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03
STRANKARITASOV 

DOBRODELNI  
KONCERT

petek, 27. 9. ob 19:00
dvorana ŠPiC D, Dravograd

Za vas nastopajo:
OKTET SUHA, 

TRETJA  OSNOVNA ŠOLA iz SLOVENJ GRADCA, 
MCPZ iz ŠEMPETRA,

družina KOBOLT iz MEŽICE,  
Ansambel ROSA, 
Ansambel ZEME, 
skupina ČUDEŽ, 

DRAVOGRAJSKI  SEKSTET 
in presenečenja…

Koncert bo povezovala 
ANITA ŠPRINGER.

25.

Prisrčno vabljeni!

Karitasi v pastoralni družini Dravograd: 
Dravograd, Črneče, Libeliče, Šentjanž, Šempeter in Ojstrica.

VSEBINA
Stičišče od 1. do 30. septembra 2019

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

Fotografija na naslovnici: Zdenko Kupčič
Rok za oddajo vsebin za oktobrsko številko je 16. september 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 od-
bor: Robert Preglau, Žarko Tomšič, Katja Čevnik. Sedež izdajatelja: Bukovje 13, 2370 Dravograd. Zbiranje informacij 
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 izvo-
dov. Prelom in priprava za tisk: JZ Dravit, september 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. SEPTEMBRA 2019

Napoved dogodka: JESENSKE SERENADE

Pretekli dogodek:  KONCERT DRUŠTVA GLASBENIKOV DRAVOGRAD

Bili smo tam

Obvestila

Promocija zdravja: »GREMO PEŠ«

Kotiček Občine Dravograd: OBČINA DRAVOGRAD SODELUJE V EVROPSKEM TEDNU 

MOBILNOSTI - ETM

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

DAN ZA ... IZBOR PRIREDITEV IN DOGODKOV 05
STRAN

24. SREČANJE HARMO-
NIKARJEV DIATONIKOV
nedelja, 1. september

Diatonična harmonika, pogovorno frajtonar'ca, 
je vrsta harmonike, za katero je značilno, da pri 
stiskanju meha na neki tipki proizvaja en ton, pri 
vlečenju pa drugega, zato diaton. Je ljudsko glas-
bilo, ki pa so ga proizvajalci v zadnjih letih toli-
ko izpopolnili, da lahko z njim igramo precej več 
kot samo ljudske, »narodne viže«. Marsikaj boste 
lahko slišali tudi na srečanju skupin skupin in po-
sameznikov na terasi hotela Dravograd. Prireditev 
bo v vsakem vremenu.

Ob 15.00, terasa hotela Dravograd

101 URA KRAMARIJE
sreda, 4. september

101 ura mini kramarskega sejma v Galeriji Faj-
či. Konča se v nedeljo, 8. septembra, ob 16:03. 
Vabljeni na sejem, da vidite, vzamete, kar želite, 
ali prinesete, kar doma ne potrebujete. Vse je v 
zadovoljstvo barantanja, če uspete kaj zamenjati, 
kupiti ali prodati pa odločate sami.

Od 11.03, Galerija Fajči

40 LET OOZ 
DRAVOGRAD
petek, 13. september

Obrtno-podjetniška zbornica s svojim delova-
njem podpira in promovira tradicionalne vre-
dnote  svojega članstva:  delavnost, marljivost, 
vztrajnost, poštenost, čast, etičnost, kakovost in 
odličnost, znanje in inovativnost. Zavzema se za 
ohranjanje tradicije in posebnosti obrti.  Že 40 let 
svojim članom nudi strokovno pomoč in podpo-
ro tudi Območna obrtno-podjetniška zbornica 
Dravograd, ki bo jubilej obeležila s slovesno prire-
ditvijo s podelitvijo priznanj. Nastopili bodo Jaka 
in Sara Sekolovnik ter Lea Sirk. Potekala bo tudi 
krajša modna revija Modnega studia Eva.

Ob 18.00, Dvorec Bukovje

KNEDL ZA CMOK
nedelja, 15. september

V bolj ali manj težkih časih, pa tudi v onih povsem 
dobrih, moramo kdaj pogoltniti kakšen cmok, 
kadar ne teče vse tako kot po maslu, ampak bolj 
tako kot po suhih drobtinah. Cmoke vseh vrst si 
boste lahko brezplačno privoščili na kulinarično 
zabavni prireditvi v dvorani ŠPiC D. Za obaro in 
knedle bodo poskrbeli Društvo kmetic Dravograd 
in JZ Dravit, za glasbo in veselo druženje pa an-
sambel Škorpijoni.
Ob 15.00, dvorana ŠPiC D

TEČAJ PRVE POMOČI PRI 
OTROKU
torek, 17. september

Tečaj je posebej prilagojen za nudenju prve po-
moči dojenčkom in otrokom, poudarek je na 
praktičnem delu, kjer se udeleženci na didaktič-
nih pripomočkih (lutke za oživljanje, defibrila-
tor) naučite pravilne tehnike umetnega dihanja, 
zunanje masaže srca ter odstranjevanja tujkov iz 
dihalne poti pa tudi rokovanja z defibrilatorjem. V 
teoretičnem delu tečaja dobite uporabne napot-
ke za prvo pomoč dojenčku in otroku pri najbolj 
pogostih nujnih stanjih in kako pravilno ukrepate 
v situacijah, ki otroka sicer ne ogrožajo, zahtevajo 
pa vaše takojšnje pravilno ukrepanje. Tečaj izva-
ja izkušena predavateljica medicinske izobrazbe 
z veljavno licenco za poučevanje. Kotizacija za 
udeležbo znaša 30 €, svoj interes za udeležbo na 
tečaju oziroma prijavo lahko sporočite na info@
meripopins.si, pokličete na 051 605 607.

Ob 16.30, Mladinski center Dravograd

DELAVNICA COUNTRY 
PLESA

sobota, 28. september
Na delavnici se boste spoznali z osnovami count-
ry plesa v vrstah. Naučili se boste preprosto kore-
ografijo in jo tudi zaplesali na country glasbo kot 
pravi kavbojci z Divjega zahoda. Za ples ne potre-
bujete partnerja, le obilico dobre volje. Primerno 
za vse starosti. Dodatne informacije so vam na 
voljo na številki 040 306 169 (Petra).

Ob 10.00, Mladinski center Dravograd

OKREPITE IMUNSKI 
SISTEM
sreda, 25. september

Imunski sistem je obrambni mehanizem telesa. Je 
kot nekakšna vojska, ki ščiti telo pred organizmi, 
ki povzročajo bolezni. Kadar imunski sistem de-
luje učinkovito, je v stalni pripravljenosti, da nas 
zaščiti pred okužbami in splošnimi napadi mikro-
bov vseh vrst. Kako ga okrepiti, boste izvedeli na 
predavanju Lidije Odorčić, dr. med. Gre za prvo 
predavanje v sklopu brezplačnih predavanj Šole 
boljšega življenja. Organizatorja sta Knjižnica Dra-
vograd in Krščanska adventistična cerkev Dravo-
grad.

Ob 18.00, Knjižnica Dravograd

2. SNL - KOROŠKA
DRAVOGRAD : KRŠKO
sobota, 28. september

Prvenstvo v 2. nogometni ligi je v polnem teku. 
NK Dravograd je ob uvrstitvi v 2. SNL strnil vrste, 
prenovil trenersko ekipo in pripravil člansko ekipo 
za tekmovanje v močni ligi, v katero so se prebili 
z izločitvijo NK Bled. Zadnjo septembrsko soboto 
v goste prihaja bivši prvoligaš Krško. Obeta se na-
pet in zanimiv dvoboj, vabljeni, da si ga ogledate 
ter z navijanjem pomagate našim do točk.
Ob 15.30, Športni center Dravograd



NOGOMET ŽENSKE 
KVALIFIKACIJE ZA EVROPSKO PRVENSTVO 2021
SLOVENIJA : KOSOVO
Ob 17.00, Športni center Dravograd

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

101 URA KRAMARIJE
101 uro trajajoč mini kramarski sejem v Galeriji Fajči. Konča se v nedeljo, 8. septem-
bra, ob 16:03. Vabljeni na sejem, da vidite in vzamete, kar želite, ali prinesete, kar 
doma ne potrebujete. 
Ob 11.03, Galerija Fajči

NOGOMET 2. SML in 2. SKL
NŠ DRAVOGRAD : NK MB TABOR
Ob 15.00 in ob 17.00, Športni center Dravograd

ODPRTJE RAZSTAVE LIKOVNIH DEL FRANJA MAROŠKA
Razstava bo na ogled v delovnem času Infopisarne do konca septembra.
Ob 18.00, Infopisarna Dravograd

ODPRTJE RAZSTAVE LIKOVNIH DEL ZVEZE XYLON IZ AVSTRIJE
Predstavilo se bo 18 avstrijskih umetnikov, katerih dela so bila izbrana posebej za 
to razstavo. Razstava bo na ogled v delovnem času JZ Dravit ali ob vikendih po 
predhodni najavi.
Ob 19.00, Dvorec Bukovje

JESENSKE SERENADE – BIN-HAR-MONO
Nastopil bo Nejc Grm - harmonika. Koncert z besedo povezuje Dejan Pevčević 
Podrobnosti na strani 14.
Ob 20.00, Dvorec Bukovje

24. SREČANJE HARMONIKARJEV DIATONIKOV
Predstavile se bodo harmonikarske skupine in posamezniki. Prireditev bo v vsakem 
vremenu. Več na strani 4.
Ob 15.00, terasa Hotela Dravograd

Športni dogodki

Turizem, zabava

Mladinske dejavnosti Drugi dogodki

IZBOR PRIREDITEV IN DOGODKOV V BARVAH

Kulturni dogodki

06
STRAN Terminski razpored prireditev in dogodkov v občini Dravograd

NEDELJA, 1. september

07
STRAN

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

PONEDELJEK, 2. september

SREDA, 4. september

NOGOMET - STAREJŠI DEČKI U-15 vzhod 
KOROŠKA DRAVOGRAD : DRAVA DAKINDA PTUJ
Ob 11.00, Športni center Dravograd

NOGOMET 2. SNL -  ČLANI 
KOROŠKA DRAVOGRAD : KOPER
Ob 16.30, Športni center Dravograd

NOGOMET – STAREJŠI CICIBANI U-11   9:9
NŠ DRAVOGRAD : NK POHORJE
Ob 11.30, Športni center Dravograd

TOREK, 3. september

ČETRTEK, 5. september

PETEK, 6. september

SOBOTA, 7. september

NEDELJA, 8. september

NEDELJA, 8. september
JESENSKE SERENADE – GOSPE IN GOSPODJE
Nastopil bo Kvartet kontrabasov Slovenske filharmonije. Koncert z besedo povezuje 
Tina Uršič. Podrobnosti na strani 14.
Ob 20.00, Dvorec Bukovje



KOŠARKA - KADETI U-17 – 1. SKL – skupina 01
DRAVOGRAD KOROŠKA  A : ZLATOROG THERMANA LAŠKO 
Ob 10.00, Dvorana ŠPiC D

DNEVI KOROŠKE KOŠARKE
Košarkarski klub Dravograd kot vodilni koroški košarkarski kolektiv ob praznovanju 
20 let sodobne zgodovine kluba pripravlja teden košarkarskih dogodkov, katerega 
osrednja prireditev bo v soboto pred in v dvorani ŠPiC D. Program se bo pričel ob 
12. uri s klubskim piknikom in predstavitvijo kluba 99 ter končal s tekmo veteranov 
koroške košarke.
Od 12.00, Dvorana ŠPiC D

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

BRANJE OB KAVI
Vabita Društvo upokojencev Dravograd in Knjižnica Dravograd. Vsak tretji četrtek v 
mesecu se bomo srečevali ob kavi in se pogovarjali o knjigah, ki smo jih prebrali in 
jih želimo priporočiti drugim. Sodelovali bomo tudi v branju za odrasle KOROŠCI PA 
BUKVE BEREMO. Več informacij lahko dobite v knjižnici.
Ob 10.00, Knjižnica Dravograd

JESENSKE SERENADE – VOZI ME VLAK
Nastopila bo Ženska vokalna skupina LIPA iz Litije. Koncert z besedo povezuje Dejan 
Pevčević. Podrobnosti na strani 14.
Ob 20.00, Dvorec Bukovje

TEČAJ PRVE POMOČI PRI DOJENČKU IN OTROKU
Tečaj je posebej prilagojen nudenju prve pomoči dojenčkom in otrokom, s poudar-
kom na praktičnem delu. Kotizacija za udeležbo znaša 30 €, svoj interes za udeležbo 
na tečaju oziroma prijavo lahko sporočite na info@meripopins.si, pokličete na 051 
605 607. Več o tem na strani 5. 
Od 16.30 do 19.30, dvorana MCD

Terminski razpored prireditev in dogodkov v občini Dravograd
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PETEK, 13. september

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

40 LET OBMOČNE OBRTNE ZBORNICE DRAVOGRAD
Slovesna prireditev s podelitvijo priznanj, modno revijo Modnega studia Eva ter 
glasbenimi nastopi. Podrobnosti preberite na strani 4.
Ob 18.00, Dvorec Bukovje

NOGOMET – STAREJŠI CICIBANI U-11  7:7 Koroška liga
NŠ DRAVOGRAD : NŠ KOROTAN 
Ob  9.00, Športni center Dravograd

NOGOMET – CICIBANI U-9   7:7 Koroška liga
NŠ DRAVOGRAD : NŠ ŠD RADLJE OB DRAVI
Ob 9.30, Športni center Dravograd

NOGOMET – MLAJŠI DEČKI U-13   11:11
NŠ DRAVOGRAD : NK MB TABOR
Ob 11.00, Športni center Dravograd

NOGOMET 2. SML in 2. SKL
NŠ DRAVOGRAD : DRAVA DAKINDA PTUJ
Ob 14.30 in ob 16.30, Športni center Dravograd

KNEDL ZA CMOK IN ZABAVA Z ANSAMBLOM ŠKORPIJONI
Kulinarična prireditev in srečanje upokojencev ter zabava z ansamblom Škorpijoni.
Več na strani 4.
Ob 15.00, Dvorana ŠPiC D

09
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SOBOTA, 14. september

NEDELJA, 15. september

PONEDELJEK, 16. september
RAZSTAVA IZDELKOV DRUŠTVA ANINA MAVRICA
Društvo za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami Anina mavrica, bo v avli 
občinske stavbe predstavilo svojo dejavnost ter izdelke, ki nastajajo na njihovih 
delavnicah. Razstava bo odprta do 27. septembra 2019 v delovnem času občine. 
Vabljeni.
Ob 14.00, Občina Dravograd

TOREK, 17. september

ČETRTEK, 19. september

SOBOTA, 21. september
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SOBOTA, 21. september
NOGOMET 2. SNL- ČLANI 
KOROŠKA DRAVOGRAD : ROLTEK DOB 
Ob 16.00, Športni center Dravograd

KEGLJANJE – 2. SLOVENSKA LIGA vzhod
KK DRAVOGRAD : KK LITIJA 2001 II
Ob 16.00, Kegljišče Dravograd

ZA PRIJATELJE - ANDREJ ŠIFRER 
Nastopa Andrej Šifrer z ansamblom Mali oglasi ob 20 letnici Kulturnega doma v 
Pliberku. Prireditelja sta Oder 73 - Gledališče ob Dravi in Kulturni dom Pliberk.
Ob 20.00, Kulturni dom Pliberk

TURNIR FIFA 19
MCD prireja in vabi na turnir v igri FIFA 2019. Nagradni sklad: 1. mesto 120 €, 2. 
mesto 80 € in 3. mesto 40 €. Startnina znaša 13 €, vabljeni.
Ob 20:30, dvorana MCD

NEDELJA, 22. september
KOŠARKA – starejši pionirji U-15 – 1. SKL skupina 01
DRAVOGRAD KOROŠKA  : VOJNIK 
Ob 10.00, Dvorana ŠPiC D

NOGOMET – STAREJŠI CICIBANI U-11   9:9
NŠ DRAVOGRAD : NK MARIBOR 
Ob 11.30, Športni center Dravograd

DNEVI KOROŠKE KOŠARKE - TURNIR TROJK
Dneve koroške košarke bodo zaključili z odprtim turnirjem trojk ob bogatem zabav-
nem spremljevalnem programu ter spretnostnih tekmovanjih.
Ob 13.00, Dvorana ŠPiC D

SREDA, 25. september
OKREPITE IMUNSKI SISTEM
Vabljeni na prvo predavanje v sklopu brezplačnih predavanj Šole boljšega življenja. 
Predava Lidija Odorčić, dr. med. Podrobnosti na strani 5.
Ob 18.00, Knjižnica Dravograd

ČETRTEK, 26. september
JESENSKE SERENADE – RAZKRITE PESMI
Nastopila bo etno skupina Kontrabant. Koncert povezuje Tina Uršič. Več na strani 14.
Ob 20.00, Dvorec Bukovje

25. KARITASOV KONCERT
Karitas Dravograd v sodelovanju z ostalimi Karitas v pastoralni družini Dravograd 
(Črneče, Libeliče, Šentjanž, Šempeter, Ojstrica)  prireja 25. dobrodelni koncert. Na-
stopali bodo: OKTET SUHA, TRETJA  OSNOVNA ŠOLA iz SLOVENJ GRADCA, MCPZ iz 
ŠEMPETRA, družina KOBOLT iz MEŽICE,  Ansambel ROSA, Ansambel ZEME, skupina 
ČUDEŽ, DRAVOGRAJSKI  SEKSTET in presenečenja… Koncert bo povezovala ANITA 
ŠPRINGER.Priporočen prostovoljni prispevek je 8 €.
Ob 19.00, Dvorana ŠPiC D

PETEK 27. september

SOBOTA, 28. september
NOGOMET – STAREJŠI CICIBANI U-11  7:7 Koroška liga
NŠ DRAVOGRAD : NK FUŽINAR B
Ob 9.00, Športni center Dravograd

KOŠARKA - KADETI U-17 – 2. SKL – skupina M
DRAVOGRAD KOROŠKA  B : AKK BRANIK B
Ob 9.00, Dvorana ŠPiC D

DELAVNICA COUNTRY PLESA
Na delavnici se boste spoznali z osnovami country plesa v vrstah. Primerno je za vse 
starosti. Informacije na 040 306 169, Petra. Več na strani 5.
Ob 10:00, dvorana MCD

KOŠARKA - KADETI U-17 – 1. SKL – skupina 01
DRAVOGRAD KOROŠKA  A : PARKLJI
Ob 13.00, Dvorana ŠPiC D

NOGOMET 2. SNL- ČLANI 
KOROŠKA DRAVOGRAD : KRŠKO
Ob 15.30, Športni center Dravograd

KOLEDAR PRIREDITEV IN DOGODKOV od 1. do 30. septembra 2019
Terminski razpored prireditev in dogodkov v občini Dravograd



 

 
 

DNEVI KOROŠKE KOŠARKE 
16. – 22. SEPTEMBER 

PROGRAM DOGODKOV 
 
 
Košarkarski klub Dravograd se že nekaj let zapored uveljavlja kot vodilni koroški košarkarski kolektiv v 
vzgajanju in ustvarjanju mladih koroških košarkaric in košarkarjev. Hkrati uspešno sodelujemo z vsemi 
preostalimi koroškimi klubi in šolami (KŠ Jezerniki s Prevalj in ŠD Sopergo iz Slovenj Gradca). 
 

Košarkarski klub Dravograd je bil ustanovljen leta 1970 in bo prihodnje leto praznoval častitljivih 50 let 
obstoja. Kot začetek sodobne zgodovine kluba se šteje leto 1999, zato letos praznujemo 20 let sodobne 
zgodovine kluba. V počastitev dvajsete obletnice smo se odločili, da organiziramo Dneve koroške košarke. V 
ta namen smo ustanovili tudi klub 99 (po letnici začetka novodobnega kluba). 
 

Prvi dogodki Dni koroške košarke bodo vezani na predstavitve košarke (Igriva košarka), ki bodo od 
ponedeljka do petka, v dopoldanskem času, potekale na osnovnih šolah po koroški regiji (OŠ Dravograd, OŠ 
Šentjanž pri Dravogradu, OŠ Vuzenica, OŠ Koroški jeklarji, OŠ Prežihov Voranc). V ponedeljek, 16. 
septembra, bo potekalo tudi uradno druženje pomožnih sodnikov, ki so za delovanje košarke na Koroškem 
sila pomembni. Košarkarska zveza Slovenije bo namreč v Dravogradu v ponedeljek organizirala seminar za 
pomožne sodnike. Med tednom bodo potekali redni treningi klubskih selekcij KK Dravograd Koroška, KŠ 
Jezerniki Prevalje in ŠD Soperge iz Slovenj Gradca. Prav tako pa tudi vsi treningi v okviru krožkov košarke na 
osnovnih šolah po koroški regiji. 
 

PROGRAM V SOBOTO, 21. SEPTEMBRA 
::.. Špic D, ob 11.00 uri, kadetska tekma 1. lige Dravograd Koroška – Zlatorog Laško 
::.. Špic D, ob 13.00 uri, pričetek klubskega piknika in predstavitve Kluba 99  
::.. Špic D, med  13.00 in 18.00 uro, spremljevalni program in košarkarske igre v dovrani 
::.. Špic D, ob 18.00 uri, osrednja tekma nekdanjih košarkarjev, podpornikov in povabljenih 
::.. prijetno druženje se bo nadaljevalo tudi po tekmi 
 
 

 

PROGRAM V NEDELJO, 22. SEPTEMBRA 
::.. Špic D, ob 10.00 uri, pionirska tekma 1. lige Dravograd Koroška – Vojnik 
::.. Špic D, od 13.00 ure dalje, turnir 3x3 v članski in mlajših kategorijah 
::.. Špic D, od 13.00 ure dalje, spremljevalna košarkarska tekmovanja 
::.. druženje vseh udeležencev ob dobri pijači in hrani 

 
 

Foto: Dušan Gimpelj

KOLEDAR PRIREDITEV IN DOGODKOV od 1. do 30. septembra 2019
Terminski razpored prireditev in dogodkov v občini Dravograd
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SOBOTA, 28. september
REGIJSKA PROSLAVA OB 20. SVETOVNEM DNEVU SRCA
Vabijo Koronarni klub Mežiške doline, skupini Črneče in Dravograd ter Občina Dra-
vograd.
Ob 17.00, Dvorec Bukovje

NOGOMET – CICIBANI U-9   7:7 Koroška liga
NŠ DRAVOGRAD : NK FUŽINAR
Ob 9.30, Športni center Dravograd

NOGOMET – MLAJŠI DEČKI U-13   11:11
NŠ DRAVOGRAD : NŠ PESNICA – JARENINA
Ob 11.00, Športni center Dravograd

KOŠARKA – starejši pionirji U-15 – 1. SKL skupina 01
DRAVOGRAD KOROŠKA  : TERME OLIMIA PODČETRTEK
Ob 10.00, Dvorana ŠPiC D

KOŠARKA – starejši pionirji U-13 – MINI POKAL SPAR
DRAVOGRAD KOROŠKA : ROGAŠKA B 
Ob 11.00, Dvorana ŠPiC D

NOGOMET 2. SML in 2. SKL
NŠ DRAVOGRAD : ROGAŠKA ROGATEC
Ob 14.00 in ob 16.00, Športni center Dravograd

NOGOMET 2. SML in 2. SKL
KOŠARKA – mladinci U-19 – 2. SKL skupina C
DRAVOGRAD KOROŠKA : PREBOLD 2014
Ob 19.00, Dvorana ŠPiC D

NEDELJA, 29. september



JESENSKE SERENADE

V DRAVOGRADU SE BODO LETOS V SEPTEMBRU ODVIJALE JESENSKE SERANDE ŽE 21. LETO ZAPO-
VRSTJO IN VABILE LJUBITELJE RESNEJŠE GLASBE NA NEPOZABNE ČETRTKOVE VEČERE V DVORCU 
BUKOVJE.

prejel Prešernovo nagrado Univerze v Ljubljani.

Kvartet kontrabasov Slovenske filharmonije - 
Slovenska filharmonija s svojimi izvrstnimi glas-
beniki utira novo pot in nov zvok največjemu 
instrumentu med godali. Trudijo se »to veliko 
okorno violino« predstaviti ne samo kot spremlje-
valno ritmično orodje, ampak kot instrument s 
prijetno božajočim basovskim tonom.

Ženska vokalna skupina Lipa deluje v okviru 
Pevskega društva Lipa Litija. V skladu s 133-letno 
tradicijo društva aktivno sooblikuje kulturno ži-
vljenje v Litiji. V preteklosti so dekleta že sodelova-
la z mnogimi zvenečimi imeni popularne glasbe, 
kot so: Oliver Dragojević, klapa Šufit, rock skupina 
Bohem in Ansambel Roka Žlindre, v novembru pa 
so nastopile na seriji koncertov s Prifarskimi muzi-
kanti ob njihovi tridesetletnici delovanja. Najraje 
posegajo po dragocenostih iz zakladnice sloven-
ske ljudske in umetne glasbe.

Kontrabant deluje od leta 1994. Neguje in zdru-
žuje kakovostno akustično etno, folk, country in 
druge zvrsti glasbe v slovenskem, madžarskem, 
srbohrvaškem, romskem, židovskem, angleškem 
jeziku in s pridihom teh tako različnih kultur. Be-
sedila njihovih skladb so avtorska dela pesnikov iz 
Slovenije. Za svoje delo si je Kontrabant prislužil 
več nominacij za slovensko glasbeno priznanje 
zlati petelin.

Kot pika na i pa sta vedno znova dobrodošla in 
izvirna povezovalca serenad vsestranska umetni-
ka Tina Uršič in Dejan Pevčević, ki dajeta Jesen-
skim serenadam poseben neizbrisen pečat.

V vsakem kraju imajo Jesenske serenade po-
sebno mesto v kulturnem dogajanju in prav 
tako poseben kraj, kjer se odvijajo, tako je to 
npr. v Ljubljani Trubarjev antikvariat, v Ajdo-
vščini Dvorec Zemono, v Dravogradu pa pre-
stižna dvorana v Dvorcu Bukovje, kjer njen ča-
robni ambient baročnega časa še poudari že 
tako poseben občutek in doživetje koncertov.

V Dravogradu bodo v septembru jesenske se-
renade potekale že 21. leto in znova bodo pri-
vabile Korošce in Korošice ter tudi poslušalce 
širše, željne resnejše glasbe, da si v Dvorcu Bu-
kovje  napojijo svojo dušo s čarobnimi melo-
dijami in naberejo novih moči za vsakodnevne 
napore.  Jesenske serenade so skozi vsa leta 
postregle s kvalitetnim in pestrim programom 
mladih nadarjenih umetnikov, in marsikomu so 
bile odskočna deska v svetu resne glasbe. Leto-
šnji program je znova vrhunski in mladi glasbeni 
mojstri bodo zagotovo znova navdušili vsakogar, 
ki si bo ob četrtkih zvečer vzel čas in se pridružil 
jesenskemu romantičnemu vzdušju na serena-
dah.  Predstavili se nam bodo odlični umetniki. 

Nejc Grm na harmoniki je prvonagrajenec šte-
vilnih državnih in mednarodnih tekmovanj. 
Za svoje glasbeno udejstvovanje je leta 2014 

J esenske serenade so projekt, ki ga vodi Glas-
bena mladina ljubljanska ( GML ) in potekajo 
že celih 43 let. Odvijajo se v petih občinah, in 

sicer v Ljubljani, Dravogradu, Ajdovščini, Ribnici in 
v Medvodah, kjer postrežejo s po štirimi vrhunski-
mi koncerti resne glasbe.
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NAPOVED DOGODKA
BESEDILO:  Robert Preglau



V PONEDELJEK, 24.6.2019, SE JE NA PRIREDITVENEM PROSTORU »LUKNA« V DRAVOGRADU ODVIJAL 
PRVI IN ZELO DOBRO OBISKAN KONCERT DRUŠTVA GLASBENIKOV DRAVOGRAD.

Šest skupin se je predstavilo s programom, ki 
je trajal kar 6 ur. Skupine so se predstavile z 
različnimi žanri. Od pop rocka do trdega roc-
ka. Od najmlajše skupine, kjer je povprečna 
starost članov okoli 17 let, pa do malo sta-
rejših članov, kjer je povprečje okrog 45 let. 
Skupine so nastopile v naslednjem vrstnem 
redu: M&M&M&L, ACID, UNDERPODN-
GRABN, A TA BAND, STAND BY, JUICY 
PUSSY. Videli smo lahko, da so Dravograj-
čani željni takšnih koncertov, na tem edin-
stvenem prostoru v »Lukni«, kar so dokazali 
s presenetljivo velikim obiskom. Upamo, da 
se bo tradicija takšnega koncerta nadaljevala 
tudi v prihodnjih letih. 

Želimo si še kakšne glasbene skupine, da po-
stanejo člani našega društva in da koristno 
preživimo prosti čas ob igranju glasbe. 
Rokenrol do konca.

O menjeno društvo je pričelo z delova-
njem leta 2008. Osnovni cilj društva je 
bil pridobitev prostorov za vaje glas-

benih skupin. Skupaj z Občino Dravograd in 
Javnim zavodom Dravit smo se dogovorili za 
oddajo prostorov v spodnjih prostorih »Lu-
kne«. Tako smo s prijavljanji na javne razpi-
se pridobili vso potrebno opremo. Nastal je 
eden bolje opremljenih glasbenih prostorov 
pri nas, kjer imajo skupine izvrstne pogoje za 
vadbo.

V vseh letih delovanja ima danes društvo 
32 članov oz. 8 glasbenih skupin. Večina 
skupin prihaja iz Občine Dravograd.

Tako smo se odločili, da obiskovalcem pred-
stavimo naše delo s koncertom in pogle-
dom v naš prostor, kjer vadimo.
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PRETEKLI DOGODEK
BESEDILO: Dean Vivod; FOTOGRAFIJE: Društvo glasbenikov dravograd

KONCERT DRUŠTVA GLASBENIKOV 
DRAVOGRAD
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SREČANJE UPOKOJENCEV 
OBČINE DRAVOGRAD 

in ZABAVA Z 
ANSAMBLOM ŠKORPIJONI

nedelja, 15. 9. 2019, 
ob 15.00, 
dvorana ŠPiC D

Območna izpostava Dravograd
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Vabijo vas:

DU DRAVOGRAD
DI DRAVOGRAD
DRUŠTVO KMEČKIH ŽENA
TD DRAVOGRAD
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NOGOMET ŽENSKE - KVALIFIKACIJE 

ZA EVROPSKO PRVENSTVO 2021

SLOVENIJA : KOSOVO

torek, 3.9., ob 17.00, 
Športni center Dravograd
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OBVESTILA
Obvestila društev in drugih organizacij

27
STRAN

PLANINSKO DRUŠTVO DRAVOGRAD

HOCHALMSPITZE (3360 m) – sobota, 7.september 2019
Vodnik in prijave:  Franc Kadiš, 041 654 499 ali franc.kadis@gmail.com.
Tura:  zelo zahtevna pot (ZZ), 12 do 13 ur.
Prevoz: kombi.
Opis ture: Hochalmspitze je najvišji vrh skupine Ankogel v Visokih turah. Turo bomo pričeli na 
parkirišču na nadmorski višini 1704 m. Od tam nas bo pot peljala mimo koče Gießener Hütte 
2215 m do Lassacher Winkelscharte 2856 m in naprej proti severovzhodu po grebenu Det-
molderja do vrha. Z vrha se bomo spustili do Steineren Mandla in nato čez ledenik Trippke in 
mimo jezera Rudolstädterweg nazaj do koče Gießener Hütte in nato do parkirišča. Sama tura 
vključuje tudi prečenja ledenikov, zato je primerna samo za zelo izkušene pohodnike.

TRUPEJEVO POLDNE (1931 m) – sobota,  21.september 2019
Vodnik in prijave: Lilijana Gologranc Pavlič, 070 673 433 ali lila.pavlic@gmail.com. 
Tura: lahka nezahtevna pot (L), 5do 6 ur hoje.
Prevoz: kombi.
Opis ture: Trupejevo poldne je vrh v zahodnih Karavankah na meji med Slovenijo in Avstrijo. 
Gre za neporaščen, manj prostoren in manj obiskan vrh, na katerem je včasih stal le lep in po-
seben križ, danes pa še stoji zvonček želja. Trupejovo poldne je ime dobilo po kmetiji Trupej, ki 
leži na severnem delu pod vrhom na avstrijski strani, poldne pa naj bi pomenil, da je ob 12. uri 
vrh sigurno v soncu. Vrh pohodniku nudi čudovite razglede v zgornji del doline Save, na Julij-
ske Alpe proti Špiku ter v sosednjo Avstrijo. Naše izhodišče je Srednji vrh  iz Gozda Martuljek. 
Plan poti: Srednji vrh – čez Železnico -  Lovska koča -  sedlo med Trupejevim poldnem in Lepim 
vrhom – vrh –  po grebenu v smeri planina Bevkova – lovska pot do lovske koče – Železnica 
– Srednji vrh.

RADUHA (2062 m) – sobota, 28.september 2019
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: Na turo se gre iz izhodišča kmetije Bukovnik 1327 m n.v. Od kmetije gremo na pla-
nino Grohat, kjer se ustavimo na Koči Grohat.  Od tam se povzpnemo  po označeni poti čez 
melišče pod Malo Raduho in po zahtevnejši strmini pridemo na sedlo Durce od koder gremo  
na vrh Velike Raduhe. Priporočljiva je čelada. 

GOLICA – KOŠENJAK – DRAVOGRAD – turno kolesarska tura, sobota 14.september 2019
Vodnik in prijave: Danilo Golob 031 316 430 ali danilo.golob@amis.net.
Tura: S3/V3.
Prevoz: kombi.
Opis ture: Izhodišče kolesarske ture je parkirni prostor na smučišču Koralpe (AT), kjer se zavije 
desno proti Koralpehaus, mimo Krakeberga do Stauseea Soboth – jezero Sobot. Od tam se 
kolesarska pot začne vzpenjati proti Hühnerkogel  - Košenjaku. Pod vrhom zavije pot proti 
planinskemu domu na Košenjaku. Po počitku sledi spust proti Goriškemu vrhu in naprej do 
Starega gradu, kjer je zaključek ture.

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 ZA OSNOVNOŠOLCE  - vsak delovni dan od 11:00 do 14:00
V mladinskem centru lahko otroci  pišete domače naloge, igrate družabne igre med tem ko 
čakate na izven šolske dejavnosti ali šolske prevoze.

PROGRAM BRAINOBRAIN IN KAJ NUDI (oglas na predzadnji strani)
Računanje zahtevnih matematičnih računov je za večino odraslih skoraj nemogoče, če pomi-
slimo, da bi še zraven istočasno plesali, peli ali telovadili, je to strašno naporno. Otroci, ki obi-
skujejo program Brainobrain to počnejo brez napora. To je za njih nekaj povsem normalnega 
in naravnega.
Brainobrain je program za otroke med 4. do 14. letom, njegov cilj pa je razvoj življenjskih veščin. 
S posebnimi metodami in tehnikami omogoča, da se vključi celotna kapaciteta možganov. S 
pomočjo abakusa, metode NLP in gimnastike možganov, otroci v programu Brainobrain, razvi-
jajo samozavest, neverjetne matematične sposobnosti, sposobnosti poslušanja,  koncentracije, 
hitrega in lahkega učenja in brez vsakršnega napora dosegajo izvrstne rezultate v šoli.
Ker je klasično šolanje večinoma usmerjeno v razvoj leve možganske polovice, ki skrbi za logi-
ko, razumskost in analitičnost, je desna polovica, ki je odgovorna za kreativnost, običajno slab-
še razvita. Čeprav so v družbi cenjene predvsem človekove lastnosti, ki izhajajo iz leve polovice 
možganov, je pomembno, da je dobro razvita tudi desna polovica, ki skrbi za hitrost učenja, 
koncentracijo, spomin, intuitivno reševanje problemov, iskanje rešitev, senzitivnost, empatijo, 
iskanje kreativnih rešitev  -  to so vse lastnosti,  ki ustvarjajo uspešne, kreativne ljudi.
Z novim šolskim letom se bo začel program Brainobrain izvajati tudi v Mladinskem cen-
tru Dravograd. Dodatne informacije na: T: 041 787 248 (Milena),E: milena@brainobrain.si .

KULTURNI DOM PLIBERK

625. PLIBERŠKI JORMAK
Od 31. avgusta do 2. septembra 2019 se srečamo v Svaveji uti (šotor SPD »Edinosti« v Pli-
berku) na jormaku – sejmu na travniku v Pliberku ob dobri glasbi in družabnosti. Več na www.
edinost.at

NOGOMET - ONL Dravograd

08.09.2019    1.krog                             15.09.2019    2.krog
22.09.2019    3.krog                             29.09.2019    4.krog
Prve tekme se pričnejo ob 9.00 in druge ob 10.10, na igriščih v Športnem centru, Libeličah in 
na Viču.
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»GREMO PEŠ«

V četrtem tednu meseca septembra obe-
ležujemo Evropski teden mobilnosti, ki v 
letošnjem letu, pod okriljem Ministrstva za 
infrastrukturo, izpostavlja hojo. Tudi na Na-
cionalnem inštitutu za javno zdravje spod-
bujamo hojo in poudarjamo njen pomen 
za naše zdravje. Hoja veliko doprinese k 
boljšemu zdravstvenemu stanju in počutju 
človeka. Če imamo možnost in hojo izvaja-
mo v naravi, je kot telesna aktivnost poceni 
in časovno prilagojena vsakemu posebej. 

Hoja kot telesna dejavnost je prav tako 
skladna z usmeritvami Nacionalnega pro-
grama o prehrani in telesni dejavnosti za 
zdravje 2015 – 2025 (NPPTDZ) in pokriva 
dve prednostni področji: Spodbujanje te-
lesne dejavnosti za zdravje v različnih ži-
vljenjskih obdobjih ter ustvarjanje okolja, 
ki spodbuja telesno dejavnost, prav tako 
pa sledi tudi Strategiji dolgožive družbe.

Kot je zapisano v NPPTDZ, je pomembno, da 
kot posamezniki in družba stremimo k dejav-
nemu  življenjskemu  slogu, ki  je  način  življe-
nja,  ki  povezuje  telesno  dejavnost  z  rednimi 
vsakodnevnimi  opravili.  

Cilj,  za  katerega  bi  si  morali  prizadevati,  je,  
da  bi  telesni dejavnosti  odrasli  posvetili  vsaj  
30  minut dnevno (oz. 150 minut, razporejeno 
preko celega tedna),  otroci  pa  60  do  90  mi-
nut dnevno. Posamezniki  to  lahko  naredijo  
na  različne  načine:  hoja  ali  kolesarjenje  v  
transportne namene, telesna vadba za užitek 
in dobro telesno pripravljenost, udeležba pri 
športnih dejavnostih (tako organiziranih kot 
neformalnih), igranje v parku, delo na vrtu, 
hoja po stopnicah in uporaba športnih objek-
tov. 

Več o ETM 2019: https://tedenmobilnosti.si

PROMOCIJA ZDRAVJA
BESEDILO IN FOTOGRAFIJA:  Helena Pavlič, NIJZ OE Ravne na Kor FOTOGRAFIJA: RS Ministrstvo za okolje

V MESECU SEPTEMBRU SE PONOVNO ODPREJO ŠOLSKA VRATA – PO KATERI POTI IN NA KAKŠEN 
NAČIN BO OTROK NAJBOLJ VARNO IN ENOSTAVNO PRIŠEL DO NJIH, JE ODVISNO OD DOGOVORA 
OZ. ODLOČITVE STARŠEV. V DANAŠNJEM ČASU SE VSE BOLJ IZPOSTAVLJA TUDI MEDGENERACIJ-
SKO DRUŽENJE STAREJŠIH IN OTROK, TAKO LAHKO NA POTI V ŠOLO ZDRUŽIMO ŠE KORISTNO S PRIJETNIM.

P ot, ki vodi do šole, vrtca ali pa službe, 
nam daje odlično priložnost, da dan 
začnemo aktivno, v družbi ali sami. Če-

tudi je prehojena pot kratka,  lahko na njej  
občutimo različna razpoloženja in dogodi-
vščine v zelo kratkem času, hkrati pa pripo-
moremo še k ohranitvi okolja.

Gremo peš!

Hoja te najhitreje  pripelje do zdravja

 16.–22. SEPTEMBER 2019

KOTIČEK OBČINE DRAVOGRAD
Obvestila in informacije občinske uprave
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Gremo peš!

Hoja te najhitreje  
pripelje do zdravja

 16.–22. SEPTEMBER 2019
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 3. Pridruži se nam in 
za hojo navduši še svoje 
najbližje, znance  
ali sodelavce.  

 1. Vsak dan vsaj enkrat 
pusti avto doma in se 
sprehodi do službe, 
trgovine ali šole.

 2. Opazuj znake 
dobrega zdravja  
in odličnega počutja.  

OBČINA DRAVOGRAD
SODELUJE V EVROPSKEM TEDNU MOBILNOSTI - ETM

PROGRAM AKTIVNOSTI OBČINE  DRAVOGRAD v sklopu evropskega tedna 
mobilnosti 2019 bo v kratkem objavljen na občinski spletni strani 

www.dravograd.si.



MIKROVALOVNA PEČICA

M ikrovalovna pečica sodi k standardni 
opremi moderne kuhinje. Z njo odtali-
mo globoko zamrznjena živila, pogre-

jemo hrano in v manjših količinah hrano tudi 
kuhamo. Če ima pečica vgrajen infra grelec in 
ventilator, lahko v njej hrano tudi pečemo.

Najpomembnejši del mikrovalovne pečice je 
magnetron. Magnetron s pomočjo električnega 
toka proizvaja mikrovalove, ki so enakomerno 
razpršeni po notranjosti pečice. Mikrovalovi se 
odbijajo od kovinskih sten in prodirajo skozi pri-
merno posodo v hrano. Vrtljivi podstavek omo-
goča enakomernejšo porazdelitev mikrovalov na 
živilu. 

Mikrovalovi  so elektromagnetni valovi, podobni 
radijskim ali televizijskim valovom, z zelo visoko 
frekvenco. Na okus hrane mikrovalovi ne vpliva-
jo. Njihova značilnost je, da se od kovin odbijajo, 
prodirajo pa skozi steklo, porcelan, keramiko in 
druge nekovinske snovi. Absorbirajo se v tistih 
nekovinskih snoveh, ki so visoko električno pre-
vodne: npr. voda.

Pod vplivom mikrovalov se vodne molekule v 
hrani tresejo z ultra visoko hitrostjo. Medsebojno 
trenje teh molekul povzroči sproščanje toplotne 
energije, ki segreje celotno živilo. 

V večini primerov poteka segrevanje živila mno-
go hitreje kot v običajni pečici ali na grelni plošči. 
Čim več je v hrani vode, tem hitreje se hrana se-
greje ali skuha.  

Mikrovalovna pečica med delovanjem ne od-
daja nobene toplote v prostor v katerem stoji. 
Zato je priprava hrane v mikrovalovni peči-
ci energijsko učinkovita!

Večino jedi lahko pripravljamo kar v servirni 
posodi ali odtajamo in pogrevamo v embalaži 
za zmrzovanje. Zato pomivamo bistveno manj, 
s čimer prihranimo toplo vodo in energijo. 

Mikrovalovna pečica je praktična za osebe, 
ki se hranijo z globoko zamrznjeno ali že 
pripravljeno hrano. Tudi za gospodinjstva, 
ki že pripravljeno hrano pogosto pogrevajo, 
je mikrovalovna pečica časovno in energijsko 
varčna. 

Pogrevanje in kuhanje manjših količin živil v 
mikrovalovni pečici je v primerjavi s klasičnim 
načinom priprave bistveno krajše, zaradi česar 
lahko prihranimo  do 70 % električne ener-
gije. V primeru velikih količin hrane pa porabi 
mikrovalovna pečica več elektrike kot električ-
na plošča. Električna moč mikrovalovnih dajal-
nikov se pri pečicah giblje med 600 in 1000 W 
(vatov)
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13. SEPTEMBER
KULTURNI CENTER RAVNE NA KOROŠKEM

TISTO: DRUGO POGLAVJE

PREVARANTKE NA WALL STREETU

Vstopnice na www.mojkino.si in pri blagajni dvorane uro pred vsako predstavo.

ANGRY BIRDS FILM 2

LEVJI KRALJ

ob 17:00
druzinska 
pustolovšcina

ob 19:15
komicna 
kriminalka

ob 21:15
grozljivka

SINHRONIZIRANO

SINHRONIZIRANO

TISTO: DRUGO POGLAVJE

ob 15:30
animirana
pustolovšcina


