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VSEBINA
Stičišče od 1. aprila do 30. aprila 2019

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

Fotografija na naslovnici: Zdenko Kupčič
Rok za oddajo vsebin za  majsko številko je 15. april 2019.

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, april 2019. 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. DO 30. APRILA  2019

Kotiček Občine Dravograd: OBČINSKA ČISTILNA AKCIJA - 6. april 2019

Napoved dogodka: IRSKI VEČER  Z D BRINCL BENDOM

Pretekli dogodek:  NAPEV, ODSEV  - SREČANJE PEVCEV LJUDSKIH PESMI IN GODCEV 

LJUDSKIH VIŽ KOROŠKE V DVORCU BUKOVJE

Bili smo tam

Obvestila

Promocija zdravja: POSKRBIMO ZA NAŠE MOŽGANE, POSKRBIMO ZA NAŠE ZDRAVJE

Ekologija: POMLADANSKA AKCIJA ZBIRANJA IN ODVOZA KOSOVNIH ODPADKOV
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Dogodek, na katerega lahko prinesete do 10 ko-
sov svojih starih oblačil in jih zamenjate za nove 
kose, je namenjen vsem, ki se zavedate, da kupo-
vanje vedno novih izdelkov in kopičenje neupo-
rabnega v domovih ne koristi naši denarnici niti 
našemu planetu. Imate polne omare oblačil, ki so 
kvalitetna, nosljiva in zanimiva, pa ste se jih nave-
ličali ali pa bi radi le naredili prostor? Po domače 
jih lahko ''zatavšate'' za nove, ali jih podarite dru-
gim. Več o dogodku lahko preberete na Facebook 
profilu: Klub koroških študentov.

Ob 18.00, Mladinski center Dravograd

Za zaključek pravljičnih ur bodo otroci spoznali 
medvedka, ki peče slovensko potico in njegovo 
slikanico, s pomočjo katere bralci izvedo marsi-
kaj o značilnostih Slovenije in kako speči potico. 
Otroci, ki so redno obiskovali pravljične ure, bodo 
prejeli tudi knjižno darilo.

Ob 16.30, Knjižnica Dravograd

Domačinka Lotka Nenadić spet ustvarja. V vseh 
letih se je nabralo veliko takšnih in drugačnih 
pirhov, več kot tisoč jih boste lahko občudovali 
na razstavi, ki bo tokrat v Infopisarni in v cerkvi 
sv. Vida. Letos je poudarek na pirhih za okrasitev 
drevesa. Razstava bo odprta do 28. aprila.
Ob 18.00, Infopisarna in cerkev sv. Vida
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STRAN Dogajanje v naslednjih tednih. Izbor edinstvenih dogodkov, ki jih gotovo ne bomo zamudili.

DAN ZA ... IZBOR PRIREDITEV IN DOGODKOV

BELO SE PERE NA 
DEVETDESET
sreda, 3. april

Ob svečanem zaključku bralne značke za odrasle, 
Korošci pa bukve beremo, so v Knjižnici Dravo-
grad v goste povabili Bronjo Žakelj, avtorico knji-
ge Belo se pere na devetdeset. Gre za pretresljiv 
in navdihujoč avtobiografski roman, v katerem 
avtorica opisuje svoje odraščanje, soočanje z iz-
gubo in boleznijo. Z njo se bo pogovarjala pesni-
ca in prevajalka Kristina Kočan. Zvesti bralci bodo 
na prireditvi prejeli knjižno in praktično darilo.

Ob 18.00, Knjižnica Dravograd

SPOMINSKA SVEČANOST 
PRI HUDOPISKU

Med pomembne zgodovinske dogodke v Dravo-
gradu  sodi tudi srečanje pri »Hudopisku«, kakor 
imenujemo spominsko slovesnost za padlimi 
branitelji, ki so skupaj z orožniki in graničarji v 
dneh od 6. do 9. aprila 1941, branili Dravograd 
pred napadi Nemcev. Hrabro tridnevno bojeva-
nje, smrt 23 padlih graničarjev, porušeni mostovi 
in drugi obrambni ukrepi niso mogli ustaviti na-
pada nemških enot, ki mu je nato sledilo kruto 
okupatorstvo tudi v Dravogradu. V kulturnem 
programu bodo sodelovali MoPZ DU Dravograd 
ter Godba na pihala Ojstrica. 

Ob 17.00, spomenik pri Hudopisku

NOSTALGIJA ZA 
IZGUBLJENIM ČASOM
ponedeljek, 8. april

Naši predniki so bili zaradi preživetja prisiljeni 
izdelovati različne izdelke iz materialov, ki so jih 
našli v neposredni bližini. Ker so bile prvotne na-
selbine ob bregovih rek in jezer, kjer so rasla ve-
činoma vrbova drevesa, so začeli iz vrbovih šib 
izdelovati preproste pripomočke za vsakdanjo 
rabo. Vukašin Lađič in Jože Pšeničnik tokrat pred-
stavljata posebno spretnost pletenja iz naravnih 
materialov. Na ogled bodo preproste košare, skle-
de, cekre pa tudi vrše in koške za lovljenje rib.

Ob 18.00, Galerija Fajči

TISOČ PIRHOV
ponedeljek, 15. april
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KKŠ TAVŠA
sobota, 20. april

POHODA OB PRAZNIKU
sobota, 27. april

Vabimo vas, da se udeležite tradicionalnega po-
hoda na Danijelski vrh ob prazniku dneva upora 
proti okupatorju. Zbirno mesto je pred gasilskim 
domom Trbonje. Za vse udeležence bo pripra-
vljen brezplačen topel obrok in pijača.  Zaradi 
organizacije prosijo za prijave na telefon 041 332 
895. Društvo upokojencev Dravograd pa vas vabi 
na pohod po Dravogradu. Zbirno mesto je pred 
Zdravstvenim domom. Pohoda sta ob vsakem 
vremenu.

Ob 8.00, pred Gasilskim domom Trbonje 
in Zdravstvenim domom Dravograd

MEDVEDEK PEČE 
SLOVENSKO POTICO
torek, 23. april

POSTAVLJANJE 
MAJSKEGA DREVESA
sobota, 27. april

Postavljanje mlajev je svoje čase potekalo ob 
vseh večjih dogodkih, mlaji pa so imeli različne 
funkcije in pomene. Takšno postavljanje mlaja, 
kot ga poznamo danes, se je prvič zgodilo leta 
1919. Za ohranjanje običaja bodo tokrat poskrbe-
li člani PGD Dravograd v sodelovanju z JZ Dravit,  
TD in KS Dravograd, zato vas vabijo, da se jim pri-
družite pri postavitvi majskega drevesa. Za pijačo 
in jedačo bo poskrbljeno.
Ob 15.00, Gasilski dom Dravograd

petek, 5. april



KOŠARKA – 2. SKL skupina 1D  
pionirji U-15 
DRAVOGRAD KOROŠKA B : BRANIK B
Ob 10.00, Dvorana ŠPiC D

NOGOMET –  CICIBANI U-9 7:7 KOROŠKA 
NŠ DRAVOGRAD : NŠ NK RADLJE                                
Ob 9.30, Športni center Dravograd

NOGOMET - STAREJŠI DEČKI U-15  B 
MNZ MARIBOR 
NŠ DRAVOGRAD : NŠ ŠENTILJ
Ob 11.00, Športni center Dravograd

KOŠARKA – 2. SKL skupina 1D - 
pionirji U-15     
DRAVOGRAD KOROŠKA B : PREBOLD
Ob 9.00, Dvorana ŠPiC D

NOGOMET –  CICIBANI U-9 7:7 KOROŠKA 
NŠ DRAVOGRAD : NK KOROTAN                                             
Ob 9.30, Športni center Dravograd

NOGOMET – MLAJŠI DEČKI 1 U-13 
NŠ DRAVOGRAD : NŠ MIKLAVŽ                                      
Ob 11.00, Športni center Dravograd

KOŠARKA – 2. SKL skupina 1C-
pionirji U-15   
DRAVOGRAD KOROŠKA A : I TEAM
Ob 11.00, Dvorana ŠPiC D

NOGOMET 2. SML in 2. SKL
NŠ DRAVOGRAD : nasprotnik še ni znan 
(odvisno od uvrstitve na lestvici)
Ob 13.00 in ob 15.00, ŠC Dravograd

NASTOP GLASBENE SKUPINE UP IZ 
SELNICE OB DRAVI
Gostje prihajajo iz Selnice ob Dravi.
Ob 15.00, Koroški dom starostnikov Črneče

KNJIŽNE MIŠICE
Debatni krožek dijakov Gimnazije Ravne 
na Koroškem. V debatnem krožku so-
delujejo zlati bralci OŠ Neznanih talcev 
Dravograd in OŠ Šentjanž pri Dravogradu. 
Tokrat bo poudarek na poslušanju in izgo-
vorjeni besedi v pripovedovanju.
Ob 13.00, Knjižnica Dravograd

NOSTALGIJA ZA IZGUBLJENIM ČASOM
Odprtje razstave avtorjev  Vukašina Lađića 
in Jožeta Pšeničnika. Več na strani 4.
Ob 18.00, Galerija Fajči v Trgu 4. julija

KONCERT GLASBENE ŠOLE SLOVENJ 
GRADEC IN SLOVENSKE GLASBENE 
ŠOLE DEŽELE KOROŠKE
Nastopajo učenci obeh glasbenih šol. Pri-
reditelj je Slovenska glasbena šola dežele 
Koroške.
Ob 18.00,  Kulturni dom Pliberk

MELODIJE SVETA – KONCERT
Nastopa Ženski pevski zbor »Trta« - Žitara 
vas. Prireditelj je Slovensko prosvetno 
društvo »Trta« - Žitara vas.
Ob 19.30,  Kulturni dom Pliberk

KOŠARKA – 4. SKL – ČLANI
DRAVOGRAD KOROŠKA : IVANČNA 
GORICA
Ob 20.00, Dvorana ŠPiC DBELO SE PERE NA DEVETDESET

Predstavitev knjige Bronje Žakelj ob sve-
čanem zaključku bralne značke za odrasle 
»KOROŠCI PA BUKVE BEREMO«. Zvesti bral-
ci bodo prejeli knjižno in praktično darilo. 
Več o tem na strani 4.
Ob 18.00, Knjižnica Dravograd

Športni dogodki

Turizem, zabava

Mladinske dejavnosti

Drugi dogodki

IZBOR PRIREDITEV IN DOGODKOV V BARVAH

Kulturni dogodki
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STRAN Terminski razpored prireditev in dogodkov v občini Dravograd

SREDA, 3. april

ČETRTEK, 4, april

IZDELAVA CVETNONEDELJSKEGA 
SNOPA
TD Dravograd vabi, da se jim pridružite pri 
tradicionalni prireditvi.
Ob 10.00, cerkev sv. Vida

ROMEO IN JULIJA
Nastopa Ensemble Linde. Režija: Imke 
Logear-Thiessen. Prireditelj je Kulturni dom 
Pliberk.
Ob 19.00,  Kulturni dom Pliberk
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PETEK, 12. april

SOBOTA, 13. april

IRSKI VEČER
Večer irske glasbe s skupino D Brincl bend. 
Vstopnine ni, skupina pa zbira prostovolj-
ne prispevke. Več o tem na strani 12.
Ob 20.00, Dvorec Bukovje

TOREK, 9. april

KOLEDAR PRIREDITEV IN DOGODKOV od 1. do 30. aprila 2019

NEDELJA, 7. april

PONEDELJEK, 8. april

OMIZJE MUZIKANTOV  - 
MUZIKANTENSTAMMTISCH
Nastopili bodo glasbeniki z obeh strani 
meje. Prireditelja je Kulturni dom Pliberk.
Ob 19.00,  Kulturni dom Pliberk

NEDELJA, 14. april

PONEDELJEK,  15. april
TISOČ PIRHOV 
Odprtje razstave pirhov in drugih veliko-
nočnih izdelkov Lotke Nenadić. Razsta-
vljenih bo preko 1000 pirhov od začetka 
njenega ustvarjanja pa vse do danes. 
Podrobnosti na strani 4.
Ob 18.00, Infopisarna in cerkev sv. Vida

SPOMINSKA SVEČANOST PRI 
HUDOPISKU
V programu bodo nastopili MoPZ DU 
Dravograd in Godba na pihala Ojstrica. 
Več na strani 4.
Ob 17.00, spomenik pri Hudopisku

ODPRTJE RAZSTAVE JANJE MAVRIN
Prireditelj je Kulturni dom Pliberk.
Ob 18.30,  Kulturni dom Pliberk

PETEK, 5. april

NOGOMET - STAREJŠI DEČKI U-5-vzhod 
NŠ DRAVOGRAD : ŠAMPION
Ob 11.00, Športni center Dravograd

SOBOTA, 6. april

JAGODE MLADOSTI IN ZDRAVILNI 
UČINKI BREZE
Predavanje Aleša Novaka in Jerneje 
Tovšak. Na predavanju bosta predstavila 
načine pridelave in zdravilne učinke goji 
jagod in brezovega soka.
Ob 17.00, Knjižnica Dravograd

SREDA, 10. april

ČETRTEK, 11. april
MUTASTI MUZIKANT 
Igra v izvedbi KUD Svitanje.
Ob 16.00, Koroški dom starostnikov Črneče

50 ODTENKOV ŽENSKE - ABONMA
Nastopa Talija teater, Ljubljana. Priredi-
telja sta Slovenska prosvetna zveza in 
Kulturni dom Pliberk.
Ob 19.30,  Kulturni dom Pliberk



POSTAVLJANJE MAJSKEGA DREVESA
PGD Dravograd v sodelovanju s TD in KS 
Dravograd vabijo vse občane, da se jim 
pridružijo pri postavitvi majskega drevesa. 
Za pijačo in jedačo bo poskrbljeno.
Ob 15.00, pred Gasilskim domom 
Dravograd

VELIKONOČNI KONCERT GODBE NA 
PIHALA OJSTRICA 
Gostja koncerta bo Saša Zamernik.
Ob 18.00, Dvorana ŠPiC D

MOVE4FUN FESTIVAL
Šov z mladimi talenti, pevci, akrobati. 
Prireditelj je Kulturni dom Pliberk.
Ob 18.00,  Kulturni dom Pliberk

NOGOMET –  CICIBANI U-9 
7:7 KOROŠKA 
NŠ DRAVOGRAD : ND SLOVENJ 
GRADEC                            
Ob 9.30, Športni center Dravograd

NOGOMET - STAREJŠI DEČKI U-15  B 
MNZ MARIBOR 
NŠ DRAVOGRAD : NK KOROTAN
Ob 11.00, Športni center Dravograd

NOGOMET – STAREJŠI CICIBANI U-11 
7:7 A+B KOROŠKA 
NŠ DRAVOGRAD : NK PECA
Ob 15.00, Športni center Dravograd

MEDVEDEK PEČE SLOVENSKO POTICO
Zaključek pravljičnih ur za otroke, kjer 
se bodo seznanili s slikanico Tine Orter. 
Podrobnosti na strani 5.
Ob 16.30, Knjižnica Dravograd

BRANJE OB KAVI
Si z branjem popestrite dolgočasne dni? 
Vas knjiga popelje v domače, morda tuje 
kraje, na srečanja z zanimivimi ljudmi? Ste 
se že pridružili branju za odrasle KOROŠCI 
PA BUKVE BEREMO? Na srečanjih ob kavici 
bomo predstavljali in se pogovarjali o 
knjigah, ki ste jih prebrali in jih želite pripo-
ročiti drugim. Vabita Društvo upokojencev 
Dravograd in Knjižnica Dravograd.
Ob 10.00, Knjižnica Dravograd

Terminski razpored prireditev in dogodkov v občini Dravograd
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SOBOTA, 20. april
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NEDELJA, 28. april

TOREK, 23. april

KOLEDAR PRIREDITEV IN DOGODKOV od 1. do 30. aprila 2019

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

NOGOMET 2. SML in 2. SKL
NŠ DRAVOGRAD : nasprotnik še ni znan 
(odvisno od uvrstitve na lestvici)
Ob 14.00 in ob 16.00, Športni center 
Dravograd

KKŠ TAVŠA
Tavšanje ohranjenih oblačil. Več o tem 
dogodku lahko preberete na Facebook 
profilu Klub koroških študentov in na 
strani 5.
Ob 18.00, Mladinski center Dravograd

ČETRTEK, 18. april

PONEDELJEK, 22. april
NOGOMET – STAREJŠI CICIBANI U-11 
9:9
NŠ DRAVOGRAD : NŠ PESNICA -
JARENINA
Ob 9.00, Športni center Dravograd

NOGOMET – MLAJŠI DEČKI 1 U-13 
NŠ DRAVOGRAD : NŠ NK RADLJE
Ob 11.00, Športni center Dravograd

SREDA, 24. april
KOŠARKA – 2. SKL skupina 1C - 
pionirji U-15 
DRAVOGRAD KOROŠKA A : SANI 
BISTRICA
Ob 16.45, Dvorana ŠPiC D

ČETRTEK, 25. april
OSREDNJA OBČINSKA PROSLAVA OB 
DNEVU UPORA PROTI OKUPATORJU
Scenarij proslave, ki ohranja spomin na 
ustanovitev Osvobodilne fronte slovenske-
ga naroda, bo pripravil Vlado Mrzel.
Ob 18.00, Dvorec Bukovje

SOBOTA, 27. april
POHOD NA DANIJELSKI VRH OB DNEVU 
UPORA PROTI OKUPATORJU
KS Trbonje vabi na tradicionalni pohod. 
Podrobnosti preberite na strani 5.    
Ob 8.00, pred gasilskim domom v 
Trbonjah

TRADICIONALNI REKREATIVNI POHOD 
UPOKOJENCEV IN OSTALIH KRAJANOV 
Vabi DU Dravograd v sodelovanju s števil-
nimi drugimi društvi. Več na strani 5.    
Ob 9.00, pred Zdravstvenim domom 
Dravograd

V soboto, 13. aprila 2019.

Pred cerkvijo sv. Vida v
Dravogradu.

Od 10. ure dalje.

Vabimo,
Turistično društvo Dravograd



KOTIČEK OBČINE DRAVOGRAD
Obvestila in informacije občinske uprave
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OBČINSKA ČISTILNA AKCIJA 
6. april 2019

Občina Dravograd bo skupaj s KS Črneče, KS Dravograd, KS Libeliče, KS Šentjanž pri Dravo-
gradu in KS Trbonje, 6. aprila 2019, z začetkom ob 8. uri, organizirala prostovoljno akcijo 
čiščenja naselij v občini Dravograd. Udeleženci akcije boste na zbirnih mestih v krajevnih sku-
pnostih prejeli vrečke za smeti, zaščitne rokavice in ob zaključku malico.   

Akcija bo potekala v vsakem vremenu, zato vas vljudno prosimo, da se primerno oblečete 
in poskrbite za svojo lastno varnost. Čistili bomo predvsem razpršene komunalne odpadke 
po naseljih v občini, ob sprehajalnih in kolesarskih poteh, ob lokalnih in gozdnih cestah ter 
bregovih rek. 

Odpadke bomo zbirali ločeno:
-  odpadno komunalno embalažo, 
-  steklo, 
-  ostali mešani komunalni odpadki. 
Zbrane odpadke bo odpeljalo Javno komunalno podjetje Dravograd d.o.o., tel. št. 02 87 21 
110.

Zbirna mesta in kontakti:

Gasilski dom Črneče, KS Črneče, predsednik: Marko KOGELNIK, GSM: 031 619 306, e-naslov: 
kscrnece@gmail.com.

Gasilski dom Dravograd - ŠPiC D, KS Dravograd, predsednik: Ferdo ABRAHAM, GSM: 041 
714 844,  e-naslov: ks.dravograd@kanet.si in podpredsednik Miran KAISER, GSM: 051 262 346.

Gasilski dom Libeliče, KS Libeliče, predsednik: Jože PŠENIČNIK, GSM: 051 386 591, e-naslov: 
krajevnaskupnost@libelice.si.

Dom zveze borcev Šentjanž, KS Šentjanž pri Dravogradu, predsednica: Irena VRHOVNIK, 
GSM: 051 356 802, e-naslov: ks.sentjanzpridravogradu@gmail.com.

Gasilski dom Trbonje, KS Trbonje, Predsednik: Bogdan BREZOVNIK, GSM: 031 406 826, 
e-naslov: ks.trbonje@gmail.com.

Ribiški dom Dravograd, Koroška ribiška družina, Robert PREGLAU, GSM: 041 248 254.

Koordinator akcije je  Miran BREG, tel. št. 041 371 032, e-naslov: miran.breg@dravograd.si.  

Spoštovane občanke in občani, vljudno vas vabimo, da se v soboto 6. aprila 2019 pridruži-
te občinski čistilni akciji. Hvala za vaše sodelovanje.

DRUŠTVO UPOKOJENCEV DRAVOGRAD 
in 

KRAJEVNA SKUPNOST DRAVOGRAD

v sodelovanju z 

- ZVEZO ZDRUŽENJ BORCEV  ZA VREDNOTE NOB OO  DRAVOGRAD, 
- ZDRUŽENJEM VETERANOV VOJNE ZA SLOVENIJO OO DRAVOGRAD,

- ZDRUŽENJEM ČASTNIKOV SLOVENIJE OO DRAVOGRAD, 
- POLICIJSKIM  VETERANSKIM  DRUŠTVOM »SEVER« ZA KOROŠKO,

  ODBOR DRAVOGRAD, 
- PRAPORŠČAKI DOMOLJUBNIH ORGANIZACIJ KOROŠKE, 

- DRUŠTVOM DIABETIKOV »POLŽKI« DRAVOGRAD

v  a  b  i  j  o    n a

TRADICIONALNI REKREATIVNI POHOD UPOKOJENCEV
 IN OSTALIH KRAJANOV 

V SOBOTO, 27. APRILA 2019, ob 9. uri.

ZBEREMO SE  PRED ZDRAVSTVENIM DOMOM. POT NAS BO VODILA DO GRADU, 
NATO PO GOZDNI POTI NA VIČ, DO KMEČKEGA TURIZMA VRAJENK, KJER BO ZA 
VSE UDELEŽENCE ORGANIZIRANA MALICA. VRAČALI SE BOMO PO OBVOZNICI 

NA SPODNJI VIČ IN PO KOLESARSKI STEZI DO DRAVOGRADA. DOLŽINA 
POHODA JE 3,5 KM NA ENO STRAN. PRIPOROČAMO PRIMERNO OBUTEV IN 

POHODNE PALICE.

PROSIMO,  DA UDELEŽBO POTRDITE DO TORKA, 23. APRILA 2019, 
NA TELEFON  02 87 83 747, 031 387 660, 041 714 844.

POHOD BO V VSAKEM VREMENU.
PRISRČNO VABLJENI!

DU DRAVOGRAD



IRSKI VEČER  Z D BRINCL BENDOM 

V POZDRAV POMLADI BOMO  V DVORCU BUKOVJE GOSTILI SKUPINO D BRINCL BEND - PETČLANSKO ZA-
SEDBO, KI JO POLEG PRIJATELJSTVA POVEZUJE TUDI LJUBEZEN DO GLASBE. Z INSTRUMENTALNIMI IN 
VOKALNIMI MOJSTRI, KI PRIHAJAJO IZ VSE SLOVENIJE, SE BOMO Z GLASBO PODALI PO ZELENI IRSKI.

nastop popestrijo z razkrivanjem bolj ali 
manj znanih dejstev o zelenem otoku in na 
ta način poskrbijo za popoln preplet dveh 
različnih (in tudi precej podobnih) kultur.

Preigravajo tradicionalne irske pesmi, v pro-
gramu imajo tako umirjene irske inštrumen-
talne skladbe, kot tudi živahnejše pivske pe-
smi, ki bodo ta večer še bolj prišle do izraza. 
Kombinacija irske živahnosti in keltske zasa-
njanosti vas v svežem pomladanskem razpo-
loženju zagotovo ne bo pustila hladnih. 

Skupina nastopa v naslednji zasedbi: Simo-
na Bevk (vokal, kitara), Sašo Debelec (kon-
trabas), Florence Gacoin-Marks (irske pišča-
li, ustna harmonika), Minca Marolt (violina, 
vokal) in Jure Preglau (bodhran, vokal) vam 
bodo tako pripravili prijetno glasbeno izku-
šnjo. Tradicionalna irska glasba je telesno 
doživetje: hočeš nočeš, se začneš premika-
ti, ploskati, plesati. Prav za to pa pri tradici-
onalni glasbi tudi gre: da se pridružiš in se 
zabavaš. 

Vabljeni torej v Dvorec Bukovje v petek, 12. 
aprila ob 20. uri na večer irske glasbe s sku-
pino D Brincl Bend. Vstopnine ni, skupina pa 
zbira prostovoljne prispevke.

Sicer pa skupino D Brincl Bend  redni obi-
skovalci naših dogodkov že dobro poznajo, 
saj že skoraj desetletje preigrava tradicio-
nalno irsko glasbo. Ugotovili so, da se ži-
vahnost in poskočnost irske glasbe dobro 
pokriva z nekaterimi slovenskimi ljudskimi 
pesmimi, zato jih nemalokrat združijo. Svoj 

I rska je dežela piva in glasbe, radoživih in 
veselih ljudi, keltskih legend in humorja. 
Spoznajte jo skozi glasbo, ki nam jo bo 

približal D Brincl Bend, ki iz čistega veselja 
in ljubezni do irske glasbe preigrava različne 
irske pesmi – od instrumentalnih do vokal-
nih. Kitara, violina, harmonika, irski boben in 
bas so glavni inštrumenti, ki jih boste slišali 
povezane z njihovimi vokali, gostujejo pa še 
banjo, irska piščalka ter najrazličnejša tolkala.
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NAPOVED DOGODKA
BESEDILO:  Jure Preglau, FOTOGRAFIJA:  D Brincl Bend

VEČER  IRSKE GLASBE 
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Dvorec Bukovje, petek, 12.4., ob 20.00
Vstopnine ni, skupina zbira prostovoljne prispevke.

Območna izpostava Dravograd

www.dravit.si



10. MARCA SMO V DVORCU BUKOVJE GOSTILI SEDEM SKUPIN, KI SE UKVARJAJO S POUSTVARJANJEM 
LJUDSKEGA PETJA IN GLASBE IZ CELOTNE KOROŠKE

Letos so se na srečanju predstavili Ljud-
ski pevci KD Trlice iz Razborja, skupi-
na Šajke iz Vuhreda, Družina Sovinc iz 
Razborja, Ribniški fantje iz Ribnice na 
Pohorju, ansambel Diaton KD Muta-
-Vuzenica, Ženska vokalna skupina De-
teljica KUD Prežihov Voranc Ravne na 
Koroškem in Vesele kmetice Mežiške do-
line iz Aktiva kmečkih žena Mežiške doline.

Srečanje je potekalo pod okriljem Javnega 
sklada RS za kulturne dejavnosti, Območne 
izpostave Dravograd. Strokovna spremlje-
valka srečanja je bila dr. Urša Šivic, ki je po 
srečanju opravila tudi razgovor z vodji sku-
pin, za vsako skupino pa je poslala tudi pisno

oceno. Ko bodo ogledana vsa srečanja po 
Sloveniji, se bodo strokovni spremljevalci na 
podlagi posnetkov tudi odločili, kdo bo na-
stopil na državnem srečanju.

S rečanje ljudskih pevcev in godcev je 
namenjeno vsem, ki se ukvarjajo s po-
ustvarjanjem starih ljudskih pesmi in 

viž, katere se ohranjajo s prenašanjem iz rod 
v rod. Vsi, ki se prijavijo na srečanje morajo 
izpolnjevati kriterije iz razpisa. Izvajati morajo 
stare ljudske pesmi ali viže na način, kot so 
jih peli in igrali pred davnimi leti. Uporabljajo 
se lahko samo inštrumenti, ki so jih upora-
bljali včasih.
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PRETEKLI DOGODEK
BESEDILO:  Robert Preglau, FOTOGRAFIJE:  Robert Preglau

NAPEV, ODSEV-SREČANJE PEVCEV 
LJUDSKIH PESMI IN GODCEV 
LJUDSKIH VIŽ KOROŠKE
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OBVESTILA
Obvestila društev in drugih organizacij

KEGLJANJE - OBČINSKA LIGA

•  Sobota, 6.4. 2019 -  - posamezno in dvojice 3. kolo      
•  Sobota, 13.4. 2019  - posamezno in dvojice 4. kolo
•  Sobota, 20.4. 2019 -posamezno 5. kolo
Tekme ob sobotah se pričnejo ob 14. uri, na kegljišču Športnega centra Dravograd.

KEGLJANJE - PRVOMAJSKI NOČNI TURNIR V KEGLJANJU
Petek, 26.4., sobota 27.4. in nedelja 28.4.2019. Kegljišče Dravograd od 16. ure dalje. 
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PLANINSKO DRUŠTVO DRAVOGRAD

GORA OLJKA (734 m) - sobota, 6. april 2019
Vodnik in prijave:  Daniel Gorišek, 040 239 474 ali danilo.gorisek@gmail.com .  
Tura:  lahka nezahtevna pot (L), 4 ure hoje.
Prevoz: z osebnimi avtomobili.
Opis ture: Gora Oljka je osamel in markanten hrib v Spodnji Savinski dolini.  Na hribu je cerkev sv. 
Križa in planinski dom. Izhodišče pohoda bo kraj Šmartno ob Paki. Od tam gremo skozi vas Rečica 
ob Paki, od koder je dobro označena pot na vrh hriba, ki poteka deloma po cesti, kolovozih in po  
urejenih poteh. S hriba je lep razgled na Spodnjo Savinsko dolino od Letuša do Celja, del Zgornje 
Savinske doline z Mozirjem in del Šaleške doline z Velenjem. Na  jugu se vidi Posavsko hribovje, na 
zahodu Menina, Golte, Smrekovec in Raduha, na severu pa Peca, Uršlja, Pohorje in Paški Kozjak. 
Pomladanski pohod je nezahteven in lep uvod v planinsko sezono. Poteka po nezahtevnih terenih 
-  po lahki označeni poti, ki traja v obe smeri skupaj s postankom na vrhu manj kakor 4 ure. Pohod je 
primeren za pohodnike vseh starosti.

ŽERJAV – LOVSKA KOČA DUKLES – JAZBINA - nedelja, 28. april 2019
Vodnik in prijave:  Jože Kladnik 051 684 192 ali jozef.klad@gmail.com.  
Tura:  lahka nezahtevna pot (L), 4 ure hoje.
Prevoz: z osebnimi avtomobili.
Opis ture: Zberemo se pred občino Dravograd in se z osebnimi avtomobili odpeljemo do Žerjava, 
tu se začne pohod. Povzpnemo se na greben Pogorevca in po grebenu nadaljujemo pot do Lovske 
koče Dukles, med potjo so bogata rastišča vresja, velikega jegliča (avrikelj)  in planinskega cvetja. Na 
skalnem pobočju se razprostirajo rastišča z lepimi rumenimi cvetovi avriklja, ki je zaščiteno planinsko 
cvetje. Pri lovski koči sledi počitek in spust v dolino Jazbine in povratek v Žerjav na izhodišče poti.

NOGOMET - ONL DRAVOGRAD

•  Nedelja, 7.3. 2019 - 1. krog                                        •  Nedelja, 14.1. 2019 - 2. krog
•  Nedelja, 28.4. 2019 - 3. krog                                     

Prva tekma se prične ob 9. uri in druga ob 10.10 uri na igriščih v ŠC Dravograd, v Libeličah  in na Viču.
KNJIŽNICA DRAVOGRAD

23. APRIL - SVETOVNI DAN KNJIGE IN AVTORSKIH PRAVIC
Ob slovenskih in svetovnih dnevih knjige novim članom poklanjamo brezplačno enoletno 
članstvo, vsi člani pa lahko predolgo izposojeno gradivo vrnejo brez zamudnine.

MLADINSKI CENTER DRAVOGRAD

URADNE URE MLADINSKEGA CENTRA DRAVOGRAD - vsak delovni dan od 12:00 – 15:00
Mladinski center bo od aprila dalje odprt za vse osnovnošolce, ki čakajo na šolske prevoze ali 
izven šolsko aktivnost. Mlade in aktivne Dravograjčane vabimo v sodelovanje z MC Dravograd, 
kjer se bomo s skupnimi močmi zavzemali za boljše pogoje mladih v naši občini.

POMOČ PRI PISANJU DOMAČIH NALOG ZA OSNOVNOŠOLCE - od ponedeljka do četrtka od 13.00 
do 15.00. 
Zaradi hitrega tempa življenja staršev in otrok smo se v Mladinskem centru Dravograd odločili, 
da ponudimo pomoč pri rednem pisanju domačih nalog iz matematike, fizike in slovenščine 
pri tem bomo sledili tekočim vsebinam in se pripravljali na kontrolne naloge. Za več informacij 
nas kontaktirajte na   mladinskicenter.dr@gmail.com ali na telefonsko številko  040 671 690.

VADBA ZA ZDRAVO HRBTENICO - vsak torek in četrtek  ob 8.30.
Vadba je namenjena vsem, ki so že kdaj čutili bolečine v predelu trupa in tistim, ki se zavedajo 
pomena zdrave hrbtenice ter vaje izvajajo preventivno. Blažimo, lahko tudi odpravljamo bolečine 
hrbta, vratu in ramen, omilimo težave, ki spremljajo osteoporozo. Z vadbo boste okrepili hrbtne in 
trebušne mišice, razgibali sklepe hrbtenice in okončin in se naučili vzravnane in pravilne drže. Vadba 
je namenjena vsem starostim in se prilagaja posameznikovi fizični pripravljenosti. Potrebujete ležal-
no podlogo, udobna oblačila ter steklenico vode. Na vadbo se je potrebno predhodno najaviti na 
telefonsko številko: 040 671 690  (Jasna).

VADBA MAMIC Z DOJENČKI  - vsak torek in četrtek ob 10.00.
Vadba je primerna za mamice in dojenčke od 1. meseca starosti pa do 12. meseca. Sestavljena 
je iz poporodnih vaj za okrepitev maminega telesa ter preprostih vaj za dojenčka. Več informa-
cij na telefonski številki: 040 671 690  (Jasna).

Zbiranje informacij o prireditvah in dogodkih se posreduje najkasneje do 15. v mesecu:
Robert Preglau, e-pošta: robert.preglau@jskd.si, telefon: 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

KULTURNI DOM PLIBERK

PLIBERŠKI GOSPODARSKI SEJEM NA SEJMIŠČU - od petka, 26. do nedelje, 28. 04. 2019
Slikarska razstava: Gospodarstvo in umetnost.  
Prireditelj: Gospodarsko združenje Pliberk.
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POSKRBIMO ZA NAŠE MOŽGANE, 
POSKRBIMO ZA NAŠE ZDRAVJE

T    retji teden marca posvečamo enemu naj-
bolj zanimivih organov v našem telesu. 
Gre za organ, ki ga sestavlja  približno sto 

milijard živčnih celic, za svoje delovanje pa po-
rabi petino kisika, ki je na voljo telesu. Čeprav 
zavzema le petdesetino skupne telesne mase, 
življenje brez njega sploh ne bi bilo mogoče!

Seveda govorimo o možganih. Možgani so del 
našega osrednjega živčnega sistema, ki so kljub 
svoji majhnosti zelo kompleksni in nenehno iz-
vajajo številne zahtevne naloge. Možgani nam 
pomagajo pri zaznavanju zunanjega sveta – 
omogočajo nam na primer, da lahko slišimo in 
prepoznamo svojo najljubšo pesem, okušamo in 
vonjamo različne jedi ter vidimo barve in pred-
mete. Možgani nam pomagajo tudi pri tem, da 
na ulici prepoznamo prijatelja ali znanca, da se 
lahko z njim pogovarjamo o tem, kaj smo poče-
li včeraj ali kje smo preživeli poletne počitnice, 
kam smo namenjeni ter kako bomo pripravili 
današnje kosilo. Ko končamo naš pogovor, so 
možgani tisti, ki nas opomnijo, da ne zdrvimo 
brezglavo čez cesto. Možgani nam pomagajo pri 
varovanju tudi pred drugimi nevarnostmi in nam 
pomagajo, da se v svetu kar najbolje znajde-
mo. Vse te in še številne druge naloge opravljajo 
ves čas, tudi takrat, ko na to sploh nismo po-
zorni – ko dihamo ali nam bije srce, denimo. 

Zdravi možgani nam torej omogočajo kako-
vostno življenje. A zaradi številnih sprememb, 
ki smo jim priča v sodobnem svetu, Svetov-
na zdravstvena organizacija napoveduje vse 
več bolezni možganov in motenj v njihovem 
delovanju. Slednje, ki se kažejo kot različne 
nevrološke ali psihiatrične bolezni (npr. de-
menca, možganska kap, epilepsija ali depresija), 

postajajo veliko breme tako za posameznike, nji-
hove svojce kot celotno družbo. Pri nas so tudi 
najpomembnejši zdravstveni problem.

Kaj lahko storimo?
Da bi naši možgani čim dlje delovali čim učinko-
viteje, je potrebno, da jim namenjamo zadostno 
skrb. Kaj lahko storimo? Velik del odgovora na to 
vprašanje se skriva v zdravem življenjskem slo-
gu, ki ga spodbujamo tudi v Centru za krepitev 
zdravja. 

Dobro je, da skrb posvečamo tako našemu fizič-
nemu kot duševnemu dobremu počutju. Tukaj je 
nekaj napotkov: 
•  Za nemoteno delovanje možganov je zelo 
pomembno spanje. To mora biti redno, dovolj 
dolgo in kakovostno, da pozitivno vpliva na šte-
vilne procese, ki se dogajajo v možganih. Spanje 
možganom omogoča tudi počitek in utrjevanje 
spomina, poleg tega pa se lahko s primernim 
spanjem zmanjšamo tudi možnost za pojav ne-
katerih bolezni ali zapletov. Količina spanja, ki jo 
potrebujemo, je odvisna od številnih dejavnikov, 
v povprečju pa si za spanje vsako noč vzemimo 
sedem ur. 
•  Veliko lahko za možgane naredimo tudi s te-
lesno dejavnostjo. Ta je pomembna za prekr-
vavljenost možganov, zdravo delovanje mož-
ganskih celic in krepitev povezav med njimi. S 
telesno dejavnostjo krepimo tudi naše dobro 
počutje in telesno zdravje ter, podobno kot s 
spanjem, preprečujemo nastanek številnih bole-
zni. Odrasli bodimo aktivni vsaj pol ure na dan, 
otroci pa naj se gibajo eno uro dnevno. Izberimo 
aktivnost, ki nam odgovarja.

PROMOCIJA ZDRAVJA
BESEDILO: Mojca Šipek, dipl. psiholog in Lea Rebernik, dipl.m.s., FOTOGRAFIJA:  https://krepimozdravje.si/

•  Vzemimo si čas zase. Počnimo stvari, v katerih 
uživamo in s katerimi lahko ''razmigamo'' mož-
gane – posvetimo se družabnim aktivnostim, 
pogovorom in debatam, igrajmo družabne igre, 
pletimo ali kvačkajmo, udeležimo se kakšnega 
tečaja ali se učimo novega jezika, plešimo, bar-
vajmo, sodelujmo pri gledaliških predstavah ali 
koncertih, vrtnarimo ali poglejmo kakšno od-
dajo. Delovanje možganov spodbujamo tudi z 
različnimi aktivnostmi, kot so reševanje križank, 
sudokujev, rebusov in logičnih ugank. Sprostimo 
se in razbremenimo.

S pozitivnimi spremembami lahko osvojimo 
in krepimo zdrave navade. Poleg dobrega tele-
snega in duševnega počutja bomo tako dobro 
poskrbeli tudi za delovanje tako zahtevnih, a ču-
dovitih možganov.

Pri tem smo vam lahko v spodbudo in pomoč 
tudi na Centru za krepitev zdravja, kjer se lahko 
brezplačno udeležite različnih delavnic za 
krepitev fizičnega in duševnega zdravja, npr.:
• Zdrav življenjski slog,

• Dejavnik tveganja,
• Zvišane maščobe v krvi,
• Zvišan krvni sladkor,
• Sladkorna bolezen tipa 2,
• Zdrava prehrana,
• Zdravo hujšanje,
• Pomoč pri opuščanju kajenja,
• Ali sem fit?,
• Gibam se,
• Tehnike sproščanja,
• Podpora pri spoprijemanju s stresom,
• Podpora pri spoprijemanju z depresijo,
• Podpora pri spoprijemanju s tesnobo. 

Podrobnosti o teh in ostalih delavnicah, ki pote-
kajo v našem centru, najdete tudi na naši spletni 
strani https://krepimozdravje.si/ (pod zavihkom 
''Delavnice in termini''). 

ZD Dravograd, na spletni strani www.zd-dravo-
grad.si, pod rubriko KREPITEV ZDRAVJA, o aktual-
nih dogodkih pa pod rubriko AKTUALNO.

VABLJENI



POMLADANSKA AKCIJA ZBIRANJA IN 
ODVOZA KOSOVNIH ODPADKOV

O bčina Dravograd in Javno komunalno 
podjetje Dravograd obveščata obča-
ne občine Dravograd, da organizirata 

SPOMLADANSKO AKCIJO ODVOZA KO-
SOVNIH ODPADKOV IZ GOSPODINJSTEV. 
Potek akcije v času od  1.4. do 5.4. 2019

Kosovne odpadke bomo zbirali v kontejnerje. 
Na vsaki spodaj navedeni lokaciji bodo posta-
vljeni trije kontejnerji velikosti 5-6m3 po spo-
daj navedenem urniku, in sicer:
1. kontejner namenjen zbiranju pohištva, 
večjih kosov lesa, preprog in vzmetnic;
2. kontejner namenjen zbiranju odpadnih 
kovin in velikih gospodinjskih aparatov;
3. kontejner za zbiranje večjih kosov plasti-
ke in druge embalaže.

Vsa zbirna mesta bomo nadzorovali, zato vas 
prosimo, da zgoraj navedene kosovne odpad-
ke primerno ločite, v nasprotnem primeru jih 
ne bomo sprejeli. Po izteku navedenega časa 
zbiranja kosovnih odpadkov bomo kontejner-
je umaknili in akcijo zaključili.

Poudarjamo, da ne bo možno oddati meša-
nih komunalnih odpadkov, BIO odpadkov in 
zelenega odreza ter vseh nevarnih odpadkov 
(tudi gradbenih odpadkov). Navedene odpad-
ke lahko oddajate celo leto v Zbirnem centru 
Otiški Vrh, ki obratuje vsak dan od PO-PE od 
8. do 15. ure, vsak torek do 17. ure, vsako prvo 
soboto v mesecu od 9. do 12. ure in v aprilu, 
maju in juniju vsako tretjo soboto v mesecu.

Kosovne odpadke bomo zbirali po Krajevnih 
skupnostih, in sicer:
KS Dravograd – PONEDELJEK, 1.4. 2019
v naselju Robindvor in naselju Meža, od 
11.00 do 16.00, na parkirišču za Traberkom,  
od 14.00 do 16.00. Ojstrica pri cerkvi od 
12.00 do 13.00, Mariborska cesta parkiri-
šče DURS od 15.00 do17.00.
KS Dravograd – TOREK, 2.4. 2019, 
v naselju Vič na parkirišču pri cerkvi od 
14.00. do 16.00, Podgrad - blok od 11.00 do 
13.00.
KS Šentjanž - TOREK 2.4. 2019, 
na parkirišču pod domom sv. Eme, od 13.00 
do 16.00. 
KS Črneče - SREDA, 3.4. 2019, 
na parkirišču pri Gasilskem domu, od 13.00 
do 16.00, Dobrava pri Gasilskem domu od 
10.00 do12.00.
KS Libeliče - ČETRTEK, 4.4. 2019,
na parkirišču v Libeličah, od 14.00 do 16.00.
KS Trbonje - PETEK, 5.4. 2019, 
Cvitrško sedlo, križišče na Sedlu od 11.00 
do12.00 in na parkirišču pri Gasilskem 
domu, od 13.00 do 16.00. 

Odvoz kosovnih odpadkov za fizične osebe 
bo na podlagi 27. Člena Odloka o načinu opra-
vljanja gospodarske javne službe ravnanja s 
komunalnimi odpadki v Koroški regiji izvajalo 
Javno komunalno podjetje Dravograd d.o.o. 
BREZPLAČNO. Za dodatna pojasnila lahko 
pokličete  02 87 21 110.

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

Dvorec Bukovje
PRAZNUJTE S STILOM

NAJEM PROSTOROV ZA SLAVNOSTNE DOGODKE

Informacije: JZ DRAVIT Dravograd, 040 884 942, dvorecbukovje@dravit.si, www.dravit.si

SVEČANA 
DVORANA 
za do 80 ljudi

DVORNA 
KAVARNA

za do 45 ljudi

EKOLOGIJA
BESEDILO: Irena Petelin, Javno komunalno podjetje Dravograd d.o.o.
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ROJSTNODNEVNA ZABAVA ZA OTROKEV MLADINSKEM CENTRU DRAVOGRAD

SE  VSAKO LETO SPRAŠUJETE :

*  IMAM DOVOLJ PROSTORA ZA  PRAZNOVANJE ROJSTNEGA DNE?
*  KAKŠNO BO NAŠE  STANOVANJE  PO ZABAVI?
*  KAKO BOM ANIMIRAL-A OTROKE?

POTEM  JE NAJEM DVORANE  MLADINSKEGA CENTRA  PRAVA 
REŠITEV ZA VAS!

MOŽEN 3-urni NAJEM  Z  ANIMATORJI ALI BREZ.

                                           NAJEMI ME :
   Mladinski center Dravograd, Koroška c. 50
   Tel: 031 739 860  - brez animacije
   Tel: 041 943 277 - z animacijo
   E-mail: mladinskicenter.dr@gmail.com


