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KNJIŽNICA HRAM UČENOSTI
IN MODROSTI

KNJIGA JE STALNI
SOPOTNIK IN
ZAGOTOVILO
ČLOVEKOVEGA
INTELEKTUALNEGA
RAZVOJA.

K

ultura je temelj našega naroda, naše države, ki se lahko kljub težkim časom pohvali s
slikovitim umetniškim ustvarjanjem in razgibanim kulturnim življenjem. Čeprav je Koroška
na vse možne načine odmaknjena od središča
države, premore bogate zakladnice kulturne
dediščine, ki na obrobju dežele v mnogem prekosijo sorodne ustanove iz osrčja države.
Kako si predstavljamo sodobno splošno knjižnico?
Knjižnica, ki je sprva veljala le kot izposojevalnica knjig in znanja, je danes še vedno zakladnica knjižničnega bogastva, a postala je tudi
nepogrešljivo informacijsko in socialno središče
lokalne skupnosti. Izoblikovala se je v prostor
navdiha, učenja, srečevanja in druženja, v
prostor namenjen vsem prebivalcem različnega
spola, starosti, narodnosti, izobrazbe, veroizpovedi. S svojimi brezplačnimi storitvami izdatno
pripomore k polnejšemu bivanju posameznikov.

KNJIŽNICE SO VRATA V
SVET, KI S SVOJIM
GRADIVOM ŠIRIJO
OBZORJA BRALCEM IN
UPORABNIKOM.
Vsak je zaželen in za vsakega se nekaj najde, pa
čeprav je to samo topla prijazna beseda.
Tudi v Knjižnici Dravograd želimo slediti novemu
trendu in novim izzivom. Ker se zavedamo družbene odgovornosti, poskušamo vse naše storitve
izvajati premišljeno in odgovorno. Z načrtovanim
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nakupom knjižničnega gradiva želimo graditi
kvalitetno in uravnoteženo knjižnično zbirko,
ki bo zadovoljevala vse potrebe in interese ciljnih
skupin uporabnikov. Trudimo se, da bi bila naša
zbirka aktualna in s tem privlačna za bralce. Vendar kljub številnim nalogam, ki nam jih narekuje
sodobna zakonodaja, delujemo v prvi vrsti kot
poglavitni nosilci razvijanja bralne kulture in
ohranjanja klasične oblike knjige.
Ravno v mesecu aprilu vstopamo v intenzivno
kulturno dogajanje, saj v tem obdobju praznujemo največ praznikov povezanih s knjigo. V
Sloveniji je zlasti odmevno praznovanje slovenskih dnevov knjige, ki predstavljajo plemenit in

kvalitetno oblikovan knjižni festival. Rdeča nit
dogodka je spodbujanje prepoznavnosti sodobnih domačih avtorjev in njihovih dosežkov ter
presežkov, prav tako promocija bralne kulture.
Po vsej Sloveniji potekajo knjižni sejmi, kjer lahko obiskovalci podarjajo ali kupujejo knjige po
znižanih cenah, se družijo z ljubitelji pisane in
govorjene besede. Vzporedno se vrstijo mnogi
literarni večeri, okrogle mize, razna branja in številni glasbeni koncerti. V naši knjižnici že vrsto let
ta praznik obeležujemo z zaključno prireditvijo
projekta Bralne značke za odrasle »Korošci pa
bukve beremo«. Ta akcija je med odraslimi zelo
zaživela. Njen osnovni namen je predvsem spodbujanje branja izvirnega slovenskega leposlovja.
Seznam priporočilnih knjig, ki ga našim bralcem
pripravimo že oktobra, vsebuje pester izbor del
sodobnih avtorjev. Bralno značko osvojijo takrat,
ko preberejo pet knjig iz seznama. Nagrajeni so
z literarnim večerom priznanega avtorja, kjer jim
podelimo manjše nagrade in priznanja. Tako iz
leta v leto ustvarjamo večje razkošje branja, vpogled v slovensko leposlovje in ustvarjalnost, širimo bralni krog in sočasno krepimo materni jezik.
Tudi na mlajše člane ne pozabimo. Ob praznovanju Mednarodnega dneva knjig za otroke jim
vsako leto priredimo dogodek obarvan s knjigo.
In ker s skupnimi močmi nastajajo boljši dosežki,
smo se odločili, da letošnje praznovanje pripravimo v sodelovanju s sorodnimi ustanovami iz
občine. Takšna praksa je vedno bolj dobrodošla,
predvsem z vidika racionalnega trošenja javnih

sredstev in krepitve dobrega partnerskega sodelovanja.
Za otroke, ki obiskujejo vrtec, se v tem mesecu
zaključuje Predšolska bralna značka Petra
Nosa, ki poteka v sodelovanju s Koroško osrednjo knjižnico Ravne in vsemi vrtci iz občine. Jeseni nam je uspelo projekt razširiti tudi čez mejo,
k sodelovanju smo povabili dvojezični vrtec iz
Dobrle vasi. Osnovni namen projekta je spodbujanje otrok in njihovih družin, da pogosteje
posegajo po knjigah in s tem bogatijo svoje besedišče, spoznavajo, da je knjiga vir informacij in

BRANJE NAS
OHRANJA
DUŠEVNO SVEŽE.
znanja. Vsem sodelujočim ob koncu pripravimo
svečan dogodek, kjer se podelijo priznanja, hkrati
pa so nagrajeni še z ustrezno otroško predstavo
ali srečanjem z otroškim literarnim ustvarjalcem.
Kakšni bralci so občani Dravograda in po kakšni literaturi najraje posegajo?
Ljudje radi berejo, radi imajo knjige, nekaterim
prestavljajo neprecenljivo bogastvo. K nam prihajajo z različnimi potrebami, željami in razlogi
za branje. Glavni motiv je sprostitev, zato izbirajo
predvsem lahkotne žanre, redkeje kakovostno
literaturo. Zaposleni se neprestano trudimo zadovoljevati različne okuse branja.
Veseli nas, da je naša knjižnica postajala z leti vse
toplejša, zanimiva, za mnoge prijetno domača,
kamor radi hodimo zaposleni in se vedno znova
in znova vračajo uporabniki, če ne po knjigo, vsaj
po srčen nasmeh, kratek oddih in prijazen pogovor. Želimo vam obilo knjižnih potovanj v daljne,
neodkrite svetove domišljije.
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DAN ZA ... IZBOR PRIREDITEV IN DOGODKOV
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Dogajanje v naslednjih tednih. Izbor edinstvenih dogodkov, ki jih gotovo ne bomo zamudili.

UMETNOST V BELEM
- ODPRTJE RAZSTAVE
KLEKLJANIH ČIPK
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»KOROŠCI PA BUKVE
BEREMO«
ponedeljek, 22. april

četrtek, 4. april

V koroških splošnih knjižnicah izvajajo skupni projekt promocije branja za odrasle – bralno značko
za odrasle – pod motom »Korošci pa bukve beremo«. S pisateljem, pesnikom, dramatikom, scenaristom Ferijem Lainščkom bodo ob svetovnem
in slovenskem dnevu knjig v knjižnici Dravograd
svečano zaključili branje za bralno značko. Zvesti
bralci bodo prejeli nagrade.

Na Koroškem klekljamo že dvaindvajset let. Na
otvoritvi bodo sodelovali učenci Glasbenega izobraževanja Katica in Eva Boto. Lahko si boste
ogledali spremljajočo razstavo »Rastline Slovenije«
članic OIDFE (svetovne organizacije za klekljano
in šivano čipko) za Slovenijo, med katerimi so tudi
čipke dveh naših članic.

Ob 18.00, Knjižnica Dravograd

Ob 18.00, Dvorec Bukovje

SPOMINSKA SLOVESNOST OB DNEVU BOJA
PROTI OKUPATORJU
petek, 26. april

KOROŠKE OBČINE SE
PREDSTAVLJAJO –
OBČINA ČRNA

Dan upora proti okupatorju (včasih samo Dan
osvobodilne fronte ali Dan OF) je državni praznik,
ki ga v Sloveniji praznujemo 27. aprila. Na ta dan
leta 1941 je bila v Ljubljani ustanovljena Protiimperialistična fronta, ki se je po nemškem napadu
na Sovjetsko zvezo 22. junija 1941 preimenovala v Osvobodilno fronto slovenskega naroda. Na
spominski slovesnosti bodo sodelovali Ženski
pevski zbor Lipa in Godba na pihala Ojstrica.

petek, 19. april

KOLESARSKI VZPON NA
CVITERŠKO SEDLO
sobota, 6. april
Športno društvo in krajevna skupnost Trbonje
vabita v soboto (oziroma v primeru dežja v nedeljo, 7. aprila) na tradicionalni »kolesarski vzpon na
Cviterško sedlo«. Prireditev je kot vsako leto otvoritvena v nizu kolesarskih vzponov na Koroškem,
katere rezultat šteje za »Koroški pokal«. Zbor udeležencev je na parkirišču pred gasilskim domom
v Trbonjah. Prijave organizator sprejema na dan
prireditve med 8. in 10. uro, start pa je ob 11. uri.
Po končanem vzponu je za vsakega udeleženca
pripravljen topel obrok in pijača. Prijavnina znaša
10 EUR.

Ob 8.00, gasilski dom Trbonje

V sklopu turistično promocijskih gostovanj koroških občin v Dvorcu Bukovje se nam bo kot druga predstavila Občina Črna na Koroškem. Glede
na to, da gre za svetovno znano "vas olimpijcev",
se nam bodo predstavili predvsem skozi prizmo
svojih športnih junakov. Upajmo, da bo med njihovimi eksponati tudi kakšna najnovejša Tinina
lovorika.

Ob 19.00, Dvorec Bukovje

Ob 19.00, Dvorec Bukovje

STO LET V DOBRO
DEDIŠČINE
četrtek, 25. april

POHOD NA GRUBARJEV
VRH
sobota, 27. april

Vabljeni na srečanje odraslih folklornih skupin.
Predstavile se bodo FS Trlice iz Razborja, FS Gozdar iz Črne, Folklorno društvo Holmec, FS Prežihov Voranc Ravne na Koroškem in FS Rej iz Šmartnega. Srečanje bo strokovno spremljala Branka
Moškon.

Leta 2013 praznujemo stoletnico organiziranega
varstva kulturne dediščine v Sloveniji. Zato ustanove s tega področja pripravljajo vrsto razstav in
spremljajočih dogodkov, s katerimi predstavljajo
zgodovino, razvoj ter vizijo svojega delovanja.
Med prvimi razstavljavci se bo javnosti predstavil
Center za preventivno arheologijo, ZVKDS, ki bo v
dvorcu Bukovje, od 25. 4. do 24. 5. 2013 pripravil
dve razstavi: razstavo »(Od)strti drobci preteklosti«, postavljeno v parku dvorca in razstavo »Poleti
v preteklost«, postavljeno v avli v pritličju dvorca.

Krajevna skupnost Šentjanž vabi v počastitev
praznika Dneva upora proti okupatorju in 1. maja
– praznika dela, na tradicionalni pohod na Grubarjev vrh. Zbirno mesto za udeležence pohoda
bo ob 9.00 uri pred Domom borcev Šentjanž.
Pridite primerno obuti, z nekaj kondicije in obilo
dobre volje. Za lačne, žejne in utrujene udeležence bodo poskrbeli, na brunarici Bukovnik, naši vrli
gostitelji SK Iverka. Pridite in naredite nekaj zase,
ne bo vam žal. Udeležba je na lastno odgovornost.

Ob 18.00, Dom borcev Šentjanž

Ob 17.00, Dvorec Bukovje

Ob 9.00, Dom borcev Šentjanž

NEKOČ SE JE PLESALO
DRUGAČE
sobota, 20. april
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KOLEDAR PRIREDITEV IN DOGODKOV od 1. do 30. aprila
Terminski razpored prireditev in dogodkov v občini Dravograd

IZBOR PRIREDITEV IN DOGODKOV V BARVAH
Kulturni dogodki

Mladinske dejavnosti

Športni dogodki

Drugi dogodki

Turizem

TOREK, 2. april
ZLATI BRALCI
Svečana podelitev knjižnih nagrad zlatim
bralcem, osnovnošolcem, ki so vsa leta
brali za bralno značko. Organizatorji so OŠ
Neznanih talcev Dravograd, OŠ Šentjanž,
Občina Dravograd, JSKD Dravograd, Knjižnica Dravograd.
Ob 18.00, Knjižnica Dravograd

ČETRTEK, 4. april
UMETNOST V BELEM – ODPRTJE
RAZSTAVE KLEKLJANIH ČIPK
Na Koroškem klekljamo že dvaindvajset
let. Na otvoritvi bodo sodelovali učenci
Glasbenega izobraževanja Katica in Eva
Boto. Lahko si boste ogledali spremljajočo
razstavo »Rastline Slovenije« članic OIDFE
(svetovne organizacije za klekljano in
šivano čipko) za Slovenijo, med katerimi so
tudi čipke dveh naših članic.
Ob 18.00, Dvorec Bukovje
BROAD PEAK – Koroška 8000
Predavanje in film o prvi koroški alpinistični odpravi na 8000. Ob tem dogodku bo
tudi odprtje razstave Svet pod Triglavom.
Organizatorja sta Slovensko planinsko
društvo in Kulturni dom Pliberk.
Ob 19.30, Kulturni dom Pliberk

SOBOTA, 6. april
KOLESARSKI VZPON NA CVITERŠKO
SEDLO
Športno društvo in krajevna skupnost Trbonje vabita v soboto (oziroma v primeru

dežja v nedeljo 7. aprila) na tradicionalni
»kolesarski vzpon na Cviterško sedlo«.
Zbor udeležencev je na parkirišču pred
gasilskim domom v Trbonjah. Podrobnosti
o prijavah preberite v izboru dogodkov in
prireditev (na strani 6).
Ob 8.00, Gasilski dom Trbonje
NOGOMET MNZ MARIBOR –
U12 MLAJŠI DEČKI
NŠ ROBERT KOREN DRAVOGRAD :
KOROTAN PREVALJE
Ob 10.00, Športni center Dravograd
NOGOMET 2. SML IN 2. SKL
NŠ ROBERT KOREN DRAVOGRAD : NŠ
POLI DRAVA
Ob 14.30 in 16.30, Športni center Dravograd
SPOMINSKA SLOVESNOST PRI
SPOMENIKU PADLIM BRANITELJEM
DRAVOGRADA
V programu sodelujejo MoPZ Šempetrski
pavri, Godba na pihala Trbonje in učenci
OŠ Neznanih talcev Dravograd. Slavnostni
govornik bo polkovnik Primož Šavc.
Ob 17.00, spomenik pri Hudopisku

TOREK, 9. april
PROTI BISTVU – ODPRTJE RAZSTAVE
LIKOVNIH DEL BRIGITE LEKŠE
Razstava bo odprta v delovnem času
Infopisarne do 5. maja.
Ob 19.00, Infopisarna Dravograd

SREDA, 10. april
SLEPARJA V KRILU
Gledališka predstava v izvedbi SLG Celje.
Ob 20.00 uri, Kulturni dom Pliberk

ČETRTEK, 11. april
KULTURNI PROGRAM

Nastopile bodo Ljudske pevke iz Šmartnega ob Dreti.
Ob 16.00, Dom starostnikov Črneče
UMETNIŠKA RAZSTAVA
Razstava v okviru Pliberškega spomladanskega sejma – razstavljajo: Luka Popič,
Rudi Benetik, Zuzana Kaliňakova, Claudio
Foradori in Sigi Kulterer, Alessandro Zulian.
Prireditelja sta Pliberško gospodarsko združenje in Kulturni dom Pliberk.
Ob 19.00 uri, Kulturni dom Pliberk

PETEK, 12. april
V PRAH SE POVRNEŠ
Drama v izvedbi dramske skupine Kulturnega društva Črneče v sodelovanju s
Studiem A.
Vstopnina je 4 €.
Ob 19.30, Gasilski dom Libeliče

SOBOTA, 13. april
NOGOMET STAREJŠI DEČKI U-14 VZHOD
NŠ ROBERT KOREN : ALUMIJIJ
Ob 11.00, Športni center Dravograd
PRAVLJIČNA POMLAD
Organizatorji so Podružnična šola Libeliče,
Kulturno prosvetno društvo Libeliče in
Krajevna skupnost Libeliče.
Ob 15.00, Gasilski dom Libeliče
NOGOMET 3. SNL VZHOD ČLANI
DRAVOGRAD : ZREČE
Ob 16.00, Športni center Dravograd

NEDELJA, 14. april
NOGOMET KOROŠKA LIGA U-8 MLAJŠI
CICIBANI
NŠ ROBERT KOREN DRAVOGRAD :
KOROTAN PREVALJE
Ob 10.00, Športni center Dravograd
KOŠARKA 1. LIGA VZHOD – PIONIRJI U14
PRIMAFOTO DRAVOGRAD KOROŠKA A :
LJUTOMER
Ob 10.00, telovadnica OŠ Dravograd

KOŠARKA 2. LIGA VZHOD – PIONIRJI U14
PRIMAFOTO DRAVOGRAD KOROŠKA A :
PRIMORAC BRANIK
Ob 12.00, telovadnica OŠ Dravograd

ČETRTEK, 18. april
KULTURNI PROGRAM
Nastop folklorne skupine iz Vuzenice.
Ob 16.00, Dom starostnikov Črneče
KONCERT FAUŠDUR
Koncert popevk. Nastopa skupina FaušDur.
Ob 19.30 uri, Kulturni dom Pliberk

PETEK, 19. april
PREDSTAVITVE KOROŠKIH OBČIN V
DVORCU BUKOVJE – OBČINA ČRNA
Turistično promocijska predstavitev Občine Črna na koroškem s kulturno-zabavnim
otvoritvenim programom.
Ob 19.00, Dvorec Bukovje

SOBOTA, 20. april
NOGOMET MNZ MARIBOR – U12 MLAJŠI
DEČKI
NŠ ROBERT KOREN DRAVOGRAD : POHORJE
Ob 11.00, Športni center Dravograd
NOGOMET 2. SML IN 2. SKL
NŠ ROBERT KOREN DRAVOGRAD :
ŽELEZNIČAR
Ob 14.30 in 16.30, Športni center Dravograd
NEKOČ SE JE PLESALO DRUGAČE – SREČANJE ODRASLIH FOLKLORNIH SKUPIN
Predstavile se bodo folklorne skupine
Koroške. Srečanje bo strokovno spremljala
Branka Moškon.
Ob 18.00, Dom borcev Šentjanž

NEDELJA, 21. april
NOGOMET KOROŠKA LIGA U-10 CICIBANI
NŠ ROBERT KOREN DRAVOGRAD :
FUŽINAR 1
Ob 11.00, Športni center Dravograd
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NEDELJA, 21. april
OTVORITEV DRAVOGRAJSKE POTI
Ob 13.00, parkirišče pri kmetiji »Škurlej«
LETNI KONCERT MoPZ ŠEMPETERSKI
PAVRI Z GOSTI
Ob 18.00, cerkev sv. Vida

PONEDELJEK, 22. april
LEPO JE POMLADI
Revija otroških in mladinskih pevskih zborov.
Ob 17.00, telovadnica OŠ Dravograd
SVEČAN ZAKLJUČEK BRALNE ZNAČKE
»KOROŠCI PA BUKVE BEREMO«
S pisateljem, pesnikom, dramatikom,
scenaristom Ferijem Lainščkom bomo
ob svetovnem in slovenskem dnevu knjig
svečano zaključili branje za bralno značko.
Zvesti bralci bodo prejeli nagrade.
Ob 18.00, Knjižnica Dravograd

SREDA, 24. april
DELAVNICA ZAGOVORNIŠTVO NEVLADNIH ORGANIZACIJ IN CIVILNI DIALOG
Predstavnike društev, zasebnih zavodov in
ustanov vabimo na delavnico, kjer boste
spoznali kako dobro lobirati, amandmaje
in predloge predpisov na lokalni ravni in
zvode, ki te predpise pomagajo spreminjati.
Zaradi omejenega števila mest je prijava na
delavnico obvezna. E–prijave sprejemamo
na spletni naslov: katja@korociv.si ali po
telefonu na številko: 040 292 841. Delavnica
je brezplačna.
Ob 16.00, Mladinski center Dravograd

ČETRTEK, 25. april
RAZSTAVA LIKOVNIH DEL MIRJANE CVIJIČ
Kulturni program bodo popestrile pevke

ŽPZ Korošice DU Ravne na Koroškem.
Ob 16.00, Dom starostnikov Črneče
OTVORITEV DVEH ARHEOLOŠKIH
RAZSTAV
Center za preventivno arheologijo, ZVKDS
bo pripravil dve razstavi: »(Od)strti drobci
preteklosti« – postavitev v parku dvorca in
»Poleti v preteklost« – postavitev v avli v
pritličju dvorca, ki bosta odprti do 24. maja.
Ob 17.00, Dvorec Bukovje
OTVORITEV RAZSTAVE IN LITERARNI
VEČER
Nastopata Ronny Goerner, prevod njenih
pesmi predstavi Ivana Kampuš.
Prireditelja sta Kulturni dom Pliberk in Društvo slovenskih pisateljev v Avstriji.
Ob 19.30, Kulturni dom Pliberk

PETEK, 26. april
SPOMINSKA SLOVESNOST OB DNEVU
BOJA PROTI OKUPATORJU
V programu sodelujejo ŽPZ Lipa in Godba
na pihala Ojstrica.
Ob 19.00, Dvorec Bukovje

SOBOTA, 27. april
POHOD NA DANIJELSKI VRH
Zbor je ob 8. uri pred gasilskim domom
v Trbonjah, nato pa bomo organizirano
odšli proti vrhu. Za vse udeležence bo pripravljen brezplačen topel obrok in pijača.
Zaradi organizacije prosimo za prijave na
telefon 031 406 826 ali pošljite SMS.
Ob 8.00, gasilski dom Trbonje
POHOD NA GRUBARJEV VRH
Krajevna skupnost Šentjanž vabi v počastitev praznika Dneva upora proti okupatorju
in 1. maja – praznika dela, na tradicionalni
pohod na Grubarjev vrh. Podrobnosti
preberite v izboru dogodkov in prireditev
(na strani 7).
Ob 9.00, Dom borcev Šentjanž

SOBOTA, 27. april
REKREATIVNI POHOD UPOKOJENCEV
IN KRAJANOV
Zbor udeležencev je ob 9.00 uri pred
Zdravstvenim domom Dravograd.
Prijave (zaradi organizacije malice) so zaželene na tel. št. 8783671 (Marija) ali 040889057
(Adi). Vabita DU Dravograd in KS Dravograd.
Ob 9.00, pred Zdravstvenim domom
Dravograd
NOGOMET 3. SNL VZHOD ČLANI
DRAVOGRAD : AGROSERVIS BELTINCI
Ob 17.00, Športni center Dravograd

NEDELJA, 28. april
NOGOMET KOROŠKA LIGA U-8 MLAJŠI
CICIBANI
NŠ ROBERT KOREN DRAVOGRAD :
FUŽINAR 2
Ob 10.00, Športni center Dravograd

TOREK, 30. april
KRESOVANJE Z ANSAMBLOM SAŠA
AVSENIKA
Ob 19.00, Ribiški dom Dravograd

NAPOVED DOGODKA
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KOROŠKI
OBRTNOPODJETNIŠKI
SEJEM
OD 12. DO 14. APRILA, VSAK DAN OD 9. DO 19.
URE, BO V BUKOVJU ZOPET OBRTNI SEJEM, KI ŽE
PO PRVEM LETU IZ OBČINSKEGA, PRERAŠČA V
KOROŠKI OBRTNO PODJETNIŠKI SEJEM.

L

ansko leto smo v aprilu na pobudo Območne
obrtne zbornice Dravograd in v soorganizaciji z JZ Dravit v Dvorcu Bukovje izvedli 1.
obrtno-podjetniški sejem, na katerem se je skupno predstavilo 35 njenih članov ter nekaj gostov
iz bližnje in daljne okolice. Sejem ni bil prodajno
naravnan, ampak je bil njegov glavni namen promocija obrtniških poklicev ter medsebojno

KOROŠKI
OBRTNO-PODJETNIŠKI SEJEM
12.- 14. april 2013
Dvorec Bukovje Dravograd

druženje obrtnikov. Zaključek prireditve je bil, da
je potrebno z njo nadaljevati tudi v prihodnjih letih. Še posebej zato, ker obrtnikom takšnih druženj
manjka in ker smo si tako organizatorji kot razstavljalci pridobili dobre izkušnje, znanja in spoznanja
o tem, kaj je potrebno izboljšati oziroma nadgraditi.
Tako letošnja največja sejemska prireditev v Dravogradu prinaša veliko novosti.
Prva je že v samem naslovu, saj je Območni obrtni
zbornici Dravograd k sodelovanju uspelo privabiti tudi preostale tri koroške območne zbornice,
zato se bo poslej ta, upamo da tradicionalna prireditev, imenovala KOROŠKI OBRTNO-PODJETNIŠKI SEJEM.
Ker nam je lansko leto kar pošteno nagajalo neprijazno aprilsko deževje, bo druga pomembna novost v tem, da bodo predstavitve razstavljalcev in
ves bogat zabavno-kulturni program potekali pod
pokritima šotoroma na dvorišču dvorca. Na tem
mestu se bo predstavilo okrog 30 razstavljalcev.
Preostali del, približno 20 tistih, ki bodo predstavljali predvsem deficitarne obrtniške poklice, pa
bodo tako kot lani, razvrščeni po obrtniški ulici v
srednjem nadstropju dvorca.
Naslednja novost pa je še zelo bogat zabavno kulturni program obsejemskih prireditev, ki si ga
lahko ogledate na naslednji strani. Na tem mestu
naj podrobneje omenimo le otvoritveno slovesnost, ki bo v petek ob 14.uri. Obrtnike in obiskovalce bodo nagovorili predsednik OOZ DRAVOGRAD,
g. Janez SMOLAR, županja Občine Dravograd,
ga. Marijana CIGALA in predsednik OZS, g. Alojz
KOVŠCA. V kulturnem programu pa bodo nastopili
družina Breznik, folklorna skupina OŠ Šentjanž ter
pevsko plesna skupina OŠ Muta.
V času sejma bo na ogled tudi razstava Društva
klekljaric Koroške, v nedeljo popoldne pa nikakor
ne zamudite velike nagradne tombole, ki vam
lahko prinese teden dni oddiha v Zdravilišču
Podčetrtek! Vabljeni!

Sejem “PO VAŠI MERI” - poslovno srečanje ponudnikov in uporabnikov obrtnih
storitev v dvornih prostorih, vsak dan od 9:00 do 19:00.

Petek, 12.april

Nedelja, 14.april

14.00 Uradna otvoritev sejma,
nastopajo: Družina Breznik,
folklorna skupina OŠ Šentjanž
in pevsko plesna skupina OŠ
Muta

10.00 SMEH in IGRE z otroško
animacijsko skupino Vilina
14.00 Predstavitev policijske mobilne
postaje
14.30 Srečanje harmonikarjev
diatonikov in velika nagradna
tombola

Sobota, 13.april

10.00
14.00
15.00
16.00

Folklorna skupina REJ Šmartno
Godba na pihala Šentjanž
Kimperk teater
Licitacija cvetličnih šopkov in
aranžmajev OOZ Koroške
17.00 Ansambel Koroški korenjaki

Vse dni sejma bo odprta tudi razstava
Društva klekljaric Koroške.

Vstopnina 2 EUR vključuje tudi tombolski kupon za nedeljsko tombolo z glavno
nagrado: TEDENSKI NAJEM APARTMAJA V ZDRAVILIŠČU PODČETRTEK!

PRETEKLI DOGODEK
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BESEDILO: Katja Čevnik, FOTOGRAFIJI: Matic Grudnik
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PODELITEV PRIZNANJ IN NAGRAD
OB DNEVU CIVILNE ZAŠČITE
V DVORCU BUKOVJE JE 7. MARCA POTEKALA PROSLAVA IN SLAVNOSTNA PODELITEV PRIZNANJ IN
NAGRAD OB DNEVU CIVILNE ZAŠČITE, KI GA SICER PRAZNUJEMO 1. MARCA.

Dan CZ je pravšnji dan za podelitev priznanj vsem,
ki so se kakorkoli izkazali na področju civilne zaščite. Nekaj pohvalnih besed je na proslavi v Bukovju
njenim pripadnikom izrekla tudi županja Dravograda Marijana Cigala, priznanja in nagrade pa
sta podelila namestnik generalnega direktorja
Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje
Branko Dervodel in poveljnik Civilne zaščite za

prejela srebrni znak Vladimir JARH NIKOLIČ in
zlati znak CZ Anka Matvoz. Bronasti znak CZ
za enkratna dejanja (podeljuje se posamezniku
ali organizaciji, ki so se s svojimi dejanji posebej
izkazali ob naravnih in drugih nesrečah v preteklem letu) pa so dobili: Štab Civilne zaščite
Občine Dravograd, Gasilska zveza Dravograd,
72. Brigada Slovenske vojske, Gasilska zveza

Koroško Alan Matijevič. Podelili so naslednje nagrade in priznanja: bronasti znak CZ (podeljuje
se posameznikom, skupinam in organizacijam za
požrtvovalno in uspešno upravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči) so prejeli: Ekipa prve pomoči Civilne zaščite Občine Dravograd, Romana LESJAK in Primož TERNIK. Srebrni znak CZ
(podeljuje se posameznikom, skupinam in organizacijam za posebne zasluge in izjemen prispevek
pri razvijanju in krepitvi varnosti pred naravnimi in
drugimi nesrečami) je prejel Branko RIŽNIK. Že
pred tem pa sta na slovesni podelitvi nagrad in
priznanj ob dnevu Civilne zaščite v petek, 1. marca 2013, v Kongresnem centru na Brdu pri Kranju

Dravske doline, Gasilska zveza Mežiške doline, Gasilska zveza Mislinjske doline, Dominika
KNEZ, Nada JESENIČNIK KRAJNC, Zlatko GODEC, Igor HUDOPISK, Timotej PEČOLER, Franjo VIDOVIČ, Prostovoljno gasilsko društvo
Vuhred, Štab Civilne zaščite Mestne občine
Slovenj Gradec, Štab Civilne zaščite Občine
Črna na Koroškem, Irena GOSTENČNIK, Zdravko FLIS, Benjamin KOTNIK, Krajevna organizacija Rdečega križa Stari trg, KORK Dolič, KORK
Turiška vas in KORK Podgorje. Dobitnikom iskreno čestitamo, vsem pripadnikom CZ pa velja
zahvala za vso predanost, pripadnost in aktivno
dejavnost!

DAN CIVILNE ZAŠČITE JE PRILOŽNOST, DA POUDARIMO
POMEN PRIPRAVLJENOSTI NA IZJEMNE SITUACIJE.

L

judje se pogosto znajdemo v življenjski stiskah in lahko bi rekli, da tudi v preizkušnjah.
Takrat spoznamo, kako smo odvisni drug od
drugega in kako smo si potrebni. Da v takih težkih
trenutkih našega bivanja zares nikoli nismo sami,
poskrbi tudi organizacija Civilne zaščite, ki je del
sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki je v Republiki Sloveniji organiziran kot
enoten sistem v celotni državi.
Leta 1992 je Vlada Republike Slovenije 1. marec
razglasila za dan Civilne zaščite (CZ). Ta dan bi
naj opominjal ljudi, kakšno vlogo ima CZ, kako
življenjsko pomembna je pri spopadanju z vsemi

vrstami nesreč in katastrof ter kako pomembni sta
mednarodna pomoč in solidarnost tudi na tem
področju. Ob dnevu CZ želijo pripadniki te organizacije še intenzivneje kot običajno seznanjati ljudi
in celotno družbo o ogroženosti pred naravnimi
in drugimi nesrečami ter o tem, da je nesreče najbolje preprečevati oziroma omiliti. Medtem, ko
se njihovo delovanje kaže tudi v mednarodnem
sodelovanju ob naravnih in drugih nesrečah,
lahko rečemo, da je prednostna naloga pripadnikov CZ varstvo človeka in naravnega okolja. Na
prvo mesto postaviti človeka in naravno okolje ter
s tem poskrbeti za kvalitetno bivanje bi morala biti
skrb tudi vsakega posameznika.

Ansambel

SAŠA AVSENIKA

30.april 2013, ob 19.00 uri
Ribiški dom, Dravograd

TRABERK FOLK GAVDE
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OBVESTILA

PROGRAM KOROŠKE TELEVIZIJE DRAVOGRAD – APRIL 2013

Obvestila društev in drugih organizacij

Zbiranje informacij o prireditvah in dogodkih se posreduje najkasneje do 15. v mesecu:
Robert Preglau, e-pošta: robert.preglau@dravit.si, tel: 02 87 23 581.
Navodila za objavo prireditev in dogodkov so objavljena: www.dravit.si/sticisce
Navodila za objavo oglasov so objavljena: www.dravit.si/sticisce

2. KOROŠKI OBRTNO PODJETNIŠKI SEJEM (petek 12. april – nedelja 14. april)
Sejem bo potekal pred Dvorcem Bukovje (šotor) in bo odprt od petka do nedelje vsak dan med 9.00 in 19.00 uro.
V petek, 12. 4. ob 14.00 uri bo uradna otvoritev s kulturnim programom, prav tako bo bogat kulturni program v
soboto 13. 4. od 10.00 ure dalje, ko se bodo predstavili Folklorna skupina REJ iz Šmartna, Pihalni orkester Šentjanž,
Kimperk teater, Koroški korenjaki, potekala pa bo tudi licitacija šopkov. V nedeljo 14. 4. pa bodo ob 10.00 potekale
delavnice za otroke, ob 14.00 pa se prične srečanje harmonikarjev diatonikov in žrebanje tombole z glavnim
dobitkom, ki je 7-dnevni najem apartmaja v termah Podčetrtek.

KNJIŽNICA DRAVOGRAD
PRAVLJIČNE URE – pravljične ure z ustvarjalnimi delavnicami so namenjene otrokom od 3. do 7. leta. Otrokom
približajo svet pisane besede in spodbudijo potrebo po branju, jim širijo literarno obzorje, bogatijo besedni
zaklad in literarni okus. V Knjižnici Dravograd oživi pravljični svet vsak torek ob 16.30.

DRUŠTVO DIABETIKOV POLŽKI
V aprilu 2013 vas vabimo vsak torek na pohode. Zbirališče je ob 16.00 uri pred ZD v Dravogradu.
Pot nas bo vodila: 9. 4. do Konjušnice v Črneče / 16. 4. na Grajsko bajto in naprej na Vič / 23. 4. do Hudopiska
/ 30. 4. do graščine Bukovje, če bo volja pa še naprej. Pohode vodi Anica Repnik, tel.: 051 381 013.

KEGLJANJE
Občinsko tekmovanje dvojic in posamezno: 6. 4. 2013 – 3. kolo / 13. 4. 2013 – 4. kolo / 20. 4. 2013 – 5. kolo
Tekmovanje se prične ob 14.00 uri na kegljišču športnega centra Dravograd.
27., 28., 29. in 30. 4. 2013 – tradicionalni prvomajski nočni turnir v kegljanju.
Začetek turnirja ob 15.00 uri. Vsak udeleženec lahko tekmuje večkrat, šteje pa se le najboljši rezultat. Startnina je
10 €. Vsi udeleženci prejmejo tudi malico. Nagrade so 1. mesto 80 €, 2. mesto 50 € in 3. mesto 20 €. Za nagrade
se štejejo najboljši trije rezultati v skupni konkurenci.

NOGOMET – ONL Dravograd, A in B liga
7. 4. 2013 – 1. kolo / 14. 4. 2013 – 2. kolo / 21. 4. 2013 – 3. kolo / 28. 4. 2013 – 4. kolo
Prva tekma se prične ob 9.00 uri, druga ob 10.10 uri in tretja ob 11.20 uri.

BESEDILO: Uredništvo Koroške TV Dravograd
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Obzornik
Obzornik
Preglednik, TV MB; Korajža je v Libeličah doma
Kako vzgajati danes, dr. Bogdan Žorž
ŠKL; Koktajl, TV MB; Šola za obvladovanje življenja, pogovorna oddaja
ŠKL; Koktajl, TV MB; Šola za obvladovanje življenja, pogovorna oddaja
Ponovitev oddaj tedna
Obzornik
Obzornik
Preglednik, TV MB; Ocenjevanje mošta
20. redna seja Občinskega sveta, posnetek
ŠKL; Koktajl, TV MB; Šola za obvladovanje življenja, pogovorna oddaja
ŠKL; Koktajl, TV MB; Šola za obvladovanje življenja, pogovorna oddaja
Ponovitev oddaj tedna
Obzornik
Obzornik
Preglednik, TV MB; Otroci otrokom
Občinsko revija odraslih pevskih zborov
ŠKL; Koktajl, TV MB; Šola za obvladovanje življenja, pogovorna oddaja
ŠKL; Koktajl, TV MB; Šola za obvladovanje življenja, pogovorna oddaja
Ponovitev oddaj tedna
Obzornik
Obzornik
Preglednik, TV MB; Steleraja; V kamnu sled časa
Koncert dalmatinske glasbe Mladena Grdovića
ŠKL; Koktajl, TV MB; Šola za obvladovanje življenja, pogovorna oddaja
Pesmi upora in svobode
Ponovitev oddaj tedna
Obzornik
Obzornik

ODBOJKA
Koroška B liga – turnirji za starejše deklice
Turnir bo v nedeljo, 7. 4. 2013 v telovadnici OŠ Dravograd. Začetek turnirja ob 10.00 uri. Razpored tekem je
sledeč: DRAVOGRAD : ŽOK MISLINJA / ŽOK MISLINJA : ČRNA / ČRNA : DRAVOGRAD

RIBOLOV
Sobota, 20. 4. 2013 – tekmovanje v lovu rib s plovcem aktiv Dravograd. Tekmovanje bo potekalo v črneškem
zalivu. Zbor tekmovalcev do 8.00 ure na Ribiškem domu v Dravogradu.
Sreda, 1. 5. 2013 – tradicionalni lov na najtežjo ščuko. Za lov na najtežjo ščuko 1. maja, se prijavite do 30. 4. 2013
na ribiškem domu. Tehtanje ščuke 1. maja je do 20. ure. Razglasitev zmagovalca in podelitev nagrad prvim šestim
bo ob 20.30, prav tako se bodo žrebale štiri startne številke, katerih ribiči prejmejo praktične nagrade.

OPOMBE
* Ponovitev oddaj naslednji dan ob 10. uri
* Ob možnih nenapovedanih dogodkih ali prireditvah so možne spremembe programa
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EKOLOGIJA
BESEDILO: Boris Kac, energetski svetovalec ENSVET, FOTOGRAFIJA: svetovni splet

PRENOVA STANOVANJSKIH STAVB

V

prašanje porabe energije je v zadnjem
desetletju postalo ključno gospodarsko,
okoljsko in politično vprašanje.
Omejenost energetskih virov in njihova nenadzorovana poraba sta vire energije, t.i. energente,
postavila v središče svetovne ekonomije. Iz tega
izhajajo številna politična vprašanja, ki vodijo v
velike konflikte svetovnih razsežnosti in celo vojne.
Ob vsem tem nas na potrebo po drugačnem
ravnanju opozarja tudi naše okolje. Narava se
utaplja v posledicah napačnega ravnanja ljudi.
Prekomerne emisije, ki nastajajo pri porabljanju
energentov, povzročajo učinek tople grede in segrevanje zemeljskega ozračja.
Posledice, ki jih povzroča prekomerna poraba
energije, lahko zmanjšamo z bolj nadzorovano
porabo energije in z novo proizvodnjo energije
iz obnovljivih virov energije.
V Sloveniji porabijo največ, kar 36 odstotkov

energije, stanovanjske in nestanovanjske stavbe! Kar precejšnje prihranke energije torej lahko
iščemo v dvigu energetske učinkovitosti stavb.
Po raziskavi, ki jo je pred kratkim opravil Gradbeni
inštitut iz Ljubljane, je kar 81 odstotkov celotnega stanovanjskega fonda v Sloveniji potrebnega
prenove.
Temeljni ukrepi pri energetski sanaciji stavb so:
izolacija strehe, izolacija fasade in zamenjava
oken.
Za vse navedene ukrepe na individualnih in
večstanovanjskih stavbah je možno pridobiti
nepovratna sredstva Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada. Na razpolago
so tudi kreditna sredstva istega sklada.
Pri obstoječih zgradbah lahko z dobro toplotno
izolacijo celotnega zunanjega ovoja stavbe in
zamenjavo oken porabo toplotne energije za
ogrevanje toliko zmanjšamo, da zgradbo že lahko prištevamo med nizkoenergijske.
Kot posamični ukrep k prihranku energije največ
prispeva izolacija fasade, saj prinese kar 30 do
36 odstotno zmanjšanje dovedene energije za
ogrevanje.
Država Slovenija se je zavezala izpolniti t. i. evropski cilj 20-20-20, kar pomeni:
• 20-odstotno zmanjšanje emisij toplogrednih
plinov (glede na izhodiščno leto 1990)
• za 20 odstotkov zmanjšati rabo primarne energije (s povečanjem energetske učinkovitosti)
• 20-odstotni delež obnovljivih virov energije v
končni energetski bilanci.
Energetska prenova slovenskega stavbnega fonda lahko pomeni tudi nov zagon gospodarstva.
Neposredno in posredno se na gradbeništvo
veže vsaj še 10 do 15 drugih gospodarskih panog.
Zagon renovacijskega procesa v gradbeništvu bi
tako prinesel številne pozitivne učinke.

NA POTEP ...
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BESEDILO: Ivan Pavlič (vir: knjiga MOJE TRBONJE IN TRBONJČANI, Katica Jeseničnik), FOTOGRAFIJI: prispeval Bogdan Brezovnik
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IZ TRBONJ NA SV. DANIJEL
OD LETA 2006 KRAJEVNA SKUPNOST TRBONJE VSAKO LETO OB PRAZNIKU DNEVA UPORA PROTI
OKUPATORJU, 27. APRILA ORGANIZIRA POHOD NA DANIJELSKI VRH. POHOD NA ZAČETKU POMLADI
JE SPROSTITEV ZA DUŠO IN TELO TER JE PO TEŽAVNOSTI PRIMEREN ZA VSAKOGAR, SAJ SE NE PREVEČ
ZAHTEVNA POT PREHODI V DOBRIH DVEH URAH.

K

rajevna skupnost Trbonje se razprostikuževa hiša, danes stoji gasilski dom, v katerem
ra od reke Drave do obronkov Pohorja.
je tudi večnamenska dvorana, glasbena soba in
Trbonje so idilična, lepa in prijetna vasica.
družabni lokal – Klub 112.
Hiše, tesno oprijete k cerkvi, ravnina, lep Graben
(trbonjski jarek) in vrh Danijela, ki se bohoti
Pohodniška pot nas vsako leto ob prazniku dneva upora proti okupatorju pelje od gasilskega
na tem delu Pohorja. Leži na desnem bregu reke
doma mimo cerkve Sv. Križa v središču vasi.
Drave, 7 kilometrov od Dravograda. V listinah
Prvič jo omenjajo v listinah
so Trbonje prvič omenjene v 11. stoletju, ko si je
šele 1668 leta v vuzeniNA REČNI TERASI LEŽI škem opravilniku, prvotna
šentpavelski samostan v
cerkev pa je bila zgrajena
Dravski dolini pridobival
VAS TRBONJE,
dosti prej. Cerkveni kronist
nova posestva. Dolga leta
je zapisal, da je na mestu
so Trbonje bile razen poHRIBOVITI DELI S
vezave z železnico in staro
današnje cerkve stala najKMETIJAMI PA JE
prej manjša kapela z lesemakadamsko cesto skoraj povsem odrezane od
stolpičem. Na oboku
NASELJE SVETI DANIJEL. nim
okoliških krajev. Čez reko
sedanje cerkve je napis:
Dravo je bil možen prevoz
»Postavljena sem bila 1642,
z brodom, ki pa pogosto ni vozil zaradi previsoke
povečana 1759«. Takoj za cerkvijo desno se pot
in deroče reke. Trbonjčanom se je leta 1989 ure(asfaltirana cesta) nadaljuje z blagim vzponom
sničila velika želja, čez reko Dravo so zgradili
nad Lavkovo kmetijo, še mimo nekaj hiš in kaj
most, ki je bistveno spremenil življenje krajanom
hitro pridemo do kmetije Zabernik in kmetije
Trbonj in Sv. Danijela ter jim odprl vrata v svet. Ob
Desetnik. Po ustnem izročilu naj bi kmetija dobila ime Desetnikovo zato, ker so v času fevdalizma
cerkvi Sv. Križa, na mestu, kjer je nekoč stala Mi-

tu pobirali desetino. Med potjo je občudovanja
vreden pogled na trbonjsko vas in jarek, ki pa se
vztrajno manjšata in se našim očem oddaljujeta.
Ob cesti ležeče kmetije se vrstijo ena za drugo
in nam kažejo svojo urejenost in domačnost. Po
nekaj sto metrih za turistično kmetijo Uršnik
zapustimo asfaltno cesto za hojo bolj prijazno
makadamsko do Božičeve kmetije, ki leži na
lepi razgledni točki na vzhodnem pobočju Sv.
Danijela ob cesti Trbonje – Sv. Danijel na 600 metrov nadmorske višine. Pot nadaljujemo mimo
ekološke kmetije Durnik, ki je znana po ekoloških kokošjih jajčkih, rženi in ajdovi moki, kruhu,
zelenjavi (solata, paradižnik, fižol, zelje), krompirju
in po uri hoje pridemo do kmetije Jenohat, ki
leži nad cesto na južnem pobočju, pod cerkvijo
Sv. Danijela. S kmetije je lep razgled proti dolini
Drave, zahodnemu območju Pohorja ter proti zahodu na Sleme in Uršljo goro.
Ob prihodu na Cviterško sedlo je za nami že pol
druga ura hoda in še zadnji vzpon mimo kmetije
Posrat, katere domače ime izvira iz starih rodov,
ki so nekoč živeli na tej domačiji. Beseda Posrat

je zloženka iz dveh pojmov. POS je pošta, RAT je
bil poštni svetnik v Dravogradu, ki je deloval za
območje Sv. Danijela. Po ustnem izročilu se je nekje v davnini zbirala pri Posratu pošta. Od Posrata
lahko izberemo pot po cesti ali pa ob gozdu do
podružnične cerkve Sv. Danijela. To ime zasledimo v listinah že 1408 in 1436 leta. Gotovo je
bila na hribu takrat že cerkev v čast temu svetniku, drugače se kraj ne bi tako imenoval (najprej
PALMBERG). Stoji na prelepi lokaciji, nekoliko
stran od Mežnarjeve domačije, na n. v. 838 m.
Ime kmetije izhaja še iz časa, ko je bila cerkev Sv.
Danijela farna cerkev, pri tej hiši pa je bila mežnarija. Farovž, v katerem je živel tudi župnik, pa je
stal okrog 400 m zahodno. Kraj, kjer je stal farovž,
se še danes imenuje »Gospodova Iadina.«
Vabljeni, da se nam pridružite v soboto, 27.
aprila 2013. Ob 8. uri se dobimo pred gasilskim
domom Trbonje. Po vzponu na vrh bo spominsko fotografiranje in okrepčilo za vse udeležence.
Organizator pohoda je krajevna skupnost Trbonje. Zaradi organizacije prosimo za prijavo na
telefon 031 406 826.

NAPOVEDUJEMO!
30.4. 2013
Ansambel SAŠA AVSENIKA
Kresovanje,
Ribiški dom

25.5. 2013
Ansambel MLADI DOLEJNCI
Dan mladostnosti,
Dvorec Bukovje

TRABERK FOLK GAVDE
Ob občinskem
prazniku:
5.7. 2013
Ribiški dom
6.7. 2013
Lukna
Ansambel POGUM

Ansambel FRANCA MIHELIčA

3.8. 2013
Ansambel
PETRA FINKA
Lukna
BONA TRADE
in

