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Območna izpostava Dravograd

Alti & Bassi - IT VS Gallina - SI

Oktet Suha - ATThoKaWo - AT

in gostitelj DRAVOGRAJSKI SEKSTET.

Nastopajo:











ŠPORTNO DRUŠTVO LIBELIČE,
JZ DRAVIT Dravograd in MTB Koroška

organizirajo rekreativno kolesarsko prireditev

Libeliška pentlja

v soboto, 1. junija 2013
(rezervni termin v primeru slabega vremena - 2. junij 2013)

s štartom ob 10. uri na igrišču v Libeličah.

Prijave zbiramo od 8.00 do 9.30 ure.
Prijavnina znaša 10 €.

Za otroke in mladino do 15. leta prijavnine ni.

Žrebanje štartnih številk za lepe praktične nagrade!
Medalje za prve tri v vsaki kategoriji!

Posebne nagrade dobijo:
- NAJHITREJŠA EKIPA

(šteje čas zadnjega od treh, ekipa je lahko mešana
in sestavljena iz treh članov)
- NAJHITREJŠA DRUŽINA

(družino morata zastopati vsaj dva člana)
- NAJMLAJŠI IN NAJSTAREJŠI UDELEŽENEC

Po prireditvi sledi piknik
za vse udeležence in navijače.

VABLJENI!

Start in cilj: Igrišče v Libeličah
Dolžina proge: 21,69 km
Skupni vzpon: 651 mwww.libelice.si

Libeliška pentlja
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DNEVNO-NOČNI TURNIR V MALEM 
NOGOMETU 

Turnir bo organiziran 15.6.2013 s pričetkom ob 16:30  na asfaltnem 
igrišču v Libeličah. Število prijav je omejeno na 16.  

Nagradni sklad je 1000€! 
 

PRAVILA: 
Igra se 4+1. 

 

PRIJAVNINA: 
Prijavnina znaša 60€ na ekipo. 

 

ROK PRIJAV: 
Prijavite se lahko do žreba, ki bo 13.6.2013 ob 21h na izletniški kmetiji »BUČ« oz. do zapolnitve 

mest (16). 

Prijava velja samo ob plačani prijavnini! Prijavnina se lahko plača osebno ali nakaže na TRR.: 
SI56 0247 0001 8573 296, namen; ime ekipe, (ŠD Libeliče, Libeliče 29, 2372 Libeliče). 

 

INFORMACIJE IN PRIJAVE: 
Matjaž: 031-864-633 

Gašper: 031-765-831 
 

Za pijačo, jedačo in dobro vzdušje bo poskrbljeno! 
 

 

Organizator turnirja je ŠD LIBELIČE. 







V A B I L O  
na 

      Družinsko uro AMZS
AMD Dravograd tudi letos v sodelovanju z AMZS organizira 
»DRUŽINSKO URO AMZS«,   v okviru občinskega praznika 

Občine Dravograd, ki bo v

soboto, 29.6.2013 med 9. - 13. uro,
na prireditvenem prostoru  Lukna v Dravogradu.

Poskrbljeno bo tudi za gostinski del ponudbe.
Udeležba je brezplačna!

Za vas smo pripravili vsebine, s katerimi vam bomo predstavili, kAkO 
preVentIVnO pOSkrBetI ZA VAšO VArnOSt V prOMetU.

1. AMZS inštruktor varne vožnje – nasveti

AMZS inštruktor varne vožnje bo prikazal pravilno nastavitev voznikove-
ga delovnega prostora. Predstavili bomo zgibanko za bolj varčno in varno 
vožnjo, svetovali pri izbiri in pravilni uporabi varnostne čelade …

2. prevračalnik vozila B kategorije

Spoznali in preizkusili se boste lahko 
kako pravilno ravnati ob morebitni 
situaciji prevrnjenega avtomobila v 
prometni nesreči.

kAkO preVentIVnO pOSkrBetI 
ZA VAšO VArnOSt V prOMetU?

AVTO MOTO 
DRUŠTVO 
DRAVOGRAD

3. »pijana očala«

Preizkusili se boste lahko, kako 
vpliva poslabšano psihofizično 
stanje – »vpliv alkohola« na 
vaše sposobnosti.

4. Simulator vožnje motornega 
kolesa 

Preizkusili se boste lahko v 
vožnji simulatorja motornega 
kolesa ob nadzoru strokovnjakov 
šole vožnje.

5. plineks

Podane bodo informacije o možnosti predelave 
vašega vozila na avtoplin, investicija katerega 
se v obdobju enega leta uporabe odplača kar 
sama.

6. predstavitev drugih organizacij

Na prireditvi se vam bodo predstavili s svojimi aktivnostmi in opremo TB 
AMZS PE Dravograd, POLICISTI, GASILCI, ZŠAM, SPVCP  Občine 
Dravograd.

7. predstavitev včlanjevanja v AMZS

Predstavili vam bomo »Zakaj postati član AMZS!?« in kakšne ugodnosti 
vam nudi to članstvo.

VLJUDnO VABLJenI!
AMD Dravograd



V. memorial Damjanu Jamniku
Nogometni turnir 

v Športnem centru Dravograd,
v soboto, 22. junija 2013,  ob 9.00 uri.

Igralo se bo 7+1, po pravilih občinske nogometne lige.

Nagrade: pokal za 1., 2. in 3. mesto;  pokal za najboljšega strelca;
pokal za najboljšega golmana in igralca.

Za hrano in pijačo bo poskrbljeno.

Štartnina znaša 25 € na ekipo. Udeležbo vaše ekipe potrdite 
najkasneje do 18.6.2013,  Ivanu Jamniku na tel.  040 464 410 
ali Rajku Brezovniku na tel.  051 429 454.

Vabljeni!  
                        
                                     ŠPORTNO DRUŠTVO VIČ



BONA TRADE

Ansambel FRANCA MIHELIčA 

Ansambel POGUM Ansambel PETRA FINKA

5.7. 2013, Ribiški dom 3.8. 2013, Lukna

ZLATA TROBENTA DRAVOGRADA, sobota, 6.7., Prireditveni prostor LUKNA

 TRABERK FOLK GAVDE


