
ni zasavski skupini Orlek, ki je skupaj 

z Matjažem Javšnikom pripravila koncer-
tno gledališko komedijo Frpruh.

Prvi julijski petek, 6. 7., se bomo pred 
dvorcem Bukovje pozibavali v ritmih so-
ula, r'n'b-ja, bluesa, popa in še kakšnega 
žanra, v katerem prepeva mlada Konji-
čanka Maja Založnik. Obiskala nas bo 
pevka, ki smo jo lahko spoznali v različ-
nih sodelovanjih s slovenskimi glasbe-
niki, sama pa se je preizkusila v številnih 
talent šovih, med drugim v Misiji Evro-
vizija in The Voice of Germany. Pozna-
na je tudi po pin-up stilu oblačenja in 
izjemnih glasovnih sposobnostih. Pri-
sluhnite ji in jo pobliže spoznajte! Spre-
mljali jo bodo tudi odlični glasbeniki iz tu-
jine, združeni pod imenom Moonshine.

Avgust bomo prav tako začeli poskočno, 
saj bodo v petek, 3. 8., z nami Manou-
che. Ljubljanska skupina, ki je svojo pot 
začela pred sedmimi leti, je poživitev 
slovenske glasbene scene in izvaja elec-
tro swing, mešanico elektronske plesne 
glasbe in t. i. gypsy swinga (francosko 
manouche), jazzovskega sloga iz dvajse-
tih in tridesetih let 20. stoletja. Zaplešite 
v poskočnih ritmih pod zvezdnatim ne-
bom pred Dvorcem Bukovje tudi vi!

Vstopnice za koncerta so že naprodaj v 
TIC Dravograd, na voljo bodo tudi uro 
pred koncertom. Cena posameznega 
koncerta je 10 € (prosta izbira sedišč).

V primeru slabega vremena koncerti NE 
ODPADEJO, ampak se prestavijo v špor-
tno dvorano ŠPiC D!

Vabljeni!
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NAPOVED DOGODKA
BESEDILO: Katja Čevnik , FOTOGRAFIJE:   svetovni splet 

DVORNI GLASBENI VEČER

pred Dvorcem Bukovje

Maja Založnik 

& Moonshine 

petek, 6. julij, 
ob 21.00

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

Območna izpostava Dravograd
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ŠPORTNI PRIREDITVI ŽOGARIJA 
TER ŠPORT IN ŠPAS

KONEC MAJA IN NA ZAČETKU JUNIJA JE BILO V DVORANI ŠPIC D IN NJENI OKOLICI ZELO ŽIVAHNO. 
DRUŽILI SO SE TAKO MLADI KOT STARI, VSI PA SO Z NASMEHOM ZAPUŠČALI PRIZORIŠČE. 

O troški vrisk in smeh je 25. maja od-
meval po dvorani Špic D. Tam se je, že 
šesto leto zapored, odvijala Žogarija.

Gre za mednarodni projekt, ki uteleša eno 
najpomembnejših prepričanj – da nogomet 
lahko izboljša kakovost življenja med mladi-
mi, jim vcepi vrednote, kot so solidarnost, 
poštenost in odgovornost ter spodbudi 
spremembe na bolje tako v lokalnih skupno-
stih kot tudi širše. Otrokom v starosti od 7 do 
11 let je omogočeno, da na posebej ograje-
nem igrišču pokažejo svoje nogometne ve-
ščine v nogometni igri 3 na 3, se preizkusijo 
v spretnostnih igrah, sodelujejo v ustvarjal-
no-likovnih delavnicah in pri pripravi zdrave-
ga hitrega obroka, se predstavijo kot pevci, 
glasbeniki, plesalci in navijači. 

Tudi letos niso pozabili na njihove spremlje-
valce oz. predstavnike šol, ki so se pomerili v 
zabavni igri. Na letošnji Žogariji so sodelovali 
otroci OŠ Dravograd, podružnici Črneče in 
Libeliče, OŠ Šentjanž, 3. OŠ Slovenj Gradec in 
otroci iz vrtca Dravograd. 

Vikend kasneje, 2. junija, pa je potekala pri-
reditev ŠPORT in ŠPAS – druženje in giba-
nje vseh generacij, ki predstavlja največjo 
in najmnožičnejšo športno-rekreativno pri-
reditev na Slovenskem.

S projektom Dan druženja in gibanja vseh 
generacij spodbujajo medgeneracijsko so-
delovanje in aktivnosti cele družine. Tudi to-
krat so sodelovali otroci naših vrtcev, šol, nji-
hovi vzgojitelji, učitelji, starši in sorodniki. Vsi 
skupaj so se najprej ogreli z jutranjo telovad-
bo, ki so jo demonstrirale udeleženke Šole 
zdravja, zatem pa so se nekateri odpravili na 
krajši ali daljši pohod (Ribiški dom, Grajska 
bajta in dvorec Bukovje). Mnogi so ostali kar 
na igrišču z umetno travo, kjer so svoje spo-
sobnosti preizkušali v različnih enostavnih 
gibalno-športnih vajah. Po pohodih je zbra-
ne čakala malica in pijača. 

V sodelovanju z aktivom kmečkih žena in 
čebelarji so se lahko udeleženci okrepčali 
na njihovih stojnicah, kako zdravi so, pa so 
preverili pri Društvu diabetikov Polžki in pri 
OZRK Dravograd. Najmlajši so bili najbolj 
navdušeni nad prikazom gasilske in policij-
ske opreme ter policijskimi psi. 

Preživeli smo prijetno dopoldne, za kar se 
vsem sodelujočim, tako društvom, gasilcem, 
policistom kot tudi udeležencem, iskreno 
zahvaljujemo in vas prihodnje leto vabimo v 
še večjem številu.

PRETEKLI DOGODEK
BESEDILO: Katja Čevnik, FOTOGRAFIJE:   Zdenko Kupčič
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Matevž Zupančič - Zaključni 
recital, 26.5. 2018

Likovna ustvarjalnost 
najmlajših, 22. 5. 2018
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Letni koncert MoPZ Čaki,
 27. 5. 2018

Koncert Orlek & Matjaž 
Jaušnik, 1. 6. 2018
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Letni koncert ŽPZ Lipa,
 2. 6. 2018

Srečanje Šempetrov - 
Špeter,  9. 6. 2018
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Odprtje razstave Jožeta
Krambergerja,  19. 6. 2018

Festival Dravograd-Suha,  
15. 6. 2018
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OBVESTILA
Obvestila društev in drugih organizacij

KNJIŽNICA DRAVOGRAD

PREBIRAMO SLOVENSKE LJUDSKE VRAŽE, USTVARIMO KNJIŽNE KAZALKE S POZITIVNIMI 
MISLIMI - sobota, 21. julij ob 10. uri

Branje, druženje in ustvarjanje s stanovalci Doma svete Eme Šentjanž. Delavnico bo vodila 
Mira Mori Hribar.

BEREMO KRATKE ZGODBE IN UOKVIRIMO SLIKO S FILCEM - sobota, 25. avgust, ob 10. uri

Branje, druženje in ustvarjanje s stanovalci Doma svete Eme Šentjanž. Delavnico bo vodila 
Mira Mori Hribar.

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 7. septembra 2018.

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 7. septembra 2018.

POLETNA NAGRADNA KNJIŽANKA

Vsem otrokom ponujamo možnost reševanja poletne knjižanke v Knjižnici Dravograd. Na-
gradno žrebanje bo 7. septembra 2018.

RAZSTAVA PRIPOROČENIH MLADINSKIH KNJIG ZA POLETNO BRANJE

Za lažjo izbiro počitniškega branja smo za otroke in mlade pripravili razstavo zanimivih, 
napetih, pustolovskih, ljubezenskih knjig.
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PLANINSKO DRUŠTVO DRAVOGRAD

VISOKI KANIN (2587 m) -  sobota, 14. julij 2018

Vodnik in prijave:  Jože Kladnik, 051 684 192 ali joze.kladnik@elektro-celje.si.
Tura: zelo zahtevna pot (ZZ), 5 ur hoje.
Prevoz: Organiziran - odvisen od števila prijav.
Opis ture: V Dravogradu se zberemo na avtobusni postaji ob 6 uri in se odpeljemo preko 
Celovca v Bovec. Parkiramo pri spodnji postaji krožno kabinske žičnice na Kanin in se z 
žičnico odpeljemo do D postaje. Od D postaje se odpravimo levo v smeri proti Visokemu 
Kaninu, domu Petra Skalarja in oknu v Prestreljeniku. 

CJAJNIK (1965 m) - sobota, 21. julij 2018

Vodnik in prijave: Jože Kladnik, 051 684 192 ali joze.kladnik@elektro-celje.si. 
Tura: Zelo zahtevna pot (ZZ).
Prevoz:  Osebni avtomobili.
Opis ture:  Zberemo se ob 5. uri pri oglasni deski PD Dravograd, z avtomobili se zapeljemo 
do Sel v Avstriji in do koče pod Košuto, kjer parkiramo. S parkirišča se usmerimo proti 
jugovzhodu za oznakami  Cjajnik-Košutnikov turn. Plezanje na Cjajnik je zelo zahtevno, v 
pomoč so  nam skob in pa navpična jeklenica. Po osvojitvi vrha Cjajnika nadaljujemo pot 
na Košutnikov turn in sestopimo po zahtevni poti do koče pod Košuto na avstrijski strani.

BRANA (2252 m) - sobota, 4. avgust 2018

Vodnik in prijave:  Marjan Epšek, 031 316 392 ali marjan.epsek @gmail.com .
Tura: Zahtevna pot (Z), 7 ur hoje.
Prevoz:  Odvisno od števila prijav.
Opis ture:  Na Brano vodi le ena markirana pot iz Kamniškega sedla. Pot ni težka, ni pa 
tudi lahka. V mislih imam zimske vzpone. Vbočeno severno pobočje lahko postane lija-
kasta drsalnica z eno samo smerjo – prepad. Mi se bomo nanjo odpravili poleti, zato je 
strah odveč, previdnosti pa kljub temu nikoli ni premalo. Štartali bomo iz Logarske doline 
mimo slapa Rinka in Frischaufovega doma na Okrešlju (1360 m). Z vrha sedla nad kočo se 
odpira razgled na vse strani: ostenje Planjave, Ojstrica, naš cilj Brana, Krvavec, Turska gora, 
Olševa…
 
TRIGLAV - sobota, 26. in nedelja, 27. avgust 2018

Vodnik in prijave: Jožef Kladnik, 051 684 192 ali joze.kladnik@elektro-celje.si. 
Tura: ZZ - zelo zahtevna pot, 8 ur hoje dnevno.
Prevoz:  Odvisen od števila prijav.
Opis ture:  Z avtomobili se bomo peljali na planino Blato. Pohod poteka preko Dednega 
pola, čez Hribarce do doma na Doliču in naprej na vrh Triglava. Povratek opravimo preko 
Prehodavcev, po dolini Sedmerih jezer do Koče pri Sedmerih jezerih in povratek na plani-
no Blato.

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



SVIT REŠUJE ŽIVLJENJA

V osmih letih, odkar Program Svit v Slove-
niji deluje, je bilo odkritih in odstranjenih 
okoli 18.000 polipov in danes vemo, da se 
rak debelega črevesa in danke najpogoste-
je razvije prav iz polipa. Odkritih je bilo tudi 
okoli 2500 primerov raka na debelem čre-
vesu ali danki, od tega več kot 70 % dovolj 
zgodaj, da je bilo zdravljenje lahko uspešno. 
Učinkovitost zdravljenja in posledično preži-
vetje je namreč v največji meri odvisno od 
tega, ali je rak odkrit dovolj zgodaj. Vemo, da 
je v Sloveniji trenutno še okoli 500 prime-
rov med tistimi, ki se v program niso vklju-
čili in jim zato žal ne moremo pomagati.

Odzivnost na vabila Programa Svit se je v 
letu 2017 v povprečju nekoliko znižala, v Slo-
veniji je v povprečju znašala 62,74 %, kar je 
za dober odstotek in pol manj kot leto prej. 
Podoben padec odzivnosti smo zabeležili 
tudi na Koroškem, kjer je odzivnost lansko 
leto znašala 63,07 %. Odzivnost prebivalcev 
občine Dravograd je znašala 60,68 %, po-
dobno kot v slovenskem povprečju beleži-
mo veliko razliko v odzivnosti med spoloma, 
odzivnost je za dobrih 8 % boljša pri ženskah.

Zgodnje odkrivanje predrakavih sprememb 
in raka na debelem črevesu in danki je ključ-
nega pomena, zato ne odlašajte, odzovite se 
na vabilo Programa Svit in poskrbite za svoje 
zdravje. 

V kolikor ste vabilo izgubili, oziroma imate 
kakršnokoli vprašanje v zvezi s Programom 
Svit, lahko pokličete v klicni center Svit (tel. 
št.: 01 620 45 21) ali pišete na info@pro-
gram-svit.si, osebno pa se lahko oglasite tudi 
v Svitovi kontaktni točki v avli Zdravstvene-
ga doma Dravograd, in sicer vsak petek, 
med 12. in 13. uro ali pa jih pokličete po 
telefonu: 02 87 23 400 ali 02 87 23 428. 

P rogram Svit je preventivni zdravstveni 
program, ki je namenjen preprečevanju 
in zgodnjemu odkrivanju raka in predra-

kavih sprememb na debelem črevesu in dan-
ki. Vključuje moške in ženske v starosti od 50 
do 74 let, in sicer vsaki 2 leti.

AKTIVNE POČITNICE 
ZA OSNOVNOŠOLCE IN SREDNJEŠOLCE

PRVI KORAKI 
LOKOSTRELSTVA

ZAČETNI TEČAJ 
TENISA

KEGLJANJE

ODBOJKA NA MIVKI

Društvo lokostrelcev Dravograd v ju-
liju 2018 orgaizira dvotedensko spoz-
navanje lokostrelskega športa in osnov 
lokostrelstva za osnovno in srednje- 
šolsko mladino iz vseh občin Koroške 
regije. Program bo izveden na poligonu 
društva pri Športnem centru Dravograd. 
Informacije: Ivan MORI, 041 790 821.

Tenis klub Dravograd organizira 
BREZPLAČEN tečaj za osnovnošolsko mla-
dino iz vseh občin Koroške regije na tenis 
igriščih na Meži v Dravogradu. Pričetek 
tečaja bo predvidoma 16. julija 2018. 
Tečajniki bodo razvrščeni v starostne sku-
pine. 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.  

Kegljaški klub Dravograd organi-
zira tečaj kegljanja za osnovno in 
srednješolsko mladino iz vseh občin 
Koroške regije, od ponedeljka, 23. do 
petka, 27. julija 2018, od 9. do 12. ure 
na kegljišču v Športnem centru Dravo-
grad. OBVEZNI SO ČISTI COPATI! 
Obvezna je tudi predhodna prijava.
Informacije: Milan ČRNKO, 031 477 
004.

Kdaj: od 11. julija do 6. avgusta 2018, 
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.

PROMOCIJA ZDRAVJA
BESEDILO: Branka Božank, NIJZ  FOTOGRAFIJA: NIJZ
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ENSVET, ENERGETSKO 
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 Republike Slovenije. Projekt 
izvaja Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad 
v sodelovanju z energetskimi svetovalci in lo-
kalnimi skupnostmi v 56 svetovalnih pisarnah 
po Sloveniji. Delovanje svetovalnih pisarn po 
vsej Sloveniji je rezultat partnerskega sodelo-
vanja z občinami.

Svetovalne pisarne ENSVET na Koroškem 

SP RAVNE NA KOROŠKEM
naslov: Čečovje 12 a, 2390 Ravne na Koroškem,
tel. naročanje:  02 821 60 18,
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 2110, 
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 va-
šem objektu, smiselnih ukrepih….Svetovalec 
vas bo informiral tudi o možnostih za pridobi-
tev državnih subvencij in ugodnih kreditov za 
investicijo, ki jo imate v načrtu. Po opravljene-
mu osebnemu razgovoru boste prejeli pisno 
poročilo o svetovanju s pomembnimi podatki 
in predlaganimi rešitvami.                                                                                                           

Teme svetovanja:
- toplotna zaščita zgradb,
- izbira ustreznega goriva in zmanjšanje po-
rabe goriva,
- izbira ogrevalnega sistema in ogrevalnih 
naprav ob zamenjavi ogrevalnih naprav,
- koriščenje nepovratnih finančnih sredstev 
za nove naložbe rabe obnovljivih virov ener-
gije in večje energijske učinkovitosti stano-
vanjskih stavb,
- energetska izkaznica stavb,
- energetska sanacija obstoječih stavb,
- učinkovita energetska zasnova novogra-
dnje,
- 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 
izobraževanje za neodvisne strokovnjake za 
izdelavo energetskih izkaznic. Nekateri so 
pridobili tudi licenco in pooblastilo za izdajo 
energetskih izkaznic.

DVORNI GLASBENI VEČER

pred Dvorcem Bukovje

petek, 3. avgust, 
ob 20.30
Vstopnina 10 €, informacije in rezervacije: 02 87 10 285, ticdravograd@dravit.si 

Območna izpostava Dravograd

Manouche
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EKOLOGIJA
BESEDILO: Svetovalna pisarna ENSVET Slovenj Gradec , FOTOGRAFIJA: ENSVET
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