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VSEBINA
Stičišče od 1. junija do 30. junija 2022

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

Fotografija na naslovnici: Zdenko Kupčič
Rok za oddajo vsebin za septembrsko številko je 15. avgust 2022

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 
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 2022. 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. JULIJA  DO 31.  AVGUSTA 2022

Napoved dogodka:  DVORNI GLASBENI VEČER S SKUPINO FOLKROLA 

Kotiček Občine Dravograd: OBČINA DRAVOGRAD KONČALA PREDSEDOVANJE SVETU 
KOROŠKE REGIJE; ZAHVALA UDELEŽENCEM OBČINSKE ČISTILNE AKCIJE V APRILU 2022;
CIVILNA ZAŠČITA OBČINE DRAVOGRAD PREJELA BRONASTI ZNAK POLICIJE;
ZBIRANJE HUMANITARNE POMOČI ZA UKRAJINO IN UKRAJINSKE BEGUNCE

Bili smo tam

Obvestila

Ekologija: ENSVET, ENEGETSKO SVETOVANJE ZA OBČANE

Promocija zdravja: VIRI POMOČI NA PODROČJU DUŠEVNEGA ZDRAVJA
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DAN ZA ... IZBOR PRIREDITEV IN DOGODKOV
Dogajanje v naslednjih tednih. Izbor edinstvenih dogodkov, ki jih gotovo ne bomo zamudili.
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DAN ZA ... IZBOR PRIREDITEV IN DOGODKOV
Dogajanje v naslednjih tednih. Izbor edinstvenih dogodkov, ki jih gotovo ne bomo zamudili.

Dobrodošli na Koroškem  

5. MEDNARODNI JUDO TURNIR 
ZA MLADINCE IN ČLANE  

PROGRAM TEKMOVANJA  

 petek - 1. julij  

 15.00 - 19.00  akreditacija v športni dvorani  
 18.00 - 20.00  uradno tehtanje  

 sobota - 2. julij  

 8.30 - 9.15  uradno tehtanje (U21)  
 10.00 začetek tekmovanja (U21)  
 12.30 - 13.15  uradno tehtanje (člani -ce) 
 14.00 začetek tekmovanja (člani -ce) 

PRIPRAVE KOPE  

 3. - 17. julij  Kontaktirajte nas za  dodatne  
  informacije  

& 

2 .  j u l i j  2 0 2 2  

Judo klub Dravograd 

Poskeniraj za 
lokacijo na 

Google 
zemljevidih 

Lokacija 
Športna dvorana ŠPIC D 
Koroška cesta 51  
2370 Dravograd 

Kontakt  
events.judokoroska@gmail.com 

Ruslan (namestitve) 
031 316 454 

Stojan (ostale informacije) 
031 552 379 

Rok za prijavo v judo JR 
1. 7. 2021 

K O R O Š K A  Uradni sponzor tekmovanja 

J U N I O R  

O P E N  2 0 2 2  

S E N I O R  
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DRAGAČEVSKE TRUBE



5. JUDO TURNIR KOROŠKA OPEN 
Tradicionalni mednarodni turnir v judu za mladince, člane in članice.
Ob 10.00, Dvorana ŠPiC D

TURNIR V MALEM NOGOMETU TRBONJE 2022
Turnir v malem nogometu na asfaltnem igrišču v Trbonjah. Igra se 4+1 po pravi-
lih malega nogometa. Prijavnina 70€ in gre v celoti v nagradni sklad. Pokali tudi 
za najboljšega strelca in najboljšega vratarja. Za pijačo in jedačo bo poskrblje-
no. Žreb bo v petek, 1.7., ob 19. uri na igrišču. Prijavite se lahko najkasneje do 
petka 1.7. 2022, na številki 040 644 923 – Sandi ali 040 864 535 – Andraž.
Od 9.00, igrišče pri šoli v Trbonjah

DRŽAVNI FESTIVAL MALIH INŠTRUMENTALNIH SESTAVOV
Nastopili bodo: kitarski ansambel Svarun, Komorno inštrumentalna skupina GŠ 
Lipičnik, Sorški orgličarji, Mladinska sekcija godbe Medvode in Kvartet klarine-
tov Godbe ljubljanskih veteranov.
Ob 17.00 cerkev sv. Vida

Športni dogodki

Turizem, zabava

Mladinske dejavnosti Drugi dogodki

IZBOR PRIREDITEV IN DOGODKOV V BARVAH

Kulturni dogodki
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PETEK, 1. julij

ZLATA TROBENTA DRAVOGRADA IN DRAVOGRAJSKA NOČ
Od 19.00 bodo v Lukni igrali skupina Pivo in čevapi iz Postojne ter Dragačevske 
trube - Orkestar Dragana Pavlovića iz Guče.  Zatem nas bodo zabavali Johhny & 
Tex band ter Luka Basi.
Ob 19.00, prireditveni prostor Lukna

ČARODEJ JOLE COLE
Čarovniška predstava za otroke. Čarodej Jole Cole, ki se je specializiral za 
otroško magijo, s svojimi predstavami očara otroška srca in je najbolj iskan 
otroški čarodej v Sloveniji. Ob praznovanju občinskega praznika bo 
razveseljeval tudi naše najmlajše.
Ob 16.00, Ribiški dom Dravograd

SLAVNOSTNA SEJA OBČINSKEGA SVETA S PODELITVIJO OBČINSKIH PRI-
ZNANJ TER NAGRAD
Na slavnostni seji občinskega sveta občine Dravograd v dvorani Dvorca Bukov-
je, bodo podelili občinska priznanja in nagrade letošnjim dobitnikom. Seja bo 
popestrena tudi s kulturnim programom.
Ob 18.00, Dvorec Bukovje

ROCK DRAVOGRAD
V sklopu praznovanja občinskega praznika smo ponovno obudili stari dobri 
rock koncert, na katerem nam bodo »špilali«: MI2, Juicy pussy in Sezuti mački. 
Vstopnine ni!
Ob 20.00, prireditveni prostor Lukna

DVORNI GLASBENI VEČER – DIMME IN PEDENJPEDI
Dejan Dimec - Dimme, zelo ustvarjalen koroški glasbenik (Kingston, FaušDur), je 
povezal nekaj talentiranih mladih koroških glasbenikov in ti, združeni v skupini 
Pedenjpedi, ustvarjajo zelo zanimivo »narodnonezabavno« glasbo. Vstopnina je 5 €.
Ob 20.30, pred dvorcem Bukovje

SOBOTA, 2. julij

NEDELJA, 3. julij

SOBOTA, 2. julij

VESELE POČITNICE MCD  2022 – 1. SKUPINA, OD PONEDELJKA, 4. DO 
PETKA, 8. JULIJA
Vesele počitnice MCD so počitniški program za osnovnošolce, ki se izvaja že 
četrto leto. Ponuja pester nabor športnih aktivnosti, iger ter delavnic, ustvarja-
nje, poučne in zabavne oglede in seveda veliko mero zabave, smeha in novih 
doživetij. Program poteka od 7.00 do 15.00, varstvo pa od 15.00 do 15.30 za tiste 
otroke, ki čakajo na prevoz svojih staršev. Za več informacij pišite na e-mail: 
mladinskicenter.dr@gmail.com ali pokličite na tel.: 031 739 860.
Od 7.00 do 15.00, Mladinski center Dravograd

PETEK, 8. julij

PONEDELJEK, 4. julij



DAN ODPRTIH VRAT VRTCA DRAVOGRAD Z MOŽNOSTJO OGLEDA ENOTE 
ŠENTJANŽ – VRTEC KRONICA
Od 14.00 do 17.00, vrtec Kronica Šentjanž
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SOBOTA, 9. julij PETEK, 12. avgust

PONEDELJEK, 11. julij

PETEK, 26. avgust

PETEK, 26. avgust

PONEDELJEK, 18. julij

DVORNI GLASBENI VEČER – SAM`S FEVER –  NAJBOLJŠI HITI ELVISA 
PRESLEYA
Skupina Sam's Fever prihaja iz Ljubljane in je bila ustanovljena leta 2012 ob 
35. obletnici smrti Elvisa Presleya. Leta 2015 pa so dosegli velik uspeh, saj so s 
svojimi interpretacijami navdušili občinstvo in prepričali strokovno žirijo. S tem 
so si prislužili prvo mesto in laskavi naslov najboljšega Elvis Presley cover banda 
v Evropi. Vstopnina je 5 €.
Ob 20.00, Dvorec Bukovje

DVORNI GLASBENI VEČER  - KONCERT SKUPINE FOLKROLA
Ob koncu poletja bomo gostili znano koroško skupino FolkRola. Vstopnina je 5 
€. Več o tem na strani 10.
Ob 20.00, Dvorec Bukovje

DAN ODPRTIH VRAT KOROŠKE RIBIŠKE DRUŽINE – TEKMOVANJE V LOVU 
RIB S PLOVCEM ZA POKAL OBČINE DRAVOGRAD TER PONUDBA RIBJIH 
JEDI
V dopoldanskem času bo potekalo tradicionalno tekmovanje v lovu rib s plov-
cem za Pokal občine Dravograd. Predvidoma ob 15.00 bo razglasitev rezultatov. 
Od 15.30  dalje do 19.00 pa ste vabljeni na pokušino odličnih ribjih jedi!
Od 15.30 dalje, Ribiški dom Dravograd

VESELE POČITNICE MCD  2022 – 2. SKUPINA, OD PONEDELJKA, 11. DO 
PETKA, 15. JULIJA
Vesele počitnice MCD so počitniški program za osnovnošolce, ki se izvaja že 
četrto leto. Ponuja pester nabor športnih aktivnosti, iger ter delavnic, ustvarja-
nje, poučne in zabavne oglede in seveda veliko mero zabave, smeha in novih 
doživetij. Program poteka od 7.00 do 15.00, varstvo pa od 15.00 do 15.30 za tiste 
otroke, ki čakajo na prevoz svojih staršev. Za več informacij pišite na e-mail: 
mladinskicenter.dr@gmail.com ali pokličite na tel.: 031 739 860.
Od 7.00 do 15.00, Mladinski center dravograd

VESELE POČITNICE MCD  2022 – 3. SKUPINA, OD PONEDELJKA, 18. DO 
PETKA, 22. JULIJA
Vesele počitnice MCD so počitniški program za osnovnošolce, ki se izvaja že 
četrto leto. Ponuja pester nabor športnih aktivnosti, iger ter delavnic, ustvarja-
nje, poučne in zabavne oglede in seveda veliko mero zabave, smeha in novih 
doživetij. Program poteka od 7.00 do 15.00, varstvo pa od 15.00 do 15.30 za tiste 
otroke, ki čakajo na prevoz svojih staršev. Za več informacij pišite na e-mail: 
mladinskicenter.dr@gmail.com ali pokličite na tel.: 031 739 860.
Od 7.00 do 15.00, Mladinski center Dravograd

Foto: Jure Ladra



DVORNI GLASBENI VEČER s 
skupino folkrola

SEZONO POLETNIH GLASBENIH  VEČEROV PRED DVORCEM BUKOVJE BOMO ZAKLJUČILI V PETEK, 26. 
AVGUSTA, OB 20.00, S KONCERTOM ZNANE KOROŠKE SKUPINE FOLKROLA, KI SE JE PO SEDMIH LETIH 
ZOPET AKTIVIRALA. VSTOPNINA 5 EUR. VABLJENI!

G lasbena skupina FolkRola je pusti-
la poseben, prepoznavni pečat na 
slovenski glasbeni sceni, saj se je 

skoraj redno uvrščala na vse večje festivale 
državnega nivoja. EMA, Slovenska popevka, 
Narečna popevka… Stalni člani FolkRole so 
trije, pisec glasbe in besedil, pevec in kitarist 
Samo Javornik, bobnar Uroš Grögl in kitarist 
Drago Repnik. Fraza, da glasba povezuje, se 
morda zdi oguljena, a je še kako resnična

Zato je izkušena ekipa pri projektu novega 
albuma k sodelovanju povabila tudi mlajšo 
generacijo talentiranih koroških glasbenikov. 
Združili so talent, modrost, mladost in navdih. 
Luka Krof, Dejan Dimec, Vivijana Rogina, Rina 
Repnik in Dravograjski sekstet so k zadnjemu 
albumu prispevali nek nov pridih. Odziv zve-
ste publike je odličen, oba do sedaj izdana 
videospota s prvima singloma  Ko srce za-
skeli in Nekoč, bog ve kdaj,  sta doživela izje-
mno pozitiven sprejem pri publiki. Jeseni bo 
»luč sveta« ugledal še tretji videospot. Tudi 
na koncertih bodo nastopili s pomlajeno 
ekipo, ki se ji bodo pridružili še Boris Sadar, 
Tomaž Pačnik, Miha Petek in Vita Repnik.

V srcu FolkRole in pisca besedil Sama Javornika 
ima naša Koroška posebno mesto, njihove pe-
smi pa so skozi leta prirasle k srcu tudi mnogim 
Korošcem, na kar so še posebej ponosni. Velik 
del ustvarjanja skupine je namreč posvečen 
ravno Koroški, tej lepi slovenski pokrajini. »Ko-
rošca namreč lahko spraviš s Koroške, Koroške 
pa nikakor iz Korošca« - pravi Samo Javornik. 
FolkRola predstavlja Koroško na svojevrsten 
način. Nostalgija, humor, dobrodušna naivnost 
in predvsem trma in neupogljivost Korošcev se 
v pesmi neumorno prepletajo.

Življenje je kot morski val. Enkrat te požene v 
višave, v naslednjem trenutku se vse umiri. Tež-
ko je prešteti na vse prste, da bi lahko dostojno 
proslavili 22. obletnico, ker nam dva zmanjkata. 
Z vami smo namreč že 22 let, kar ni kar tako. En-
krat smo na vrhu vala, drugič malo počivamo v 
miru in čakamo na novi val. In smo ga dočakali. 
V vaša ušesa vstopamo s petim avtorskim albu-
mom z naslovom Mi smo tu, da vas zabavamo 
in pričenjamo s koncerti, ki bodo dopolnjeni 
tudi s starejšimi uspešnicami. Vse se je začelo z 
legendarno Maruško, a nič, kar smo v življenju 
vrednega ulovili, nismo ulovili z rokami, ampak 
z dušo. Zato ostajamo takšni kot smo, kot vlak, 
ki se nenehno vrača na postajo, a ljudje v njem 
nikoli niso isti. Vljudno vabljeni na naš koncert.    

NAPOVED DOGODKA
BESEDILO: Drago Repnik, FOTOGRAFIJE: Fotoarhiv  FolkRola
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Znesek vrednosti doniranega materiala se glede občin, ki bodo pri tem sodelovale, odšteje od presežka 
oz. dobička, ki jim za leto 2011 pripada na podlagi 18. člena Odloka).  Javni zavod Koroška lekarna je 
poskrbel za ustrezno dostavo materialnih sredstev -  na humanitarne pomoči do Državnega logističnega 
centra v Rojah (DLC Roje) oz. do regijske izpostave URSZR. Koroška lekarna  je nato preko Kemofarmacije 
izvedla dogovorjeno donacijo ustreznih zdravil, ki je bila posredovana na zbirno mesto oz. v zbirni center 
Roje.

Avtor prispevka: direktor občinske uprave, Črtomir Epšek, univ.dipl.prav.

ZAHVALA UDELEŽENCEM OBČINSKE ČISTILNE AKCIJE 
V APRILU 2022

Občina Dravograd je ob pomoči Svetov vseh petih krajevnih skupnosti in Koroške ribiške družine izpelja-
la akcijo čiščenja občine Dravograd v letu 2022, ki je potekala:
-  v KS Libeliče med 8. in 10. aprilom (50 udeležencev);
-  v KS Trbonje, 9. aprila  (20 udeležencev);
-  v KS Črneče, 23. aprila (65 udeležencev, med katere so šteti tudi lovci LD Libeliče);
-  v KD Dravograd, 23. aprila ( 82 udeležencev, članov LD Dravograd, PD Dravograd, TD Dravograd, te
    renskega odbora Dravograd, mladi planinci OŠ Neznanih talcev Dravograd, z učitelji, AMD Dravograd, 
    OZVVO Dravograd, Društvo Polžki, KUD MNZ in JZ Dravit. Akciji so se priključili mladi člani NŠ 
    Dravograd);
-  v KS Šentjanž pri Dravogradu, 23. aprila (61 udeležencev, akciji so se priključili tudi učenci in učitelji 
    OŠ Šentjanž pri Dravogradu);
-  ob obrežjih rek v Dravogradu in so jo izvedli člani Koroške ribiške družine, 23. aprila (47 udeležencev).

V občinski čistilni akciji je skupaj sodelovalo  325 udeležencev, prostovoljcev in prostovoljk, članov in 
članic različnih društev. Občina je za sodelujoče v Krajevni skupnosti in Koroški ribiški družini,  refundirala 
stroške malice, v višini 3,50 € na udeleženca. Rokavice in vrečke je po naročilu Občine Dravograd priskr-
belo  podjetje  KOCEROD d.o.o., ki je tudi odpeljalo cca 2 toni zbranih odpadkov.

Z veseljem ugotavljamo, da je v naravi odloženih vedno manj odpadkov. Zahvaljujemo se vam, občanke 
in občani, da tako lepo skrbite za nam skupno okolje v katerem živimo.  Vsem udeležencem čistilne 
akcije, ki ste kakorkoli prispevali, da je bila akcija uspešno izpeljana, naš iskreni HVALA.
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OBČINA DRAVOGRAD KONČALA PREDSEDOVANJE 
SVETU KOROŠKE REGIJE

Občina Dravograd je eno leto, in sicer od junija 2021 do junija 2022 predsedovala Svetu koroške regije (v 
nadaljevanju: SKR). SKR sestavljajo župani vseh 12 koroških občin. Predsednica SKR je bila v tem času ga. 
Marijana Cigala, dr.vet.med., županja Občine Dravograd. SKR je posvetovalni organ, ki usklajuje regijske 
interese na področju pospeševanja in razvoja regionalnih politik:
       • gospodarstva (zlasti podjetništva, kmetijstva, drobnega gospodarstva in turizma),
       • prostorskega načrtovanja in varstva okolja,
       • izobraževanja na vseh ravneh v regiji,
       • zdravstva,
       • športa,
      • socialnega varstva in
      • drugih dejavnosti s področja življenja in dela, ki so skupne vsem občinam v regiji

SKR predvsem usmerja in oblikuje skupne regijske projekte.

SKR je v obdobju predsedovanja Občine Dravograd izvedel tri redne seje, štiri dopisne seje in eno izre-
dno sejo, na kateri se je SKR zavzel za spoštovanje vseh ukrepov glede omejitve širjenja in preprečevanja 
širitve okužb virusa Covid-19. Obenem je SKR pozval vse prebivalke in prebivalce koroške regije, da v 
zvezi s tem izvedejo vse potrebne aktivnosti. Na Koroškem radiu se je od 29.11.2021 do 31.12.2021 v 
zvezi s tem oglaševal spot in pozival Korošce, da ponovno »stopimo skupaj«.

SKR je na svojih sejah zavzemal stališča glede različnih družbenih vprašanj (ukinitev poslovalnic bank, 
pošte in drugih institucij …) in regijskih projektov (dogovora za razvoj regij). Poleg vseh aktivnosti, ki 
jih je SKR na svojih sejah izvedel, se je SKR zavzel tudi za humanitarno pomoč za Ukrajino in ukrajinske 
begunce. Svet koroške regije je na 3. dopisni seji, v mandatu 2021/2022, ki je potekala v torek, 8.3.2022, 
sprejel sklep, s katerim je soglašal z usklajenim oz. skupnim pristopom občin članic Sveta koroške regije, 
v zvezi z zbiranjem humanitarne pomoči za Ukrajino in ukrajinske begunce.

SKR je tako soglašal, da javni zavod Koroška lekarna nameni znesek v višini 11.950,00 EUR za zbiranje 
humanitarne pomoči za Ukrajino in ukrajinske begunce, v obliki donacije materialnih sredstev (higien-
skih pripomočkov, sanitetnega materiala, kompletov prve pomoči, zdravil, medicinske opreme, itd…) 
po sklopih: 
1. Hygienic products and first aid kits - Higienski pripomočki,
2. First aid material - Kompleti prve pomoči, material za prvo pomoč.

Znesek 11.950,00 EUR predstavlja 5% višine celotnega presežka prihodkov nad odhodki v letu 2021 (v 
nadaljevanju: presežek), zmanjšan za znesek z letnim planom odobrenih investicij in investicijskega vzdr-
ževanja, ki jih odobri svet zavoda in za znesek sredstev za plačilo dodatne delovne uspešnosti v skladu 
z zakonom, ki jih mora zavod Koroška lekarna vplačati v proračune občin ustanoviteljic v skladu z deleži, 
določenimi po ključu števila prebivalcev (239.000,00 EUR; 18. člen Odloka o ustanovitvi javnega zavoda 
Koroška lekarna (Uradni list RS, št. 10/02 in 101/2011; v nadaljevanju: Odlok).

KOTIČEK OBČINE DRAVOGRAD
Obvestila in informacije občinske uprave Dravograd

Zbrani odpadki v KS Trbonje
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CIVILNA ZAŠČITA OBČINE DRAVOGRAD PREJELA 
BRONASTI ZNAK POLICIJE

Poveljnik Štaba CZ Občine Dravograd je na slovesnosti ob dnevu policije, ki je potekala v torek, 14.6.2022, 
v Kulturnem domu Šmarje pri Jelšah, prevzel bronasti znak policije, ki je bil Štabu CZ Občine Dravograd 
podeljen za sodelovanje pri krepitvi varnosti.

V imenu Štaba CZ Občine Dravograd se PU Celje zahvaljujemo za izkazano zaupanje, z željo, da bo naše 
sodelovanje tudi v prihodnje tako uspešno.

Ob dnevu policije, vsem policistkam in policistom ter vodstvu, iskreno čestitamo.

Avtorica prispevka: Dominika Knez, Medobčinska uprava občin Mežiške doline in Občine Dravograd
Medobčinski urad, Civilna zaščita in Varstvo okolja

ZBIRANJE HUMANITARNE POMOČI ZA UKRAJINO IN 
UKRAJINSKE BEGUNCE V DRUGIH DRŽAVAH

Občina Dravograd je skladno z odločitvijo Vlade RS pristopila k zbiranju humanitarne pomoči, 
namenjene Ukrajini in ukrajinskim beguncem v drugih državah. Bila je ena izmed 77 občin, ki je do 
28.3.2022, v sodelovanju z RKS, Območnim združenjem Dravograd zbrala in oddala humanitarno 
pomoč, ki je bila iz Slovenj Gradca odpeljana najprej v Državni logistični center Roje, od tam pa v logi-
stično vozlišče Evropske komisije v mesto Suceava v Romuniji, kjer so jo predali ustreznim 
prevzemnikom v Ukrajini.

RKS, Območno združenje Dravograd je s pomočjo učencev in učiteljev OŠ Šentjanž pri Dravogradu 
in OŠ Neznanih talcev Dravograd ter staršev, zbiralo humanitarno pomoč in jo v dogovoru z občino 
Dravograd, zapakirano in označeno, dostavilo v garažne prostore dvorane Špic D. 

Občina Dravograd je pripravljene pakete humanitarne pomoči 22.3.2022 opremila še z ustreznimi spre-
mnimi listi, jih naložila na euro palete, ki jih je doniral Branko Skrube s.p.,  peljala s kombijem JZ Dravit 
na vago v podjetje Avto Kočevje in nato v Skladišče URSZR, Izpostave Slovenj Gradec.
Zbranih je bilo 685 kg hrane in higienskih pripomočkov, ki so bili zapakirani v 49 paketih- škatlah in 
zloženi na tri EURO palete.

Za hitro in učinkovito  izvedbo zbiranja humanitarne pomoči ter srčen odziv se vsem, ki ste  donirali ali 
kako drugače pomagali,  iskreno zahvaljujemo. 

Avtorica prispevka: Dominika Knez, Medobčinska uprava občin Mežiške doline in Občine Dravograd
Medobčinski urad, Civilna zaščita in Varstvo okolja

15
STRAN



PRED DVORCEM BUKOVJE

Območna izpostava Dravograd

Vstopnina  5 €

DIMME & PEDENJPEDI

»Š'tga poletja mi noben ne bo vzel«

petek, 8. julij, 
ob 20.30

SAM’s FEVER
petek, 12.avgust, 

ob 20.00

Tribute to Elvis Presley

Območna izpostava Dravograd

ČAROVNIŠKA PREDSTAVA ZA OTROKE

Nedelja, 3. julij,
ob 16.00,

Ribiški dom Dravograd



BILI SMO TAM   Boj proti podnebnim spremembam,  23.5. 2022
FOTOGRAFIJE: Franci Kotnik
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Pevski bum, 31.5. 2022  BILI SMO TAM
FOTOGRAFIJE: Franci Kotnik
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BILI SMO TAM   Otvoritev razstave Mire Časar,  1.6. 2022
FOTOGRAFIJE: Franci Kotnik

Bankarium - odkritje spominske plošče, 10.6. 2022  BILI SMO TAM
FOTOGRAFIJE: Franci Kotnik
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BILI SMO TAM   Festival Dravograd - Suha,  10.6. 2022
FOTOGRAFIJE: JZ Dravit
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Srečanje praporščakov Slovenije, 11.6. 2022  BILI SMO TAM
FOTOGRAFIJE:Zdenko Kupčič
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BILI SMO TAM   Dvorni glasbeni večer - Nastja Gabor, 17.6. 2022
FOTOGRAFIJE: Franci Kotnik
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FOTOGRAFIJE:  Franci Kotnik
Od lipe do lipe v Libeličah, 19.6. 2022  BILI SMO TAM
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OBVESTILA 27
STRAN

DRUŠTVO UPOKOJENCEV DRAVOGRAD

PIKNIK  ZA ČLANE DRUŠTVA UPOKOJENCEV DRAVOGRAD
Pri turistični kmetiji VRAJENK, v četrtek, 18. avgusta 2022, ob 13.00.

REGIJSKO TEKMOVANJE V RIBOLOVU ZA UPOKOJENCE KPZDU ZA LETO 2022.
Tekmovanje bo v četrtek, 25. avgusta 2022, ob 8.OO na tekmovalni trasi "LIBELIČE NA 
DRAVI". Prireditelj tekmovanja je Društvo upokojencev Dravograd v sodelovanju s Koroško 
ribiško družino Dravograd.

KOŠENJAK – GOLICA (KORALPE) - sobota in  nedelja, 6. in 7. avgust 2022
Vodnik in prijave:  Maksimiljan Kotnik 031 393 319 in Ivana Kotnik 051 315 963 ali maxkot@siol.net 
in ivana.kotnik@gmail.com .
Tura: zahtevna pot (Z), 11 ur prvi dan, 8 ur drugi dan.
Prevoz: lasten prevoz do planinskega doma.
Opis ture:  Pohod čez Košenjak mimo Roshutte naprej do Brandla, od tam do koče Koralpenhutte, 
kjer bomo prespali. Sledi vzpon na Golico in povratek  nazaj do koče. Možnost prehrane iz nahrb-
tnika ali na kočah. Drugi dan se vračamo po isti poti nazaj, cilj Planinski dom Košenjak. V primeru 
omejitev bo izlet izpeljan v enem dnevu. Zapeljali bi se do koče Brandl in od tam nadaljevali na vrh 
Golice in nazaj do izhodišča.

GLÖDIS 3206 m (A) - sobota,  13. avgust 2022
Vodnik in prijave:   Franc Kadiš, 041 654 499 ali franc.kadis@gmail.com .
Tura: zelo zahtevna pot (ZZ), 10 do 11 ur hoje.
Prevoz: kombi.
Opis ture:  Planinski izlet se začne na parkirišču Seichenbrunn (1673m). Pot se prične levo za kočo 
in nas v rahlem klancu proti severozahodu pripelje do vrha doline. Precej strmo se povzpnemo čez 
morensko pobočje, nato pa takoj po skali, dokler ne pridemo do zareze (2930m) na začetku JV gre-
bena. Od tukaj imamo dve možnosti vzpona, po ferati ali po navadni poti. Ferata se konča malo pod 
vrhom in pridemo na prostrano vršno planoto Glödis (3206 m) s čudovitim vršnim križem. Povratek 
je po isti poti nazaj.

LOG POD MANGRTOM - SLAPOVI NA POTOKU FRATARICA - sobota,  20. avgust 2022
Vodnik in prijave:  Jožef Kladnik, 051 684 192 ali jozef.klad@gmail.com .
Tura: lahka nezahtevna pot (L), 4 ure hoje.
Prevoz: organiziran.
Opis ture:  Izhodišče našega pohoda je Gornji Log pod Mangartom. Usmerimo se na cesto za dolino 
Koritnice. Po ožji poti prispemo do mostu čez Koritnico in se vrnemo k Fratarici, pot nas vodi ob 
levem bregu potoka, naprej gremo mimo manjšega slapu do Dvojne latvice, ki je nekoliko s poti. 
Pot nas vodi do gozdnega roba in prispemo do slapa Fratarica-Parabola, ki je pravi biser med slapovi 
visok 48 m in pada v loku v tolmun. Tu se naša pot konča in se po isti nezahtevni poti vrnemo na 
izhodišče, do parkirišča.

OBVESTILA
Obvestila društev in drugih organizacij

PLANINSKO DRUŠTVO DRAVOGRAD

DOM V LEPENI – KRN - sobota, 2. julij 2022
Vodnik in prijave:  Jožef Hartman 051 638 113 ali jozek.hartman@gmail.com .
Tura:  zahtevna pot, skupaj 9 do 10 ur hoje
Prevoz: lasten prevoz.
Opis ture:  Od doma dr. Klementa Juga v Lepeni nas bo pot vodila ves čas do koče pri Krnskem 
jezeru po ne preveč strmi mulatjeri iz prve svetovne  vojne. Od doma nato nadaljujemo naravnost 
v smeri Krna in Krnskega jezera po zložni poti. Na drugi strani jezera se pot obrne rahlo v levo in se 
nato vzpne po nekoliko bolj strmem pobočju. Ob čudovitih pogledih na okoliške vrhove prečimo 
travnato planino na Polju in se za njo pričnemo vzpenjati po manjši dolinici. Markirana pot, ki vodi 
proti Krnski škrbini tu zavije desno in se začne strmeje vzpenjati. Pot nato preide na strma pobočja, 
čez katera se v prečnem vzponu povzpnemo do Krnske škrbine. S škrbine nadaljujemo desno po 
poti, ki se začne vzpenjati po travnatem pobočju gore. Tej vse bolj razgledni poti nato sledimo do 
razglednega vrha, le tega pa dosežemo po približno 30 minutah hoje od Krnske škrbine.

KORTE – VIRNIKOV GRINTOVEC- sobota, 9. julij 2022
Vodnik in prijave:  Daniel Gorišek, 040 239 474 ali danilo.gorisek@gmail.com .
Tura:  lahka nezahtevna pot (L), 5 ur hoje.
Prevoz: z osebnimi avtomobili.
Opis ture:  Iz Dravograda se odpeljemo skozi Železno Kaplo proti kraju Korte/Trögern,  kjer je par-
kirišče. Od tam gremo po označenih cestah in planinskih poteh  za Virnikov Grintovec, Roblekovo 
planino in Jezersko. Hodi se skozi gozd, po kolovozih in posekah, pod vrhom je daljša strmina, pred 
vrhom   hodimo po grebenu, ki je ponekod strm. Pot je  lahka označena pot.  Gora je na meji med 
Slovenijo in Avstrijo, v glavnem se pa hodi po Avstriji.

TRAVNIK 2252 m - sobota, 30. julij 2022
Vodnik in prijave:  Franc Kadiš, 041 654 499 ali franc.kadis@gmail.com .
Tura:  zahtevna pot (Z), 9 do 10 ur hoje.
Prevoz: kombi.
Opis ture:  Turo bomo začeli pod Zjabci in se po stari planšarski poti povzpeli do  planine za Skalo. Od 
tam se bomo povzpeli v  Travnikovo dolino in od tam na vrh Travnika. Izlet je kar zahteven, primeren 
je za tiste z dobro kondicijo in vajene gibanja v visokogorju. Posebna tehnična oprema ni potrebna.

VOGEL - ŠIJA - torek, 2. avgust  2022
Vodnik in prijave:  Jožef Kladnik, 051 684 192 ali jozef.klad@gmail.com .
Tura:  lahka nezahtevna pot (L), 3 ure hoje.
Prevoz: organiziran.
Opis ture:  Z nihalko se popeljemo do Ski hotela Vogel, tu se prične naš pohod na Šijo 1,5 ure. Od 
spodnje postaje štirisedežnice se pot prične strmeje vzpenjati. Nadaljujemo naravnost po transpor-
tno reševalni cesti, ki po levi strani obide glavni vrh Orlovih glav. Potem po markirani poti nadaljuje-
mo nezahtevno pot do vrha Šije, od koder je lep razgled po okoliških vrhovih. Pohod je popolnoma 
nezahteven primeren za vse, na planinskem domu je dobra in poceni hrana.
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EKOLOGIJA
BESEDILO: Boris Kac , Svetovalna pisarna ENSVET Slovenj Gradec 

ENSVET, ENEGETSKO SVETOVANJE ZA 
OBČANE

E NSVET energetsko svetovanje je strokovno, 
brezplačno in neodvisno svetovanje za 
občane o rabi energije v gospodinjstvih 

in javnih zgradbah. Z letošnjim letom je možno 
tudi svetovanje za podjetja, pravne osebe!

ENSVET je programski projekt pri Vladi republi-
ke Slovenije. Projekt izvaja Eko sklad, Slovenski 
okoljski javni sklad, v sodelovanju z energetski-
mi svetovalci in lokalnimi skupnostmi v preko 
50 svetovalnih pisarnah po Sloveniji. Delova-
nje svetovalnih pisarn po vsej Sloveniji je rezul-
tat partnerskega sodelovanja z občinami.

Svetovalne pisarne ENSVET na Koroškem 

SP ENSVET Ravne na Koroškem

Naslov: Čečovje 12 a, 2390 Ravne na Koroškem,
tel. naročanje: 02 / 821 60 18,
naročanje na spletu: ENSVET, naroči se na svetova-
nje,
svetovanje: po predhodnem dogovoru, v sredo od 
15.00 do 17.00. 

SP ENSVET Slovenj Gradec

Naslov: Celjska cesta 21, 2380 Slovenj Gradec,
tel. naročanje: 02 / 881 21 10, 
naročanje na spletu: ENSVET, naroči se na svetova-
nje ,
svetovanje: po predhodnem dogovoru, v sredo od 
15.00 do 16.30. 

SP ENSVET Vuzenica

Naslov: Sejmarska ulica 2/1, 2367  Vuzenica,
tel. naročanje: 02 / 879 12 20,

naročanje na spletu: ENSVET, naroči se na svetova-
nje, 
svetovanje: po predhodnem dogovoru, v torek od 
17.00 do 19.00. 

V pisarnah vas pričakuje energetski sveto-
valec. Z njim se lahko pogovorite o rabi ener-
gije v vašem objektu in smiselnih ukrepih.
Svetovalec vas bo informiral tudi o možnostih 
za pridobitev državnih subvencij in ugodnih 
kreditov za investicijo, ki jo imate v načrtu.
Po opravljenem osebnem razgovoru boste 
prejeli pisno poročilo o svetovanju s po-
membnimi podatki in predlaganimi rešitvami!
Za krajše informacije je možno tudi Ensvet sve-
tovanje po e-pošti.

Teme svetovanja:
- toplotna zaščita zgradb,
- izbira ustreznega energenta in zmanjšanje 
porabe 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,
- izgradnja sončne elektrarne (za samooskrbo),
- uporaba varčnih gospodinjskih aparatov in 
vsa ostala vprašanja, ki se nanašajo na rabo 
energije v stavbah, kjer živimo in delamo.

 

 

  

 

NATEČAJ ZA NAJLEPŠE UREJENO OKOLJE 

Turistično društvo Dravograd  razpisuje v okviru projekta »Moja dežela lepa in 
gostoljubna« natečaj za najlepše urejeno okolje  v Občini Dravograd za: 

                                   -   Stanovanjske hiše z okolico 
                                   -   Kmetije z okolico 

Razpis bo trajal od 01.julija do 15.avgusta 2022. 

Komisija bo v času od 15.julija do 15.avgusta spremljala urejenost po prejetih 
prijavah. 

Predloge lahko pošljete na mail tdd.dravograd@gmail.com ali po pošti na naslov; 
Turistično društvo Dravograd, Trg 4.julija 7, 2370 Dravograd, s priloženo vsaj eno 

fotografijo, točnim naslovom in kontaktom. 

Nagrade in pohvale se bodo podelile na prireditvi »Zlata jesen«, ki bo v mesecu 
septembru. 

Vabljeni k sodelovanju. 

Turistično društvo Dravograd 
Če človek resnično ljubi naravo, lahko povsod najde lepoto. 

(Vincent van Gogh) 

 



BESEDILO: Nika Kajnih NIJZ; FOTOGRAFIJA:  Freepik
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VIRI POMOČI NA PODROČJU 
DUŠEVNEGA ZDRAVJA

I   ščete pomoč v duševni stiski? Bi se zgolj 
radi s kom pogovorili, spoznali osebe s 
podobnimi izkušnjami in dilemami ali po-

iskali novo podporno okolje? V sklopu Naci-
onalnega programa duševnega zdravja smo 
pripravili iskalnik virov pomoči, kjer lahko 
interaktivno poiščete obliko pomoči ali pod-
pore, ki najbolje ustreza vašim potrebam in 
geografski lokaciji. V našem seznamu izva-
jalcev so zbrane brezplačne zdravstvene ter

socialne storitve s področja pomoči v dušev-
nih in drugih stiskah ter krepitve duševnega 
zdravja. 

Ob nujnih in za življenje ter zdravje ogro-
žajočih stanjih poiščite pomoč v urgentnih 
centrih oziroma pokličite nujno medicinsko 
pomoč na 112.

Seznam izvajalcev v mreži virov pomoči je 
na voljo tudi v obliki PDF knjižice primerne 
za tisk za vsako zdravstveno regijo.

https://www.zadusevnozdravje.si/kam-po-pomoc/mreza-virov-pomoci



 
V PROSTORIH AMZS DRAVOGRAD,

MARIBORSKA CESTA 60 
 DRAVOGRAD

 

KONTAKT: 041 727 288 

POSKRBI, DA TI NE BO
VROČE!

 POLNJENJE KLIMATSKIH NAPRAV  S  PLINOM R134A IN R1234YF! 


