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TURISTIČNI BONI

Odprto: ponedeljek - petek, od 8.00 do 15.00.
Vodeni ogledi za posameznike in skupine IZVEN DELOVNEGA ČASA:

PO PREDHODNI NAJAVI, med tednom od 15.00 do 19.00, sobote od 10.00 do 12.00
INFORMACIJE IN NAJAVE

e-mail: dvorecbukovje@dravit.si, ticdravograd@dravit.si  
tel.: 02 8710 285, 02 8723 583 

DVOREC BUKOVJE
D R A V O G R A D

VODENI OGLEDI ZA POSAMEZNIKE IN SKUPINE
DRUŽABNI DOGODKI  / POROKE  / NOČITVE

VSEBINA
Stičišče od 19. junuja do 31. avgusta 2021

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

Fotografija na naslovnici: Zdenko Kupčič
Rok za oddajo vsebin za septembrsko številko je 16. avgust 2021

STIČIŠČE, program prireditev in dogodkov v občini Dravograd. Izdajatelj: JAVNI ZAVOD DRAVIT DRAVOGRAD, 
Zavod za šport, turizem, kulturo in mladinske dejavnosti. Odgovorna oseba izdajatelja: Žarko Tomšič. Uredniški 
odbor: Robert Preglau, Žarko Tomšič, Katja Čevnik. Sedež izdajatelja: Bukovje 13, 2370 Dravograd. Zbiranje infor-
macij o prireditvah: Robert Preglau, e-pošta: robert.preglau@jskd.si, tel: 02 8723 581. Jezikovni pregled: Franja Ru-
bhof. Oglaševanje v Stičišču: tajništvo JZ Dravit, e-pošta: dvorecbukovje@dravit.si, tel: 02 8723 583. Naklada: 3200 
izvodov. Prelom in priprava za tisk: JZ Dravit, junij 2021. 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 19. JUNIJA DO 31. AVGUSTA 2021

Kotiček Občine Dravograd 

Napoved dogodka:  DVORNI GLASBENI VEČERI PRED DVORCEM BUKOVJE

Bili smo tam

Obvestila

Promocija zdravja: SKRB ZA DUŠEVNO ZDRAVJE
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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

Na dan slovenskih ribičev se bodo predstavile 
vse ribiške družine Zveze ribiških družin Maribor. 
Med seboj se bodo pomerili v lovu rib s plovcem 
na tekmovalni trasi v Libeličah, pred Ribiškim do-
mom pa bo potekalo tekmovanje v pripravi ribjih 
jedi. Predvidoma ob 15. uri bo razglasitev rezul-
tatov in podelitev priznanj. Od 13.30 dalje pa bo 
možno tudi poskusiti pripravljene ribje jedi.

Od 9.00 dalje, Ribiški dom Dravograd

DAN SLOVENSKIH 
RIBIČEV

Na dan državnosti obeležujemo spomin na 25. ju-
nij 1991, ko je Slovenija formalno postala neodvi-
sna država. V Dravogradu bomo 30 let neodvisne 
države praznovali s proslavo na kateri bo slavno-
stna govornica županja Marijana Cigala. Nastopili 
bodo Pihalni orkester Šentjanž in Dunja Vrhov-
nik. Na praznični dan pa se zberemo ob 15. uri 
na Meži v počastitev prvega krajevnega praznika, 
sledil bo slovesni dvig zastave na Skali in pohod 
po obrambni liniji. Pred Dvorcem bo ob 18. uri 
postroj enot braniteljev Dravograda. Prireditve 
bodo ob vsakem vremenu.

Ob 18.00, Dvorec Bukovje in 
15.00 brunarica pri Meži 

PROSLAVA OB DNEVU 
DRŽAVNOSTI, DVIG 
ZASTAVE IN POHOD 

HAMO & TRIBUTE 2 LOVE
petek, 2. julij

Dinamični, iskreni in iskrivi koncerti bluesovske 
improvizacije so že več kot deset let ključni adut 
skupine Hamo & Tribute 2 Love. Album 3P jih je 
trdno zasidral med najbolj priljubljene izvajalce 
na slovenskem glasbenem prizorišču, oktobra 
2019 pa je izšel njihov četrti album 4K, ki je spet 
prinesel svežino v njihov koncertni repertoar. 
Hamo & Tribute 2 Love so vanj že nanizali lepo 
število uspešnic, večno iskanje ‘lubezni’ pa spre-
tno vpletajo v fuzijo bluesa, rocka in soula. Odklo-
pili so elektriko, pospravili vse glasne aparate in 
pred vas stopajo brez vseh ojačevalnikov vonja, 
okusa in zvoka. Koncert bo ob vsakem vremenu. 
Vstopnine ni!

Ob 21.00, prireditveni prostor Lukna

SLOVENEC IN POL
sobota, 3. julij

Triglav. Naš očak, najvišji vrh in simbol slovenstva. 
Kupljen za en goldinar pred 125 leti. Zlatorogov 
skalnati raj, zavit v meglo mitov in legend, pre-
pojen z znojem in krvjo plezalnih pionirjev. Ne-
pogrešljiv partner Vardarja v znani jugoslovanski 
narodnobudilni pesmi in eno izmed prizorišč ne-
ustrašnega upora proti okupatorju.  Danes? Top 
instagram destinacija, v poletnih mesecih oblju-
dena bolj kot trgovski centri v času popustov. 
Selfi pred Aljaževim stolpom lahko premagaš le 
s selfijem v Aljaževem stolpu. Triglav privablja pi-
sane množice in med njimi se vedno najde nekaj 
junakov v japonkah, ki jih kasneje rešujejo s heli-
kopterji. Ob tem se sprašujemo, kako za vraga se 
to sploh zgodi? 

Perica Jerković in Aleš Novak, prijatelja s podob-
nimi interesi in nekoliko manj podobnima znača-
jema, gore doživljata različno. Aleš je član planin-
ske zveze, izkušen pohodnik, tv voditelj in komik. 
Perica je človek, ki se izgubi v Ikei. Njuna epska 
pustolovščina, polna presenečenj, komičnih za-
pletov, duhovitih replik in smeha odpre večno di-
lemo: A si res pravi Sloven'c, če nisi šel na Triglav? 

Ob 21.00, prireditveni prostor Lukna

četrtek, 24. in petek, 25, junij

ODPRTJE RAZSTAVE 
ČIPK

Članice Društva klekljaric Koroške vas ob svojem 
jubileju, 30. obletnici organiziranega klekljanja na 
Koroškem, vabijo na otvoritev razstave v Dvorcu 
Bukovje. Od 14. ure dalje bo v dvornem parku 
srečanje klekljaric ob punklu, kjer si boste lahko 
ogledali, kako nastajajo krasne čipke, ob 18. uri pa 
bo odprtje razstave v Dvorcu Bukovje.

Ob 18.00, Dvorec Bukovje

ponedeljek, 28. junij

ULIČNI GLUMAČI
sobota, 3. julij

Odlična ulična predstava teatra Cizamo za otroke, 
mladino in mlade po srcu. Glumači v srednjem 
veku so bili popotni ljudje, revni vandrovci, po-
sebneži, ki so se preživljali z izvajanjem kakšnih 
posebnih spretnosti ali s prikazovanjem kakšnih 
»neverjetnih« atrakcij lahkovernim in neukim 
ljudem po mestnih trgih. Oglejte si atraktivno, 
glumaško predstavo, v kateri lahko vidite spekta-
kularne žonglersko-ognjene spretnosti ali pa za 
nekaj novčičev kupite neverjetna čudesa iz šir-
nega sveta. Predstava bo ob vsakem vremenu, v 
primeru dežja bo pod pokrito teraso hotela.
Ob 10.00, Traberg center

sobota, 19. junij

KRESNA NOČ Z DITKO 
IN FERIJEM

Kresna noč velja za najskrivnostnejšo noč v letu, 
saj o njej krožijo najrazličnejše legende, ki imajo 
navdih v ljudskem izročilu, vražah in anekdotah. 
Najbolj znana med njimi pravi, da če najdemo 
seme praproti in ga spravimo v žep, lahko slišimo 
govorico živali. Morda jih boste slišali tudi vi, če se 
nam boste pridružili na Grajski bajti. Zagotovo pa 
boste tam slišali Ditko s skupino, kot gost pa se ji 
bo pridružil tudi pisatelj Feri Lainšček. Pred kon-
certom bo izpred Zdravstvenega doma organizi-
ran skupinski pohod na prizorišče. Vabijo vas JZ 
Dravit, KS Dravograd in PGD Dravograd. V primeru 
slabega vremena prireditev odpade.

Ob 21.00, Grajska bajta

ponedeljek, 21. junij



PROSLAVA OB DNEVU DRŽAVNOSTI
V programu bodo nastopili Pihalni orkester Šentjanž in Dunja Vrhovnik. Slavnostna 
govornica bo županja Marijana Cigala.  Proslava bo na prostem pred dvorcem ob 
vsakem vremenu. Podrobnosti na strani 4.
Ob 18.00, Dvorec Bukovje

RAZSTAVA DRUŠTVA KLEKLJARIC KOROŠKE
Članice Društva klekljaric Koroške vas ob svojem jubileju, 30. obletnici organizira-
nega klekljanja na Koroškem, vabijo na otvoritev razstave in druženje v parku. Več 
preberite na strani 4.
Ob 18.00, Dvorec Bukovje

KONCERT GODBE NA PIHALA OJSTRICA
Godba na pihala Ojstrica bo izvedla koncert za omejeno število obiskovalcev 
(korona ukrepi). Za vse ostale pa bo koncert na voljo v živo preko facebook profila 
Godbe, koncert pa bo posnela in predvajala tudi KTV Dravograd. V primeru slabega 
vremena koncert odpade.
Ob 11.00, igrišče pri OŠ Ojstrica

OTVORITEV NOVEGA ŠPORTNEGA OBJEKTA NA IGRIŠČU V LIBELIČAH
Ob 16.00, igrišče v Libeličah

DAN SLOVENSKIH RIBIČEV – TEKMOVANJE V LOVU RIB S PLOVCEM TER V 
PRIPRAVI RIBJIH JEDI
Na dan slovenskih ribičev se bodo predstavile vse ribiške družine Zveze ribiških 
družin Maribor. Med seboj se bodo pomerili v lovu rib s plovcem na tekmovalni trasi 
v Libeličah, pred Ribiškim domom pa bo potekalo tekmovanje v pripravi ribjih jedi.  
Predvidoma ob 15. uri bo razglasitev rezultatov in podelitev priznanj. Od 13.30 dalje 
pa bo možno tudi poskusiti pripravljene ribje jedi. Prireditev bo ob vsakem vremenu. 
Podrobnosti preberite na strani 4.
Od 9.00 dalje, Ribiški dom Dravograd

SPOMINSKA SLOVESNOST PRI JUNČKU
Ob 11.00, pri spomeniku na kmetiji Junček

Športni dogodki

Turizem, zabava

Mladinske dejavnosti Drugi dogodki

IZBOR PRIREDITEV IN DOGODKOV V BARVAH

Kulturni dogodki
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STRAN Terminski razpored prireditev in dogodkov v občini Dravograd

SOBOTA, 19. junij
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STRAN

PONEDELJEK, 21. junij

SOBOTA, 26. junij

ČETRTEK, 24. junij

PONEDELJEK, 28. junij

TOREK 29. junij
ODKRITJE SPOMINSKE PLOŠČE OB 30-LETNICI OBRANITVE MEDNARODNEGA 
MEJNEGA PREHODA VIČ
Nastopili bodo Policijski orkester ter ŽPZ Lipa. Govornika bosta, minister za 
obrambo, Matej Tonin in Marko Pogorevc.
Ob 18.30, Mejni prehod Vič

KOLEDAR PRIREDITEV IN DOGODKOV od 19. junija do 31. avgusta 2021

DVIG ZASTAVE, POHOD PO OBRAMBNI LINIJI IN POSTROJ ENOT BRANITELJEV
Ob 15.00 zbor ob prvem prazniku KS Dravograd na brunarici na Meži ter pohod po 
obrambni liniji do skale, kjer bo slovesen dvig zastave, od tam pa se pohodniki odpra-
vijo v Bukovje na postroj enot ter praznično druženje. Več na strani 4.
Ob 15.00, brunarica na Meži

PETEK, 25. junij

ZAKLJUČNI LETNI KONCERT UČENCEV OTROŠKE GLASBENE SEKCIJE KATICA
S petjem in igranjem se bodo predstavili otroci glasbenega izobraževanja "KATICA", 
ki  ima dve skupini: vokalno-otroški pevski zbor in instrumentalno skupino.
Ob 18.00, Dvorec Bukovje

KRESNA NOČ Z DITKO IN FERIJEM
Na Grajski bajti se bo letos odvila prva kresna noč s kresom, ob glasbi Ditke Čepin s 
skupino in gostom Ferijem Lainščkom. V primeru slabega vremena prireditev odpa-
de. Podrobnosti preberite na strani 4.
Ob 21.00, Grajska bajta

Prireditve se izvajajo v skladu z omejitvami ter navodili NIJZ. Udeležite se jih lahko 
samo z izpolnjevanjem enega od PCT pogojev (prebolelost, cepljenost, negativen test 
na virus SARS-CoV-2)!



OBMOČNA TEMATSKA LIKOVNA RAZSTAVA  - VIDEZ TIPNEGA
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti organizira 8. državno tematsko razstavo z 
naslovom Videz tipnega, v okviru katere bodo razstavljali tudi člani Likovne sekcije 
KD Dravograd.
Ob 19.00, Infopisarna Dravograd

DAN ODPRTIH VRAT LIKOVNIKOV IN KLEKLJARIC
Pred cerkvijo sv. Vida bodo od 9.00 do 12.00 ure ustvarjali naši likovni umetniki ter 
klekljarice. V živo si boste lahko ogledali, kako nastane umetniška slika ali prekrasna 
klekljana čipka.  Ob 11. pa bodo dogodek popestrili še harmonikarji skupine Diato-
nik. V primeru slabega vremena dogodek odpade. 
Od 9.00 dalje, pred cerkvijo sv. Vida

GLUMAČI
Odlična ulična predstava teatra Cizamo za otroke, mladino in mlade po srcu. 
Predstava bo v vsakem vremenu, saj se bomo v primeru dežja umaknili pod pokrito 
teraso hotela. Več preberite na strani 5.
Ob 10.00, Traberk center

JUDO TURNIR – KOROŠKA OPEN 2021
Judo turnir za kategorijo U-21, članice in člani. Ob 10.00 se prične tekmovanje U-21, 
ob 14.00 pa tekmovanje članov in članic.
Ob 10.00, Dvorana ŠPiC D

DAN IGER IN SMEHA
MCD organizira tekmovanje ekip s po štirimi člani v zabavnih spretnostnih igrah: 
gosenica, jajca na žlici, zvezane noge, slamica, šajtrga, prenos žoge, žakelj, kota-
ljenje gum, tek mimo ovir itd. Za najboljše tri ekipe bodo podelili lepe nagrade. Igre 
bodo popestrili Godba na pihala Ojstrica in Country plesalci. Prijave ekip zbira MCD 
do petka, 25. junija 2021, na naslov mladinskicenter.dr@gmail.com. 
Ob 15.00,  Pomožno igrišče v ŠC

SLOVENEC IN POL
Komedija v izvedbi Aleša Novaka in Perice Jerkovič. Predstava bo v vsakem vremenu, 
v primeru dežja se primerno oblecite in opremite z dežniki. Podrobnosti na strani 5.
Ob 21.00, prireditveni prostor Lukna

OTVORITEV KEGLJIŠČA NA VRVICO (RUSKO KEGLJIŠČE)
Pri balinišču ob Ribiškem domu bo najprej otvoritev novega kegljišča na vrvico, ki ji 
bo sledil turnir ekip.
Ob 10.00, Ribiški dom Dravograd

8
STRAN

09
STRAN

SREDA, 30. junij

Terminski razpored prireditev in dogodkov v občini Dravograd

SOBOTA, 3. julij

SREDA, 30. junij

DRAVOGRAD NEKOČ IN DANES – ULIČNA RAZSTAVA
Po Dravogradu bo razstavljenih 15 starih povečanih fotografij, postavljenih na 
mesta, kjer so nastale. Tako boste lahko primerjali Dravograd v različnih časovnih 
obdobjih z današnjo podobo.  Večina fotografij bo v trgu Dravograda, po ena še pri 
Sparu, na kolesarskem mostu proti Črnečam, pri Ribiškem domu in na Grajski bajti.
Ob 11.00, pred cerkvijo sv. Vida

NEDEL NEDELJA, 4. julij

ČETRTEK, 1. julij
PROSLAVA OB 70 LETNICI DRUŠTVA UPOKOJENCEV DRAVOGRAD
Društvo upokojencev Dravograd je bilo ustanovljeno 28. 1. 1951 in bo s svečano 
proslavo obeležilo 70 let aktivnega delovanja. V primeru slabega vremena bo prire-
ditev v dvorani dvorca Bukovje.
Ob 17.00, park Dvorca Bukovje

julij 2021

KOLEDAR PRIREDITEV IN DOGODKOV od 19. junija do 31. avgusta 2021

SLAVNOSTNA SEJA OBČINSKEGA SVETA S PODELITVIJO OBČINSKIH 
PRIZNANJ TER NAGRADE
Kot je že v navadi, bodo na slavnostni seji občinskega sveta v dvorani dvorca 
Bukovje  podelili občinska priznanja in nagrade letošnjim dobitnikom.
Ob 18.00, Dvorec Bukovje

HAMO & TRIBUTE 2 LOVE 
Koncert ob izidu albuma Iz4Kani. Koncert bo v vsakem vremenu, v primeru dežja se 
primerno oblecite in opremite z dežniki. Podrobnosti preberite na strani 5.
Ob 21.00, prireditveni prostor Lukna

PETEK, 2. julij



PEKARNA EURO
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STRAN Terminski razpored prireditev in dogodkov v občini Dravograd

NEDELJA, 4. julij

SREDA, 22. julij

PETEK, 16. julij
DVORNI GLASBENI VEČER - Skupina TRIS
ADRIJANA KAMNIK, MIRAN VAVČE IN MATJAŽ VRTNIK bodo poskrbeli za nostalgičen 
večer raznovrstnih hitov in avtorskih skladb. Več preberite na strani 16.
Ob 20.30, Dvorec Bukovje

KOLEDAR PRIREDITEV IN DOGODKOV od 19. junija do 31. avgusta 2021

PREDSTAVITEV KNJIGE DALJNO POTOVANJE AVTORJA JANEZA JURIČA
Janez Jurič iz Bukovja, ki se pri literarnem ustvarjanju podpisuje z vzdevkom Vančy, 
bo predstavil svojo tretjo knjigo, znanstvenofantastični roman Daljno potovanje.
Ob 18.00, Dvorec Bukovje

LJUBO DOMA
Odprtje razstave v sodelovanju z Galerijo Slovenj Gradec.
Ob 19.00, cerkev Sv. Vida

avgust 2021

DVORNI GLASBENI VEČER - SATCHMO DIXIE BAND
Znana celjska zasedba prekaljenih glasbenikov se bo predstavila z novim progra-
mom in showom " Tribute to Louis Armstrong". Podrobnosti preberite na strani .
Ob 20.30, Dvorec Bukovje

PETEK, 6. avgust

Foto: Zdenko Kupčič
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DAN IGER IN SMEHA
Sobota 3. 7. 2021 od 15:00 do 19:00.

Travnato igrišče za stadionom v Športnem centru.

SPORED PRIREDITVE:

15:00 - 15:30     Otvoritev, nastop Godbe napihala Ojstrica s folklorno skupino 
                              Dravca, predstavitev  skupin.
15:30 – 17:30    Tekmovanje v zabavnih štafetnih igrah: : gosenica, jajca na žlici, 
                            zvezane noge, slamica, šajtrga, prenos žoge, žakl, kotaljenje gum, 
                            tek čez ovire itd.
17:30 - 18:00     Nastop  country plesalcev.
18:00 - 18 :30    Razglasitev zmagovalcev in pogostitev tekmovalcev. 

Prijavijo se lahko posamezniki, društva, podjetja in druge organizacije iz območja 
Občine Dravograd!
V skupini so po 4 osebe, ki bodo tekmovale. Ostali so lahko navijači oz. gledalci.
Najboljšim 3 ekipam bomo podelili lepe nagrade. 

Prijavite se lahko na mail: mladinskicenter.dr@gmail.com - zraven pripišite 
telefonsko številko kontaktne osebe ter organizacijo iz katere prihajate.

Prijave sprejemamo do petka, 25. junija 2021! 

Vabljeni!

Dogodek bo potekal v skladu z ukrepi NIJZ in pod pogoji PCT - prebolevniki,  
cepljeni, testirani! Osebam mlajšim od 18. let ni potrebno upoštevati pogoje PCT.

Sponzorji:



KRESNA NOČ  Z DITKO IN FERIJEM
PRI GRAJSKI BAJTI

ponedeljek, 21.6. ob 21.00

PRAZNUJMO SKUPAJ!
JZ DRAVIT, KS DRAVOGRAD, PGD DRAVOGRAD, GRAJSKA BAJTA

D R A V O G R A D

VARSTVO ZA OTROKE

OD 1. RAZREDA DALJE

Za podrobnejše info.:



PRIREDITVENI PROSTOR LUKNA, 
petek, 2.7. ob 21.00

PRIREDITVENI PROSTOR LUKNA, 
sobota, 3.7. ob 21.00

PRAZNUJMO SKUPAJ! PRAZNUJMO SKUPAJ!
Območna izpostava Dravograd Območna izpostava Dravograd



KONČNO VAS LAHKO POVABIMO NA DVORNE GLASBENE VEČERE V PRIJETNEM AMBIENTU PRED 
DVORCEM BUKOVJE. GLASBENA SKUPINA KONTRABANT JE ŽE NASTOPILA V JUNIJU, ČAKATA NAS ŠE 
JULIJSKI IN AVGUSTOVSKI KONCERT.

S 
redi julija, natančneje v petek, 16. 
7., nas bo od 20:30 ure dalje pred 
Dvorcem zabavala glasbena skupi-

na TRIS. 

DVORNI GLASBENI VEČERI PRED 
DVORCEM BUKOVJE

Igrali bodo dobri stari pop in rock.

Avgust pa bodo s koncertom otvorili 
naši stari znanci SATCHMO DIXIE BAND 
iz Celja, ki so pripravili čisto nov program. 

Show so poimenovali »Tribute to Lou-
is Armstrong«, v njem pa predstavlja-
jo glasbo Armstronga iz vseh obdobij 
njegovega muziciranja. Gre za živahno 
glasbo, ki jo bodo povezali v zabaven 
koncert. Igrajo v stilskih oblačilih, ki pou-
darjajo glasbeni karakter in zabavljaštvo 
izvajalcev. Kako zvenijo, boste lahko sli-
šali v petek, 6. avgusta, ob 20:30.

Koncerti se bodo odvijali v skladu z ve-
ljavnimi ukrepi za preprečevanje širjenja 
korona virusa.

Vstopnina za posamezen koncert bo 
5,00 EUR.

Sestavljajo jo Matjaž Vrtnik s Polzele, 
kitarist in studijski glasbenik, ki je igral 
po različnih slovenskih in mednarodnih 
skupinah tako v Sloveniji in tudi po Evro-
pi. 

Adrijana Kamnik iz Črne, ki je kot fina-
listka nastopila v oddaji Slovenija ima 
talent 2015 in je izvrstna vokalistka in 
imitatorka znanih svetovnih pevk (Tine 
Turner). Trenutno v studiu pripravlja 
nove avtorske pesmi z znanimi sloven-
skimi avtorji, občasno pa poje tudi pri 
narodnozabavni skupini Smeh. 

Miran Vavče iz Črneč pa je klaviaturist, 
kitarist, nekdanji član slovenske skupine 
Chateau (zagotovo se spomnite uspe-
šnice Mlinar na Muri) in glasbenik v šte-
vilnih zasedbah, tudi član spremljevalne 
skupine Danijela Popoviča. 
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NAPOVED DOGODKA

JAZZVA    
petek,  12.7., ob 20.30

DVORNI 
GLASBENI 
VEČERI

PRED DVORCEM BUKOVJE

TRIS

Satchmo dixie band

petek, 4.7., ob 20.30

petek, 6.8., ob 20.30
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OBVESTILAOBVESTILA
Obvestila društev in drugih organizacij
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VELIKA BABA (2127 m) - sobota, 31. julij 2021
Vodnik in prijave:  Jaka Kotnik, 041 332 884 ali jaka.kotnik@gmail.com.
Tura: zelo zahtevna pot (ZZ), 7 ur hoje.
Prevoz: osebni avtomobili oz. kombi.
Opis ture:  Velika (Koroška) Baba je 2127 m visoka gora na mejnem grebenu nad dolino Ravenske 
Kočne na slovenski strani ter nad dolino Bele (Belska Kočna) na avstrijski strani. Na Veliko Babo se 
bomo povzpeli z Ravenske Kočne po zelo zahtevno poti. Spust sledi po zahtevni poti.

KOŠENJAK – GOLICA (KORALPE) - sobota, 7. avgust 2021
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), 8 ur hoje.
Prevoz: lasten prevoz do planinskega doma.
Opis ture:  Cilj pohoda bo koča Brandl, na polovici poti do Golice. Tam bo počitek in možnost pre-
hrane. Povratek bo po isti poti. Start bo ob 7 uri na Planinskem domu Košenjak. Tura ni zahtevna, saj 
ni večjih vzponov ali spustov.

HOCHARN  (A) (3254 m) - sobota, 14. avgust  2021
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:  Hocharn je najvišji vrh v gorski skupini Goldberg. Na turo se bomo podali iz doline Kleine 
Fleisstal, ki je tudi klasično izhodišče za Sonnblick. Do jezera Zirmsee se držimo poti za Sonnblick, 
tam pa se od te poti odcepimo levo in po grebenu nadaljujemo do vrha. Vračali se bomo po smeri 
vzpona.

POHOD NA SVINSKO PLANINO (A) (2079 m) - sobota, 28. avgust 2021
Vodnik in prijave: Jožef Kladnik, 051 684 192 ali jozef.klad@gmail.com.
Tura:  lahka nezahtevna pot, 4 ure hoje.
Prevoz: organiziran.
Opis ture:  Iz Dravograda se odpeljemo z organiziranim prevozom ob 7. uri skozi Wolsberg in po gor-
ski cesti do koče Ladinger Hütte, kjer parkiramo. Svinska planina je sredogorski masiv na Koroškem, 
del avstrijskih osrednjih Alp. Svinska planina (po nemško Saualpe) se razprostira v smeri sever - jug 
vse do Dravske doline in Velikovca in na več mestih preseže nadmorsko višino 2000 m. Po travnati 
poti nas vodi označena pot na vrh Ladinger Spitze, na višino 2079 m. Po grebenu nadaljujemo pot 
do Wolfsberger Hütte, kjer sledi postanek in nato povratek do izhodišča, kjer smo parkirali avtomo-
bile.

PLANINSKO DRUŠTVO DRAVOGRAD

PO KUCLJIH NAD TRBONJAMI - TKT - sobota, 3. julij 2021
Vodnik in prijave:  Mitja Epšek, 040 414 045 ali  yetisport.me@gmail.com
Tura:  K2 -4 / S 2 - 4.
Prevoz: ni potreben.
Opis ture:  Z avtobusne postaje Dravograd se bomo podali proti Trbonjam, do Dravč. Od tam se 
prične vzpon na Šentjanž nad Dravčami in nato v smeri Kremžarjevega vrha. Na povratku sledimo 
markacijam po Šisernikovi poti do Cvitrškega sedla, od koder sledi spust nazaj proti izhodišču.

OLŠEVA (1929 m) - sobota, 3. julij 2021
Vodnik in prijave:  Daniel Gorišek, 040 239 474 ali danilo.gorisek@gmail.com.  
Tura:  lahka nezahtevna pot (L), 6 ur hoje.
Prevoz:  kombi.
Opis ture:  Pripeljali se bomo do izhodišča ture - na križišče  na Spodnjem Slemenu. Od tam gremo 
po dobro označeni poti na vrh gore  Olševe.  Svetujem uporabo pohodnih palic. Traja v obe smeri 
skupaj s postankom na vrhu okoli 6 ur.  Pohod je primeren za pohodnike vseh starosti. 

VELIKI VRH V KOŠUTI, DOLŽANOVA SOTESKA - sobota, 10. julij 2021
Vodnik in prijave:  Maksimiljan Kotnik 031 393 319 in Ivana Kotnik 051 315 963 ali maxkot@siol.net 
in ivana.kotnik@gmail.com.
Tura:  lahka nezahtevna pot (L), 8 ur hoje.
Prevoz:  organiziran.
Opis ture:  S parkirišča pri Kapelci se bomo povzpeli do Doma na Kofcah (cca 30 minut). Od tu 
bomo nadaljevali po tehnično nezahtevni poti do vrha Velikega vrha (cca 2 uri).  Povratek  v dolino 
izvedemo po drugi poti. Ob povratku skozi  Jelendol si v bližini Tržiča ogledamo še zanimiv kanjon, 
Dolžanovo sotesko.

OKNO IN LEDENA JAMA V PECI - nedelja, 11. julij 2021
Vodnik in prijave:  Kaja Kos, 041 256 673 ali kaja.kos@yahoo.com.
Tura:  lahka nezahtevna pot (L), 6 ur hoje.
Prevoz:  lasten prevoz.
Opis ture:  Iz Koprivne se bomo po manj znani poti podali na Veško Planino in po grebenu na Bi-
striško Špico. Vmes si bomo ogledali skrivnosti gore Pece - ledeno jamo in okno. Po klasični poti se 
vrnemo nazaj do Kumra, kjer se bomo okrepčali.

POHOD NA LEDINSKI VRH (2108 m) - sobota, 24. julij 2021
Vodnik in prijave:  Jožef Kladnik, 051 684 192 ali jozef.klad@gmail.com.
Tura:  zahtevna pot (Z), 6 ur hoje.
Prevoz: organiziran.
Opis ture:  Peljemo se do spodnje postaje žičnice za Češko kočo. Krenemo po markirani poti v smeri 
koče na Ledinah, 2 uri hoje. Koča je na lepi lokaciji pod Skuto. Pot nadaljujemo v smeri Savinjskega 
sedla in od tu se povzpnemo na Ledinski vrh, 1 ura hoje. Gora se nahaja nad Jezerskim in je na meji 
z Avstrijo. Vračamo se po isti poti do koče in nato se po lovski poti spustimo v dolino na izhodišče 
naše poti.

DRUŠTVO UPOKOJENCEV DRAVOGRAD

V petek,  20. 08. 2021, ob 13. uri  vabljeni na piknik za člane Društva upokojencev 
Dravograd na Turistični kmetiji Vrajenk.
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SKRB ZA DUŠEVNO ZDRAVJE

vsem prebivalcem območja, v katerem bo cen-
ter deloval. Na Koroškem sta Center za duševno 
zdravje odraslih (02 870 53 13) in Center za du-
ševno zdravje otrok in mladostnikov (02 870 52 
43) locirana v Zdravstvenem domu Ravne na Ko-
roškem in pokrivata celotno regijo. 

Znano je, da prej ko poiščemo pomoč, večja 
je verjetnost, da bomo dobro okrevali. Pomoč 
obstaja. V našem okolju poleg že omenjenega 
Centra za duševno zdravje pomoč nudijo tudi 
v drugih zdravstvenih domovih v sklopu Centra 
za krepitev zdravja oz. Zdravstvenovzgojnega 
centra, kjer v obliki psihoedukativnih delavnic 
nudijo pomoč posameznikom, ki se spoprijemajo 
z obremenjujočimi simptomi stresa, depresije in 
anksioznih motenj. Še vedno je na voljo tudi brez-
plačna telefonska številka (080 51 00) za psiholo-
ško podporo ob epidemiji. Ob različnih čustvenih 
stiskah nudijo pomoč v mreži brezplačnih sve-
tovalnic Posvet (031 704 707 – vsak delovni dan 
med 8. in 18. uro). Na spletni strani NIJZ (Kje najti 
gradiva za psihološko pomoč v času soočanja z 
novim koronavirusom) so zbrana številna gradiva 
in naslovi za pomoč v stiski. 

Povezano delovanje vseh sektorjev, rahločutno, 
a pogumno in vztrajno naslavljanje tematike 
duševnega zdravja bo jemalo moč stigmi, ki je 
večkrat kriva, da težko povemo, da nam je težko. 
Svetlobo jutrom v veliki meri dajejo odnosi, ki jih 
gradimo. Ljubeča naklonjenost sočloveku, njego-
vim izkušnjam je temelj za vse drugo. To zmore-
mo vsi, v vseh vlogah, ki jih živimo, v vseh okoljih, 
kjer delujemo.

DOŽIVLJATI ŽIVLJENJE KOT SMISELNO, BITI USTVARJALEN, AKTIVEN, IMETI ZADOVOLJUJOČE 
ODNOSE Z DRUGIMI, PLODNO PRISPEVATI V SKUPNOST, SE USPEŠNO SOOČATI Z IZZIVI JE TISTO, 
KAR DAJE JUTROM SVETLOBO IN DNEVOM ZAGON; TO NAS DELA ŽIVE, ZADOVOLJNE, DUŠEVNO 
ZDRAVE.

V sak od nas pa se tekom življenja znajde tudi 
v različnih stiskah in težavah, kar je nadvse 
univerzalna človeška izkušnja, tako kot je 

povsem pričakovan in razumljiv odziv na dolgo-
trajno omejevanje družabnega, kulturnega življe-
nja tesnoba, nelagodje, negotovost, razdražljivost, 
nespečnost, še toliko bolj, če je vse to povezano 
z različnimi izgubami – pomembnih odnosov, 
zdravja, virov preživetja. Kadar pa težave vztrajajo 
dalj časa in ovirajo naše vsakodnevno delovanje, 
govorimo o duševnih motnjah in takrat je prav, 
da poiščemo strokovno pomoč. Duševne motnje 
niso lenoba, iskanje pozornosti, duševna, telesna 
ali duhovna šibkost ali slab karakter. Duševna 
motnja je resna oviranost, tako kot so to rak, di-
abetes ali bolezni srca in ožilja. Tako kot človeku 
z zlomljeno nogo ne rečemo, naj se le potrudi in 
hodi, tako posamezniku z depresijo ne pomaga 
dobrohoten nasvet, naj se razvedri.

Najpogostejši duševni motnji sta anksiozna in de-
presivna motnja. Takoj za njima so reakcija na hud 
stres in prilagoditvene motnje. Breme duševnih 
motenj in samomora je večje od bremena slad-
korne bolezni, bremena bolezni dihal. Duševne 
motnje so najpogostejši razlog za invalidske upo-
kojitve in tretji najpogostejši razlog za bolniške 
odsotnosti, ki so med najdaljšimi. Kot odgovor 
na pomanjkanje služb na primarni ravni se vzpo-
stavljajo Centri za duševno zdravje (do sedaj 11 
centrov za otroke in mladostnike ter 10 za odra-
sle). Načrtovana je vzpostavitev 50 centrov širom 
Slovenije z interdisciplinarnimi timi strokovnja-
kov, ki bodo zagotavljali dostopnost do storitev

Brezplačni telefon za psihološko podporo prebivalcem ob epidemiji Covid-19   080 51 00 
(vsak delavnik od 8.00 do 22.00). Ostale vire pomoči in gradiva najdete na spletni strani www.nijz.si.

Vzdržujmo s�ke z družino, s prijatelji in sodelavci. 
Če pogovor v živo ni mogoč, lahko s pomočjo telefona 
ali druge tehnologije vzdržujemo s�ke tudi na daljavo. 

Pogovor nas lahko razbremeni in nasmeji. 

Vzpostavimo/Ohranimo dnevno ru�no. 
Dan in teden si organizirajmo tako, 

da bomo poleg delovnih, šolskih ali drugih 
obveznos� imeli redne obroke, čas za 

gibanje in spros�tev, pros� čas, pogovore in počitek. 

Bodimo telesno ak�vni. 
Poskrbimo, da smo čim bolj redno 
telesno ak�vni v naravi ali doma. 
Pomembno je, da si tudi pri delu 
ali šolanju (od doma) vzamemo

čas za ak�vne odmore. 

Posegajmo po zdravi in 
uravnoteženi prehrani, 

ki vsebuje dovolj sadja in zelenjave. 
Izogibajmo se prekomernemu uživanju kofeina, 

alkohola in psihoak�vnih snovi. 

Poskrbimo za zadostno količino spanja. 
Poskusimo vsak dan vstaja� in hodi� spat ob približno is� uri.

Vzemimo si čas za spros�tev.
Izberimo ak�vnos�, ob katerih se poču�mo dobro.

Lahko poiščemo nov hobi, se naučimo nove spretnos�
ali pa novih tehnik sproščanja. 

(P)ostanimo solidarni in pomagajmo drugim.
Potrudimo se, da nastala situacija ne bo ogrozila načel solidarnos� 

in človečnos�. Pomislimo tudi na druge, predvsem na ranljive 
skupine prebivalstva (npr. socialno ogroženi, starejši idr.), 

ki potrebujejo pomoč. 

Uporabimo veščine, ki so nam bile v preteklos� 
že v pomoč v stresnih situacijah in izzivih. 

Pomislimo, kako smo se v preteklos� soočali s stresnimi 
situacijami in izzivi, katere strategije so se takrat izkazale 

za uspešne in kaj nam je pomagalo, da smo lažje 
obvladovali svoja čustva in hitreje rešili težave. 

Poskusimo prenes� te strategije tudi v 
zdajšnjo situacijo in jih po potrebi prilagodi�. 

Obrnimo se po strokovno pomoč, 
če je s�ska prehuda. 

Vsak se kdaj poču� slabše ali je brez volje. Če slabo počutje traja
dlje časa in če prej našte� predlogi ne pomagajo, poiščimo

pomoč. To ni znak šibkos� ali poraza, temveč znak skrbi zase.

Vir gra�k: Freepik.com

PROMOCIJA ZDRAVJA
BESEDILO: Jerneja Lorber, FOTOGRAFIJA/PLAKAT:  NIJZ



Iščete novo banko? Izberite modro. 
 
Vabljeni v NLB Poslovalnice na Koroškem: Dravograd, Muta, Radlje ob Dravi, 
Ravne na Koroškem, Slovenj Gradec, Prevalje in Mežica, kjer lahko enostavno 
odprete osebni račun ali sklenete enega od naših bančnih paketov (Osnovni, Aktivni, 
Premium ali Moj svet). Prednost paketov je v tem, da za storitve, ki jih potrebujete, 
plačujete enotno mesečno nadomestilo, kar je ugodneje, kot če bi plačevali vsako 
storitev posebej. Mobilna banka Klikin, spletna banka NLB Klik, kartica z odloženim 
plačilom in mobilna denarnica NLB Pay, v kateri lahko varno in enostavno potrjujete tudi 
spletne nakupe, so v zadnjem času postali nepogrešljivi, zato smo jih, poleg ostalih 
storitev, vključili v prav vse naše bančne pakete.  

Edina banka, odprta 24/7 

Uporabniki mobilne banke Klikin boste lahko prek svojega mobilnega telefona enostavno 
preverili stanje na računih ali razpoložljiva sredstva na karticah z odloženim plačilom, 
plačevali račune in položnice, sklenili osebni kredit do 35.000 EUR v le nekaj minutah ali 
naročili ostale bančne storitve (npr. sprememba limita, naročilo kartice z odloženim 
plačilom), zanje pa z oddaljenim podpisom, brez obiska poslovalnice, podpisali vse 
potrebne dokumente. Za pomoč, naročilo kredita ali kateri drug bančni opravek pa se 
lahko 24 ur na dan, vse dni v tednu, obrnete tudi na svetovalce v NLB Kontaktnem 
centru. 

Poslovni paketi za podjetja 

Osnovne storitve, ki jih podjetja najpogosteje uporabljate in potrebujete za sodobno 
poslovanje, smo v NLB združili v poslovna paketa Osnovni in Celoviti. Oba vključujeta 
napredne digitalne storitve, zato lahko večino bančnih storitev opravljate brez obiska 
poslovalnice v e-banki NLB Proklik ali mobilni banki Klikpro, s prodajnim mestom POS 
pa svojim strankam omogočite varno brezstično plačevanje s karticami ali mobilno 
denarnico NLB Pay. V času večjih likvidnostih potreb je za podjetja dobrodošla možnost 
sklenitve Hitrega kredita in Hitrega limita v Klikpro, do likvidnostnih sredstev pa lahko 
hitro pridete tudi s prodajo terjatev v spletni aplikaciji NLB Odkup terjatev. Paketa lahko 
dopolnite tudi z drugimi ugodnostmi. Med njimi je NLB Poslovna kartica Mastercard s 
polovično članarino za prvo leto, ki jo odslej lahko tudi dodatno zavarujete za primer 
izgube ali kraje.  

Menjava banke je enostavna 

Postopek menjave banke je hiter, enostaven in brezplačen. Oglasite se v najbližji 
NLB poslovalnici z osebnim dokumentom in potrdilom o davčni številki in skupaj bomo 
uredili vse potrebno.  
 

6 mesecev brezplačno za nove stranke 

Izberite NLB Poslovalnico na Koroškem in izkoristite: 

• 6-mesečno brezplačno vodenje paketa Osnovni, Aktivni ali Premium  
• 6-mesečno brezplačno vodenje poslovnega paketa Osnovni in Celoviti  

 




