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Dan za ... izbor prireditev in dogodkov

Koledar prireditev in dogodkov – od 1. do 31. oktobra 2017

Kotiček Občine Dravograd 

Promocija zdravja: SVIT REŠUJE ŽIVLJENJA

Napoved dogodka: S PESMIJO V ČAS SREBRNIH LAS

Pretekli dogodek: ŽAV-ŽIV V DVORANI ŠPIC D

Bili smo tam

Obvestila

Fotografija na naslovnici: ajdovček, Žarko Tomšič
Rok za oddajo vsebin za  novembrsko številko je 15. oktober 2017.

STIČIŠČE, program prireditev in dogodkov v občini Dravograd. Izdajatelj: JAVNI ZAVOD DRAVIT DRAVOGRAD, 
Zavod za šport, turizem, kulturo in mladinske dejavnosti. Odgovorna oseba izdajatelja: Žarko Tomšič. Uredniški od-
bor: Robert Preglau, Žarko Tomšič, Katja Čevnik. Sedež izdajatelja: Bukovje 13, 2370 Dravograd. Zbiranje informa-
cij o prireditvah: Robert Preglau, e-pošta: robert.preglau@jskd.si, tel: 02 8723 581. Jezikovni pregled: Franja Rubhof. 
Oglaševanje v Stičišču: tajništvo JZ Dravit, e-pošta: dvorecbukovje@dravit.si, tel: 02 8723 583. Naklada: 3200 izvodov. 
Prelom in priprava za tisk: JZ Dravit, oktober  2017. Izdajatelj ne odgovarja za spremembe v programu. Za točnost 
informacij odgovarja prijavitelj prireditve.

Izvajalec projekta je podjetje Airlabs, nosilec pa JZ DRAVIT. 

Na portalu so trenutno predstavljeni panoramski pogledi, znamenitosti, 
možnosti za različne aktivnosti in tudi že nekaj posameznih ponudnikov. 

Če želite tudi vi postati del zgodbe Dravograd360° in na sodoben 
način predstaviti svoj lokal ali dejavnost, kontaktirajte:   

E: info@airlabs.eu ali 
T: 041 544 244 (Aleš Pavlin).

NOVOST Nova atraktivna virtualna predstavitev Občine 
Dravograd z  več kot osemdesetimi 
visokoresolucijskimi 3D modeli na

www.dravograd360.si

ZAČNI ODKRIVATI,  UPORABLJAJ, 
DELI, SLEDI, VŠEČKAJ...



PROSLAVA OB DNEVU 
REFORMACIJE

Tudi letos se nameravajo vse čarovnice in njiho-
vi simpatizerji zopet zbrati v mističnem okolju 
Dvorca Bukovje, kjer bodo veselo rajale, čarale, 
"šlogale", kuhale zvarke in počele vse tisto, zaradi 
česar jih bodo hoteli biriči zopet poloviti in sež-
gati. Ob tem pa bo v spremljevalnem programu 
poskrbljeno za delavnice, poslikave, čarovniške 
posladke, toplo pijačo, ognjeni spektakel ter še 
kakšno presenečenje. Vabljeni, da se jim pridruži-
te! V primeru slabega vremena prireditev odpade.
Ob 17.00, Dvorec Bukovje

Vsi vzorci in programi po katerih človek živi, na-
stajajo v njem ves čas njegovega zavedanja oz. 
bivanja. Tisto, kar te programe ustvarja, so naša 
najzgodnejša občutenja in dojemanja, s katerimi 
se srečamo. Terapevtska hipnoza je zelo učinko-
vito orodje, ki nam omogoči neoviran dostop v 
podzavest. Učinkovita je na različnih področjih: 
navade, razvade, odvisnosti, čustva, strahovi, od-
nosi. Predaval bo hipnoterapevt Zoran Vodopija.

Ob 18.00, Knjižnica Dravograd

Domačin Slavko Skarlovnik je v kratkem času 
napisal cikel romanov, kjer skozi žive opise slika 
podobe ljudi, družbe, preteklosti in se kritično 
dotika političnih in socialnih situacij polpretekle 
zgodovine. Dobro je opazen poglobljen vpogled 
v posamezno zgodbo, kjer se lahko zlije v eno z 
mladoletno prodajalko ljubezni ali razmišlja kot 
klošar, pozabljen od življenja. Ob predstavitvi 
njegovih del bosta z Miro Mori Hribar otvorila že 
deseto bralno značko za odrasle Korošci pa bukve 
beremo.
Ob 18.00, Knjižnica Dravograd
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DAN ZA ... IZBOR PRIREDITEV IN DOGODKOV

Reformacija predstavlja gibanje za prenovo Cer-
kve, ki ga je v začetku 16. stoletja sprožil profe-
sor biblične teologije Martin Luter. V slovenskem 
prostoru je bila osrednja osebnost tega gibanja 
Primož Trubar. Obeh se bomo spomnili na prosla-
vi ob prazniku, kjer bodo v programu sodelovali 
MoPZ Šempetrski pavri in Trio Amoroso.

Ob 18.00, Dvorec Bukovje

Knjižnica Dravograd pričenja s sezono pravljičnih 
ur za naše najmlajše. Za začetek bo to popestre-
no s "kamišibajem" - japonskim papirnatim gle-
dališčem. Maja Furman bo s kamišibaj tehniko in 
različnimi pravljičnimi rekviziti interpretirala pra-
vljico. Primerno za otroke od 3. leta dalje.

Ob 16.30, Knjižnica Dravograd

ODPRTJE likovne
 RAZSTAVE 24. ex tempor

torek, 10. oktober

SLAVKO SKARLOVNIK 
V POGOVORU Z MIRO 
MORI HRIBAR

sobota, 7. oktober
Likovna kolonija Ex tempore bo v začetku oktobra 
potekala že 24. leto zapored.  Vsa leta so na tem 
večdnevnem dogodku v Dravogradu nastajala iz-
vrstna dela, predvsem izpod čopičev slovenskih 
ustvarjalcev, zadnja leta pa dobiva likovna kolo-
nija mednarodne razsežnosti. Tako bo tudi letos. 
Pravila Likovne kolonije Ex tempore narekujejo, 
da vsak udeleženec delo, ki ga razstavi,  tudi pusti 
Dravogradu. S tem se plemeniti premoženje Ob-
čine, ohranjajo pa se tudi podobe Dravograda in 
okoliških krajev v določenem obdobju. Prijazno 
povabljeni na ogled letošnjih stvaritev.

Ob 19.00, Dvorec Bukovje

DUŠEVNO STANJE – 
OTROK IN JAZ
torek, 17. oktober
Vsi se dnevno soočamo z različnimi izzivi, stanji, 
čustvi, mislimi, ki smo jim bolj ali manj kos. Ob 
tem se spopadamo z različnimi  občutki… V na-
sprotnem primeru se kaže nizka samopodoba, 
jeza, žalost, se zapremo vase, nastopijo težave s 
prehranjevanjem, spanjem, nasilništvo in upo-
raba različnih  substanc… Težave v duševnem 
zdravju se lahko zgodijo vsakomur.  Zelo po-
membno je, da znamo izražat svoje občutke in 
čustva. Obvezno je potrebno poiskati pomoč, 
ki je poleg uradne medicine lahko tudi alterna-
tiva. Poznamo nekaj tehnik, ki pozitivno vplivajo 
na naše duševno zdravje: Zdravljenje z energijo, 
Gamma tehnika s tapkanjem, Access bars tehni-
ka, Zdravilna koda…. Prav je da veste, da drugih 
ne moremo spremeniti – lahko pa sebe. Vabljeni 
na delavnico, kjer boste to spoznali.
Ob 17.00, Mladinski center Dravograd

ponedeljek, 23. oktober
torek, 31. oktober

nedelja, 29. oktober

SHOD ČAROVNIC

Vabljeni na tradicionalno praznovanje krajevnega 
praznika pred Kmečko zbirko v Libeličah. Letos 
praznujemo 95. obletnico priključitve Libelič k 
matični domovini, zato bodo poskrbeli za pester 
in zanimiv kulturni program, brezplačen ogled 
muzejskih zbirk in "libeliško repno župo". Organi-
zatorji: KS Libeliče, vrtec in šola Libeliče, KPD Libe-
liče in GD Libeliče.

Ob 14.00, pred Kmečko zbirko

nedelja, 1. oktober

TERAPEVTSKA HIPNOZA
PRAVLJIČNA URA S 
KAMIŠIBAJ GLEDALIŠČEM
torek, 3. oktober

DAN ODPRTIH VRAT 
LIBELIČ



Foto: Zdenko Kupčič

ZLATA JESEN DRAVOGRADA
Turistično društvo Dravograd tudi letos 
pripravlja in vas vabi na tradicionalno 
jesensko obarvano prireditev s podelitvijo 
priznanj za lepo urejeno okolje.
Ob 11.00, Prireditveni prostor Lukna

S PESMIJO V ČAS SREBRNIH LAS
Predstavitev pesmarice z notnim gradi-
vom za zbore z melodijami Ota Čeruja. 
Predstavitev bo potekala v obliki koncerta 
in pogovora. Podrobneje na strani 12.
Ob 18.00, Dvorana ŠPiC D

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

KOŠARKA - kadeti – 2. SKL
DRAVOGRAD KOROŠKA : ELEKTRA 
ŠOŠTANJ 
Ob 10.00, Dvorana ŠPiC D

NOGOMET 1. MNZ – KADETI U-17
NŠ DRAVOGRAD : ND MARKO ŠULER 
SLOVENJ GRADEC
Ob 13.30, Športni center Dravograd

NOGOMET 3. SNL - člani
DRAVOGRAD AVTO GRUBELNIK : ŠD 
VIDEM 
Ob 16.00, Športni center Dravograd

ODPRTJE RAZSTAVE LIKOVNIH DEL 24. 
LIKOVNE KOLONIJE EX TEMPORE
V Dravogradu bomo zopet gostili likovni-
ke iz vse Slovenije in tudi tujine. Vabljeni 
na otvoritev razstave njihovih izdelkov. 
Podrobneje na strani 4.
Ob 19.00, Dvorec Bukovje

KOSTANJEV PIKNIK DU DRAVOGRAD
Društvo upokojencev Dravograd vabi vse 
svoje člane na kostanjev piknik. Kostanje 
in mošt nudi društvo. Zbirališče za poho-
dnike je ob 12.00 uri pred pisarno DU.
Ob 13.00, kmečki turizem Vrajenk Vič

JESENSKA USTVARJALNA DELAVNICA 
ZA OTROKE
Na delavnici bomo okrasili steklen kozarec 
z jesenskim listjem, da bomo dobili vazo 
ali svečnik, ki ga lahko  napolnimo z 
jesenskim rastlinjem in si popestrimo sobo 
ali ga komu podarimo. Naloga za vse, ki se 
boste po predhodni prijavi delavnice ude-
ležili: pobrskajte za kozarcem za vlaganje, 
ki naj bo gladek in vsaj za 2dl,  najdite 
kakšno čajno svečko ter oboje prinesite s 
seboj. 
Prijave obvezne na tel. št. 02 872 35 76  ali 
031 739 860,  na e-naslov:  mladinskicen-
ter.dr@gmail.com. 
Delavnica je brezplačna.
Ob 17.00, Mladinski center Dravograd

KOŠARKA – pionirji U-15 – 1. SKL
DRAVOGRAD KOROŠKA A : 
ZLATOROG A 
Ob 10.00, Dvorana ŠPiC D

NOGOMET 1. MNZ – MLADINCI U-19
NŠ DRAVOGRAD : ND MARKO ŠULER 
SLOVENJ GRADEC
Ob 15.30, Športni center Dravograd

OTVORITEV PRAVLJIČNIH UR S 
»KAMIŠIBAJ« GLEDALIŠČEM
Kamišibaj je japonsko papirnato gledali-
šče. Maja Furman bo s kamišibaj tehniko 
in različnimi pravljičnimi rekviziti interpre-
tirala pravljico. Primerno za otroke od 3. 
leta dalje. Več na strani 4.
Ob 16.30, knjižnica Dravograd

ODPRTJE RAZSTAVE LIKOVNIH DEL 
ANTONA VODUŠKA
Ob 18.00, Infopisarna Dravograd

KOŠARKA – pionirji U-15 – 2. SKL
DRAVOGRAD KOROŠKA B : KELEJA
Ob 10.00, Dvorana ŠPiC D

NOGOMET  - MLAJŠI CICIBANI 7:7 
KOROŠKA LIGA
NŠ DRAVOGRAD : NK AKUMULATOR
Ob 12.00, Športni center Dravograd

DAN ODPRTIH VRAT LIBELIČE 2017 - 
95. OBLETNICA PRIKLJUČITVE K 
MATIČNI DOMOVINI
Vabljeni na tradicionalno praznovanje 
krajevnega praznika pred Kmečko zbirko v 
Libeličah. Obeta se pester in zanimiv pro-
gram, podrobnosti preberite na strani 4.
Ob 14.00, pred Kmečko zbirko

Športni dogodki

Turizem, zabava

Mladinske dejavnosti

Drugi dogodki

IZBOR PRIREDITEV IN DOGODKOV V BARVAH

Kulturni dogodki
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NEDELJA, 1. oktober

NOGOMET - STAREJŠI DEČKI U-15 
vzhod 
NŠ DRAVOGRAD : ŠAMPION CELJE
Ob 11.00, Športni center Dravograd

SREDA, 11. oktober

KOLEDAR PRIREDITEV IN DOGODKOV od 1. do 31. oktobra 2017

TOREK, 3. oktober

ČETRTEK, 12. oktober
NEDELJA, 15. oktober

SOBOTA, 7. oktober

NEDELJA, 8. oktober

KOŠARKA – pionirji U-15 – 2. SKL
DRAVOGRAD KOROŠKA B : CELJE  
Ob 10.00, Dvorana ŠPiC D

NOGOMET  - MLAJŠI DEČKI 1 
NŠ DRAVOGRAD : NK JARENINA -
PESNICA
Ob 11.00, Športni center Dravograd 

NOGOMET  - MLAJŠI CICIBANI 7:7 
KOROŠKA LIGA
NŠ DRAVOGRAD : NK FUŽINAR
Ob 12.00, Športni center Dravograd 

NOGOMET - STAREJŠI CICIBANI 7:7 A+B 
NŠ DRAVOGRAD : NK MB TABOR 2
Ob 12.00, Športni center Dravograd 

KOŠARKA – mladinci - 1.B SKL 
DRAVOGRAD KOROŠKA : ŠENTVID 
LJUBLJANA   
Ob 17.00, Dvorana ŠPiC D

PETEK, 6. oktober

SLOVESNA OTVORITEV PEŠPOTI 
»ČRNEČE – DRAVOGRAD« Z 
RAZGLEDNO PLOŠČADJO
Ob 16.00, pri odcepu za Zadrugo Dobrote

ČETRTEK, 5.  oktober

SOBOTA, 14. oktober

TOREK, 10. oktober
SLAVKO SKARLOVNIK V POGOVORU Z 
MIRO MORI HRIBAR
Slavko Skarlovnik in Mira Mori Hribar bosta 
otvorila že deseto bralno značko za odra-
sle Korošci pa bukve beremo. Več stran 4. 
Ob 18.00, knjižnica Dravograd

TOREK, 17. oktober
DUŠEVNO STANJE – OTROK, 
MLADOSTNIK IN JAZ
Društvo za prebujanje duše in telesa vas 
vabi na brezplačno delavnico. Podrobnosti 
preberite na strani 5.
Ob 18.00, Mladinski center Dravograd



NOGOMET 1. MNZ – KADETI U-17
NŠ DRAVOGRAD : NK KOROTAN PRE-
VALJE
Ob 15.00, Športni center Dravograd

ČAROVNIK IZ OZA
Režija Alenka Hain (premiera) - nastopa 
Otroška gledališka skupina Vogrče in oko-
lica. Prireditelj je Kulturno društvo Vogrče.
Ob 19.00, Kulturni dom Pliberk

KOMEMORACIJA OB DNEVU MRTVIH
Občinski odbor ZB za vrednote NOB DRA-
VOGRAD organizira občinsko komemora-
cijo pri spomeniku vsem žrtvam vojn
 V programu sodelujejo MoPZ DU Dravo-
grad in Godba na pihala Ojstrica. 
Ob 16.00, spomenik pred občinsko stavbo

KOŠARKA - kadeti– 2. SKL
DRAVOGRAD KOROŠKA : NAZARJE INPUT
Ob 10.00, Dvorana ŠPiC D

NOGOMET 3. SNL - člani
DRAVOGRAD AVTO GRUBELNIK : NK 
POHORJE 
Ob 15.00, Športni center Dravograd

KEGLJANJE – 2. SLOVENSKA LIGA vzhod
KK DRAVOGRAD : KK KONSTRUKTOR II
Ob 17.00, Kegljišče Dravograd

NOGOMET  - MLAJŠI DEČKI 1 
NŠ DRAVOGRAD : NK MARIBOR 1
Ob 11.00, Športni center Dravograd

KOŠARKA – mladinci - 1.B SKL 
DRAVOGRAD KOROŠKA : KONJICE 
NAZARJE 
Ob 17.00, Dvorana ŠPiC D

PROSLAVA OB DNEVU REFORMACIJE
V programu sodeluje MoPZ Šempetrski 
pavri in Trio Amoroso. Več na strani 5.
Ob 18.00, Dvorec Bukovje

KOŠARKA – pionirji U-15 – 1. SKL
DRAVOGRAD KOROŠKA A : TERME 
OLIMIA
Ob 10.00, Dvorana ŠPiC D

KOŠARKA – mladinci - 1.B SKL 
DRAVOGRAD KOROŠKA : ŠENTJUR 
TAJFUN
Ob 17.00, Dvorana ŠPiC D

TERAPEVTSKA HIPNOZA
Predavanje hipnoterapevta Zorana Vodo-
pije. Podrobnosti preberite na strani 5.
Ob 18.00, Knjižnica Dravograd

ČAROVNIK IZ OZA
Režija Alenka Hain (premiera) - nastopa 
Otroška gledališka skupina Vogrče in 
okolica. Prireditelj je Kat. kulturno društvo 
Vogrče.
Ob 19.00, Kulturni dom Pliberk

MANIFESTIRANJE Z ANGELI – PREDA-
VANJE IN MEDITACIJA: OBILJE
Si želite več obilja? Si želite izboljšati 
kakovost svojega življenja na vseh podro-
čjih? Morda iščete pravega življenjskega 
partnerja? Potem je to prava delavnica 
za vas. Licencirana angelska terapevtka 
Mateja od oktobra 2017 prireja niz eno-
urnih delavnic, na katerih se boste naučili 
meditativnega povezovanja z angelskimi 
energijami. Cena enourne delavnice je 
20€, popust ob nakupu 5 ali 10  urnega 
paketa. Predhodne prijave  zbiram na tel. 
040/700 -260 (Mateja) ali na mail: mattea.
trobej@gmail.com .
Ob 18.00, Mladinski center Dravograd

BUNKER
Predstava v izvedbi KD Stara Gorica 
(abonma). Prireditelja sta Slovenska 
prosvetna zveza in Kulturni dom Pliberk.
Ob 19.30, Kulturni dom Pliberk

Terminski razpored prireditev in dogodkov v občini Dravograd
KOLEDAR PRIREDITEV IN DOGODKOV od 1. do 31. oktobra 2017

PONEDELJEK, 23. oktober

ČETRTEK, 19. oktober

PETEK, 27. oktober

SHOD ČAROVNIC
Vsi, ki ne morete izklopiti navihanega 
otroškega navdušenja in radovednosti, 
ko kdo omeni čarovnice, začarani gozd in 
grajske duhove, vabljeni v dvorec Bukovje 
na shod čarovnic in čarovnikov!  V primeru 
slabega vremena prireditev odpade!
Ob 17.00, Dvorec Bukovje

VILA MILA
Predstava v izvedbi Mladinske gledališke 
skupine KUGA, Veliki Borištof. Prireditelja 
sta  Kat. kulturno društvo Vogrče in Kultur-
ni dom Pliberk.
Ob 20.00, Kulturni dom Pliberk
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SOBOTA, 21. oktober

NEDELJA, 22. oktober

PETEK, 20. oktober
DOBRODELNI KONCERT
DU Dravograd pripravlja dobrodelni kon-
cert. Zbrana sredstva bodo namenjena za 
nakup avtomobila pri programu Starejši 
za starejše.
Ob 16.00, Dvorana ŠPiC D

NEDELJA, 29. oktober

PONEDELJEK, 30. oktober

TOREK, 31. oktober

SOBOTA,  28, oktober

PREDAVANJE IN MEDITACIJA: 
KARMIČNI ODNOSI 
Zakaj nekateri odnosi ne delujejo? Postavi-
tev pravih odnosov in privabljanje pravih 
ljudi je seveda tudi velik blagoslov v življe-
nju. Da bi se naučili, kako to doseči hitreje, 
se udeležite te delavnice, na kateri se boste 
povezali z angeli za prave odnose v vašem 
življenju. Predhodne prijave  zbiram na tel. 
040/700 -260 (Mateja) ali na mail: mattea.
trobej@gmail.com .
Ob 18.00, Mladinski center Dravograd

ČETRTEK, 26. oktober

KOŠARKA – člani 4. SKL - vzhod
DRAVOGRAD KOROŠKA : VRANI VRANSKO
Ob 20.00, Dvorana ŠPiC D
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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 imate kakršnokoli vprašanje 
v zvezi s Programom Svit, se lahko obrnete 
na Območno enoto Nacionalnega inštitu-
ta za javno zdravje (tel. št.: 02 8705 604, jure.
ploder@nijz.si) ali na Svitovo kontaktno točko 
v Zdravstvenem domu Dravograd (02 8723 
428), vsak petek med 12. in 13. uro pa se lahko 
na Svitovi kontaktni točki tudi osebno oglasite.

Življenje je enkratna priložnost, ne 
zamudite je zaradi nevednosti.

E na izmed bolezni, ki so v porastu, je rak 
debelega črevesa in danke. Po podatkih 
Registra raka RS  je bila v letu 2014 to tre-

tja najpogostejša oblika raka pri obeh spolih 
skupaj. Za njo je v Sloveniji zbolelo okoli 1400 
ljudi, več kot 700 pa jih je umrlo. V večini se 
ljudje, ki imajo zgodnjo obliko bolezni le-te 
sploh ne zavedajo, saj v zgodnji fazi ni nobe-
nih opaznih znakov. Od prvih sprememb do 
napredovale bolezni navadno mine od 5 do 
10 let. Najpogosteje se namreč rak debelega 
črevesa in danke razvije iz polipov (ti občasno 
krvavijo).

K sreči pa je znanost v medicini do da-
nes dovolj napredovala, da lahko z ustre-
znimi metodami odkrijemo prve spre-
membe na sluznici debelega črevesa in 
danke, celo preden se razvijejo v resno bolezen. 

Testi, ki jih uporablja Program Svit omogočajo 
odkrivanje prikrite krvi v blatu, ki je s prostim 
očesom ne opazimo. Svit lahko letno reši vsaj 
200 življenj, mnogim pa prihrani veliko trplje-
nja, ki ga povzroči razvita bolezen. Uspeh pro-
grama je odvisen od vključitve in aktivnega 
sodelovanja čim večjega števila povabljenih.

Odzivnost na vabila Programa Svit je v Slo-
veniji v prvi polovici leta 2017 v povprečju 
znašala 62,42 %, na Koroškem pa 63,59 %. 
Odzivnost občanov Dravograda je znašala 
58,96 % in se je v primerjavi z lanskoletnim 
povprečjem znižala za 4,41 %, kar je tudi naj-
nižje po letu 2010. Opaziti je moč tudi veliko 
razliko med spoloma, saj je odzivnost pri žen-
skah znašala 63,64 %, pri moških pa le 54,69 %.

PROMOCIJA ZDRAVJA
BESEDILO: Jure Ploder, NIJZ OE Ravne na Koroškem, FOTOGRAFIJA:  svetovni splet
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KOTIČEK OBČINE DRAVOGRAD
Obvestila in informacije občinske uprave

VABILO na SLOVESNO OTVORITEV PEŠPOTI 
»ČRNEČE – DRAVOGRAD« z razgledno ploščadjo

Vljudno Vas vabimo na SLOVESNO OTVORITEV PEŠPOTI 
»ČRNEČE – DRAVOGRAD«  Z RAZGLEDNO PLOŠČADJO,

v četrtek,5. oktobra 2017, ob 16. uri, pri odcepu za Zadrugo 
Dobrote (ob nekdanjem Jugopetrolu).

V kulturnem programu bodo nastopili: 
MePZ Črneče in Godba na pihala Ojstrica.  

Program, 5.10. 2017:
14:00 skupinsko kolesarjenje po Občini Dravograd,
  zbirno mesto je parkirišče pred Občino Dravograd;
16:00 otvoritev PEŠPOTI »ČRNEČE – DRAVOGRAD« 

(pri odcepu za Zadrugo Dobrote);
16:30  pogostitev  - vojaški pasulj.

OBČINA Dravograd
KS ČRNEČE
KS DRAVOGRAD

SVIT REŠUJE ŽIVLJENJA



S PESMIJO V ČAS SREBRNIH LAS

DESET LET MINEVA OD IZIDA DRUGE PESMARICE Z NASLOVOM "V PESMI SKOZI ČAS ŽIVLJENJA". V NJEJ SO 
PESMI Z NOTNIM GRADIVOM ZA ZBORE, KI JIM JE MELODIJO VDIHNIL OTO  ČERU. V OKTOBRU, NATANČ-
NEJE V SOBOTO, 14. OKTOBRA, PA BOMO PREDSTAVILI NJEGOVO, ŽE TRETJO, PESMARICO Z NASLOVOM "S 
PESMIJO V ČAS SREBRNIH LAS".

O  to Čeru ali Zajsnikov Oto, kot ga do-
mačini kličejo, je  preprost kmečki 
človek, ki mu je bil dan poseben glas-

beni talent. Tako je Oto že dolga leta predan 
glasbi, predvsem lepi pesmi. Njegov ustvar-
jalni duh pa mu ni dal miru in ko je Oto kje 
zasledil kakšno izredno lepo besedilo pesmi, 
si ni mogel pomagati, da mu ne bi poskušal 
dodati še melodijo. Tako je pred dvajsetimi 
leti nastala prva pesmarica z notnim gradi-
vom za zbore z melodijami Ota. Naslov pe-
smarice je Gurši je pesem, gurši je dan (lepša 
je pesem, lepši je dan).

Po desetih letih se je nabralo lepih sporočil-
nih besedil in s tem seveda tudi melodij za 
novo pesmarico in izšla je pesmarica z naslo-
vom V pesmi skozi čas življenja. 

Novih deset let je mimo. Ustvarjalni duh pa 
Otu ne da miru in že je pred nami tretja pe-
smarica z naslovom S pesmijo v čas srebrnih 
las. V njej bo zopet lepa bera pesmi, ki jim 
je melodijo vdihnil Oto, priredbe pa so zanje 
naredili Tadeja Vulc, Andrej Makor, Eva Mori 
in Alenka Mori ter seveda Oto sam.

Ilustracije za pesmarico je tokrat prispeval 
Jože Kramberger.

Kakor se srebrijo Otovi lasje, tako nastajajo 
žlahtne kot čisto srebro tudi pesmi in me-
lodije. Različni pisci so prispevali besedila, v 
pesmarici pa so pesmi razvrščene po sklopih 
Človek in dom, Človek in čas, Človek in lju-
bezen, Človek in narava ter Nabožne pesmi.

Predstavitev pesmarice in pesmi bo v sobo-
to, 14. oktobra, v Dvorani ŠpicD, ko bo pote-
kal pogovorno koncertni večer. V pogovoru 
z avtorjem melodij bomo lahko slišali, od kje 
ideje za tako lepe melodije, zbori ŽPZ Aglaja 
iz Radelj, ŽPZ Dominika Nova iz Radelj, MePZ 
Remšnik, MoPZ Vuhred, Dravograjski seks-
tet, MePZ Svoboda Šoštanj, Družina Breznik 
in skupina Dar pa bodo zapeli vsak po dve 
pesmi iz nove pesmarice in tako na najlepši 
možen način predstavili delček njene vsebi-
ne. 

Lepo povabljeni!

NAPOVED DOGODKA12
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NAPOVED DOGODKA
BESEDILO:  Robert Preglau

DRUŠTVO UPOKOJENCEV DRAVOGRAD 

PROGRAM STAREJŠI ZA STAREJŠE  

ZA VIŠJO KAKOVOST ŽIVLJENJA DOMA 

V A B I L O 
Spoštovani, 

vabimo vas na DOBRODELNI KONCERT DU Dravograd, ki 
bo namenjen nakupu avtomobila za  prevoz starejših v 

programu Starejši za starejše. 

Koncert bo v petek, 20. oktobra 2017 

ob 16. uri v dvorani ŠPIC-D v Dravogradu. 

PRISRČNO VABLJENI 

 

DRUŠTVO UPOKOJENCEV DRAVOGRAD
PROGRAM STAREJŠI ZA STAREJŠE 

ZA VIŠJO KAKOVOST ŽIVLJENJA DOMA

V A B I L O
Spoštovani,

vabimo vas na DOBRODELNI KONCERT DU Dravograd, 
ki bo namenjen nakupu avtomobila za  prevoz starejših 

v programu Starejši za starejše.

Koncert bo v petek, 20. oktobra 2017,
ob 16. uri, v dvorani ŠPIC-D v Dravogradu.

PRISRČNO VABLJENI



ŽAV-ŽIV V DVORANI ŠPIC D

PREDEN SMO ČISTO ZARES ZAKORAKALI V JESEN, SMO NA PLANO SPUSTILI OTROŠKO RAZIGRANOST IN 
SE TAKO MAJHNI KOT VELIKI OTROCI PODRUŽILI NA JESENSKEM ŽAV-ŽIVU. TA JE POTEKAL V SOBOTO, 
16. SEPTEMBRA, ZARADI BLIŽJEGA DOSTOPA IN POGOSTO MUHASTEGA VREMENA PA SMO DOGAJANJE 
IZPRED DVORCA BUKOVJE PRESTAVILI V ŠPORTNI CENTER DRAVOGRAD.

Vsoboto, 16. oktobra je bilo v dvorani ŠPiC 
D še posebej živahno. Že od jutranjih ur 
se je v veliki dvorani pripravljalo prizo-

rišče dogajanja, ki je čakalo, da ga dopoldne 
obiščejo otroci, njihovi starši, babice in dedki, 
tete in strici,  pa še kdo, ki se je turobnemu 
vremenu navkljub, veselil prijetnega druženja.

Tako kot že nekaj let zapored je tudi letos 
lepo število otrok uživalo v mnogih aktivno-
stih, ki so jih zanje pripravili delavci Dravita, 
skupaj z animacijsko ekipo Vesele žabe. Tako 
so otrokom pomagali ustvarjati figure iz pa-
pirja in ostalih materialov, izdelovali so živali 
iz balonov, otroci pa so se lahko »polepšali« s 
poslikavami obraza.

Odvečno energijo so mali nadobudneži po-
rabili s skakanjem po napihljivem gradu, ki je 
bil vseskozi zaseden, ali pa so svoje spretno-
sti preizkusili na športnem poligonu. Najbolj 
zanimiv pa je bil nastop čarodeja Tonija, ki je 
poskrbel za nasmehe tako otrok kot staršev. 
Tudi tokrat je bilo poskrbljeno za okrepčilo, 
manjkale niso niti slastne palačinke, ki so jih 
za svoj trud bili deležni vsi udeleženci. 

Sodeč po odzivih navdušenih otrok in nji-
hovih staršev, je lahko tistim, ki so otroški 
Žav-živ zamudili, še kako žal. Vabljeni, da nas 
obiščete spet prihodnjo jesen!

14
STRAN BESEDILO: Katja Čevnik, FOTOGRAFIJE:  Matic Grudnik

PRETEKLI DOGODEK
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Srečanje harmonikarjev 
diatonikov, 3.9. 2017

Tekmovanje za Ribiškega 
carja, 28.8.2017
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Jesenske serenade - etno 
skupina Nojek, 7.9. 2017

Odprtje razstave fotografij 
Zdenka Kupčiča,  11.9. 2017
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Odprtje razstave Franja 
Maroška, 12.09.2017

Jesenske serenade - kvartet 
Dissonance, 11.9. 2017
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OBVESTILA
Obvestila društev in drugih organizacij

MLADINSKI CENTER DRAVOGRAD

ODPIRALNI ČAS MLADINSKEGA CENTRA DRAVOGRAD:
> PONEDELJEK - PETEK 12:00 – 15:00
> SOBOTE odprto v primeru najema
> NEDELJE in PRAZNIKI: ZAPRTO

NAJEM PROSTOROV MLADINSKEGA CENTRA DRAVOGRAD
Prostore Mladinskega centra Dravograd lahko najamete za razna predavanja, sestanke, 
delavnice, praznovanja in drugo. V kolikor se boste odločili za najem, boste dobili vse 
potrebne informacije na spodnjih navedenih kontaktih. Priporočamo vam, da nas 
pokličete vsaj nekaj dni pred želenim terminom za rezervacijo. Kontaktni podatki:
E- pošta: mladinskicenter.dr@gmail.com
Tel. št. : 02 872 35 76  ali  031 739 860,  med 12:00 in 15:00 vsak delovni dan!
V najem prostora je všteto: dvorana, hodnik, predprostor in uporaba wc- jev, računalniki,
TV ( na usb ključek), namizni tenis, žogice in loparji, družabne igre, mize in stoli.
Veselimo se vašega obiska!

KNJIŽNICA DRAVOGRAD

PRAVLJIČNA URA ZA OTROKE OD 3. DO 7. LETA, vsak torek ob 16.30.
Pravljične ure z ustvarjalnimi delavnicami otrokom približajo svet pisane besede, bogatijo 
besedni zaklad in spodbudijo potrebo po branju. V Knjižnici Dravograd oživi pravljični svet 
vsak torek ob 16.30 uri.

KRAJEVNA SKUPNOST ČRNEČE

Po daljšem poletnem premoru Vabimo vse aktivne članice in nove- bodoče članice Koro-
škega društva za osteoporozo iz KS Črneče na ponovno preventivno terpevtsko telovad-
bo, ki se bo začela prvi torek v mesecu oktobru, 3.10. 2017, ob 18.00 v dvorani gasilskega 
doma Črneče. Vadba bo potekala pod strokovnim vodstvom fizioterapevtk.
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PLANINSKO DRUŠTVO DRAVOGRAD

SMREKOVEC – 38. SREČANJE KOROŠKIH PLANINCEV - sobota, 7. oktober 2017

Vodnik in prijave:  Marjan Epšek, 031 316 392 ali marjanepsek@gmail.com .
Tura:  nezahtevna, primerna za vsakega planinca.
Prevoz: manjši avtobus.
Opis ture: Tradicionalno srečanje koroških planincev bo letošnje leto potekalo na Smre-
kovcu. Smrekovec je najvzhodnejši vrh andenzitnega in grohastega slemena, po katerem 
je speljana pot na Raduho. Je najmlajši ugasli vulkan na Slovenskem. Zapeljali se bomo iz 
Dravograda preko Črne do Koče na Smrekovcu. Tukaj se bomo pridružili ostalim planin-
cem Koroške in se podali na vrh Smrekovca (1569 m). Skupne hoje je za dobro uro v obe 
smeri. Ob 12 uri bo pri Koči na Smrekovcu zbor praporščakov s kulturnim programom v 
organizaciji PD Črna. Sledila bo pogostitev in druženje s črnjanskimi harmonikaši.

UČKA - sobota, 28. oktober 2017

Vodnik in prijave:  Milan Kotnik, 031 393 319, Ivana Kotnik, 051 315 963 ali ivana.kotnik@
gmail.com .
Tura: lahka nezahtevna pot (L), 4 do 5 ur hoje.
Prevoz: avtobus.
Opis ture: Učka je najvišja gora v Istri na Hrvaškem. Njen najvišji vrh Vojak (1401 m) je 
neporaslo pobočje, na katerem je 5 m visok kamniti razgledni stolp zgrajen leta 1911 in 
je najlepša razgledna točka nad Kvarnerjem in celotno Istro. Ob lepem vremenu je z vrha 
Učke mogoče videti večino polotoka Istra, otoke Cres, Lošinj (Lošinjski arhipelag), Kvarner-
ski zaliv, severni Jadran z otoki, Gorski Kotar, Velebit, Čičarijo, Tržaški zaliv, Julijske Alpe in 
italijanske Dolomite. Proti vrhu se bomo podali s prelaza Poklon  na stari cesti Reka – Pazin. 
Do razglednega stolpa na vrhu bomo potrebovali uro in pol hoje. Sestopili bomo po pre-
težno gozdni poti do Lovranske Drage. Na poti domov se ustavimo še v Lovranu ali Opatiji.

TURNO KOLESARSKA TURA – SV. JERNEJ NAD MUTO - sobota, 14. oktober 2017

Vodnik in prijave:  Mitja Epšek, 040 414 045 ali yetisport.me@gmail.com .
Dolžina kolesarske poti: 46 km. 
Višinski metri: 1250 m.
Zahtevnost ture: vzponi večinoma do V3, krajši odseki tudi do V5; spusti do S4 (po težji 
varianti), do S3 (po lažji varianti).
Trajanje ture: neto čas vožnje je 4 ure, s postanki do 5 ur.
Opis ture: Turo bomo začeli na zg. Muti in se zapeljali proti naselju Vas, v katerem se prične 
prvi klanec proti Remšniku. Nadaljevali bomo mimo vasi Radelca, nato pa tik ob meji z Av-
strijo do Planinskega doma Kapunar (999 m). Pot bomo nadaljevali s strmejšim vzponom 
po gozdni vlaki do vrha Kapunarja in spustom do mejnega prehoda Radelj (678 m). Na-
daljevali bomo do izletniške kmetije Odernik na Sv. Treh Kraljih in težjim vzponom do Sv. 
Jerneja nad Muto (1038 m). Od tu sledi zaslužen lep in tehnično zahtevnejši spust vse do 
Bistriškega grabna. Po ozki dolini ob potoku Bistrica se bomo vrnili do izhodišča na Muti. 

NOGOMET - ONL DRAVOGRAD

•  nedelja,    1.10. 2017 - 5. krog     •  nedelja, 8.10. 2017- 6. krog     •  nedelja, 15.10. 2017- 7. krog
•  nedelja, 22.10. 2017 - 8. krog,    •  nedelja, 29.10. 2017 - 9. krog.
Prve tekme se pričnejo ob 9.00 uri in druge ob 10.10 uri na igriščih v ŠC, Libeličah in na Viču.

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



3.9. 

10.9. 

17.9. 

24.9. 

Shod čarovnic
Dvorec Bukovje
                       torek, 31.10. 
                  ob 17.00

čarovniški plesi + delavnice 
+ poslikave + kuhanje zvarkov  

+ zacumprani posladki 
+ stena smrti + ognjeni spektakel 

Čupakabra + presenečenje = 
strašno razvedrilni večer

Območna izpostava Dravograd


