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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 1. novembra do 30. novembra 2021

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

Fotografija na naslovnici: Tomo Jeseničnik
Rok za oddajo vsebin za decembrsko številko je 15. november 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, november 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. NOVEMBRA DO 30. NOVEMBRA 2021

Kotiček Občine Dravograd: SVETOVNI DAN OŽIVLJANJA – PROJEKT »SLOVENIJA OŽIVLJA!« 

Napoved dogodka:  KONCERTNI VEČER DUA RESONANCA

Pretekli dogodek:  MED SONČNE KROGE SEDEM Z BLAŽEM PRAPÓTNIKOM

Bili smo tam

Obvestila

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

VSAKDANJE 
KOMUNIKACIJE
četrtek, 4. november

Avtobiografija Nika R. Kolarja predstavlja delo 
in pot koroškega kulturnika, galerista, založnika, 
revijalnega urednika, publicista, pesnika, rekrea-
tivnega športnika, občinskega in strankarskega 
funkcionarja od študentskih let, ko je vstopil v 
kulturno dogajanje, do upokojitve. Z avtorjem se 
bo pogovarjala Mira Mori Hribar.

Ob 18.00, Knjižnica Dravograd

RAZSTAVA PODVODNIH 
AKTOV
od 12. do 26. novembra

V času med 12. in 26. novembrom bo v razstav-
nem prostoru Infopisarne na ogled razstava pod-
vodnih fotografij avtorja Marka Šebreka iz Kungo-
te, ki se ljubiteljsko ukvarja z različnimi likovnimi 
zvrstmi, največ s fotografijo. Na razstavi bodo fo-
tografije podvodnih aktov, ki so plod 25-letnega 
raziskovanja te tematike. Prvi med njimi so posne-
ti s klasičnim aparatom na filmski trak, novejši pa z 
digitalnim fotoaparatom. Vabljeni k ogledu!

Infopisarna Dravograd

22. PESNIŠKA 
OLIMPIJADA
sobota, 6. november

V Dravogradu bodo letos v organizaciji partner-
jev projekta JSKD OI Dravograd, Zveze kulturnih 
društev (ZKD) Dravograd in JZ Dravit – tokrat 
spet v živo (ob upoštevanju pogoja PCT) – gostili 
tradicionalno Pesniško olimpijado, letošnja bo že 
22. po vrsti. Na obisku bodo sveži mladi pesniški 
glasovi dijakov in študentov iz cele Slovenije (in iz 
zamejstva), ki se jim bodo pridružili še udeleženci 
11. osnovnošolskega natečaja za najboljšo pesem 
Mlada pesniška olimpijada. Njihovim delom lah-
ko prisluhnete na literarnem večeru.

Ob 19.00, Dvorec Bukovje

SVETOVNI DAN 
SLADKORNE BOLEZNI

Na svetu je 463 milijonov ljudi s sladkorno bole-
znijo. Spremljanje glukoze je ključni del zdravlje-
nja bolezni. DDD Polžki zato organizirajo merjenje 
krvnega sladkorja ter predavanje o novitetah me-
rilnikov za potrebe sladkornih bolnikov. Predavala 
bo ga. Danica Ostanek iz podjetja Zaloker & Za-
loker.

Ob 9.00, pred Zdravstvenim domom 
Dravograd

ponedeljek, 15. november

ČAROVNIŠKI PARK DVORCA BUKOVJE - 
SHOD ČAROVNIC LETOS MALO DRUGAČE

sobota, 30. oktober in nedelja, 31. oktober

Od 17.00 do 20.00, park Dvorca Bukovje 
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DAN ZA ... IZBOR PRIREDITEV IN DOGODKOV
Dogajanje v naslednjih tednih. Izbor edinstvenih dogodkov, ki jih gotovo ne bomo zamudili.
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KOŠARKA – mlajši pionirji U-13 – 1. SKL 
DRAVOGRAD KOROŠKA : AKK BRANIK
Ob 9.00, Dvorana ŠPiC D

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

3. DOL ženske – vzhod
DRAVOGRAD : SVOLLEY
Ob 9.00, Dvorana ŠPiC D

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

GLASBENI RECITAL DUO RESONANCA
Nastopila bosta Verona Rapuc - harfa in Luka Papež - violončelo. Podrobnosti preberi-
te na strani 12.
Ob 19.00, Dvorec Bukovje

VSAKDANJE KOMUNIKACIJE - PREDSTAVITEV AVTOBIOGRAFIJE NIKA R. 
KOLARJA
Avtobiografija predstavlja delo in pot koroškega kulturnika, galerista, založnika, 
revijalnega urednika, publicista, pesnika, rekreativnega športnika, občinskega in 
strankarskega funkcionarja od študentskih let, ko je vstopil v kulturno dogajanje, do 
upokojitve. Z avtorjem se bo pogovarjala Mira Mori Hribar.
Ob 18.00, Knjižnica Dravograd

KOŠARKA – kadeti U-17 – 2. SKL 
DRAVOGRAD KOROŠKA B : KELEJA CELJE
Ob 9.00, Dvorana ŠPiC D

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

22. PESNIŠKA OLIMPIJADA – LITERARNI VEČER
Na literarnem večeru se bodo s svojo poezijo predstavili udeleženci 22. Pesniške 
olimpijade, ki bo tudi letos potekala v Dvorcu Bukovje.
Ob 19.00, Dvorec Bukovje

Športni dogodki

Turizem, zabava

Mladinske dejavnosti Drugi dogodki

IZBOR PRIREDITEV IN DOGODKOV V BARVAH

Kulturni dogodki
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PONEDELJEK, 1. november

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

KOŠARKA –ČLANI 4. SKL-VZHOD 
DRAVOGRAD KOROŠKA : VRANI VRANSKO
Ob 20.00, Dvorana ŠPiC D

3. DOL ženske – vzhod
DRAVOGRAD : ŽOK GSV PTUJ
Ob 16.00, Dvorana ŠPiC D

KOŠARKA – pionirji U-15 – 1. SKL 
DRAVOGRAD KOROŠKA : ŠENTJUR TAJFUN
Ob 9.00, Dvorana ŠPiC D
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NEDELJA, 7. november

SOBOTA, 6. november

KOMEMORACIJA OB DNEVU SPOMINA NA MRTVE
Društvo za napredek in razvoj Šentjanž, KO ZZB za vrednote NOB Šentjanž in KS 
Šentjanž vabijo na komemoracijo ob Dnevu spomina na mrtve.
Ob 9.00, pred spomenikom pri Domu borcev Šentjanž

ČETRTEK, 4. november

SOBOTA, 6. november

SOBOTA, 13. november

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)!



IZDELAVA  ADVENTNIH VENCEV
Izdelava in postavitev adventnega venca pri cerkvi sv. Vida in pri cerkvi sv. Janeza 
Evangelista.
Ob 10.00 , cerkev sv. Vida

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

3. DOL ženske – vzhod
DRAVOGRAD : BENEDIKT
Ob 16.00, Dvorana ŠPiC D

SVETOVNI DAN DIABETESA
DDD Polžki na ta dan organizirajo merjenje krvnega sladkorja ter predavanje o no-
vitetah merilnikov za potrebe sladkornih bolnikov. Predavala bo ga. Danica Ostanek 
iz podjetja Zaloker & Zaloker.
Ob 9.00, pred Zdravstvenim domom Dravograd

KOŠARKA – kadeti U-17 – 2. SKL 
DRAVOGRAD KOROŠKA A : MARIBOR MLADI
Ob 9.00, Dvorana ŠPiC D

KOŠARKA – kadeti U-17 – 2. SKL 
DRAVOGRAD KOROŠKA B : NAZARJE INPUT
Ob 11.00, Dvorana ŠPiC D
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KOLEDAR PRIREDITEV IN DOGODKOV od 1. do 30. novembra 2021

SOBOTA, 20. november

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
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NEDELJA, 28. november

KOŠARKA - mladinci U-19 –1B.SKL
DRAVOGRAD KOROŠKA : MIKLAVŽ 
Ob 17.00, Dvorana 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!  Da bodo ure 
branja prijetne in varne bomo upoštevali priporočila NIJZ in PCT pogoj.
Ob 10.00, Knjižnica Dravograd

NEDELJA, 21. november
KOŠARKA – pionirji U-15 – 1. SKL 
DRAVOGRAD KOROŠKA : ELEKTRA ŠOŠTANJ 
Ob 9.00, Dvorana ŠPiC D

PONEDELJEK, 15. november

SREDA, 17. november

ČETRTEK, 18. november

KOŠARKA – ČLANI 4. SKL-VZHOD 
DRAVOGRAD KOROŠKA : MIKLAVŽ
Ob 20.00, Dvorana ŠPiC D

SOBOTA, 20. november

SOBOTA, 27. november
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SVETOVNI DAN OŽIVLJANJA – 
PROJEKT »SLOVENIJA OŽIVLJA!«           

Evropski reanimacijski svet je pred devetimi leti razglasil 16. oktober za Evropski dan 
oživljanja, ki je ob razširitvi števila sodelujočih držav pred štirimi leti postal Svetovni dan 
oživljanja (World Restart a Heart Day). 

Zveza študentov medicine Slovenije se je v partnerstvu s Slovenskim reanimacijskim 
svetom in Rdečim križem Slovenije tudi letos pridružila skupnim prizadevanjem svetovnih 
strokovnjakov in predstavnikov na področju reanimacije s projektom »Slovenija 
oživlja!« Po Sloveniji se je med 11. in 19. oktobrom odvilo več kot 50 brezplačnih 
dogodkov o temeljnih postopkih oživljanja in uporabi defibrilatorjev, ki predstavl-
jajo najpomembnejši korak pri ohranjanju življenj zaradi srčnega zastoja.

Osrednji cilj vseh aktivnosti je bilo ozaveščanje o pomenu hitre prepoznave in ukrepanja 
v primeru srčnega zastoja ter širjenje znanja temeljnih postopkov oživljanja z uporabo 
defibrilatorja. 

Zastoj srca, ki se zgodi izven bolnišničnega okolja, je namreč najpogostejši vzrok smrti 
v razvitih državah. Preživi le vsak deseti bolnik, ki doživi srčni zastoj. Dejstvo pa je, da se 
srčni zastoji pogosto zgodijo doma, v službi ali na igrišču, med prijatelji, sodelavci, so-
sedi. V kolikor bi očividci srčnega zastoja nemudoma, še pred prihodom reševalcev, 
pričeli s temeljnimi postopki oživljanja (TPO) bi lahko rešili 2 do 4 x več življenj, saj 
možganske celice začnejo odmirati že v 3 do 5 minutah po srčnem zastoju, čas do pri-
hoda reševalcev na kraj dogodka pa je običajno mnogo daljši. 

Trije enostavni koraki za oživljanje, ki lahko rešijo življenje:
1. korak: prepoznavanje znakov srčnega zastoja (oseba, ki ne kaže znakov življenja – se 
ne odziva na klic in dotik ter ne diha).
2. korak: klic na 112.
3. korak: stisi prsnega koša.

Akcija »Slovenija oživlja!« je tudi letos med seboj povezala organizacije, društva in pro-
jekte, ki se ukvarjajo s širjenjem znanja prve pomoči in promocijo oživljanja med laiki. 
Rdečemu križu Slovenije, Slovenskemu reanimacijskemu svetu in študentom medicine 
iz obeh regionalnih društev so se pridružili še študenti petih zdravstvenih fakultet, člani 
Zveze tabornikov Slovenije, Združenja slovenskih katoliških skavtinj in skavtov Slovenije 
ter letos prvič nekateri prvi posredovalci. Medijski partner je tradicionalno bil Val 202 z 
oddajo Sekunde rešujejo.

KOTIČEK OBČINE DRAVOGRAD
Obvestila in informacije občinske uprave, zbrala in uredila: Dominika Knez 

Viri: : www.zsms.si/slovenijaozivlja
Facebook: @SloMSIC
Instagram: @SlovenijaOzivlja, @zsms.slomsic
http://slors.szum.si/svetovni-dan-ozivljanja-2020-vsak-zemljan-lahko-resi-zivljenje/

Vsak lahko reši življenje, zato je na mestu informacija o lokacijah defibrilator-
jev v Občini Dravograd, in sicer:
1. ZD Dravograd, Trg 4 julija 4, 2370 Dravograd
2. NLB Poslovalnica Dravograd, Trg 4.julija 44, 2370 Dravograd
3. Športni center ŠPIC D, Koroška cesta 51, 2370 Dravograd
4. Pizzeria Bumerang, Robindvor 103, 2370 Dravograd
5. AMZS d.d., PE Dravograd, Mariborska cesta 60, 2370 Dravograd
6. Večstanovanjska hiša, Pod gradom 52, 2370 Dravograd
7. Avtobusna postaja, Meža 10, 2370 Dravograd
8. Dvorec BUKOVJE, Bukovje 13, 2370 Dravograd 
9. Domačija Krevh, Vič 2a, 2370 Dravograd
10. Podružnična osnovna šola Ojstrica, Ojstrica 27, 2370 Dravograd 
11. FIMA d.o.o., Otiški Vrh 26c, 2373 Šentjanž pri Dravogradu
12. Dom Borcev Šentjanž, Šentjanž pri Dravogradu 74, 2373 Šentjanž pri 
               Dravogradu
13. Gasilski dom Libeliče, Libeliče 29, 2372 Libeliče
14. Gasilski dom Trbonje, Trbonje 20, 2371 Trbonje
15. Gasilski dom Črneče, Črneče 145, 2370 Dravograd



V SOBOTO, 13. NOVEMBRA BOMO V DVORCU BUKOVJE LAHKO PRISLUHNILI ZVOKOM HARFE IZPOD ROK 
DOMAČINKE VERONE RAPUC IN VIOLONČELA, NA KATEREGA BO ZAIGRAL LUKA PAPEŽ.

D UO RESONANCA je zasedba mnogih 
strun, ki jo sestavljata Luka Papež na 
violončelu in Verona Rapuc na harfi. 

Glasbenika sta študenta dodiplomskega študija 
Akademije za glasbo v Ljubljani, kjer svoje znanje 
poglabljata kot solista, komorna glasbenika ter 
kot člana orkestra. Povezuje ju ljubezen do glasbe 
in želja po skupnem muziciranju, ki zahteva sub-
tilen nivo komunikacije. Oba sta večkratna nagra-
jenca domačih in mednarodnih tekmovanj ter 
redna gosta seminarjev pri priznanih profesorjih. 
Z željo deliti svoje znanje na mlajše generacije sta 
mentorja pri kreativni glasbeni šoli eNota.

KONCERTNI VEČER DUA 
RESONANCA

Trenutno je vpisana na dodiplomski študij Akade-
mije za glasbo v razredu redne profesorice Moj-
ce Zlobko Vajgl. Z veseljem sodeluje z drugimi 
glasbeniki in umetniki, njena želja pa je glasbeno 
umetnost približati širši javnosti preko nastopanja 
in poučevanja. 

Luka Papež je začel igrati violončelo pri sedmih 
letih v razredu profesorice Almire Hamidulline 
v Glasbeni šoli Domžale. Pri svojih enajstih letih 
je na 38. tekmovanju mladih glasbenikov Repu-
blike Slovenije TEMSIG dobil zlato plaketo in 1. 
nagrado. Naslednje leto je na 5° mednarodnem 
tekmovanju Ars Nova v Italiji prejel 1. nagrado, 
nagrado »Adriano Vendrameli« ter 1. nagrado 
celotnega tekmovanja »Paolo Spincich«. Bil je na-
grajenec tudi drugih tekmovanj v Italiji in Srbiji. 
Pri petnajstih letih je bil sprejet na Konservatorij 
za glasbo in balet Ljubljana v razred profesorice 
Sanje Repše. Pred uspešno opravljeno maturo je 
nastopil kot solist z orkestrom KGBL. Istega leta je 
bil sprejet na Akademijo za glasbo v Ljubljani v 
razred profesorja Gala Faganela. Tekom izobraže-
vanja se udeležuje številnih seminarjev pri prizna-
nih profesorjih, kot so Damir Hamidullin, Dragan 
Djordjević, Kirill Rodin, Denis Shapovalov in Mar-
tin Löhr. Danes je študent violončela  Akademije 
za glasbo v Ljubljani. Redno se nastopa v različnih 
komornih zasedbah in orkestrih, s katerimi gostu-
je po Evropi. Igranje violončela in umetnost glas-
be želi s poučevanjem in izvajanjem širiti med vse 
generacije.

Verona Rapuc se je pri osmih letih začela učiti 
igranja na harfo pri Daliborju Bernatoviću in Tanji 
Vogrin, po končani nižji stopnji pa se je vpisala na 
Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana, k Moj-
ci Zlobko Vajgl. Maturirala je pod vodstvom Anje 
Gaberc. Na tekmovanjih Temsig, Svirel in Medna-
rodnem tekmovanju Društva harfistov Slovenije 
je tekom izobraževanja dosegala zlata in srebrna 
priznanja. Nove tehnike igranja in izvajanja prido-
biva z udeleževanjem na seminarjih pri priznanih 
harfistih, kot so Diana Grubišić Ćiković, Marie-Pier-
re Langlamet, Stephen Fitzpatrick in Petra van der 
Heide. V zadnjem letniku srednje šole je po uspe-
šno opravljeni avdiciji nastopila kot solistka v spre-
mljavi Komornega godalnega orkestra KGBL. Izku-
šnje pridobiva z rednim nastopanjem kot solistka 
ter članica različnih komornih sestav in orkestrov. 

DUO RESONANCA
GLASBENI RECITAL

DVOREC BUKOVJE
sobota,  13.11. 2021,

ob 19. uri

Območna izpostava Dravograd
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NAPOVED DOGODKA



MED SONČNE KROGE SEDEM Z 
BLAŽEM PRAPÓTNIKOM 

V PETEK, 8. OKTOBRA, JE V DVORCU BUKOVJE POTEKALA PREDSTAVITEV KNJIGE MED SONČNE KROGE 
SEDEM, PISATELJA BLAŽA PRAPÓTNIKA. GRE ZA AVTORJEVO SEDMO KNJIGO.

A vtorja, 55-letnega Blaža Prapótnika, 
poznamo po treh samizdatih in dveh 
uradnih pesniških zbirkah Pegaz pre-

bija zvočni zid (spremna beseda Ciril Zlo-
bec), V redu kaos (spremni besedi Milan Vin-
cetič in Marjan Pungartnik) ter zbirki songov 
Blažev žegen, ki jih z istoimenskim bendom 
tudi izvaja (sam igra bas kitaro).

Kot grafični oblikovalec in urednik, tudi pri 
reviji Odsevanja, je knjigo uredil ter obliko-
val; sliko za naslovnico je prispeval akadem-
ski slikar Stanislav Makuc, uporabljena okra-
sna akcidenčna tipografija je iz umetniške 
zapuščine Andreja Štelcerja – Foxa, spremna 
beseda pa izpod peresa pesnika Zorana Pev-
ca, ki je podpredsednik Društva Slovenskih 
pisateljev.

Knjiga je polna nasprotij, ki so tam nalašč ali 
po naključju, tako da bralcu dopuščajo pov-
sem samosvoje interpretacije. Gre za žanrski 
hibrid, saj se v knjigi prepletata tako proza 
kot poezija. Pobliže sta vsebino knjige z in-
terpretacijo predstavila Jože Kramer in avtor 
sam, z glasbo pa je večer obogatila Aneja 
Prapótnik.
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PRETEKLI DOGODEK
BESEDILO: Katja Čevnik; FOTOGRAFIJE: Franci Kotnik



BILI SMO TAM   Jesenske Serenade - Slovenski godalni sekstet, 23.09. 2021
FOTOGRAFIJE: JZ Dravit
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 Jesenske Serenade - Kroki svatbe, 30.09. 2021    BILI SMO TAM
FOTOGRAFIJE: Franci Kotnik
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BILI SMO TAM   Jesenske Serenade - Jaka Mihelač & Jure Cerkovnik, 07.10 2021
FOTOGRAFIJE:  Franci Kotnik

Otvoritev razstave 28. Ex tempore, 09.10. 2021    BILI SMO TAM
FOTOGRAFIJE:  Franci Kotnik
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KNJIŽNICA DRAVOGRAD

TEDEN SLOVENSKIH SPLOŠNIH KNJIŽNIC OD 15. DO 19. NOVEMBRA 2021

Moja knjižnica praznuje in teden brezplačnega članstva za vse, ki še niso člani 
knjižnice.

ZAČETEK PROJEKTA BODI KUL, BERI FUL - 15. november

Projekt je namenjen mladim od 13. do 18. leta in poteka v sodelovanju s koroškimi 
splošnimi knjižnicami, srednješolskimi knjižnicami ter Slovensko študijsko knjižni-
co v Celovcu. V knjižnici bo razstavljena zgibanka z bralnim menijem in priporoče-
nimi knjigami za mlade. Če si kul in bereš ful, lahko prejmeš super nagrado.

PRAVLJIČNA URA IN USTVARJALNA DELAVNICA - 16. november, ob 16. 30 
uri

Otroci od 3. do 7. leta starosti vabljeni na pravljico in ustvarjalno delavnico. Izdelki 
bodo razstavljeni, otroci pa nagrajeni za ustvarjanje.

PREDSTAVITEV KNJIGE DRUGA ŽENA, ALENKA KESAR - 17. november, ob 18. 
uri

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.

BRANJE OB KAVI - 18. november, ob 10. uri

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 no-
vostmi in sodelujemo v branju za odrasle Korošci pa bukve beremo. Vabita Dru-
štvo upokojencev Dravograd in Knjižnica Dravograd.

DRUŠTVO DIBABETIKOV DRAVOGRAD – POLŽKI

DDD Polžki vas vsak torek, ob 15.00, vabi na pohod po okolici Dravograda. 
Zbirno mesto je pred Zdravstvenim domom Dravograd. 

DRUŠTVO UPOKOJENCEV DRAVOGRAD

Društvo upokojencev Dravograd vabi na izlet  z Martinovanjem  v Prlekijo, v  četr-
tek, 18. novembra 2021. Prijave zbiramo v pisarni društva.

OBVESTILA
Obvestila društev in drugih organizacij

PLANINSKO DRUŠTVO DRAVOGRAD

LEVSTIKOVA POT (OD LITIJE DO ČATEŽA) - sobota, 6. november 2021
Vodnik in prijave:  Jožef Kladnik, 051 684 192 ali jozef.klad@gmail.com.
Tura:  zahtevna pot (Z), 5 do 6 ur hoje.
Prevoz: odvisen od števila prijav.
Opis ture:  Levstikova pot je tradicionalni pohod in je eden izmed najbolj množič-
nih v Sloveniji, z udeležbo cca. 15 000 pohodnikov.
V Litiji se pripravimo za pohod in se odpravimo po označeni poti skozi Šmartno pri 
Litiji in naprej po gozdnih poteh in cestah. Pot je dobro označena, dolžine 20 km. 
Na poti opravimo običajno dva postanka za okrepčilo in počitek. Na koncu poti 
v Čatežu pri Zaplazu je organizirana zaključna prireditev s kulturnim programom 
in glasbo.

BENEDIKTOVA POT (OD LABODA DO ST. PAVLA) - nedelja, 28. november 2021
Vodnik in prijave:  Jožef Kladnik, 051 684 192 ali jozef.klad@gmail.com.
Tura:  lahka nezahtevna pot (L), 4 ure hoje.
Prevoz: osebni avtomobili.
Opis ture:  Benediktov pohod je organiziran vsako leto na prvo adventno nedeljo  kot 
čezmejni pohod v organizaciji Benediktincev iz St. Pavla. Zberemo se pred cerkvijo v Dra-
vogradu in/ali Lavamündu in se s pohodniki iz Lavamünda skupaj odpravimo na pot proti 
St. Pavlu. Počitek in pogostitev je v gasilskem domu  v Ettendorfu. Pot nadaljujemo po 
gozdnih poteh do samostana Benediktincev v St. Pavlu. Zadnji del poti je v večernih urah, 
zato je potrebna uporaba naglavnih svetilk. V samostanu v St. Pavlu je sprejem pohodni-
kov iz petih smeri in zaključek pohoda s pogostitvijo. Za povratek z avtomobili iz St.Pavla 
do Lavamünda poskrbi organizator.

NOGOMET - ONL Dravograd

07.11. 2021     9. kolo

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



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

MIKROVALOVNA PEČICA

M ikrovalovna pečica sodi k standar-
dni opremi moderne kuhinje. Z njo 
odtalimo globoko zamrznjena živila, 

pogrejemo hrano in v manjših količinah hra-
no 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 ele-
ktričnega toka proizvaja mikrovalove, ki so 
enakomerno razpršeni po notranjosti pečice. 
Mikrovalovi se odbijajo od kovinskih sten in 
prodirajo skozi primerno posodo v hrano. Vr-
tljivi podstavek omogoča enakomernejšo po-
razdelitev mikrovalov na živilu. 

Mikrovalovi  so elektromagnetni valovi, po-
dobni radijskim ali televizijskim valovom, z 
zelo visoko frekvenco. Na okus hrane mikro-
valovi ne vplivajo. 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 prevodne: npr. voda.

Pod vplivom mikrovalov se vodne molekule 
v hrani tresejo z ultra visoko hitrostjo. Med-
sebojno trenje teh molekul povzroči spro-
ščanje toplotne energije, ki segreje celotno 
živilo. V večini primerov poteka segrevanje 
živila mnogo hitreje kot v običajni pečici ali 
na grelni plošči. Čim več je v hrani vode, 
tem hitreje se hrana segreje ali skuha.  

Mikrovalovna pečica med delovanjem ne 
oddaja nobene toplote v prostor, v katerem 
stoji. Zato je priprava hrane v mikrovalov-
ni pečici energijsko učinkovita! Večino 
jedi lahko pripravljamo kar v servirni poso-
di 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 zamr-
znjeno ali že pripravljeno hrano. Tudi 
za gospodinjstva, ki že pripravljeno hra-
no pogosto pogrevajo, je  mikrovalov-
na  pečica  časovno in energijsko varčna. 

Pogrevanje in kuhanje manjših koli-
čin živil v mikrovalovni pečici je v pri-
merjavi s klasičnim načinom pripra-
ve bistveno krajše, zaradi česar lahko 
prihranimo  do 70 % električne energije.

V primeru velikih količin hrane pa po-
rabi mikrovalovna pečica več elektri-
ke kot električna plošča. Električna moč 
mikrovalovnih dajalnikov se pri peči-
cah giblje med 600 in 1000 W (vatov).



ZIMA JE
PRED
VRATI! 

NAJBOLJŠE CENE
ZIMSKIH
PNEVMATIK

POSEBNE
UGODNOSTI ZA
ČLANE AMZS

REZERVIRAJ SVOJ TERMIN : 041 727 288

V PROSTORIH AMZS DRAVOGRAD


