
št.32
www.dravit.si

PROGRAM PRIREDITEV IN DOGODKOV V OBČINI DRAVOGRAD

MAREC
2015št.87

www.dravit.si

PROGRAM PRIREDITEV IN DOGODKOV V OBČINI DRAVOGRAD

O K T O B E R 
2021



03
STRAN

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, dvorecbukovje@dravit.si, 02 87 23 583, www.dravit.si

VSEBINA
Stičišče od 1. oktobra do 31. oktobra 2021

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

Fotografija na naslovnici: Zdenko Kupčič
Rok za oddajo vsebin za novembrsko številko je 15. oktober 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, oktober 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 1. OKTOBRA DO 31. OKTOBRA 2021

Kotiček Občine Dravograd: CEPLJENJE PROTI COVID-19 

Napoved dogodka:  ČAROVNIŠKI PARK DVORCA BUKOVJE

Pretekli dogodek:  25. SREČANJE DIATONIKOV OB PRAŽENEM KROMPIRJU

Bili smo tam

Obvestila

Ekologija: ZAMRZOVALNIK
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DAN ZA ... IZBOR PRIREDITEV IN DOGODKOV
Dogajanje v naslednjih tednih. Izbor edinstvenih dogodkov, ki jih gotovo ne bomo zamudili.

ODPRTJE RAZSTAVE 
KOROŠKIH LIKOVNIKOV
sreda, 6. oktober

Konec maja so se na Planinskem domu na Ko-
šenjaku sestali koroški likovniki, ki so preživeli 
dan v skupnem ustvarjanju. V ljubiteljski kulturi 
je namreč najpomembnejše tkanje trdnih med-
sebojnih vezi in izmenjava izkušenj. Preživeli so 
prijeten likovni dan in ustvarjali nove umetnine. 
Kako izgledajo, si poglejte ob otvoritvi razstave v 
Infopisarni Dravograd. Razstava bo na ogled v de-
lovnem času Infopisarne do 24. oktobra.

Ob 17.00, Infopisarna Dravograd

LIKOVNA KOLONIJA 
EX TEMPORE
sobota, 9. oktober

V oktobru, ko se narava odene v najlepše pisane 
barve, v Dravogradu gostimo likovnike iz vse Slo-
venije in tudi tujine, da obdržijo na platnu vsaj ko-
šček jesenske lepote. Pravila Likovne kolonije Ex 
tempore narekujejo, da vsak udeleženec delo, ki 
ga razstavi, tudi pusti Dravogradu. Dela tako po-
stanejo last Občine Dravograd. S tem se plemeniti 
tudi premoženje Občine, ohranjajo pa se podobe 
Dravograda in okoliških krajev v določenem ob-
dobju. Njihovo ustvarjanje bo v Dvorcu Bukovje 
na ogled do konca leta v delovnem času JZ Dra-
vit, vabljeni ste tudi na sobotno odprtje razstave.

Ob 18.00, Dvorec Bukovje 

DRUGA ŽENA
sreda, 6. oktober

Knjiga Druga žena je iskrena in ganljiva izpoved o 
ločitvi in novi ljubezni, ki je prišla v življenje nek-
danje voditeljice Alenke Kesar. Napisala jo je od-
kritosrčno in toplo in tako jo želi tudi predstaviti 
bralcem. 

Ob 18.00, Knjižnica Dravograd

PREDSTAVITEV POHODOV 
DRAVOGRAJSKIH 
PLANINCEV

Planinsko društvo Dravograd je tudi v letih 2020 
in 2021 organiziralo številne pohode. Virus ni pre-
prečil prijetnega in varnega druženja v naravi in 
spoznavanja številnih novih poti ter osvajanja 
vrhov. Nekaj pohodov bo predstavil dolgoletni 
planinski vodnik Jožef Kladnik.  Za udeležbo na 
predavanju je obvezen PCT pogoj.

Ob 18.00, Knjižnica Dravograd

torek, 19. oktober

sobota, 30. oktober in nedelja, 31. oktober

ČAROVNIŠKI PARK DVORCA BUKOVJE - 
SHOD ČAROVNIC LETOS MALO DRUGAČE

Od 17.00 do 20.00, park Dvorca Bukovje 



NOGOMET – CICIBANI U-9   7:7 Koroška liga
NŠ DRAVOGRAD : NK PECA 
Ob 9.00, Športni center Dravograd

NOGOMET – STAREJŠI CICIBANI U-11   7:7 Koroška liga
NŠ DRAVOGRAD : NŠ NK Radlje U-10 
Ob 10.00, Športni center Dravograd

NOGOMET – STAREJŠI CICIBANI U-11   9:9
NŠ DRAVOGRAD : NK POHORJE
Ob 11.00, Športni center Dravograd

KOŠARKA - mladinci U-19 – kvalifikacije za 1.SKL
DRAVOGRAD KOROŠKA : ČIRO BESEDIČ
Ob 17.00, Dvorana ŠPiC D

KOŠARKA –mlajši pionirji U-13 – 1. SKL 
DRAVOGRAD KOROŠKA  : HOPSI POLZELA 
Ob 9.00, Dvorana ŠPiC D

NOGOMET 3. SNL VZHOD -  ČLANI 
KOROŠKA DRAVOGRAD : DOBRAVCE
Ob 15.30, Športni center Dravograd

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

Športni dogodki

Turizem, zabava

Mladinske dejavnosti Drugi dogodki

IZBOR PRIREDITEV IN DOGODKOV V BARVAH

Kulturni dogodki
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SOBOTA, 2. oktober

KOLEDAR PRIREDITEV IN DOGODKOV od 1. do 31. oktobra 2021

NEDELJA, 3. oktober

ODPRTJE RAZSTAVE KOROŠKIH LIKOVNIKOV
Razstavljali bodo likovniki, ki so sodelovali na srečanju koroških likovnikov maja na 
Košenjaku. Razstava bo na ogled v delovnem času Infopisarne do 24. oktobra. 
Podrobnosti na strani 4.
Ob 17.00, Infopisarna Dravograd 

PREDSTAVITEV KNJIGE DRUGA ŽENA -  ALENKA KESAR
Knjiga Druga žena je iskrena in ganljiva izpoved o ločitvi in novi ljubezni, ki je prišla 
v življenje nekdanje voditeljice Alenke Kesar. Napisala jo je odkritosrčno in toplo in 
tako jo želi tudi predstaviti bralcem. Za udeležbo na predstavitvi je obvezen PCT 
pogoj. 
Ob 18.00, Knjižnica Dravograd

JESENSKE SERENADE – BODI TIHA PESEM
Nastopila bosta v Evropi priznana glasbenika Jaka Mihelač - bariton in Jure 
Cerkovnik - kitara. Koncert z besedo povezuje Tina Uršič.
Ob 20.00, Dvorec Bukovje

07
STRAN

ČETRTEK, 7. oktober

SREDA, 6. oktober

PETEK, 8. oktober
MED SONČNE KROGE SEDEM 
Predstavitev knjige avtorja Blaža Prapotnika. Za glasbeno popestritev bo poskrbela 
Aneja Prapótnik na klavirju.
Ob 19.00, Dvorec Bukovje

SOBOTA, 9. oktober

ODPRTJE RAZSTAVE 28. LIKOVNIH EX TEMPOR
Na ogled bodo postavljena dela, ki bodo nastala na letošnjih Ex temporah. Razsta-
va bo na ogled v delovnem času JZ Dravit do konca leta. Podrobnosti preberite na 
strani 4.
Ob 18.00, Dvorec Bukovje

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)!



PREDSTAVITEV POHODOV PLANINSKEGA DRUŠTVA
Planinsko društvo Dravograd je tudi v letih 2020 in 2021 organiziralo številne 
pohode. Virus ni preprečil prijetnega in varnega druženja v naravi in spoznavanja 
številnih novih poti ter osvajanja vrhov. Nekaj pohodov bo predstavil dolgoletni 
planinski vodnik Jožef Kladnik.  Za udeležbo na predavanju je obvezen PCT pogoj. 
Več o tem na strani 4.
Ob 17.00, Knjižnica Dravograd

NOGOMET - MLAJŠI DEČKI U-13 1. skupina 
NŠ DRAVOGRAD : NK MARIBOR U-12 A 
Ob 10.00, Športni center Dravograd

NOGOMET - STAREJŠI DEČKI U-15 vzhod 
NŠ DRAVOGRAD : BELTINCI ALUVAR
Ob 11.00, Športni center Dravograd
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SOBOTA, 9. oktober

Terminski razpored prireditev in dogodkov v občini Dravograd

NEDELJA, 10. oktober

KOLEDAR PRIREDITEV IN DOGODKOV od 1. do 31. oktobra 2021

URBANI SPREHOD PO DRAVOGRADU
Zbrali se boste v ŠC Dravograd, pred MCD in od tam krenili na sprehod po Dravogra-
du. Dolžina poti 2 km. Primerno tudi za družine.
Ob 17.00, pred MCD

TOREK, 12. oktober

NOGOMET – STAREJŠI CICIBANI U-11   9:9
NŠ DRAVOGRAD : FUŽINAR SIJ RAVNE SYSTEMS
Ob 11.00, Športni center Dravograd
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NOGOMET - MLAJŠI DEČKI U-13 1. skupina 
NŠ DRAVOGRAD : NK MM VAR DOBROVCE 
Ob 14.00 in 16.00, Športni center Dravograd

KOŠARKA – mlajši pionirji U-13 – 1. SKL 
DRAVOGRAD KOROŠKA : KVALIFIKANT 
Ob 9.00, Dvorana ŠPiC D

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

SOBOTA, 23. oktober

TOREK, 19. oktober

ČETRTEK, 21. oktober
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!  Da bodo ure 
branja prijetne in varne bomo upoštevali priporočila NIJZ in PCT pogoj.
Ob 10.00, Knjižnica Dravograd

SOBOTA, 16. oktober
NOGOMET 3. SNL VZHOD -  ČLANI 
KOROŠKA DRAVOGRAD : VIDEM PRI PTUJU
Ob 15.00, Športni center Dravograd

NOGOMET – CICIBANI U-9   7:7 Koroška liga
NŠ DRAVOGRAD : NŠ NK RADLJE 
Ob 9.00, Športni center Dravograd

NEDELJA, 17. oktober

NOGOMET - MLAJŠI DEČKI U-13 2. skupina 
NŠ DRAVOGRAD : MARLES HIŠE 
Ob 11.00, Športni center Dravograd

NOGOMET 2. SML IN 2. SKL 
NŠ DRAVOGRAD : JARENINA
Ob 13.30 in 15.30, Športni center Dravograd



RAZSTAVA ROČNIH DEL SKUPINE MUCE
Muce copatarice so začele delovati v okviru študijskega krožka MOCIS-a. Razstava 
bo na ogled v delovnem času Infopisarne do 11. novembra.
Ob 18.00, Infopisarna Dravograd
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NEDELJA, 24. oktober

NOGOMET – STAREJŠI CICIBANI U-11   7:7 Koroška liga
NŠ DRAVOGRAD : NŠ NK Radlje
Ob 9.30, Športni center Dravograd

NOGOMET 2. SML IN 2. SKL 
NŠ DRAVOGRAD : MIKLAVŽ
Ob 13.00 in 15.00, Športni center Dravograd

LETNI KONCERT MoPZ ŠTEFAN GORŠEK ČAKI
KD MoPZ Goršek Štefan Čaki Šentjanž bo izvedel tradicionalni letni koncert »Spomin 
na pevca« z naslovom: »V dvoje je lepše«. Gostje koncerta bodo članice ŽPZ Tonja iz 
Borovnice, ki jih prav tako vodi zborovodkinja Eva Mori.
Ob 17.00, Dom borcev Šentjanž

KOLEDAR PRIREDITEV IN DOGODKOV od 1. do 31. oktobra 2021

SOBOTA, 23. oktober

SREDA, 27. oktober

PETEK, 29. oktober

KOMEMORACIJA OB DNEVU SPOMINA NA MRTVE
Občinski odbor ZB za vrednote NOB DRAVOGRAD organizira občinsko komemo-
racijo pri spomeniku vsem žrtvam vojn pri občinski stavbi Dravograd. V programu 
sodelujejo MoPZ DU Dravograd in Godba na pihala Ojstrica.
Ob 16.00, spomenik pred občinsko stavbo

PROSLAVA OB DNEVU REFORMACIJE
V programu nastopajo MoPZ Šempetrski pavri.
Ob 18.00, Dvorec Bukovje
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SOBOTA, 30. oktober
NOGOMET - MLAJŠI DEČKI U-13 2. skupina 
NŠ DRAVOGRAD : NŠ NK RADLJE OB DRAVI 
Ob 11.00, Športni center Dravograd

NOGOMET 3. SNL VZHOD -  ČLANI 
KOROŠKA DRAVOGRAD : DRAVINJA 
Ob 15.00, Športni center Dravograd

ČAROVNIŠKI PARK DVORCA BUKOVJE
Čarovnice bodo tokrat na varni razdalji strašile in zganjale norčije na grozovito 
strašljivi poti skozi park pred Dvorcem. Podrobnosti preberite na strani 14.
Od 17.00 do 20.00, park Dvorca Bukovje

NEDELJA, 31. oktober
ČAROVNIŠKI PARK DVORCA BUKOVJE
Čarovnice bodo tokrat na varni razdalji strašile in zganjale norčije na grozovito 
strašljivi poti skozi park pred Dvorcem. Podrobnosti preberite na strani 14.
Od 17.00 do 20.00, park Dvorca Bukovje

Foto: Zdenko Kupčič
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CEPLJENJE PROTI COVID-19            

Pandemija  covid -19 je zelo prizadela življenje in zdravje ljudi širom sveta. Cepljenje 
bo pripomoglo, da bomo zopet v polni meri zagnali vsa področja življenja. Cepljenje 
je enostaven, varen in najučinkovitejši ukrep za zaščito pred covid -19. Ne ščitite le 
cepljenih posameznikov, temveč z zmanjševanjem širjenja bolezni tudi druge. Ključ-
no namreč je, da zaščitimo svoje ter tudi zdravje naših družinskih članov, prijateljev, 
sosedov, znancev in sodelavcev.

S cepljenjem proti covid -19 v Sloveniji sledimo naslednjim ciljem:
-  zmanjšanje umrljivosti zaradi covid -19,
-  zmanjšanje števila hospitalizacij zaradi covid -19,
-  zaščita prebivalcev, ki so najbolj izpostavljeni tveganju za okužbo covid-19.

Pomembno je, da se za cepljenje odločamo na osnovi dejstev. Na spletni strani Na-
cionalnega inštituta za javno zdravje boste našli zanesljive informacije, znanstveno 
podprte nasvete glede cepljenja, pripravljene na osnovi naših in tujih strokovnjakov 
javnega zdravja.

Nova spletna stran  cepimose.si pokriva aktualne novice, predstavlja načrt ceplje-
nja ter podaja ažurne informacije o številu opravljenih cepljenj in izvajanju cepljenja, 
dobavi cepiv, cepilnih centrih in neželenih učinkih. Z odgovori strokovnjakov so na-
slovljena najpogostejša vprašanja, posebni segmenti so namenjeni informacijam o 
cepivih, delovanju cepiv, zdravstvenim nasvetom in uporabnim gradivom ter objavi 
izsledkov raziskave pandemske izčrpanosti.

Več informacij:
-  za splošno javnost najdete na https://www.cepimose.si;
- za strokovno javnost na https://www.nijz.si/sl/cepljenje-proti-covid-19-za-strokov-
no-javnost.

Odločitev o cepljenju proti covid -19 je samo vaša. Pretehtajte vse argumente za in 
proti  in se pravilno odločite. Odločitev vsakega posameznika v boju proti covid – 19 
je izjemnega pomena. Le s skupnimi močmi bomo premagali virus SARS-CoV-2. 
Hvala vam občanke in občani Občine Dravograd, ker se tega zavedate. 

KOTIČEK OBČINE DRAVOGRAD
Obvestila in informacije občinske uprave,  pripravila Dominika Knez,  vir: https://www.nijz.si

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:

OGLAŠUJTE 
V ŠPIC D

CENE PANOJEV ZA 1 LETO:
- višina 1,3 m x dolžina 2 m = 200 € + DDV 
- višina 1,3 m x dolžina 3 m = 285 € + DDV 
- višina 1,3 m x dolžina 4 m = 360 € + DDV

e-mail: dvorecbukovje@dravit.si
tel: 02 8723 583, 041 670 926



SHOD ČAROVNIC BO LETOS ZARADI UKREPOV PROTI ŠIRJENJU VIRUSA COVID ORGANIZIRAN MALO 
DRUGAČE. NE BO POTEKAL PO VNAPREJ PRIPRAVLJENEM PROGRAMU, AMPAK SE BOSTE LAHKO PO 
LASTNI ČASOVNI IZBIRI PODALI NA  STRAŠLJIVO POTI SKOZI PARK PRED DVORCEM BUKOVJE, IN SICER 
V SOBOTO, 30. ALI  NEDELJO, 31. OKTOBRA, MED 17. IN 20. URO.

K onec oktobra se po eni strani pripravlja-
mo na dan spomina na umrle, ko po 
tradiciji obiščemo grobove svojcev, po 

drugi strani pa je ta čas vse prej kot miren, saj 
tudi po Sloveniji divjajo čarovnice.

ČAROVNIŠKI PARK DVORCA 
BUKOVJE

Obljubile so strašna čarovniška presenečenja, 
začarane zvarke in magične prigrizke ter čisto 
posebno izkušnjo. Kakšna bo, lahko preveri-
te v soboto, 30. oktobra, in nedeljo, 31. okto-
bra, med 17. in 20. uro na vsem znani lokaciji. 

Si upate v čarovniško družbo?

Prireditev bo izvedena v skladu s trenutno 
veljavnimi ukrepi, zahvaljujemo se vam za 
razumevanje!

Te se vsako leto soočajo z novimi izzivi, tokrat 
jih je presenetila korona. A one se ne dajo, 
obiska Dvorca Bukovje pač ne gre izpustiti!

Tokrat čarovnice ne bodo pripravile pro-
gramsko organizirane prireditve, bodo pa 
na varni razdalji strašile in zganjale norči-
je preko celotnega parka pred Dvorcem. 

Čarovniški park 

Park Dvorca Bukovje
sobota, 30. in nedelja, 31.10. 

od 17.00 do 20.00

+ strahovito strašljiva pot 
+ britaf prekletih + poslikave 

obraza + zacumprani zvarki 
+ magični posladki ...

Območna izpostava Dravograd

Sponzor dogodka je Zavarovalnica Triglav d.d.
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NAPOVED DOGODKA



25. srečanje diatoniKov ob 
praženem krompirju

NA RIBIŠKEM DOMU V DRAVOGRADU JE BILO VESELO SEPTEMBRSKO NEDELJSKO POPOLDNE. 25. 
SREČANJE HARMONIKARJEV DIATONIKOV, 25. LET SKUPINE DIATONIK DRAVOGRAD IN PRAŽEN KROM-
PIR SO POPESTRILI JESENSKO KULTURNO DOGAJANJE.

Dvanajstega septembra popoldne je na ribi-
škem domu potekalo 25. jubilejno sreča-
nje harmonikarjev diatonikov. Med pobu-

dniki srečanja so bili tudi člani skupine Diatonik 
Dravograd, katere nastanek pogojuje ravno prvo 
srečanje diatonikov. Pobudam in željam harmo-
nikarjev je prisluhnil Franc Veršnik, ki je poiskal 
način za izvedbo prvega srečanja.

Danes ta srečanja potekajo pod okriljem Javnega 
sklada RS za kulturne dejavnosti Območne izpo-
stave Dravograd. Na jubilejnem srečanju so na-
stopile štiri skupine in dva posameznika. Nastopili 
so Diatonik Dravograd, ansambel Diaton Mu-
ta-Vuzenica, VIS Planika, harmonikarski orke-
ster Prežihov Voranc iz Raven na Koroškem ter 
Gašper Štajnar in Danaja Grebenc. 

Ob tej priložnosti pa so 25. letnico delovanja 
obeležili tudi člani skupine Diatonik Dravo-
grad. Skupina sestavljajo  Maks Vinšek (umetni-
ški vodja), Janez Mori, Mojca Tratnik in Vlado 
Bukovec.  Skupina se je ustanovila takoj po pr-
vem srečanju harmonikarjev diatonikov v Dravo-
gradu. Na začetku so se imenovali Harmonikarska 
skupina Diatonik  Traberg, nekoliko kasneje pa se 
je preimenovala v skupino harmonikarjev Diato-
nik Dravograd. Pobudnik za ustanovitev skupine 
je bil g. Franc Veršnik, ki je bil dolga leta njen pred-
sednik. Skupina deluje pod okriljem Kulturnega 
društva Dravograd,  kot kulturna sekcija.  

So izredno aktivni, kar pričajo njihovi številni na-
stopi. Za zavidljivo kvaliteto igranja pa že vrsto let 
skrbi njen umetniški vodja Maks Vinšek. 

Diatoniki v svoji 25 letni zgodovini delovanja be-
ležijo številne nastope v občini, kjer so sodelovali 
na različnih prireditvah in so nepogrešljiv soobli-
kovalec kulturnega utripa naše občine. V  vseh teh 
letih delovanja so priredili kar nekaj odmevnih sa-
mostojnih koncertov. Posneli so dve kaseti in tri 
zgoščenke ter so tudi soorganizator dolgoletnih 
srečanj harmonikarjev diatonikov v Dravogradu 
in seveda vsakoletni udeleženci teh srečanj. Glas 
diatonične harmonike pa so s številnimi nastopi 
ponesli tudi v druge kraje Slovenije ter čez mejo v 
Avstrijo, kjer so redni gostje na različnih srečanjih 
harmonikarjev. Njihova prisotnost čez mejo je 
pripomogla k tkanju prijateljskih vezi s skupinami 
čez mejo, ki se ravno zaradi njih rade udeležujejo 
tudi srečanj pri nas v Dravogradu.  S tem so izre-
dno pripomogli k promociji naše občine.

Javni zavod Dravit, kot soorganizator dogodka, 
je ob tej priložnosti pripravil tudi odličen pražen 
krompir za vse obiskovalce dogodka. Ekipa pražil-
cev krompirja je tako pripravila dve vrsti slastnega 
praženega krompirja. Enega bolj mesnega, na do-
mačih »grumpih«, z lisičkami in panceto, drugega 
pa bolj zelenjavnega in sicer z lisičkami ter papri-
ko. In kot po navadi, tudi tokrat ni nič ostalo, kar 
priča, da je bil krompir odličen. 
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PRETEKLI DOGODEK
BESEDILO: Robert Preglau; FOTOGRAFIJE: Franci Kotnik
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Predstavitev knjige Janeza Juriča, 29.08. 2021    BILI SMO TAM
FOTOGRAFIJE: Franci Kotnik

BILI SMO TAM   Koncert dua Ofak & Mori, 27.08. 2021
FOTOGRAFIJE: Franci Kotnik
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BILI SMO TAM   Odprtje razstave Marjane Halužan, 03.09. 2021
FOTOGRAFIJE: JZ Dravit

Jesenske Serenade - Tamburjaši, 09.09. 2021    BILI SMO TAM
FOTOGRAFIJE:  Franci Kotnik
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BILI SMO TAM   Festival Dravograd - Suha, 10.09. 2021
FOTOGRAFIJE: JZ Dravit

Evropski teden mobilnosti in svetovni dan zdravja, 16.09. 2021    BILI SMO TAM
FOTOGRAFIJE:  JZ Dravit
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OBVESTILA 25
STRAN

KNJIŽNICA DRAVOGRAD

PRAVLJIČNA URA ZA OTROKE OD 3. DO 7. LETA. vsak torek ob 16.30.

Pravljične ure otrokom približajo svet pisane besede, bogatijo besedni zaklad in spodbu-
dijo potrebo po branju. Vabljeni otroci od 3. do 7. leta starosti. Ker želimo, da bo obisk otrok 
prijeten in varen, bodo pravljične ure potekale po priporočilih NIJZ. 

DRUŠTVO UPOKOJENCEV DRAVOGRAD

Društvo upokojencev Dravograd vabi na KOSTANJEV PIKNIK, ki bo v petek, 15. oktobra 
2021, ob 13. uri pri KMEČKEM TURIZMU VRAJENK NA VIČU. Kostanje in mošt nudi 
društvo.

Foto: Zdenko Kupčič

Foto: Monika Karničnik

OBVESTILA
Obvestila društev in drugih organizacij

PLANINSKO DRUŠTVO DRAVOGRAD

VREMŠČICA, ŠKOCJANSKE JAME - sobota, 9. oktober 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), 6 do 8 ur hoje.
Prevoz: organiziran.
Opis ture:  Vremščica je pogorje, ki se razteza med Senožečami, Pivko in Divačo. Pot zač-
nemo pri vasi Volče. Vzpenjamo se po lahki poti. Vrh dosežemo po uri in pol hoje od iz-
hodišča. Po počitku nadaljujemo s spustom, sprva po večji strmini potem pa bolj ali manj 
po ravnem do Škocjanskih jam. Od vrha do Škocjanskih jam je cca 12 km. Na cilju si lahko 
odvisno od želja udeležencev ogledamo Škocjanske jame. Uvrščajo jih med najlepše in 
najbolj zanimive jame na svetu. Leta 1980 so bile vpisane v seznam svetovne naravne de-
diščine pri Organizaciji Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo (UNESCO).

GEOTRAIL MELA KOŠUTA - sobota, 16. oktober 2021
Vodnik in prijave:  Kaja Kos, 041 256 673 ali kaja_kos@yahoo.com.
Tura:  zahtevna pot, 6 ur hoje.
Prevoz: organiziran.
Opis ture:  Izhodišče te Geološke pohodne poti je pri športnem igrišču v Selah/Zell. Maj-
hen del varovana z jeklenicami. Od igrišča v Selah se podamo po dobro označeni poti 
na Košuto/Koschuta. Geološka pohodna točka 1 se nahaja pri kažipotu v smeri Sedlce/
Potoksattel. Po približno dveh urah hoje prispemo na Sedlce/Potoksattel, kjer se dejansko 
začne Geološka pohodna pot na Meli Košuto/Mela Koschuta. Že po kratkem času hoje 
dosežemo podest, od koder se nam ponuja čudovit pogled na prelomno cono (pogled 
na Geološko pohodno točko 2) na Košuti. Pri Geološki pohodni točki 3 smo tako dosegli 
končni cilj – Meli Košuta. Od tam je v smeri proti jugu zelo dobro prepoznavna Trbiška 
breča. Nadaljujemo na vrh Tolsta Košuta in se po isti poti vračamo nazaj.

LUČKI DEDEC - sobota, 23. oktober 2021
Vodnik in prijave:  Franc Kadiš, 041 654 499 ali franc.kadis@gmail.com.
Tura:  zahtevna pot (Z),  8 do 9 ur hoje.
Prevoz: kombi.
Opis ture:  Turo bomo pričeli s parkirišča pri planini Podvežak (1440 m) od koder bomo 
nadaljevali po cesti do lovske koče pod Brežiči. Od tam nadaljujemo po lovski stezi proti 
severu čez Lastovec (1841 m) in Desko (1970 m) do Tolstega vrha (1986 m), kjer krenemo 
proti zahodu in pridemo kmalu do markirane poti, ki vodi do Praga pod Lučkim Dedcem. 
Od Praga proti samemu vrhu ponovno nadaljujemo po brezpotju. Povratek bo do Praga 
potekal v smeri vzpona, od tam pa bomo krenili proti severu do Sedelca. Od tam bomo 
pot nadaljevali po markirani poti Dleskovške planote čez planino Podvežak do parkirišča.

NOGOMET - ONL Dravograd

nedelja,  03.10.2021   5. kolo
nedelja,  10.10.2021 6. kolo
nedelja,  17.10.2021              7. kolo
nedelja,  24.10.2021              8. kolo

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.
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EKOLOGIJA
BESEDILO: Boris Kac , Svetovalna pisarna ENSVET Slovenj Gradec , FOTOGRAFIJA:  svetovni splet

ZAMRZOVALNIK

Z amrzovalnik je naprava, ki je namenjena za-
mrzovanju in dolgotrajnemu shranjevanju 
živil pri nizki temperaturi.

Zamrzovalnik deluje na enakem principu kot hla-
dilnik. Tudi zamrzovalniki so večinoma kompresor-
skega tipa, kar pomeni, da njihovo notranjost prek 
uparjalnika hladi hladilna tekočina, ki oddaja toplo-
to v okolico preko hladilnih reber kondenzatorja na 
zadnji strani naprave. Zaradi velike temperaturne 
razlike, ki jo naprava vzdržuje med okolico in notra-
njostjo, je poraba električne energije mnogo večja 
kot pri hladilnikih.

Zamrzovalnik je med največjimi porabniki ele-
ktrične energije v gospodinjstvu! S pravilno 
izbiro in uporabo aparata pa lahko bistveno 
prispevamo k zmanjšanju rabe električne ener-
gije in s tem k manjšemu obremenjevanju okolja.
Po podatkih Elektro Ljubljana porabimo v slo-
venskih gospodinjstvih za delovanje zamrzo-
valnikov in hladilnikov približno tretjino elek-
trične energije porabljene v gospodinjstvih. Z 
zamrzovalnikom je opremljenih kar 86 % sloven-
skih gospodinjstev, s hladilnikom pa skoraj vsa.
Zato je zelo pomembno, da se ob nakupu odloči-
mo za energijsko učinkovit aparat, ki sicer stane ne-
koliko več, zato pa porabi 40 do 60 % energije manj.

V okviru programov za učinkovito rabo energije so 
bili sprejeti številni ukrepi, med drugim tudi obve-
zno označevanje gospodinjskih aparatov z energet-
sko nalepko.

V državah Evropske unije je za večino gospodinjskih 
aparatov uporaba energetske nalepke obvezna. 
Gospodinjski stroji so glede na energijsko učinkovi-
tost razvrščeni v razrede; in sicer od razreda A do
G. Razred A pomeni najmanjšo rabo energije oz.  

večjo energijsko učinkovitost, razred G pa največjo 
rabo energije oz. manjšo energijsko učinkovitost.

V državah Evropske unije že od leta 1999 ni več 
dovoljena prodaja zamrzovalnih omar, ki sodijo v 
energetske razrede slabše od C in zamrzovalnih 
skrinj, ki sodijo v energetske razrede F in G.

Proizvajalci naprav navajajo podatke o rabi ener-
gije za posamezne modele zamrzovalnikov in 
hkrati opozarjajo, da je dejanska poraba električ-
ne energije odvisna od načina uporabe apara-
ta. Da bo vaš zamrzovalnik dejansko energijsko 
učinkovit, upoštevajte naslednje napotke:
•  Zamrzovalnik postavite v klet ali drug hladen 
prostor, saj visoka temperatura prostora, v ka-
terem naprava stoji, poveča porabo električne 
energije!
•  Poskrbite za zadostno kroženje zraka v okolici 
zamrzovalnika in s tem zadostno hlajenje kon-
denzatorja in kompresorja!
•  Pravilna nastavitev temperature hlajenja je zelo 
pomembna! Da se ohrani visoka kakovost živil, 
zadošča nastavitev temperature na –18 0C. Vsaka 
stopinja znižanja temperature v zamrzovalnem 
prostoru pomeni približno 5 % višjo porabo ele-
ktrične energije.



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


