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VSEBINA
Stičišče od 1. do 30. junija 2019

Sledite nam na socialnem omrežju FACEBOOK
www.facebook.com/dravitdravograd

Fotografija na naslovnici: Zdenko Kupčič
Rok za oddajo vsebin za  julijsko-avgustovsko številko je 15. junij 2019.

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 
odbor: Robert Preglau, Žarko Tomšič, Katja Čevnik. Sedež izdajatelja: Bukovje 13, 2370 Dravograd. Zbiranje infor-
macij o prireditvah: Robert Preglau, e-pošta: robert.preglau@jskd.si, tel: 02 8723 581. Jezikovni pregled: Franja Ru-
bhof. 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 2019. Izdajatelj ne odgovarja za spremembe v programu ter za 
pravilnost vsebin naročenih oglasov. Za točnost informacij odgovarja prijavitelj prireditve oz. naročnik oglasa.

Dan za ... izbor prireditev in dogodkov

Koledar prireditev in dogodkov – OD 1. DO 30. JUNIJA  2019

Napoved dogodka: MEDNARODNI FESTIVAL MALIH SESTAVOV DRAVOGRAD - SUHA

Pretekli dogodek:  SREČANJE POBRATENIH PIHALNIH ORKESTROV

Bili smo tam

Obvestila

Promocija zdravja: SKUPAJ DO BOLJŠEGA ŽIVLJENJSKEGA SLOGA DRUŽINE

Ekologija: SUŠILNI STROJ
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9. MEDNARODNA 
LIKOVNA KOLONIJA

Društvo klekljaric Koroške vas ob svoji 15. obletni-
ci vabi na klekljarski dan v dvornem parku Bukov-
je in otvoritev razstave v Dvorcu Bukovje. S seboj 
prinesite bule ali pa pridite samo pogledat, kako 
nastajajo klekljane čipke. Lahko si boste ogleda-
li spremljajočo razstavo »V čipko ujeta svetloba« 
slovenskih članic OIDFe. Druženje se začne ob 
14.00, odprtje razstave bo ob 18.00.

Ob 14.00, Dvorec Bukovje

Znameniti uvod v We Will Rock You, zanosa polni 
refren We Are the Champions, hipnotične operne 
vragolije v Bohemian Rhapsody ... Le koga ne pre-
mami, da ne bi zapel vsakič, ko sliši te himne? Kdo 
si ne more kaj, da ne bi z nogami udarjal ob tla 
ob tako znanih ritmih? Kdo lahko pozabi trenutek, 
ko je koncert Live Aid leta 1985 nenadoma pre-
maknil v peto prestavo, ko se je na oder prišopiril 
Freddie Mercury in občinstvo pripravil do vro-
čičnega skupinskega petja? 25 let je že od smrti 
pevca skupine Queen, nastopaškega Freddieja 
Mercuryja, toda glasba živi naprej. Poglejte nje-
govo zgodbo v filmu, ki je prejel nešteto nagrad, 
tudi Oskarja za najboljši film. V primeru dežja bo 
prestavljeno na kasnejši datum. Vstopnine ni.

Ob 21:30, prireditveni prostor Lukna

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prome-
tu in Društvo upokojencev Dravograd vabita na 
predavanje za starejše voznike. Poskrbite za varno 
vožnjo tudi sami in pridite na predavanje. Preda-
vali bodo strokovnjaki iz AMD Dravograd, ZŠAM 
Dravograd in Policijske postaje Dravograd.
Ob 10.00, Mladinski center Dravograd

04
STRAN Dogajanje v naslednjih tednih. Izbor edinstvenih dogodkov, ki jih gotovo ne bomo zamudili.

DAN ZA ... IZBOR PRIREDITEV IN DOGODKOV

19. SREČANJE 
ŠEMPETROV
sobota, 1. junij

Kraji in župnije, ki nosijo ime po svetem Petru, so 
se začeli srečevati leta 2000 na pobudo treh Šem-
petrov: Šempetra pri Gorici, Šempetra v Savinjski 
dolini in Otočca. Postopno so se jim pridružili še 
Piran, Bistrica ob Sotli, Pivka, Špeter Slovenov v 
Beneški Sloveniji in naš, Sv. Peter na Kronski gori. 
Tokrat srečanje gostimo v Dravogradu in ponov-
no pričakujemo približno 700 udeležencev, ki 
se bodo pomerili v športnih in zabavnih igrah. 
Vabljeni k druženju in spodbujanju naših Šempe-
tranov!

Od 14.00 dalje, Športni center Dravograd

Vabljeni, da se pridružite ustvarjalcem na že 9. 
Mednarodni likovni koloniji, ki bo potekala od 3. 
do 5. junija na kmetiji Srebnik-Plimon na Ojstrici. 
Sodeluje 14 slikarjev. Osrednje delo bodo slikali 
člani skupine Art Femips, ki bodo izdelali sliko kra-
jine Ojstrice z zavetnikom Janezom Krstnikom za 
domačo cerkev. Slike bodo razstavljene na prire-
ditvi ob krajevnem prazniku v nedeljo, 23. junija.

Od 9.00 dalje, kmetija Srebnik-Plimon 
Ojstrica

30 LET KEGLJAŠKEGA 
KLUBA DRAVOGRAD
petek, 7. junij

Ob 30-letnici delovanja Kegljaškega kluba Dravo-
grad bo potekala slovesna prireditev, kjer bodo 
podelili priznanja in zahvale zaslužnim članom. 
Obenem bo potekala tudi podelitev pokalov ob-
močne tekmovalne skupnosti za sezono 2018/19 
in razglasitev Naj kegljača sezone. Razglasili pa 
bomo tudi športnike občine Dravograd za leto 
2018.

Ob 19.00, pred Kegljiščem v ŠC Dravograd

NOVOSTI NA PODROČJU 
PROMETA
četrtek, 13. junij
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KLEKLJARSKI DAN V 
BUKOVJU
sreda, 19. junij

50 LET DRUŠTVA 
INVALIDOV DRAVOGRAD
sobota, 22. junij

Društvo invalidov Dravograd želi širši javnosti po-
kazati možnosti uveljavljanja invalidov, da izkori-
stijo svoje ustvarjalne, umetniške in intelektualne 
potenciale, ne le za lastno korist, temveč tudi za 
obogatitev svoje skupnosti. To jim uspeva že 50 
let, ki jih bodo obeležili na prireditvi v dvorani 
ŠPiC D. Pripravili bodo bogat kulturni program s 
podelitvijo priznanj ter razstavo ročnih in umetni-
ških del članov DI Dravograd.

Ob 16.00, dvorana ŠPiC D

LETNI KINO: BOHEMIAN 
RAPSODY
petek, 21. junij

10 LET DRUŠTVA 
DIABETIKOV »POLŽKI« 
DRAVOGRAD
petek, 28. junij

Mesec jubilejev društev v Dravogradu bodo za-
okrožili »Polžki«. Društvo diabetikov praznuje 10 
let delovanja in ob tem pripravljajo prireditev, na 
kateri bodo sodelovali različni ansambli in pevci, 
obiskala pa jih bosta tudi predsednik Zveze dia-
betikov Slovenije Robert Graton in županja Ma-
rijana Cigala. Vabljeni, da se jim pridružite tudi vi. 
V primeru slabega vremena bo prireditev presta-
vljena na drug termin.
Ob 18.00, pred Dvorcem Bukovje

ponedeljek, 3. junij



NOVOSTI NA PODROČJU PROMETA
Strokovnjaki  AMD Dravograd, ZŠAM Dravograd in Policijske postaje Dravograd bodo preda-
vali starejšim voznikom o varni vožnji. Podrobnosti preberite na strani 4.
Ob 10.00, Mladinski center Dravograd

9. MEDNARODNA LIKOVNA KOLONIJA NA OJSTRICI
14 slikarjev bo ustvarjalo dela, ki bodo na ogled 23. junija. Slike bodo razstavljene na priredi-
tvi ob krajevnem prazniku na Ojstrici, v nedeljo 23. junija. Podrobnosti na strani 4.
Ob 9.00, kmetija Srebnik-Plimon

RAZSTAVA LIKOVNIH DEL DRUŠTVA KOROŠKIH LIKOVNIKOV
Ob 19.00, Infopisarna Dravograd

PREDAVANJE IN VAJE ZA ZDRAVO HRBTENICO IN RAVNOTEŽJE
Izvedeno bo tudi  testiranje za telesno pripravljenost - 2 minutni test stopanja na mestu. 
Predavanje in vaje bo izvedla fizioterapevtka Eva Krautberger. Organizator je OZRK 
Dravograd.
Ob 17.30, Mladinski center Dravograd

2. SREČANJE V PETANKI
Z udeležbo moških in ženskih ekip DU, DDD Polžki in DI Dravograd. Tekmovanje poteka tudi 
v počastitev občinskega praznika in za prehodni pokal.
Ob 9.00, balinišče pri Ribiškem domu

SREČANJE PRAPORŠČAKOV
Praporščaki Slovenije se bodo zopet tradicionalno zbrali na strokovnem usposabljanju in 
druženju v Bukovju.
Ob 9.00, pred dvorcem Bukovje

LJUBEZENSKE IN ŠALJIVE SLIKE – KOMEDIJA
Nastopa Gledališka skupina SPD Danica v Šentprimožu. Prireditelja sta  Oder 73 / Gledališče 
ob Dravi in Kulturni dom Pliberk.
Ob 18.00, Kulturni dom Pliberk

SREČANJE KRAJANOV KS ČRNEČE POD VAŠKO LIPO
KS Črneče vabi na tradicionalno predpoletno prireditev. V kulturnem programu sodelujejo KD 
Črneče, otroci POŠ in vrtca Črneče ter Dravograjski sekstet. Prireditev bo ob vsakem vremenu.
Ob 17.00, sv. Križ na Dobravi

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

PRIREDITEV OB 30-LETNICI DELOVANJA KEGLJAŠKEGA KLUBA DRAVOGRAD IN PODE-
LITEV PRIZNANJ NAJ ŠPORTNIK LETA 2018
Slovesna prireditev s podelitvijo priznanj in zahval ter razglasitev športnika občine Dravo-
grad za leto 2018. Podrobnosti preberite na strani 4.
Ob 19.00, pred Kegljiščem Dravograd

TRADICIONALNO 19. SREČANJE ŠEMPETROV 
V Dravogradu bo prvo junijsko soboto potekalo 19. srečanje Šempetrov. Sprejem gostov bo 
pri Sv. Petru na Kronski gori, popoldne bodo na prizoriščih športnega centra potekale športne 
igre, od 19.00 dalje pa bo podelitev pokalov in zabava s triom Rudija Breznika v ŠPiC D.
Od 14.00 dalje, Športni center Dravograd

LETNI KONCERT ŽPZ LIPA
Ob 18.00, cerkev sv. Vida

Športni dogodki

Turizem, zabava

Mladinske dejavnosti Drugi dogodki

IZBOR PRIREDITEV IN DOGODKOV V BARVAH

Kulturni dogodki
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STRAN Terminski razpored prireditev in dogodkov v občini Dravograd

SOBOTA, 1. junij
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KOLEDAR PRIREDITEV IN DOGODKOV od 1. do 30. junija 2019

SOBOTA, 8. junij

NEDELJA, 2. junij

PONEDELJEK, 3. junij

TOREK, 4. junij

ČETRTEK, 6. junij

ČETRTEK, 13. junij

PETEK, 7. junij

20. MEDNARODNI FESTIVAL DRAVOGRAD-SUHA
Tokrat se nam bodo poleg Okteta Suha in Dravograjskega seksteta predstavili še ženska  
Vokalna skupina LIPA iz Litije,  GESANGSKAPELLE HERMANN iz Dunaja (Avstrija) ter izjemna 
zasedba LATVINA VOICES iz Rige (Latvija). Vstopnina je 7 €. Več o tem preberite na strani 14.
Ob 20.00, cerkev sv. Vida

PETEK, 14. junij



UMETNOST V BELEM
Odprtje razstave klekljane čipke ob 15-letnici delovanja Društva klekljaric Koroške in klekljar-
ski dan. Podrobnosti preberite na strani 5.
Od 14.00 dalje, park Dvorca Bukovje, ob 18.00 bo odprtje razstave

TURNIR V ELEKTRONSEKM PIKADU
Tekmovanje v počastitev občinskega praznika;  med invalidskimi društvi Koroške regije, Sale-
ške doline in Maribora v moški in ženski konkurenci.
Ob 9.00, Dvorana ŠPiC D

OSREDNJA OBČINSKA PROSLAVA OB DNEVU DRŽAVNOSTI
Ob 18.00, Dvorec Bukovje

LETNI KINO – BOHEMIAN RHAPSODY
Zgodba Freddieja Mercuryja, v filmu, ki je prejel nešteto nagrad, tudi Oskarja za najboljši film. 
V primeru dežja bo prestavljeno na kasnejši datum. Vstopnine ni! Podrobnosti na strani 5.
Ob 21.30, prireditveni prostor Lukna

LETNI KONCERT GLASBENE SEKCIJE KATICA
Ob 18.00, Dvorec Bukovje

PROSLAVA OB 50 LETNICI DELOVANJA DRUŠTVA INVALIDOV DRAVOGRAD
Prireditev s podelitvijo priznanj in bogatim kulturnim programom ter razstavo ročnih in 
umetniških del članov DI Dravograd. Več na strani 5.
Ob 16.00, dvorana ŠPiC D

KKŠ TAVŠA – MENJAVA OBLAČIL
Dogodek, na katerega lahko prinesete do 10 kosov svojih starih oblačil in jih zamenjate za 
nove kose, je namenjen vsem, ki se zavedamo, da kupovanje vedno novih izdelkov in kopi-
čenje neuporabnega v domovih ne koristi naši denarnici  niti našemu planetu. Imate polne 
omare oblačil, ki so kvalitetna, nosljiva in zanimiva, pa ste se jih naveličali ali pa bi radi le 
naredili prostor? Po domače jih lahko ''zatavšate'' za nove ali pa jih podarite drugim.  Spreje-
mamo oblačila, ko si čista ter dobro ohranjena. V kolikor vam čas ne dopušča, lahko oblačila 
oddate vsak delovni dan od 12:00 – 15:00, zatavšate pa jih lahko na dogodku.
Od 18.00 do 20.00, Mladinski center Dravograd

LETNI KINO V ŠENTJANŽU
Ob 21.30, prostor pri Domu borcev

KONCERT MLADE PODJUNE
Nastopa Otroški zbor Mlada Podjuna. Prireditelja sta  MePZ Podjuna in Kulturni dom Pliberk.
Ob 19.00, Kulturni dom Pliberk

GLASBENI DNEVI TRBONJE - KONCERT GODBE NA PIHALA TRBONJE Z ANSAMBLI
Godbi na pihala se bodo na odru pridružili ansambli: SPEV, VIHAR, JUHEJ, ŠKORPIJONI, BANO-
VŠEK, ITAK, MOŠKA TELESA, MLADI PAVRI ter DANAJA GREBENC.
Ob 20.00, šotor na prireditvenem prostoru v Trbonjah

Terminski razpored prireditev in dogodkov v občini Dravograd
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SOBOTA, 15. junij

09
STRAN

KOLEDAR PRIREDITEV IN DOGODKOV od 1. do 30. junija 2019

XI. MEMORIAL DAMJANA JAMNIKA
Igralo se bo 7+1 po pravilih občinske nogometne lige. Nagrade: pokal za 1., 2. in 3. mesto, 
pokal za najboljšega strelca, pokal za najboljšega vratarja in igralca. Za hrano in pijačo bo 
poskrbljeno. Startnina znaša 40 € na ekipo. Udeležbo vaše ekipe potrdite najkasneje do 5.6. 
2019,  Darku Reberniku na tel. št. 041 367 020 ali Rajku Brezovniku na tel. št.  070 797 731.
Ob 9.00, igrišče na Viču

OD LIPE DO LIPE – DRUŽENJE KRAJANOV KS DRAVOGRAD
Srečanje krajanov s kulturnim programom pri gradu in pogostitvijo na Grajski bajti.
Ob 11.00, Grajska bajta

GLASBENI DNEVI TRBONJE - GASILSKA VESELICA Z ANSAMBLOM NAVIHANKE
Ob 19.00, šotor na prireditvenem prostoru v Trbonjah

NEDELJA, 16. junij
GLASBENI DNEVI TRBONJE - SREČANJE PIHALNIH ORKESTROV KOROŠKE
Predstavili se bodo vsi pihalni orkestri Koroške in gostje Godba na pihala Marezige.
Ob 14.00, šotor na prireditvenem prostoru v Trbonjah

DRUŽENJE POD LIPO
V počastitev dneva državnosti.  V kulturnem programu sodelujejo otroci vrtca in šole Libeliče 
ter pevski zbor Kulturno prosvetnega društva Libeliče. Po kulturnem programu vas vabimo na 
druženje s pogostitvijo. Organizator je KS Libeliče.
Ob 15.00, CŠOD Ajda Libeliče

DAN ŽENSKEGA NOGOMETA  S TEKMO SLOVENIJA : ČRNA GORA
Od 15:30, Igrišča v ŠC Dravograd

PETEK, 21. junij

SOBOTA, 22. junij

OD LIPE DO LIPE – DRUŽENJE KRAJANOV KS ŠENTJANŽ
Srečanje krajanov z mašo ob lepi nedelji ter zabavo z ansamblom Škorpijoni. Za jedačo bo 
poskrbljeno.
Ob 10.00 cerkev sv. Janeza Krstnika in ob 12:00, prostor pri Domu borcev

NEDELJA, 23. junij

PETEK, 14. junij

SREDA, 19. junij

ČETRTEK, 20. junij



OBMOČNA TEMATSKA LIKOVNA RAZSTAVA  - OBLO IN OGLATO
Razstavljajo člani Likovne sekcije KD Dravograd.
Ob 19.00, Infopisarna Dravograd

KOLEDAR PRIREDITEV IN DOGODKOV od 1. do 30. junija 2019
Terminski razpored prireditev in dogodkov v občini Dravograd
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PONEDELJEK, 24. junij
KONCERT DRUŠTVA GLASBENIKOV DRAVOGRAD
Šest domačih glasbenih sestavov, ki se združujejo v eno društvo, bo predstavilo svojo glasbo. 
Vabljeni, vstopnine ni.
Ob 21.00, prireditveni prostor Lukna

TOREK, 25. junij
17. SPOMINSKI POHOD NA KOŠENJAK
Območno združenje Veteranov vojne za Slovenijo Dravograd bo izvedlo »XVI. Spominski 
pohod na Košenjak« . S kratko proslavo in pohodom bomo počastili spomine na vojne do-
godke v  Občini Dravograd leta 90/91. Na pohod so vabljeni člani združenja, člani sorodnih 
domoljubnih  organizacij in drugih  OZ VVS ter občanke in občani Občine Dravograd. Pohod 
bo predvidoma trajal 3 ure.
Ob 8.00 – 8.45, pred Planinskim domom Košenjak

SREDA, 26. junij
ZAKLJUČNI KONCERT GLASBENE ŠOLE DEŽELE KOROŠKE
Nastopajo Učenci oddelka GŠ z gosti. Prireditelja sta Slovenska glasbena šola Dežele Koroške 
in Kulturni dom Pliberk.
Ob 19.00, Kulturni dom Pliberk

SOBOTA, 29. junij
ZAKLJUČEK KOŠARKARSKEGA KOROŠKEGA KAMPA 2019
KK Dravograd organizira že tradicionalni 12. poletni košarkarski tabor, ki bo potekal od pone-
deljka, 24. do sobote, 29. junija. Za konec se bodo med sabo pomerili na zaključnem turnirju.
Ob 10.00, prireditveni prostor Lukna 

SREČANJE LOVSKIH ZBOROV IN ROGISTOV SLOVENIJE
Ob 14.00, Dvorana ŠPiC D

ČETRTEK, 27. junij

PETEK, 28. junij
PRIREDITEV OB 10-LETNICI DELOVANJA DRUŠTVA DIABETIKOV POLŽKI
V primeru slabega vremena bo prireditev prestavljena na drug termin. Več na strani 5.
Ob 18.00, pred Dvorcem Bukovje
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 RAVNE 
 PREVALJE 
 MEŽICA 
 SLOVENJ GRADEC 
 RADLJE OB DRAVI 
 MUTA 
 ŠENTJANŽ 
 OJSTRICA 
 PERNICE 
 VUZENICA 
 MISLINJA 
 MAREZIGE 

DNEVI GLASBENI TRBONJE 



OD LIPE 
DO LIPE

sobota, 15. junij, 
ob 11.00 

DRUŽENJE KRAJANOV KS DRAVOGRAD 
s kulturnim programom pri gradu 

in pogostitvijo na Grajski bajti.

Lepo povabljeni.

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

KRAJEVNI PRAZNIK KS ŠENTJANŽ
ŠPORTNE IGRE, 21. in 22. junij
* odbojka na mivki (Bukovska vas)
* nogomet na travi (Otiški Vrh)
* košarka trojke (Šentjanž)

LETNI KINO
pred Domom borcev,
22. junija, ob 21.30

DRUŽENJE KRAJANOV, 22. junij
ob 12.00, pred Domom borcev
* podelitve nagrad za športne igre
* pogostitev 
* zabava z ansamblom Škorpijoni

LEPO POVABLJENI VSI KRAJANI ŠENTJANŽA
KS Šentjanž / ŠD Šentjanž  / KD Šentjanž / JZ Dravit



MEDNARODNI FESTIVAL MALIH 
SESTAVOV DRAVOGRAD - SUHA

VSAKO LETO MESECA JUNIJA V DRAVOGRADU IN NA SUHI POTEKA TRADICIONALNI FESTIVAL MALIH 
VOKALNIH SESTAVOV. TAKO BO TUDI LETOS V PETEK, 14. JUNIJA, PRVI KONCERT V CERKVI SVETEGA 
VIDA, V SOBOTO, 15. JUNIJA, PA ŠE NA SUŠKEM GRADU.

Ženska vokalna skupina Lipa iz Litije je zave-
zana zborovski glasbi in negovanju lokalne 
ustvarjalnosti. Sodelovale z mnogimi zvene-
čimi imeni popularne glasbe, kot so Oliver 
Dragojević, klapa Šufit in s Prifarskimi mu-
zikanti. Najrajši posegajo po dragocenostih 
iz zakladnice slovenske ljudske in umetne 
glasbe ter raziskovanju klapskih napevov. 
Uspešno se udeležujejo festivalov doma in 
v bližnji soseski. 

Latvian voices je vrhunska ženska vokalna 
skupina, ki prihaja iz Rige. Gre za eno naj-
boljših latvijskih vokalnih skupin, ki je razvila 
edinstven individualen slog petja in v svo-
jem repertoarju zajema etno glasbo mno-
gih narodov. Repertoar zajema od latvijskih 
ljudskih pesmi in izvirnih skladb z besedili iz 
latvijske tradicionalne folklore do primerov 
klasične glasbe v inventivnih transkripcijah. 
Koncerti so navadno obogateni s priljublje-
nimi in svetovno znanimi pesmimi ter so-
dobnimi originalnimi skladbami.
  
Festival je torej prava poslastica za glasbene 
sladokusce in verjamemo, da bodo poslušal-
ci navdušeni nad slišanim in videnim. Mirno 
lahko rečemo, da ja Festival Suha-Dravograd 
pravi biser med tovrstnimi prireditvami v 
tem delu Evrope. 

Festival je zasnovan tako, da se na njem 
predstavijo ene najboljših vokalnih zasedb v 
Evropi. Poleg stalnic Okteta Suha in Dravo-
grajskega seksteta so na festivalu vrhunski 
nastopajoči iz različnih držav. Festival je tako 
gostil najboljše skupine iz Anglije, Avstrije, 
Madžarske, Nemčije, Švice, Italije, Poljske, 
Švedske...

Tudi letošnji festival prinaša izredno zanimiv 
in kvaliteten program. Poleg Okteta Suha 
in Dravograjskega seksteta bodo nastopili 
še Gesangskapelle Hermann iz Avstrije, 
Ženska vokalna skupina Lipa iz Slovenije 
in Latvian voices iz Latvije. 

Skupina  Gesangskapelle Hermann prihaja 
z Dunaja. Njihov cilj je narediti svet srečnejši 
s petjem narečnih a capella pesmi, ki vedno 
znova navdušujejo občinstvo.

M ednarodni festival malih sestavov 
je najprej potekal samo na Suškem 
gradu na Suhi v organizaciji Okteta 

Suha. Kasneje sta Oktet Suha in takrat še Dra-
vograjski oktet vzpostavila pristno medse-
bojno prijateljstvo, ki je pripeljalo do tesnega 
sodelovanja tudi pri festivalu. Tako smo bili 
pred dvajsetimi leti bili priča prvemu koncer-
tu v sklopu tega festivala tudi v Dravogradu.
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NAPOVED DOGODKA
BESEDILO:  Robert Preglau

Lepo povabljeni!

  festival

Dravograd
14.junij 19
20:00 cerkev sv. Vida

20. 

tradicionalni večer 
vrhunskih malih 
vokalnih sestavov 

Območna izpostava Dravograd

LATVIAN VOICES - LVAGESANGSKAPELLE HERMANN - AUTŽVS LIPA LITIJA- SLOOKTET SUHA - AUTDRAVOGRAJSKI SEKSTET - gostitelji



 

Odprta kuhna prihaja  
v Slovenj Gradec!

Sobota, 22. junij,
Trg Svobode,

od 11. do 21. ure.
www.odprtakuhna.si



V SOBOTO, 18.5. 2019, SE JE ČEZ CEL DAN ODVIJALO 22. TRADICIONALNO MEDNARODNO SREČANJE 
POBRATENIH PIHALNIH ORKESTROV.

-  Schlosskapelle Neuhaus iz Suhe iz Avstrije,
-  Gasilski pihalni orkestra Loče iz Brežic in
-  Pihalni orkester Šentjanž pod vodstvom 
prof. Alojza Lipovnika.

Srečanje je bilo namenjeno igranju, 
predvsem pa sproščenemu druženju ter 
izmenjavi izkušenj.

Pričelo se je s sprejemom in toplo malico 
pred Dvorcem Bukovje. Nato so se orkestri 
na terasi Hotela Dravograd predstavili vsak s 
kratkim programom, na koncu pa je bilo v 
treh skladbah lepo slišati, kako zveni, ko sku-
paj zaigra okoli 100 godbenikov. 

V popoldanskem družabnem dogajanju so 
se člani družili ob raznih aktivnostih ter dan 
zaključili s skupno večerjo in prijetnim dru-
ženjem.

Ž e 22 leto zapored so se, tokrat v Dra-
vogradu, srečali člani treh pobratenih 
pihalnih orkestrov:

18
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PRETEKLI DOGODEK
BESEDILO: Pihalni orkester Šentjanž, FOTOGRAFIJE:  Aleš Kosaber in Franci Kotnik

SREČANJE POBRATENIH PIHALNIH 
ORKESTROV
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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 boste 
našli kupon, izpolnjenega oddali v skrinjico v knjižnici in sodelovali v nagradnem žrebanju 6. 
septembra 2019.

POČITNIŠKI PAKETI PRESENEČENJA za odrasle
V njih bodo knjige za popestritev dopustniških dni na plaži, v objemu planin ali na domačem 
ležalniku. V paketu boste našli kupon, izpolnjenega oddali v skrinjico v knjižnici in sodelovali v 
nagradnem žrebanju 6. septembra 2019.
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PLANINSKO DRUŠTVO DRAVOGRAD

Planiran izlet na OBIR v soboto, 1. junija 2019 je PRESTAVLJEN NA NOV TERMIN, ki bo pravo-
časno objavljen!

PO ŠVERCARSKIH POTEH MEŽICE - TURNO KOLESARSKA TURA - nedelja, 9. junij 2019
Vodnik in prijave:  Kaja Kos 041 256 673 ali kaja_kos@yahoo.com.
Tura:  35km, 1000 višinskih metrov (trajanje s postanki cca 4 ure). Vzponi srednje zahtevni, spu-
sti nezahtevni S2, skupina se lahko razdeli za spust po trailu S3, mestoma S4 ali po cesti.
Prevoz: lasten.
Opis ture: S kolesi se bomo podali na raziskovalno kolesarsko turo po švercarskih poteh. Tura 
je primerna za vse, ki ste letos že naredili kak kilometer ali dva, kot tudi za vse ostale, ki radi 
odkrivate nove povezave v domačih koncih in posedujete svoj potni list ali osebni dokument. 
Dokument identifikacije je na turi obvezen. Start v Mežici na parkirišču trgovine TUŠ ob 10 uri. 
Potrebna je kolesarska oprema za letne ture: brezhibno kolo s profiliranimi gumami, 
čelada, prva pomoč, rezervna zračnica, vetrovka, rezervna majica, dovolj pijače, ener-
gijska ploščica, za izbiro zahtevnega spusta ščitniki kolen.Prijave pri vodnici do sobote, 
8. junija 2019!

VIŠEVNIK (2050 m) – BLEJSKA KOČA NA LIPANCI - sobota, 22. junij  2019
Vodnik in prijave: Ivana Kotnik 051 315 963 ali ivana.kotnik@gmail.com.  
Tura:  lahka nezahtevna pot (L), 5 do 6 ur hoje.
Prevoz: kombi.
Opis ture: Z organiziranim prevozom se bomo zapeljali do parkirišča Velika Preseka na Pokljuki 
in se od tam podali do Blejske koče na Lipanci (1627 m), od koder je lep pogled na pokljuške 
gozdove ter vrhova Lipanski vrh in Mrežce. Nadaljevali bomo preko Planine Lipance, čez Mrež-
ce, pod vznožjem Debelega vrha in preko Srenjskega prevala do Viševnika (2050 m). Viševnik 
je verjetno najbolj obiskan dvatisočak v Sloveniji. Pot se vseskozi vije po grebenu nad dolino 
Krme, s čudovitimi pogledi na Triglavsko pogorje ter Pokljuško planoto. Od Blejske koče do 
Viševnika je 2 uri hoje. Vračali se bomo na Rudno polje, kjer bo čakal prevoz.

NOGOMET - ONL DRAVOGRAD – POKAL

V nedeljo, 2.6. 2019 bodo na igrišču z umetno travo tekme 2.kroga pokala ONL Dravo-
grad. Pričetek prve tekme je ob 9.00.
V nedeljo, 9.6. 2019 bodo finalne tekme pokala ONL Dravograd. Pričetek prve tekme ob 
9.00.

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

MLADINSKI CENTER DRAVOGRAD

URADNE URE MLADINSKEGA CENTRA DRAVOGRAD - vsak delovni dan od 12:00 – 15:00
Mladinski center je  odprt za vse osnovnošolce, ki čakajo na šolske prevoze ali izven šolsko ak-
tivnost. Mlade in aktivne Dravograjčane vabimo v sodelovanje z MC Dravograd, kjer se bomo s 
skupnimi močmi zavzemali za boljše pogoje mladih v naši občini. V kolikor želite sodelovati pri 
izmenjevalnici oblačil KKŠ Tavša, le-ta lahko oddate v času uradnih ur.

NAJAVA POČITNIŠKIH DELAVNIC ZA OSNOVNOŠOLCE
Delavnice bodo potekale v juliju od 1.7. do 12.7. ter v avgustu  od 12.8. do 23.8. vsak delovni 
dan od 9:00 do 12:00. Na delavnicah bomo poskrbeli za pestro izbiro programa tako za fante 
kot punce. Otroke lahko prijavite do najkasneje petka 21.6. 2019 na tel. 031 739 860 ali e-pošto  
mladinskicenter.dr@gmail.com.

VADBA ZA ZDRAVO HRBTENICO - vsak torek in četrtek  ob 8.30.
Vadba je namenjena vsem starostim in se prilagaja posameznikovi fizični pripravljenosti. Potre-
bujete ležalno podlogo, udobna oblačila ter steklenico vode. Na vadbo se je potrebno predho-
dno najaviti na telefonsko številko: 040 671 690.

VADBA MAMIC Z DOJENČKI  - vsak torek in četrtek ob 10.00.
Vadba je primerna za mamice in dojenčke od 1 meseca starosti, pa do 12 meseca. Sestavljena 
je iz poporodnih vaj za okrepitev maminega telesa, ki se osredotočajo  na krepitev mišic mede-
ničnega dna, trebušnih in hrbtnih mišic ter preprostih vaj za dojenčka, ki so prilagojene njegovi 
starosti. Na vadbo se je potrebno predhodno najaviti na telefonsko številko: 040 671 690.

KOŠARKARSKI KOROŠKI POLETNI KAMP 2019

KK Dravograd organizira že tradicionalni enajsti poletni košarkarski tabor – Koroški poletni kamp, ki 
bo potekal od ponedeljka, 24. junija zjutraj do sobote, 29. junija 2019 zvečer. Udeleženci bodo za tre-
ninge in tekme koristili prireditveni prostor Lukna, dvorano Špic D, telovadnico OŠ in zunanje igrišče 
ob igrišču z umetno travo. V prostorih OŠ Dravograd pa bodo udeleženci spali in se prehranjevali.
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SKUPAJ DO BOLJŠEGA ŽIVLJENJ-
SKEGA SLOGA DRUŽINE - 1. del

P     rojekt Družinska obravnava za zmanjševa-
nje ogroženosti zaradi debelosti in zmanj-
šane telesne zmogljivosti je namenjen 

otrokom tretjega in šestega razreda, ki so bili 
prepoznani kot ogroženi zaradi čezmerne pre-
hranjenosti in zmanjšane telesne zmogljivosti in 
so bili na delavnice napoteni s strani pediatrinj 
dr. Dremol in dr. Lah. Namen projekta je sezna-
nitev otrok in njihovih staršev z načeli zdravega 
življenjskega sloga, ki jih osvojijo na interdiscipli-
narnih delavnicah. Projekt nastaja pod okriljem 
naslednjega strokovnega tima: pediatrinja, psi-
holog, dietetik, kineziolog in diplomirana me-
dicinska sestra. Delavnice tedensko potekajo v 
Zdravstvenem domu Slovenj Gradec, natančne-
je v prostorih Centra za krepitev zdravja ter v na 
novo pridobljeni telovadnici v kleti Zdravstve-
nega doma.

PSIHOLOŠKA PODPORA

Sprememba za zdrav življenjski slog ni naključna, 
ampak je zanjo potrebna precejšnja mera mo-
tivacije, občutek zaupanja in upanje, da je spre-
membo preko novo osvojenih veščin možno do-
seči. Tako starši kot udeleženci preko pričujočega 
projekta spoznajo, da je sprememba zdravega ži-
vljenjskega sloga dolgotrajen proces, za katerega 
so potrebni čas, vztrajnost in delo na samem sebi. 

Vloga psihologa se dotika odgovorov na vpra-
šanja kot so; npr. kakšen je pogled na dosedanji 
življenjski slog, kako se počutijo udeleženci, ali se 
zavedajo, kaj vse obsega zdravo življenje, in pred-
vsem glavno vprašanje, ali si sploh želijo spreme-
niti do sedaj ustaljene življenjske vzorce in kako 
močna je ta želja. Preko psihološke obravnave in 
podpore udeleženci odkrivajo, kaj si želijo starši

in kaj otrok ter kakšna so ob tem posameznikova 
pričakovanja. Na srečanjih tako skupaj raziskuje-
mo lastne vire moči, pomen socialne podpore in 
dobre samopodobe otrok, ki je nemalokrat že na-
četa. Vloga psihologa je zatorej tudi delo na oseb-
nostni rasti in odkrivanju osebnih kompetenc.

V sklopu naših srečanj udeleženci s pomočjo de-
lovnih listov in motivacijskih veščin spoznavajo 
in razvijejo motivacijo za spremembe za zdravo 
življenje. Preko interaktivne igre se otroci naučijo 
prepoznati čustvene vidike hranjenja in razlo-
čevati lakoto ter željo po hrani, preko poučnih 
delavnic in sproščenega druženja se približamo 
vedenjsko-kognitivnemu modelu, pri katerem 
govorimo o pomenu misli, čustev in vedenja. 

Tako starši kot otroci se preko praktičnih pristo-
pov seznanijo z uporabnimi tehnikami, ki nas 
spodbujajo pri učenju in vzdrževanju zdravega 
življenjskega sloga; z njimi lajšamo tiste tež-
ke trenutke, ko želimo obupati. Skupaj smo na 
primer ustvarili lastne motivacijske in afirma-
cijske kartice, se naučili uporabljati STOP tehni-
ko samokontrole,  tehniko samoinštrukcij in se 
sprostiti z različnimi sprostitvenimi tehnikami. 

Preko nikoli dolgočasnih delavnic krepimo delo 
na samemu sebi, dobri samopodobi in na prije-
tnih medosebnih odnosih, spoznamo lastne vire 
moči, namembnost pozitivnih afirmacij ter spod-
budnih misli. Na srečanjih s starši posebej pou-
darimo še vlogo družine in okolja ter poskušamo 
ozavestiti, da so pri aktivnemu in zdravemu nači-
nu življenja vpleteni vsi družinski člani. Dotakne-
mo se temeljev zdrave vzgoje, načinov spoprije-
manja staršev z lastnim stresom in diskutiramo, 
kako biti funkcionalen starš v sodobnem času. 

PROMOCIJA ZDRAVJA
BESEDILO IN FOTOGRAFIJA:  Nataša Barle, magistrica psihologije
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Poudarimo vlogo staršev, ki so močan vzgled 
otrokom, njihove podpore otroku in primernih 
vzgojnih stilov pri spreminjanju ustaljenih ne-
zdravih navad (pravila, doslednost, podpora, 
spoštovanje, zaupanje, čas za drug drugega ipd.). 

Po osnovnih šolah bodo v prihodnje prav tako 
sledila predavanja o pomenu spanja in rabi infor-
macijske tehnologije med otroki in mladostniki.

Prihodnjič: ZDRAVE PREHRANJEVALNE NAVADE 
in TELESNA DEJAVNOST.

Slika 1: Potek delavnice pri psihologinji 
(Avtorica: Nataša Barle)



SUŠILNI STROJ

N a splošno še vedno velja, da je sušilni 
stroj razkošje, za katerega je škoda od-
šteti nekaj več denarja. To nam najbolj 

zgovorno dokazujejo statistični podatki o 
opremljenosti stanovanj z električnimi napra-
vami. Leta 1998 je bilo v Sloveniji 96,4 % stra-
novanj opremljenih s pralnimi stroji; komaj 
7,2 % pa tudi s sušilnimi stroji.

V primerjavi s pralnim strojem sušilni stroj res 
ni nujno potreben, saj se perilo posuši tudi 
brez porabe dragocene električne energije 
in brez večjega fizičnega napora gospodinje. 
V primerjavi s ponudbo pralnih strojev je po-
nudba sušilnih strojev na tržišču razmeroma 
skromna.

Običajne dimenzije sušilnih strojev so 60 x 60 
x 85 cm. Največja dovoljena polnitev je 4 do 
5 kg suhega perila. Praktična je pritrditev su-
šilnega stroja na pralni stroj enakih dimenzij. 
Pralni stroji, ki imajo tudi program sušenja, 
so dragi in energijsko manj učinkoviti.

Stroji za nego in vzdrževanje perila spada-
jo med razmeroma velike porabnike elek-
trične energije v gospodinjstvu. V sloven-
skih gospodinjstvih porabimo za delovanje 
pralnih in sušilnih strojev približno 18 % ele-
ktrične energije; od tega 8,7 % za pralne stro-
je in 9,3 % za sušilne stroje. Poraba električne 
energije se giblje približno od 0,2 do 3,5 kWh 
(za popolnoma suho perilo). Najmanj energije 
porabijo sušilni stroji s toplotno črpalko!

V državah EU je za sušilne stroje obvezna upo-
raba energetske nalepke. Glede na energijsko 
učinkovitost so stroji razvrščeni v razrede  od 
A do G. V razredu A so stroji, ki so energijsko 
najbolj učinkoviti, v razredu G pa tisti, ki so naj-
manj. Za energijsko učinkovite aparate veljajo 
tisti, ki so razvrščeni v razrede od A do C.

Čeprav smo kupili energijsko učinkoviti stroj, 
lahko tudi sami s svojim ravnanjem prihrani-
mo precej dragocene energije. Bodimo po-
zorni na naslednje:
• Najpomembnejši prihranek pri sušenju perila 
je dobro ožeto perilo, zato je priporočljivo, da 
ima centrifuga našega pralnega stroja vsaj 800 
do 1000 vrtljajev v minuti; strojno sušenje pre-
malo ožetega perila je skrajno potratno!
• Vedno popolnoma izkoristimo sušilnik in ga 
napolnimo tako kot priporoča proizvajalec v 
navodilih.
• Skupaj sušimo le take kose perila, ki imajo po-
dobne lastnosti, saj bomo na ta način perilo 
najbolj enakomerno posušili.
• Filter, ki je na vratih bobna, po vsakem suše-
nju očistimo.
• Pazimo, da bodo reže za hlajenje vedno od-
prte in čiste.
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EKOLOGIJA
BESEDILO: Boris Kac , Svetovalna pisarna ENSVET Slovenj Gradec ,   FOTOGRAFIJA:  svetovni splet

DRAVOGRAD
16. 6. 2019

Zaključni festival - turnir deklic
U11 2018/19

15:30 – 16:30

Ogled tekme ženske
A reprezentance:

SLOVENIJA : ČRNA GORA

17:30



PRIREDITVENI PROSTOR

L U K N A
PETEK, 21.6, OB 21:30


