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Javni zavod Dravit Dravograd
Bukovje 13, 2370 Dravograd, Slovenija

t +386 (0) 2 87 23 583
e info@dravit.si
www.dravit.si

davcna št. 93126352
maticna št. 3551474 
transakcijski r. SI56 0254 6025 8454 064

Baročni dvorec Bukovje v Dravogradu, umeščen v slikovito kuliso med ravnico na desnem bregu Drave ter 
pohorskim gozdnim pobočjem Bukovja s skrivnostnimi razvalinami romanskega gradu Pukštajn, danes živi s 
pestrim družabnim dogajanjem. Sodobna ponudba se prepleta z naravnimi danostmi in s kulturno dediščino 
dvorca, ki spominja na njegovo zgodbo vse od 18. stoletja. Dvorec s parkom evropskih dreves, kjer se stare 
krošnje prepletajo z mladim rastjem, je zagotovo najbolj romantičen okoliš za vaš edinstven dan ter kamenček v 

mozaiku podrobnosti, ki zagotavljajo, da bo vaš poročni dan popoln.
Zavedamo se pomembnosti pravljičnega poročnega dne in prav zato skušamo z veliko mero fleksibilnosti in 
prilagodljivosti ugoditi vsaki vaši želji. Pri nas si lahko privoščite tudi celoten poročni dan na enem mestu:  zbi-

ranje svatov, cerkveni obred, civilni obred in poročno slavje. Za lokacije pa lahko izbirate med:
- veličastno poročno dvorano s stilno opremo, 

- baročnim ambientom velikega salona,
- svežino dvornega parka ali 

- prestižnim poročnim šotorom. 
Predvsem pa si lahko za svoj sanjski dan vzamete ves čas, saj nikoli ne prirejamo več kot dve poroki dnevno!

Dvorec Bukovje
ZA “DA” IZBERITE

ROMANTIČNA POROKA V ČAROBNEM, BAROČNEM OKOLJU

JZ DRAVIT Dravograd, Bukovje 13, 2370 Dravograd , 040 884 942, dvorecbukovje@dravit.si, www.dravit.si

VSEBINA
Stičišče od 1. septembra do 30. septembra 2021

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

Fotografija na naslovnici: iz foto arhiva Zdenka Kupčiča
Rok za oddajo vsebin za oktobrsko številko je 15. september 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 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 2021. Izdajatelj ne odgovarja za spremembe v programu ter 
za pravilnost vsebin naročenih oglasov. Za točnost informacij odgovarja prijavitelj prireditve oz. naročnik oglasa.

Koledar prireditev in dogodkov – OD 1. SEPTEMBRA DO 3O.  SEPTEMBRA 2021

Kotiček Občine Dravograd 

Napoved dogodka:  V SEPTEMBRU PONOVNO JESENSKE SERENADE

Pretekli dogodek:  STRELSKI KINO NA LOVSKI KOČI LIBELIČE

Bili smo tam

Ekologija: NACIONALNA ENERGETSKA POT ŠE VEDNO AKTUALNA

Obvestila

Promocija zdravja: PREKOLESARIMO SVET 2021
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DALJNO POTOVANJE – PREDSTAVITEV KNJIGE JANEZA JURIČA
Domačin iz Bukovja, Janez Jurič Vančy, nam bo ob kulturnem programu predstavil 
svojo tretjo knjigo. V primeru slabega vremena bo dogodek v dvorani dvorca.
Ob 18.00, park Dvorca Bukovje

ODPRTJE RAZSTAVE LIKOVNIH DEL MARJANE HALUŽAN
Ob 15. letnici ustvarjanja Marjane Halužan - Jance, bo na ogled razstava njenih li-
kovnih del. Razstava bo na ogled do konca septembra v delovnem času Infopisarne.
Ob 18.00, Infopisarna Dravograd

JESENSKE SERENADE – BITI ALI LJUBITI
Nastopila bo Komorna skupina glasbenega društva Tamburjaši iz Vipave. Koncert z 
besedo povezuje Tadej Pišek. Podrobnosti na strani 12.
Ob 20.00, Dvorec Bukovje

NOGOMET 2. SML IN 2. SKL 
NŠ DRAVOGRAD : NK MB TABOR
Ob 14.30 in 16.30, Športni center Dravograd

25. SREČANJE HARMONIKARJEV DIATONIKOV OB PRAŽENEM KROMPIRJU
Poleg tradicionalnega srečanja harmonikarjev diatonikov, vam bodo pražilci 
krompirja ponudili okusen pražen krompir.
Ob 16.00, Ribiški dom Dravograd

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

KEGLJANJE – 2. SLOVENSKA LIGA vzhod
KK DRAVOGRAD : KK SLOVENJ GRADEC 1
Ob 17.00, Kegljišče Dravograd

KONCERT DUA OFAK & MORI
Borut Mori in Andrej Ofak se bosta predstavila s svojim novim repertoarjem. Vsto-
pnine ni! V primeru slabega vremena bo koncert v dvorani dvorca.
Ob 19.00, park Dvorca Bukovje

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

PETEK, 27. avgust
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NEDELJA, 29. avgust

SOBOTA, 11. september

ČETRTEK, 9. september

NEDELJA, 12. september

KOLEDAR PRIREDITEV IN DOGODKOV od 1. do 30. septembra 2021

MEDNARODNI FESTIVAL DRAVOGRAD - SUHA
Festival, ki ga tradicionalno nismo mogli izvesti sredi junija, se bo vendarle odvil v 
začetku jeseni. Na letošnjem festivalu se nam bodo, poleg stalnic Okteta Suha in Dra-
vograjskega seksteta, predstavili še Oktet Simon Gregorčič, KlongQuadrat (Avstrija) in 
House rules (Danska).  Vstopnina je 7 €.
Ob 19.00, cerkev sv. Vida

PETEK, 10. september
avgust 2021

september 2021

PETEK, 3. september

SOBOTA, 4. september
NOGOMET 3. SNL VZHOD -  ČLANI 
KOROŠKA DRAVOGRAD : POSAVJE KRŠKO
Ob 16.30, Športni center Dravograd

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)!



EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI IN SVETOVNI DAN ZDRAVJA
Po delavnici v okviru  Evropskega tedna mobilnosti (ETM 2021) bo v ŠPiC D še »Dan 
zdravja 2021«, gibalno – izobraževalni dogodek v okviru projekta »Dravograd 
zdravo mesto«. Aktivnosti, ki se bodo izvajale pod vodstvom Zdravstvenega doma 
Dravograd in Centra za krepitev zdravja Koroška bodo: test telesne prijavljenosti oz. 
test hoje (izvedba prilagojena glede na vremenske pogoje in epidemiološko sliko  
covid-19) in stojnica KOLO Z NAPITKI. Podrobnosti na strani 10.
Ob 11.00, ŠPiC D

BRANJE OB KAVI
Srečanja ob kavi potekajo vsak tretji četrtek v mesecu. Pogovarjamo se o knjigah, ki 
smo jih prebrali in jih želimo priporočiti drugim. Seznanjamo se s knjižnimi novostmi 
in sodelujemo v branju za odrasle Korošci pa bukve beremo. Vabljeni! Več informacij 
dobite v knjižnici. Septembrsko srečanje bo potekalo v okviru Tedna vseživljenjskega 
učenja 2021.
Ob 10.00, Knjižnica Dravograd

NOGOMET 3. SNL VZHOD -  ČLANI 
KOROŠKA DRAVOGRAD : ŠAMPION
Ob 16.00, Športni center Dravograd

POHOD NA ČREPIČ - FRIČEV VRH
Vabita Društvo upokojencev Dravograd in Planinsko društvo Dravograd. Zbirno 
mesto: oglasna deska PD Dravograd.  Prijave: Jože Kladnik 051 684 192 ali jozef.
klad@gmail.com, do ponedeljka, 13.09. 2021. Za udeležbo je potrebno izpolnjevati 
pogoj PCT.
Ob 7.00, pred oglasno desko PD Dravograd

OSNOVE LIKOVNEGA IZRAŽANJA
Delavnica, ki bo potekala v okviru 26. tedna vseživljenjskega učenja 2021 pod koor-
dinatorstvom Ljudske univerze Ravne na Koroškem. Prijave zbirajo v društvu na tel.: 
041 995 239. Vabi UO Društva upokojencev Dravograd.
Od 9.00 - 12.00, Mladinski center Dravograd
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TOREK, 14. september

Terminski razpored prireditev in dogodkov v občini Dravograd

SOBOTA, 18. september

NOGOMET 2. SML IN 2. SKL 
NŠ DRAVOGRAD : ŠAMPION
Ob 14.00 in 16.00, Športni center Dravograd

NEDELJA, 26. september

ČETRTEK, 16. september

KOLEDAR PRIREDITEV IN DOGODKOV od 1. do 30. septembra 2021

TIHO TEČE DRAVA - PREDSTAVITEV KNJIGE AVTORJA IVANA PENECA
Ivan Penec bo predstavil svojo knjigo z naslovom Tiho teče Drava. V kulturnem 
programu bo nastopila skupina Rute.
Ob 19.00, Dvorec Bukovje

PETEK, 17. september

ČETRTEK, 23. september
JESENSKE SERENADE – USPAVANKE POLETJU
Nastopa Slovenski godalni sekstet v sestavi: Ana Dolžan - violina, Vid Sajovic - violi-
na, Nejc Mikolič - viola, Anuša Plesničar - viola, Izak Hudnik - violončelo in Katarina 
Kozjek - violončelo. Koncert povezuje pesnik Kristian Koželj. Več o tem na strani 12.
Ob 20.00, Dvorec Bukovje

SOBOTA, 25. september
NOGOMET - STAREJŠI DEČKI U-15 vzhod 
NŠ DRAVOGRAD : NŠ CELJE
Ob 11.00, Športni center Dravograd

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

DRŽAVNI FESTIVAL MALIH INŠTRUMENTALNIH SESTAVOV
Tudi ta tradicionalni festival bomo letos izvedli v jesenskem času.
Ob 18.00, Dvorec Bukovje

Foto: Zdenko Kupčič



OGLAŠUJTE 
V STIČIŠČU

-  e-mail: dvorecbukovje@dravit.si
-  tel: 02 8723 583, 040 186 368

cela zadnja stran - 60,00 € + DDV
cela notranja stran -  45,00 € + DDV

polovica notranje strani - 30,00 € + DDV
četrtina notranje strani - 20,00 € + DDV

Vsak mesec v občini Dravograd izide program 
prireditev in dogodkov, imenovan Stičišče, kjer je 
možno tudi oglaševati izdelke in storitve. Program je 
izdan v 3200 izvodih, prejme ga vsako gospodinjstvo 
v naši občini, določeno število pa se jih razpošlje 
tudi po ostalih koroških krajih. Kontaktirajte nas:
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STRAN Terminski razpored prireditev in dogodkov v občini Dravograd

TOREK, 28 september

ČETRTEK, 30. september

JESENSKE SERENADE -  KROKI SVATBE
Nastopajo Irena Rovtar - flavta, Mojca Menoni Sikur - violina, Gea Pantner Volfand 
- viola in Martin Sikur - violončelo. Koncert z besedo povezuje Dejan Pevčević. Več 
preberite na strani 12.
Ob 20.00, Dvorec Bukovje

KOLEDAR PRIREDITEV IN DOGODKOV od 1. do 30. septembra 2021

PREDSTAVITEV BROŠURE JEZIKOVNI RINGELŠPIL
Vabljeni na predstavitev brošure, ki je rezultat dela v študijskem krožku, ki ga v 
poletnem času izvaja Ljudska univerza Ravne na Koroškem v Društvu upokojencev 
Dravograd. Vabi Društvo upokojencev Dravograd.
Ob 17.00, Knjižnica Dravograd
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KOTIČEK OBČINE DRAVOGRAD
Obvestila in informacije občinske uprave

EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI 2021 V DRAVOGRADU            

V okviru letošnjega ETM vas vabimo na zanimive aktivnosti z namenom spodbujanja 
spremembe mobilnostnih navad, zdravega načina življenja ter uvedbe in promocije 
trajnostnih prometnih ukrepov. 
 
Letošnji slogan Evropskega tedna mobilnosti je Živi zdravo. Potuj trajnostno.  Načrto-
vane aktivnosti in dogodke smo letos še razširili, ter vključili različna lokalna društva, 
organizacije in posameznike, ki si prizadevajo za promocijo trajnostne mobilnosti.  

Vabljeni, da se nam pridružite v skupni nameri spodbujanja trajnostne mobilnosti in 
bolj zdravega načina življenja.

Aktivnosti ETM 2021 se izvajajo v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE in so finan-
cirane s strani Ministrstva za okolje in prostor v okviru sredstev Sklada za podnebne 
spremembe ter  posredniškega organa Ministrstvo za infrastrukturo. 

Nosilec projekta je Občina Dravograd.

Dogodek Dan Datum Ura Lokacija Organizator 

Delavnica za starejše »Ostanimo mobilni« 

Z delavnico želimo prispevati k večji 
ozaveščenosti o pomenu trajnostne mobilnosti 
in vsakodnevnega gibanja. Predstavili  bomo 
pravilno izvajanje nordijske hoje, test 
vzdržljivosti, pravilna uporaba orodij na 
zunanjem fitnesu, predstavitev vadbe »1000 
Gibov«. Društvo upokojencev bo predstavilo 
delovanje klicnega centra za brezplačne 
prevoze. 

Četrtek 16.9.2021 9:00-
11:00 Špic D 

Občina 
Dravograd, 

Društvo 
upokojencev 
Dravograd, 
Center za 
krepitev 

zdravja, Šola 
zdravja. 

Aktivno v šolo »PEŠBUS«   

S Pešbusom se učenci v šolo odpravijo peš v 
organiziranih skupinah po v naprej začrtanih 
poteh in po stalnem urniku. Otroci uživajo v 
sprehodu s svojimi sošolci in v spremstvu 
odrasle osebe, starši pa niso več obremenjeni 
z jutranjim razvažanjem otrok do šole. 
Začrtane so štiri poti  v skupni dolžini 5 
kilometrov.  

Ponedeljek 
- Petek  20.9.-24.9 7:30 – 

8:00 

Robindvor 

OŠ Dravograd Meža 

Mariborska 

Vič 

Peš kažipot - Peš ni daleč 

Peš kažipot vsebuje talne označbe »Peš ni 
daleč«  in informativne table o pomenu 
vsakodnevne hoje na zdravje, okolje in 
finančne prihranke.  Projekt je namenjen 
spodbujanju vsakodnevne hoje. 

Sreda 22.9.2021 7:00-
8:00 

Varne šolske 
poti do 
osnovne šole 

Mladinski 
center 

Dravograd 

Poljubi in odpelji 

V tujini že uveljavljen sistem poljubi in 
odpelji, bomo v letošnjem ETM preskusili tudi 
v Traberg centru. Ta poteka tako, da starši na 
varnem cestnem odseku v bližini šole, 
označenem s posebno tablo, odložijo otroke, 
zadnji del poti pa ti nato prehodijo. Pot bomo 
dodatno opremili z talnimi označbami »Peš ni 
daleč«.  

Ponedeljek 20.9.2021 7:45-
8:10 AP -Traberg  

Mladinski 
center 

Dravograd 

Šolska ulica - Pripelji se s skirojem 

Skiro je prevozno sredstvo s katerim pridemo 
hitreje kot peš in varneje kot s kolesom, otroci 
lahko svoje prevozno sredstvo odnesejo v šolo 

Sreda 22.9.2021 8:20-
13:00 

Pred 
Osnovno 

šolo 
Dravograd 

Društvo varno 
aktivnih poti, 
Osnovna šola 
Dravograd,  

Šolska ulica - Pripelji se s skirojem 

Skiro je prevozno sredstvo s katerim pridemo 
hitreje kot peš in varneje kot s kolesom, otroci 
lahko svoje prevozno sredstvo odnesejo v šolo 
in tako poskrbijo za varno hrambo do konca 
pouka. Za ta namen v Evropskem tednu 
mobilnosti izvajamo spretnostni poligon za 
skiroje pred Osnovno šolo Neznanih talcev 
Dravograd in Osnovno šolo Šentjanž pri 
Dravogradu. 

Sreda 22.9.2021 8:20-
13:00 

Pred 
Osnovno 

šolo 
Dravograd 

Društvo varno 
aktivnih poti, 
Osnovna šola 
Dravograd,  

Osnovna šola 
Šentjanž pri 
Dravogradu 

 

PROGRAM AKTIVNOSTI



KOT SMO ŽE VAJENI, V SEPTEMBRU V DVORCU BUKOVJE ZVENIJO JESENSKE SERENADE. TOKRAT JIM 
BOSTE LAHKO PRISLUHNILI TUDI ŠE V OKTOBRU.  ZVENELA BO GLASBA V MANJŠEM, POSVEČENEM 
PROSTORU, KJER PRIJATELJI IGRAJO ZA PRIJATELJE IN USTVARJAJO INTIMNE VEZI, SE MEDSEBOJNO 
SPOŠTUJEJO, NAVDIHUJEJO IN VZPODBUJAJO.

Z ačnemo v četrtek, 9. septembra, s 
koncertom Biti ali ljubiti Komorne 
skupine Glasbenega društva Tambur-

jaši. Društvo iz Vipave je bilo ustanovljeno 
leta 2008. Sestavljajo ga mladi, od osnov-
nošolcev do zaposlenih. Orkester s svojim 
razgibanim repertoarjem, ki obsega ljudske, 
popularne, klasične in originalne tambura-
ške skladbe, vedno prepriča tako koncertno 
publiko kot tudi strokovne komisije. O tem 
pričajo polne dvorane in izključno zlata pri-
znanja ter nagrade na slovenskih in tujih tek-
movanjih.

V SEPTEMBRU PONOVNO 
JESENSKE SERENADE

Gea Pantner Volfand (viola) in Martin Sikur 
(violončelo) so dobitniki številnih domačih 
in tujih nagrad in priznanj. Nastopajo tako 
solistično kot tudi v različnih komornih se-
stavih. Irena poleg igranja  v Simfoničnem 
orkestru RTV Slovenija svoje znanje nesebič-
no posreduje še mladim na Konservatoriju 
za glasbo in balet v Ljubljani. 

V četrtek, 7. oktobra, pa bomo slišali še 
koncert Bodi tiha pesem. Predstavila se 
bosta Jaka Mihelač (bariton) in Jure Cer-
kovnik (kitara). Jaka Mihelač je od sezone 
2019/20 solist v Berlinski državni operi, redno 
pa sodeluje z Okrestrom Slovenske filharmo-
nije ter z opernima hišama SNG Opera in ba-
let Ljubljana in SNG Opera in balet Maribor. 
Jure Cerkovnik po študiju na Dunajski in 
Zuriški akademiji trenutno koncertira, poleg 
tega pa je kot asistent na Zuriški akademiji 
tudi pedagoško aktiven ter na festivalih ki-
tare gostuje ne samo koncertno ampak tudi 
kot predavatelj in žirant.

Koncerte z besedo povezujejo Tina Uršič, 
Tadej Pišek, Dejan Pevčević in Kristijan 
Koželj. Vsi koncerti so ob 20. uri in so 
brez vstopnine! Izvedeni bodo pod trenu-
tno veljavnimi ukrepi za preprečitev širjenja 
koronavirusa.

Uspavanke poletju bomo skupaj s Slo-
venskim godalnim sekstetom poslušali 
v četrtek, 23. septembra. Slovenski go-
dalni sekstet deluje projektno že od leta 
2017. Zasedba je v preteklih štirih letih na-
nizala že lepo število skupnih koncertov 
(Ljubljana, Celje, Vrhnika, Kropa itd.). Poleg 
vsebinske zaokroženosti in tehtnosti pro-
grama, kvalitetne in premišljene izvedbe, 
sta  njihovi glavni vodili spodbujanje pisa-
nja slovenskih novitet za sestav in močno 
poudarjena izobraževalna komponenta. 

Zadnji septemberski četrtek, 30. septem-
bra, bomo slišali Kroki svatbe. Irena Rov-
tar (flavta),  Mojca Menoni Sikur (violina), 
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NAPOVED DOGODKA

Koncerte z umetniško besedo povezujejo Tina Uršič, Kristian Koželj, Dejan Pevčević in Tadej Pišek.

Jesenske serenade 
Organizatorji:  • Glasbena mladina ljubljanska,
	 	 	 •	Javni	zavod	Sotočje	Medvode,
   • Javni zavod Dravit Dravograd, Zavod za šport, turizem, kulturo in mladinske dejavnosti, 
   • Zveza kulturnih društev Dravograd in JSKD OI Dravograd,
	 	 	 •	Zveza	kulturnih	društev	Ajdovščina	ter
	 	 	 •	JSKD	OI	Sežana,	Občina	Divača	in	Razvojni	center	Divača,	Občina	Sežana,	Občina	Komen,	Občina	Hrpelje	-	Kozina	in	Župnija	Hrpelje	-	Kozina

v Dravogradu

Jesenske serenade 

BODI TIHA PESEM
Jaka Mihelač, bariton
Jure Cerkovnik, kitara

Sobota, 18.9.2021, ob 20.00
Cerkev sv. Vida

KROKI SVATBE        
Irena Rovtar,	flavta
Mojca Menoni Sikur, violina
Gea Pantner Volfand, viola
Martin Sikur,	violončelo

Četrtek,	30.9.2021, ob 20.00
Dvorec Bukovje

BITI ALI LJUBITI
Komorna skupina Glasbenega društva Tamburjaši 
Mojca Lavrenčič,	čembalo	in	umetniška	vodja

Četrtek, 9.9.2021, ob 20.00
Dvorec Bukovje

23. leto

USPAVANKE POLETJU
Slovenski godalni sekstet 
Ana Dolžan, violina
Vid Sajovic, violina
Nejc Mikolič, viola
Anuša Plesničar, viola
Izak Hudnik,	violončelo
Katarina Kozjek,	violončelo

Četrtek,	23.9.2021, ob 20.00
Dvorec Bukovje
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STRELSKI KINO NA LOVSKI KOČI 
LIBELIČE

25. JULIJA LETOŠNJEGA LETA SMO IMELI URADNO OTVORITEV STRELSKEGA KINA NA LOVSKI KOČI 
LOVSKE DRUŽINE LIBELIČE, NA ČRNEŠKI GORI 11.

K ar nekaj časa je med lovci LD Libeliče 
dozorevala ideja po strelskem kinu. Vse 
večja nestrpnost ljudi ob nošenju orož-

ja v naravi in poslušanju poka pušk je prive-
dlo vodstvo LD Libeliče, da smo se prijavili 
na LAS-ov razpis za nabavo strelskega kina.

Kaj pravzaprav sploh je strelski kino? Preko 
računalnika, projektorja, kamere in velikega 
platna skoraj naravni lov na katerokoli žival 
oz. streljanje na glinaste golobe na raznora-
zne tarče in tudi piknik varianta streljanje na 
pločevinke.
  
V kratkem kulturnem programu, ki ga je or-
ganiziral partner v projektu strelskega kina, 
to je Javni zavod Dravid, sta sodelovala Ja-
nik Senica in Neja Kogelnik. Starešina lovske 
družine Libeliče Marko Kogelnik je na kratko 
opisal zgodovino lovske družine Libeliče in 
zgodovino športno lovskega streljanja v lo-
vski družini Libeliče. Po kulturnem programu 
so se vsi prisotni preselili v dvorano lovske 
koče, kjer je bil praktični prikaz streljanja v 
strelskem kinu.  Po uradni otvoritvi in pred-
stavitvi strelskega kina smo lovci lovske dru-
žine Libeliče vse prisotne postregli z lovskim 
golažem in pijačo. 

Strelski kino ima tudi veliko izobraževalno 
noto. Tu lahko lovski pripravniki spoznajo ti-

sto prvo rokovanje z orožjem in mentorji jim 
lahko nazorno na velikem platnu pokažejo, 
kako se strelja na divjad, kako more biti div-
jad obrnjena in seveda katero divjad se lah-
ko strelja. Za samo izvajanje streljanja imamo 
imitacijo puške in pištole. Velika prednost 
strelskega kina pa je, da lahko lovci tu stre-
ljajo tudi s svojim orožjem, ki ga sicer upora-
bljajo za izvajanje lova. Na puško se namesti  
laser in lov oz. odstrel poteka praktično ena-
ko kot na lovu v lovišču. Prednost strelskega 
kina je tudi v tem, da lahko tu svoje strelske 
sposobnosti preizkusijo tudi občani, ki ne 
posedujejo orožne listine, ki je predpogoj za 
rokovanje s pravim orožjem. Velika prednost 
strelskega kina je tudi, da se tu lahko izvaja 
streljanje v vsakem letnem času in v vsakem 
dnevu leta.  

Partnerja lovske družina Libeliče sta bila pri 
tem projektu še lovska družina Dravograd in 
JZ Dravit. Velika zahvala gre še uslužbenkam 
Mestne občine Slovenj Gradec, ki je vodilni 
partner LAS-a MDD in so s svojim strokov-
nim delom pomagale pri razpisu. 

Po predhodnem dogovoru lahko pridete 
preizkusit svoje strelske sposobnosti tudi vi. 

Lovski zdravo.

14
STRAN

PRETEKLI DOGODEK
BESEDILO: Marko Kogelnik, starešina lovske družine Libeliče; FOTOGRAFIJE: JZ Dravit

Projekt je sofinanciran s sredstvi Evropskega kmetijske-
ga sklada za razvoj podeželja: Evropa investira v pode-
želje. Za vsebino prispevka je odgovorna Lovska dru-
žina Libeliče s projektnimi partnerji. Organ upravljanja, 
določen za izvajanje Programa razvoja podeželja Repu-
blike Slovenije za obdobje 2014-2020 je Ministrstvo za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
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NACIONALNA ENERGETSKA POT ŠE 
VEDNO AKTUALNA

N a svetovnem spletu se vam ob vpisu 
»NACIONALNA ENERGETSKA POT« od-
pre internetna stran, kjer lahko izbirate 

med predstavljenimi primeri dobre prakse 
glede učinkovite rabe energije na objektih 
v Sloveniji. Predstavljenih je 655 energetsko 
dobrih stavb z enim ali več ukrepi učinkovite 
rabe energije. npr.: pasivna izraba sonca, spre-
jemniki sončne energije, mala hidroelektrar-
na, termoizolacija oboda stavbe, pasivna hiša, 
sončna elektrarna itd.

Primer je predstavljen s fotografijami. Poleg 
opisa vsakega ukrepa in podatkov o stavbi so 
navedeni podatki o lastniku objekta. Z lastni-
kom lahko stopite v kontakt in se z njim do-
govorite tudi za ogled ukrepa, ki vas zanima!

Septembra 2008 je bila javnosti predstavljena 
Regijska energetska pot Notranjsko-kraške 
regije. Danes pa Nacionalna energetska pot 
združuje Slovenijo in širi ideje o obnovljivih 
virih in učinkoviti rabi energije.

Investitorji (gospodinjstva, podjetniki) si z 
ogledom uspešnih ukrepov in pogovorom z 
uporabnikom olajšajo odločitve za energet-
sko učinkovite investicije. Šolarji (učenci, dijaki, 
študentje) in njihovi učitelji dobijo učni pripo-
moček. Izvajalci (projektanti, monterji, gradbe-
niki) si z ogledi dobrih praks osvežijo znanja 
in pogledajo v delo konkurence.Nacionalna 
energetska pot je primerna tudi za specifične 
skupine kot so energetski krožki, udeleženci 
raznih sestankov s področja rabe energije itd. 

Iz Koroške regije je predstavljenih 36 objektov. 
Na posameznih objektih je opisanih tudi več 
ukrepov; tako je število vseh ukrepov 74. Pred-
stavljene so gradnje novih družinskih nizkoe-
nergijskih in pasivnih hiš, energijsko učinkovi-
te prenove obstoječih stanovanjskih hiš kakor 
tudi javni objekti. Predstavljene so kvalitetno 
obnovljene večstanovanjske stavbe. Pred-
stavljena je pasivna hiša montažne gradnje v 
Slovenj Gradcu. Predstavljen je Mladinski hotel 
Pukl na Ravnah. 

Praviloma se obnova starejše hiše začne z za-
menjavo oken, katerim sledi toplotna izolacija 
fasade ter toplotna izolacija stropa proti hladni 
podstrehi. Zamenjava ogrevalne naprave pri-
de na vrsto ob zaključku prenove, saj so toplo-
tne potrebe obnovljene hiše čisto drugačne! 
Tako sta ravnala tudi lastnika 40 let stare sta-
novanjske hiše, ki sta jo pred kratkim kupila v 
Šmartnem pri Slovenj Gradcu. Vabljeni k ogle-
du!

Pasivna hiša v Slovenj Gradcu med gradnjo

EKOLOGIJA
BESEDILO: Boris Kac , Svetovalna pisarna ENSVET Slovenj Gradec , FOTOGRAFIJA:  svetovni splet
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PREKOLESARIMO SVET 2021

SVETOVNO GLEDANO VSAKO LETO ZA POSLEDICAMI SAMOMORA UMRE PRIBLIŽNO 800.000 LJU-
DI OZ. ENA OSEBA VSAKIH 40 SEKUND. VSAKA SMRT ZARADI SAMOMORA PRIZADENE OŽJO IN 
ŠIRŠO OKOLICO POKOJNIKA – PO SAMOMORU NAMREČ ŽALUJE PRIBLIŽNO 135 OSEB, KAR PO-
MENI, DA JE ZARADI SAMOMORA PRIZADETIH 108 MILIJON LJUDI LETNO.

K ljub žalostni statistiki je spodbudno 
dejstvo, da samomore lahko prepre-
čujemo, pri preprečevanju pa lahko 

z dejanji, ki ustvarjajo upanje, sodeluje 
vsak izmed nas.

se ni potrebno registrirati. Da vam bomo lah-
ko poslali potrdilo o sodelovanju, pa vas pro-
simo, da po končanem kolesarjenju izpolni-
te obrazec na spletni strani https://zivziv.si/
prekolesarimo-svet-2021 z vašimi podatki in 
številom prekolesarjenih kilometrov. Obra-
zec lahko izpolnite po vsakem kolesarjenju 
sproti (četudi to pomeni, da ga izpolnite 
večkrat) ali pa prekolesarjene kilometre (v 
kolikor boste kolesarili večkrat) seštevate in 
v obrazec ob koncu akcije vnesete skupno 
število nabranih kilometrov.

Ob koncu akcije bomo zbrali skupno število 
kilometrov, ki jih bomo prekolesarili sloven-
ski kolesarji in kolesarke. Seštevek bomo po-
sredovali Mednarodni zvezi za preprečeva-
nje samomora, kjer bodo zbirali informacije 
o skupnem številu prekolesarjenih kilome-
trov po vsem svetu. V znak podpore si 10. 
septembra pripnimo rumeno-oranžno 
pentljo, s katero izkažemo podporo aktiv-
nostim za preprečevanje samomora in soli-
darnost z vsemi, ki so imeli izkušnjo s samo-
morilnim vedenjem

S tem namenom vas vabimo, da se nam pri-
družite in sodelujete v akciji “Prekolesarimo 
svet” ob svetovnem dnevu preprečevanja 
samomora, ki poteka pod geslom "Ustvar-
jajmo upanje z dejanji". Pobudnik akcije 
Prekolesarimo svet je Mednarodna zveza za 
preprečevanje samomora, ki skuša tudi letos 
uresničiti izziv, da bi udeleženci z vsega sveta 
z združenimi močmi prekolesarili 40.075 ki-
lometrov, kolikor znaša obseg Zemlje.

Kako sodelovati?
TERMIN:  V akciji lahko sodelujete od 10. 
septembra (svetovnega dneva preprečeva-
nja samomora) do 10. oktobra (svetovnega 
dneva duševnega zdravja).
LOKACIJA: Kolesarite lahko kjerkoli (doma, 
na poti v službo, v naravi, na počitnicah, na 
organiziranih kolesarskih dogodkih, v fitne-
su…)
UDELEŽENCI: Kolesarske akcije se lahko 
udeleži kdorkoli. Na kolo vabimo vse: odra-
sle, otroke, mladostnike in družine. Kolesari-
te lahko sami, v družbi svojih bližnjih, sode-
lavcev ali v okviru različnih organizacij.
REGISTRACIJA: Pred samim kolesarjenjem

PROMOCIJA ZDRAVJA
BESEDILO: povzeto po spletni strani https://zivziv.si ; JFOTOGRAFIJA:  arhiv NIJZ OE Ravne na Koroškem

OBVESTILAOBVESTILA
Obvestila društev in drugih organizacij
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PLANINSKO DRUŠTVO DRAVOGRAD

DIVJI JELOVEC - nedelja, 12. september 2021
Vodnik in prijave:  Kaja Kos, 041 256 673 ali kaja_kos@yahoo.com .
Tura:  tehnično nezahtevna pot (L).
Prevoz: osebni.
Opis ture:  Trajanje krožne ture približno 6 ur, mestoma je pot zasuta z gruščem in komaj 
uhojena. Iz doline Bistra se bomo podali po vlaki na planino pri Beli peči ter nadaljevali 
na planino Vodol ter Javor, od tu pa na vrh Jelovca. Z vrha pa krožna dopolnitev ture do 
avtomobilov. Pot preči periadriatski tektonski šiv, kar opazimo po spremembi kamnin (an-
dezitne smrekovške lave in apnenci Raduhe).

POTEPANJE PO PLANINAH MAKEDONIJE 
Zaradi negotove situacije ob pandemiji korona virusa izlet ODPADE.

K SV. ANTONU NAD VUHREDOM - TKT - sobota, 11. september 2021
Vodnik in prijave:  Danilo Golob 031 316 430, danilo.golob@amis.net .
Tura:  K2-3/S2-3, trajanje ture 2 uri 30 min.
Prevoz: lasten prevoz.
Opis ture:  Kolesarska pot povezuje zaselke poseljene po severnih pobočjih   zahodnega 
Pohorja. Izhodišče je na spodnjem trgu oz. na parkirnem prostoru Zdravstvenega doma – 
Lekarne Vuzenica. Pot poteka po dolini Plavžnice, nakar se po dobrih 4 km zarije v Primoški 
vrh in se začne dvigati proti naselju Sveti Primož na Pohorju. Od tu se pot počasi vzpenja 
proti smučišču Mala Kopa. Nato se pot začne spuščati proti Svetemu Antonu na Pohorju. 
Po 22 km pot zavije levo proti cerkvi sv. Antona Padovanskega, od koder se po ob zasluže-
nem počitku ponujajo čudoviti razgledi na zgornjo Dravsko dolino. Sledi spust do podolja 
Vuhreščice do Vuhreda. Pot se nadaljuje levo ob desnem bregu Drave proti Šentviškemu 
polju in Svetemu Vidu ter naprej do Vuzenice.

NOGOMET - ONL Dravograd

nedelja, 05. 09. 2021  1. krog
nedelja, 12. 09. 2021  2. krog
nedelja, 19. 09. 2021  3. krog
nedelja, 26. 09. 2021  4. krog

Prva tekma se prične ob 9.00 in druga ob 10.10. Igra se na igriščih v Športnem centru Dra-
vograd, v Libeličah ter na Viču.



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


