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Odprto: ponedeljek - petek, od 8:00 do 19:00, sobote od 10:00 do 13:00.
IZVEN DELOVNEGA ČASA PO PREDHODNI NAJAVI! 

INFORMACIJE IN NAJAVE:
e-mail: ticdravograd@dravit.si, dvorecbukovje@dravit.si, tel.:  040 186 368.

DVOREC BUKOVJE
D R A V O G R A D

/  VODENI OGLEDI  ZA POSAMEZNIKE   
    IN SKUPINE - zgodba o Baronih Kometer,
    razstavno informacijski center UNESCO 
    Geoparka Karavnake, razstava o vojni 1991 
    na Koroškem, spominska soba JNA
/ DRUŽABNI DOGODKI   
/ POROKE  
/ NOČITVE    
/ DVORNA KAVARNA

VSEBINA
Stičišče od 1. maja do 31. amaja 2022

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

Fotografija na naslovnici: Franci Kotnik
Rok za oddajo vsebin za junijsko številko je 16. maj 2022

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 
Rubhof. 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, maj 2022. 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. MAJA  DO 31. MAJA 2022

Napoved dogodka:  DAN LJUBITELJSKE KULTURE NA ŠTREKNI

Pretekli dogodek:  DVA NOVA ATRAKTIVNA PROSTORA V DVORCU BUKOVJE

Bili smo tam

Obvestila

Ekologija: HLADILNIK

Promocija zdravja: BREZ TUDI PO AKCIJI 40 DNI BREZ ALKOHOLA
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DAN ZA ... IZBOR PRIREDITEV IN DOGODKOV
Dogajanje v naslednjih tednih. Izbor edinstvenih dogodkov, ki jih gotovo ne bomo zamudili.

S KOLESOM PO SLOVENIJI
torek, 10. maj

05
STRAN

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

ZBOROVSKO PETJE

V času korone, ko se je svet zaprl, je priložnost dobila Slovenija. Poleti leta 2020 in 2021 so se 
tri prijateljice Suzana Planšak, Jasmina Popič, Marinka Dretnik in en mali kosmatinec Šnola, 
odločili, da na kolesu raziščejo Slovenijo.  Kolesarile so od Slovenj Gradca do Kopra, naslednje 
leto pa od tromeje na Goričkem do Divače. Čudovita pokrajina, spanje pod milim nebom, 
prijazni ljudje so zaznamovali poletni tritedenski kolesarjenji.                                                                        

Ob 18.00, Knjižnica Dravograd

V mesecu maju boste lahko prisluhnili različnim pevskim zborom v naši občini. Najprej se vam bodo 
na letnem koncertu predstavili Moški pevski zbor Društva upokojencev Dravograd, ki so v goste pova-
bili vokalno skupino Deteljica. Že naslednji dan bo Območna revija odraslih pevskih zborov v Dvorcu 
Bukovje, na letnem koncertu pa bodo svoj program predstavili Moški pevski zbor Štefan Goršek Čaki. V 
zadnjih majskih dneh bo potekala še 55. pevska revija Od Pliberka do Traberka, tudi z zbori iz sosednje 
Avstrije, za konec pa bo potekalo še srečanje otroških in mladinskih pevskih zborov. Vabljeni, da njihov 
trud podprete z obiskom v čim večjem številu! Kdaj in kje jim lahko prisluhnete, preberite v koledarju. 
Vsi koncerti so brez vstopnine.

Različne ure in lokacije

13., 14., 28., 29. in 31. maj

PRVOMAJSKI POHOD NA KOŠENJAK S »POLŽKI«
nedelja, 1. maj

Društvo diabetikov Dravograd Polžki vas vabi na pohod na Košenjak. Zbor je ob 8.30 pred 
Zdravstvenim domom Dravograd, od koder se gre z vozili do šole na Ojstrici. Lahko pa se 
zberete ob 9.00 pred šolo na Ojstrici, nato pa boste peš krenili na Košenjak. Vsak pohodnik, 
član DDD Polžki, bo na Planinskem domu postrežen z malico in eno pijačo. Prijave zbirajo 
vsak torek med 10.00 in 12.00 v prostorih društva ali na telefon Sveček Julka 040 497 375, 
Dobnik Milena 041 684 702 ali Herman Metoda 040 852 704.
Ob 8.30, Zdravstveni dom Dravograd

KONCERT PIHALNEGA ORKESTRA ŠENTJANŽ V 
ČAST PROF. ALOJZU LIPOVNIKU
nedelja, 22. maj

Prof. Alojz Lipovnik se po 22-ih letih uspešnega vihtenja dirigentske palice poslavlja z mesta 
dirigenta Pihalnega orkestra Šentjanž. S tem prof. Lipovnik zaključuje svojo uspešno aktivno 
glasbeno kariero, ki je trajala skoraj 50 let in v kateri je dosegel zavidanja vredne uspehe tudi 
z orkestrom naše občine. V zahvalo za njegov trud se mu bodo pihalci poklonili s koncertom. 
Vabljeni!
Ob 16.00, pred Domom borcev Šentjanž
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SPOMINSKA SVEČANOST PRI SPOMENIKU RUSKIM UJETNIKOM
Vabi OO ZB za vrednote NOB Dravograd.
Ob 17.00,  spomenik ruskim ujetnikom v Črnečah

Športni dogodki

Turizem, zabava

Mladinske dejavnosti Drugi dogodki

IZBOR PRIREDITEV IN DOGODKOV V BARVAH

Kulturni dogodki
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KOLEDAR PRIREDITEV IN DOGODKOV od 1. do 301 maja 2022 07
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NEDELJA, 1. maj

TOREK, 3. maj

DIHAJMO Z NARAVO
MCD vas vsak torek vabi na skupne sprehode po naravi.
Ob 10.00, pred dvorcem Bukovje

ZAKLJUČEK PRAVLJIČNIH UR
Preden pravljični junaki odidejo na počitnice, bodo nagradili otroke, s katerimi 
so se vsak teden družili na pravljični uri. Otroci se bodo posladkali in prejeli 
knjižno nagrado.
Ob 16.30, Knjižnica Dravograd

NOGOMET - MLAJŠI DEČKI U-13 – 1. skupina
NŠ DRAVOGRAD : MB TABOR
Ob 9.30, Športni center Dravograd

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

NOGOMET - MLAJŠI DEČKI U-13 – 2. skupina
NŠ DRAVOGRAD : DUPLEK
Ob 12.30, Športni center Dravograd

NIKOLI PREPOZNO
Komedija v izvedbi gledališke skupine KUD BRATOV DOBROTINŠEK iz Škofje vasi. 
Vabi KD Črneče. Vstopnina je 6,00 EUR.
Ob 19.00, Gasilski dom Črneče

NEDELJA, 8. maj
NOGOMET 2. SML in 2. SKL
NŠ DRAVOGRAD : VERŽEJ
Ob 15.00 in ob 17.00, Športni center Dravograd

SKUPINSKA MEDITACIJA ZA SINHRONIZACIJO MOŽGANOV S TELESOM
Ob 19.00, Mladinski center Dravograd

PETEK, 6. maj

SOBOTA, 7. maj

TOREK, 10. maj

POHOD NA KOŠENJAK 
Zbor je ob 8.30 pred Zdravstvenim domom Dravograd, od koder se gre z 
vozili do šole na Ojstrici,  oz. ob 9.00 pred šolo na Ojstrici, od koder se gre peš na 
Košenjak. Vsak pohodnik, član DDD Polžki, bo na Planinskem domu postrežen 
z malico in eno pijačo. Prijave zbiramo vsak torek med 10. in 12. uro v prostorih 
društva ali na telefon Sveček Julka 040 497 375, Dobnik Milena 041 684 702 ali 
Herman Metoda 040 852 704.
Ob 8.30, Zdravstveni dom Dravograd

TRADICIONALNO TEKMOVANJE NA NAJTEŽJO ŠČUKO
Lovi se od zore pa do 20.00. Ob 20.30 razglasitev rezultatov.
Ob 20.30, Ribiški dom Dravograd

DIHAJMO Z NARAVO
MCD vas vsak torek vabi na skupne sprehode po naravi.
Ob 10.00, pred dvorcem Bukovje

S KOLESOM PO SLOVENIJI
Poleti leta 2020 in 2021 so se tri prijateljice Suzana Planšak, Jasmina Popič, 
Marinka Dretnik in en mali kosmatinec Šnola, odločili, da na kolesu raziščejo 
Slovenijo. Podrobnosti na strani 4.
Ob 18.00, Knjižnica Dravograd



BRANJE OB KAVI
Na srečanjih ob kavi se bomo pogovarjali o knjigah, ki smo jih prebrali in jih 
želimo priporočiti drugim. Sodelujemo tudi v branju za odrasle KOROŠCI PA 
BUKVE BEREMO. Vabljeni! Več informacij lahko dobite v knjižnici. Vabita Društvo 
upokojencev Dravograd in Knjižnica Dravograd.
Ob 10.00, Knjižnica Dravograd

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

SREČANJE KOROŠKIH LIKOVNIKOV
Na Planinskem domu Košenjak bodo skupaj ustvarjali likovniki iz celotne 
Koroške. Vabljeni, da jih obiščete.
Ob 9.00, Planinski dom Košenjak

NOGOMET -  3. SNL -  ČLANI 
KOROŠKA DRAVOGRAD : KOROTAN PREVALJE
Ob 17.00, Športni center Dravograd

OBMOČNA REVIJA ODRASLIH PEVSKIH ZBOROV
Predstavili se bodo vsi zbori naše občine. Strokovna spremljevalka srečanja bo 
Alenka Korpar. Vstopnine ni!
Ob 18.00, Dvorec Bukovje

ZAKLJUČNI KONCERT GLASBENE ŠOLE RAVNE NA KOROŠKEM 
– ODDELEK DRAVOGRAD
Ob 18.30, avla OŠ Neznanih talcev Dravograd

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

NOGOMET – STAREJŠI CICIBANI U-11 7:7 Koroška 
NŠ DRAVOGRAD : NK AKUMULATOR
Ob 10.30 Športni center Dravograd

NOGOMET – STAREJŠI CICIBANI U-11   9:9  1.skupina
NŠ DRAVOGRAD : NŠ ROHO
Ob 10.30, Športni center Dravograd
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TOREK, 10. maj NEDELJA, 15. maj

PETEK, 13. maj

ČETRTEK, 19. maj

TOREK, 17. maj

RAZSTAVA EMOCIONALNIH SLIK IN ANGELSKIH PODOB
Predavatelj je Gregor Obronek, terapevt Mahariš Ayurvede.
Ob 18.00, Mladinski center Dravograd

ČETRTEK, 12. maj

LETNI KONCERT MoPZ DRUŠTVA UPOKOJENCEV DRAVOGRAD
Gostje koncerta bodo Vokalna skupina Deteljica.
Ob 19.00, cerkev sv. Vida

SOBOTA, 14. maj

DIHAMO Z NARAVO
MCD vas vsak torek vabi na skupne sprehode po naravi.
Ob 10.00, pred dvorcem Bukovje

ZELEMENJAVA
Poleg domačih sadik in semen si bomo izmenjali veliko izkušenj in uporabnih 
nasvetov za uspešnejše vrtnarjenje.
Od 10.00 do 12.00, Mladinski center Dravograd

SOBOTA, 21. maj
NOGOMET - MLAJŠI DEČKI U-13 – 1. skupina
NŠ DRAVOGRAD : POHORJE
Ob 10.00, Športni center Dravograd



NOGOMET -  3. SNL -  ČLANI 
KOROŠKA DRAVOGRAD : PODVINCI
Ob 17.00, Športni center Dravograd

SPOMIN NA PEVCA - LETNI KONCERT MoPZ ŠTEFAN GORŠEK ČAKI.
Ob 18.00, Dom borcev Šentjanž
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KOLEDAR PRIREDITEV IN DOGODKOV od 1. do 31. maja 2022
Terminski razpored prireditev in dogodkov v občini Dravograd
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SOBOTA, 21. maj
NOGOMET - STAREJŠI DEČKI U-15 – vzhod
NŠ DRAVOGRAD : MURA
Ob 11.00, Športni center Dravograd

DAN LJUBITELJSKE KULTURE NA ŠTREKNI
Na kolesarski poti Štrekna se bodo med 10. in 18. uro predstavila številna 
kulturna društva naše občine in celotne Mislinjske doline.  Iz Dravograda bodo 
nastopili Šempetrski šopek, Pihalni orkester Šentjanž, Bicabend, ŽVS Šentjanž in 
MoPZ Štefan Goršek Čaki. V primeru dežja je dogodek prestavljen na 28. 5. 2022.
Ob 10.00, kolesarska pot Štrekna (stara železniška postaja Otiški Vrh)

NOGOMET – STAREJŠI CICIBANI U-11 7:7 Koroška 
NŠ DRAVOGRAD : NK KOROTAN PREVALJE
Ob 10.30, Športni center Dravograd

NOGOMET 2. SML in 2. SKL
NŠ DRAVOGRAD : KRŠKO
Ob 15.30 in ob 17.30, Športni center Dravograd

KONCERT PIHALNEGA ORKESTRA ŠENTJANŽ V ČAST ALOJZU LIPOVNIKU
Prof. Alojz Lipovnik se po 22. letih uspešnega vihtenja dirigentske palice 
poslavlja z mesta dirigenta. S tem prof. Lipovnik zaključuje svojo uspešno 
aktivno glasbeno kariero, v kateri je dosegel zavidanja vredne uspehe tudi z 
našim orkestrom.
Ob 16.00, pred Domom borcev v Šentjanžu

SOBOTA, 28. maj

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

NOGOMET – STAREJŠI CICIBANI U-11   9:9  1.skupina
NŠ DRAVOGRAD : NK MARIBOR
Ob 10.30, Športni center Dravograd

NOGOMET - MLAJŠI DEČKI U-13 – 2. skupina
NŠ DRAVOGRAD : SLIVNICA
Ob 12.00, Športni center Dravograd

55. SREČANJE ODRASLIH PEVSKIH ZBOROV OD PLIBERKA DO TRABERKA
Predstavili se bodo zbori iz Mežiške doline in sosednje Avstrije. Vstopnine ni.
Ob 18.00, Dvorec BukovjePONEDELJEK, 23. maj

TOREK, 24. maj
LIKOVNA USTVARJALNOST NAJMLAJŠIH
Likovna razstava vrtčevskih otrok. Razstava bo na ogled v delovnem času Infopi-
sarne do 3. junija.
Ob 17.00, cerkev sv. Vida

NEDELJA, 29. maj

ZBOROVSKI BUM – SREČANJE OTROŠKIH IN MLADINSKIH PEVSKIH ZBOROV
Nastopili bodo zbori iz naše občine ter Mežiške in Mislinjske doline. V primeru 
slabega vremena bo prireditev v dvorani ŠPiC D.
Ob 17.00, prireditveni prostor Lukna

TOREK, 31. maj

NEDELJA, 22. maj

KAJ LAHKO STORIMO V BOJU PROTI PODNEBNIM SPREMEMBAM?
Otvoritev razstave pred MCD v sodelovanju s Predstavništvom Evropske 
komisije.
Ob 10.00, pred Mladinskim centrom Dravograd



TRASA NEKDANJE MISLINJSKE ŽELEZNIŠKE PROGE ŽE OD NEKDAJ NI SAMO PROMETNA ŽILA, AMPAK 
JE TUDI PROSTOR ŠTEVILNIH ZANIMIVIH ZGODB, SREČEVANJA IN POVEZOVANJA. TAKO BO TUDI V 
SOBOTO, 21. MAJA MED 10. IN 18. URO.

DAN LJUBITELJSKE KULTURE NA 
ŠTREKNI

N ekoč je namreč vlak v regijo pripeljal 
poleg potnikov tudi vse informacije in 
dobrine ter tako predstavljal središče 

dogajanja, danes pa nas na njegovo priso-
tnost spominjajo številni objekti tehniške 
dediščine, ki jih srečamo ob kolesarjenju po 
trasi s pomenljivim imenom Štrekna.

pretacijo v prostoru, hkrati pa tudi tisti, ki se 
trudimo za razvoj Štrekne, iščemo nove mo-
žnosti za poživitev dogajanja na in ob njej.

V zadnjih dveh letih je bilo zaradi epide-
mioloških razlogov in ukrepov zelo malo 
možnosti za nastope, predstavitve in ostala 
udejstvovanja tistih, ki ustvarjajo v imenu 
ljubiteljske kulture, zato menimo, da je to 
dobra priložnost, da skupaj naredimo spro-
ščen korak naprej v obliki tega kulturno 
obarvanega dogodka, kjer se bomo lahko 
podružili vsi, ki imamo radi kolesarjenje, Štre-
kno in ljubiteljsko kulturo. Vljudno vabljeni!
Informacije o dogodku, urniku, nasto-
pajočih ter posameznih lokacijah bodo 
v mesecu maju na voljo na FB straneh:
• OI Slovenj Gradec JSKD (www.facebook.
com/JSKDSlovenjGradec),
• Štrekna (www.facebook.com/strekna). 

V primeru slabega vremena se dogodek pre-
stavi na 28. maj.

Organizatorji dogodka:
•  OI JSKD Slovenj Gradec (Mihael Šuler),
•  OI JSKD Dravograd (Robert Preglau),
• Regionalna razvojna agencija za Koroško   
  (Aleš Rupreht).

Iz razmišljanja o tem, kaj lahko za izboljšanje 
povezovanja lokalnega okolja in ustvarjalcev 
skupaj ponudita Štrekna ter Javni sklad RS 
za kulturne dejavnosti, je med predstavniki 
Območnih izpostav JSKD Slovenj Gradec ter 
Dravograd in RRA Koroška vzniknila ideja o 
dnevu ljubiteljske kulture, ki se bo odvi-
jal na različnih lokacijah ob kolesarski 
poti Štrekna. Štrekna je namreč nekakšna 
rdeča povezovalna nit, ki poteka skozi tri 
občine ter večino krajev Mislinjske doline 
od Otiškega Vrha do Mislinje in nadalje do 
Gornjega Doliča, ob njej pa se odvijajo raz-
lične prostočasne rekreativne dejavnosti, 
v ospredju je seveda kolesarjenje. Zastavili 
smo si, da se v času tedna ljubiteljske kulture, 
21. maja 2022, ob poti na različnih lokacijah 
predstavijo raznoliki ustvarjalci s področja 
glasbe, umetnosti, plesa in drugih aktivnosti. 
Ljubiteljska kultura lahko namreč sprošče-
no raziskuje nove možnosti za svojo inter
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NAPOVED DOGODKA
BESEDILO: Aleš Rupreht, RRA Koroška FOTOGRAFIJE: JSKD



DVA NOVA ATRAKTIVNA PROSTORA 
V DVORCU BUKOVJE

5. APRILA 2022 JE V DVORCU BUKOVJE POTEKALA SLOVESNOST, NA KATERI SMO NAMENU PREDALI 
INFO CENTER UNESCO GEOPARKA KARAVANKE TER RAZŠIRJENE KAVARNIŠKE PROSTORE.

N aš Dvorec Bukovje je bogatejši za novo 
dvorno kavarno, ki smo jo predali v 
uporabo. Prav tako pa smo namenu 

predali tudi razstavno-informacijski center 
UNESCO Geoparka Karavanke, večnamenski 
prostor, kjer boste med drugim dobili vse in-
formacije o Geoparku Karavanke. Hkrati pa 
bodo v novem prostoru potekale tudi različ-
ne delavnice in predavanja.

Namen sodobno opremljenega razstavno 
informacijskega centra v Dvorcu Bukovje  
je informiranje in interpretacija geološke in 
biotske raznovrstnosti ter kulturne dediščine 
reke Drave, s poudarkom na geoloških po-
sebnostih, vključno z razstavnim prostorom 
za mineral dravit, ki ima locus typicus, izvor-
no nahajališče, v Dobrovi pri Dravogradu in 
je eno od petih najpomembnejših nahajališč 
tega minerala na svetu.   

Center  združuje več vsebin: prezentacijo 
geološke dediščine, interpretacijo biotske 
in geološke raznovrstnosti z animacijsko-
-intepretacijskimi elementi in informacijami 
o Geoparku Karavanke, mineralu dravitu, 
splavarstvu na reki Dravi ter biotske pestro-
sti Dravograjskega jezera in reke Drave. Pri-
tegnili vas bodo ilustrativni prikazi, makete, 
interaktivne naloge in sodobne digitalne 
animacije. Center je doživetje za obiskovalce 
vseh starosti, primeren za družine z otroki, 
šolske skupine ter skupine odraslih in upo-
kojencev. 

Razširjena in posodobljena dvorna kavarna, ki 
je urejena v stilu kavarn evropskih metropol iz 
obdobja ob koncu 19. in začetka 20. stoletja, 
bo zaenkrat odprta v času delovanja dvorca 
(čez teden od 8. do 19. ure, ob sobotah dopol-
dan) ter seveda ob vseh dogodkih v dvorcu. 

Ob svečanem dogodku so na priredi-
tvi spregovorili Marijana Cigala, župa-
nja Občine Dravograd, predsednik Geo-
parka Karavanke, Gerhard Visotschnig, 
Simona Kalagarič, vodja območne eno-
te Zavoda RS za varstvo narave Maribor, 
mag. Mojca Bedjanič, območna enota 
Zavoda RS za varstvo narave Maribor ter 
dr. Darja Komar iz Geoparka Karavanke.
Kavarno pa sta otvorila županja Marijana 
Cigala in direktor JZ Dravit, Žare Tomšič.
V okviru dogodka je bilo poskrbljeno tudi za 
glasbeni program, ki ga je z igranjem šanso-
nov oblikovala Katica Korošec.

Osnovni povezovalni element razstave v Info 
centru v Bukovju  je reka Drava, ki nas popelje 
skozi čas - od nastanka prodnikov, življenjskih 
okolij do naselitve človeka in ustanovitve Geo-
parka Karavanke. Posebno mesto na razstavi pa 
zavzema mineral dravit.

14
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PRETEKLI DOGODEK



Vabilo
MORAVCI  2022
HOTEL TERMAL - TERME 3000

    od  22.5. do  29.5. 2022

PROGRAM  VKLJUČUJE : 
•   Polni penzion  

•   Neomejeno kopanje v hotelu Ajda
•   Neomejeno kopanje v hotelu Termal 

•   Pijačo dobrodošlice in predstavitev term

CENE:
DVOPOSTELJNA SOBA

313 EUR za plačilo + 20 EUR prevoz

ENOPOSTELJNA SOBA
453 EUR za plačilo + 20 EUR prevoz

30 EUR, ki jih dobimo od FIHA, je že odštetih v ceni. 

PRIJAVE ZBIRAMO:     
MILENA 031 897 576, METODA 040 852 704, 

JULKA 040 497 375 



BILI SMO TAM   Otvoritev razstave Pisana velika noč,  4.4. 2022
FOTOGRAFIJE: Franci Kotnik
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Spominska svečanost pri Hudopisku, 6.4. 2022  BILI SMO TAM
FOTOGRAFIJE: Franci Kotnik
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BILI SMO TAM   Dan zdravja, 8.4. 2022
FOTOGRAFIJE: Franci Kotnik
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FOTOGRAFIJE: JZ Dravit
  Pozdrav pomladi, 8.4. 2022  BILI SMO TAM
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DRUŠTVO DIABATEIKOV DRAVOGRAD – POLŽKI

Vabimo vsak torek  ob 17. uri izpred Zdravstvenega doma  na pohod  po Dravogradu in 
v okolici Dravograda. Vodja pohodov je Julka Sveček.

-  Uradne ure DDD Polžki, vsak torek med 10. in 12. uro.  
-  Informacije  040 562 472, ali na ddd.polzki@gmail.com.

OBVESTILA
Obvestila društev in drugih organizacij

PLANINSKO DRUŠTVO DRAVOGRAD

TRADICIONALNI POHOD IN TURNO KOLESARSKI VZPON NA KOŠENJAK
- nedelja, 1. maj 2022
Opis ture:  Organiziran pohod se začne ob 7. uri izpred oglasne deske PD Dravograd in se 
izvede po poti čez Goriški vrh. Vrh Košenjaka dosežemo v dobrih treh urah. Z vrha se spu-
stimo do Planinskega doma Košenjak, kjer bo kot vsako leto srečanje planincev ob dobri 
hrani in pijači. Podrobne informacije sledijo z vabili in plakati.

GOZDNO TURISTIČNA POT PLEŠIVEC - sobota, 7. maj 2022
Vodnik in prijave:  Lilijana Gologranc, 070 673 433 ali lilagologranc@gmail.com.  
Tura:  lahka nezahtevna pot (L), 3 do 4 ure hoje.
Prevoz: lasten prevoz.
Opis ture:  GTP je namenjena ljubiteljem čiste in neokrnjene narave, iskalcem brezimne 
lepote in miru ter samotnih visokogorskih kmetij. V svetu tišine, ki nas bo ob lahkotni hoji 
navkreber spremljala po najslikovitejši soteski na Koroškem – Kaštel, pridemo do idilične 
dolinice pod Plešivškim dvorom in vidimo obnovljen Plešivški mlin, kjer so bližnji kmetje 
desetletja dolgo mleli žito. Le nekaj deset metrov naprej se lahko ustavimo ob mokrišču, 
kjer se združujejo potočki iz okoliških dolinic, obdanih s košatimi borovimi in smrekovimi 
gozdovi. Če bomo imeli srečo, mogoče uzremo vse bolj redkega metulja – sviščevega 
modrina (Maculinea alcon). Gotovo pa ne bomo prezrli drevoreda divjega kostanja, ki je 
na nadmorski višini 860 prava posebnost v Sloveniji. Kmalu pridemo do Plešivškega dvora. 
Pot, speljana po rastiščih smrekovih gozdov, nas pripelje do najvišje točke GTP, kmetije 
Verneršek pod Plešivško kopo (1421 m), na nadmorski višini 1100 m. Speljana je po rasti-
ščih smrekovih gozdov, tu pa tam bomo zazrli idilične travnike in jase. Izredno lep bo tudi 
pogled na razkošno Uršljo goro, proti Šoštanju in Savinjskim Alpam. Po krajšem počitku 
bomo pot nadaljevali naprej in  se vračali krožno po pobočju do Lovske koče LD Podgorje 
in v nadaljevanju čez Potoško prišli nazaj do izhodišča.

SNEŽNIK – 1796 M (POHOD IN KOLESARJENJE) - sobota, 7. maj 2022
Vodnik in prijave:  Marjan Epšek, 031 316 392 ali marjan.epsek@gmail.com.  
Tura:  lahka nezahtevna pot (L), 4 ure hoje.
Prevoz: organiziran.
Opis ture:  Iz Dravograda se preko Ilirske Bistrice zapeljemo do Planinskega doma na Svi-
ščakih. Pot nas bo vodila delno po cesti delno po lepi poti na Gomance in po uri hoje pri-
demo do table ”Botanični rezervat”. Pot nadaljujemo med rušjem in se dviga po pobočju 
prečnice pod Malim Snežnikom.  Vse bolj razgledna pot nas pripelje na greben, od koder 
Zavetišče na Snežniku, ki se nahaja tik pod vrhom, dosežemo v desetih minutah. 
Snežnik oz. Veliki Snežnik je z višino 1796 m najvišji vrh v bližnji in daljni okolici. Z njega je 
lep razgled po večjem delu Slovenije in bližnje sosednje Hrvaške. Ob lepem vremenu tako

NOGOMET - ONL Dravograd

08.05. 2022   13. krog 
15.05. 2022    14. krog 
22.05. 2022  15. krog 
29.05. 2022  16. krog

Prva tekma se prične ob 9.00 in druga ob 10.10. Tekme se igrajo na igriščih v Libeličah, 
na Viču in v Dravogradu - umetna trava.

vidimo najvišje vrhove Gorskega Kotarja in Istre, kjer izstopajo Risnjak, Snježnik in Učka. Na 
slovensko stran pa prek prostranih gozdov Notranjske vidimo tudi najvišje vrhove Julijskih 
Alp, Kamniško Savinjskih Alp in Karavank. Vračamo se po isti poti do Planinskega doma. 
Kolesarski del ture bo objavljen ob razpisu.

BLEGOŠ  (1562 m) - sobota, 28. maj 2022
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:  Blegoš je 1562 m visoka gora, ki se nahaja med Selško in Poljansko Soro. S 
travnatega vrha, na katerem je žig in vpisna skrinjica, se nam odpre lep razgled na Polho-
grajsko hribovje, Golake, Kojco, Porezen, Julijske Alpe, Ratitovec, Koprivnik, Mladi in Stari 
vrh, ter Karavanke in Kamniško Savinjske Alpe. Izhodišče našega pohoda je Četena Ravan. 
Po nemarkiranih stezicah hodimo po južni strani vrhov Stari vrh, Mladi vrh ter Koprivnik do 
sedla Črni kal. Od tu je ura strmega vzpona do vrha Blegoša. Spustimo se na drugo stran 
do Koče na Blegošu. Povratek po stari vojaški cesti do Zaprevala.
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EKOLOGIJA
BESEDILO: Boris Kac , Svetovalna pisarna ENSVET Slovenj Gradec;  FOTOGRAFIJA: svetovni splet 

HLADILNIK

H ladilnik je naprava, ki v svoji notranjosti 
vzdržuje nižjo temperaturo kot je tem-
peratura v okolici. Čeprav je sistemov 

hlajenja več, je pri gospodinjskih aparatih da-
nes najbolj razširjen kompresorski način.

Edini porabnik električne energije v tem sis-
temu je elektromotor, ki žene kompresor! Ti-
pična moč elektromotorjev pri gospodinjskih 
hladilnikih je danes relativno majhna (nekaj 
sto watov); vendar, ker hladilni sistem deluje 
preko celega dneva, je poraba energije vsee-
no velika.

Za pravilno delovanje hladilnika je zelo po-
membna temperatura okolice! Višja tempera-
tura v prostoru, kjer hladilnik stoji, vpliva na de-
lovanje aparata, pomeni pa tudi večjo porabo 
električne energije. Hladilniki so danes razvr-
ščeni v štiri klimatske razrede: oznake razredov 
so SN, N, ST in T. Hladilnik, ki ga boste posta-
vili v kuhinjo, naj ima oznako N. Tak hladilnik 
je prirejen za delovanje pri temperaturah od 
+16 0C do 32 0C. V primeru, da boste postavili

hladilnik v hladnejši prostor (na primer v klet) 
pa izberite aparat z oznako SN, ki je prirejen za 
delovanje pri temperaturah od +10 do +32 0C. 
Hladilniki z oznakami ST in T so prirejeni za de-
lovanje v toplejših podnebjih. 

Ko načrtujete razporeditev opreme v kuhinji, 
ne postavljajte hladilnika v neposredno bliži-
no štedilnika, radiatorja, peči ali pomivalnega 
stroja in ga tudi ne izpostavite neposrednim 
sončnim žarkom. Iz fizikalnih zakonitosti izhaja, 
da se z delovanjem hladilnika pri višji tempe-
raturi okolice ali nastavitvi regulacije hlajenja 
na nižjo temperaturo, povečuje raba energije 
za hlajenje sorazmerno spremembi razlike 
temperatur za nekaj odstotkov, v neugodnih 
primerih celo preko 5 % na vsako stopinjo.

Podoben vpliv ima slabo odzračevanje reb-
rastega kondenzatorja na zadnji strani hladil-
nika. Za hladilni stroj se temperaturna razlika 
med okolico in notranjostjo hladilnika tako 
poviša! Poskrbite, da bo aparat dovolj oddaljen 
od stene, ob kateri stoji. S tem omogočite kro-
ženje zraka za aparatom, kar zagotavlja dobro 
hlajenje kondenzatorja na zadnji strani hladil-
nika. Raba energije bo tako manjša, daljša pa 
bo tudi življenjska doba aparata.

Ravno tako je pomembna pravilna nastavitev 
temperature hlajenja. V običajnem shranjeval-
nem prostoru hladilnika naj bo temperatura 
+5 0C, v zamrzovalnem delu pa –18 0C. Nižja 
nastavitev temperature v hladilniku pomeni 
večjo porabo energije: približno 5 % za vsako 
stopinjo.

PRED DVORCEM BUKOVJE
petek, 17. junij, ob 20.30

petek, 8. julij, ob 20.30

petek, 12.avgust, ob 20.00

NASTJA GABOR

DIMME & PEDENJPEDI

SAM’s FEVER

Pentlje kravataste

Tribute to Elvis Presley

Znan obraz ima svoj 
glas

Območna izpostava Dravograd



BESEDILO: Branka Božank, NIJZ; FOTOGRAFIJA:  Freepik
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BREZ TUDI PO AKCIJI 40 DNI BREZ 
ALKOHOLA

N   a NIJZ smo v preteklih letih uspešno 
izvajali projekt SOPA, katerega cilj je bil 
zmanjšati negativne posledice pitja alko-

hola. Z delom želimo nadaljevati, prav tako pa 
ohranjati sodelovanje v akciji 40 dni brez alko-
hola, s katero si delimo skupna prizadevanja za 
zmanjševanje škode, ki jo v Sloveniji povzroča 
pitje alkohola. Ob vsaki priložnosti želimo ljudi 
spodbuditi k zdravim izbiram, ki lahko bistveno 
pripomorejo k izboljšanju kakovosti življenja 
vsakega.

Na Koroškem beležimo manj visoko tvega-
nega opijanja (31,6 %) kot pa je slovensko 
povprečje (43 %). Obratno je pri prometnih 
nesrečah, kjer je bil povzročitelj pod vplivom al-
kohola. V regiji je bilo takih več kot 10 % (10,4%), 
medtem ko je v Sloveniji ta delež 9 %. Stopnja 
bolezni pripisljivih alkoholu je v regiji nekoliko 
nižja (1,6 na 1000 prebivalcev) od slovenske-
mu povprečja, ki znaša 1,9 na 1000 prebival-
cev. Lokalne in bolj natančne podatke glede 
posledic pitja alkohola in drugih zdravstvenih 
kazalnikov lahko najdete na portalu Zdravje v 
občini, ki je dostopen na http://obcine.nijz.si/

Še posebej zaskrbljujoča je problematika 
pitja alkohola v času pandemije COVID-19. 
To obdobje namreč za marsikoga predsta-
vlja izziv, breme, obdobje vprašanj in ne-
gotovosti, kar se pri nekaterih odraža tudi v 
povečanem pitju alkohola. Raziskava NIJZ 
SI-PANDA, ki spremlja stanje v različnih ob-
dobjih epidemije COVID-19, razkriva, da je od 
7,9 – 13,9 % odraslih prebivalcev v Sloveniji v 
času epidemije pilo več alkoholnih pijač kot 
pred epidemijo. Porast je še najbolj očitna v 
starostni skupini 18 – 29 let, kjer je približno

petina posameznikov poročala o večji količini 
popitega alkohola v obdobju epidemije. 

Ljudje bi se morali pogosteje zavedati posle-
dic, ki jih ima pitje alkohola na nas in druge ter, 
da je ravno obdobje brez alkohola priložnost, 
da ugotovimo kakšne prednosti nam prinaša 
nepitje alkoholnih pijač. Zelo hitro lahko opa-
zimo, da imamo več energije, da se počutimo 
boljše, čas pa lahko namenimo bolj zdravim 
izbiram, ki še dodatno izboljšajo naše počutje, 
hkrati pa občutimo ponos ob novih uspehih. 
Še posebej v težkih trenutkih je pomembno, 
da se vsake toliko ustavimo in vprašamo, kaj 
zares potrebujemo in se posvetimo stvarem 
in osebam, ki nas izpopolnjujejo. Medosebni 
odnosi so pri tem lahko naša ključna podpora, 
zato se je dobro še posebej zavedati, da kadar 
pijemo alkohol, posledic ne nosimo samo mi!

Z delom bomo na NIJZ nadaljevali, saj se bo 
pristop podpore še letos razširil na preostale 
obstoječe centre za krepitev zdravja in zdra-
vstveno vzgojne centre v zdravstvenih domo-
vih po vsej Sloveniji. Svetovanje bo tako dosto-
pno vsakemu, ki bi si želel zmanjšati ali opustiti 
tvegano in škodljivo pitje alkohola.

Če želite preveriti, ali alkohol v vašem življenju 
predstavlja večje tveganje, obiščite spletnega 
svetovalca – aplikacijo (dostopna na: https://
www.sopa.si/trenutki-zase/), s katero boste 
pobliže pogledali svoj odnos do pitja alkoho-
la. Pogovor je anonimen in ga lahko kadarkoli 
prekinete.

Območna izpostava Dravograd

ZABAVE OB OBČINSKEM PRAZNIKU 2022
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A V T O D E L I ,  M A Z I V A ,  D O D A T N A  O P R E M A  

AKCIJSKE CENE AKUMULATORJEV IN OLJA ZA
KMETIJSKO MEHANIZACIJO

- AKUMULATOR BANNER BPOWER 72AH, SAMO 72 EUR!
- AKUMULATOR BANNER BPOWER 95AH, SAMO 95 EUR!  
- TRAKTORSKO OLJE MODRIČA HD S3 15W40  10/1, SAMO 27,9 EUR
- TRAKTORSKO OLJE MODRIČA MAXIMA TURBO15W40 10/1, SAMO 38,5 EUR
- TRAKTORSKO OLJE MODRIČA AGROMAX C 10W30 10/1, SAMO 31,9 EUR

OLJNI CENTER IN AVTODELI
MARIBORSKA CESTA 38

 DRAVOGRAD
 

DELOVNI ČAS: PONEDELJEK - PETEK, OD 8.00 DO 16.00
KONTAKT: 041 400 445


