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03
STRANPRAZNUJM

O 1.MAJ
SKUPAJ

PRAZNIK DELA

PLANINSKI DOM 
NA KOŠENJAKU

 7:00 - Pohod na Košenjak
   12:00 - Proslava ob prazniku dela
     13:00 - Druženje in zabava s triom Tipi

Območna izpostava Dravograd

VSEBINA
Stičišče od 1. maja do 31. maja 2019

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

Fotografija na naslovnici: Zdenko Kupčič
Rok za oddajo vsebin za  junijsko številko je 15. maj 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 
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 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 31. MAJA  2019

Kotiček Občine Dravograd: ŠE ENA USPEŠNO IZPELJANA OBČINSKA ČISTILNA  AKCIJA

Napoved dogodka: KONCERTNA VEČERA GLASBENIH MOJSTROV

Pretekli dogodek:  NA OGLED SKORAJ 1400 VELIKONOČNIH PIRHOV!

Bili smo tam

Obvestila

Promocija zdravja: PAZITE, DA MAJHEN KLOP NE POSTANE VAŠ VELIK PROBLEM

Ekologija: GOSPODINJSKI STROJI IN NAPRAVE: PRALNI STROJ
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Glasbena šola Radlje ob Dravi v sodelovanju z OŠ 
Dravograd za učence pripravlja glasbeno posla-
stico. Učenci bodo uživali in spoznali instrumente 
ter balet, ki se ga lahko učijo na dislocirani enoti 
Bukovje. Muzikal kot glasbeno zgodbo predsta-
vitve instrumentov so pripravili učenci in učitelji 
Glasbene šole.

Ob 10.20, telovadnica OŠ Dravograd

Vrtec Dravograd s svojimi enotami pripravlja 
likovno razstavo najmlajših. Risba je otrokov 
primarni način izražanja in hkrati tudi ena bolj 
zanimivih preučevalnih iger. Kaj so tokrat risali, 
slikali in kako drugače ustvarjali najmlajši, si lahko 
ogledate v cerkvi sv. Vida, kjer bo razstava odprta 
vsak dan v delovnem času Infopisarne do konca 
meseca.

Ob 17.00, cerkev sv. Vida

Vabimo vas na predstavitev knjige Andreje Škra-
bec. Knjiga zajema 69 receptov iz fižola, predstavi 
njegovo kratko zgodovino in tiste sorte fižola, ki 
so najbolj prepoznavne na slovenskem trgu. Na 
predstavitvi boste lahko videli vzorce osemnajstih 
sort fižola in poskusili fižolovo torto. Predavanje 
bo potekalo v okviru TVU - Tedna vseživljenjskega 
učenja 2019. 
Ob 18.00, Knjižnica Dravograd

04
STRAN Dogajanje v naslednjih tednih. Izbor edinstvenih dogodkov, ki jih gotovo ne bomo zamudili.

DAN ZA ... IZBOR PRIREDITEV IN DOGODKOV

POHOD NA KOŠENJAK 
IN LOV NA ŠČUKO
sreda, 1. maj

Mesec maj začenjamo v naravi. Kot vsakič, je tudi 
letos organiziran pohod na Košenjak . Pred Planin-
skim domom bo občinska proslava ob prazniku 
dela ter v nadaljevanju planinski rej in družabno 
srečanje občanov in planincev ob dobri hrani in 
pijači, manjkalo ne bo niti dobre glasbe. Vabijo pa 
vas tudi ribiči, in sicer na lov na ščuko. Lovi se od 
zore do 20. ure, pol ure kasneje sledi razglasitev 
rezultatov. Vabljeni!

Ob 12.00 in 20.00, Planinski dom 
Košenjak in Ribiški dom Dravograd

URBANI SPREHOD 
JANE'S WALK

Urbani sprehodi Jane’s Walk so približno uro in 
pol dolgi vodeni sprehodi, ki ozaveščajo o po-
menu pešačenja po vsakdanjih opravkih in pou-
darjajo učinek, ki ga imajo lahko pešci na urejanje 
mestnega prostora. Namenjeni so povezovanju 
prebivalcev s sosedi in sosesko in spodbujanju 
pripadnosti območju bivanja. Obenem spreho-
di odpirajo priložnost za pogovor o težavah ter 
omogočajo oblikovanje pobud, kako soseske 
narediti privlačnejše in prijetnejše za življenje. 
Sprehod po Dravogradu bo vodila Julijana Sve-
ček. Organizatorja sprehoda sta Mladinski center 
Dravograd in Društvo diabetikov Polžki. Vabljeni!

Ob 17.00, pred Zdravstvenim domom

SKRIVNOST VZGOJE  
ODGOVORNIH OTROK
sobota, 11. maj

Se sprašujete, kako to, da vaš otrok nima nobe-
ne prave volje, entuziazma in želje po učenju 
ter delu? Vas skrbijo njegova nezainteresiranost, 
družba, zdravje in prihodnost? V čem je skrivnost 
do srca otroka in harmonije v odnosu z njimi tudi 
po tem, ko odrastejo? Udeležite se predavanja, ki 
ga pripravlja Andrej Pešec, univ. dipl. pol., strokov-
njak za vzgojo, odnose in osebni razvoj. Deluje 
kot predavatelj, svetovalec in trener ter strokovni 
sodelavec preko 100 zavodov po Sloveniji in na 
tujem. Za njim je že preko 900 predavanj, ki jih 
krasijo nenavadni praktični primeri, zanimiva sin-
teza sodobnih znanj, modrosti in motivacijske fi-
lozofije ter številne zgodbe iz resničnega življenja.

Ob 17.00, Mladinski center Dravograd

FIŽOL: NA ŽLICO, V SOLA-
TI, KOT GLAVNA JED ALI 
KOT SLADICA
torek, 14. maj
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HARMONIJA 
INSTRUMENTOV
torek, 21. maj

ŠPORT IN ŠPAS
sobota, 25. maj

Vabimo vas na druženje in gibanje vseh gene-
racij, ki predstavlja največjo in najmnožičnejšo 
športno-rekreativno prireditev na Slovenskem. S 
projektom Dan druženja in gibanja vseh genera-
cij spodbujajo medgeneracijsko sodelovanje in 
aktivnosti cele družine. Tudi tokrat ste k sodelo-
vanju vabljeni vsi otroci naših vrtcev, šol, njihovi 
vzgojitelji, učitelji, starši, stari starši in sorodniki. 
Na prireditvi bodo podeljena tudi priznanja za 
Športnike leta 2018 Občine Dravograd.

Ob 9.00, pred dvorano ŠPiC D

OTVORITEV RAZSTAVE 
LIKOVNIH DEL 
NAJMLAJŠIH
torek, 21. maj

LETNA KONCERTA MPZ 
ŠTEFAN GORŠEK – ČAKI 
IN MPZ DU DRAVOGRAD
nedelja, 26. maj in petek, 31. maj

Dva izmed zborov naše občine se bosta predsta-
vila na letnem koncertu. Moški pevski zbor Štefan 
Goršek Čaki prireja koncert z naslovom Spomin 
na pevca v nedeljo, 26. 5., v Domu borcev. Nekaj 
dni kasneje, 31. 5., pa bo v cerkvi sv. Vida nastopil 
Moški pevski zbor Društva upokojencev Dravo-
grad, ki praznuje 20-letnico delovanja. Ob tej pri-
ložnosti so izdali tudi zbornik, v goste pa povabili 
Ženski pevski zbor s Ptuja. Vabljeni, da prisluhnete 
ubranemu petju in zanimivemu programu.
Ob 16.00 (nedelja), Dom borcev Šentjanž 
in ob 19.00 (petek), cerkev sv. Vida

torek, 7. maj



MUZIKANTENSTAMMTISCH – OMIZJE MUZIKANTOV
Nastopajo Glasbeniki z obeh strani meje. Prireditelja sta Društvo »Musikantenstammtisch« in 
Kulturni dom Pliberk
Ob 19.00, Kulturni dom Pliberk

LEPO JE POMLADI
Revija otroških in mladinskih pevskih zborov. Najmlajši se bodo predstavili ob 17. uri, 
mladinski zbori pa ob 18.30 uri.
Ob 17.00 in 18.30, avla OŠ NT Dravograd

RAZSTAVA PLETEM IN RAZVESELJUJEM
Lepo vabljeni na razstavo pletenih copatkov, ki jih za novorojenčke slovenjgraške porodnišni-
ce ustvarjajo spretni prsti članic študijskega krožka Pletem in razveseljujem.   
Od 16.00 do 18.00, Mladinski center Dravograd

URBANI SPREHOD JANE'S WALK PO DRAVOGRADU
Uro in pol dolg sprehod po mestu in okolici, ki ga organizirata MC Dravograd, Društvo diabe-
tikov Polžki. Podrobnosti preberite na strani 4.
Ob 17.00, pred Zdravstvenim domom Dravograd

OSREDNJA OBČINSKA PROSLAVA OB PRAZNIKU DELA
Ob 7. uri se bomo iz Dravograda podali na prvomajski pohod na Košenjak, ob 12. uri bo pri 
Planinskem domu osrednja občinska proslava, nato pa še veselo druženje ob dobri glasbi.
Ob 12.00, Planinski dom na Košenjaku

TRADICIONALNO TEKMOVANJE NA NAJTEŽJO ŠČUKO
Lovi se od zore pa do 20. ure. Ob 20.30 razglasitev rezultatov.
Ob 20.30, Ribiški dom 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 , 1. maj
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STRAN

PETEK, 10. maj

KOLEDAR PRIREDITEV IN DOGODKOV od 1. do 31. maja 2019

PROJEKT POGUM – TRŽNICA MENJAVE SADIK ZELENJAVE
Učenci OŠ NT Dravograd bodo predstavili  prve sadove projekta Pogum. Sadike boste lahko 
menjali z drugimi ali pa zanje prispevali prostovoljni prispevek. Poskrbeli bodo tudi za pestro 
dogajanje in manjšo pogostitev. V primeru slabega vremena bo termin prestavljen. 
Od 11.00 do 14.00, OŠ Neznanih talcev Dravograd

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

NOGOMET 3. SNL - člani / AVTO GRUBELNIK DRAVOGRAD : DRAVINJA
Ob 17.00, Športni center Dravograd

NOGOMET 2. SML in 2. SKL / NŠ DRAVOGRAD : NŠ JARENINA
Ob 14.30 in ob 16.30, Športni center Dravograd

INFORMIRANJE IN SVETOVANJE V IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH
Vsem brezposelnim, študentom, dijakom in staršem otrok z učnimi težavami nudimo brez-
plačno informiranje in svetovanje pred, med in po končanem izobraževanju, vrednotenje že 
pridobljenega znanja, pomoč pri načrtovanju izobraževalne poti in razvoju kariere. Podrob-
nejše informacije Ljudska univerza Ravne na Koroškem, ISIO svetovalka Maja Sadar tel:02 
821 50 72, e-mail: maja.sadar@lura.si.
Ob 12.00, Mladinski center Dravograd

KONCERT UČENCEV GLASBENE ŠOLE RADLJE
Ob 18.00, Dvorec Bukovje

SREDA, 8. maj

KONCERT BRŠLJANK
Ob 16.00, Koroški dom starostnikov Črneče

PETEK, 3. maj

SOBOTA, 4. maj

NEDELJA, 5. maj

ANGELI SO MED NAMI
Razstava ročnih del Marine Štamulak.
Ob 19.00, Infopisarna Dravograd

PONEDELJEK, 6. maj

TOREK, 7. maj
SPOMINSKA SLOVESNOST PRI SPOMENIKU RUSKIM UJETNIKOM V ČRNEČAH
V programu sodelujejo MePZ Črneče in  KD Črneče, Komorni orkester slovenske vojske, 
praporščaki in častna straža slovenske vojske.               Ob 17.00, rusko pokopališče v Črnečah

ČETRTEK, 9. maj

SOBOTA, 11. maj
SKRIVNOST VZGOJE MOTIVIRANIH, SAMOSTOJNIH IN ODGOVORNIH OTROK
Predavanje Andreja Pešca, strokovnjaka za vzgojo, odnose in osebni razvoj. Več na strani 4.
Ob17:00, Mladinski center Dravograd



ODKRIVANJE ZGODBE RODBINE KOMETER
Ob Mednarodnem dnevu muzejev in v Tednu družine vas v Koroškem pokrajinskem muzeju, 
Muzeju Dravograd vabimo, da s svojo družino del dneva preživite v naši družbi. Skupaj z 
Radovednim Popkom in muzejsko uganko bomo odkrivali zgodbo rodbine Kometer, zadnjih 
lastnikov dvorca Bukovje, mladi radovedneži pa domov ne bodo odšli praznih rok.
Ob 11.00, dvorec Bukovje

MEDNARODNO SREČANJE POBRATENIH PIHALNIH ORKESTROV
Tradicionalno snidenje pihalnih orkestrov na katerem sodelujejo: Schlosskapelle Neuhaus iz 
Suhe, Gasilski pihalni orkester Loče iz Brežic in gostitelji, Pihalni orkester Šentjanž. Vabljeni k 
poslušanju koncertne glasbe ob prijetnem ambientu.
Ob 11.00, pred hotelom Traberg

NOGOMET 3. SNL - člani/ AVTO GRUBELNIK DRAVOGRAD : VIDEM PRI PTUJU
Ob 17.00, Športni center Dravograd

KONCERT BAROČNE GLASBE
TANJA VOGRIN baročna harfa, mezzosopran in  VIKTOR ANDRIICHENKO baročna violina, kon-
tratenor. Vstopnine ni. Nastopajoča zbirata prostovoljne prispevke. Več o tem na strani 14.
Ob 19.30, Dvorec Bukovje

ZAČETEK – KONCERT
Nastopajo MePZ Podjuna, Alma Portič, Thomas Nečemer, Štefan Thaler in Michael Krištof-
-Kranzelbinder. Prireditelj je MePZ Podjuna.
Ob 19.30, Kulturni dom Pliberk

Terminski razpored prireditev in dogodkov v občini Dravograd
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NEDELJA, 12. maj
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KOLEDAR PRIREDITEV IN DOGODKOV od 1. do 31. maja 2019

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

NOGOMET –  CICIBANI U-11 9:9  / NŠ DRAVOGRAD : NK POHORJE
Ob 14.00, Športni center Dravograd

NOGOMET –  CICIBANI U-11 7:7 KOROŠKA / NŠ DRAVOGRAD : NK AKUMULATOR
Ob 14.00, Športni center Dravograd

NOGOMET - STAREJŠI DEČKI U-15  B MNZ MARIBOR / NŠ DRAVOGRAD : NŠ ROHO
Ob 17.00, Športni center Dravograd

SOBOTA, 11. maj

FIŽOL: NA ŽLICO, V SOLATI, KOT GLAVNA JED ALI KOT SLADICA
Predstavitev knjige Andreje Škrabec, ki zajema 69 receptov za jedi iz fižola. Podrobnosti na 
strani 4.
Ob 18.00, Knjižnica Dravograd

TOREK, 14. maj

SREDA, 15. maj
SLAVNOSTNA AKADEMIJA ZVEZNE GIMNAZIJE ZA SLOVENCE V CELOVCU
Prireditelja sta  Zvezna gimnazija za Slovence v Celovcu in Kulturni dom Pliberk.
Ob 19.30, Kulturni dom Pliberk

ČETRTEK, 16. maj
ŽOGARIJA
Na prireditvi sodelujejo otroci iz koroških OŠ ter vrtca Dravograd. V primeru slabega vremena 
bo prireditev v dvorani ŠPIC D v Dravogradu ob isti uri.
Ob 10.00, prireditveni prostor Lukna

MODNA REVIJA
9. modna revija stanovalcev in učencev OŠ NT Dravograd z gostjo Adrijano Kamnik.
Ob 16.00, koroški dom starostnikov Črneče

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 priporočiti drugim. Vabita Društvo upokojencev Dravograd in Knjižnica 
Dravograd.
Ob 18.00, Knjižnica Dravograd

PETELINJI ZAJTRK - KOMEDIJA  (ABONMA)
Nastopa Gledališče T. Čufarja Jesenice. Prireditelja sta Slovenska prosvetna zveza in Kulturni 
dom Pliberk.
Ob 19.30, Kulturni dom Pliberk

PETEK, 17. maj
TAM, KJER SE SREČA ZAČNE
Prireditev ob Dnevu šole OŠ Neznanih talcev Dravograd.
Ob 17.00, telovadnica OŠ NT Dravograd

SOBOTA, 18. maj

13. MEGA MALČKOVA ZABAVA
Največja zabava za otroke na Koroškem. Vse vsebine so za udeležence brezplačne.
Ob 15.00, poligon šole vožnje Relax in pred trgovino Hofer

NEDELJA, 19. maj



KOLEDAR PRIREDITEV IN DOGODKOV od 1. do 31. maja 2019
Terminski razpored prireditev in dogodkov v občini Dravograd
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NEDELJA, 19. maj
NOGOMET - STAREJŠI DEČKI U-15  B MNZ MARIBOR / NŠ DRAVOGRAD : NŠ JARENINA 
PESNICA
Ob 17.00, Športni center Dravograd

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

BORUT MORI & IGMAR JENNER  - KONCERT
Umetnika sta svoje uspešno sodelovanje pričela ravno v Dravogradu pred 15 leti z Boruto-
vim diplomskim koncertom in od takrat izvedla številne vrhunske koncerte ter posnela dve 
zgoščenki. Podrobnosti preberite na strani 15.
Ob 19.00, cerkev sv. Vida

Ponedeljek, 20. maj
OD TEORIJE, PREKO IDEJE DO IZDELKA
Razstava izdelkov učencev OŠ Neznanih talcev Dravograd, ki so pri izbirnih predmetih tehnika 
in tehnologija ustvarjali različne izdelke. Kaj je nastalo, si lahko ogledate v Galeriji Fajči. Men-
torja sta Igor Vitrih in Marija Cehner.
Ob 18.00, Galerija Fajči

ZAKLJUČNI KONCERT GLASBENE ŠOLE
Predstavili se bodo učenci Glasbene šole Ravne na Koroškem, oddelek Dravograd.
Ob 18.30 v jedilnici OŠ NT Dravograd

TOREK, 21. maj
HARMONIJA INSTRUMENTOV – MUZIKAL
Muzikal Glasbene šole Radlje ob Dravi. Podrobnosti na strani 5.
Ob 10.20, telovadnica OŠ NT Dravograd

LIKOVNA RAZSTAVA NAJMLAJŠIH"
Razstava risbic otrok vrtca dravograd. Razstava bo na ogled do petka, 31. 5. 2019, v delovnem 
času informacijske pisarne Dravograd.
Ob 17.00, cerkev sv. Vida

ČETRTEK, 23. maj
KONCERT PEVSKEGA ZBORA MODRIN
Ob 16.00, Koroški dom starostnikov Črneče

ČETRTEK, 23. maj
KONCERT  VLADA KRESLINA
Nastopajo Vlado Kreslin in Mali bogovi. Prireditelj je Kulturni dom Pliberk.
Ob 19.30, Kulturni dom Pliberk

SOBOTA, 25. maj
ŠPORT IN ŠPAS
Športna prireditev za vse generacije. Na prireditvi bodo podeljena tudi priznanja za športne 
dosežke v letu 2018. Podrobnosti na strani 5.
Ob 9.00, pri dvorani ŠPiC D in igrišče z umetno travo

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

NEDELJA, 26. maj
HITROPOTEZNI ŠAHOVSKI ŽREBNI TURNIR
10. tradicionalni turnir 7-9 kol, igralni čas je 5 minut za vsakega igralca.
Ob 9.00, park Dvorca Bukovje

NOGOMET – STAREJŠI CICIBANI U-9 7:7 KOROŠKA / NŠ DRAVOGRAD : PECA 
Ob 9.30, Športni center Dravograd

DAN ODPRTIH VRAT BUKVARNE FAJČI
Vabljeni na ogled bukvarne ter srečanje z donatorji knjig. Zabavala vas bo skupina Črički.
Ob 9.00, park Dvorca Bukovje 

NOGOMET –  CICIBANI U-11 9:9 / NŠ DRAVOGRAD : NK MARIBOR
Ob 14.00, Športni center Dravograd

NOGOMET –  CICIBANI U-11 7:7 KOROŠKA / NŠ DRAVOGRAD : NK KOROTAN
Ob 15.00, Športni center Dravograd

SPOMIN NA PEVCA
Letni koncert MoPZ Štefan Goršek – Čaki. Več na strani 5.
Ob 16.00, Dom borcev Šentjanž

TOREK, 28. maj
SPREHOD SKOZI PRAVLJICE
Dan šole OŠ Šentjanž.
Ob 17.00, telovadnica OŠ Šentjanž

PETEK, 31. maj
SLAVNOSTNI KONCERT OB 20 LETNICI DELOVANJA MoPZ DU DRAVOGRAD
Pevci so v  goste  povabili ŽPZ s Ptuja. Praznovanje bo zaokroženo z izdajo Zbornika. Več o 
tem na strani 5.
Ob 19.00, cerkev sv. Vida



DVOREC BUKOVJE
za lepe spomine

VODENI OGLEDI
ZA POSAMEZNIKE IN 

MANJŠE SKUPINE:
-  po predhodni najavi,

-  sobote ob 11. uri,
 -  od aprila do oktobra.

INFORMACIJE IN NAROČILA:
tel.:  02 87 10 285, 02 87 23 583
e-mail: ticdravograd@dravit.si,        

dvorecbukovje@dravit.si

KOTIČEK OBČINE DRAVOGRAD
Obvestila in informacije občinske uprave
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ŠE ENA USPEŠNO IZPELJANA 
OBČINSKA ČISTILNA  AKCIJA

Občina Dravograd je skupaj s predsedniki vseh Krajevnih skupnosti v Občini Dravograd in 
člani Svetov KS, javnimi zavodi in društvi, v soboto, 6. aprila 2019, uspešno izpeljala akcijo 
čiščenja naselij v Občini Dravograd 2019. 
 
V občinski čistilni akciji je sodelovalo 1037 prostovoljcev in prostovoljk, članov in članic 
različnih javnih zavodov in društev:
-  19 v KS Črneče, 
-  177 v KS Dravograd,  
-  71 v KS Libeliče,
-  43 v KS Šentjanž,
-  31 v KS Trbonje,
-  76 ribičev KRD Dravograd,
-  71 članov NK Dravograd, ki so akcijo izvedli v petek, 5.4. 2019,
-  331 učencev in 22 učiteljev OŠ NT Dravograd, ki so akcijo izvedli v petek, 5.4. 2019,
-  87 učencev in 9 učiteljev OŠ Šentjanž, ki so akcijo izvedli v petek, 5.4. 2019.  

Po podatkih JKP Dravograd d.o.o., ki je poskrbelo za odvoz, je bilo v akciji zbranih  3.240 kg 
mešanih odpadkov.  

Zahvaljujemo se vsem občankam in občanom, ki ste se priključili prostovoljni akciji 
čiščenja naselij in z udeležbo pokazali, da vam je mar za okolje, v katerem živimo.  
Iskrena hvala, da ste z nami, ko vas potrebujemo!



KONCERTNA VEČERA GLASBENIH 
MOJSTROV

TANJA VOGRIN IN VIKTOR ANDRIICHENKO, SOBOTA, 11. MAJ, OB 19.30, DVOREC BUKOVJE.

uprizarjajočo umetnost v avstrijskem Gradcu, 
na isti ustanovi pa je leta 2009 z odliko zaklju-
čila tudi magistrski študij koncertnega petja.

Ukvarja se predvsem z raziskovanjem zgodo-
vinskih tehnik petja in igranja na historične 
tipe harf. Je ena redkih interpretov po svetu, ki 
se sami spremljajo na harfi, in je tudi ustanov-
na članica ansambla Concerto di Margherita 
(CH), ki se posveča prav temu aspektu historič-
ne izvajalske prakse.  Solistično in v raznolikih 
komornih sestavih redno koncertira po Evropi. 
Od aprila 2016 je zaposlena kot profesorica 
baročnega petja in baročne harfe na oddelku 
za staro glasbo J.J.Fux-Konservatorija v Gradcu.

Ukrajinski kontratenorist in violinist Vik-
tor Andriichenko je diplomiral iz violine na 
Narodni glasbeni akademiji P. I. Čajkovski. V le-
tih 2013-2015 je bil prvi violinist v narodnem 
simfoničnem orkestru v Kijevu. Njegov pevski 
repertoar obsega glasbo različnih obdobij in 
stilov, od renesanse do sodobne glasbe. Kot 
solist nastopa po vsej Evropi. Iz njegovih oper-
nih projektov predvsem izstopata Händlov Ru-
ggiero in glavna vloga opere Alcide Dmitryja 
Bortnianskega. Med nedavne velike uspehe si 
šteje svoj recital v razprodani zrcalni dvorani 
operne hiše Lviv, kot tudi altovsko vlogo v Ja-
nezovem pasijonu J.S. Bacha in vlogo Arona v 
Oratoriju »Faraone sommerso« N. Faga.

Na sporedu koncerta v Dvorcu Bukovje bodo 
zgodnjebaročne pesmi, arije in dueti, kot tudi 
instrumentalne skladbe angleških in italijan-
skih skladateljev.

Mezzosopranistka in harfistka Tanja Vogrin 
je študirala petje ter klasično harfo. Leta 2007 je 
diplomirala iz solopetja na Univerzi za glasbo in 

D vorec Bukovje je imeniten prostor za 
koncerte vseh glasbenih zvrsti. Tokrat v 
goste prihajata izjemna glasbenika, Ta-

nja Vogrin in Viktor Andriichenko, ki nam bosta 
približala baročno glasbo. 

BORUT MORI  IN IGMAR JENNER, NEDELJA, 19. MAJ, OB 19. URI V CERKVI SV. VIDA.

B oruta Morija, svoje čase Dravograjčana, 
le redko vidimo brez harmonike. Ko je 
leta 2004 na Univerzi za glasbo v Gradcu 

spoznal violinista Igmarja Jennerja, sta hitro 
razvila svoj slog glasbe, s katerim sta navdušila 
v klubih in koncertnih dvoranah.

Glasbenikoma je s svojim pristopom do 
glasbe uspelo združiti zvočne tradicije iz 
različnih koncev sveta ter jim dodati la-

sten, unikaten zvok. Tako glasba diha v po-
sebnem sožitju različnih glasbenih zvrsti 
ter se spogleduje z jazzom in etnom.  Teh-
nična dovršenost, melanholična umirjenost 
in uigranost glasbenikov pa na koncer-
tih ustvarijo popolno glasbeno doživetje. 
Leta 2009 sta posnela avtorsko zgoščenko z 
naslovom Perunika, za katero sta v letu 2010 
prejela prestižno avstrijsko glasbeno nagra-
do Austrian World Music Award. Leta 2018 
sta izdala zgoščenko Media Nocte, ki je izšla 
pri dunajski glasbeni založbi Quinton records.

Borut Mori nam je zaupal: »15 let bo že minilo 
odkar sva prvič nastopila v Dravogradu. To je 
bilo za moj diplomski koncert. Od takrat sva 
posnela dve zgoščenki, odigrala ogromno kon-
certov in prav fajn bo spet nastopit v cerkvi sv . 
Vida v Dravogradu, kjer se je najina pot začela.«

Vabljeni na izjemna glasbena večera v Dvo-
rec Bukovje in cerkev sv. Vida. Oba koncer-
ta sta brez vstopnine!
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NAPOVED DOGODKA
BESEDILO:  Katja Čevnik, FOTOGRAFIJE: svetovni splet  
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NEUTRUDNA LOTKA NENADIĆ JE OB POMOČI SVOJIH NAJBLIŽJIH TER DELAVCEV DRAVITA PRIPRAVILA 
SVOJO ŽE 40. RAZSTAVO PO VRSTI, KI JE S SKORAJ 1400 UMETELNO OKRAŠENIMI PIRHI ZAGOTOVO 
EDINSTVENA V SLOVENIJI.

Tradicija barvanja jajc je zelo dolga in pe-
stra. Zakaj so jih začeli barvati in okraševati, 
je težko reči, dejstvo pa je, da je šlo tukaj 
za poudarjanje posebnosti in drugačnosti 
za razliko od vsakdanjosti. Že v srednjem 
veku so jajca barvali tako, da so jih kuhali s 
čebulo, da so dobila zlat odtenek. Edvard I. 
pa je leta 1290 celo naročil, da se 450 jajc 
prekrije s tanko plastjo zlata in se jih poda-
ri kot velikonočno darilo. Okoli 1880 so bila 
velikonočna jajca nadomestilo za rojstni list 
v nekaterih delih Nemčije. Jajce so pobar-
vali in nato nanj z iglo ali ostrim pripomoč-
kom napisali ime in rojstni datum. Takšna 
velikonočna jajca so spoštovala celo sodi-
šča in so bila dokaz o identiteti in starosti.

Vsem zelo znane so slovenske pisanke ali 
pisanice. Vsaka pokrajina ima zanje posebno 
ime, značilne motive in način izdelave. Na 
Koroškem jih na primer imenujejo pisánke, 
remenice ali remenke pa ponekod na Šta-
jerskem in v Prekmurju. V Idriji jih na primer 
okrasijo tudi z idrijsko čipko, vrhniški pirhi pa 
so znani po posebnem načinu izdelave, in 
sicer prebadanju jajčne lupine.

Tudi v Dravogradu je znano, da imamo pri-
dno in idej polno ustvarjalko Lotko Nena-
dić, ki je letos pripravila prav posebno raz-
stavo, že njeno 40. po vrsti. Tokrat je med 
15. in 27. aprilom v Infopisarni in cerkvi 
sv. Vida na ogled postavila skoraj 1400 
umetelno okrašenih pirhov! Spihana ko-
košja jajca so pobarvana, spraskana, skvač-
kana, speskana, okrašena s perlicami, papir-
no quilling tehniko ali kako drugače. Vsak 
pirh je unikaten, vanj pa vloženega veliko 
časa, truda in potrpežljivosti. 

Lotki ob njeni jubilejni razstavi čestitamo in 
želimo še veliko ustvarjalnega navdiha! 

Nekaj utrinkov z razstave poglejte na slikah.

V elikonočni pirhi so zagotovo ena iz-
med stvari, ki so v času velikonočnih 
praznikov v ospredju. Jajce je najbolj 

popolna podoba rodovitnosti ter novega 
življenja in je eden najstarejših simbolov v 
vseh kulturah sveta, pravi etnolog Janez Bo-
gataj. Ima pa jajce, pod pogojem, da je obar-
vano rdeče, velik pomen tudi v krščanstvu, 
saj simbolizira kaplje Kristusove krvi.

16
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PRETEKLI DOGODEK
BESEDILO:  Katja Čevnik, FOTOGRAFIJE:  Franci Kotnik

NA OGLED SKORAJ 1400 
VELIKONOČNIH PIRHOV!
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Dogodek, na katerega lahko prinesete 
svoja stara oblačila in jih zamenjate za 
nove kose, je namenjen vsem, ki se 
zavedamo, da kupovanje vedno novih 
izdelkov in kopičenje neuporabnega v 
domovih ne koristi naši denarnici, niti 
našemu planetu. 

Od   petka 3.5. 
do   nedelje 5.5. 
od   16:00-20:00 
         Dvorana MCD

Mladinski center Dravograd je uspešno kandidiral na razpisu  Ključ 
do vključenosti: Razpis za sofinanciranje dogodkov na temo solidar-
nosti, participacije in vključevanja mladih z manj priložnostmi v 
okviru evropskega tedna Mladih 2019. 

Projekt ponuja priložnosti, da se mladi v skupini in v okviru tistega, 
kar počnejo, zavedo pomena solidarnosti, ki je v družbi pomembna 
vrednota. Projekt v lokalnem okolju služi kot pomemben vir izbol-
jšanja kvalitete (so)bivanja, še posebej pri tistih skupinah, ki solidar-
nost izražajo v manjši meri. Vsak posameznikov odziv na dogodek 
bo v naši občini povečal solidarnost, še posebej med mladimi z manj 
priložnosti, ki si jo zaradi siceršnjih omejitev v življenju težje 
»privoščijo«. Mladi z manj priložnostmi so zaradi slabših pogojev 
bivanja in nižje solidarnosti, posledično bolj dovzetni za manipulaci-
jo političnih akterjev. Ob tem se zavedamo, da utegne zvišanje 
solidarnostnih vedenj in stališč v eni dimenziji pozitivno prispevati k 
zvišanju solidarnosti tudi v drugih dimenzijah, tako da lahko imajo 
tudi ožji ciljni ukrepi širše pozitivne učinke.

V Evropskem tednu mladih bomo v Mladinskem centru Dravograd 
preživljali v duhu ekologije (nove-stare mode), pomenu solidarno-
sti v katero bomo vključili mlade z manj priložnostmi. Tri dnevni 
zaporedni dogodki so namenjeni vsem, ki se zavedajo da kupovanje 
vedno novih izdelkov in kopičenje neuporabnega v domovih ne 
koristi naši denarnici, niti našemu planetu. Zbirali, »tavšali« in 
preoblikovali  bomo kvalitetna, nosljiva in zanimiva oblačila, ki 
so se jih ljudje naveličali ali pa bi radi le naredili prostor v svojih 
omarah. Na dogodek se lahko prinese do 10 kosov oblačil. Starost 
udeležbe ne igra vloge, to je projekt, ki ga organizirajo mladi za vse 
generacije.

 v Dravogradu
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OBVESTILA
Obvestila društev in drugih organizacij

GLASBENA ŠOLA RADLJE OB DRAVI

INFORMATIVNI SPREJEMNI PREIZKUSI GLASBENE NADARJENOSTI

Vljudno vabljeni na informativni sprejemni preizkus glasbene nadarjenosti, ki bo 29. 5. 2019, ob 
18.00 v Dvorcu Bukovje.
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PLANINSKO DRUŠTVO DRAVOGRAD

TRADICIONALNI POHOD IN TURNO KOLESARSKI VZPON NA KOŠENJAK - sreda, 1. maj 2019
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 spustimo do Planinskega doma 
Košenjak, kjer bo kot vsako leto občinska proslava ob prazniku dela ter v nadaljevanju planinski 
rej in družabno srečanje občanov in planincev ob dobri hrani in pijači in seveda muziki. Podrobne 
informacije sledijo z vabili in plakati.

OKOLI JESENIKOVEGA VRHA SKOZI PODZEMLJE PECE - TURNO KOLESARSKA TURA - sobota, 18. 
maj 2019 
Vodnik in prijave:  Danilo Golob; 031 316 430, danilo.golob@amis.net.  
Tura:  S3/V2.
Prevoz: kombi.
Opis ture: Izhodišče kolesarske ture je avtobusna postaja v Mežici, kjer se zavije proti mejnemu pre-
hodu Reht do križišča proti Peci. Tam pot zavije levo proti »Štengam«, sedlu nad zaselkom Helena. 
Sledi kratek spust proti Mitneku, kjer se na polovici poti zavije levo na planinsko pot, ki pelje proti 
planinski koči na Pikovem. Po počitku se kolesarska tura spusti po makadamski cesti proti manjšemu 
zaselku Mušenik oz. Igerčevem – nekdanjem zbirališču rudarjev rudnika svinca in cinka - kjer se po 
pripravi odpravimo v podzemlje Pece. Iz rudnika se pripeljemo v manjšem zaselku Breg, kjer se po 
kratkem vzponu spustimo po nekdanjem smučišču do izhodišča kolesarske ture.

GOLICA V KARAVANKAH  - sobota, 25. maj 2019
Vodnik in prijave:  Marjan Epšek, 031 316 392 ali marjan.epsek@gmail.com.  
Tura:  lahka nezahtevna pot (L).
Prevoz: Kombi.
Opis ture: Golica je vrh v zahodnih Karavankah nad Jesenicami. Čeprav ni najvišja gora, se zaradi 
njene osrednje lege po njej imenuje gorska skupina, ki se razteza med sedlom Mlinca na zahodu 
in sedlom Medvedjak na vzhodu. Poznana je predvsem po narcisnih poljanah. Svetovno znana pa 
je postala zaradi Avsenikove polke Na Golici. Pod vrhom se na višini 1582  m nahaja Koča na Golici. 
Zapeljemo se do Planine pod Golico, kjer je v bližini tudi Dom pod Golico (949 m), od tukaj se poda-
mo do Koče pod Golico ( 1582 m), za kar potrebujemo dobre 1,30 ure in na vrh. Za kondicijsko bolj 
pripravljene predvidevam start iz Javorniškega rovta, za kar bomo potrebovali do Koče pod Golico 
2 uri 5 min.NOGOMET - ONL DRAVOGRAD

•  Nedelja, 5.5. 2019 -  3. krog Play off      
•  Nedelja, 12.5. 2019  - 4. krog Play off
•  Nedelja, 19.5. 2019 - 5. krog Play off
Prva tekma se prične ob 9.00 in druga ob 10.10 uri. Tekme se igrajo na igriščih v Libeličah, na Viču in 
v Dravogradu - umetna trava.
•  Nedelja, 26.5. 2019 1. krog pokala ONL
V 1. krogu pokala se igrajo po tri tekme na vsaki polovici igrišča z umetno travo. Prva tekma se prične 
ob 9. uri, druga ob 10.10 uri in tretja ob 11.20 uri. V drugem krogu pa se igrata po dve tekmi, in sicer 
ob 9. in 10.10 uri.

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

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.

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. Prijave in  
informacije na telefonski številki: 040 671 690.
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PAZITE, DA MAJHEN KLOP NE 
POSTANE VAŠ VELIK PROBLEM

S     pomladnimi meseci in vedno višjimi 
temperaturami v prihajajočih mesecih 
prihajajo tudi klopi, ki lahko pošteno 

ogrozijo naše zdravje. V letu 2018 je v Slove-
niji zaradi vboda okuženega klopa z virusom 
klopnega meningoencefalitisa (KME) zbolelo 
153 oseb.

KME povzročajo virusi, ki se z ugrizom 
klopa prenesejo v človeka. Okužba lahko 
poteka brez simptomov, kot lahka vročin-
ska bolezen ali z znaki vnetja možganskih 
ovojnic in možganov. Poteka v dveh fazah: 
neznačilni vročinski bolezni sledi obdobje 
brez težav in nato vnetje osrednjega živčev-
ja. Možnost zdravljenja so omejene zgolj na 
lajšanje znakov bolezni. Posledice so lahko 
dolgotrajne in zelo vplivajo na kvaliteto ži-
vljenja. Prav zato je zaščita pred vbodom in 
preventivno cepljenje še toliko bolj smiselno.

Cepljenje je edina učinkovita zaščita člo-
veka pred KME, priporoča se vsem osebam 
od enega leta starosti naprej, ki se gibljejo ali 
živijo v območju, kjer je KME endemičen. Za 
osnovno zaščito se cepimo s tremi odmerki 
cepiva. Prvi odmerek se priporoča že v zim-
skih mesecih preden klopi postanejo aktivni, 
drugi odmerek sledi od 14 dni do 1 meseca 
po prvem odmerku, tretji odmerek pa  od 9 
do 12 mesecev po drugem. Prvi poživitveni 
odmerek moramo prejeti po treh letih, vsak 
nadaljnji na 5 let. Po 60. letu starosti so poži-
vitveni odmerki priporočljivi na vsaka tri leta. 

Med zadrževanjem v naravi je pomembno, da 
uporabljamo svetla oblačila iz gladkega ma-
teriala, ki klopom onemogočajo, da bi se opri-
jeli. Odkrite dele telesa  premažemo s snovmi, 
ki odganjajo mrčes (repelenti). Ko se vrnemo 
domov, je pomembno, da opravimo temeljit 
pregled telesa. Posvetimo se tudi poraščenim 
delom telesa, kožnim gubam, uhljem, pazdu-
ham in dimljah.

Če klopa opazimo, ga odstranimo takoj, 
najbolje s posebno pinceto. Klopa ne su-
čemo, temveč le potegnemo. Na klopa ne 
dajemo olja, alkohola in drugih tekočin, 
ker je verjetnost za okužbo pri takem od-
stranjevanju večja.

PROMOCIJA ZDRAVJA
BESEDILO: Jure Ploder, NIJZ OE Ravne na Koroškem, FOTOGRAFIJA:  svetovni splet
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GOSPODINJSKI STROJI IN NAPRAVE: 
PRALNI STROJ

P o statističnih podatkih o opremljenosti 
stanovanj z gospodinjskimi električnimi 
napravami je bilo že leta 1998 kar 96,4 % 

stanovanj v Sloveniji opremljenih s pralnimi 
stroji. To je največ med vsemi gospodinjskimi 
aparati: s hladilniki je bilo opremljeno 95,2 % 
stanovanj, zamrzovalnik je imelo 85,8 % sta-
novanj, električni štedilnik 86 % stanovanj.

Sodobni pralni stroji so si po načinu delova-
nja v bistvu podobni. Postopek pranja pote-
ka v bobnu stroja, po programu, ki si ga izbe-
remo glede na vrsto in umazanost perila. Pri 
večini strojev lahko v okviru programov tudi 
sami (s pritiskom na ustrezne gumbe) regu-
liramo temperaturo, količino vode, intenziv-
nost ožemanja, črpanje vode iz stroja, itd.

Stroji za nego in vzdrževanje perila spadajo 
med razmeroma velike porabnike električne 
energije v gospodinjstvu! V slovenskih go-
spodinjstvih porabimo za delovanje pralnih 
in sušilnih strojev približno 18 % električne 
energije porabljene v gospodinjstvih.

Med izpopolnitvami, ki jim strokovnjaki v 
zadnjih letih pri razvoju novih modelov po-
svečajo posebno pozornost, so prihranki pri 
rabi energije.

Skrb za čistejše okolje ter uredbe in predpisi 
so vzpodbudile proizvajalce k tehnološkim 
izboljšavam: cilj le teh je bil čim boljši pralni 
učinek ob čim manjši porabi električne ener-
gije, vode in pralnih sredstev.

Zato so novejši modeli pralnih strojev 
energijsko bistveno bolj učinkoviti! Stara 
naprava lahko še deluje oz. jo je možno še 
popraviti; toda tehnološko je zastarela: pora-
bi preveč energije, povzroča preveč hrupa in 
porabi preveč vode! Npr. pralni stroj GORENJE 
iz leta 1975, je porabil za eno pranje 3,6 kWh 
(kilovatnih ur), leta 1998 proizveden stroj le 
še 1,8 kWh električne energije. Sodobni pralni 
stroj porabi 49 l vode, medtem ko je stroj iz 
l. 1975 potreboval 160 l vode za eno pranje.

V državah EU je za pralne stroje obvezna 
uporaba energetske nalepke. Glede na ener-
gijsko učinkovitost so stroji razvrščeni v ra-
zrede od A do G. V razredu A so stroji, ki so 
energijsko najbolj učinkoviti, v razredu G pa 
tisti, ki so najmanj učinkoviti. Za energijsko 
učinkovite aparate veljajo stroji, ki so razvr-
ščeni v razrede od A do C!

Izberimo stroj, ki je energijsko učinkovit! Četu-
di je nekoliko dražji kot energijsko manj učin-
kovit. Nakup prvega se nam bo zaradi prihran-
kov energije že v nekaj letih dobro obrestoval!   
Če je naše gospodinjstvo manjše (dve do tri 
osebe), nam bo zadoščal pralni stroj z zmoglji-
vostjo 3 do 4 kg; z večjim bomo po nepotreb-
nem porabili preveč energije.
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