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Slovenj Gradec / Koroška

priloga I–IV

WELTALLENDE
Koroška galerija likovnih umetnosti Slovenj Gradec

Program Slovenjegraškega poletja – Koroško kulturno poletje 2013

21. 6. ob 21. uri na Trgu svobode 22. 6. ob 21. uri na Trgu svobode 29. 6. ob 21. uri na Trgu svobode

Pihalni orkester Slovenj Gradec Koncert skupine JINX (HR) Big Band “VOX” & Katrinas 

Dela svetovno znanih umetnikov iz Gugginga so prvič na ogled v Slove-
niji, istočasno so razstavljena v Slovenj Gradcu in Pliberku. Skovanka 

Augusta Walle »Weltallende« ne označuje le izmišljenega sveta in posebne življenjske 
filozofije nenavadnega umetnika, temveč je uporabljena tudi za naslov razstave. 
Na otvoritvi v Koroški galeriji likovnih umetnosti je od tujih gostov spregovoril umetniški 
vodja muzeja iz Gugginga dr. Johann Feilacher, počastila sta jo tudi predsednik Fundacije 
Werner Berg muzeja mag. Raimund Grilc in župan mesta Pliberk Stefan Visotschnig.

August Walla in umetniki iz Gugginga
10. maj–30. junij 2013 

August Walla (izsek slike)

Izdelki in spominki, izbrani na natečaju, 
ki je potekal v okviru projekta DUO Kun-
sthandwerk, so na ogled v Rokodelskem 
centru Koroške, v 3. nadstropju PTC Ka-
tica v Slovenj Gradcu. S svojimi izdelki se 
je za območje Koroške regije (SI) prijavilo 
21 rokodelcev (45 različnih izdelkov) in za 
območje Koroške (AT) 6 rokodelcev (14 
različnih izdelkov). 

Vabilo na razstavo

Izvirni rokodelski 
izdelki/spominki 
Koroške regije

Otvoritveni koncert in proslava ob državnem prazniku

Organizator Kulturni dom SG v sodelovanju z RRA Koroška

Spoštovane občanke, 
cenjeni občani!

Ob državnem prazniku, 
25. juniju – 
dnevu državnosti, 
vam v imenu Mestnega 
sveta, Občinske uprave 
in v svojem imenu iskreno 
čestitam ter želim prijetno 
praznovanje.

Andrej Čas, 
župan MOSG

Lesena piščalka, avtor Zvonko Hren 
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Tematska prioriteta projekta 
Evropska vas v letu 2013 je drža-

vljanstvo, program pa spodbuja tudi 
medkulturno razumevanje in zave-
danje o lastni kulturni identiteti. 

Evropska hiša Maribor in Šola za rav-
natelje je v sodelovanju s slovenskimi 

osnovnimi šolami v počastitev dne-
va Evrope organizirala vseslovensko 
javno prireditev Evropska vas. Na 
Koroškem je koordinatorica tega 
projekta Druga osnovna šola Slovenj 
Gradec. Zaključna prireditev je pote-
kala v mestnem jedru Slovenj Gradca 

v sredo, 8. 5. 2013, od 9. ure dalje.
Med pomembnejše cilje prireditve Ko-
roška Evropska vas v Slovenj Gradcu 
smo uvrstili tudi spoznavanje članic 
Evropske unije, seznanjanje z njihovo 
kulturo, kulinariko, običaji, navadami, 
glasbo, nošo, posebnostmi, spoznati 
njihove zastave, grbe in proučevati nji-
hov način življenja, spodbuditi med-
kulturno razumevanje, toleranco, so-
lidarnost, spoznavanje drugih narodov 
in držav v Evropski uniji in zavedanje o 
lastni kulturni identiteti.

V tem šolskem letu je sodelovalo 
29 ustanov, ki so si izbrale posamezno 
državo Evropske unije: VVZ Slovenj 

Gradec (Francija), VVZ Dravograd − 
enota Robindvor (Italija), OŠ Juričevega 
Drejčka Ravne na Koroškem (Češka), 
CUDV Črna na Koroškem (Madžar-
ska), Tretja OŠ Slovenj Gradec (Latvija), 
OŠ Črna na Koroškem − podružnice 
Koprivna, Žerjav in Javorje (Finska), 
OŠ Črna na Koroškem (Poljska), OŠ 
Mežica (Grčija), OŠ Franja Goloba 
Prevalje (Bolgarija), OŠ Franja Goloba 
Prevalje − podružnica Leše (Belgija), 
OŠ Franja Goloba Prevalje − podru-
žnica Šentanel (Nemčija), OŠ Preži-
hovega Voranca Ravne na Koroškem 
(Avstrija), OŠ Muta in Osnovna šola s 
prilagojenim programom Muta (Špa-
nija), OŠ Neznanih talcev Dravograd 
(Portugalska), OŠ Neznanih talcev 
Dravograd − podružnica Ojstrica (Ro-
munija), OŠ Koroški jeklarji Ravne na 
Koroškem (Luksemburg), OŠ Koroški 
jeklarji Ravne na Koroškem − podru-
žnica Kotlje (Nizozemska), OŠ Mislinja 
(Ciper), OŠ Šentjanž pri Dravogradu 
(Slovaška), OŠ Šmartno pri Slovenj 
Gradcu (Litva), Prva OŠ Slovenj Gradec 
(Slovenija), Druga OŠ Slovenj Gradec 
(Velika Britanija), Druga OŠ Slovenj 
Gradec − podružnica Pameče-Troblje 
(Malta), Šolski center Slovenj Gradec 
− Gimnazija (Irska), Šolski center Slo-
venj Gradec − Srednja zdravstvena šola 
(Švedska), Srednja šola Slovenj Gradec 
in Muta − enota Muta (Danska), Šolski 
center Ravne − Srednja šola Ravne (Ita-
lija), Šolski center Ravne – Gimnazija 
Ravne (Estonija). 

Za podporo pri tej prireditvi se za-
hvaljujemo MO Slovenj Gradec, Jav-
nemu zavodu za turizem in šport Spo-
tur Slovenj Gradec ter vsem medijem.

Anita Dokl, 
koordinatorica Evropske vasi za 

Koroško

Otroci predstavljali 
različne evropske narode

Koroška Evropska vas v Slovenj Gradcu 

Muzej Wernerja Berga 
Pliberk, 11. maj–10. 

november 2013, odprto vsak dan ra-
zen ponedeljka od 10. do 18. ure.

Neprevedljiva skovanka Augusta 
Walle »Weltallende« ne označu-
je le izmišljenega sveta in posebne 
življenjske filozofije nenavadnega 
umetnika, temveč smo jo uporabili 
tudi za naslov razstave, ki je hkrati 
na ogled v Muzeju Wernerja Berga v 
Pliberku in v Koroški galeriji likov-
nih umetnosti v Slovenj Gradcu. V 
čezmejnem razstavnem projektu so 
na Koroškem in v Sloveniji prvič na 
ogled številna izjemna dela umetni-
kov iz Gugginga, ki so bili leta 1990 
odlikovani s prestižno avstrijsko 
nagrado Oskarja Kokoschke, danes 
pa so širom sveta znani kot klasič-
ni predstavniki umetniške smeri 
Art Brut (nekonvencionalne likov-
ne ustvarjalnosti, ki ni povezana z 
umetniško tradicijo). Prav znameniti 
francoski slikar Jean Dubuffet, izu-
mitelj omenjene likovne smeri, je že 
ob koncu petdesetih let preteklega 
stoletja v delih pacientov na psihia-
tričnem oddelku ustanove v Maria 
Guggingu blizu Klosterneuburga, 

kakšnih 30 kilometrov severno od 
Dunaja, prepoznal osupljiv umetni-
ški izraz in prepričljivost, ki ju je pri 
svojih varovancih med likovno tera-
pijo prvi opazil psihiater Leo Navra-
til ter o njih napisal odmevno knjigo. 
V začetku osemdesetih let je Na-
vratilovo delo nadaljeval dr. Johann 
Feilacher in umetnike združil v bi-
valno skupnost t. i. Hiše umetnikov, 
v kateri so ustvarjalci dobili potreb-

no asistenco in s prvimi razstavami 
v pomembnih galerijah na Dunaju 
ter s pomočjo znanih avstrijskih 
umetnikov, kakršen je Arnulf Rain-
er, navdušili umetnostne poznavalce 
in zbiralce. Ko so sanatorij ob koncu 
osemdesetih let zaprli, je v obsežnem 
kompleksu nekdanje bolnišnice ob 
podpori spodnejavstrijske deželne 
vlade nastal imeniten muzej. Po seriji 
razstav v najpomembnejših galerijah 
so bila dela umetnikov iz Gugginga 
uvrščena v zbirke številnih velikih 
svetovnih muzejev od Kunsthalle v 
Frankfurtu do muzeja Setagaya v To-
kiu in ameriških muzejev umetnosti 
v Philadelphii in Milwaukeeju. 

Obsežna predstavitev razvpitega 
fenomena umetnikov iz Guggin-
ga, pogosto jih predstavljajo tudi 
z oznako »umetnost obstrancev« 
(outsiderjev), je v središče postavila 
slike, objekte in fotografije Augusta 
Walle, ki so jih v matičnem muzeju 
lansko leto zbrali v veliki retrospek-
tivni razstavi. Celovitemu prikazu 
ustvarjalnosti najplodovitejšega, 
najbolj vsestranskega in morda tudi 
najbolj enigmatičnega med tamkaj-
šnjimi umetniki je dr. Feilacher za 
slovenjgraško razstavo dodal še naj-
boljša dela Johanna Hauserja, Os-
walda Tschirtnerja, Philippa Schöp-
keja, Franza Kernbeisa, Güntherja 
Schützenhöferja in drugih, ki vsak 
na svoj izviren način prispevajo uni-
katno zgodbo najbolj cenjene zbirke 
»surove umetnosti« (Art Brut) na 
svetu. Skupaj je do konca meseca ju-
nija na ogled kar 274 del, medtem ko 
je nekoliko manjša razstava v Pliber-

ku, skoraj v celoti posvečena le Augu-
stu Walli, za obiskovalce odprta vse 
do pozne jeseni. Slovenjgraški prikaz 
je pospremil tudi razstavni katalog, 
ki prinaša dodatne in poglobljene 
informacije o prvinskih in nepopa-
čenih likovnih delih, ki navdušujejo 
s svojo izvirnostjo in neposredno-
stjo ter z likovnim izrazom, ki ga ni 
mogoče primerjati z nobeno drugo 
likovno poetiko v okviru moderne in 
sodobne umetnosti. 

Muzej Wernerja Berga v Pliberku 
se je po prenovi muzejske stavbe v 
zadnjih letih razvil v enega od najpo-
membnejših umetnostnih centrov v 
južni Avstriji, s prvim skupnim čez-
mejnim projektom v nizu, ki ga načr-
tujemo v prihodnjih letih, pa bi radi 
vzpostavili skupno kulturno platfor-
mo, ki bo ne samo ljubitelje sodobne 
umetnosti, temveč tudi običajne izle-
tnike in turiste s te in one strani meje 
spodbudila k bolj intenzivni izmenja-
vi. Tako si lahko obiskovalci s cenej-
šo kombinirano vstopnico zagotovijo 
ogled razstave na obeh prizoriščih, z 
organiziranimi ogledi pa bomo av-
strijskim in slovenskim skupinam v 
Pliberku in Slovenj Gradcu predsta-
vili tudi druge kulturne spomenike 
in znamenitosti. 

V času trajanja razstave bodo pote-
kale skupne delavnice za otroke z obeh 
strani meje, organizirali pa bomo tudi 
posvet in javno tribuno, s katero bomo 
na podlagi avstrijskega primera uspe-
šne integracije ljudi s posebnimi potre-
bami skušali osvetliti problematiko in 
slovenske izkušnje na tem področju.

Marko Košan 

Glasnik, junij 2013
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Obvestilo
V Podjetniškem centru Slovenj 
Gradec namenjamo pozornost 
posredovanju podjetniških znanj, 
veščin in spretnosti. V mesecu ju-
niju 2013 bomo izvedli niz infor-
mativno promocijskih delavnic, 
ki bodo za podjetja in podjetnike 
brezplačne (izvedbo financira Mi-
nistrstvo za gospodarski razvoj in 
tehnologijo). Z delavnicami bomo 
nadaljevali tudi po dopustih. 
•	 Jaz, vodenje in uspešnost vode-

nja za podjetnike – 2. del: 5. ju-
nij ob 16. uri v prostorih MKC 
Slovenj Gradec, izvajalka mag. 
Sabina Gmajner 

•	 Ali poznate oblike podpore za 
podjetja in podjetnike?: 6. junij 
ob 10. uri v prostorih centra Lo-
pan, Mislinja, izvajalka Veroni-
ka Zupanc 

•	 Samostojno vodenje poslovnih 
knjig – enostavno knjigovod-
stvo: 11. junij ob 10. uri v pro-
storih MKC Slovenj Gradec, 
izvajalka Mira Kotnik 

•	 Komunikacija in obvladovanje 
konfliktov: 12. junij ob 16. uri v 
prostorih MKC Slovenj Gradec, 
izvajalec Boštjan Polutnik 

•	 Poslovni bonton in bonton obla-
čenja: 19. junij ob 16. uri v prosto-
rih MKC Slovenj Gradec, izvajal-
ka Barbara Polutnik

•	 Ali poznate oblike podpore za 
podjetja in podjetnike?: 20. junij 
ob 10. uri v prostorih Knjižnice 
Ksaverja Meška Slovenj Gradec, 
izvajalka Veronika Zupanc  

Za vse delavnice sprejemamo iz-
ključno pisne prijave z navedbo 
imena in priimka udeleženca(ev), 
navedbo podjetja, s telefonsko št. 
in e-pošto najkasneje do 3 dni 
pred izvedbo delavnice na na-
slov Podjetniški center Slovenj 
Gradec, d. o. o., Ronkova ulica 4, 
2380 Slovenj Gradec (tel.: 02 884 
29 27, 041 946 577, splet: www.
podjetniskicenter-sg.si).  

 Katarina Žagar, direktorica

WELTALLENDE 
Koroška galerija likovnih umetnosti Slovenj Gradec

Reisenbauer

Hauser

Na otvoritvi razstave Weltallende v Koroški galeriji likovnih umetnosti Slovenj Gradec

August Walla in umetniki iz Gugginga
10. maj–30. junij 2013
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V luči prihajajočega dne-
va državnosti smo se 

pogovarjali z Ožbaltom Fajmutom, 
načelnikom 83. štaba Teritorialne 
obrambe (TO) Republike Sloveni-
je med osamosvojitveno vojno, ki je 
razkril nekaj svojih spominov na ta-
kratno dogajanje v naših krajih.

Gospod Fajmut, spomini na osamosvo-
jitveno vojno so najbrž še zelo živi. Po 
čem se najbolj spominjate tistega časa?

Spomini na takratna dogajanja so se-
veda nepozabni, čeprav moram glede 
nekaterih podrobnosti že tudi pogle-
dati v zapiske. Težko bi dejal, kaj se mi 
je najbolj vtisnilo v spomin, vsekakor 
pa je povezano s preoblikovanjem po-
veljstev in enot TO.

Pred oblikovanjem 83. ObmŠTO 
je namreč na Koroškem delovalo Po-
krajinsko poveljstvo TO za Koroško, 
ki je z ukazom takratnega poveljnika 
predalo orožje JLA. V celjsko garni-
zijo je bilo zato premeščenih pribli-
žno 83 ton orožja in streliva. Novo 
območno poveljstvo je torej spopad 
z JLA dočakalo brez ustrezne oboro-
žitve in z novo sestavo poveljstva ter 
razformiranimi občinskimi štabi.

Kaj je bilo glavno vodilo, motivacija, 
ki je pripadnike TO spremljala v voj-
nih operacijah? Koliko pripadnikov 
je štel vaš štab?

Za izvedbo bojnih nalog in premago-
vanje vseh naporov je bila potrebna 

visoka motiviranost vseh pripadnikov 
enot in poveljstev, ki pa se je izobliko-
vala že pred spopadom z JLA. Za raz-
liko od drugih okolij v Sloveniji so bili 
izvedeni le nujno potrebni ukrepi v 
preoblikovanju kolektivov. Visoka do-
moljubna zavest, visoka usposoblje-
nost in trdni kolektivi so bile temeljne 
značilnosti in hkrati tudi prednosti 
naših enot in poveljstev.

Poleg splošnega stanja, ki je bilo 
značilno za Slovenijo, in stanja v 
TO so pred spopadom in med njim 
obstajale določene okoliščine, ki so 
bistveno vplivale na potek bojev. Te 
so imele največ opraviti predvsem s 
psihološkimi dejavniki, časom, kra-
jem in z obliko spopada ter z drugi-
mi okoliščinami, kot so večkratne 
prekinitve ognja, tehnična premoč in 
opremljenost enot JLA, omejenost v 
samostojnosti odločanja ipd.

Kljub uspešnemu obvladovanju 
prostora so bili s strani nadrejenega 
poveljstva izvajani pritiski za pove-
čanje ognjenega delovanja na enote 
JLA. Naše izvajanje pa je temeljilo 
na načelih sorazmernosti, vsestran-
skosti in odločnosti v prevzemanju 
iniciative s čim manjšimi izgubami.

Vseh dogajanj in stanj, ki so vplivala 
na potek bojevanja z enotami JLA, ni 
možno pojasniti na kratko, saj je vse-
bina večplastna. Razumevanje teh do-
godkov zahteva predvsem obširnejšo 
obdelavo dejstev, ki so se nanašala na 
pravno podlago, stanje in razvoj TO 

ter razorožitev, vplive za zmanjšanje 
pristojnosti, usposabljanje in postopke 
enot pred spopadom, pristojnosti koor-
dinacijskih skupin in civilne obrambe 
pri oviranju, obveščevalno zagotovitev, 
izvedbo mobilizacije ipd.

Za ilustracijo naj povem, da je v za-
četnem obdobju območno poveljstvo 
med spopadom poveljevalo 29 vojnim 
enotam oz. 42 subjektom ViP s 1600 
pripadniki. To število se je kasneje po-
večalo na 2163 pripadnikov, od tega 
163 častnikov, 197 podčastnikov in 
1803 vojake. Tem enotam je potrebno 
prišteti še odred za posebne namene in 
minometno četo iz Velenja. Poleg tega 
pa je bilo potrebno voditi in usmerjati 
delo prištabnih enot in 3 koordinacij-
ske skupine, ki so bile oblikovane po 
naši odločitvi iz častnikov razformi-
ranih OŠTO Dravograd, Radlje in 
Ravne. Dodatno je bila formirana tudi 
minometna baterija 120 mm, nekoliko 
kasneje pa še dva mejna odseka.

Tako veliko število subjektov je 
bilo zelo težko voditi in usmerjati, ne 
samo v organizacijskem smislu, tem-
več tudi tehnično, saj smo bili skoraj 
brez ustreznih sredstev zvez, pa še 
tem je bilo možno prisluškovati, saj 
so bile kompatibilne z zvezami JLA 
in smo zato morali uporabljati pred-
vsem telefonske zveze. 

Zaradi omejenih količin orožja je 
bilo načrtovanje uporabe enot TO bi-
stveno težje kot v normalnih pogojih. 
Enote so bile v začetnem obdobju na-
črtovane za opravljanje več vrst nalog. 
Nekatere so bile zaradi pomanjkanja 
orožja predvidene tudi za delovanje v 
več različicah hkrati. Predstavljajte si 
torej ta orkester brez ustreznih inštru-
mentov, ki se je le nekaj mesecev pred 
tem oblikoval, da odigra svojo vlogo.

Se spominjate svojih občutij ob do-
končni osamosvojitvi Slovenije? Kako 
ste kot neposredni udeleženec osamo-
svojitvene vojne doživljali te dogodke?

Posebnega časa za evforijo in izražanja 
čustev ni bilo, saj je bilo potrebno dose-
ženo stanje ohranjati in se pripravljati 
na morebitne novonastale situacije.

Po predaji posadk na mejnih stra-
žnicah je bilo potrebno najprej organi-
zirati varovanje objektov in izvajanje 
globinskega varovanja državne meje. 

V ta namen sta bila formirana mejna 
odseka, ki sta skrbela za operativne in 
logistične naloge na 116 km državne 
meje z Avstrijo. Po približno dveh me-
secih smo te enote na podlagi zahtev 
evropskih opazovalcev razformirali, 
nadzor meje pa je prevzela policija.

Bi želeli ob koncu karkoli sporočiti 
svojim soborcem in ostalim roja-
kom, ki bodo 25. junija praznovali 
dan državnosti?

Moram priznati, da sem v vseh teh letih 
z neprijetnimi občutki spremljal poiz-
kuse posameznikov, ki so se razglašali 
za heroje in glavne akterje osamosvo-
jitvene vojne ter pri tem »pozabili« na 
lastne pomanjkljivosti, predvsem pa na 
vse tiste, ki so žrtvovali vse materialne 
dobrine in same sebe ter s tem nevar-
nosti izpostavili tudi lastne družine.

Pogosto je slišati, da enote JLA niso 
uporabile vseh sil in sredstev. Ta trditev 
delno drži, vendar to velja tudi za TO. 
Ukrepali smo premišljeno in preudar-
no. Vedeti je treba, da vsaka začetna 
dejavnost daje prednost tistemu, ki je 
prvi. V tem primeru je bila to JLA, ki 
pa zaradi različnih razlogov ni mogla 
uporabiti vseh razpoložljivih sil. 

Ključni dejavniki našega uspeha so 
bili visoka motiviranost, dobra usposo-
bljenost, poznavanje krajevnih razmer, 
prevzemanje iniciative, sodelovanje z 
milico in s civilno strukturo ter geo-

grafske in topografske značilnosti po-
krajine. Evropski opazovalci, ki so bili 
na krajih dogodkov, so naše postopke 
opisali kot učbeniške in jih ocenili kot 
odlične. Žal pa nekatera neobjektivna 
in pristranska poročanja ter poveliče-
vanje nekaterih posameznikov dajejo 
tem dogodkom tudi grenak priokus.

Sodelujoči v tem procesu imamo pri-
ložnost, da takratno dogajanje opišemo 
iz zornega kota zmagovalcev. Le malok-
do se danes vpraša, kako bi bilo ob ne-
uspehu. Vojaška sodišča bi imela veliko 
dela, kot v primeru četverice JBTZ. Or-
ganizatorji odpora bi bili v zaporih. Nji-
hov položaj in položaj njihovih družin 
bi bil strašljiv. Osebno bi verjetno v tem 
času pisal prošnje za skrajšanje kazni ali 
izboljšanje bivalnih pogojev. Kako kru-
te bi lahko bile posledice, se je pokazalo 
tudi v poznejših dogajanjih na nekda-
njem jugoslovanskem prostoru.

Zato so le sanje, za katere premoreš 
pogum, da jih realiziraš, uresničljive. 
Na Koroškem smo z zelo redkimi iz-
jemami pokazali veliko mero domo-
ljubja in strokovnega znanja za obvla-
dovanje teh težkih trenutkov. Pri vseh 
dejavnostih se je še posebej izkazala 
srčnost poveljnikov in vseh pripadni-
kov enot ter tistih, ki so bili vključeni 
v njihovo podporo na našem obmo-
čju. Med slednjimi bi želel še posebej 
izpostaviti dobro sodelovanje s poli-
cijo in strukturami civilne obrambe, 
predvsem pa zdravstveno službo. Tudi 
njim gre zahvala, da so lahko bili vsi 
naši načrti in cilji uresničeni. 

Ob tej priložnosti bi rad še posebej 
čestital vsem, ki sem jih operativno 
vodil. Naj vam bo v ponos, da smo 
bili skupaj nosilci temeljev naše sa-
mostojne države.

Aljaž Kitak

Na Koroškem smo pokazali veliko mero 
domoljubja in strokovnega znanja

Ob 25. juniju – dnevu državnosti 

Zveza delovnih invalidov Slove-
nije je 4. 12. 2008 na podlagi iz-

vedene analize o položaju invalidov 
v Mestni občini Slovenj Gradec ter 
sprejetega Akcijskega načrta za ne-
odvisno življenje invalidov v Mestni 
občini Slovenj Gradec za obdobje od 
2007 do 2010 Mestni občini Slovenj 
Gradec podelila naziv Občina po 
meri invalidov.

Sprejeti Akcijski načrt za obdobje 2007–
2010 smo v letu 2012 v celoti uspešno 
realizirali, Svet za invalide pri Mestni 
občini Slovenj Gradec pa je pripravil 
tudi nove smernice glede tega, kaj vse bi 
bilo potrebno na ravni celotne občine 
postoriti v novem štiriletnem obdobju, 
ki bo trajalo od leta 2013 do 2017. Želja 
je veliko, prav tako so visoki tudi naši 
cilji in ambicije. Nanašajo se na štiri 
glavna področja, ki so naslednja:

1. obravnavati invalide kot polno-
pravne državljane in jih kot take 
vključevati v vsa dogajanja v obči-
ni, v skladu s tem pa zagotoviti vse 
pogoje za vključevanje invalidov v 
procese odločanja na občinski rav-
ni, in sicer na tistih področjih, ki so 

za invalide pomembna;
2. odpraviti vse tiste grajene in komu-

nikacijske ovire, za katere velja, da 
onemogočajo ali otežujejo neodvisno 
življenje invalidov v občini;

3. razvijati podporno okolje, službe 
in programe, ki bodo omogočali 
čim bolj neodvisno življenje inva-
lidov v občini in poudarjali njiho-
ve sposobnosti;

4. izboljšati obveščanje in osveščanje 
občanov o pravicah in potrebah 
invalidov v občini.

Po določilu 1. člena Konvencije Zdru-
ženih narodov o pravicah invalidov, ki 
jo je Republika Slovenija ratificirala 2. 
4. 2008, so osebe z oviranostmi ljudje 
z dolgotrajnimi telesnimi, duševni-
mi, intelektualnimi ali senzoričnimi 
okvarami, ki jih v povezavi z različ-
nimi ovirami lahko omejujejo, da bi 
enako kot drugi polno in učinkovito 
sodelovali v družbi. Nadalje Zakon o 
izenačevanju možnosti invalidov, ki je 
bil sprejet 24. 11. 2010, govori o tem, da 
je namen tega zakona preprečevanje in 
odpravljanje diskriminacije invalidk 
in invalidov, ki temelji na invalidnosti. 

Diskriminacija zaradi 
invalidnosti je lahko 
posredna ali neposredna 
Diskriminacija pomeni vsako razli-
kovanje, izključevanje ali omejevanje 
zaradi invalidnosti, katerega namen 
ali posledica je zmanjšanje ali izni-
čevanje enakopravnega priznavanja, 
uživanja ali uresničevanja vseh vrst 
pravic in obveznosti na vseh ključnih 
področjih življenja.

Tega smo se pred več kot petimi 
leti začeli zavedati tudi v Mestni obči-
ni Slovenj Gradec, kar je tudi razlog, 
da smo pristopili k izvajanju projekta 
Zveze delovnih invalidov Slovenije, 
Občina po meri invalidov. Projekt v 
naslednjem štiriletnem obdobju na-
daljujemo, še enkrat pa poudarjamo 
dejstvo, da občine ne predstavlja samo 
občinska uprava, ampak tako rekoč vsi 
zavodi, gospodarski subjekti, pa tudi 
posamezniki v njej. Ukrepov, pove-
zanih z izvajanjem vseh štirih ciljev iz 
Akcijskega načrta za neodvisno življe-
nje invalidov v Mestni občini Slovenj 
Gradec za obdobje 2013–2017 je kar 
55, nanašajo pa se predvsem na delova-
nje Sveta za invalide pri Mestni občini 
Slovenj Gradec; prednostno odpravo 
nekaterih grajenih in komunikacijskih 
ovir v Mestni občini Slovenj Gradec ter 
s tem opravljenih analiz stanja na tem 
področju; področje socialnega varstva, 
ki zajema širok spekter različnih dejav-

nosti (socialno oskrbo na domu, pravi-
co do družinskega pomočnika, oseb-
no asistenco, institucionalno varstvo, 
občinske denarne pomoči, delovanje 
zavetišča za brezdomce, delovanje in-
validskih in humanitarnih organizacij 
ipd.); področje zdravstvenega varstva, 
ki ga na primarni ravni v občini izvaja 
Zdravstveni dom Slovenj Gradec; reha-
bilitacijske programe, ki jih v glavnem 
izvajajo posamezna društva invalidov 
v okviru svojih rednih letnih progra-
mov; področje vzgoje in izobraževanja, 
ki se nanaša na različne projekte, preko 
katerih bodo invalidi sami otroke in 
mladostnike, pa tudi njihove vzgojite-
lje in učitelje, seznanjali s konceptom 

invalidnosti; področje zaposlovanja in-
validov, ki je v zadnjem času še posebej 
kritično; področji kulture in športa, za 
katera oba velja, da sta med invalidi so-
razmerno dobro razvita; prostovoljstvo 
ter izboljšanje obveščanja in osveščanja 
občanov o pravicah in potrebah invali-
dov v občinah.

Občinski svet Mestne občine Slo-
venj Gradec je zgoraj predstavljen 
Akcijski načrt obravnaval na svoji 24. 
redni seji, ki je potekala 23. 4. 2013, 
strokovnim službam pa je naložil še 
dodatno nalogo, da časovno natanč-
neje opredeli roke za izvedbo progra-
mov iz Akcijskega načrta.

Mag. Mateja Tajnšek

Akcijski načrt 2013−2017
Za neodvisno življenje invalidov 

Ljubki lutki, izdelka ustvarjalnih invalidov
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Od 17. do 21. aprila je 
potekal prvi del leto-

šnje izmenjave z Gimnazijo Tako-
vski ustanak v Gornjem Milanovcu.

Mednarodne izmenjave so naša iz-
kušnja zadnjih dobrih desetih let. 
Odločili smo se, da stike vzdržujemo 
s šolami in z ljudmi v pobratenih me-
stih Slovenj Gradca. Tako smo od leta 
2002 organizirali že kar 14 obiskov 
naših dijakov v Češkem Krumlovu, v 
Gornjem Milanovcu v Srbiji in v Myo-
ku na Japonskem ter tudi 14-krat go-
stili dijake, profesorje in občane iz teh 
mest. Naš cilj ni le spoznavanje novih 
dežel in ljudi, pač pa predvsem sooče-
nje z različnimi kulturami. Ker so vse 
naše izmenjave zastavljene družinsko, 
nam je uspelo poleg dijakov (na obeh 
straneh jih je sodelovalo že okrog 700) 
povezati tudi mnogo drugih ljudi. 

Aprila je potekal prvi del letošnje 
izmenjave z Gimnazijo Takovski usta-
nak v Gornjem Milanovcu. 32 dija-
kov, trije profesorji in spodaj podpisa-
ni smo obiskali mesto, ki je s Slovenj 
Gradcem tesno povezano že od druge 
svetovne vojne, ko so Nemci tja izgna-
li številne ljudi iz našega kraja. V dveh 
dneh na šoli so dijaki drug drugemu 
predstavili svojo šolo, mesto in drža-
vo ter spoznavali kulturne posebnosti 
in različnosti obeh okolij. Na ulicah 
Gornjega Milanovca so skupaj opra-

vili med meščani tudi anketo o tem, 
kaj vedo o Sloveniji. Odgovori so bili 
presenetljivi v obe smeri, a skoraj vsi 
so poznali Slovenj Gradec. 

Gornji Milanovac deli danes podob-
no usodo kot naše mesto. Nekoč drugo 
gospodarsko najbolj razvito mesto v 
Srbiji se sooča s propadanjem podjetij, 
ki so zaposlovala po nekaj tisoč ljudi 
in jih zdaj po obnovi zaposlujejo le še 
po nekaj sto. A optimizma ljudem ne 
(z)manjka, čeprav morajo ob zelo po-
dobnih cenah, kot so naše, preživeti s 
povprečno plačo, ki znaša le dobrih 
300 EUR. Mesto je urejeno in očitno 
na pravi poti, da se bo čez kakšno leto 
vrnilo v svoje »dobre stare čase«. 

Izmenjava našim dijakom ni pri-
nesla le dela na šoli, saj je bilo dovolj 
prostora tudi za izvenšolsko družab-
no in družinsko življenje, za spozna-
vanje mesta, na ekskurziji pa smo 
obiskali še star srbski samostan v 
Vraćevšnici ter muzej in spominski 
park Takovo, ki je eden najpomemb-
nejših krajev iz srbske zgodovine. Ob 
povratku domov smo dan preživeli še 
v srbskem glavnem mestu in si ogle-
dali nekaj znamenitosti Beograda. 

Intenzivne stike s tamkajšnjo gi-
mnazijo smo vzpostavili leta 2009, 
ko smo jim pred najvišjimi predstav-
niki srbskega ministrstva za šolstvo 
predstavili naš program evropskega 
oddelka in jim preko naših izkušenj 

vsaj malo pomagali pri oblikovanju 
njihovega oddelka s poudarjenimi 
tujimi jeziki. Danes ima njihova gi-
mnazija izmenjave s šolami v Italiji, 
Nemčiji in Sloveniji. Kako uspešno 
so zastavili svoje delo, dokazuje ena 
najvišjih ocen, ki jo je Gimnazija v 
Gornjem Milanovcu letos dobila pri 
ocenjevanju srbskih šol. 

Dijaki zbirajo gradivo o 
izgnancih.

Letošnjo izmenjavo dijakov sem spre-
mljal tudi zaradi projekta, ki ga že 
nekaj mesecev vodim skupaj s svojimi 
dijaki Katarino Čas, Evo Krejan, Nežo 
Krenker, Lukom Pepelnakom ter Ti-
motejem Kolencem. Zbiramo namreč 
gradivo o izgnancih iz Slovenj Grad-
ca v Srbijo leta 1941 ter o udeležencih 
dosedanjega sodelovanja med Gor-
njim Milanovcem in našim mestom, 
ki ima zares bogato tradicijo. Ravna-

teljica Ljiljana Čeliković, ki je ravno 
tako profesorica zgodovine, bo s svojo 
skupino dijakov projekt vodila na srb-
ski strani, pomoč pa so nam prijazno 
ponudili tudi zgodovinarji v tamkaj-
šnjem muzeju. Naš cilj je zbrati čim 
več zgodb na obeh straneh ter preko 
njih ponovno povezati ljudi. Intervju-
ji, ki smo jih že opravili, so pokazali 
močna čustva in nepozabne spomine 
vseh vpletenih. 

Človeška dimenzija in izkušnja 

mednarodne izmenjave je nepozabna, 
saj smo bili deležni prijaznega gosto-
ljubja zares na vsakem koraku. Solze 
in močna čustva dijakov ob slovesu je 
blažil občutek, da se bodo udeležen-
ci spet srečali v septembru, ko bodo 
našo gimnazijo in Slovenj Gradec obi-
skali gostje iz Gornjega Milanovca. 

Mag. Stane Berzelak, 
ravnatelj Gimnazije Slovenj Gradec 

Na obisku v Gornjem Milanovcu
Gimnazija Slovenj Gradec

Gimnazija Takovski ustanak

Skupaj na Kalamegdanu

Na povabilo župana partnerske 
občine Gornji Milanovac se je 23. 

aprila 2013 praznovanja občinskega 
praznika tega srbskega mesta udeležil 
tudi podžupan Mestne občine Slovenj 

Gradec, Peter Cesar. Sodelovanje med 
občinama poteka že vse od sedemde-
setih let, partnerstvo pa smo obnovili 
leta 2003. Podžupan se je v Gornjem 
Milanovcu udeležil svečane seje nji-

hove skupščine občine, v kraju Takovo 
pa je k spomeniku, posvečenemu drugi 
srbski vstaji proti Turkom, na državni 
proslavi položil tudi venec. 

DS

Sodelovanje med občinama

Občinski svet Mestne občine Slo-
venj Gradec je konec aprila spre-

jel Odlok o pripojitvi Javnega zavoda 
za izvajanje mladinskih in socialnih 
programov Vetrnica k Javnemu zavo-
du za turizem in šport SPOTUR Slo-
venj Gradec. Z uveljavitvijo tega Odlo-
ka preneha veljati Odlok o ustanovitvi 
JZ Vetrnica. Tako bodo pod eno streho 
združene dejavnosti športa, turizma, 
mladine in sociale. Glavni razlog za 
tovrstno odločitev so bile podobne de-
javnosti, ki sta jih hkrati izvajala oba 
zavoda, soupravljanje novega Mladin-
skega kulturnega centra Slovenj Gra-
dec oziroma Hostla Slovenj Gradec ter 
tudi racionalizacija poslovanja. 

Mestna občina je v sklopu racionali-
zacije poslovanja sprejela odločitev o 
združitvi dveh zavodov, in sicer zavo-
da za področje mladine in sociale ter 
zavoda za področje športa in turizma. 
Tovrstna združitev je bila ideja že ne-
kaj časa, vendar je bil edini zadržek 
za združitev novozgrajeni Mladinski 
kulturni center, ki je bil sofinanciran 
s strani Evropske unije in naj bi v ta-
kšni pravni obliki deloval vsaj pet let 
od začetka investicije. Po zagotovilu 
ministrstva, da je tovrstna združitev 
zavodov mogoča ob zagotovilu, da bo 
pravni naslednik vodil ločeno in sa-
mostojno na svojem kontu poslovanje, 
torej prihodke in stroške Mladinskega 
centra, je Mestna občina takoj pristo-

pila k postopku združitve zavodov. Z 
združitvijo bo Javni zavod Vetrnica 
prenehal s poslovanjem in se bo pripo-
jil k že obstoječemu zavodu - Javnemu 
zavodu SPOTUR Slovenj Gradec, ki bo 
deloval naprej v enaki pravni obliki, le z 
razširjeno dejavnostjo. Tovrstno zdru-
žitev so izvedli že v Občini Postojna in 
se je v praksi izkazala za pozitivno.

Razlogi za tovrstno združitev so bili 
predvsem racionalizacija poslovanja, 
podobne aktivnosti, skupno nastopa-
nje na trgu pri trženju objektov, večja 
fleksibilnost pri razporejanju delavcev, 
saj bodo ob pripojitvi prezaposleni vsi 
delavci na Javni zavod SPOTUR in 
bodo lahko sodelovali pri aktivnostih 
razširjenega zavoda. Z racionalizacijo 
poslovanja ob tovrstni združitvi bo 
za nadaljnje vodenje potreben le en 
direktor, s tem bo zmanjšan strošek 
ene direktorske plače. Nastopanje na 
trgu bo skupno, kar bo privedlo k večji 
učinkovitosti trženja, predvsem Mla-
dinskega kulturnega centra in Hostla 
ter racionalizaciji stroškov. 

Veliko nalog, ki jih zavoda izvajata, je 
med seboj povezanih, zato bo tovrstna 
združitev zagotovo pripomogla k učin-
kovitejšim in boljšim programom pred-
vsem vsebinsko, za samo izvedbo pa bo 
znotraj razširjenega zavoda na razpola-
go večji spekter kadra, kar se bo kot po-
zitivno pokazalo tudi pri nadomeščanju 
kadra v primeru odsotnosti.

Novi Odlok so pripravile strokovne 

službe Mestne občine ob sodelovanju 
javnih zavodov. Odlok je prevzel vse 
dejavnosti, za katere Javni zavod SPO-
TUR ni bil registriran in so potrebne 
za nemoteno izvajanje dejavnosti na 
področju mladine, predvsem pa socia-
le, spremenil je sestavo sveta zavoda, ki 
bo sedaj štel 11 članov, in sicer v sestavi: 
trije predstavniki Občinskega sveta, po 
en predstavnik zainteresirane javnosti 
z vsakega področja dela in po en pred-
stavnik zaposlenih z vsakega področja 

dela. Obema svetoma pa takoj po zdru-
žitvi preneha mandat in se na novo 
formira celoten svet za prehodno ob-
dobje do lokalnih volitev. Po lokalnih 
volitvah pa bo svet zavoda formiran za 
polni mandat, torej štirih let. V novem 
Odloku so zapisane tudi vse organi-
zacijske oblike razširjenega zavoda, ki 
jih bo upravljal. Javni zavod SPOTUR 
bo od Javnega zavoda Vetrnica prevzel 
vse premoženje, tako nepremičnine kot 
opremo, obveznosti in terjatve ter fi-

nanciranje s strani Mestne občine kot 
tudi ministrstev. Zavod bo tako upra-
vljal z Mladinskim kulturnim centrom 
Slovenj Gradec, mladinskim hotelom 
Hostel Slovenj Gradec, celotnim špor-
tnim centrom, v sklop katerega spada-
jo atletski stadion, nogometna igrišča, 
športna dvorana, letnim kopališčem, 
Partizanskim domom in prodajalno 
Izdelki s podeželja. Še vedno ostaja v 
sklopu zavoda Turistično informacijski 
center SG z nudenjem turističnih in-
formacij obiskovalcem Slovenj Gradca 
in celotne Koroške.

Združitev zavodov bo izvedena v 
letošnjem letu, do takrat pa je potreb-
no urediti še veliko aktivnosti. 

Tilen Klugler, 
direktor JZ SPOTUR

Vetrnica odslej v JZ SPOTUR
Združitev javnih zavodov
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Luščenje koruze
Obujanje starih običajev

Članica in člani Občin-
skega sveta so na 24. 

seji Občinskega sveta Mestne obči-
ne Slovenj Gradec, ki je potekala 23. 
aprila 2013, obravnavali štirinajst 
točk in ena najpomembnejših je bila 
obravnava predloga Zaključnega ra-
čuna proračuna Mestne občine Slo-
venj Gradec za leto 2012. 

Le-tega je pred sejo obravnavala in 
potrdila vrsta odborov Občinskega 
sveta, pozitivno mnenje k predlogu 
je podal tudi Nadzorni odbor Me-
stne občine Slovenj Gradec, zato so ga 
sprejeli v predloženem besedilu.  

Nadalje so obravnavali in sprejeli 
Letno poročilo Javnega podjetja Ko-
munala Slovenj Gradec d.o.o. za leto 
2012. Seznanili so se, da je podjetje v 
letu 2012 v celoti izpolnilo finančni 
načrt. Skupni prihodki so preseženi 
za dva odstotka, stroški so ostali pod 
nadzorom in ustvarjen je bil celo mi-
nimalni dobiček. 

Obravnavali so tudi Elaborat o 
oblikovanju cene izvajanja storitev 
javne službe oskrbe s pitno vodo v 
Mestni občini Slovenj Gradec, ki je 
izdelan po Uredbi o metodologiji za 
oblikovanje cen storitev obveznih 
občinskih gospodarskih javnih služb 
varstva okolja (Ur. l. RS, št. 87/2012). 
Potrdili so predlagane cene za stori-

tev oskrbe s pitno vodo, ki veljajo od 
1. 5. 2013 dalje. Poudariti je potreb-
no, da se skupna cena vodarine na 
osnovi tega elaborata ne povečuje za 
nobeno kategorijo uporabnikov. 

Nadalje so potrdili predlog Odlo-
ka o pripojitvi Javnega zavoda za iz-
vajanje mladinskih in socialnih pro-
gramov k javnemu zavodu - Zavodu 
za turizem in šport SPOTUR Slovenj 
Gradec in predlog Odloka o usta-
novitvi Javnega zavoda za turizem, 
šport, mladinske in socialne progra-
me SPOTUR Slovenj Gradec. Razlogi 
za pripojitev so predvsem podobne 
dejavnosti znotraj obeh zavodov, ra-
cionalizacija stroškov v enovitem jav-
nem zavodu in večja učinkovitost pri 
razporejanju in zaposlovanju kadra v 
skupnem javnem zavodu.

Članica in člani Občinskega sve-
ta so obravnavali tudi Akcijski na-
črt za neodvisno življenje invalidov 
v Mestni občini Slovenj Gradec za 
obdobje 2013–2017. V Mestni občini 
Slovenj Gradec bodo organi občine, 
javni zavodi, invalidske organiza-
cije in druge pristojne institucije v 
skladu s Standardnimi pravili o iz-
enačevanju možnosti invalidov, ki 
jih je sprejela Generalna skupščina 
Združenih narodov na 48. seji, dne 
20. decembra 1993 (Resolucija 48/96) 
ter v skladu s Konvencijo OZN o pra-

vicah invalidov (Ur. l. RS, št. 37/08), 
v programskem obdobju 2013–2017 
usmerjali svoje dejavnosti in aktiv-
nosti v naslednje cilje: obravnavati 
invalide kot polnopravne državljane 
in jih kot take vključevati v vsa do-
gajanja v občini, v skladu s tem pa 
zagotoviti vse pogoje za vključeva-
nje invalidov v procese odločanja na 
občinski ravni, in sicer na tistih po-
dročjih, ki so za invalide pomembna. 
Nadalje odpraviti vse tiste grajene 
in komunikacijske ovire, za katere 
velja, da onemogočajo ali otežujejo 
neodvisno življenje invalidov v obči-
ni, razvijati podporno okolje, službe 
in programe, ki bodo omogočali čim 
bolj neodvisno življenje invalidov 
v občini in poudarjali njihove spo-
sobnosti in izboljšati obveščanje in 
osveščanje občanov o pravicah in 
potrebah invalidov v občini. Akcijski 
načrt so potrdili in hkrati predlagali, 
da se realizacija posameznih ciljev 
časovno bolj natančno opredeli. 

Obravnavali so tudi osnutek Pra-
vilnika za urejanje območij vrtičkov 
v MO Slovenj Gradec, s katerim se 
dopolnjuje nedavno sprejeti Odlok o 
urejanju vrtičkarstva v Mestni obči-
ni Slovenj Gradec. S Pravilnikom se 
natančneje določajo pogoji, ki jih je 
potrebno upoštevati pri urejanju in 
opremljanju vrtičkarskih površin v 

MO Slovenj Gradec. Tudi omenjeni 
Pravilnik je obravnavalo kar nekaj 
odborov in Statutarno pravna komi-
sija Občinskega sveta, ki so k besedilu 
Pravilnika podali vrsto pripomb in 
pobud. Le-te so na seji podali tudi 
člani Občinskega sveta, zato so spre-
jeli sklep, da Pravilnik ostane v fazi 
osnutka. Predlagali so, da strokovne 
službe pripombe in pobude proučijo 
in jih upoštevajo pri pripravi predlo-
ga. Vsekakor pa so izrazili zadovolj-
stvo, da se to področje uredi.

Članica in člani Občinskega sveta 
so prav tako sprejeli predlog Odloka 
o občinskem podrobnem načrtu za 
območja urejanja motokros Slovenj 
Gradec, I. faza, predlog Sklepa o pre-
oblikovanju stavbnega zemljišča na 
par. št. 840/1 in 836/2 vse k.o. Legen 
in predlog Sklepa o preoblikovanju 
stavbnega zemljišča na parc. št. 596, 
597/1, 597/2, 598, 1124/2 in 2869 vse 
k.o. Podgorje ter 1055/1 in 1055/2 obe 
k.o. Šmartno.

Potrdili so tudi predlog Akta o jav-
no-zasebnem partnerstvu za izvedbo 
projekta »Izgradnja poslovno stano-
vanjske stavbe« v predloženem bese-
dilu, skupaj z amandmaji svetniške 
skupine SD. Zaradi transparentno-
sti so predlagali, da o izbiri izvajalca 
javno-zasebnega partnerstva odloči 
Občinski svet, za pripravo in izved-
bo javnega razpisa, pregled in oceno 
prispelih vlog oziroma prijav ter za 
pripravo strokovnega poročila, župan 
po predhodnem soglasju Občinskega 
sveta imenuje strokovno komisijo.

Občinski svet je obravnaval in potr-
dil osnutek Odloka o organizaciji in 
delovnem področju Občinske uprave 
Mestne občine Slovenj Gradec, ki do-
loča organizacijo in delovno področje 
Občinske uprave Mestne občine Slo-
venj Gradec, dolžna ravnanja javnih 
uslužbencev na področju prepreče-
vanja korupcije, krepitve integritete 
in odpravljanja nasprotja interesov, 
način vodenja Občinske uprave, pri-
stojnosti, pooblastila in odgovornosti 
ter ureja druga vprašanja v zvezi z de-
lovanjem Občinske uprave.

Potrdili so tudi predloge Komisi-
je za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja. Za v. d. direktorico Jav-
nega zavoda za izvajanje mladinskih 
in socialnih programov Vetrnica so 
do pripojitve Javnega zavoda Vetrni-
ca k Javnemu zavodu SPOTUR ozi-
roma za največ šest mesecev imeno-
vali dosedanjo v. d. direktorico mag. 
Matejo Tajnšek.

Komisija za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja je na podlagi 
ocenitve programov dela prijavljenih 
kandidatov na javni razpis za prosto 
delovno mesto ravnatelja/ravnatelji-
ce Prve osnovne šole Slovenj Gradec 
Občinskemu svetu predlagala, da 
poda pozitivno mnenje k imenovanju 
kandidata Ivana Škodnika za ravnate-
lja Prve osnovne šole Slovenj Gradec. 
Občinski svet je predlog potrdil. 

Potrdili so tudi nekaj sklepov s po-
dročja premoženjsko pravnih zadev. 

Tatjana Špalir
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Sem Jerneja Kreuh, rojena Pod-
javoršek, leta 1975 v Slovenj 

Gradcu, kjer z možem Andrejem in 
hčerko Ano tudi živim. Kot univer-
zitetna diplomirana pravnica sem 
na Mestni občini Slovenj Gradec 
zaposlena od leta 2000 dalje, sedaj 
na delovnem mestu višja svetovalka 
za pravne zadeve na Oddelku za ne-
gospodarstvo. Že v srednješolskih 
in študentskih letih pa sem si v pro-
stem času delovne izkušnje nabirala 
kot voditeljica programov na Koro-
škem radiu.

Delovno mesto: rešujem pravne za-
deve s področja dela Oddelka za ne-
gospodarstvo - sodelujem pri sestavi 
predpisov s področja negospodarstva, 
v postopkih oddaje javnih naročil 
velike vrednosti, sestavljam pogodbe 
in druge pravne akte s področja ne-
gospodarstva in področja investicij v 
Uradu župana, pripravljam vloge in 
zastopam občino po pooblastilu pred 
sodišči in drugimi organi v postopkih 
s področja dela, rešujem pritožbe in 
pripravljam odločbe druge stopnje. V 
sodelovanju s Podjetniškim centrom 
Slovenj Gradec vodim postopek jav-
nega razpisa za dodelitev finančnih 
sredstev za spodbujanje samozapo-
slovanja v MO Slovenj Gradec ter so-
delujem pri ostalih javnih razpisih s 
področja dela.

Prosti čas: Najraje ga preživljam v 
krogu družine. Radi se ukvarjamo s 
športom - kolesarimo, tečemo, pla-
vamo. Zelo rada tudi smučam. V 
otroštvu sem trenirala gimnastiko in 
atletiko. In ker rada združim prijetno 
s koristnim, sem se v času, ko je bila 
hčerka mlajša in sem jo uvajala v svet 
športa, preizkusila tudi kot vaditelji-
ca atletike predšolskih otrok. Pravijo, 
da uspešno. V zadnjem času pa me je 
navdušila joga. 

Igram klavir, končala sem nižjo 
glasbeno šolo in trenutno mi pride 
to znanje prav, da lahko spremljam 

hčerko, ko vadi flavto. Kar se poslu-
šanja glasbe tiče, prisluhnem različ-
nim zvrstem – odvisno od razpo-
loženja. Še posebej mi dan polepša 
kakšna prijetna skladba, ki jo zjutraj 
ujamem v avtu in mi potem ostane v 
spominu skozi dan.

Tudi knjige so seveda moje prija-
teljice, predvsem v zimskem času, ko 
so dolgi večeri in se najde za branje 
več časa. Občasno pa se z družino 
odpravimo v kino, kjer si ogledamo 
aktualne družinske filme. Z družino 
raziskujemo našo prelepo Slovenijo, 
radi pa se odpravimo tudi blizu in da-
leč izven njenih meja.

O vrednotah: »Veliko sreče in 
zdravja!« Tako si ponavadi voščimo. 
Čeprav se zdi to včasih kot oguljena 
fraza, sta to osnovni vrednoti, ki sta 
potrebni, da lahko udejanjimo zasta-
vljene cilje. Prava sreča je biti tu in se-
daj, saj ne moremo uživati v preteklo-
sti in prihodnosti. Uživamo lahko le v 
sedanjih okoliščinah, času in prosto-
ru. Verjamem v moč pozitivnih misli, 
čeprav je v teh časih pogosto težko 
ostati pozitivno naravnan. 

O Slovenj Gradcu: Slovenj Gradec je 
lepo in urejeno mesto. Poseben čar ima 
poleti, ko mestno jedro oživi ob raznih 
prireditvah na prostem, ki se jih, v dobri 
družbi, rada udeležim. (MM)

Kdo je pravzaprav Jerneja Kreuh 
z Oddelka za negospodarstvo?

Mestna uprava se predstavlja 

Skupna cena vodarine ni povečana
24. redna seja Občinskega sveta MOSG

Vedrinovci smo si za enega iz-
med glavnih ciljev društva za-

stavili, da ohranimo stare običaje 
in navade, domače okolje popestri-
mo z zanimivimi prireditvami ter 
spodbujamo in pomagamo obča-
nom pri razvoju turizma. 

Glavna nit večine naših prireditev, 
na katerih obujamo stare običaje in 
navade, sta Herčeva žaga in mlin. 
Na pobudo Vaške skupnosti Turiška 
vas ter v sodelovanju s Koroškim 
pokrajinskim muzejem in Turistič-
no olepševalnim društvom Šmartno 
vsako leto organiziramo na Herčevi 
žagi med drugim tudi kožuhanje 
(ličkanje koruze). V društvu smo se 
odločili, da bomo poskušali oživiti 
predvsem običaje in navade, katerih 
glavna tema je koruza. Tako je spo-
mladi nekaj posadimo na star način 
– to je s pomočjo konjev in z moti-
ko, nato jo okopavamo in plejemo, 
pred kožuhanjem pa jo ročno potr-
gamo. Koruza se nato čez zimo suši 
na Herčevi žagi, v mesecu marcu oz. 
aprilu (odvisno kdaj je koruza dovolj 
suha) pa priredimo luščenje koruze.

Tokrat smo koruzo luščili v garaži 
gasilskega doma PGD Golavabuka v 
Tomaški vasi. Našemu povabilu so se 
odzvale tudi ljudske pevke Bršljanke 
in članice Turistično olepševalnega 
društva Šmartno. Najprej smo seveda 
morali s Herčeve žage s traktorjem 
pripeljati koruzo, ki jo je potrebno 

oluščiti. Ob 19. uri so pričeli prihaja-
ti naši člani in ostali krajani. S seboj 
so imeli razne stare pripomočke za 
luščenje koruze ter pletene košare. V 
teh dneh smo tudi ugotovili, da imajo 
naši ljudje na podstrešjih shranjenih 
veliko starih naprav, s katerimi so si 
včasih lajšali delo na kmetih. 

Tako smo koruzo luščili na roke 
in pa s pomočjo raznih pripomočk-
ov in naprav, s katerimi so to počeli 
nekdaj. Pri petju so se pridružili 
tudi krajani in vzdušje je postalo še 
bolj veselo. Obujali smo spomine, 
kako je to luščenje potekalo v sta-
rih časih. To se je delalo v zimskih 
večerih, ko je bilo delo v hlevih in 
v hiši končano. Takrat se je zbrala 
vsa družina, na večjih kmetijah pa 
so povabili tudi sosede in prijatelje 
in ob pesmih in ob pripovedova-
nju raznih zgodb luščili koruzo, je 
nato nekaj zmleli za zdrob in moko, 
ostalo pa so imeli za krmo živali.

Po napornem delu smo se vsi po-
sedli okrog miz, ki so se šibile pod 
težo domačih dobrot. Ob prijetnih in 
veselih zvokih, ki jih je iz harmoni-
ke izvabljal Viktor Mlinšek, smo se 
prisotni tudi veselo zavrteli. Lušče-
nja koruze se je udeležilo tudi veliko 
mladih in tako ugotavljamo, da smo 
s to prireditvijo dosegli svoj namen 
in zagotovili, da se stari običaji in na-
vade prenašajo na mlade. Ponovno 
smo dokazali, da v naših krajih živijo 
dobri, delovni in vedri ljudje. 

Irena Kotnik 
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V luči skorajšnjega od-
prtja nove poslovalni-

ce na Francetovi 4, kamor se slovenj-
graška enota Raiffeisen Future d. o. o. 
– družbe v 100-odstotni lasti Raiffe-
isenbank Eberndorf reg.Gen.m.b.H. 
– seli z Glavnega trga 51, smo se po-
govarjali z gospodom Johannom Po-
drečnikom iz Dobrle vasi.

Za uvod povejmo, da predstavlja Ra-
iffeisenbank Eberndorf s finančnim 
volumnom, ki znaša trenutno okrog 
500 milijonov evrov, največjo banko 
v okraju Velikovec in drugo največjo 
Raiffeisenbanko na avstrijskem Ko-
roškem. Več kot 60 zaposlenih v sed-
mih poslovalnicah družbe spremlja 
in skrbi za 12.000 strank. Pri banki 
so ponosni na dolgo tradicijo, saj že 
več kot 125 let delujejo samostojno in 
se trudijo svojim strankam ponujati 
le najboljše bančne produkte. Ob tem 
jim uspeva povezovati profesional-
nost tradicionalnih bank z dinamiko 
ambiciozne družbe današnjega časa. 
Kot zanimivost povejmo, da je ban-
ka organizirana po zadružnem mo-
delu, kar pomeni, da tudi člani s svo-
jim vplačanim delniškim kapitalom 

jamčijo za izvedbo njenih poslov.
V Sloveniji je Raiffeisenbank Ebern-
dorf kot aktivni partner pri obetavnih 
projektih posameznikov in podjetij 
prisotna že skoraj 20 let. V zadnjih 
letih so pri nas pridobili več kot 2000 
zadovoljnih strank, trenutno pa so 
zastopani v treh slovenskih mestih, 
poleg Slovenj Gradca še v Ljubljani in 
Mariboru. Povsod veljajo za močnega 
in zanesljivega partnerja.

Gospod Podrečnik, zakaj se je Raif-
feisen odločil za odprtje nove poslo-
valnice v Slovenj Gradcu?

Pravzaprav smo se glede odprtja 
nove poslovalnice odločali zelo 
dolgo, praktično že od leta 2005 
naprej. Od takrat smo namreč pri-
sotni v Slovenj Gradcu, zaenkrat še 
na Glavnem trgu 51, z začetkom ju-

nija pa se selimo na novo lokacijo.

Ali je k odločitvi, da bolj »agresivno« 
nastopite na slovenjgraškem obmo-
čju, botrovala tudi bančna situacija 
v Sloveniji, torej kreditni krč, s kate-
rim se soočajo tukajšnje banke?

Da, na novo lokacijo gremo prav za-
voljo tega, ker imamo vedno več no-
vih klientov, ki se obračajo na nas s 
prošnjami za kredite. To sicer ne velja 
samo za obdobje od leta 2008/2009 
naprej, odkar so slovenske banke v 
težavah, temveč smo rast doživljali že 
prej. Zaradi tega potrebujemo večje 
prostore, da lahko lažje izvajamo svoje 
storitve ter strankam na primernejši 
način predstavljamo nove produkte.

Ko sva že ravno pri bančnih stori-
tvah in produktih, me zanima, kaj 
vas v tem smislu loči od konkurence?

Najprej je potrebno povedati, da 
naša banka v glavnem kreditira fi-
zične osebe, in sicer po hipotekar-
nem principu. Zelo smo strogi pri 
ocenjevanju bonitete naših kredito-
jemalcev, pri čemer pa ni nujno, da 
je kreditojemalec zgolj ena stranka, 
temveč lahko gre tudi za družinski 
krog. Veliko pozornosti posvečamo 
tudi pravšnjemu zavarovanju kola-
terale, torej nepremičnin, ki so za-
stavljene za pridobitev posojil. Glede 
na to, da smo pri tem zelo natančni, 

lahko strankam nudimo tudi po-
moč oz. koristne informacije o tem, 
kako najbolje zavarovati svojo ne-
premičnino. 

Naša glavna prednost pred kon-
kurenco je torej v tem, da strankam 
ponujamo tudi družinske kredite. 
Poleg tega pa se Raiffeisen ukvarja 
tudi z lizingi, ob čemer smo pozorni 
predvsem na to, da so v ozadju vedno 
partnerji z avstrijskim lastništvom. 
Za nas je to zelo pomemben faktor, ki 
predstavlja garant zanesljivega par-
tnerstva, saj imamo v tem primeru na 
voljo avstrijsko bonitetno oceno. Na-
šim strankam pa nudimo tudi pomoč 
pri sanaciji nepremičnin in pri sesta-
vljanju prošenj za različne subvencije, 
ki so na voljo v ta namen. 

Pri nas se v zadnjem času ogromno 
govori o bonitetah, tako tistih dr-
žavnih (obveznice) kot tudi bonite-
tah bank. Kakšna je vaša bonite-
tna ocena? Ima tudi Raiffeisen kaj 
t. i. slabih kreditov, ki v zadnjih 
letih dušijo slovenske banke?

Boniteta naše banke, ocenjena po 
avstrijskem bonitetnem sistemu in 
metodologiji, je zelo dobra. Ker smo 
tako močno osredotočeni na hipote-
karne kredite, nimamo velikih težav z 
nepoplačilom posojil. Le-ta tudi niso 
vezana na 100-odstotno vrednost ne-
premičnine, temveč so vsote nižje.

Kot sem že dejal, pa smo zelo 
strogi tudi pri ocenjevanju kreditne 
zmogljivosti naših strank oz. njiho-
ve bonitete, pri čemer nas v prvi vr-
sti seveda zanima to, ali so sposobne 
iz svojih dohodkov poplačati kredit. 
Posledično to tudi pomeni, da težav 
s slabimi krediti nimamo, saj smo pri 
kreditiranju dokaj konservativni.

Se bo ob odprtju nove poslovalnice 
odprlo tudi kakšno novo delovno me-
sto? Koliko vaših zaposlenih pravza-
prav prihaja iz slovenjgraške občine?

Trenutno imamo v poslovalnici za-
posleno eno uslužbenko, gospo Na-
tašo Šavc, ki je Slovenjgradčanka. V 
poslovalnici je prisotna ves čas. Mi-
mogrede, naš poslovalni čas se bo s 
selitvijo na novo lokacijo sicer neko-
liko podaljšal, s čimer se želimo še 
bolj približati strankam in njihovim 
potrebam. Poleg omenjene uslužben-
ke je v slovenjgraški izpostavi zapo-
slena tudi svetovalka iz Avstrije mag. 
Sabine Lach, ki je najmanj dvakrat na 
teden prisotna v tej enoti in je tudi 
odgovorna za njeno poslovanje.

V poslovni enoti v Mariboru ima-
mo zaposlene že 3 osebe iz Maribora.

Če ni skrivnost, bi vas želel pov-
prašati še o tem, kakšni so poslov-
ni cilji odprtja nove poslovalnice v 
Slovenj Gradcu? Pričakujete zna-
ten porast vašega tržnega deleža?

Odprtje nove poslovalnice je seveda v 
prvi vrsti povezano s pridobivanjem 
še večjega števila novih klientov kot 
doslej, ne samo na področju financi-
ranja, temveč tudi na področju var-
čevanja. Pri tem gre za varčevanje, 
ki poteka v Avstriji, saj naše obrestne 
mere temeljijo na sistemu vezave, za 
vloge komitentov, ki ne presegajo 
100.000 evrov, pa jamči tudi avstrij-
ska država. Kot vemo, ima slednja 
bistveno višjo boniteto kot Slovenija, 
kar pomeni, da so vloge slovenskih 
varčevalcev pri nas varnejše kot pri 
kateri od slovenskih bank.

Doslej sva veliko govorila o kredi-
tiranju fizičnih oseb, čeprav so v 
Sloveniji predvsem gospodarstve-
niki tisti, ki tarnajo nad kreditnim 
krčem. Kako je pri vas s kreditira-
njem podjetij?

Seveda pri Raiffeisen Futuri kredi-
tiramo tudi podjetja, s tem da si na-
tančno pogledamo vsak projekt, ki je 
predmet posojila. Enako kot pri fizič-
nih osebah je na prvem mestu boni-
teta kreditojemalca, pomembna pa je 
tudi pričakovana donosnost projekta. 
To pomeni, da mora slednji dosega-
ti dovolj visoke pribitke, da prispeva 
k uspešnemu poslovanju podjetja. 
Hkrati pa mora biti bonitetna ocena 
firme dovolj dobra, da lahko tudi v 
primeru neuspeha pokrije svoje ob-
veznosti do banke.

Aljaž Kitak
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Želimo biti del vašega uspeha
Intervju: Johann Podrečnik, Raiffeisen bank Eberndorf Austrije, direktor Raiffeisen Future d. o. o.

»Zelo smo strogi pri ocenjeva-
nju bonitete naših kreditoje-
malcev, pri čemer pa ni nujno, 
da je kreditojemalec zgolj ena 
stranka, temveč lahko gre tudi 
za družinski krog.«

»Odprtje nove poslovalnice 
je v prvi vrsti povezano s pri-
dobivanjem še večjega števila 
novih klientov kot doslej, ne 
samo na področju financira-
nja, temveč tudi na področju 
varčevanja.«

»Kot vemo, ima Avstrija bi-
stveno višjo boniteto kot Slo-
venija, kar pomeni, da so vlo-
ge slovenskih varčevalcev pri 
nas varnejše kot pri kateri od 
slovenskih bank.«

Sedež Raiffeisenbank Eberndorf v Dobrli vasi

mag. Sabine Lach
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Na pobudo Mestne obči-
ne Slovenj Gradec ter 

v novembrskih poplavah prizadetih 
občanov in gospodarskih družb je 7. 
maja 2013 v prostorih Občinske upra-
ve potekal delovni sestanek s pred-
stavniki Ministrstva za gospodarski 
razvoj in tehnologijo (MGRT), Mini-
strstva za kmetijstvo in okolje (MKO) 
ter koncesionarjem za urejanje vodo-
tokov, podjetjem VGP Drava. 

Na sestanku je bilo izpostavljenih ne-
kaj najbolj perečih vprašanj, ki zade-
vajo poplavno varnost v občini: regu-
lacija Suhodolnice (2. faza) in Mislinje 
ob stari industrijski coni Pameče, pro-
gram sanacije vodne infrastrukture na 
območju MO SG ter določitev območij 
pomembnega vpliva poplav v RS.

Kot nam je zatrdil župan Andrej 
Čas, je MO SG v preteklih letih si-
cer redno opozarjala pristojne dr-
žavne institucije na to problemati-
ko, vendar ustreznega napredka v 
vsem tem času niso uspeli doseči. 
Po zadnjih katastrofalnih poplavah 
lanskega novembra so se razmere 
še bistveno poslabšale, zato je MO 
od takrat še intenzivirala pritisk na 
pristojne institucije z zahtevo po 
takojšni sanaciji poškodb na vo-
dni infrastrukturi in izvedbi ukre-
pov za trajnejšo poplavno varnost. 
»Ugotovimo lahko,« tako Čas, »da 
smo v tem času dosegli zadovoljiv 
napredek, tudi zaradi hitre priprave 
sanacijskega programa na MKO in 
odločitve Vlade RS, da zagotovi de-
nar za sanacijo ter občini odobri do-
datno porabo kohezijskih sredstev.«

Vsi potrebni sklepi in izvedeni 
javni razpisi, ki so nujni za pričetek 
izvedbe del, sicer še niso izdani; prav 
tako še ni prišlo do podpisa pogodbe 
s koncesionarjem. Neglede na to je po 
zagotovilih prisotnih predstavnikov 

ministrstev v letu 2013 načrtovan 
program realno izvedljiv.

Druga faza regulacije 
Suhodolnice
Po besedah župana Časa so sredstva 
za projekt zagotovljena iz dodatnih 
pravic porabe kohezijskih sredstev za 
obdobje 2007–2013. Sklep o tem mora 
sicer formalno potrditi še Ministr-
stvo za finance (MF), vendar je MKO 
medtem že razpisalo natečaj za izbiro 
izvajalca. V kolikor pri tem postopku 
ne bo prišlo do zapletov, se lahko dela 
pričnejo že to poletje. Na pobudo če-
trtnih skupnosti Polje in Stari trg so se 
prisotni tudi strinjali, da se v primeru 
zamude, ki bi začetek del prestavila na 
september, izvede čiščenje struge in 
odstranitev nanosov.

Regulacija Mislinje ob stari 
industrijski coni Pameče

V letošnjem letu se bodo na reki Mi-
slinji predvidoma izvedla dela iz pro-
grama sanacij v obsegu med 250.000 
in 350.000 evri. Celovita rešitev, ki bi 
bila v skladu s takoj po novembrskih 
poplavah naročenim projektom MO 
SG, pa je zahtevnejša; stala naj bi cca 
2,5 milijona evrov, zato v tem letu 
verjetno ne bo izvedena. Glede na to, 
da je uspešnost črpanja kohezijskih 
virov za okoljske projekte v Sloveni-
ji izredno slaba, v prvi vrsti zaradi 
nepripravljenih projektov, bo Vlada 
RS še v tem ali pa v naslednjem letu 
sprejela sklep o dodatnih pravicah 
porabe (t. i. over commitment) za 
tiste projekte, ki so izvedljivi. Glede 
na to, da ima Občina projekt že pri-
pravljen, bo po besedah župana Časa 
v sodelovanju z MKO takoj pričela z 
ustreznimi aktivnostmi za zagotovi-

tev njegovega financiranja iz progra-
ma kohezije za leto 2013/2014, za kar 
obstajajo realne možnosti.

Program sanacije vodne 
infrastrukture na območju 
občine
Program, ki ga je potrdila Agencija RS 
za okolje (ARSO) in ga bo izvajal kon-
cesionar, predvideva v letu 2013 dela 
v obsegu 680.000 evrov. S temi sred-
stvi bo možno izvesti sanacijo vodne 
infrastrukture na glavnih vodotokih 
in nekaterih pritokih. Dela se bodo 
pričela izvajati takoj, ko bodo podpi-
sane pogodbe med MKO in konce-
sionarjem, pri tem pa na Občini ne 
pričakujejo zapletov, saj je program 
potrjen, vlada pa je že zagotovila sred-
stva z naslova proračunskih rezerv in 
evropske pomoči. Poleg tega koncesi-
onar načrtuje še redna vzdrževalna in 
investicijsko vzdrževalna dela v višini 
60.000 evrov, ki jih financira Vodni 
sklad RS, vendar tudi za ta namen še 
ni sklenjene pogodbe. 

Glede nedavne določitve območij 
pomembnega vpliva poplav v RS je 
bila na sestanku s strani vladnih pred-
stavnikov podana informacija, da po 
izbrani metodologiji določitve teh ob-
močij poplavno ogroženi deli MO SG 
niso presegli praga minimalnih meril. 
Ukrepi, ki bodo načrtovani v priho-
dnjih letih na osnovi izdelane karte, pa 
bodo vseeno pokrili tudi Slovenj Gra-
dec, saj celoten vodotok Mislinje, od 
Slovenj Gradca do Dravograda, pred-
stavlja potencialno poplavno grožnjo.

Dogovor o rednem 
sestajanju
Poleg omenjenega so se MK, ARSO, 
VGP Drava in MO SG na sestanku 
dogovorili o intenzivnem nadaljevanju 
medsebojnih pogovorov in usklajevanj, 
ki naj bi potekala vsaka dva tedna. Prvič 
so se tako ponovno sestali že 16. 5., ko 
je koncesionar podrobneje predstavil 
program sanacije, predstavnica MKO 
Colnaričeva pa je prisotne seznanila s 
potekom projekta 2. faze regulacije Su-
hadolnice. Po njenih besedah naj bi se 
izvedba začela v septembru. 

Na srečanju so obravnavali tudi 
celovito reševanje poplavne varnosti 
v občini, ki zajema izgradnjo zadrže-
valnika na Homšnici in ureditev vseh 
poplavno nevarnih delov ostalih vo-
dotokov. MO SG se je zavezala, da bo 
pripravila strokovno podlago, ki bo 
služila kot osnova za to, da lahko MKO 
vključi ta projekt v operativni program 
okoljske in prometne infrastrukture za 
finančno perspektivo 2014–2020.

Aljaž Kitak

S predstavniki resornih ministrstev 
vendarle našli skupni jezik

Poplavna varnost v občini

Občinski svet MO Slovenj Gradec je na svoji redni 
seji 23. 4. 2013 potrdil predlagane cene za storitev 

oskrbe s pitno vodo, ki jih je pripravila Komunala Slo-
venj Gradec kot izvajalec javne službe. 

Cene so oblikovane v skladu z Uredbo o metodologiji za 
oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodar-
skih javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS, št. 87/2012). 
Zadnja sprememba teh cen je bila s 1. 1. 2010.

Potrebno je poudariti, da se končna cena vodarine 
(osnovna cena, takse DDV) na osnovi tega predloga ne 
povečuje za nobeno kategorijo uporabnikov. Osnovna 
cena vodarine se sicer poveča, vendar se hkrati ukine ob-
činska taksa za onesnaževanje vode. V bistvu gre za pre-
nos takse v ceno, ker taksa po novi Uredbi ni dopustna.

Ker nova Uredba določa, da se gospodinjstvom v blo-
kih, ki imajo skupni vodomer, zaračunava omrežnina 

za vodomer DN 20, se le-tem mesečni strošek v povpre-
čju povečuje za 0,99 €. Nasprotno pa se za gospodinj-
stva v individualnih hišah, ki so do sedaj v primerjavi 
s prvimi plačevala znatno višjo omrežnino, povprečni 
mesečni strošek znižuje za 1,64 €. Najbolj pa se bo stro-
šek vodarine zmanjšal za kategorijo gospodarstva, ker je 
le-to do sedaj plačevalo najvišjo takso. 

Janja Vrhovnik

Vabilo na razstavo

Izvirni rokodelski izdelki/spominki 
Koroške regije
Na Natečaj za izbor izvirnih rokodelskih izdelkov/spominkov za čez-

mejno območje Koroške regije (SI) in Koroške (AT), ki sta ga pri-
pravila Podjetniški center Slovenj Gradec in Krščanska kulturna zveza 
iz Celovca, se je do 29. marca 2013 s svojimi izdelki prijavilo: za območje 
Koroške regije 21 rokodelcev in za območje Koroške 6 rokodelcev.  

Kot izvirne turistične spominke komisija izpostavlja goloba miru iz me-
denega testa avtorice Silve Ocepek, leseno piščalko avtorja Zvonka Hrena, 
dravskega škrata z rogozo avtorice Darje Zorman, škratke avtorice Dami-
jane Mithans, povštr za kraljevsko spanje in knežji kamen avtorice Marije 
Rudolf, dravski biser avtorice Maje Millonig Kupper ter pošteto avtorice 
Kriste Janežič. Kot izvirne idejne osnutke turističnih spominkov komisija 
izpostavlja ajdove kekse in pirine kekse s konopljo (konopeljčke) avtorja 
Aleša Prapertnika ter vrtavko vovk avtorja Matica Kavtičnika, za katere 
avtorjema predlaga, da jih razvijeta v kakovostne turistične spominke.

Za območje Koroške regije v Sloveniji so razpisne kriterije izpolnili iz-
delki izdelovalcev:

•	 Silva Ocepek, Slovenj Gradec: golob miru iz medenega testa iz polnozrnate 
pirine in ajdove moke v embalaži, golob miru iz medenega testa iz polnozr-
nate pirine in ržene moke v embalaži, golob miru v celofanu; 

•	 Ferdo Piko, Prevalje: mala in velika pletena košara iz leskovih vitr; 
•	 Martin Kurmanšek, Slovenj Gradec: lesene gajbice;
•	 Zvonko Hren, Podgorje pri Slovenj Gradcu: lesena piščalka;
•	 Tatjana Ladinek, Prevalje: pirin večnamenski valj, zeliščni mošnjički;
•	 Darja Zorman, Dravograd: dravski škrat z rogozo;
•	 Pavla Pirker, Šentjanž pri Dravogradu: pletena košarica iz ličja z ročaje-

ma, druga s pokrovom;
•	 Marijana Jan, Mislinja: punčka iz blaga;
•	 Štefan Merčnik, Slovenj Gradec: unikatni nakit Seménke;
•	 Matic Kavtičnik, Ravne na Koroškem: lojtrni voz; 
•	 Irma Marija Zajc, Dravograd: odejica za otroško posteljo in zavijanje 

otroka;
•	 Silva Valtl, Dravograd: naravna rastlinska mila (s sivko ali z ognjičem ali 

iz kozjega mleka); 
•	 Cecilija Uranc, Slovenj Gradec: žena z golobčkom, pletena torbica iz ličja;
•	 Damijana Mithans Bračič, Dravograd: škratica Ajda, Perkmandeljc, škrat 

s svetilko, škratki in zgodba o kruhu;
•	 Marija Rudolf, Kotlje: povštr za kraljevsko spanje.

Za območje Koroške v Avstriji so razpisne kriterije izpolnili izdelki: knežji 
kamen, sveče, voščilnice z ročno narejenim papirjem, dravski biser, kazalo 
za knjige, klekljana slika Koroške, »pošteta« in ržen kruh z motivom.

Dodatne informacije v zvezi z rezultati razpisa za posamezno območje 
so na voljo pri partnerjih projekta: za območje Koroške regije (SI) − Pod-
jetniški center Slovenj Gradec, oseba za stike Katarina Žagar, za območje 
Koroške (AT) − Krščanska kulturna zveza, oseba za stike Hanna Erklavec 
(tel.: +43 650 63 64 223). Katarina Žagar

Komunala Slovenj Gradec
Spremenjene cene 
vodarine v Slovenj Gradcu

Mentor Augustin Novak iz Slovenj Gradca je na čezmejnem rokodel-
skem srečanju udeležencem predstavil postopek priprave materiala 

(različne vrste šibja) in potrebne delovne pripomočke ter tehniko pletenja 
iz šibja. Pod njegovim vodstvom so udeleženci izdelali pleteni podstavek iz 
šibja oz. dno košare. Ker je šibje primerno za spletanje predvsem v jesen-
skem in zimskem času, bomo srečanje nadaljevali jeseni. 

Srečanje je potekalo v sklopu projekta DUO Kunsthandwerk, ki ga sofi-
nancirata EU (Evropski sklad za regionalni razvoj) in Ministrstvo za go-
spodarski razvoj in turizem.

Vse, ki si želite pridobiti različne rokodelske veščine, znanja in spretno-
sti, vabimo, da nas obiščete v Rokodelskem centru Koroške (prostori Pod-
jetniškega centra Slovenj Gradec), v 3. nadstropju PTC Katica na Ronkovi 
4 v Slovenj Gradcu. (KŽ)

Pletenje iz šibja
Čezmejno srečanje rokodelcev
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Člani Aktiva invalidov 
Šmartno so uživa-

li na kopanju v Termah Olimia v 
Podčetrtku in si ogledali kakteje v 
Rogaški Slatini. Na kopalnih izle-
tih so bili tudi člani Aktiva invali-
dov Sele Vrhe in Aktiva invalidov 
Podgorje. 

Program Ohranjevanja zdravja te-
melji na reku: 'Zdrav duh v zdravem 
telesu.' Poleg rekreativno-športnega 
programa vključuje tudi razna delov-
na in družabna srečanja, ki prav tako 
pripomorejo k boljšemu telesnemu in 
duševnemu zdravju članov društva. 
Dejavnost Društva invalidov Slovenj 
Gradec je namenjena čim večjemu šte-
vilu članov, programi pa so prilagojeni 
potrebam članic in članov. Vsak posa-
meznik pa je odgovoren za svoje izbi-
re, za ohranjanje in krepitev lastnega 
zdravja, dobrega počutja in ohranja-

nje moči za samostojno življenje. 
V Društvu invalidov Slovenj Gra-

dec program Ohranjevanja zdravja 
izvajamo preko celega leta, izvaja pa 
ga vseh osem aktivov. Tako je Aktiv 
invalidov Sele Vrhe letošnjega 4. maja 
povabil svoje člane na kopanje v Ter-
me Topolšica. Kopanja se je udeležilo 
25 članov in članic aktiva, vendar so 
ga morali predčasno prekiniti, ker je 
eden od članov potreboval nujno me-
dicinsko pomoč. Po kosilu so nada-
ljevali pot v Mozirje, kjer so si v Mo-
zirskem gaju ogledali razstavo cvetja 
in tematske vrtove, npr. skupino di-
šavnic in zdravilna zelišča.  

Aktiv invalidov Šmartno je 25. 
marca 2013 izvedel kopalni dan v 
Termah Olimia v Podčetrtku, ki se 
ga je udeležilo 65 članov aktiva. Ak-
tivnosti v zdraviliških bazenih in na 
morju ter druženje deluje na inva-
lide preventivno in terapevtsko ter 

soustvarja normalnejše pogoje, da 
se lahko vsakodnevno vključujejo 
v življenje in delo. Po triurnem ko-
panju so nadaljevali pot v Rogaško 
Slatino, kjer so si ogledali paviljon 
kaktej. Zbirka obsega veliko število 
razširjenih vrst kaktusov, predvsem 
pa je pomembna zaradi redkih vrst 
in je zato neprecenljiva. V zbirki 
se nahaja več kot 5000 kaktusov in 
drugih sočnic različne starosti. Eden 
od okroglih kaktusov je star 150 let. 

Aktiv invalidov Slovenj Gradec 
pa je imel 12. aprila 2013 celodnevni 
kopalni dan v Biotermah, ki se na-
hajajo v kraju Mala Nedelja. Kopanja 
se je udeležilo skupno 44 članov in 
članic aktiva. 

41 članov Aktiva invalidov Pod-
gorje se je udeležilo kopalnega izleta 
v Bioterme v Mali Nedelji, ki se na-
hajajo v osrčju Prlekije. Med kopa-
njem so v bazenu pod strokovnim 
vodstvom izvajali še skupinske vaje. 
Nato so se podali do Stare Gore, ki 
spada pod Občino Sveti Jurij ob 
Ščavnici. Tam so si najprej ogledali 
Oljarno Kocbek. Za pokušino so jim 
postregli z njihovimi izdelki – oljem, 
pecivom, skuto in čokolado z dodat-
ki bučnih semen. Na Stari Gori so 
si ogledali tudi etnološko zbirko, 
predmete različnih rokodelskih obr-
ti. Posebnost so orodja domačih ro-
kodelcev, bogato okrašena in ročno 
izdelana. Zbirka ohranja spomin na 
preteklo podobo krajev. Zanimiva 
sta bila tudi mlin na veter, obnovljen 
leta 1996, in cerkev sv. Duha, ki ima 
bogato baročno notranjost s prelepi-
mi freskami. Za konec so si v Mali 
Nedelji ogledali še Voršičev Muzej 
kmečkega orodja in kmetijskih stro-
jev z degustacijo domačih dobrot.

Vsi udeleženci so bili z izletom 
zelo zadovoljni, bil je odlično or-
ganiziran, za kar gre zahvala Anici 
Pačnik, predsednici Aktiva invali-
dov Podgorje. 

Stanislava Tamše

Program Ohranjevanja zdravja
Invalidi na poživljajočih izletih

V prvih dveh mesecih letošnjega leta je bilo v Slovenj 
Gradcu zabeleženih za 13 % več turističnih nočitev 

kot v enakem obdobju lani. V mesecih januarju in fe-
bruarju letošnjega leta je Slovenj Gradec obiskalo 1906 
turistov, ki so ustvarili 6419 nočitev, kar je za 13 % več 
kot v enakem obdobju lani. Največ nočitev so ustvarili 
turisti s Hrvaške. Turisti so na območju Slovenj Gradca 
v povprečju bivali od 3 do 4 dni. Nekaj več je bilo tujih 

turistov, in sicer za 6 % več kot domačih.

Slovenj Gradec v zadnjih dveh letih ponovno beleži po-
zitivno rast turističnih nočitev. Tako je bilo v celem letu 
2012 ustvarjenih 22.637 nočitev, kar je pomenilo 17-% 
rast v primerjavi z letom 2011.
(Vir statističnih podatkov: SURS)

Marija Lah

Slovenj Gradec

Porast turističnih nočitev

Člani in članice AI Sele Vrhe v Mozirskem gaju 

Četrtne skupnosti MO Slovenj 
Gradec bodo ob svojem prazni-

ku 8. junija 2013 podelile tradicio-
nalna priznanja, hkrati bo med 10. 
in 11. uro potekal izbor ČS, kjer pe-
čejo najboljši štrudelj. V kulturnem 
programu bodo sodelovali harmo-
nikarji Glasbene šole SG. Dogaja-
lo se bo na Trgu svobode v Slovenj 
Gradcu, v primeru dežja pa v Eliza-
betinem domu. Vabljeni na druženje 
in jabolčni zavitek! (TKK)

Vabilo
Četrtne skupnosti praznujejo 
in vabijo na štrudelj

V maju so po 76 letih iz župnišča cerkve sv. Elizabete preselili znameniti 
Sokličev muzej. Ta je svoj začasni prostor našel v Koroškem pokrajin-

skem muzeju, dokler MO Slovenj Gradec ne obnovi nekdanje ubožne hiše 
ob cerkvi sv. Duha. Tam naj bi bogata Sokličeva zbirka domovala za stalno.
Naključne mimoidoče na slovenjgraških ulicah smo spraševali, ali zbirko 
poznajo in ali so jo že kdaj obiskali. Prav tako nas je zanimalo, kaj menijo o 
preselitvi zbirke na začasno lokacijo v muzeju. (AK)

Katja Kotnik Prosenjak, 32 let, učiteljica joge, Slovenj Gradec
Zbirko poznam, saj sem jo prvič obiskala pred 15 leti, ko 
sem bila še v osnovni šoli. Sicer se je bolj slabo spominjam; 
vem, da obsega različne slike, kipe ipd. Glede selitve se mi 
zdi, da bi bilo morda najbolje, če bi zbirka v Pokrajinskem 
muzeju ostala kar za stalno, da bi bilo vse skupaj na enem 
mestu. Lokacija v župnišču je namreč odročna, ljudje je ne 
poznajo tako dobro. Kolikor vem, tudi župnik ni toliko na 

razpolago, da bi si lahko zbirko ogledali vsi ljudje, ki imajo za to interes. 
Muzej pa je za zainteresirane obiskovalce odprt vseskozi.

Nina Smrtnik, 35 let, kuharica, Slovenj Gradec
Vem za Sokličevo zbirko, a je sama še nisem obiskala. 
Zdi se mi, da je začasna prestavitev v muzej smiselna, 
če jo bo na ta način videlo več ljudi. Sicer pa menim, 
da bi morala ostati tam, kjer je sedaj, saj so ljudje na to 
lokacijo najbolj navajeni.

Andreja Mlinar, 46 let, zdravstveni tehnik, Slovenj Gradec
Sokličevo zbirko poznam zelo dobro. Šlo je namreč za prvi 
obisk muzeja v mojem otroštvu. Dobro se spominjam tudi 
gospoda Sokliča; bila sem štiri ali pet let stara deklica, ko me 
je mama prvič peljala k njemu na ogled zbirke. Za otroka, 
kakršen sem bila takrat, je bil to nek čudežni svet preteklo-
sti; šlo je tudi za moj prvi stik s kulturo, ki ga nosim v zelo 
lepem spominu. Muzej smo obiskovali tudi v osnovni šoli 

– če se ne motim, smo si ga ogledali vsaj dvakrat –, zbirko pa sem večkrat 
obiskala tudi v odraslem obdobju, včasih pod vodstvom gospoda Košana, v 
nedeljo pa tudi pod vodstvom nekdanjega legendarnega župnika Leskovarja. 
Zbrali smo se in naredili še zadnji ogled pred prestavitvijo zbirke. V mojem 
srcu ima Sokličev muzej zato prav posebno mesto. Prestavitev zbirke težko 
komentiram; po eni strani smo Slovenjgradčani navajeni, da zbirka domuje v 
župnišču, po drugi strani pa so tamkajšnji prostori že precej zastareli, potrebni 
prenove, tako da upam in Občini polagam na srce, da za zbirko lepo poskrbi.

Rozika Štern, 54 let, natakarica, Slovenj Gradec
Sokličev muzej poznam in sem si ga že tudi ogledala. Za 
prestavitev zbirke še nisem slišala; v kolikor gre zgolj za za-
časno rešitev, se z njo strinjam. Seveda upam, da bodo za-
njo našli primerno mesto, kakršnega si Soklič tudi zasluži.

Franc Razgoršek, 63 let, upokojenec, Bukovska vas
Ne samo da poznam zbirko, poznal sem celo duhovnika 
Sokliča. Vem tudi, da je bil Titov sošolec. Zelo dobro se 
spominjam, ko smo hodili takoj po šoli k njemu na vero-
uk in nam je pripovedoval čudovite zgodbe iz preteklosti. 
Nanj me vežejo zares lepi spomini. Primerno bi bilo, da 
zbirka ostane v Sokličevem domu, torej župnišču, saj je 
tako bolj samostojna. Gre namreč za povsem drugo usta-

novo kot Pokrajinski muzej. Menim, da na trenutni lokaciji predstavlja tudi 
spomin na Sokliča, ki ji je vtisnil svoj prav poseben pečat.

Ervin Kordiš, 64 let, upokojenec, Slovenj Gradec
Zbirko poznam, sem si jo že tudi ogledal, še zdaleč pa mi 
ni všeč selitev v muzej. Prostor v župnišču se mi zdi najbolj 
primeren, saj so ljudje nanj tudi najbolj navajeni.

Pavla Razgoršek, 84 let, upokojenka, Slovenj Gradec
Sokličevo zbirko poznam, vendar si je žal še nisem ime-
la priložnosti ogledati. Sokliča sem poznala tudi osebno, 
ko je še župnikoval tukaj v Slovenj Gradcu. Znan je bil po 
svoji zbirateljski žilici, pa tudi kot človek na mestu, ki je 
veliko prispeval k našemu lokalnemu okolju. Glede selitve 
muzeja menim, da je glede na to, da so se zanjo dogovorili, 
najbrž že potrebna. Razlogov zanjo ne poznam.

Prestavitev Sokličevega muzeja

Vox populi



M E S T O  IN  P O D E Ž EL J EGlasnik, junij 2013 9

Pomen bioplastike kot dela evrop-
ske bioekonomske politike je 

nesporen. Kemijski inštitut, vodilni 
partner mednarodnega projekta PLA-
STiCE, je v sodelovanju z Visoko šolo 
za tehnologijo polimerov (VŠTP) pri-
pravil seminar z namenom udeležen-
cem posredovati informacije o biopla-
stiki, možni uporabi obnovljivih virov 
za njeno proizvodnjo in predstavitev s 
tem povezanega koncepta biorafinerij.

Seminar, ki se ga je udeležilo več kot 
50 udeležencev iz industrije, izobraže-
valnih ustanov in javnih organizacij, 
sta odprla dr. Andrej Kržan, koordi-
nator projekta PLASTiCE, in dr. Silva 
Roncelli Vaupot, dekanica Visoke šole 
za tehnologijo polimerov. Prek video 

nagovora je udeležence pozdravil tudi 
evropski komisar za okolje, dr. Janez 
Potočnik, ki je v svojem govoru pred-
stavil aktivnosti na nivoju EU za izbolj-
šanje ravnanja s plastičnimi odpadki in 
ukrepe za povečevanje trajnosti.

Po kratki predstavitvi projekta 
PLASTiCE, je imel dr. Kržan preda-
vanje o plastiki iz obnovljivih virov 
(bioosnovana plastika). Poudaril je, 
da termin bioplastika ni enoznačen, 
saj pokriva plastiko, ki je biorazgra-
dljiva in/ali iz obnovljivih virov, v 
primerjavi s tradicionalno plastiko pa 
prinaša nekaj pomembnih prednosti. 
Nekatere izmed njih so uporaba bio-
mase – obnovljivih virov – kot vhodne 
surovine za izdelavo polimerov in pla-
stike ter tako posledično zmanjšana 

uporaba fosilnih virov, sposobnost 
organskega recikliranja (kompostira-
nje) in hkrati vključevane plastike v 
naravne snovne tokove (iz biomase do 
plastike, komposta in nazaj v bioma-
so), kar pripomore k bolj ekološkemu 
ravnanju. V nadaljevanju sta dr. Irena 
Pulko in Maja Mešl iz VŠTP predsta-
vili aktivnosti dveh projektov, Krea-
tivno jedro in PolyRegion.

V iskanju večje trajnosti se je razvoj 
plastike začel vračati tudi k svojim 
koreninam: vsi prvi umetni polimer-
ni materiali so bili narejeni na osnovi 
obnovljivih virov. Danes imamo na 
voljo številne moderne vrste bioplasti-
ke narejene iz obnovljivih virov, ki se 
relativno hitro uveljavljajo v uporabi. 
Istočasno poteka na tem področju izje-
mno aktiven razvoj, ki širi nabor obno-
vljivih virov, ki jih je mogoče uporabiti 
kot osnovo za proizvodnjo materialov 
in hkrati povečuje učinkovitost njihove 
izrabe. Zaradi zavedanja o omejenem 
obsegu današnjih rešitev, ki izkoriščajo 
prehranske vire, se pospešeno razvija 
uporaba obnovljivih virov druge gene-
racije (npr. les, slama, odpadki). Skozi 
predavanja so strokovnjaki predstavili 
različne obnovljive vire ter njihove mo-
žnosti uporabe za proizvodnjo biopla-
stike, in sicer: dr Kunaver s Kemijskega 
inštituta je predstavil uporabo uteko-
činjene biomase (les), predstavnik teh-
nološkega podjetja Algen, Miha Žitnik, 
pa je predstavil potencial alg.

Izdelki iz bioplastike se po izgledu in 

na otip ne ločijo od izdelkov iz običaj-
ne plastike, zato je edini verodostojen 
način ločevanja na podlagi certifika-
cijskih oznak, kar je podrobneje pred-
stavila Petra Horvat s Kemijskega inšti-
tuta. Kako ugotovimo, kakšen okoljski 
odtis povzroči plastična vrečka in kate-
ri dejavniki vplivajo na izračun le-tega, 
pa je razložil dr. Mitja Mori s Fakultete 
za strojništvo Univerze v Ljubljani. Slu-
šateljem je posredoval tudi nekaj prak-
tičnih napotkov, kako naj potrošniki 
ravnamo, da zmanjšamo negativni 
vpliv nosilnih vrečk na okolje.

Pomemben korak v smer uporabe 
obnovljivih virov kot surovin za ma-
teriale, kemikalije in energijo predsta-
vlja tudi razvoj koncepta biorafinerije, 
ki se drugod po svetu in Evropi zelo 
hitro uveljavlja.

»Z današnjim seminarjem smo že-
leli predstaviti trende, novosti in po-
tenciale na področju proizvodnje bi-
oplastike iz obnovljivih virov. Pomen 

bioplastike kot dela evropske bioeko-
nomske politike je nesporen. Ta dina-
mična industrija na svetovni ravni be-
leži približno 20 odstotno letno rast. 
Ravno zato predstavlja velik potencial 
za trajnostni razvoj in ustvarjanje de-
lovnih mest tako v Evropi kot tudi pri 
nas,« je povedal dr. Kržan.

Dr. Irena Pulko, prodekanica za 
raziskovalno dejavnost na Visoki šoli 
za tehnologijo polimerov, pravi: »Trend 
v svetu na področju polimernih mate-
rialov je rast proizvodnje in uporabe 
biopolimerov in ravno na tem podro-
čju bo delovalo Kreativno jedro VŠTP, 
katerega namen je pridobiti kritično 
maso znanja na tem področju in to 
tako na osnovi lastnih raziskav kot v 
sodelovanju z domačimi in tujimi in-
štitucijami. Pridobljeno znanje želimo 
implementirati v pedagoški proces in v 
končni fazi prenesti v industrijo.« 

Maja Kitano

S toplejšimi dnevi priha-
jajo tudi klopi in z njimi 

nevarnost okužbe z virusom klopne-
ga meningoencefalitisa, v nadaljeva-
nju KME. Slovenija sodi v sam vrh 
evropskih držav po verjetnosti okuž-
be s tem virusom, a se za cepljenje od-
loči razmeroma malo ljudi. 

KME je virusna bolezen možganske 
ovojnice in centralnega živčnega siste-
ma, ki se pojavi po ugrizu okuženega 
klopa. Zaradi pogostnosti, resnosti 
bolezni in možnih trajnih posledic 
predstavlja KME pomemben zdra-
vstveni problem. V Sloveniji je najbolj 
razširjena vrsta klopa Ixodes ricinus, 
katerega ugriz lahko povzroči pred-
vsem dve bolezni: meningoencefalitis 
in Lymsko boreliozo. 

Habitat (življenjski prostor, op. ur.) 
klopov je v travi in grmovju, predvsem 
na gozdnih robovih, ob rečnih bre-
govih in v podrasti vlažnih mešanih 
gozdov. Najdemo jih tudi na travnikih 
v mestnih parkih in celo na domačem 
vrtu. KME se pojavlja sezonsko, saj je 
bolezen povezana z biološko aktivno-
stjo klopov. Največ KME v Sloveniji 
je od maja do oktobra. Prvi primeri 
se lahko pojavijo že marca, največ jih 
je v toplih poletnih mesecih, julija in 
avgusta, ko je aktivnost prenašalcev 
in žrtev največja. Mila zima in vlažna 
pomlad okrepita dejavnost klopov.

Klopi iščejo gostitelje, ko plezajo 
po grmičevju in travnih bilkah ali 
čakajo mimoidoče gostitelje v zasedi. 
Ko prileze na človeka, poišče dovolj 
mehko mesto, na katerega se prisesa. 
Pritrjevanje se začne, ko klop vbode 

rilček globoko v kožo. Po pritrditvi na 
gostitelja lahko preteče 12 ur do začet-
ka hranjenja s krvjo. Ker vsebuje klo-
pova slina protibolečinsko snov, ugriz 
ne povzroči nobene bolečine in se zato 
pogosto prezre.

Vsi klopi niso okuženi. V Sloveniji 
je okuženost klopov z virusom KME 
različna. Bolezen je najbolj razširjena 
na Gorenjskem, v Osrednji Sloveniji, 
na Koroškem in na Celjskem. Letno 
število obolelih se v zadnjih petih letih 
giblje od 297 do 304. Največ klopov je 
na nadmorski višini do 600 m, v višje 
ležečih območjih jih je manj, prisotni 
pa so do nadmorske višine 1500 m.

Najpogosteje je vzrok okužbe stik z 
okuženim klopom, ko ta s slino v kožo 
vbrizga tudi povzročitelja bolezni. 
Okužba se lahko prenaša tudi s pitjem 
okuženega nepasteriziranega mleka, 
predvsem kozjega, ali z uživanjem to-
plotno neobdelanih mlečnih izdelkov. 
Možen je tudi prenos s človeka na člo-
veka s krvjo ter z dojenjem.
Bolezen se praviloma razvija v dveh 
fazah. Bolezenski znaki prve faze 
KME se pojavijo večinoma od 7 do 14 
dni po okužbi. Pojavijo se neznačilne 
težave podobne gripi, kot so slabo po-
čutje, bolečine v mišicah, vročina, gla-
vobol, bruhanje, bolečine v trebuhu in 
driska. Ta faza traja do šest dni. Sledi 
prosti interval, ki lahko traja celo do 
dva tedna in loči obe fazi. V tem času 
so bolniki običajno brez težav ali pa 
imajo blag glavobol. Druga faza se zač-
ne z visoko temperaturo, glavobolom, 
bruhanjem in včasih celo nezavestjo. 
Izid bolezni je ponavadi dober, čeprav 
približno odstotek ljudi zaradi bolezni 
umre. Možen je pojav ohromitve mi-
šic, ki lahko ostane trajno, pri skoraj 
tretjini zbolelih pa zdravstvene težave 
trajajo več mesecev. 

Bolezen lahko pusti trajne posledi-
ce, med katere sodijo močni glavoboli, 
vrtoglavice, ohromelost, motnje sluha, 
zmanjšana sposobnost koncentracije, 
depresija in motnje razpoloženja ter 
motnje v delovanju avtonomnega živč-
nega sistema. Bolezen v večini primerov 
zahteva hospitalizacijo in močno vpliva 
na kakovost življenja tudi po okrevanju. 
Posledica bolezni je lahko tudi nespo-

sobnost za opravljanje določenega dela. 
Obolenje za KME ugotovimo in 

potrdimo s preiskavo možganske teko-
čine, v kateri so značilne spremembe. 
Zdravila, ki bi delovalo proti KME, ni, 
zato zdravljenje poteka zgolj simpto-
matsko z lajšanjem bolnikovih težav.

Da bi se zaščitili pred klopi, je smi-
selno upoštevati navodila in ukrepe, 
kot so uporaba primerne obleke ter 
sredstev za odganjanje mrčesa (repe-
lentov). Ko se odpravljamo v naravo, 
uporabljajmo svetla oblačila iz gladke-
ga materiala, ki klopom onemogočajo, 
da bi se oprijeli. Po koži in oblačilih 
popršimo z repelentom, najbolje po 
robovih hlač, vrhu nogavic in ostalih 
mestih, kamor se klopi radi prijemlje-
jo. Učinek repelentov traja samo nekaj 
ur, sploh v vetrovnem ali vlažnem vre-
menu, zato jih moramo vsakih nekaj 
ur ponovno nanesti. 

Po prihodu domov pregledamo 
celotno kožo in čimprej odstranimo 
morebitne prisesane klope. Najbolje 
jih odstranimo s posebno pinceto. 
Ukrivljene kleščice pincete omogoča-
jo, da klopa primemo za glavico in ga 
odstranimo brez poškodbe kože. Na 
klopa ne dajemo olja, alkohola in dru-
gih tekočin, ker je verjetnost za okuž-
bo pri takem odstranjevanju večja.

Cepljenje ostaja najbolj učinkovit 
ukrep za zaščito pred KME. Cepivo 
je varno in zelo učinkovito. Sestoji iz 
treh odmerkov. Drugi odmerek prve-
mu sledi čez 1 do 3 mesece, tretji pa 
sledi drugemu čez 6 do 12 mesecev. 
Učinek cepljenja obnovimo prvič čez 
3 leta in kasneje vsakih 5 let z enkra-
tnim odmerkom cepiva. Strokovnjaki 
priporočajo cepljenje vsem osebam od 
enega leta starosti naprej, ki se gibljejo 
ali živijo v območju, kjer je okuženost 
klopov z virusom KME visoka. Če zač-
nemo s cepljenjem v poletnih mesecih, 
je priporočljivo dobiti drugi odmerek 
cepiva že dva tedna po prvem, da čim-
prej dosežemo zaščitni nivo protiteles.

Cepljenje poteka v vseh območnih 
zavodih za zdravstveno varstvo in 
tudi pri izbranih zdravnikih.

Jure Kovač Myint, dr. med.,
Oddelek za splošno in abdomi-

nalno kirurgijo, SB Slovenj Gradec

Klopni meningoencefalitis
Beseda zdravnika

V Koroškem domu starostnikov, 
enota Slovenj Gradec se od febru-

arja dobivamo v študijskem krožku 
pod naslovom Življenje je ena sama 
zgodba. Stanovalke in stanovalci 
doma, medicinka sestra Andreja in 
prostovoljke se vsakih štirinajst dni 
srečamo ter se spoznavamo in pove-
zujemo z zgodbami naših življenj, za-
nimivimi zgodbami ljudskega izroči-
la in zgodbami znanih avtorjev. 

Študijski krožki kot oblika učenja 
starejših so »švedska iznajdba«, ki 
pa se dobro prime povsod, kjer so se 
ljudje pripravljeni učiti, se med se-
boj spoznavati in tkati nove vezi. V 
organizaciji Javnega zavoda Mocis 
iz Slovenj Gradca v domu že četrto 
leto povezujemo znanje, izkušnje in 
predvsem modrost starejših z rado-
vednostjo in zanimanjem mlajših. 

Študijski krožki so mreža vza-
jemne izmenjave znanja po načelu: 
»Vsak človek nekaj ve (vendar ne 
vsega) in je sposoben to (ne vsega) 
prenesti drugim. Vsakdo se lahko 
nekaj (ne vsega) nauči in ima pravi-
co, da sprašuje.«

V študijskem krožku prav tako 
velja, da se ljudje zbirajo in si poma-
gajo tako, da vsak nekaj uči druge. 
Pomembno je tudi, da nihče ne more 
nikogar nič naučiti, človek se lahko 
nauči le sam. Znanje pač ne pride 
samo in zanj se je potrebno nekoliko 
potruditi. Ob tem vemo, da ni člove-
ka, ki mu ne bi sproti zmanjkovalo 
znanja – so samo nekateri, ki tega 
nočejo priznati (predvsem zaradi 
slabih izkušenj s šolskim sistemom).

Cilji in vloga študijskega krožka, 
ki smo si jih tudi zastavili, so: naučiti 
se nekaj novega, pridobiti si znanja 
in spretnosti, učiti se po svoje – na 
meni lasten način. 

V takšnih krožkih imamo ude-
leženci možnost in priložnost, da 
zadovoljujemo svoje potrebe po var-
nosti, socialni pripadnosti skupini, 
čustvenem povezovanju, samopotr-
jevanju, raziskovanju in odkrivanju 
neznanega.

Ena od udeleženk našega krožka, 
gospa Ana Uršej, je svoja razmišlja-
nja o sodelovanju v krožku na krat-
ko strnila takole: »Najprej sem mi-
slila, da sem že prestara za te stvari, 

ko me je sestra povabila v študijski 
krožek. Po njenem prepričevanju 
sem se odločila in ni mi žal. V štu-
dijskem krožku se pogovarjamo in 
razmišljamo, da nam starejšim ne 
zakrkne naš um. To je namen krož-
ka in kot udeleženka sem napisala že 
nekaj zgodb. Ena med njimi je zgod-
ba o izgubljenem kamenčku.«

Študijski krožek vsako leto pri-
pravi zaključno prireditev in letos 
bo ta 14. junija v Koroškem domu 
starostnikov. Predstavili bomo kar 
nekaj zgodb, ki so jih pripovedo-
vali ali zapisali udeleženci krožka, 
z nami pa bo tudi gospa Milada 
Kalezič, dobitnica Borštnikovega 
prstana. Ob spremljavi harfistke Ta-
nje Vogrin nam bo pripovedovala 
Zgodbo o zlati harfi avtorja Karla 
Gržana. Sodelovali bodo dijaki Gi-
mnazije Slovenj Gradec, otroci iz 
vrtca S8, seveda pa tudi pevski zbor 
doma starostnikov z nepogrešljivim 
Milanom Kamnikom in še kakšno 
presenečenje bomo pripravili. 

Marinka Lampreht 

Izgubljen kamenček
Res sem bil izgubljen, jaz, ubogi 
kamenček. Neka gospa me je nekje 
pobrala, menda zato, ker sem bil 
tako droban in majhen, a vendar 
lepo čist in bel, tudi drugačen od 
drugih sivih in umazanih kamnov. 

Položila me je v lepo in dišečo 
torbico. Začudil sem se, da je imela v 
mali vrečki še več takšnih kamenčk-
ov, kakor sem jaz. Razveselil sem se: 
zdaj nisem več sam, zdaj mi ne bo 
več dolgčas. A vendar sem začel raz-
mišljati, od kod pravzaprav izhajam. 
Ne vem več, kje me je našla ta dobra 
gospa. Morda kje ob morski obali.

Ena druga gospa pa je trdila, da 
naj bi me našla ob cesti pri Dravo-
gradu, ki pelje malo višje k romar-
ski cerkvi sv. Križa. Cesta naj bi bila 
nekoč razrita in slaba in da je tam 
videla iste bele kamenčke, kakor 
sem jaz. Morda sem bival tam? Naj 
bo, kakorkoli je že bilo, saj mi je zdaj 
dobro ob človeku, bolj kakor same-
mu in zapuščenemu nekje ob cesti.

Tudi človek je žalosten, če je zapu-
ščen in sam. 

Ana Uršej

Študijski krožek

Življenje je ena sama zgodba

Dobro obiskan seminar Plastika, obnovljivi viri
Visoko šolstvo, evropski projekti
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Kolumna

Piše dr. Marjan Linasi

Pred kratkim sem bil povabljen v 
studio Koroške televizije na enour-
ni pogovor na temo UDBA. Razlog 
za povabilo je bila moja lanskoletna 
serija desetih muzejskih zgodb na 
Koroškem radiu in dve moji pismi 
bralca, v Večeru in v Demokraciji. 
Seveda je ena ura veliko premalo 
za tako obsežno temo, da bi lahko 
povedal vse, obenem pa moram 
ugotoviti, da o njej pravzaprav 
zelo malo vem. Delovanje obve-
ščevalnih služb, zlasti v totalitar-
nih sistemih, je namreč nekaj zelo 
problematičnega. Delujejo v strogi 
tajnosti, njihovi uslužbenci so zave-
zani molčečnosti tudi po eventual-
nem izstopu iz službe (to velja sicer 
za vse tovrstne službe v vseh časih), 
takoj ko dobijo signal, da se režimu 
majejo tla pod nogami, pa začnejo 
uničevati vse sledove svojega delo-
vanja. Tako je počel gestapo, tako 
so počele vse vzhodnoevropske 
tajne službe, najbrž je UDBA – tako 
ime se je med ljudmi prijelo kljub 
različnim poimenovanjem − imela 
za to od vseh še največ časa. Naš 
takratni sistem namreč ni bil zru-
šen na silo in čez noč, ampak se je 
partija na nek način sama odločila 
za sestop z oblasti. Ključni moment 
za tako odločitev je bil proces proti 
četverici sredi leta 1988, ko je bila 
prav s pomočjo novoustanovlje-
nega Odbora za varstvo človeko-
vih pravic do kraja razgaljena tudi 
UDBA kot pomemben, če ne naj-
pomembnejši steber sistema. Dotlej 
je bila namreč tabu, nikjer vidna, a 
povsod prisotna. Ni bila klasična 
obveščevalna služba, ampak tajna 
politična policija v rokah vladajo-
če partije, ki je v prvi vrsti ščitila 
prav partijsko oblast, prikrito pod 
formulacijo »samoupravljanje« in 
»oblast delovnega ljudstva«. Tako 
je bila uničena večina gradiva (tudi 
partijskega) zadnjih let, ohranjeno 
je zlasti njeno gradivo prvih dese-
tih let po vojni. 

Očitno pa tudi od novejšega ni 
bilo uničeno vse. Tako od spre-
membe sistema 1990 pa vse do 
danes slovensko javnost občasno 
»pretrese« »odkritje« koga, ki naj 
bi bil tajni sodelavec UDBE. Za-
dnji od takih je bil Mitja Meršol, 
nekdanji sodelavec londonske 
BBC, ob odkritju poslanec Pozi-
tivne Slovenije. Kot da ne bi že leta 
2003 izšla knjiga Dušana Lajovca z 
naslovom Med svobodo in rdečo 
zvezdo, v kateri so v obsežnih pri-
logah na osnovi originalnega gra-
diva, ki ga je avtorju izročil njen 
nekdanji uslužbenec, objavljeni 
seznami njenih tajnih sodelavcev 
v časovnem izseku med 1967 in 
1987. Med njimi so tudi veliko bolj 
znani in pomembni Slovenci kot 

je Meršol, pa jih doslej še nihče ni 
povprašal o njihovi udbovski pre-
teklosti. Nikogar nočem zagovar-
jati, vendar se ob vsakem takem 
primeru zgrozim nad dvoličnostjo 
naših ljudi: sodelovanje z UDBO 
se jim zdi problematično, UDBA 
sama pa očitno ne. Resda je bila v 
javnosti že večkrat označena kot 
zločinska organizacija, vendar še 
nisem slišal, da bi kdo na podoben 
način »pestil« koga od tistih 700 
zaposlenih v 13 centrih po vsej Slo-
veniji, tudi v Slovenj Gradcu, koli-
kor jih je imela še tik pred zdajci, 
leta 1987. Pa so prav ti opravljali 
najbolj umazano vlogo, izsiljevali 
in zastraševali ljudi (svojo moč je 
UDBA gradila poleg absolutne taj-
nosti zlasti na vzbujanju strahu), 
marsikoga so pridobili za tajnega 
sodelavca tudi na silo, pa jim da-
nes nihče nič ne očita. Bili so kve-
čjemu administrativno upokojeni, 
živijo med nami ter mirno uživajo 
sadove svojega »dela«. Danes mor-
da srečamo koga med njimi kot 
prijaznega upokojenca, ki hodi 
vsak večer s kanglico k sosedu po 
mleko, ne pomislimo pa, da je v 
času, ko je bil na višku svoje moči 
in podprt z vsemogočno inštituci-
jo, v svoji ideološki zaslepljenosti 
počel grde reči (tudi teroristične 
akcije doma in v tujini, ugrabitve, 
likvidacije, trgovina z mamili in 
orožjem jim niso bile tuje). 

Največji absurd pa je, da jih 
je počel v imenu sistema, na čelu 
katerega so bili ravno ljudje, ki jih 
danes, v demokraciji, na tokrat 
zares svobodnih volitvah sami 
izvolimo na pomembna mesta na 
nivoju občine in celo države. Teh 
seveda večinoma ne bomo našli na 
razvpitih seznamih udbovskih so-
delavcev. Oni pač niso sodelovali z 
UDBO, saj je bilo kvečjemu obra-
tno: UDBA je sodelovala z njimi. 
Prav oni so bili njeni »delodajalci«. 

UDBA je (bila) torej odraz nas 
samih, podpirali smo tak sistem, 
dokler je šlo, četudi je očitno kršil 
pravice in svoboščine človeka kot 
posameznika, le da nam je dajal 
dovolj »kruha in iger«. V tem smi-
slu dajem Mitji Meršolu prav, ko 
pravi, da je delal »za narod«. Ud-
bovci − mislim na tiste prave, tam 
zaposlene − vendar niso (bili) 
kaki tuji okupatorji, ampak, kar je 
še slabše, naši ljudje, morda naši 
sosedje, celo sorodniki. Pred krat-
kim sem imel na Koroškem radiu 
serijo štirih muzejskih zgodb o 
koroškem gestapovcu Hansu Sel-
laku, kjer sem se vprašal, kako je 
mogel tak človek po vojni živeti 
kot ugledna oseba med tistimi, ki 
jih je prej preganjal v imenu tota-
litarnega in zločinskega nacistič-
nega sistema. Pa ni treba iti daleč 
po podobne primere! 

Iz zgodovine vemo, da so krize, 
kakršna je današnja, vedno napla-
vile na površje različne totalitarce, 
»krive preroke«, ki so obljubljali 
hitre rešitve. Ko pa se ti kakšen 
tak usede na ramena, se ga je težko 
znebiti. Upam, da smo se iz zgo-
dovine tudi kaj naučili in da česa 
podobnega ne bomo nikoli več do-
pustili. Streznimo se torej, nalijmo 
si čistega vina in postavimo stvari 
na pravo mesto! Najprej v naših 
glavah, potem bomo tudi ravnali 
drugače. 

Prispevek je mnenje avtorja in ne 
izraža nujno stališča izdajatelja 
časopisa Glasnik.

Udbovci so (bili) naši ljudje

V okviru projekta Učni 
sadovnjak želimo na 

področju kolesarske in sprehajalne 
poti zasaditi sadno drevje in razne 
grmovnice – ribez, kosmulje, robi-
de. Rastlinje bo služilo turizmu, saj 
bodo svežina senc krošenj in plodo-
vi v uživanje sprehajalcem, name-
njeno pa bo tudi izobraževanju v 
smeri samooskrbe. Namen zasadi-
tve je povečati samooskrbo s sadjem 
in z zelenjavo, pridelanima v našem 
okolju, na čimbolj naraven način 
tudi za tiste prebivalce, ki nimajo 
svojih zasaditvenih možnosti. 

Zasaditev bi olepševalno vplivala na 
videz naše doline, kar bi bil pozitiven 
doprinos k razvoju turizma in ugo-
dnejšemu počutju vseh uporabnikov 
kolesarske steze. Cilj projekta Učni 
sadovnjak pa je ozaveščati učence v 
šolah in krajane o pomenu lokalne 
pridelave hrane, sadja na ekološki 
način ter vzpodbuditi samooskrbo 
od pridelovalca do potrošnika ali od 
njive do mize. Najkrajša pot je tudi 
najvarnejša, saj takšna hrana ne pri-
haja od daleč in ni dvomljive kako-
vosti. Na tak način potrošnik dobi 
hrano, ki je polna vitaminov. S to 
saditvijo, ki jo izvajamo s pomočjo 
Mestne občine Slovenj Gradec ter 
možnih sponzorjev, bi lahko vplivali 
tudi na popestritev turistične po-
nudbe v našem kraju. 
K temu nameravamo spodbuditi tudi 
druge občine na Koroškem. Poveda-
no drugače, zanimanje za ta projekt 
je preraslo iz občine na ozemlje celo-
tne Slovenije. Vsi ti namreč vidijo, da 
je potrebno aktivnosti v tej smeri na-
daljevati. Tudi pri vključevanju ljudi, 
kot so prostovoljci, moramo še precej 
postoriti, ker fizično nekaj ljudi, ki so 
v društvu, ne zmore zadostiti potre-
bam, ki se porajajo. Ob saditvi sadne-
ga drevja v Velenju med jezeroma mi 
je poslanec g. Meh izrazil željo, da bi 
s sadnim drevjem in z nasadi pove-
zali še regiji Saša in Koroško. Naklo-
njeni so tudi v RRA za Koroško, saj 
vidijo čezmejno sodelovanje in s tem 
povečanje turistične ponudbe. Želje 
po saditvi sadnega drevja je izrazila 
tudi županja Črne, ki ima v mislih 
drevored ob cesti, ker njihovi otroci 
v osnovni šoli zelo pogrešajo doma 
pridelano sadje. Kot občan sem vesel, 
da ima naš župan Andrej Čas razu-

mevanje glede tega projekta. Tudi žu-
pan Mislinje se je odločil in poskrbel 
za saditev zdravega sadja in zelenjave 
pri njihovi osnovni šoli. 

Vemo, da bo na kolesarsko pot pa-
del tudi kakšen list z drevesa ali sa-
dež, vendar brez listja, ki je na drevju, 
ne bomo preživeli, saj potrebujemo 
kisik. Po možnosti bi posadili tudi 
zelenjavne vrtove, saj prihaja čas 
doma pridelane zdrave hrane.
Vključujemo strokovnjake s teh po-
dročij, ki pomagajo pri praktičnih 
delavnicah, kot je pridelava sadja 
in zelenjave. Glede na to, da je malo 
delovnih mest, ker je veliko tovarn 
zaprlo vrata, je potrebno pričeti raz-
mišljati o možnosti socialnega pod-
jetništva. Ob kolesarski stezi oz. peš-
poti bo MO SG dala postaviti leseno 
hišo za prodajo sadja in zelenjave ter 
predelanih dobrot iz sadežev. To se-
veda zajema možnost vključitve v 
ponudbo več manjših pridelovalcev 
sadja in vrtnin, ki pa morajo biti v 
to skupnost, kot je zadruga, poveza-
ni kot člani. Samo lokalno pridelana 
sadje in zelenjava sta zanimiva, ker so 
sadeži polni vitaminov. Možnost je 
tudi ponudba v tedenski košarici, ki 
jo lahko dostavijo do lokacije naroč-
nika, kar pa je seveda vezano s stroški 
dostave. Vemo, da mora biti cena po-
nudbe primerna za čas, ki ga živimo. 

V sredo, 17. aprila 2013, smo v mo-
jem sadovnjaku skupaj s Fakulteto 
za kmetijstvo in biosistemske vede 
Maribor izvedli delavnico cepljenja 
sadnega drevja. To je bila prva takšna 
delavnica za osnovnošolce, predvsem 
za učence OŠ Šmartno, in tudi druge 
krajane, ki jih zanima spomladansko 
obrezovanje. Cepiče je podaril Sad-
jarski center Maribor, osnove − se-
jance je podarila Fakulteta za kme-
tijstvo in biosistemske vede, 10 sadik 
pa je podarila Drevesnica Napotnik 
iz Petrovč. Namen tega projekta je v 
tem, da se otroci naučijo, kako pride-
lati zdrav, doma pridelan sadež, poln 
vitaminov. Zvočni posnetek strokov-
ne razlage je moč najti na naši spletni 
strani Učni sadovnjak, kjer je zapisa-
no to in ono o sadnem drevju. 

Teden dni kasneje je v delavnici 
obrezovanja sadja v mojem sadov-
njaku predaval g. Špehar, strokov-
njak sadjarske smeri iz Ljubljane 
(revija Gaia).

26. aprila smo nasadili štiri sadi-
ke ob kolesarski poti v Šmartnu pri 
Slovenj Gradcu, kar pomeni začetek 
saditev na tej lokaciji. Krajani so bili 
nad tem projektom navdušeni. Zelo 
aktivno se je pridružilo Turistično 
olepševalno društvo Šmartno, saj so 
članice prinesle domače dobrote ter 
pogostile prisotne. Namesto rekre-
ativnega popoldneva so z veseljem 
pomagali posaditi nekaj dreves tudi 
člani domačega društva diabetikov. 
Vsi smo bili veseli tudi nove klopi za 
počivanje. Tam prisotni krajani so 
bili mnenja, da je Mestna občina Slo-
venj Gradec s to investicijo naredila 
dobro potezo v smeri samooskrbe. 

Jože Santner

Zasadili sadno drevje 
ob kolesarski poti

Projekt Učni sadovnjak

Otroci imajo cepljene sadike. Nesli so jih domov, da jih s starši posadijo in vzgajajo. 

Pomembna dejavnost Turi-
stično olepševalnega društva 

Šmartno je skrb za lepo in ureje-
no okolje ter vzpodbujanje le-te 
pri krajanih – soustvarjalcih po-
dobe kraja.

V ta namen je društvo v mesecu 
aprilu organiziralo delavnico o za-
saditvah balkonskega cvetja. Aktiv-
nost je potekala v Vrtnarstvu Žolger 
v Mislinjski Dobravi. Prisotne je v 
imenu TOD Šmartno pozdravila 
podpredsednica Danica Knap in vse 
povabila k nadaljnjemu sodelovanju 
v skrbi za lepo in urejeno okolje. Sle-
dilo je predavanje vodje vrtnarstva 
Marije Žolger z zanimivimi infor-
macijami in s praktičnimi nasveti 
o zasaditvi cvetličnih korit, kombi-
naciji rastlin, najnovejših trendih in 
negovanju cvetja. 
Z nazorno demonstracijo zasaditve z 
različnim cvetjem je pri obiskovalcih 

vzbudila številna vprašanja, na kate-
ra je strokovno odgovarjala. Seveda 

so prisotni imeli možnost prostega 
sprehoda skozi rastlinjake in s tem 
ogleda različnih rastlin. Delavnico 
smo zaključili s prijetnim druže-
njem ob izmenjavi izkušenj in mnenj 
o cvetju in urejanju okolja.

Ivanka Mlačnik

Balkonske zasaditve
Turistično olepševalno društvo Šmartno
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Krajane in okoličane vključno s 
šolami, podjetji, pridelovalci 

hrane in druge prijazno vabimo k 
varovanju narave in soustvarjanju 
čistega, zdravega in urejenega okolja 
na našem koščku planeta. Na Dan 
Zemlje smo v središču Slovenj Grad-
ca, na Glavnem trgu 26, na hodniku, 
ki vodi v mestno pasažo (na steni ob 
trgovini Alpina), uredili večji infor-
macijsko–oglasni prostor za ekolo-
ške in trajnostno-razvojne teme. 

Kaj boste našli na tem prostoru in 
kako lahko sodelujete? Prostor je 
razdeljen na 3 področja. V osre-
dnjem delu se nahajajo podatki o 
aktivnostih in projektih Ekološke-
ga društva Slovenj Gradec, katere-
ga član lahko postanete. Levi del je 
posebej pripravljen za vaše ideje, 
predloge, informacije, želje. Vse, kar 
boste prispevali na tem mestu, bomo 
sproti obravnavali na naših meseč-
nih srečanjih, na katera vas prav tako 
vabimo. Kraj in čas srečanj sta nave-
dena na oglasni deski, mesečno pa ju 
objavljamo tudi v časopisu Glasnik v 
Programu prireditev pod naslovom 
Skupaj za dobro človeka in narave. 
Na desni strani boste našli oglasni 
prostor za Brezplačni dvoriščni se-
jem, na katerem lahko oglašujete 
večje predmete, kot so pohištvo, hla-
dilniki, kolesa, toplotne črpalke in 
storitve. Ves mesec maj je na tej stra-
ni živahno potekalo tudi iskanje sta-

novanj in prijateljev ter poklanjanje 
vrečic z odvečnimi semeni. Ostalim 
predmetom je namenjen Brezplačni 
dvoriščni sejem, ki se od lanske je-
seni odvija na stojnicah v središču 
mesta vsako četrto soboto v mesecu 
(dopoldan). Namen brezplačnih sej-
mov, ki se pojavljajo povsod po sve-
tu, je varovanje narave, spreminjanje 
potrošniške miselnosti ter omogoča-
nje pristnih druženj in zabave.

Svoje prispevke lahko na oglasno 
desko pripenjate s priponkami, ki 
jih boste našli v leseni škatlici.

Ob tej priložnosti se še enkrat 
zahvaljujemo vsem, ki so nam ve-
likodušno pomagali pri nastajanju 
tega zelenega informacijskega sre-
dišča v našem mestu. 

Tudi predsednica Ekološkega 
društva Slovenj Gradec Marija Ob-
reza je ob tem povedala: »S pomočjo 
pridnih rok dijakov Srednje lesar-
ske šole in njihovih mentorjev ter ti-
stih, ki jim je kaj mar naše za okolje, 
nam je uspelo ustvariti novo točko 
v središču mesta, javni informacij-
sko-oglasni prostor za ekološke in 
trajnostno-razvojne teme. Središče 
je nova pomembna pridobitev Me-
stne občine za okoljsko ozaveščanje 
občanov. Člani Ekološkega društva 
si želimo, da ta kotiček ostane tak in 
da služi svojemu namenu.«

Sonja Duraj, 
Ekološko društvo Slovenj Gradec

Zeleno info središče
Povabilo k soustvarjanju 

Mesto in Slovenjgrad-
čani so pred 110 leti 

doživeli tri za zgodovino pomemb-
ne in vznemirljive dogodke. 

Prvi: vest o smrti Huga Wolfa (1860–
1903), svetovno znanega skladatelja 
samospevov, ni prizadela le staršev, pač 
pa tudi veliko domačinov v njegovem 
rojstnem kraju in v glasbenem svetu. 

Drugi: maja 1903 je Slovenj Gra-
dec doživel najhujši požar v svoji 
zgodovini. Ta je do tal opustošil Cer-
kveno ulico, Meškovo ulico (od leta 
1930 dalje), pogorel je zvonik bližnje 
cerkve sv. Elizabete, ognjeni zublji pa 
so uničili tudi del Glavnega trga. 

Tretji: meščani Slovenj Gradca so 
navdušeno pozdravili veliko prido-
bitev – električno razsvetljavo. Do-
godek je bil tudi mejnik za nadaljnji 
gospodarski in družbeni razvoj me-
sta in Mislinjske doline. 

Za slovenjgraško mestno elektrar-
no je najti največ podatkov v zapi-
snikih slovenjgraške mestne občine 
in to v dveh zvezkih od leta 1919 do 

spomladi 1941. Pri mestnem svetu je 
deloval »električni odsek«, ki je me-
seno poročal o delu mestnemu ob-
činskemu odboru. Člani odbora in 
odseka so redno razpravljali o mestni 
elektrarni, javni razsvetljavi, dovo-
ljenjih in prodaji električne energije 
oz. varčevanju s tokom ter uvajanju 

električnih števcev. Med drugim be-
remo: »Lastniki hiš si nabavijo števce 
sami, za najemnike pa jih bo nabavi-
la mestna elektrarna proti mesečni 
amortizaciji.« Mesečna najemnina za 
števec je bila 5 din (1931). 

Navajamo še nekaj odločitev me-
stnega občinskega odbora in električ-
nega odseka: »Sokolski dom (danes 
Kulturni dom) prejme električni tok 
brezplačno. Na dvorišču se montira 
ena žarnica, ki bo hkrati za javno raz-
svetljavo. Razsvetljava pešpoti proti 
kolodvoru pri novih vilah Šume in 
Grmovšek - Žolnir (danes dr. Jeromel) 
se uredi na ta način, da se žarnico z 
vogala meščanske šole (danes Gimna-
zija in Srednja zdravstvena šola) pre-
nese na drog ob vhodu pešpoti proti 
kolodvoru /…/ Brezplačna oddaja ele-
ktričnega toka žandarmerijski postaji 
v Slovenj Gradcu se odkloni /…/« 

Nekateri potrošniki so neredno 
plačevali elektriko, tem so poslali 
opomin: »Račun za električni tok 
morate plačati do 15. t. m., sicer vam 
bomo odklopili električni tok.« Tudi 
v starih časih so varčevali. 

Dolgoletni vodja mestne elektrar-
ne je bil Zdravko France (po njem 
je poimenovana Francetova cesta v 
Slovenj Gradcu). 

Jože Potočnik, prof., svetnik 
Vir: Potočnikova domoznanska zbirka

Prva električna luč v Slovenj Gradcu
Pred 110 leti 

Cerkveni trg leta 1901; spredaj je plinska svetilka, električno napeljavo je mesto 
dobilo leta 1903. 

Mestna elektrarna v Pamečah, 1938; 
delovala je od 1903 do 1965. 

Slomškov trg od 1930, sprejet prvi ulični 
sistem v Slovenj Gradcu

Trg Svobode, plinifikacija, 1997 

Organiziran obisk koncerta 
v duetu z Rabeo Kramp bo 
15. julija 2013 v Ljubljani.

V rojstni hiši Huga Wolfa je leto-
šnjega 18. aprila nastopil zmago-

valec lanskoletnega 1. mednarodnega 
tekmovanja v interpretaciji samospe-
vov Huga Wolfa Krešimir Stražanac 
in ob spremljavi pianistke Andreje 
Kosmač navdušil obiskovalce z vr-
hunsko in globoko doživeto izvedbo 
samospevov kot že dolgo nihče.

Stražanac se je tokrat v Slovenj Grad-
cu predstavil s samospevi Roberta 
Schumanna »Pesnikova ljubezen«, 
s ciklom uglasbene poezije nemške-
ga pesnika Heinricha Heineja in z 
izborom devetih samospevov Huga 
Wolfa (pesmi Heineja, Eichendorf-
fa, Mörikea, Sturma, Michelangela, 
Goeteja in španske ljudske).

Vse, ki vas je Stražanac navdušil, in 
še posebej tiste, ki ste koncert zamudili, 
vabimo na organiziran obisk koncerta 
15. julija 2013 ob 21. uri v atrij Mestne-
ga muzeja Ljubljana, kjer bo Krešimir 
Stražanac nastopil skupaj s sopranist-
ko Rabeo Kramp, prav tako našo na-
grajenko, dobitnico nagrade Glasbene 

mladine na lanskoletnem tekmovanju v 
interpretaciji samospevov Huga Wolfa. 

Rabea Kramp se je rodila v nem-
škem Ludwigslustu in se pri sedmih 
letih začela učiti violino in klavir. Od 
leta 2006 študira petje pri prof. Ulri-
ke Sonntag na Visoki šoli za glasbo v 
Stuttgartu. Leta 2010 je bila gostujoča 
študentka pri prof. Rudolfu Piernayju 
na Guildhall School of Music and Dra-
ma v Londonu. Je štipendistka “Studi-
enstiftung des Deuschen Volkes”. Leta 
2011 je v Berlinu na tekmovanju Paul 

Salomon-Lindberg prejela 1. nagrado.
Odhod izpred športne dvorane v Slo-

venj Gradcu bo ob 18. uri. Prispevek za 
prevoz je 10 €, vstopnice so brezplačne. 

Prijavite se lahko na info@hu-
gowolf.si ali od ponedeljka do sobote 
med 10. in 16. uro osebno v rojstni hiši 
Huga Wolfa, Glavni trg 40, do zasedbe 
mest. Dodatne informacije dobite na 
tel.: 02 870 00 09, 041 689 756.

Marjana Štalekar, 
Društvo Hugo Wolf Slovenj Gradec

Razstave v Galeriji dr. Staneta Str-
nada v Splošni bolnišnici Slovenj 

Gradec popestrijo dolgčas pacien-
tom, obiskovalcem in ostalim. Mnogi 
bolniki pravijo, da imajo, ko pridejo 
v našo avlo, občutek, da so prišli v 
hotel, ne v bolnišnico. Zdaj se nam 
predstavlja slikarka Vanja Fajmut s 
svojimi abstraktnimi sanjskimi akti. 

Pesmi je zapela pevka Ditka s Prevalj, 
s svojo doživeto prebrano črtico nas 
je razveselil Franc Vezela, vse skupaj 
pa je povezala Darja Vrhovnik. 
Zelo dobro obiskovano razstavo li-
kovnih del Vanje Fajmut z naslovom 
Moja notranja kreacija si lahko ogle-
date do konca junija. 

Janko Čeru

Krešimir Stražanac navdušil poslušalce
V Wolfovi rojstni hiši

Vanja Fajmut – Moja 
notranja kreacija

Galerija dr. Staneta Strnada 

Krešimir Stražanac in Andreja Kosmač, rojstna hiša Huga Wolfa, 18. april 2013
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Dokumentarni film 
Vezela (2013)

Prvo verzijo predstave 
Harolda Pinterja V 

prah se povrneš je Studio A iz Slovenj 
Gradca izvedel junija lani, estetsko 
nadgrajeno različico pa v decembru. 
To so v koprodukciji z gledališko 
skupino KD Črneče ponovno igrali 
v sklopu gledališkega abonmaja in 
za izven v Kulturnem domu Slovenj 
Gradec sredi pravkar minulega maja. 
Predstavo je režiral Aleksandar Ča-
minski, v drami pa nastopajo nasle-
dnje osebe: Devlin – Marko Kogelnik, 
Rebecca – Dominika Knez, Senca 
(odmev) – Neja Kaiser; tehnika: Peter 
Rubin/Ivan Zorman. 

Na prvo vprašanje, kakšno je njegovo 
videnje tokratne zgodbe, je Aleksan-
dar Čaminski odgovoril, da je Pin-
terjeva dramaturgija zelo specifična. 
»Čeprav je na prvi pogled lahko tudi 
hermetična, ponuja dovolj materiala 
za sestavljanje bogate strukture zgod-
be v procesu izgradnje predstave, kar 
med ostalim pomeni, da igralci v tej 
snovi lahko najdejo dovolj motivacij 
in iniciacij za konkretiziranje svo-
jih dejanj in oblikovanje svojih vlog. 
Vendar “končni izdelek” (predstava) 
je bolj podoben skladbi ali kakšni 
umetniški sliki. Gre bolj za spopad 
intimnih labirintov posameznih li-
kov, ki se lažje sledi na čustveni kot na 
racionalni ravni. V prah se povrneš je 
predstava o bolečini, ki je tako močna, 
da se na trenutke pretaplja v neskonč-
ni prostor arhetipske bolečine. Morda 
ne bo odveč, da navedem, kaj je rekel 
sam avtor o tej drami ob prejemu No-
belove nagrade: »/.../ Zdi se mi, da se 
V prah se povrneš dogaja pod vodo. 
Ženska se utaplja, njena roka se dvi-
ga skoz valove, pada in zginja spred 
oči, steguje se za drugimi, pa ne najde 
nikogar, ne nad vodo ne pod njo, naj-
de samo sence, odseve, lebdi; ženska 

kot zgubljena postava v poplavljeni 
pokrajini, ženska, ki ne more ubežati 
pogubljenju, za katero se je zdelo, da 
zadeva samo druge. Ampak ker so 
umrli, mora umreti tudi ona. /.../«,« 
razlaga režiser Čaminski. 

Kdo je Harold Pinter? 

»Harold Pinter (1930−2008) je an-
gleški dramatik, scenarist, režiser in 
igralec. Bil je eden izmed najvpliv-
nejših modernih britanskih dram-
skih avtorjev. Njegova najbolj znana 
dela so Zabava za rojstni dan, Vrni-
tev, Servirc, Žena francoskega poroč-
nika, V prah se povrneš ipd. Za svoj 
literarni opus je leta 2005 prejel No-
belovo nagrado.

Kakšna besedila (oz. avtorje) izbiraš 
za svoj Studio A? 

Najbolj me zanimajo večplastne in 
po možnosti duhovite (kar ne po-
meni nujno komične) zgodbe, ki se 
ukvarjajo s temeljitimi vprašanji člo-
veške eksistence. Pri izbiri teksta pa, 
seveda moram upoštevati okoliščine 
in pogoje v katerih delam oziroma 
koliko je kaj izvedljivo glede na iz-
biro igralcev in materialnih sredstev 
za uresničitev posamezne predsta-
ve. Žanrsko nisem omejen, vendar 
nekaj, kar me sploh ne zanima, je 
prilizovanje publiki s kakšnimi po-
vršnimi šaljivimi zgodbami, ki so 
navidezno “učinkovite”. Mislim, da 
se na ta način podcenjuje inteligenca 
gledalcev. Raje se, ne brez tveganja, 
vržem v kakšno kompleksno igro, ki 
obeta intenzivnejši čustveni in inte-
lektualni kontakt z občinstvom. Na 
ta način izkazujem(o) svoje spošto-
vanje do publike. Edini pogoj pri tem 
je, da v proces ustvarjanja predstave 
vstopimo z entuziazmom, s kreativ-

nostjo in z veliko radovednosti do 
razkrivanja čudovitega sveta, ki ga 
praviloma takšne igre vsebujejo. 

Rad bi navedel konkreten primer 
prav v zvezi z našo produkcijo V prah 
se povrneš. Ob neki priložnosti sem 
gledal predstavo zelo kakovostne gle-
dališke skupine iz Črneč. Med kopico 
dobrih igralcev sem opazil igralko in 
igralca, za katera sem dobil občutek, 
da lahko ustrezata za že omenjeno 
Pinterjevo zahtevno psihološko dra-
mo. Po pogovoru z izkušenim mentor-
jem g. Francijem Kotnikom smo začeli 
naše precej vzburljivo sodelovanje. Za 
to priložnost bom samo na kratko iz-
dvojil zame najpomembnejše detajle 
tega kreativnega druženja. Igralca Do-
minika Knez in Marko Kogelnik sta v 
ta ustvarjalni proces vstopila z veliko 
odgovornostjo in s spoštovanjem. Ne 
spomnim se, da sta kadarkoli prišla na 
vajo nepripravljena. Tudi če sta glede 
nekaterih dejanj na odru imela kakšne 
pomisleke, sta bila vedno pripravljena 
preizkusiti obseg določene akcije, do-
ločene mizanscene. 

Ko smo že bili pred koncem posta-
vitve prve verzije naše zgodbe, sem 
na eni vaji sam dal primer, kako se bi 
lahko predstava estetsko nadgradila. 
Bil sem nemalo pozitivno presene-
čen, ko sta oba zelo radovedno izka-
zala interes, da nadaljujemo z našo 
ustvarjalno pustolovščino … Čeprav 
smo že imeli eno verzijo, ki smo jo 
nekajkrat uspešno izvedli, smo na je-
sen nadaljevali z razkrivanjem novih 
estetskih možnosti! Rad bi še omenil, 
da smo ves ta čas imeli podporo g. 
Francija Kotnika, njunega gledali-
škega mentorja. Skratka, to je bil iz-
jemen primer sodelovanja. 

Ob tej priložnosti pa bom navedel 
še en primer sicer bolj kompleksne-
ga sodelovanja Studia A, na katerega 
smo ponosni. To je sodelovanje, ki 
smo ga za potrebe produkcije Nova 
ljubezen v sklopu EPK Maribor 2012 
vzpostavili s KMZ Carinthia Cantat, 
z Glasbeno šolo Slovenj Gradec ter z 
Graško umetniško univerzo (KUG), 
pri čemer so nam nesebično pomaga-
li ga. Brigita Rajšter, g. Tone Gašper 
ter g. Marko Košan,« je najin razgo-
vor zaključil Aleksandar Čaminski. 

Ajda Prislan 

Zgodba iz obrobja, od koder se bolje vidi, kot je nekoč dejal sam Vezela. 
Od anarhističnega borca, literarnega mojstra do izjemnega glasbenika, 

ki mu tu pa tam pregorijo varovalke. Produkcija: Društvo eksperimentalne 
umetnosti Slovenija; režija: Tomo Novosel; direktor fotografije: Miha Kolar.

Tomo Novosel, 24-letni Slovenjgradčan, sicer pesnik in pisatelj, se je nedav-
no izkazal kot scenarist in režiser pri prvem koroškem celovečercu Tu se piše 
življenje. Tokrat nam ponuja svojevrsten dokumentarni film, ki želi prikaza-
ti življenjsko zgodbo v Slovenj Gradcu živečega glasbenika in pisca Franca 
Vezele/Zlatka Verzelaka. Film bo v večernih urah premierno predvajan 27. 
junija na glavnem trgu v okviru prireditev Slovenjegraško poletje 2013. 

Zakaj ravno film o Vezeli? 
Vsi vedo, kdo je tip, ki ga črn pes privleče iz ene ulice v drugo, a malokdo ve, kaj 
točno počne. Menim, da če tega filma ne bi posnel jaz, ga verjetno ne bi nihče. 
Nekatere zgodbe kličejo po tem, da jih zajameš za večnost. Čutim potrebo, 
da si sposodim zgodbo njegovega življenja in temu dodam svoj pečat. Rad bi 
prikazal Vezelo, kakor ga vidim sam, tj. od anarhističnega borca, literarnega 
mojstra do izjemnega glasbenika, ki mu tu pa tam pregorijo varovalke.

Še snemate? 
Film je direktor fotografije Miha Kolar posnel v treh dneh nekje novembra 
2012. Kar se mene tiče rad snemam takoj, ko je ugodna priložnost, najraje 
vse naenkrat, ko je koncentracija na višku in še imam tisti elan, ki ga potem 
med montažo otožno iščem. »Na hitro« ne pomeni nujno nekvalitetno, če 
vsaj približno veš, kaj želiš doseči. Mimogrede, dokumentarec je posnet s 
fotoaparatom Canon 7D, kakor že prejšnji film.

Torej, kakšne vrste dokumentarni film lahko pričakujemo?
Film bo narativni in bo razdeljen na tri dele, kjer bomo glede na obdobje sre-
čali intervjuvance, ki nam bodo vsak na svoj način predstavili Vezelo. Izhajali 
bomo na začetku, pri korenini, potem pa se povzpeli do alkoholika, ki se je 
ozdravil, in nenazadnje bomo prišli do umetnika, ki ga vidimo danes. Skozi 
film nas vodi pripovedovalec. Uporabil sem tako lastne posnetke kakor tudi 
arhivske posnetke in slikovna gradiva iz njegovega življenja. 

Čemu oznaka »kontroverzni« dokumentarec?
Vezela je po mojem mnenju sam po sebi kontroverzen lik; nekateri ljudje temu 
pravijo genij, drugi socialni problem. Resnica moti tiste, ki si zatiskajo oči pred 
realnostjo. Določeni prizori ali pa izrečene besede ne bodo ugajali vsakomur 
in čas je, da se zavemo, v kakšnem okolju živimo. Dejstvo je: ravno to okolje je 
Vezelo na nek način sestavilo v to, kar danes vidimo. Slovenj Gradec je od nekdaj 
bilo mesto čudovitih umetnikov, eni izmed njih so svojih pet minut slave dobili 
prej, drugi nikoli. Cenzuriranih posnetkov v tem filmu ne bo, ker se držim na-
čela, da v umetnosti ni zatiranja avtorjeve ustvarjalne svobode. Povedal bom to 
tragikomično pripoved v upanju, da bodo ljudje na koncu nekaj odnesli od nje.

Simon Orgulan

Intervju s Tomom Novoselom

O Pinterjevi drami 
V prah se povrneš

Studio A

Dominika Knez in Marko Kogelnik 

Aleksandar Čaminski

Ulična razstava »Posnetek, prosim!« predstavlja t. i. 'šnel' fotografa 
Ivana Malovrha, ki je v desetletju pred 2. svetovno vojno prihajal iz 

Šoštanja in si služil denar s fotografiranjem mimoidočih na ulicah Slo-
venj Gradca. Predstavljene fotografije je muzeju podarila Hilda Vaupot 
in so vir za raziskovanje vsakdanjega in prazničnega mestnega utripa ter 
njegovih prebivalcev.

Vabimo vas, da po svojih močeh prispevate k prepoznavanju podob 
mesta in zgodb meščanov, tako da v družinskih albumih poiščete po-
dobne fotografije in jih prinesete osebno v muzej ali pošljete na e-na-
slov: info.sg@kpm.si.

Vabimo vas k sodelovanju na fotografskem natečaju »Posnetek, prosim! 
2013« in zabeležite utrip mesta v 2013. Zbrano gradivo bomo vključili v 
osrednjo razstavo o osebnostih, ki so zaznamovale življenje v Slovenj Grad-
cu in Mislinjski dolini. Več o poteku natečaja si preberite na www.kpm.si. 

Brigita Rajšter

Slike na Glavnem trgu 
Slovenj Gradca

Razstava Svet.Evropa.Mi



Slovenjgraško zdravstveno šolo 
sta v letošnjem šolskem letu, 

ko smo že začeli s prireditvami ob 
40-letnici, zaznamovali dve ose-
bi: pesniški prvenec Nine Bizjak 
Pridnica in gledališka predstava 
Lažniva Suzi. 

Za Pridnico se skriva dijakinja 4. b, 
Velenjčanka Nina Bizjak, odlična 
učenka in vsestranska umetnica. 
Tako je lani odigrala glavno vlogo v 
gledališki predstavi Janeza Žmavca 
in režiserja Andreja Makuca Nje-
na ljubezen, njeni spisi so bili na 
srečanjih zdravstvenih šol vedno 
med najboljšimi, prav tako je lani 
na Vrtiljaku učenja in poučevanja 
v poklicnem in strokovnem izobra-
ževanju za spis na temo medicinska 
sestra prejela 1. nagrado. Na nateča-
jih (Založba Pivec Maribor, Festival 
mlade literature Urška, Župančiče-
va frulica) je bila izbrana med naj-
boljše pesnike, več njenih pesmi pa 
so objavili tudi v koroški reviji za 
leposlovje in kulturo Odsevanja.

Šolski center Slovenj Gradec ji je 
lani decembra izdal pesniško zbir-
ko Pridnica, v kateri je čez sedem-
deset pesmi mlade avtorice v raz-
delkih Jaz sem sedela čisto ven iz 
kadra, S tabo bi v temi hodila, Meni 

bi prej prišlo na tisto deklišče s sira 
zdenke, Koliko nas je ki poslušamo 
La valse d' Amelie in Dovolj kokic 
sem pojedla s tabo, za katerimi se 
skrivata njena oznaka in njena lju-
bezenska pot. 

Za predstavitev zbirke je Bizja-
kova s svojimi pesmimi pripravila 
recital. Z njim je bila maja letos v 
projektu Vizije (Javni sklad repu-
blike Slovenije za kulturne dejav-
nosti izbira najboljše srednješolske 
ustvarjalce) skupaj s SPUNK slove-
njgraške gimnazije najboljša inter-
pretka ugledališčene poezije. Tako 
ima dva naslova Vizionarka, enega 
že od lani, tudi za predstavitev svo-
je poezije. Tudi sicer je Nina Bizjak 
stalna voditeljica, deklamatorka ali 
pevka na prireditvah SPUNK Gim-
nazije in matične šole.

Za besedo Suzi pa se skriva 
skoraj 30-članska skupina Srednje 
zdravstvene šole Slovenj Gradec, 
ki je na oder postavila delo Dese 
Muck Lažniva Suzi ter ga ob kon-
cu aprila in maja 6-krat zaigrala v 
Kulturnem domu Slovenj Gradec. 
Zgodba odraščajočega dekleta je 
tako vzgojna, da se je ravnatelj šole 
Blaž Šušel navdušil nad tem, da bi 
jo bilo dobro odigrati staršem na 
roditeljskih sestankih … Predstava 
je posebna zato, ker v njej nasto-
pajo učitelji (Darja Skutnik, Zvo-
ne Meža, Erika Pevnik, Adolf Flis, 
Bernarda Voler, Vojko Šuštaršič) 
in dijaki (Nežka Pori, Jaka Loren-
ci, Urška Špalir, Tjaša Perš, Alma 
Pijuković, Jan Žigart, Urh Orlčnik, 
Aljaž Sedovnik, Miha in Jure Ozi-
mic, Grega Kolar, Maja Lavrinšek, 
Monika Klemenc, Špela Novak, 
Monika Temnikar, Blaž Marot, 
Anže Reherman, Matijas Vrbnjak, 
Mario Brčina), ker gre za kombina-
cijo pripovedi in igre ter kombina-
cijo klasičnih in sodobnih gledali-
ških sredstev.

Lažniva Suzi je dokaz, da premo-
rejo šole veliko igralskih talentov, da 
mlade še vedno privlačijo izvenšolske 
dejavnosti in da je ustvarjati v živo 
(in v živo doživeti aplavz) veliko bolj 
adrenalinsko kot za računalnikom. 

Helena Merkač, 
mentorica kulturnih dejavnosti 

na Zdravstveni šoli Slovenj Gradec 

Razstava Jureta Markote Za la-
stno odgovornost odseva aktu-

alno politično dogajanje. Besedno 
igro v naslovu stopnjujejo z grani-
tnimi kockami napisane besede, ve-
činoma angleške. Med njimi je tudi 
»TROJKA«, ki je v zadnjem času do-
bila nov pomen. 

Akademski kipar Jure Markota želi 
s tokratno razstavo pokazati, kako 
se spreminja pomen besedam, po-
dobno kot se to dogaja stvarem. 

Gradbene podpornike je pozlatil in 
tako prestavil na področje umetno-
sti. V njih preberemo ironičen ko-
mentar družbene situacije, v kateri 
smo se znašli, ko arhaično plačilno 
sredstvo – zlato zopet pridobiva po-
men. Pri tem pa sploh ne gre za zla-
to, temveč za tolčeno medenino, ki 
jo izdelujejo v Indiji. Na nekem dru-
gem nivoju so lahko pozlačeni pod-
porniki alegorija konca zlate dobe 
gradbeništva, ki je pregrelo ekono-
mijo in povzročilo njen kolaps.

Jure Markota spretno uporablja 
skrbno izbrane vsakdanje predmete 
in jim vedno znova spreminja po-
men. V svojem delu posega v same 
začetke likovne umetnosti, razkriva 
njene dileme in iskanja ter se hkrati 
ozira na sodobne družbene proble-
me in tako pne dolg zgodovinski lok, 
katerega del je sedaj tu pred nami.

Razstava Za lastno odgovornost je 
na ogled še do 7. julija 2013. 

Jernej Kožar
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V Koroškem pokrajin-
skem muzeju smo 19. 

aprila odprli prenovljeno spominsko 
sobo Franca Ksaverja Meška, ki smo 
jo v mesecu marcu preselili iz župni-
šča Slovenj Gradec.

Nova Meškova spominska soba je 
urejena v razstavnih prostorih Ko-
roškega pokrajinskega muzeja in se 
ujema s širšim kontekstom bodoče 
stalne postavitve, kjer bomo v muze-
ju izpostavili osebnosti Slovenj Grad-
ca in Mislinjske doline. Postavitev 
spominske sobe je ambientalna, kot 
delovni prostor, z dodanimi osebni-
mi predmeti, kot je npr. osebna torba, 
palica in surka − originalno Meško-
vo oblačilo. V vitrini ohranjamo Me-
škove posmrtne maske, mašno knji-
go in kadilnico. Zbirka je dopolnjena 
s številnimi priznanji, ki jih je Meško 
tekom življenja prejel, s slikarskimi 
Meškovimi upodobitvami, z dopr-
snim Meškovim kipom, ki je delo 
Radeta Nikolića, ter z zbranimi deli 
Franca Ksaverja Meška.

Slovenski rimskokatoliški duhov-
nik, pisatelj, pesnik in pripovednik 
Franc Ksaver Meško je bil rojen 28. 
oktobra 1874 v Gornjih Ključarovcih 

pri Sv. Tomažu nad Ormožem kot če-
trti otrok kmeta Antona (1840–1924) 
in Marije, roj. Obran (1839 −1905). 
Po zaključenem šolanju za duhovni-
ka je bil posvečen v mašnika 19. ju-
lija 1898 v Celovcu. Tekom življenja 
je služboval na različnih krajih na 
Koroškem, nazadnje na Selah, kjer je 
skupno preživel kar 39 let svojega ži-
vljenja. Franc Ksaver Meško je umrl v 

Slovenj Gradcu 11. januarja 1964, po-
kopan pa je bil na svojo željo pri sv. 
Roku na Selah pod Uršljo goro. 

Pisati je začel že v gimnaziji, svojo 
lirično dušo je prelival najprej v pe-
smi, kasneje pa se je spopadel tudi s 
prozo, kjer je postal sodelavec Lju-
bljanskega zvona, Doma in sveta ter 
drugih revij, njegove knjige pa so 
izhajale pri Slovenski matici in Mo-
horjevi družbi. Svoje mesto si je v slo-
venskem slovstvu pridobil predvsem 
in najbolj zaradi svoje proze. Njegova 
izdana dela so v obliki črtic in novel, 
romanov in legend, esejev in portre-
tov, napisal je več dramskih besedil 
z narodnostno, s kmečko in z versko 
vsebino ter številne spominske zapi-
se. Med mladino so ob svojem času 
vzbudila posebno pozornost mla-
dinska dela, ki jih je zbral v šestih 
zvezkih z naslovom Mladim srcem. 
V njegovih delih prevladuje katoliška 
miselnost z močnimi narodno pre-
budnimi poudarki. 

Meškovo pomembno vlogo v ži-
vljenju mesta Slovenj Gradec je leta 
1924 potrdil tudi slovenjgraški me-
stni svet, ko je duhovnika razglasil 
za častnega občana mesta Slovenj 
Gradec, mestna čitalnica pa za svoje-
ga častnega člana. V Slovenj Gradcu 
so leta 1930 preimenovali Cerkveno 
ulico v Meškovo ulico. Mestna knji-
žnica je leta 1974 splošnemu imenu 
dodala še njegovo ime – Knjižnica 
Ksaverja Meška Slovenj Gradec.

Mag. Simona Javornik Ristič, 
višja kustosinja

Spominska soba 
Franca Ksaverja Meška

Koroški pokrajinski muzej, Muzej Slovenj Gradec

Za lastno odgovornost
Koroška galerija likovnih umetnosti, Galerija Ravne

Šolsko leto zaznamovali 
Pridnica in Suzi

40 let slovenjgraške zdravstvene šole

Jaka Lorenci in Nežka Pori kot Matjaž in Suzi (foto Andrej Makuc)

Nina Bizjak (foto osebni arhiv) 



V sodelovanju z Ministr-
stvom za kmetijstvo in 

okolje, Agencijo Republike Slovenije za 
okolje, Mestno občino Slovenj Gradec, 
Inštitutom za varovanje zdravja RS, 
Zavodom za zdravstveno varstvo Ravne 
na Koroškem in Urbanističnim inštitu-
tom smo 17. 4. 2013 v prostorih Mla-
dinskega kulturnega centra v Slovenj 
Gradcu pripravili okroglo mizo, pred-
stavitev z naslovom Kakovost zraka in 
zdravje ljudi − skupni interes nas vseh. 

Zrak je osnovni naravni vir, katerega 
onesnaženost vpliva tako na zdravje lju-
di kot na podnebne spremembe. Dejstvo 
je, da lahko z razumevanjem in lastnimi 
vedenjskimi vzorci veliko prispevamo 
k izboljšanju in ohranjanju kakovosti 
zunanjega zraka. Zato je z vidika posa-
meznika pomembno vseživljenjsko uče-
nje, z vidika države in lokalne skupnosti 
pa trajnostno upravljanje in učinkovita 
raba naravnih virov. Leto 2013 je v EU 
imenovano tudi kot leto zraka. To je pri-
spevalo tudi k odločitvi Agencije RS za 
okolje, da s predstavitvami stanja in mo-

žnih ukrepov odpre širši dialog o tem, 
da je kakovost zraka in zdravje ljudi 
skupni interes nas vseh. Posebno pozor-
nost je pri tem namenjena mladim, tudi 
v okviru eko šol, da predstavijo svoje 
poglede in odnos do okolja, še posebej 
zraka, saj se zavedamo, da je varovanje 
okolja način življenja posameznika, ki se 
prenaša iz generacije v generacijo. 

Po uvodnem nagovoru podžupana 
in predsednika Turističnega društva 
Slovenj Gradec Petra Cesarja ter pred-
stavitvi razmer v Mestni občini Slovenj 
Gradec so se s svojimi prispevki pred-
stavili številni gostje:

•	 Zrak v Koroški regiji − kot ga vidi-
mo mladi, EKO OŠ Šmartno

•	 Uvod v leto zraka – navade po-
trošnikov ter vloga prometnega in 
energetskega sektorja pri onesna-
ževanju zraka, mag. Nataša Kovač, 
Agencija RS za okolje

•	 Stanje kakovosti zraka v Sloveniji, 
mag. Tanja Bolte, Agencija RS za 
okolje

•	 Podnebne spremembe in kakovost 

zraka, mag. Tanja Cegnar, Agencija 
RS za okolje

•	 Onesnaženost zraka in zdravje ljudi, 
g. Peter Otorepec, dr. med., Inštitut 
za varovanje zdravja

•	 Vpliv ultrafinih delcev na zdravje 
ljudi, prof. dr. Ivan Eržen, dr. med., 
Inštitut za varovanje zdravja

•	 Problematika zraka na Koroškem, g. 
Matej Ivartnik, ZZV Ravne na Ko-
roškem

•	 Predlog možnih ukrepov za izbolj-
šanje kakovosti zraka za Koroško 
regijo, mag. Jože Jurša, Ministrstvo 
za kmetijstvo in okolje

•	 Celostne prometne strategije za ob-
čine, dr. Aljaž Plevnik, Urbanistični 
inštitut RS

Končna ugotovitev je bila, da imamo na 
Koroškem nekoliko pomanjkljivo spre-
mljanje kvalitete zraka. Po analizah, ki 
so bile opravljene v preteklih letih pa 
nam strokovnjaki zagotavljajo, da diha-
mo še razmeroma dober zrak, katerega 
kvaliteta se je v preteklem obdobju iz-
boljšala z ureditvijo nadzora nad indu-
strijskimi onesnaževalci, poslabšala pa s 
povečanjem prometa. 

Ogled družbe KOCEROD
V petek, 19. 4. 2013, smo za člane Tu-
rističnega društva Slovenj Gradec in 
nekatere druge občane pripravili ogled 
centra za ravnanje z odpadki v Mislinj-
ski Dobravi. S stanjem na področju zbi-
ranja in predelave odpadkov ter z ogle-
dom celotnega delovnega postopka nas 
je seznanil direktor družbe KOCEROD 
mag. Ivan Plevnik. Opozoril je na teža-
ve zaradi slabega ločevanja odpadkov, 
na izkoriščenost zmogljivosti centra in 
na probleme pri prodaji ločenih frakcij. 

Z izgradnjo tega centra smo na Ko-
roškem dobili sodobni center za rav-
nanje z odpadki, kar pa ne pomeni, da 
vsakemu posamezniku in tudi vsem 

industrijskim subjektom ni potrebno 
še bolj dosledno upoštevati vseh navo-
dil o ravnanju z odpadki. 

Poudariti je potrebno, da je poleg 
urejenih notranjih prostorov in sodob-
nega tehnološkega procesa skrbno ure-
jena tudi okolica vseh objektov, tako da 
na prvi pogled sploh ni opaziti, da se tu 
dnevno zbirajo, ločujejo in predelujejo 
ogromne količine odpadkov. 

Podrobnejše informacije o projektu 
Kocerod ter ravnanju z odpadki najdete 
na spletni strani www.kocerod.si.

Ali ste vedeli: 
•	 Da povprečni Slovenec letno ustvari 

okoli 450 kilogramov odpadkov?
•	 Da potrošniki proizvedemo še en-

krat več komunalnih odpadkov kot 
industrija?

•	 Da Slovenci ločeno zberemo manj 
kot petino vseh odpadkov,
ki jih ustvarimo v gospodinjstvih?

Po rož'ce v mesto
Dogodek, ki smo ga na Trgu svobode 
organizirali že drugič, je nastal na po-
budo Tatjane Krejan Košan, predsedni-
ce Četrtne skupnosti Stari trg-mesto. 
Namen tega dne je bil oživiti naše me-
stno jedro, popestriti dogajanje v mestu 
in obiskovalcem predstaviti nekatere 
koroške vrtnarje, turistična in sorodna 
društva v Mislinjski dolini, pripraviti 
cvetlično tržnico … Pri organizaciji 
dogodka je poleg Turističnega društva 
Slovenj Gradec in ČS Stari trg-mesto 
sodelovala tudi ČS Center.

Na stojnicah so se predstavili: Vr-
tnarstvo Jehart iz Šmartna, Future 
Janko Novak iz Vuhreda, Drevesnica 
Omorika z Mute, Turistično društvo 

Slovenj Gradec, TŠD Vedrin iz Turiške 
vasi, TD Mislinja, TD MURN Sele-
-Vrhe. Na prireditvi so sodelovala tudi 
druga društva, katerih dejavnost je 
povezana z zemljo: Ekološko društvo 
Slovenj Gradec, Društvo Ajda Koroška, 
zanimiva pa je bila tudi ponudba eko 
kmetije Marijane Plešivčnik iz Šmartna 
in še nekaterih drugih.

Obiskovalci so lahko sadike tudi 
kupili, ljubiteljski gojitelji Ekološkega 
društva Slovenj Gradec pa so svoje 
lončnice, sadike, cvetlične aranžmaje, 
šopke in še kaj obiskovalcem podarili 
na Rožnem bolšjem trgu. 

Za dodatno ponudbo na dogodku 
je poskrbel direktor družbe KOCE-
ROD mag. Ivan Plevnik, saj je KOCE-
ROD za potrebe ocvetličenja in zasa-
ditve obiskovalcem dogodka prispeval 
kontejner s 6 m³ humusa, pridobljene-
ga v procesu proizvodnje v Mislinjski 
Dobravi. Obiskovalci dogodka so bili 
navdušeni in že spoznavajo kvaliteto 
domačega humusa.

Peter Cesar
(foto Evgenija Cesar)

V letošnjih pomladnih mesecih je 
Javni zavod SPOTUR izvedel več 

promocijskih aktivnosti in predstavi-
tev turistične ponudbe Slovenj Gradca 
in okolice, s pomočjo katerih želimo 
povečati število obiskovalcev in turi-
stov na območju naše regije. 

Večina aktivnosti je bila koordinira-
na s strani Regionalne destinacijske 
organizacije Koroške, ki deluje pod 
okriljem Regionalne razvojne agen-
cije. Koroško so posamezni turistični 
ponudniki predstavili kot enotno turi-
stično destinacijo.

Med 5. in 7. aprilom je v Celovcu po-
tekal najpomembnejši turistični sejem 
na avstrijskem Koroškem − Freizeit. Tu-
ristično ponudbo Koroške so na sejmu 
poleg JZ Spotur zastopali še Podzemlje 
Pece, JZ Dravit Dravograd, JZ ŠKTM 
Radlje ob Dravi, Zavod za kulturo, 
šport, turizem in mladinske dejavnosti 
Ravne na Koroškem, Koroški splavarji, 
kmetija Klančnik, Mitnica Muta – GO 
Turizem in Kareta Turizem. Obisko-
valci sejma so najbolj povpraševali po 
kulinarični ponudbi ter možnostih za 
enodnevne izlete in pohodništvo.

Med 19. in 21. aprilom je v Gor-
nji Radgoni potekal 2. sejem Naturo 
– sejem oddiha in aktivnosti v naravi. 
Turistično ponudbo Koroške s poudar-
kom na pohodništvu, kolesarjenju in 
aktivnem preživljanju prostega časa so 
predstavljali JZ Spotur, Podzemlje Pece, 
Koroški splavarji in kmetija Klančnik.

Koroški nosilci turističnega razvoja 
so s skupno promocijo nadaljevali tudi 
v mesecu maju. Tako je med 9. in 12. 
majem 2013 v Celovcu potekal festival 
Alpen-Adria Hafenfest. Festival se je 
odvijal na zanimivem prizorišču ob 
Vrbskem jezeru, poudarek festivala pa 
je bil predvsem na okušanju turističnih 
dobrot in predstavitvi kulturne ponud-
be. Festival je v štirih dneh obiskalo več 
kot 30.000 obiskovalcev. Koroško so za-
stopali JZ Spotur, Podzemlje Pece, Ko-
roški splavarji, kmetija Klančnik in Go-
stilna pri Lipi. JZ Spotur je na festivalu 
predstavil ponudbo prodajalne Izdelki s 
podeželja, ki se nahaja na Glavnem trgu 
v Slovenj Gradcu. Marija Lah
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V letu 1924 sta Anton in Marija 
Pečolar kupila staro hišo v Zgor-

njem Razborju, jo obnovila in Anton 
kot čevljarski mojster je pričel z obr-
tjo, tudi z gostilno. Leta 1941, ko se 
je začela vojna, je moral izdelovati 
škornje za partizane, žena Marija pa 
je delala v gostilni. Leta 1965 je gostil-
no prevzela hčerka Minka z možem. 
Zgradila sta novo hišo, kjer je lokal. 

Minka iz gostilne Pečolar je bila dobitni-
ca priznanja za lepo urejeno okolje v letu 
2012, ki ga podeljuje Turistično društvo 
Slovenj Gradec z obrazložitvijo skrbne-
ga dela na področju promocije turizma 
in ohranjanja podeželske tradicije. Go-
stilna leži v središču Razborja, kjer je 
tudi osnovna šola z devetletko, cerkev 

sv. Daniela, je pa tudi spomenik padlim 
borcem na Razborju, ki so umrli v bitki 
6. oktobra leta 1944. 
Prek »Razbora«, kot rečemo domačini, 

gre kar nekaj pešpoti: evropska pešpot 
E6, šaleška pešpot, pot XIV. divizije, 
Benediktova pot, kolesarske poti. Vse 
štampiljke se nahajajo v gostilni Pe-
čolar. Od nas se lahko pride na Uršljo 
goro, na Sleme, kjer je tudi planinska 
postojanka, v Javorje, Črno na Koro-
škem ali Velenje, Šoštanj. Imamo tudi 
zelo lep razgled po Šaleški dolini − Ve-
lenje, Šoštanj, Graška gora … 

V gostilni Pečolar nudimo pred-
vsem domačo hrano, po predhodnem 
naročilu in po želji.

Ema Mirkac

Kakovost zraka in zdravje ljudi − 
skupni interes nas vseh

V počastitev dneva zemlje je Turistično društvo 
Slovenj Gradec pripravilo tri dogodke, katerih 
osrednja tema je bila odnos do okolja.

V idilični gorski vasici Razbor
Gostilna Pečolar

Koroška − enotna 
turistična destinacija

JZ SPOTUR v aprilu in maju

Meteorologinja mag. Tanja Cegnar

Tatjana Krejan Košan, pobudnica dogodka 
Po rož’ce v mesto

Ogled tehnološkega procesa KOCEROD-a

(foto Goran Ognjanovič, RRA Koroška)
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Meško in njegovi farani so pred 
ne še tako davnimi časi s svoji-

mi koraki naredili pot, dolgo pribli-
žno 14 km, ki jo planinci PD Slovenj 
Gradec vsako leto zgodaj spomladi 
prehodimo v vsakem vremenu. To 
je pot, kjer moraš pustiti, da te pre-
vzame življenje, ki tukaj utripa v 
spokojnosti narave.

Franc Ksaver Meško (1881−1964) je 
bil v tistih prelomnih letih pred prvo 
svetovno vojno in po njej eden izmed 
vidnejših predstavnikov slovenskega 
naroda na Koroškem in eden najbolj 
branih slovenskih pisateljev tistega 
časa. Meško je bil z vsem, kar je sto-
ril, predvsem pa s tem, kar je napisal, 
človek, ki je vgrajen v temelje sloven-

skega naroda. Kot pisatelj je bil pravi 
mojster črtice, po duši mehak, kot 
človek velik idealist, ki je verjel v pra-
vičnost in dobroto.

13. aprila se nas je več kot trideset 
planincev v sončnem jutru zbralo pred 
župniščem na Selah. Prisluhnili smo 
nagovoru Ivana Hovnika in kratki 
predstavitvi Meškovega življenja z nje-
govim literarnim ustvarjanjem. Po le-
tošnji dolgi zimi smo se željni pohoda 
podali po označeni poti. Živahen pri-
jateljski klepet smo dopolnili s pano-
ramskimi razgledi tako na Uršljo goro 
kot tudi na sever po gričih naše poti 
proti sv. Neži. Na Selah smo se ustavili 
pri Samčevi kašti, da nam jo je lastnica 
tudi predstavila. Po travnikih in v goz-
du smo hodili tako po pomladanskem 

blatu, mokrem listju, po mehkih z 
mahom prekritih kot tudi suhih delih 
poti. Spremljalo nas je še prvo pomla-
dansko cvetje – teloh, trobentice, nekaj 
poznih zvončkov, v toplem soncu pa 
so se razcvetele tudi že vijolice. Pozen 
sneg ob obronkih gozdov je omogočil, 
da smo se lahko tudi še kepali.

Pohodniki smo v zmernem tem-
pu hoje lahko uživali v razgledu po 
tem delu naše Koroške, se spustili v 
Dulerjev graben, se nato povzpeli do 
Pritrške lipe – meje med Koroško in 
Štajersko. Postanek za malico je vseka-
kor vedno dobrodošel in v živahnem 
klepetu smo si izmenjavali dobrote iz 
nahrbtnikov. Pri spominskih obelež-
jih padlim v vojni smo za kratek čas 
postali, pokomentirali smisel vojn in s 

spustom do cerkve sv. Neže prišli do 
cilja našega pohoda. Po ogledu skrb-
no urejene cerkve smo se vračali po 
poti proti Vrham in nato preko glavne 
ceste naprej proti Selam in cerkvi sv. 
Roka na izhodišče našega pohoda. 
Vsekakor je pohod po Meškovi poti 

za naše društvo že tradicionalen. Za 
prihodnje leto, ob petdeseti obletnici 
Meškove smrti, pa že razmišljamo, 
kako se bomo našemu rojaku tudi z 
našim pohodom slovesno poklonili.

Marjeta Škorja, 
vodnica PD Slovenj Gradec

Hodili smo po Meškovi poti
Planinsko društvo Slovenj Gradec 

O njegovem delovanju 
na področju turizma 

smo se pogovarjali z Vinkom Klanč-
nikom, letošnjim prejemnikom zla-
tega znaka Turistične zveze Slovenije 
in plakete Turističnega društva Slo-
venj Gradec, ki živi in diha z naravo 
ter s svojim lokalnim okoljem.

Gospod Klančnik, čestitke ob prejetju 
dveh prestižnih priznanj na področju 
turizma, a vrniva se za začetek ne-
koliko v preteklost. V slovenjgraškem 
lokalnem okolju ste bili za svoje priza-
devno delo nagrajeni večkrat, prvič že 
leta 1990. Osvežite nam nekoliko spo-
min na svoja prejšnja priznanja.

Že v začetku 80. let, ko sem bil zapo-
slen na delovnem mestu poslovodje v 
prodajalni Elektrotehne, sem se ak-
tivno vključil v druga družbena do-
gajanja v našem mestu. Bil sem men-
tor mladih na Legnu in v tistem času 
smo s prostovoljnim delom uredili 
prvi javni park v mestu, Park mladih 
na Legnu, ki je še danes zelo prilju-
bljeno shajališče mladih. Po nekaj 
letih dela sem prejel prvo priznanje 
mladinske organizacijez Legna. 

Nekaj let kasneje sem bil deležen 
priznanja takratne krajevne organi-
zacije Socialistične zveze Slovenije, 
pozneje pa sem prejel tudi Berneker-
jevo plaketo. V letu 1996 sem bil do-
bitnik plakete z grbom mesta Slovenj 
Gradec, ki mi jo je podelila takratna 
Krajevna skupnost Slovenj Gradec. 
Mojo zbirko priznanj krasi tudi pla-
keta Mestne občine Slovenj Gradec ter 
priznanje občinske borčevske organi-
zacije.  Nenazadnje pa bi želel izposta-
viti še nagrado Mestne občine Slovenj 
Gradec, ki sem jo prejel leta 2003 in ki 
mi pomeni še posebej veliko.

Plaketa Turističnega društva Slovenj 
Gradec in zlati znak Turistične zveze 
Slovenije, ki sem ju prejel v letošnjem 
letu, sta bila zame veliko presenečenje. 
Katero priznanje me je najbolj razve-
selilo, bi se težko opredelil, vsako ima 
svojo težo. Vesel sem bil vseh tistih iz 
domačega okolja, ki so mi jih izročili 
ljudje, s katerimi sem prehodil to svojo 
37 let dolgo ustvarjalno pot.

Svojo poklicno pot, ki se dotika podro-
čja hortikulture, ste spretno povezali 
s turizmom. Nam lahko očrtate svoje 
videnje povezanosti obeh panog?

Povezanost z naravo mi je bila najbrž 
položena v zibelko. Na kmetiji v Pod-
gorju sem bil obdan s čudovito naravo, 
ki je v vsakem letnem času izžarevala 
svojstveno simfonijo radosti. Zaselek, 
kjer sem prebival s svojimi starši, brati 
in sestrami, se imenuje Žabja vas. So-
šolci iz osnovne šole so me zato veliko-
krat zbadali: »Kaj boš ti iz Žabje vasi?«

V času paritve je bilo v mlakužah 
ob naši domačiji več tisoč teh dvoživk. 
Še danes, ko kdaj pa kdaj posedim na 
hribčku nad vasjo, se mi zazdi, da sli-
šim njihovo regljanje. Do te dvoživke 
imam posebno spoštovanje in sem 
zelo nesrečen, če mi kdo ponudi na 
jedilniku žabje kraje.

Ljubezen do narave me je bogati-
la skozi vse življenje. Že kot prvo- ali 
drugošolček sem imel z dovoljenjem 
svoje matere na domačem vrtu majh-
no gredico, kjer sem gojil cvetlice. Ko 
sem odšel od doma, sem to ljubezen 
do narave, do cvetja odnesel s seboj in 
me spremlja še danes.

Po letu 1980, ko sem se zaposlil na 
delovnem mestu tajnika Krajevne 
skupnosti Slovenj Gradec, se je pred 
menoj na delovni mizi pojavila skla-
dovnica zbirokratizirane dokumen-
tacije obrambnih spisov ter drugih 
zabeležb takratnega samoupravljanja 
in počutil sem se kot ujetnik. Nisem 

zdržal dolgo. Pobegnil sem iz pisarne 
in skupaj z nekaterimi sodelavci začel 
z urejanjem okolja. V nekaj letih smo 
posadili okrog 1600 visokih dreves in 
preko 10.000 grmovnic. Mesto je po-
stajalo iz leta v leto lepše, bolj zeleno. 
Novinar Tomislav Ivič je takrat v ča-
sopisu Večer zapisal: »Če bo to mesto 
kdaj res zeleno, bo največja zasluga 
požrtvovalnih delavcev Krajevne sku-
pnosti Slovenj Gradec.«

V zadnjih letih je naše mesto vedno 
lepše ocvetličeno. To dokazujejo tudi 
številna priznanja Turistične zveze 
Slovenije; prejeli smo že petnajst viso-
kih odličij, od tega kar pet zlatih. In 
kako je turizem povezan s hortikul-
turo? Težko si predstavljam razcvet 
turizma brez lepo urejenega okolja. V 
kraj, ki ga krasi več tisoč cvetlic, se tu-
risti vedno radi vračajo.

Izkazali ste se tudi kot pobudnik in 
organizator številnih dogodkov v ob-
čini, hkrati pa ste sodelovali pri ure-
ditvi kar nekaj turističnih pridobi-
tev. Katere so vam še posebej pri srcu 
oz. ste nanje najbolj ponosni?

Konec 80. let, ko smo glavnino del pri 
urejanju okolja zaključili, smo iskali 
nove izzive. Ob pomoči gospoda Andre-

ja Makuca in režiserja Igorja Prodnika 
smo pripravili scenarij zelo odmevnih 
prireditev Odprta vrata Slovenj Grad-
ca. Iz mariborskega arhiva smo prido-
bili veliko pomembnih zgodovinskih 
zapisov in skupaj s kulturnimi društvi 
občine Slovenj Gradec organizirali pri-
reditve, ki so trajale ves teden. Spremlja-

le so jih rokodelske delavnice, sejemske 
aktivnosti, kulinarične posebnosti iz 
naše preteklosti in še marsikaj. Organi-
zacijo teh prireditev je takrat prekinila 
vojna za samostojno Slovenijo. Pozneje 
nam je pogum, da bi jih znova obudili, 
nekako pošel.

Tako smo začeli z urejanjem po-
hodniških poti. Močno smo se an-
gažirali pri organizaciji prireditev v 
Deželi škratov. Bili smo zraven pri 
obnovi cerkve sv. Uršule na Gori. In 
še marsikaj. Skupaj z gospodom Iva-
nom Bošnikom, ki je bil po letu 1995 
predsednik Turističnega društva, smo 
začeli z obnovo Plešivškega mlina in 
jo uspešno pripeljali do konca. Danes 
je to eden najveličastnejših etnoloških 
spomenikov v naši občini, ki ga vsako 
leto obišče več tisoč pohodnikov.

Vsekakor sem najbolj ponosen na 
ureditev pohodniške poti po slikoviti 
soteski Kaštel in obnovo mlina. Kadar 
pa me tarejo skrbi, se ob ranem jutru 
najraje sprehodim po našem mestu, 
posebej med cvetlicami v parku Ro-
žnik. Tam si napolnim baterije za nove 
izzive in postanem notranje bogatejši.

Katere funkcije ste skozi leta opra-
vljali v Slovenj Gradcu?

Kot pionirček sem konec 50. let v 
Podgorju postal poveljnik pionirske 
gasilske četice. Spomnim se, da sem si 
denar za plačilo letne članarine moral 
sposoditi od svoje sestre, ki ji ga nisem 
nikoli vrnil. Bil sem aktiven v igralski 
skupini v Podgorju, kjer sem bil nepo-
grešljiv pri uprizoritvah ljudskih iger.

Po letu 1980 sem bil tajnik Turi-
stičnega društva Slovenj Gradec, od 
leta 1990 do 1995 njegov predsednik, 
do letošnjega leta pa ponovno njegov 
tajnik. Bil sem član Izvršnega odbora 
Turistične zveze Slovenje, pogosto pa 
tudi delegat za Koroško na skupščini 
Turistične zveze Slovenije.

Naposled je vaše zasluge na podro-
čju turizma prepoznala tudi krovna 
zveza. Kako se počutite ob tem in kaj 
vam predstavlja zlati znak Turistične 
zveze Slovenije?

Zlati znak Turistične zveze Slovenije 
jemljem kot visoko priznanje za svoje 
delo. Hvaležen sem predlagatelju, ki mi 
je s tem izkazal veliko čast. Prav goto-
vo bo to priznanje na vidnem mestu v 

zbirki številnih drugih odličij. To me 
obvezuje, da svojo pot nadaljujem in 
pomagam pri ustvarjanju turističnih 
idej, pa četudi bolj skromno. Prav tako 
želim še naprej pomagati pri promociji 
našega mesta, še zlasti pri ustvarjanju 
hortikulturne podobe naših krajev.

Kje vidite perspektive nadaljnjega 
turističnega razvoja slovenjgraške 
občine in kje po vašem mnenju tičijo 
glavne ovire?

Menim, da je Slovenj Gradec turistično 
sicer na dobri poti, vendar se bojim, da 
mnogi pomembni dogodki v našem 
mestu ostanejo za širšo javnost neprepo-
znavni. Ko se denimo zgodi neka malo 
večja veselica nekje na Gorenjskem ali se 
praži krompir v Prekmurju, so časopi-
sni stolpci polni poročanja o tem. Tudi 
na nacionalni televiziji lahko zasledi-
mo mnoge dogodke, ki se tam znajdejo 
predvsem zaradi iznajdljivosti lokalnih 
dopisnikov ali organizatorjev samih. Do 
Koroške pa se mi zdijo časopisne hiše in 
nacionalka precej zadržane.

Kar zadeva potenciale, imamo v občini 
zares veliko naravnih lepot. Naše po-
deželje je vredno ogleda tudi za najbolj 
zahtevne goste. Kulinarika je zanimi-
va. Naši gozdovi, neokrnjena narava, 
čisti reki Suhadolnica in Mislinja, sote-
ska Kaštel in še mnoge druge zanimive 
pohodniške poti so resnično vabljivi. 
Imamo tudi naziv − mesto glasnik 
miru, ki nam ga je podelila OZN. Ali 
znamo vse te prednosti dobro promo-
virati v tujini? Dvomim ...

Morda je nekoliko bolj prodoren 
Muzej Huga Wolfa, pozabljamo pa na 
številne druge velikane našega kul-
turnega prostora: Jožeta Tisnikarja, 
Ljubo Prener, Ksaverja Meška, da ne 
posegam še bolj nazaj v preteklost me-
sta. Glede na vse našteto bi lahko bili 
v samem vrhu slovenskih turističnih 
destinacij, ko bi le znali izkoristiti svoje 
brezmejne potenciale.

Aljaž Kitak

Povezanost z naravo mu je bila 
položena v zibelko

Intervju: Vinko Klančnik

»Vesel sem bil vseh priznanj iz do-
mačega okolja, ki so mi jih izročili 
ljudje, s katerimi sem prehodil to 
svojo 37 let dolgo ustvarjalno pot.«

»Ljubezen do narave me je bo-
gatila skozi vse življenje. Že kot 
prvo- ali drugošolček sem imel z 
dovoljenjem svoje matere na do-
mačem vrtu majhno gredico, kjer 
sem gojil cvetlice.«

»Kadar pa me tarejo skrbi, se ob 
ranem jutru najraje sprehodim 
po našem mestu, posebej med 
cvetlicami v parku Rožnik. Tam si 
napolnim baterije za nove izzive in 
postanem notranje bogatejši.«



Polne športne dvorane, tako na tur-
nirjih kot ob terminih vadbe, no-

voustanovljeni badmintonski klubi 
in društva ter uspehi koroških igral-
cev na tekmovanjih po Sloveniji in v 
sosednji Avstriji dokazujejo, da bad-
minton na Koroškem vse bolj prido-
biva na popularnosti in množičnosti. 

Zelo dobro se je prijela tudi letošnja 
novost na turnirjih, in sicer dodatna 
skupina za popolne začetnike, ki igra-
jo badminton manj kot dve leti, a bi 
vseeno radi preizkusili svoje znanje na 
tekmovanjih.

Z odprtim turnirjem v badmintonu 
na Prevaljah se je končala letošnja se-
zona v tekmovanju za Koroški pokal v 
badmintonu. S sedmimi turnirji, kate-
rih skupni seštevek je prinesel zmago-
valce v vseh kategorijah, je bila letošnja 
sezona najuspešnejša do sedaj. 

Turnirjev v Slovenj Gradcu (dve 
izvedbi), Črni, na Ravnah na Ko-
roškem, v Prevaljah in na Muti (dve 
izvedbi) se je udeležilo več kot 80 tek-

movalk in tekmovalcev z vse Koroške.
Zmagovalci po posameznih katego-

rijah so postali: moški do 40 let: Uroš 

Abraham (Športno društvo Sele-Vrhe), 
moški nad 40 let: Tomo Pečnik (Bad-
minton klub Karizma), ženske: Anja 
Friškovec (Športno društvo Sele-Vrhe). 

Do jeseni in začetka prihodnje se-
zone badmintonskih tekmovanj vam 
želimo veliko lepih trenutkov izven 
dvoran − v naravi. Pa ne pozabite 
ohranjati kondicije! 

Boštjan Klemenčič

Zmagovalci Koroškega 
pokala v badmintonu 2012/13

Glasnik, junij 2013ŠP O R T16

Spomladi se atletska tek-
movanja iz dvoran selijo 

na prosto. A nizke temperature niso 
zaustavile naših atletov na prvenstvu 
Slovenije v krosu, ki je bilo marca v 
Mariboru. Enja Al Hiasad, Patricija 
Ožir, Lana Verhovnik, Mitja Kordež, 
Jaka Pogorevc, Žiga Andrejc in Jure 
Dretnik so dobro zastopali barve 
Atletskega kluba Slovenj Gradec. V 
ekipi Slovenjgradčanov se je v odso-
tnosti najboljšega klubskega tekača 
Tineta Glaviča, ki je podlegel bolezni, 
najbolje odrezal Mitja Kordež, ki se je 
v konkurenci z leto starejšimi dečki 
uvrstil na četrto mesto. V konkurenci 
dečkov rojenih 2001 pa je Mitja dvoki-
lometrsko razdaljo pretekel najhitreje.

Na Ravnah je 20. 4. 2013 potekalo pr-
venstvo v dolgih tekih za pionirje sta-
rostnih kategorij U14, U16 ter mladin-
ce in člane. Mitja Kordež je v starostni 
kategoriji U14 razdaljo 3000 m pretekel 

kot tretji in prejel bronasto medaljo. 
Tine Glavič je bil, po daljši odsotnosti 
zaradi bolezni, med mlajšimi mladinci 
v teku na 10.000 m četrti.

Na prvenstvu v krosu za osnovne in 
srednje šole v Novem mestu je je bila 
udeležba množična, tekmovalo je kar 
1144 osnovnošolk in osnovnošolcev iz 
30 slovenskih osnovnih šol. Prvo osnov-
no šolo Slovenj Gradec so pod mentor-
stvom trenerja in profesorja športne 
vzgoje Andraža Nabernika zastopali 
tudi štirje člani Atletskega kluba Slovenj 
Gradec: Jure Dretnik, Mitja Kordež, 
Neža Mojškerc in Patricija Ožir. Naj-
bolje se je uvrstil Mitja Kordež, ki je bil 
izmed 133 tekmovalcev četrti. Patricija 
Ožir je bila med 120 tekmovalkami pet-
najsta. Zelo dobro sta tekmovala tudi 
Jure Dretnik in Neža Mojškerc. 

Naši atleti so bili izjemni tudi na 
kvalifikacijah APS. V mesecu maju je 
v Mariboru na kvalifikacijah atletskega 
pokala Slovenije za člane in članice v 
teku na 400 m odlično nastopila Maja 
Pogorevc, ki je s časom 57,31 s zmagala 
in izpolnila normo za nastop na sve-
tovnem prvenstvu za mlajše mladince 
in mladinke, ki bo potekal julija letos v 
mestu Donjeck v Ukrajini. Zelo dobro 
so tekmovali tudi drugi naši atleti. Ur-
ška Doberšek je bila v teku na 100 m s 
časom 12,84 s šesta ter v teku na 200 m s 
časom 26,29 s sedma. Tine Glavič je bil 
v teku na 800 m deseti, Jaka Pogorevc 
pa enajsti. Jaka in Žiga Andrejc sta zelo 
dobro tekmovala tudi v teku na 400 m, 
razdaljo sta pretekla v 54,85 ter 56,98 s. 
Žiga je razdaljo 200 m pretekel v 25,45 
s. Kljub dobrim rezultatom Jaka, Žiga 
in Urška ne bodo nastopili na letošnjem 

atletskem pokalu Slovenije za člane in 
članice, saj so za nastop na članskih 
tekmovanjih še premladi. Vseeno pa je 
pred njimi in ostalimi slovenjgraškimi 
atleti še pestra in naporna sezona, v ka-
teri se nadejamo visokih uvrstitev. 

Na ekipnem prvenstvu Slovenije za 
mladince in mladinke v Ljubljani je 
ekipo Atletskega kluba Slovenj Gradec 
sestavljalo 13 atletinj in atletov. Med 
mladinci so tekmovali: Žiga Andrejc 
(100 m, 200 m), Tine Glavič (800 m, 
400 m), Jaka Pogorevc (daljina, tro-
skok), Ervin Leznik (1500 m), Jure 
Dretnik (3000 m). V ekipi mladink so 
tekmovale: Sara Strmčnik (višina, da-
ljina), Lotka Uršnik (daljina, štafeta 4 x 
100), Nastja Žunko (100 m ovire, kro-
gla), Urška Doberšek (100 m, 200 m), 
Maruška Abeln (800 m), Hana Gašper 
(400 m, štafeta 4 x 100), Zoja Rotovnik 
(400 m), Maja Pogorevc (4 x 100).

Mladinci so skupno zbrali 3777 
točk in se uvrstili na 9. mesto med 30 
ekipami. Mladinke so se med 29 eki-
pami uvrstile na 11. mesto, skupno pa 
so zbrale 6153 točk; največ, kar 1757, 
jih je k skupnemu rezultatu prinesla 
Urška Doberšek. 

Ob 60. obletnici svetovne in 20. oble-
tnici slovenske UNESCO ASP mre-
že je Gimnazija Ptuj v sredo, 15. 5. 
2013, organizirala Prvi Unesco tek. 
Kot predstavniki Prve osnovne šole 
Slovenj Gradec, ki je članica Unesco 
ASP mreže, so na dogodku sodelo-
vali tudi Patricija Ožir, Špela Areh, 
Zala Sekavčnik, Lana Verhovnik in 
Jure Dretnik, ki so tudi člani Atlet-
skega kluba Slovenj Gradec. Patricija 
je med osnovnošolkami druge triade 
zmagala, Zala je bila osma, Špela enaj-
sta, Lana pa štirinajsta. Jure je bil med 
osnovnošolci tretje triade osmi. Na 
zmagovalnem odru je stal poleg Patri-
cije tudi naš trener Andraž Nabernik, 
ki je pritekel v cilj prvi med profesorji. 

Mojca Verhovnik

Uspehi na tekmovanjih
od marca do maja

Atletika

Jure, Žiga in Jaka 

Prvi Unesco tek

V slovenjgraški športni dvorani 
je potekalo državno prvenstvo 

v judu za mlajše kadete in mladince. 

V slovenjgraški športni dvorani je 
v organizaciji domačega Judo kluba 
Acron in Judo zveze Slovenije po-
tekalo letošnje državno prvenstvo v 
judu za mlajše kadete in kadetinje 
ter mladince in mladinke, ki se ga 
je skupaj udeležilo 247 tekmovalk 
in tekmovalcev iz 29 slovenskih 
judo klubov. Na prvenstvu je kot 
nacionalni sodnik sodniško delo 
opravljal domačin Borut Marošek.

Na prvenstvu je nastopilo 12 
predstavnikov Judo kluba Acron 

Slovenj Gradec, varovancev trener-
jev Ruslana Yankovskega in Stoja-
na Železnika, ki so skupaj osvojili 
9 medalj. Najbolje sta se v starostni 
kategoriji do šestnajst let odrezala 
Zala Pečoler in Mare Pogorelc, ki sta 
osvojila naslov državne prvakinje/
državnega prvaka. Vanja Nakič in 
Aljoša Yankovskyy sta osvojila dru-
go mesto, Trey Srebornik Gregor, 
Anja Ognjanovič in Jan Horvat pa 
so pristali na tretjem mestu. V sta-
rostni kategoriji mladink sta tretje 
mesto vsaka v svoji težnostni kate-
goriji osvojili Katja Oder in Nastja 
Stopernik. Borut Marošek

Zala Pečoler in Mare 
Pogorelc državna prvaka v judu

Judo  

Državnega prvenstva v kickbo-
ksu light kontakt v Ormožu se 

je udeležilo pet članov društva Tor-
nado Novak Janko team iz Slovenj 
Gradca. Dosegli so vrhunske rezul-
tate, in sicer Matic Klančnik (plus 94 
kg) 1. mesto, Žan Rupnik (minus 79 
kg) 3. mesto, Edis Mujadinović (mi-
nus 74 kg) 2. mesto in Alojz Lauko 
(minus 69 kg) 3. mesto. (JN) 

Daljni vzhod je zibelka mnogih 
borilnih veščin, med drugim 

tudi našega taekwon-doja, iz za-
hoda pa prihajajo box, kickbox in 
MMA. Ker menim, da v naši regiji 
teh športov ne poznate dovolj, smo 
se odločili, da jih lahko z našo po-
močjo spoznate tudi tukaj.
Želja vsakega mojstra borilnih ve-
ščin je biti priznan. Pri nas in v 
svetu je zelo priznan in zaslužen za 
vrhunske rezultate Tomaž Barada. 
Prav iz njegove ekipe prihaja učitelj 
borilnih veščin Janko Novak, ki je 
nosilec tretjega dne.
V Slovenj Gradcu smo kot Tornado 
Novak Janko klub pričeli delovat 
leta 2004, naši začetki pa segajo v 

leto 1998, kajti takrat smo ustano-
vili društvo in pričeli delovati v Ra-
dljah ob Dravi. Naši člani dosegajo 
vrhunske rezultate v mednarodnem 
merilu in se udeležujejo največjih in 
najprestižnejših tekmovanj.

Za vse, ki ste željni učenja boril-
nih veščin in vam termin ali sku-
pinska vadba ne ustrezata, izvaja-
mo individualne ure treninga. 
(Vir: http://www.jnovak.si/?page_
id=23) Janko Novak

Državno prvenstvo
Kickboks light 

Tornado fight club

Iz poročil društvenih delavcev na 
občnem zboru Planinskega dru-

štva Slovenj Gradec je razvidno, da 
so zastavljene cilje v letu 2012 do-
bro izpeljali. 
Z denarjem so ravnali racionalno in 
ga večino v obliki obnovitvenih in 
vzdrževalnih del vračajo v svoji koči 
(Koča pod Kremžarjevim vrhom, 
Grmovškov dom na Kopah). »Zado-
voljni smo, da so poverjeniki tako šte-
vilčno oskrbeli pohodnike, planince 
z markicami za letošnje leto. Delo 
markacijsko- orientacijskega odse-
ka in njihove lanske skupne delovne 
akcije je predstavil Stane Pogorevč-

nik. Spomnili smo se pomembnejših 
akcij, kot so kulturni praznik, Šiser-
nikov pohod, pohod na Partizanko, 
Žolnirjev pohod, skupaj je bilo več 
kot 40 pohodov ali prireditev, ki smo 
jih uspešno realizirali. Vodniki so se 
usposabljali in izpopolnjevali tako v 
kopnih kot tudi v snežnih razmerah. 
Opremljanje vodnikov je v preteklem 
letu steklo, izbor opreme je po kako-
vosti vrhunski. Zato smo spregovo-
rili o pobudi odseka za opremo, da 
bi z enotnimi in zelo kvalitetnimi 
oblačili poleg vodnikov opremili 
tudi vse naše markaciste,« je pove-
dala Marjeta Škorja. (AP) 

Občni zbor Planinskega društva SG

Badminton

V okviru letošnjih aktivnosti je 
Vodniški odsek MDO Koroške 

organiziral predavanje in praktični 
tečaj uporabe GPS aparatov. Tečaja 
se je udeležilo 23 slušateljev – tako 
vodnikov kot tudi markacistov PZS 
s področja Koroške. Zavedamo se, 
da so GPS aparati vedno bolj dosto-
pni in razširjeni pri delu tako vodni-
kov kot tudi markacistov. Uporaba 
le-teh je dobrodošel pripomoček 
za orientacijo na terenu ob uporabi 
klasične karte, pa tudi v pogojih, ko 
karta ne more pomagati pri orien-
tiranju, za načrtovanje planinskih 
tur, za informiranje planincev že ob 
razpisu ture. Ocenjujemo, da je ta 
naprava lahko tudi zelo dober pri-

pomoček pri analizi opravljene ture.

Čeprav je usposabljanje vodni-
kov za uporabo GPS aparatov tudi 
tema tega triletnega obdobja rednih 
usposabljanj vodnikov PZS, smo 
koroški vodniki in markacisti že-
leli, da naši inštruktorji planinske 
vzgoje še nadgradijo dosedanje po-
znavanje delovanja in uporabe teh 
aparatov. Tečaj so izvedli inštruk-
torji planinske vzgoje Koroškega 
MDO Franc Kadiš, Jaka Kotnik, 
Pavle Lesjak. Po teoretičnih osno-
vah smo morali za izvedbo prak-
tičnega dela tečaja počakati, da se 
je letošnja dolga zima res poslovila. 

Marjeta Škorja

Za koroške vodnike in markaciste PZS
Tečaj uporabe GPS aparatov



1. SOBOTA
930 Gostilna Balek v Suhem dolu, Podgorje pri Slovenj Gradcu

Pohod k Plešivškemu mlinu
M Turistično društvo Slovenj Gradec in Zavod za gozdove, Krajevna 
enota Slovenj Gradec   

1800 Prireditveni šotor v Pamečah
nastoP združenega Pihalnega in godalnega orkestra 
glasbene šole slovenj gradec in zuš Češki krumlov
M Glasbena šola Slovenj Gradec   

1900 Druga osnovna šola Slovenj Gradec
violinski recital vivijane rogina z gosti in Pianistko 
majo kastratovik
V programu boste lahko prisluhnili delom Wieniawskega, Kreislerja, 
Glucka, Brucha, Beriota, Vivaldija. Obetajo se dovršene izvedbe pod 
mentorstvom akademske violinistke in profesorice Tatjane Špragar. 
M Druga osnovna šola Slovenj Gradec    

1900 Postaja RAUM AU, Celjska c. 10a, Slovenj Gradec
odPrtje razstave skozi oČi temnice
V prostorih Postaje RAUM AU bodo na ogled razstavljena dela mlade 
ustvarjalke Nastje Kotnik, ki je tekom svoje študijske izmenjave na Por-
tugalskem uporabila analogne metode klasičnega razvijanja fotografij v 
temnici na netipične materiale. 
Produkt njenega večmesečnega diplomskega dela (pod mentorstvom 
Darka Slavca ter somentorstvom Paule Lourenço) je zbirka fotografij, ki 
so bile ustvarjene na ročno oslojena stekla in platna. 
M Postaja RAUM AU    

2000 Narodni dom Mežica
šok teater: »noro nori norci«
Režija: Gregor Podričnik. Igrajo: Nenad – Gregor Podričnik, Sergej – Luka 
Velički, Tim – Jurij Miler, Ana Kristina – Natalija Petrič, Špela – Maruša Ru-
pert, Boris – Miha Pačnik, Patricija – Nuša Napečnik, Irma – Nina Petek, Jurij 
– Luka Krajnik, X – Romanca Šart.
M Narodni dom Mežica   I 7 EUR

2100 Kulturni dom Slovenj Gradec
Film »Prvo leto Po Poroki«
Romantična komedija, VB (2013), 97' 
Režija: Dan Mazer
Igrajo: Anna Faris, Rose Byrne, Simon Baker, Rafe Spall, Minnie Driver, 
Jason Flemyng, Olivia Colman, Joseph Millson, June Smith
Ustvarjalci romantičnih komedij Dnevnik Bridget Jones in Pravzaprav 
ljubezen predstavljajo zabavno zgodbo mladega para, ki se sooča s 
pastmi in ovirami prvega leta skupnega življenja. Poleg čudaških soro-
dnikov ju v negotovosti drži predrzna zakonska svetovalka, za dodatne 
težave pa poskrbita njegovo bivše dekle in njena nova stranka, ki po-
skrbita za nepričakovane ljubezenske skušnjave. Kljub iskreni ljubezni 
se morata mladoporočenca ves čas truditi pri ohranjanju zakonske 
zaobljube, da bosta ostala skupaj v dobrem in slabem, kar povzroči 
obilico zabavnega kaosa.
M Kulturni dom Slovenj Gradec    I 4 EUR

2. NEDELJA
1100 Mestno jedro Slovenj Gradca

Promenadni koncert združenega Pihalnega in godal-
nega orkestra glasbene šole slovenj gradec in zuš 
Češki krumlov
M Glasbena šola Slovenj Gradec   

1700 Dom borcev, Šentjanž pri Dravogradu
nastoP združenega Pihalnega in godalnega orkestra 
glasbene šole slovenj gradec in zuš Češki krumlov
M Glasbena šola Slovenj Gradec   

1800 Športni center Vinka Cajnka Slovenj Gradec
dobrodelni koncert »moČ vrednot«
Nastopajoči: Klapa Kampanel, Ženska vokalna skupina Nova in Mešani 
komorni zbor Carinthia Cantat.
M Rotary club Slovenj Gradec    I 10 EUR, otroci brezplačno

2000 Kulturni dom Slovenj Gradec
Film »Prvo leto Po Poroki«
Romantična komedija, VB (2013), 97' 
M Kulturni dom Slovenj Gradec    I 4 EUR

5. SREDA
1600 Mladinski kulturni center Slovenj Gradec, Ozare 18

jaz, vodenje in usPešnost vodenja za Podjetnike – 2. del
Vodenje je pomembnejši del menedžmenta, saj imamo lahko v podje-
tju idealno organiziranost poteka dela, optimalno začrtano nadziranje 
in planiranje, pa nam vse to nič ne pomaga, če vodje iz zaposlenih 
ne izvabijo sodelovanja. Podjetnik ne vodi samo zaposlenih, temveč 
prihaja v stik tudi z odjemalci, dobavitelji ... Da lahko ena oseba večkrat 
opravlja delo več ljudi, so potrebni dodaten napor in raznolika znanja. 
Vse to pa povzroča dodaten stres že tako obremenjenim vodjem – 
podjetnikom. Podjetnik se sooča z raznimi izzivi tržnega gospodarstva 
in biti vodja v takšnih razmerah še zdaleč ni preprosto. 
Udeleženci bodo spoznali: kakšen tip vedenja izbirate in kako ta dolgo-
ročno vpliva na vaše zdravje (test), kako uspešno sproščate stres (test), 
kateri dejavniki odločajo ali bomo vodjem zaupali ali ne, tri značilnosti 
uspešnih in pet lastnosti slabih vodij, zaradi česar zaposleni velikokrat 
delajo manj kakovostno ter manj učinkovito kot znajo in zmorejo, ne-
katere razlike med starejšimi in mlajšimi generacijami. 
Izvajalka: mag. Sabina Gmajner. 
Obvezne pisne prijave sprejemamo do 4. junija na e-pošto: veronika@
podjetniskicenter-sg.si, tel.: (02) 88 42 927. 
Delavnica poteka v sklopu izvajanja celovitih podpornih storitev v 
okviru VEM točk na lokalni ravni za potencialne podjetnike in delujoča 
podjetja z območja Mislinjske in Dravske doline, katero financira Mini-
strstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. 
M Podjetniški center Slovenj Gradec    

1700 Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec
skuPaj za dobro (Človeka in narave)
Ob prijetnih druženjih snujemo in izvajamo različne projekte.
M Ekološko društvo Slovenj Gradec   

1800 Mladinski kulturni center Slovenj Gradec, Ozare 18
kreativne urice s slikarko gordano grah
Vabimo vse, ki vas zanimajo umetnost, slikanje in risanje, da se udele-
žite kreativnih uric s slikarko Gordano Grah. Tečaj je primeren za vse, 
ki jih veseli risanje in slikanje, znanje ni potrebno, saj se bomo vsega 
naučili. Tečaj se bo izvajal v prostorih MKC SG vsako sredo. 
Dodatne informacije: gordana.grah@gmail.com ali tel.: 041 375 700 in 
(02) 88 46 292.
M MKC Slovenj Gradec   

6. ČETRTEK
1000 Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec

doPoldanski klePet o novih knjigah – zakljuČna 
Prireditev
M Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec   

1000 Dvorana Lopan, Šolska cesta 55, Mislinja
ali Poznate vse oblike PodPore za Podjetja in Podjetnike?
Ker jih najverjetneje ne, vas vabimo da se udeležite delavnice, kjer boste 
dobili podrobnejše informacije o podpornih ukrepih za razvoj podjetni-
štva. Na seminarju boste izvedeli, kdo vse lahko pomaga pri realizaciji 
podjetniške ideje – podporno okolje za razvoj podjetništva in instru-
menti le-tega na nacionalni, regionalni in lokalni ravni. Predstavitev jav-
nih razpisov in drugih spodbud. 
Vsebina delavnice: javni razpisi (aktualni javni razpisi, kje jih najdemo), 
podporno okolje za razvoj podjetništva na državni ravni (Vodnik za pod-
jetja, podjetnike in potencialne podjetnike na enem mestu, SPIRIT - jav-
na agencija za spodbujanje podjetništva, inovacij, razvoja, investicij in 
turizma, SPS - Slovenski podjetniški sklad, Slovenski regionalni razvojni 
sklad Ribnica), podporni ukrepi in spodbude za razvoj podjetništva (Iz-
vozno oko, Portal Tvoja Evropa, Podporna mreža EK za podjetnike EEN, 
Borza poslovnih priložnosti, Garancijska shema za Koroško, tehnološki 
centri, subvencije za samozaposlitve in mikro nova podjetja). 
Izvajalka: Veronika Zupanc, Podjetniški center Slovenj Gradec.
Prijave na delavnico sprejemamo na e-pošto: veronika@podjetniski-
center-sg.si, tel.: (02) 88 42 927. 
Delavnica poteka v sklopu izvajanja celovitih podpornih storitev v 
okviru VEM točk na lokalni ravni za potencialne podjetnike in delujoča 
podjetja z območja Mislinjske in Dravske doline, katero financira Mini-
strstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.
M Podjetniški center Slovenj Gradec    

1630 Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec
delavnica »zdravilna energija dreves« z marinko 
lamPreht
M Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec   

2000 Pisarna Cafe & Lounge bar, Poštna ulica 3, Slovenj Gradec
gvido – zakljuČni koncert uČenk solo Petja
GVIDO tudi letos organizira javni koncert učenk solo petja, ki velja za 
posebno doživetje za nastopajoče, saj izkušnja z 'live' bendom vse-
kakor nekaj pomeni. Torej, učenke bodo skupaj z izbrano glasbeno 
zasedbo predstavile skladbe, ki so jih skupaj z njihovo učiteljico Zalo 
predelale v šolskem letu 2012/13. Vsekakor vredno ogleda, posluha, 
še bolj pa podpore. 
M Glasbeno vzgojno-izobraževalno društvo GVIDO   

7. PETEK
1700 Mladinski kulturni center Slovenj Gradec, Ozare 18

Fajn šPil – inFormativni seminar
Informativni seminar na temo nemških jezikovnih uric za otroke med 
7. in 10. letom, ki se bodo odvijale med 19. in 23. avgustom v prostorih 
MKC Slovenj Gradec. Program bo vključeval številne aktivnosti: špor-
tne, likovne, družabne igre, plesne in glasbene delavnice, igralstvo, 
kuharske delavnice, izlet z ogledi, piknik. 
Prijave in dodatne informacije na tel.: 031 346 525.
M MKC Slovenj Gradec   

1800 Mladinski kulturni center Slovenj Gradec, Ozare 18
odPrtje razstave marijana habra
Vabljeni na razstavo ljubiteljskega slikarja Marijana Habra, ki si je na-
del umetniško ime Mare Tanz Haber. Slikati je začel leta 2008, ko je 
na televiziji videl oddajo o slikanju, res je pa tudi, da ga že od nekdaj 
zanima umetnost. V prvih dveh letih ustvarjanja je naslikal le kakšnih 
pet do deset slik. Leta 2011 pa je začel s slikanjem bolj resno, tudi zara-
di zanimanja za njegovo delo. Njegovi motivi so predvsem narava, pa 
tudi abstraktno in nadrealizem. Kot pravi sam, se še išče. Njegova prva 
samostojna razstava je bila lani septembra v Galeriji dr. Staneta Strnada 
v Splošni bolnišnici Slovenj Gradec.
M MKC Slovenj Gradec   

2100 Kulturni dom Slovenj Gradec
Film »ljubezen«
Drama, Avstrija/Francija/Nemčija (2012), 127' 
Režija: Michael Haneke 
Igrajo: Jean-Louis Trintignant, Emmanuelle Riva, Isabelle Huppert, 
Alexandre Tharaud
Georges in Anne sta upokojena učitelja glasbe, ki živita zadovoljno in 
umirjeno življenje v svojem pariškem stanovanju, predana drug dru-
gemu in svoji strasti do glasbe. Njuna hči, prav tako glasbenica, pre-
biva s svojo družino v tujini. Nekega dne Anne zadane kap. Čeprav si 
opomore, se njeno stanje hitro slabša. Brezpogojna ljubezen starega 
para se znajde še pred zadnjo preizkušnjo.
M Kulturni dom Slovenj Gradec    I 4 EUR

8. SOBOTA
900 Turistična kmetija Plesnik na Legnu

Pohod na Partizanski dom koPe 2013
Vsak udeleženec prejme spominsko majico. Za dobro vzdušje na cilju 
bo poskrbljeno. Opomba: prireditev je bila zaradi velikih količin snega 
na višje ležečih legah s tradicionalnega datuma, 27. aprila, prestavljena 
na 8. junij 2013.
M Javni zavod Spotur Slovenj Gradec   

1000 Parkirišče pri bivši restavraciji Bellevue na Legnu
kolesarski vzPon na Partizanski dom koPe 2013
Kolesarski vzpon šteje tudi za Koroški pokal. Vsak udeleženec prejme 
spominsko majico. Za dobro vzdušje na cilju bo poskrbljeno. 
Opomba: prireditev je bila zaradi velikih količin snega na višje ležečih 
legah s tradicionalnega datuma, 27. aprila, prestavljena na 8. junij 2013.
M Javni zavod Spotur Slovenj Gradec   

1000 Mestno jedro Slovenj Gradca
Četrtne skuPnosti Praznujejo in vabijo na štrudelj
Četrtne skupnosti MO Slovenj Gradec bodo ob svojem prazniku pode-
lile tradicionalna priznanja in izbrale ČS, kjer pečejo najboljši štrudelj. 
V kulturnem programu sodelujejo harmonikarji Glasbene šole Slovenj 
Gradec. Vabljeni na druženje in štrudelj. 
M Četrtne skupnosti Mestne občine Slovenj Gradec   

2000 Čajnica Peč, Glavni trg 24, Slovenj Gradec
FotograFska razstava mateja goloba
Svet se hitro spreminja. Včasih ljudje niso vedeli, niti si niso znali predstavlja-
ti, kje na planetu sploh so in da na drugi strani ocena obstajajo drug konti-
nent, druge kulture, drugačni ljudje. Danes je temu drugače, vemo skoraj 
vse, kar se tiče planeta Zemlje. Kar se tiče celotnega kozmosa, pa smo izgu-
bljeni kot prvi mikroorganizmi. Vse se tako hitro spreminja, da smo postali 
kronično nostalgični, ko pa človek postane nostalgičen, poseže po fotoa-
paratu, s katerim lahko svoje poglede ulovi in jih ovekoveči v obliki podobe. 
Podoba pa je najdba, ki jo kamera iztrga iz sveta ali pa je proizvod tehnike. 
Razstavo bodo popestrili mladi glasbeniki: Dajana Proševa (vokal), Mari-
sa Grnjak (back vokal) ter Luka Rajšter in Kristan Severin (kitari). 
M Čajnica Peč Slovenj Gradec   

2100 Kulturni dom Slovenj Gradec
Film »ljubezen«
Drama, Avstrija/Francija/Nemčija (2012), 127' 
M Kulturni dom Slovenj Gradec    I 4 EUR

9. NEDELJA
2000 Kulturni dom Slovenj Gradec

Film »ljubezen«
Drama, Avstrija/Francija/Nemčija (2012), 127' 
M Kulturni dom Slovenj Gradec    I 4 EUR

10. PONEDELJEK
1600 Mladinski kulturni center Slovenj Gradec, Ozare 18

delavnica Pletenja za zaČetnike
V delavnici se bomo učili osnov pletenja, levo in desno zanko, kako 
pletenje začeti, kako ga končati. Izdelali bomo manjšo pleteno torbi-
co z enostavnim vzorcem. Če bo ostalo kaj časa, se bomo naučili tudi 
osnov kvačkanja in izdelali kvačkano priponko za torbico. Za material 
bo poskrbljeno. Starostna skupina: 10+. Delavnica traja pet dni po dve 
uri. Število udeležencev je omejeno na 8 oseb. 
Prijave na nucam.info@gmail.com ali GSM 031 719 147 (Andreja).
M MKC Slovenj Gradec   I 15 EUR

11. TOREK
1000 Mladinski kulturni center Slovenj Gradec, Ozare 18

samostojno vodenje Poslovnih knjig – enostavno knji-
govodstvo
Na praktičnem seminarju boste spoznali in se seznanili z osnovami in 
praktičnimi primeri samostojnega vodenja poslovnih knjig po načelih 
enostavnega knjigovodstva. Vsebina delavnice: katere knjige mora vo-
diti podjetnik po sistemu enostavnega knjigovodstva (knjiga prihod-
kov in odhodkov, knjiga ostalih terjatev in obveznosti, register osnov-
nih sredstev), katero evidenco mora voditi podjetnik, ki ugotavlja 
davčno osnovo na podlagi normiranih odhodkov (evidenco knjigo-
vodskih listin, evidenco osnovnih sredstev in evidence po predpisih, 
ki urejajo njihovo organizacijo oziroma področje, na katerem delujejo), 
kako pravilno sestaviti knjigovodsko listino (račun, potni nalog, temelj-
nico), kako naj knjigovodske listine vpisuje v poslovne knjige, koliko 
časa mora poslovne knjige hraniti, kateri odhodki (stroški) so (niso) 
davčno priznani, kako je s priznavanjem stroškov za malico, dnevni-
ce, kilometrino ... Na delavnici bodo predstavljene zakonske osnove, 
predvsem pa bo poudarek na praktičnih primerih izpolnjevanja listin 
in poslovnih knjig.
Izvajalka: podjetniška svetovalka Mira Kotnik, Računovodski servis 
Kontesa d. o. o. 
Pisne prijave sprejemamo do 10. junija na e-pošto: veronika@podjetni-
skicenter-sg.si, tel.: (02) 88 42 927. 
Delavnica poteka v sklopu izvajanja celovitih podpornih storitev v 
okviru VEM točk na lokalni ravni za potencialne podjetnike in delujoča 
podjetja z območja Mislinjske in Dravske doline, katero financira Mini-
strstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.
M Podjetniški center Slovenj Gradec    

12. SREDA
1600 Mladinski kulturni center Slovenj Gradec, Ozare 18

komunikacija in obvladovanje konFliktov
Želite z ustrezno komunikacijo do boljših medosebnih odnosov? Želite 
oblikovati boljšo samopodobo, dvigniti samozavest in tako uspešne-
je delovati v odnosih z drugimi? Morda želite narediti le korak naprej v 
osebni rasti? Če ste vsaj na eno vprašanje odgovorili pritrdilno, se nam 
pridružite na seminarju. Komunikacija obsega toliko naših dejavnosti in 
časa, da imamo pogosto občutek, da jo popolnoma obvladamo. A če do-
bro premislimo, večina naših neuspehov in težav izvira prav iz neustrezne 
komunikacije – posli propadajo, stranke in sodelavci nas zapuščajo ... Vse-
bina seminarja: temeljni odnos med posameznikom in socialno situacijo, 
osnovna pravila za dobro posredovanje in sprejemanje sporočila, oseb-
ni komunikacijski stili, možnost izbire učinkovitega vedenja z uporabo 
ustrezne transakcije, strategije reševanja medosebnih konfliktov.
Izvajalec: Boštjan Polutnik.
Pisne prijave sprejemamo do 11. junija na e-pošto: veronika@podjetni-
skicenter-sg.si, tel.: (02) 88 42 927. 
Delavnica poteka v sklopu izvajanja celovitih podpornih storitev v 
okviru VEM točk na lokalni ravni za potencialne podjetnike in delujoča 
podjetja z območja Mislinjske in Dravske doline, katero financira Mini-
strstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.
M Podjetniški center Slovenj Gradec    
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Slovenj Gradec / Koroška 

kulturni dom slovenj gradec 
Francetova cesta 5, 2380 slovenj gradec
kulturni.dom@siol.net, www.kulturni-dom-sg.si
Tel.: 02 884 11 93, 884 50 05, fax: 02 884 11 93

slovenjegraško poletje - koroško kulturno poletje 2013

Koncert skupine JINX (HR)

Trg svobode
22. junij 2013 ob 21.00
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13. ČETRTEK
1100 Mladinski kulturni center Slovenj Gradec, Ozare 18

igraj se z mano
Ideja festivala je povezovanje skozi igro. Vključevanje otrok, mladostni-
kov in odraslih s posebnimi potrebami ter ostalih, ki z medsebojnim 
druženjem in skupnim ustvarjanjem rušijo meje med »hendikepom 
in normalnostjo« in dejansko uresničujejo inkluzijo vseh ljudi, ne gle-
de na drugačnost v družbi. Aktivnosti na festivalu spodbujajo socialno 
integracijo oz. inkluzijo med otroki, mladostniki in odraslimi osebami s 
posebnimi potrebami ter večinsko populacijo vseh generacij. V aktivno-
sti so vključene šole, zavodi, nevladne organizacije in posamezniki. Po-
membno je predvsem druženje vseh ljudi, festival pa jim nudi priložnost 
za povezovanje in spoznavanje skozi skupne dejavnosti. Posledično se 
gradijo temelji za bolj razumevajočo in odprto družbo. Središče dogaja-
nja je vedno glavni oder, kjer potekajo glasbeni, pevski in plesni nastopi 
ter razne igre. Oder obkrožajo številne delavnice in animacijski kotički.
M MKC Slovenj Gradec    

14. PETEK
1700 Koroški dom starostnikov, Celjska cesta 24, Slovenj Gradec

zakljuČna Prireditev študijskega krožka »življenje je 
ena sama zgodba«
Letos bomo predstavili kar nekaj zgodb, ki so jih pripovedovali ali 
zapisali udeleženci krožka, z nami bo tudi Milada Kalezić, dobitnica 
Borštnikovega prstana. Ob spremljavi harfistke Tanje Vogrin nam bo 
pripovedovala Zgodbo o zlati harfi avtorja Karla Gržana. Sodelovali 
bodo dijaki Gimnazije Slovenj Gradec, otroci iz Vrtca SG, seveda pa tudi 
pevski zbor Koroškega doma starostnikov z nepogrešljivim Milanom 
Kamnikom in še kakšno presenečenje bo.
M JZ Mocis, Koroški dom starostnikov, Marinka Lampreht   

1700 Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec
odPrtje razstave likovnih del ob vseslovenskem nate-
Čaju »škrati«
Prireditev bo popestril kratek kulturni program ter podelitev nagrad 
in priznanj.
M Knjižnica Ksaverja Meška in VVZ Slovenj Gradec   

2100 Kulturni dom Slovenj Gradec
Film »iron man 3«
Akcijska domišljijska pustolovščina, ZDA/Kitajska (2013), 130'
Režija: Shane Black 
Igrajo: Robert Downey Jr., Guy Pearce, Gwyneth Paltrow, Don Cheadle, 
Rebecca Hall, Ben Kingsley, Jon Favreau, Paul Bettany, James Badge 
Dale, William Sadler, Yvonne Zima
Tony Stark, milijarder, osvajalec ženskih src in briljantni izumitelj z neu-
ničljivim železnim oklepom, se mora v tretjem delu svojih pustolovščin 
soočiti z gospodarjem teme Mandarinom. Zlobni veleum se je odločil 
uničiti vse stvari, ki so Tonyju najbolj pri srcu, zato zlomljenemu junaku 
ostane le še iskanje krivcev in neusmiljeno maščevanje. S pomočjo svo-
jega letečega oklepa se odpravi na bojni pohod, na katerem se mora 
spopasti z najnevarnejšimi in povsem nepredstavljivimi nasprotniki.
M Kulturni dom Slovenj Gradec    I 4 EUR

15. SOBOTA
700 Parkirišče pri gostilni Marčič na Celjski cesti v Slovenj Gradcu

krožno turno kolesarjenje slo-a-slo Preko strojne
Dolžina proge je 55 km (1100 višinskih metrov).
M Planinsko društvo Slovenj Gradec   

1800 Koroška galerija likovnih umetnosti Slovenj Gradec
Poletna muzejska noČ
Likovne ustvarjalnice za otroke in odrasle. 
Ustvarjalnico za otroke bo vodila likovna pedagoginja Špela Kovačič, 
ustvarjalnico za odrasle pa akademski kipar Jure Markota. 
Na Poletno muzejsko noč bo galerija odprta do 21. ure. Muzejske pu-
blikacije bo na ta dan mogoče kupiti s 50 % popusta.
M KGLU Slovenj Gradec   

2000 Čajnica Peč, Glavni trg 24, Slovenj Gradec
koncert: robert jukiČ in kramP
Brezkompromisna, surova mešanica odpadniških zgodb, bluesa, co-
untryja in folka v živo. Zgoščenko »Dobrote iz skrinje zarote« Roberta 
Jukiča, na kateri je sodelovala cela vrsta priznanih slovenskih glasbe-
nikov (Aleš Hadalin, Boštjan Andrejc Buši, Tokac, Peter Lovšin, Metod 
Banko, Jani Kovačič, Sergej Ranđelović, Tonč Feinig, Andraž Mazi, Ga-
šper Bertoncelj, Bojan Cvetrežnik, David Jarh, Kristijan Krajnčan …), je 
zasedba premierno predstavila na festivalu GodiBodi v Ljubljani aprila 
2011. Od takrat so gostovali na klubskih in festivalskih odrih v Sloveniji 
in v Avstriji. Na radijskih postajah so se vrtele in se še vrtijo skladbe s 
te zgoščenke, skladba »Trese se trese« je zasedla prvo mesto na več 
lestvicah. Kmalu po izidu zgoščenke so prejeli vabilo za nastop v oddaji 
Jureta Longyke »Izštekani« na Valu 202. V letu 2012 je izšla zgoščenka 
»Kramp«, kjer so zbrani koncertni posnetki zasedbe. 
M Čajnica Peč Slovenj Gradec   

2100 Kulturni dom Slovenj Gradec
Film »iron man 3«
Akcijska domišljijska pustolovščina, ZDA/Kitajska (2013), 130'
M Kulturni dom Slovenj Gradec    I 4 EUR

16. NEDELJA
2000 Kulturni dom Slovenj Gradec

Film »iron man 3«
Akcijska domišljijska pustolovščina, ZDA/Kitajska (2013), 130'
M Kulturni dom Slovenj Gradec    I 4 EUR

19. SREDA
1600 Mladinski kulturni center Slovenj Gradec, Ozare 18

Poslovni bonton in bonton oblaČenja
Nikoli nimamo druge priložnosti za ustvarjanje prvega vtisa. Zato se mora-
mo za uspešno poslovno pot seznaniti z osnovami poslovnega bontona. 
Kot sporočanje si mnogi zmotno predstavljajo le napisane in izgovorjene 
besede. Zavedati se moramo, da vse niso le besede, saj imajo v sporoča-
nju manjšinski delež. Govori vse telo, govori obleka, prostor, predmeti, vo-
njave itn. Zavedati se moramo, da sporočamo tudi s telesom - posredno. 
Udeleženci bodo seznanjeni z osnovnimi pravili, po katerih se ravnamo v 
vsakodnevnih zasebnih in poslovnih stikih z drugimi ljudmi. Kdor teh pra-
vil ne pozna ali pa se ne zmeni zanje, lahko koga prizadene, užali ali odbije, 
pogosto pa se znajde v neprijetni situaciji. Ni vseeno, kako sebe ali koga 
drugega predstavimo, kako se rokujemo, govorimo, telefoniramo, vodimo 
sestanek, vabimo, obdarimo, pogostimo, se vedemo pri mizi, ni vseeno, 
kako se za različne priložnosti oblečemo in še bi lahko naštevali. Na ne-
katera od naštetih vprašanj bomo skušali odgovoriti na delavnici. Doseči 
vam bomo pomagali, da bo vaša podoba odražala o vas le vse najboljše.
Izvajalka: Barbara Polutnik Brusnik.
Pisne prijave sprejemamo do 17. junija na e-pošto: veronika@podjetni-
skicenter-sg.si, tel.: (02) 88 42 927. 
Delavnica poteka v sklopu izvajanja celovitih podpornih storitev v 
okviru VEM točk na lokalni ravni za potencialne podjetnike in delujoča 
podjetja z območja Mislinjske in Dravske doline, katero financira Mini-
strstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.
M Podjetniški center Slovenj Gradec    

1800 Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Kor.
Predstavitev knjige dr. karla hrena »graPe in vrhovi, 
Čar karavank med Peco in obirjem« 
Avtor odkriva znane in manj znane, odkrite in skrite naravne lepote in 
znamenitosti obmejnega področja med Peco in Obirjem ter jih opisu-
je s kulturološkega, kulturno-zgodovinskega, zemljepisnega in gospo-
darsko-zgodovinskega vidika.
M Koroška osrednja knjižnica   

20. ČETRTEK
1000 Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec

ali Poznate vse oblike PodPore za Podjetja in Podjetnike?
Ker jih najverjetneje ne, vas vabimo da se udeležite delavnice, kjer boste 
dobili podrobnejše informacije o podpornih ukrepih za razvoj podjetni-
štva. Na seminarju boste izvedeli, kdo vse lahko pomaga pri realizaciji 
podjetniške ideje – podporno okolje za razvoj podjetništva in instru-
menti le-tega na nacionalni, regionalni in lokalni ravni. Predstavitev jav-
nih razpisov in drugih spodbud. 
Vsebina delavnice: javni razpisi (aktualni javni razpisi, kje jih najdemo), 
podporno okolje za razvoj podjetništva na državni ravni (Vodnik za pod-
jetja, podjetnike in potencialne podjetnike na enem mestu, SPIRIT - jav-
na agencija za spodbujanje podjetništva, inovacij, razvoja, investicij in 
turizma, SPS - Slovenski podjetniški sklad, Slovenski regionalni razvojni 
sklad Ribnica), podporni ukrepi in spodbude za razvoj podjetništva (Iz-
vozno oko, Portal Tvoja Evropa, Podporna mreža EK za podjetnike EEN, 
Borza poslovnih priložnosti, Garancijska shema za Koroško, tehnološki 
centri, subvencije za samozaposlitve in mikro nova podjetja). 
Izvajalka: Veronika Zupanc, Podjetniški center Slovenj Gradec.
Prijave na delavnico sprejemamo na e-pošto: veronika@podjetniski-
center-sg.si, tel.: (02) 88 42 927. 
Delavnica poteka v sklopu izvajanja celovitih podpornih storitev v 
okviru VEM točk na lokalni ravni za potencialne podjetnike in delujoča 
podjetja z območja Mislinjske in Dravske doline, katero financira Mini-
strstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.
M Podjetniški center Slovenj Gradec    

1500 Koroška osrednja knjižnica Ravne na Kor., Pionirska knjižnica
zakljuČna razstava Predšolske bralne znaČke Petra nosa
Zaključno razstavo Predšolske bralne značke Petra Nosa pripravljamo 
v sodelovanju s CUDV Črna na Koroškem in Vrtcem Solzice Ravne na 
Koroškem. Razstava bo na ogled v času odprtosti oddelka za otroke in 
mladino do 10. julija 2013.
M Koroška osrednja knjižnica   

1900 Atrij Muzeja Huga Wolfa, Glavni trg 40, Slovenj Gradec
okrogla miza o ljubiteljski kulturi
M ZKD Slovenj Gradec in JSKD OI Slovenj Gradec   

21. PETEK
2100 Prireditveni oder na Trgu svobode v Slovenj Gradcu

ix. koroško kulturno Poletje 2013:
Pihalni orkester slovenj gradec
odprtje poletnega festivala in obeležitev dneva državnosti
Nastanek Pihalnega orkestra Slovenj Gradec sega v leto 1934, ko je 
bila ustanovljena Mestna godba Slovenj Gradec. Aktivna je bila do 
pričetka 2. svetovne vojne, v vojnih letih ni delovala. Po vojni se je 
zopet sestala, a je bila zasedba preskromna, da bi mogla opravljati 
svoje poslanstvo. Potrebna je bila temeljita obnova, ki se je zgodila 
leta 1947 s pomočjo sindikata Tovarne meril ter njenih delavcev, ki 
so ji pomagali tako materialno kot kadrovsko. Od tedaj naprej de-
luje neprekinjeno. Po nekaj letih uspešnega dela je okvir sindikata 
postal preozek in razmere so narekovale preimenovanje v Delavsko 
godbo Slovenj Gradec. Ta se je nato z leti kadrovsko in strokovno 
krepila, saj so vanjo pričeli prihajati izobraženi godbeniki iz Glasbene 
šole v Slovenj Gradcu, kasneje pa tudi takšni s srednjo in akademsko 
izobrazbo. Leta 1978 je zadnjič spremenila ime, in sicer v Pihalni or-
kester Slovenj Gradec. Orkester se je po letu 1980 pričel intenzivneje 
vključevati v širša dogajanja – revije, srečanja in tekmovanja. Z me-
njavami dirigentov, ki so prevzemali strokovno vodenje, je postajal 
vedno uspešnejši, največji napredek pa je doživel pod taktirko Petra 
Valtla, ki orkester vodi še danes. 
Orkester je tekmoval v vseh kakovostnih skupinah tekmovanj slo-
venskih godb. Orkester deluje predvsem na območju občine Slovenj 
Gradec ter se udeležuje raznih revij in srečanj doma in v tujini. Letno 
opravi orkester okoli osemdeset rednih ter dvajset izrednih vaj in iz-
vede štiri ali pet samostojnih koncertov ter okoli štirideset različnih 
nastopov. Udeležuje se raznih revij in srečanja v regiji in širše ter v 
tujini.  Število članov orkestra je okoli sedemdeset in od leta do leta 
nekoliko niha. Orkester je zelo pomlajen, oziroma je njegova struktura 
zelo pestra, tako z vidika starosti kot splošne izobrazbe, kar mu daje 
garancijo za dolgoročni obstoj. 
V primeru slabega vremena bo prireditev v Kulturnem domu SG.
M Kulturni dom Slovenj Gradec   

2100 Kulturni dom Slovenj Gradec
Film »razglasitev vojne«
Komična drama, Francija (2011), 100' 
Režija: Valérie Donzelli 
Igrajo: Valérie Donzelli, Jérémie Elka 
Roméo in Juliette se spoznata v pariškem nočnem klubu. Privlačnost je 
takojšnja in viharni romanci kmalu sledi otrok, Adam. Življenje mlade dru-
žine pa se čez noč obrne na glavo, ko zdravnik staršema oznani, da je njun 
sin resno bolan. Roméo in Juliette kljub pretresljivi novici zbereta vse svoje 
moči, napovesta bolezni vojno ter se podata v srdit boj, v katerem drug 
drugemu razkrijeta vse svoje vrline, šibkosti, strahove in skrivnosti.
Avtobiografska pripoved o mladem paru, soočenem s težko življenj-
sko preizkušnjo, je vojna napoved obupu in hvalnica življenju, ki kljub 
težki tematiki prekipeva od energije, humorja in igrivosti. Zabaven in 
romantičen film, poln glasbe in novovalovskih vibracij, je bil v domači 
Franciji velika komercialna in kritiška uspešnica.
M Kulturni dom Slovenj Gradec    I 4 EUR

22. SOBOTA
900 Mestno jedro Slovenj Gradca

ekologija in brezPlaČni dvorišČni sejem
Pridruži se nam pri skrbi za naravo. Ne odpravi se takoj v trgovino, ko 
kaj potrebuješ. Pridi na brezplačni dvoriščni sejem, kjer si lahko brez-
plačno izbereš, kar želiš, če pa imaš doma kaj, česar sam/a ne potrebu-
ješ več, a je lepo ohranjeno, prinesi to s seboj na stojnice. To je lahko 
karkoli za dom in vrt, delo, šolo, šport oz. prosti čas, osebno uporabo, 
za okras, obutev itd. Glede oblačil prosimo, da prinašate le oblačila za 
otroke oz. mladostnike.
M Ekološko društvo Slovenj Gradec   

1100 Prireditveni oder na Trgu svobode v Slovenj Gradcu
ix. koroško kulturno Poletje 2013:
lutkovna Predstava »take ljudske« 
»Take ljudske« v izvedbi Lutkovnega gledališča Nebo je lutkovna pred-
stava, ki ni namenjena le najmlajšim - v njej bodo našli marsikaj zase tudi 
starejši gledalci. Gre za preplet ljudske pripovedke Zajec dela za lisico, 
pregovorov in starih modrosti ter pesmi po vzoru tradicionalnih melodij, 
izvedenih s pomočjo preprostih zvočil. V predstavi se živali obnašajo kot 
ljudje: spijo, jedo in kuhajo kavo, sadijo, obdelujejo zemljo, pobirajo pri-
delek in krmijo kokoši; ene so delavne in vztrajne, druge pa se naporne-
mu delu vselej izognejo in svoje življenje raje organizirajo tako, da drugi 
delajo zanje. Kdo je na koncu na boljšem, presodite sami. 
V primeru slabega vremena bo prireditev v Kulturnem domu SG.
M Kulturni dom Slovenj Gradec   

2100 Kulturni dom Slovenj Gradec
Film »razglasitev vojne«
Komična drama, Francija (2011), 100' 
M Kulturni dom Slovenj Gradec    I 4 EUR

2100 Prireditveni oder na Trgu svobode v Slovenj Gradcu
ix. koroško kulturno Poletje 2013:
jinx (hrvaška)
Glasbena pot Jinxov se je začela v Zagrebu leta 1993, in sicer s kon-
certom v znanem klubu Saloon. Čeprav so takoj zasloveli, je trajalo kar 
dve leti, preden so Jinxi izdali svoj prvi album. Sextasy (1995) ni izdan 
v hrvaškem jeziku ampak v angleščini, kar je še dodatno pripomoglo 
k temu, da so Jinx postali zvezde takratne glasbene scene. Uspeh se je 
stopnjeval z vsakim albumom, Second Hand (1997), Pompei – Ljetna 
Ploča Katastrofe (1999), Sextasy (2000, special release), Avantura Poči-
nje (2001), a kakor skoraj vsi veliki, so se tudi Jinxi sprli in osem let po 
ustanovitvi razpustili zasedbo. 
Po nekajletnem premoru so se na sceno vrnili z uspešnim albumom 
Na zapadu (2007), ki so ga napovedali s singlom Na čemu si ti? Ta al-
bum je skupini prinesel nominacijo za regionalno MTV nagrado. Po 
izidu albuma so se odpravili na turnejo po večjih mestih Hrvaške in re-
gije. Nastopili so tudi na Exitu. Zagrebčani so izdali tudi prvi 'živi' album 
v karieri, Jinx Live, ter zadnji – šesti studijski album Dixieland. 
Dixieland na glasbeni poti skupine Jinx prinaša že znani uspešnici ‘Da 
smo se voljeli manje’ in ‘Na zub su me uzeli mama’. Album ‘Dixieland’, 
katerega avtor in producent je Coco Mosquito, Jinxi opisujejo kot ‘glas-
bo za čas prohibicije in depresije’, s tem konceptom pa se sklada tudi 
ovitek albuma, ki je delo Dejana Kršića. 
Poleg pevke Yaye in Coca Mosquita, so v skupini dejavni še klaviatu-
rist Mr. Goody, bobnar Berko Muratović, basist Adam Matijašević ter 
trobentač Igor Pavlica. 
V primeru slabega vremena bo prireditev v Kulturnem domu SG.
M Kulturni dom Slovenj Gradec   

23. NEDELJA
2000 Kulturni dom Slovenj Gradec

Film »razglasitev vojne«
Komična drama, Francija (2011), 100' 
M Kulturni dom Slovenj Gradec    I 4 EUR

26. SREDA
2100 Prireditveni oder na Trgu svobode v Slovenj Gradcu

ix. koroško kulturno Poletje 2013:
julija kramar z orkestrom nova
Sopranistki Juliji Kramar je odskočno desko v svet glasbe prinesla prav 
zmaga v priljubljeni oddaji Slovenija ima talent 2011, v kateri je na-
stopila z opernimi arijami, ki jih je slovenska publika odlično sprejela. 
Zahvaljujoč se publiki, ki je glasovala zanjo, in prepoznavnosti ter 
priljubljenosti zaradi programa Slovenija ima talent, se je njena pot v 
svet glasbe pričela odvijati na najbolj nenavaden in edinstven način. 
Nastopa tako v Sloveniji kot tudi že v tujini, v njenem izvajanju pa se 
prepletata čista klasična glasba s pop klasično glasbo. 
V Glasbenem društvu NOVA se že od leta 1996 združujejo mladi in 
starejši glasbeniki, tako profesionalci kot ljubitelji, ki si želijo ustvarjati 
glasbo in njeno sporočilnost širiti tako po Goriškem kot po Sloveniji in 
tujini. Glasbenikom nista tuja ne klasika, ne jazz, saj dva najbolj repre-
zentativna orkestra društva, Mladinska filharmonija NOVA ter Big Band 
NOVA, zelo uspešno osvajata tako kritično kot poslušalsko javnost. 
Tokrat se je »peščica izbranih« glasbenikov iz obeh sestavov in zvrsti 
odzvala vabilu odlične pevke Julije Kramar in se ji pridružila na njenem 
glasbenem popotovanju.
V primeru slabega vremena bo prireditev v Kulturnem domu SG.
M Kulturni dom Slovenj Gradec   

27. ČETRTEK
2100 Prireditveni oder na Trgu svobode v Slovenj Gradcu

ix. koroško kulturno Poletje 2013:
Premiera dokumentarnega Filma »vezela«
VEZELA, dokumentarni film, SLO, 2013
Produkcija: Društvo eksperimentalne umetnosti Slovenija.
Režija: Tomo Novosel. Direktor fotografije: Miha Kolar.
Vstopite v življenje in svet kontroverznega umetnika Zlatka Verzelaka/
Franca Vezele. Necenzuriran dokumentarec vas bo skozi alkohol, gnev, 
anarhijo in umetnost skušal pripeljati do bistva ... do človeka.
V primeru slabega vremena bo prireditev v Kulturnem domu SG.
M Kulturni dom Slovenj Gradec   

2200 Prireditveni oder na Trgu svobode v Slovenj Gradcu
ix. koroško kulturno Poletje 2013:
trio nežni neizbežni (srbija)
Nežni neizbežni so nastali jeseni 2006 po večletnem glasbenem sode-
lovanju članov zasedbe. S časom so do izraza prišle glasbene in druge 
afinitete članov, tako da so jedro zasedbe po srečnem naključju oko-
liščin formirali Jovica, Miloš in Jovan. Sinergija, ki je nastala med njimi, 
je motivirala njihove glasbene prijatelje, kot so Asen Todorov, Nenad 
Vidović, Dejan Savić, Bora Antić in mnogi drugi, da so se jim spontano 
priključili na številnih nastopih. 
Takšne okoliščine dajejo možnost specifičnemu glasbenemu izrazu, ki 
je v vsakem trenutku enkraten in odseva tako individualnost izvajalcev 
kot tudi neponovljivi, fluidni naboj, specifičen za dani trenutek. Seveda 
se lahko takšni nastopi tudi ponovijo, ampak to, kar je na njih posebne-
ga, je ravno dejstvo, da so lahko samo približno podobni ... 
Poleti 2009 se je skupini po številnih uspešnih skupnih nastopih za 
nekaj mesecev pridružil kitarist Nemanja Kanački, katerega izkušnje 
iz opusa za klasično kitaro so prispevale svojevrsten pečat skupnemu 
zvenu Nežnih neizbežnih, istočasno pa se je s tem odprla možnost, 
da Miloš v večji meri razvije svojo naklonjenost pihalnim instrumen-
tom in tolkalom, kar se v njihovi glasbi pozna še danes. Programska 
orientacija je zelo široka – enako jih zanima izvajanje lahkih klasičnih 
del kot tudi reggae, pop rock, latino, blues, evergreeni – vseeno pa 
sta etno in 'ciganski džez', predvsem pa manouche, tista glasba, ki 
jih najbolj privlači.
Nežni neizbežni so: Jovica Šošić – kitara, harmonika, vokal, Miloš Radonjić 
– kitara, saksofon, trombon, vokal, Jovan Zdravković – kontrabas, vokal. 
V primeru slabega vremena bo prireditev v Kulturnem domu SG.
M Kulturni dom Slovenj Gradec   

28. PETEK
2100 Kulturni dom Slovenj Gradec

Film »Pozaba«
Znanstveno-fantastični pustolovski spektakel, ZDA (2013), 126'
M Kulturni dom Slovenj Gradec    I 4 EUR

2100 Prireditveni oder na Trgu svobode v Slovenj Gradcu
ix. koroško kulturno Poletje 2013:
adi smolar & mestni PostoPaČi
Pesmi Adija Smolarja ponujajo pester vpogled v našo vsakdanjost. 
Adi Smolar je znan po tem, da zna tudi o resnih stvareh peti na šaljiv 
način. V svojih pesmih obravnava zanimive in aktualne teme, njego-
ve najbolj znane pesmi pa so že skoraj ponarodele in jih z Adijem na 
koncertih prepeva staro in mlado. Adi je v svoji dolgi karieri izdal 13 
studijskih albumov, je velik ljubitelj otrok in čiste resnice brez ovin-
karjenja. Sam zase pa pravi, da je večno mlad in da ima za človeka 
svojih let res trapasto frizuro! 
Adi Smolar (vokal, kitara), Dejan Došlo (vokal, kitara), Damir Jazbec - 
Keli (orglice), Marko Matjašič - Jimi (kitara), Iztok Repovž - Izi (bobni, 
tolkala), Sergej Jereb (bas).
V primeru slabega vremena bo prireditev v Kulturnem domu SG.
M Kulturni dom Slovenj Gradec   
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29. SOBOTA
1100 Prireditveni oder na Trgu svobode v Slovenj Gradcu

ix. koroško kulturno Poletje 2013:
lutkovna Predstava »metuljČek cekinČek«
Ali poznate Metuljčka Cekinčka? Ja, to je tisti nagajivi mladi metuljček 
z našega travnika! Pojdimo skupaj z njim raziskat, kakšne žuželke še 
živijo v njegovi bližini. Čebelica, Pikapolonica, Deževnik – vsi po svoje 
pomagajo rožicam, da zrastejo v vsej svoji lepoti. In Gosenica? Ojej, ta 
se je zaljubila v našega Metuljčka Cekinčka.
Metuljček Cekinček v izvedbi Lutkovnega gledališča Velenje je 
interaktivna, zelo barvita lutkovna predstava za otroke od dopol-
njenega 2. leta. Skozi igro se bodo na zabaven način seznanili z 
življenjem na travniku, izvedeli bodo, kako se gosenice spremenijo 
v metulje, kaj je opraševanje, s čim se hranijo pikapolonice ter kaj je 
posebnega pri deževnikih. Skupaj z nami bodo otroci šteli, spozna-
vali barve in seveda peli. Predstava je nastala po motivih otroške 
pesmice Janeza Bitenca. 
V primeru slabega vremena bo prireditev v Kulturnem domu SG.
M Kulturni dom Slovenj Gradec   

1520 Atletski stadion Slovenj Gradec
Prvenstvo slovenije v atletiki za mlajše mladince in 
mladinke
Tekmovanje se izvede v vsakem vremenu.
M Atletski klub Slovenj Gradec   

2100 Prireditveni oder na Trgu svobode v Slovenj Gradcu
ix. koroško kulturno Poletje 2013:
big band vox & katrinas
Žensko vokalno skupino Katrinas sestavljajo Katarina Habe, Sanja Mlinar 
Marin in Neža Drobnič Bogataj. Povezujejo jih skupne glasbene vizije in 
ustvarjalni zagon. Druži jih želja po ustvarjanju kvalitetne večglasne vokal-
ne glasbe in po prenašanju njene pozitivne sporočilnosti ljudem. Njihov 
repertoar zajema vse skladbe z njihovih zgoščenk, novo avtorsko glasbo, 
priložnostno pa v svoj program vključijo tudi razne slovenske in tuje uspe-
šnice. Katrinas so na slovenski glasbeni sceni že vrsto let zvezda stalnica. 
Kljub občasnim menjavam v zasedbi, je njihova rdeča nit ves čas kvalite-
tna avtorska glasba Roka Goloba in Katarine Habe ter odlični vokali. Med 
svoje dosežke štejejo številne festivalske uspehe (skladbi Letim, Zelen ža-
fran), posnete zgoščenke, samostojne koncerte z različnimi zasedbami in 
orkestri, gostovanja na tujem, sodelovanja z vrhunskimi glasbeniki ... 
Big Band VOX deluje v Velenju od junija 2010. Člani Big Banda prihajajo 
iz različnih krajev Slovenije in so na svoj način povezani z Velenjem. Da je 
Big Band zelo aktiven, kaže lepo število koncertov, ki so jih nanizali v tako 
kratkem času delovanja. Programsko niso omejeni in so odprti za vsako 
zvrst, kar dokazuje tudi sodelovanje z različnimi izvajalci, kot so 6pack 
Čukur, Sanja Mlinar Marin, Jure Pukl, Aleš Hadalin … Veliko aranžmajev 
in avtorskih skladb, ki jih preigravajo, so napisali in jih pišejo sami (Rok 
Rednak, Benjamin Pirnat, Mihael Hrustelj). Big Band nima dirigenta. Zato 
je potrebna popolna angažiranost vsakega člana in vsak posameznik je 
pomemben del skupnega muziciranja. 
V primeru slabega vremena bo prireditev v Kulturnem domu SG.
M Kulturni dom Slovenj Gradec   

2100 Kulturni dom Slovenj Gradec
Film »Pozaba«
Znanstveno-fantastični pustolovski spektakel, ZDA (2013), 126'
M Kulturni dom Slovenj Gradec    I 4 EUR

30. NEDELJA
1615 Atletski stadion Slovenj Gradec

Prvenstvo slovenije v atletiki za mlajše mladince in 
mladinke
Tekmovanje se izvede v vsakem vremenu.
M Atletski klub Slovenj Gradec   

2000 Kulturni dom Slovenj Gradec
Film »Pozaba«
Znanstveno-fantastični pustolovski spektakel, ZDA (2013), 126'
Režija: Joseph Kosinski 
Igrajo: Tom Cruise, Morgan Freeman, Andrea Riseborough, Olga Ku-
rylenko, Nikolaj Coster-Waldau, Zoe Bell, Melissa Leo
Režiser vizualnega spektakla Tron: Zapuščina gledalce popelje v po-
stapokaliptično prihodnost, kjer je svet zgolj uničena pustinja. Po uni-
čujoči vojni z Nezemljani so ljudje zapustili planet, med tistimi, ki so 
ostali, pa je nekdanji marinec Jack. Skrbeti mora za robote, ki zbirajo 
uporabne surovine, toda nekega dne je priča strmoglavljenju rešilne 
kapsule z žensko iz njegovih sanj. Med iskanjem odgovorov ga ugra-
bijo uporniki pod vodstvom pretkanega Malcolma, ki Jacku predstavi 
drugačno in veliko bolj zloveščo resnico o ureditvi sveta in družbe.
M Kulturni dom Slovenj Gradec    I 4 EUR
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TURISTIČNE INFORMACIJE

KOROŠKA GAlERIJA lIKOVNIH UMETNOSTI
+ Glavni trg 24, 2380 Slovenj Gradec
6  TOR.–PET. od 9.00 do 18.00, SOB. in NED. od 10.00 do 

13.00 in od 14.00 do 17.00; ob ponedeljkih zaprto, ogled 
mogoč ob predhodni najavi

* galerija@glu-sg.si; :http://www.glu-sg.si
( 02 884 12 83, 882 21 31, fax: 02 882 21 30
I  Odrasli 2 €, mladina 1,50 €; za prebivalce koroških občin ob 

nedeljah vstop prost

KOROŠKI POKRAJINSKI MUzEJ, MUzEJ SlOV.  GR.
+ Glavni trg 24, 2380 Slovenj Gradec
6  TOR.–PET. od 9.00 do 18.00, SOB. in NED. od 9.00 do 13.00 

in od 14.00 do 17.00; ob ponedeljkih zaprto, ogled mogoč 
ob predhodni najavi, vsako prvo nedeljo v mesecu je vstop 
na muzejske zbirke brezplačen.

* info.sg@kpm.si; :www.kpm.si
( 02 884 20 55, 882 29 30, 882 29 31, fax: 02 884 20 55
I Odrasli 2,50 €, invalidi in upokojenci 2 €, mladi 1,70 €

KOROŠKI POKRAJINSKI MUzEJ, MUzEJ RAVNE
NA KOROŠKEM
+ Na gradu 2, 2390 Ravne na Koroškem
6  Vsak dan, razen PON., od 9.00 do 16.00, SOB. od 9.00 do 

13.00; ob nedeljah in praznikih zaprto
* info.ravne@kpm.si; :www.kpm.si
( 02 870 64 61, 870 64 62, 870 64 76
I Odrasli 2,50 €, invalidi in upokojenci 2 €, mladi 1,70 €

MUzEJ HUGA WOlFA SlOVENJ GRADEC
+ Glavni trg 40, 2380 Slovenj Gradec
6 TOR.–NED. od 10.00 do 16.00; ob ponedeljkih zaprto
: www.hugowolf.si
( 02 870 00 09
I Odrasli 2,50 €, invalidi in upokojenci 2 €, mladi 1,70 €

SOKlIČEV MUzEJ
+ Župnijski urad, Trg svobode 5, 2380 Slovenj Gradec
6 Odprto po dogovoru
( 02 884 15 05

MlADINSKA KNJIGA — GAlERIJA
+ Glavni trg 8, 2380 Slovenj Gradec
6 PON.−PET. od 7.30 do 18.30, SOB. od 7.30 do 12.00
( 02 881 22 86, fax: 02 881 22 87

ATElJE UNIKATNIH IzDElKOV Iz TAlJENEGA STEKlA

+ Glavni trg 43 (hotel), 2380 Slovenj Gradec
( 041 668 207 (Matijaž Gostečnik); odprto po dogovoru

MESTNA KAVARNA

+ Trg svobode 7, 2380 Slovenj Gradec
(	02 884 51 09

GAlERIJA DR. STANETA STRNADA
+ Splošna bolnišnica Slovenj Gradec, Gosposvetska 3, 2380 

Slovenj Gradec
( Gsm: 031 471 020 (Janko Čeru)

ROKODElSKI CENTER KOROŠKE
+ Ronkova 4, PTC Katica, 2380 Slovenj Gradec
6	 PON.−PET. od 8.00 do 15.00, SRE. od 8.00 do 17.00
( 02 884 29 27 * info@podjetniskicenter-sg.si
: http://www.podjetniskicenter-sg.si

KOROŠKI DOM STAROSTNIKOV ČRNEČE
+ Črneče 146, 2370 Dravograd
6  Vsak dan od 10.00 do 17.00
* kds.info@siol.net
:   http://www.kds-dravograd.si
( 02 872 33 50
I  Vstop prost

KOROŠKA OSREDNJA KNJIŽNICA RAVNE NA 
KOROŠKEM

+ Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika,
 Na gradu 1, 2390 Ravne na Koroškem
6  Vsak dan v času odprtosti knjižnice
* knjiznica@rav.sik.si
: http://www.rav.sik.si
( 02 870 54 21, fax: 02 870 54 30
I Vstop prost

GAlERIJA – HIŠA MOJSTROVIN PERGER 1757
+ Pohorska cesta 14, 2380 Slovenj Gradec,
6  Po dogovoru
* h.perger@siol.net
: http://www.perger1757.si
( 02 883 82 90, 884 14 96, gsm: 041 668 898
I Vstop prost

TIC SlOVENJ GRADEC
+ Glavni trg 24, 2380 Slovenj Gradec
6  PON.–PET. od 8.00 do 16.00, SOB. in NED. od 9.00 do 12.00
*	tic@slovenjgradec.si : http://www.slovenjgradec.si
(	02 881 21 16 (Marija Lah), fax: 02 881 21 17

KNJIŽNICA KSAVERJA MEŠKA SlOVENJ GRADEC
+ Ronkova 4, 2380 Slovenj Gradec
6	 PON.–PET od 7.00 do 19.00, SOB. od 7.30 do 12.30
* knjiznicasg@sg.sik.si : http://www.sg.sik.si
(	02 883 93 50, fax: 02 883 93 61

(	BIBLIOFON: 031 909 018
MOJA KNJIŽNICA − geslo za dostop do storitve lahko dobite 
v vseh enotah knjižnice.
enota Podgorje (na novi lokaciji v oš Podgorje)
6 SRE. od 11.00 do 15.00, PET. od 12.00 do 15.00
( 02 885 82 53
Enota Pameče
6 TOR. od 7.00 do 8.15 in od 10.00 do 15.00, ČET. od 11.00  
 do 13.30 in od 16.00 do 18.00, PET. od 7.00 do 8.15
( 02 882 14 11
Enota Mislinja
6 SRE. in PET. od 14.00 do 18.00, TOR. in ČET. od 10.00 do 18.00
( 02 885 74 33

KNJIŽNICA DRAVOGRAD

+ Koroška cesta 47, 2370 Dravograd
6	 PON.–ČET od 7.00 do 18.00, PET. od 7.00 do 15.00,            
 SOB. od 8.00 do 13.00
* knjiznicadra@dra.sik.si 
:	http://knjiznica-dravograd.koroska.net/
( 02 87 10 760

MlADINSKI CENTER MKC SlOVENJ GRADEC

+ Ozare 18, 2380 Slovenj Gradec
UČNA POMOČ ZA OSNOVNOŠOLSKE OTROKE
(  051 375 307 * nucam.info@gmail.com
Vsak delavnik ob 14.30
GLASBENA ŠOLA GVIDO
GVIDO (Glasbeno vzgojno-izobraževalno društvo, glasbena 
šola) vpisuje otroke, mladino in odrasle v različne glasbene 
programe: klavir, el. klaviature (synthesizer), kitara (akustična, 
električna), flavta, solo petje, bobni in tolkala, harmonika in 
Cicizbor (zborček za predšolske otroke).
(  031 34 36 30 * info@gvido.si : www.gvido.si
Vsak delavnik med 14.00 in 19.00

KIPARSKA DELAVNICA
Organizator: Društvo DALUK
(  051 364 198
Vsako sredo ob 18.00

HIP HOP DELAVNICE
Plesali bomo hip hop in lirični/jazz ples pod vodstvom Sare 
Nuše Golob Grabner in Teje Štaleker Lekše.
Vsak četrtek od 16.00 do 18.00

ŠAHOVSKI KLUB SLOVENJ GRADEC
Klubski termini vsak ponedeljek od 15.00 do 20.00

MANEKENSKA ŠOLA
Manekenska šola Vulcano Models uči mlade lepe zdrave drže, 
samozavestnega javnega nastopanja, umetnosti poziranja in 
drugih manekenskih veščin. Njihovi programi so namenjeni 
različnim starostnim skupinam. Delavnico bo vodila Sandra 
Adam, Miss Slovenije 2010. Dodatne informacije in prijave:

( 02 618 00 50, gsm: 041 297 287
*  prijava@vulcanomodels.com
Vsak petek ob 17.00

PLESNE DELAVNICE ZA OTROKE
V šolskem letu 2012/2013 se bodo enkrat na teden izvajale 
plesne vaje za otroke med 3. in 5. letom starosti. Poučevali 
bosta Sara Nuša Golob Grabner in Teja Štaleker Lekše in skozi 
zabavo, glasbo in igro otrokom prikazali osnove plesov, kot 
sta hip hop in lirični ples. Prijave bodo potekale skozi vse leto. 
Cena je 20 € na mesec.
( Teja, gsm: 051 388 071 in Sara, gsm: 041 782 129
*  tejachy@gmail.com, saranusa.golob@gmail.com
Vsak ponedeljek ob 17.00

ZUMBA POD VODSTVOM SONIE KRAUSER: ZUMBA 
NA KOROŠKEM
Vsak torek in četrtek ob 17.15 in 18.30

ZUMBA POD VODSTVOM SILVIJE PLANINŠEC
Vsako nedeljo ob 18.00

OSTALO
- rojstnodnevne zabave za otroke v MKC (za informacije 
pokličite na gsm: 041 943 277, Petra)
- prost dostop do interneta
- javna brezžična e-točka
- možnost koriščenja prostora za glasbene vaje
- glasbeno-snemalni studio
- mladinska info točka (info o razpisih, Mladi v akciji, 
mladinske izmenjave, tabori, popustniki)

ŠPORTNO DRUŠTVO ŠMARTNO

vabijo k rekreativni vadbi 
Športno društvo Šmartno pri Slovenj Gradcu sporoča 
vsem krajanom, da se lahko pridružijo rekreativni vadbi. 
V telovadnici Osnovne šole Šmartno imamo organizirane 
naslednje rekreativne dejavnosti:
- odbojka moški: torek in četrtek od 18.30 do 20.00;
- odbojka ženske: torek in četrtek od 20.00 do 21.30;
- košarka: sreda od 20.00 do 21.30;
- nogomet: petek od 20.00 do 21.30;
- aerobika ženske: sreda od 19.00 do 20.00.

Več informacij lahko dobite na e-naslovu: romana.jako-
pec@gmail.com ali po telefonu: 041 650 541.

M E D I J  z  N A J V E Č J I M  D O S E G O M
v  M e s t n i  o b č i n i  s l o v e n j  G r a d e c
I z k o r i s t i t e  g a  z a  s v o j o  p r e d s t a v i t e v !

Kontakt: 05 901 05 76 (gospa Majda), e-naslov: info@km-z.si

varna hiša slovenj gradec 
02 882 94 35 

vsak delovni dan 
od 9. do 11. ure ter 
od 15. do 17. ure
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OBVESTIlA

lOKAlNA ENSVET
PISARNA SlOVENJ GRADEC
Upravna enota Slovenj Gradec
Meškova 21, (II. nadstropje)
OBIŠČETE NAS lAHKO
v sredo od 15.00 do 16.30.

Prijave za razgovor: tel.: 02 881 21 10
(vložišče Mestne občine Slovenj Gradec),
od pon. do čet. med 13. in 15. uro

PlANINSKO DRUŠTVO SlOVENJ GRADEC

1. 6. MATKOV ŠKAF
zahtevna

 Vojko Prislan
8. 6. POHOD NA PARTIZANKO  /  SPOTOUR 

lahka
 Milan Šuler, Marjeta Škorja

SLOVENSKA PLANINSKA POT
zahtevna

 Boris Goljat
KOLESARJENJE IN POHODNIŠTVO
zahtevna

 Miha zajc
KOROŠKA TURA - TURNO KOLESARJENJE
(85 km, 2300 vm, 5h) zahtevna

 Simon Pogorelčnik
19. 5. KAMNIŠKE PLANINE (iz Podvolovjeka) 

zelo zahtevna
 Joc Senica, Stane Plevnik

Ostale informacije najdete na oglasnih deskah na 
Vorančevem trgu in v Šolski ulici ali na internetni 
strani www.pdsg.si.

PlANINSKO DRUŠTVO MISlINJA

1. 6. ČEZ POHORJE
 Franc

8. 6. ROMBON, 2208 m
 Tine

15. 6. SOTESKA ČEPA (AVSTRIJSKA KOROŠKA)
 Stane

16. 6. POHOD K Sv. ANTONU na Pohorje
 Mirko

27. 6. Črna Gora ORIEN
 Mirko

Vsi pohodi bodo objavljeni ob sredah ob 15. uri na 
Koroškem radiu in na plakatih na običajnih mestih, 
dodatne informacije pa lahko najdete tudi na 
internetni strani www.pdmislinja.si.

EKOlOŠKO DRUŠTVO SlOVENJ GRADEC

dobrodošli v sloveniji!
dobrodošli v slovenj gradcu!

Welcome in slovenia!
Welcome in slovenj gradec!

slovenj gradec
brez PlastiČnih vreČk

ŠOLSKO LETO 2013/2014 SE BLIŽA …
RAZPIS PROGRAMOV ZA PRIDOBITEV POKLICA:
trgovec, administrator, računalnikar, ekonomski 
tehnik, vzgojitelj predšolskih otrok, turistični tehnik.

Če vam je v mladosti zmanjkalo motivacije za 
dokončanje šole in si želite to nadoknaditi sedaj, vam 
ponujamo

brezplačno osnovno šolo za odrasle

7., 8. in 9. razred.

več informacij: 02 88 46 402 ali 040 164 612 ali 
simona.struc@mocis.si

USTVARJALNI DELAVNICI
Na MOCIS-u bodo v mesecu juniju organizirali 
naslednji ustvarjalni delavnici:

tečaj kaligrafije (osnovni)

tečaj ličenja

za vse tečaje vam ponujajo ugodne cene!

kontaktna številka: (02) 88 46 400 ali 
ida.polenik@mocis.si

PEDAGOŠKO-ANDRAGOŠKA IZOBRAZBA
V sodelovanju s Filozofsko fakulteto Univerze v 
Mariboru bodo organizirali 

usposabljanje za pridobitev 
pedagoško-andragoške izobrazbe

Prijave zbirajo do konca junija oz. do zapolnitve mest.

kontaktna številka: (02) 88 46 408 ali 
marjeta.vaupot@mocis.si

JEZIKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Na MOCIS-u pričenjajo z novim programom 
začetnega tečaja nemškega jezika, ki bo še 
posebej namenjen tistim, ki si želijo poiskati službo v 
Avstriji ali Nemčiji. 

Vpis možen le do srede, 15. 6., oziroma do 
zapolnitve mest.

kontaktna številka; (02) 88 46 408 ali 
marjeta.vaupot@mocis.si

NACIONALNE POKLICNE KVALIFIKACIJE – NPK

V torek, 18. 6. 2013, vas ob 16.00 vabijo na 
informativni sestanek za pridobitev NPK 
računovodja/ računovodkinja za manjše 
družbe, samostojne podjetnike in zavode, ki se bo 
predvidoma pričelo meseca septembra 2013.

Še vedno zbirajo prijave za začetek usposabljanj iz 
naslednjih nacionalnih poklicnih kvalifikacij:

izdelovalec/ izdelovalka spletnih strani in
socialni oskrbovalec/ oskrbovalka na domu.

V primeru zadostnega števila prijav bodo s 
pripravami začeli že v začetku šolskega leta 2013/14.

več informacij: 070 750 128
ali anita.navotnik@mocis.si

PROJEKTNO UČENJE ZA MLAJŠE
ODRASLE (PUM)

Vsi, ki ste stari od 15 do 25 let, nimate dokončane 
osnovne ali srednje šole, iščete zaposlitev, 
potrebujete pomoč pri učenju in iskanju službe, želite
 na prijeten in ustvarjalen način preživeti prosti čas ..., 
se nam lahko pridružite v 
brezplačnem programu PUM.

kontaktna številka 051 224 052 (damjana)

CENTER VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA KOROŠKA
V OKVIRU PROJEKTA CVŽU DELUJE
SVETOVALNO SREDIŠČE KOROŠKA

Odraslim nudijo brezplačno in zaupno informiranje 
ter svetovanje glede možnosti, izbire ter načrtovanja 
izobraževanja.

Organiziramo tudi 
brezplačne delavnice o učenju učenja.

Več na spletni strani: www.cvzu-koroska.si
Kontaktna številka: (02) 88 46 407 ali 
svetovanje@mocis.si

UGOTAVLJANJE IN VREDNOTENJE NEFORMALNO 
PRIDOBLJENEGA ZNANJA (UVNPZ)

Ponujajo vam priložnost, da se brezplačno ovrednoti 
in prizna vse vaše znanje, ne glede na to, kje ste si 
ga pridobili (v službi, doma, na tečaju ...).

To vodi k povečanju možnosti zaposlovanja, uporabo 
obstoječih znanj in izkušenj tako na delovnem mestu 
kot doma in ne nazadnje k večjemu osebnemu 
zadovoljstvu.

več informacij:
simona štruc (vodja projekta in svetovalka): 
02 88 46 402, 040 164 612, simona.struc@mocis.si

anita navotnik (svetovalka): 070 750 128, 
anita.navotnik@mocis.si

Projekte PUM, CVŽU Koroška in UVNPZ sofinancirata 
Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.
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Ozara Slovenija 
Nacionalno združenje za 
kakovost življenja
je neprofitno, nevladno in socialno-
humanitarno društvo, ki deluje v javnem interesu na 
področju zdravstvenega in socialnega varstva ter izvaja 
programe psihosocialne podpore in rehabilitacije za 
osebe s težavami v duševnem zdravju, pomaga ljudem 
v duševni stiski in njihovim svojcem.

Dnevni center Slovenj Gradec deluje vsak 
delovni dan od 7.00 do 14.00 v prostorih na 
Celjski cesti 2. Telefon: 02 885 06 40

BREZPLAČNI DVORIŠČNI SEJEM
VSE zASTONJ – IzBERI in ODNESI 

Karkoli želiš! Prinesi, kar ne potrebuješ 
več, a je čisto in lepo ohranjeno, npr.: 
športno opremo, vrtno orodje in opremo, posodo in 
gospodinjske pripomočke, 
posteljnino, šolske potrebščine, igrače ...

KDAJ: vsako 4. soboto v mesecu, od 9. do 12. ure
KJE: v mestnem jedru Slovenj Gradca (v pri-
meru  dežja v Mestni pasaži)

Namen brezplačnih sejmov:
•	 skrb za človeka in naravo,
•	 spreminjanje potrošniške miselnosti,
•	 prijateljska druženja.

Člani Ekološkega društva SG ob prijetnih druženjih 
snujemo in izvajamo različne projekte v zvezi z od-
govornim in srečnim sobivanjem človeka in narave.

Naši trenutni projekti so:
•	 Slovenj Gradec brez plastičnih vrečk,
•	 Delavnice izdelovanja trajnih nakupovalnih vrečk,
•	 zmanjšajmo porabo plastike!,
•	 Slovenj Gradec – mesto s čistim zrakom,
•	 Brezplačni dvoriščni sejem.

Glede na potrebe bomo dodajali nove projekte. 
Novi člani – prisrčno vabljeni!

KJE NAS NAJDETE, KAM POKLIČETE ...
MOCIS center za izobraževanje odraslih
Partizanska pot 16, 2380 Slovenj Gradec

T: 02/88 46 400, F: 02/88 46 401
info@mocis.si, www.mocis.si

Za večje zadovoljstvo naših 
strank se z dnem 29.05.2013 

selimo v večje prostore.

Izkoristite nasvete naših strokovnjakov na področjih
financiranja · zavarovanja · varčevanja

Informacije na: 

tel: 02 882 23 73
www.raiffeisen-futura.si
www.raikaeberndorf.at

www.facebook.com/raikaeberndorf 
www.facebook.com/raiffeisenfutura
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MEŠKOVA BUKVARNA
na Glavnem trgu 28 (atrij Andeškega 
hrama) je odprta vsak torek od 17.00 
do 19.00 in četrto soboto v mesecu od 
10.00 do 12.00. Info: gsm: 051 235 359

Vabimo vas, da postanete član društva ljubiteljev 
knjig Meškova bukvarna Slovenj Gradec. S plačano 
letno članarino 5 € dobite člansko izkaznico in si 
lahko izberete pet knjig. Društvo bo za svoje člane 
organiziralo tudi druge dejavnosti (pohod po Meškovi 
poti, izlete, klubske večere itd.).
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Državno prvenstvo 
invalidov v streljanju z 
zračnim orožjem 

Lilijana Brodej, članica Društva 
invalidov Slovenj Gradec – AI 

Stari trg je državna vice prvakinja 
invalidov v streljanju s serijsko zrač-
no puško za leto 2013. 

Organizator in izvajalec 22. državne-
ga prvenstva invalidov v streljanju z 
zračnim orožjem za leto 2013 je bila 
Zveza za šport invalidov Slovenije – 
Paraolimpijski komite. Tako je v Lju-
bljani v ženski konkurenci tekmovalo 
skupno 22 strelk, razporejene pa so 
bile v dve kategoriji. Tekmovale so s 
serijsko zračno in standardno puško v 
kategorijah invalidnosti NAC in SH2.

Iz Društva invalidov Slovenj Gra-
dec – Aktiva invalidov Stari trg sta 
se državnega prvenstva udeležili Li-
lijana Brodej in Mihaela Sušec, ki sta 
na območnem tekmovanju izpolnili 
kvalifikacijsko normo za udeležbo na 
tem prvenstvu. Streljali sta s serijsko 
zračno puško v kategoriji invalidno-
sti razred NAC, v kateri je tekmovalo 
13 strelk. Obe tekmovalki sta dosegli 
odlične rezultate. Lilijana Brodej se je 
s 352 krogi uvrstila na 2. mesto, preje-
la srebrno medaljo in tako postala vice 
prvakinja invalidov v streljanju s se-
rijsko zračno puško – razred NAC za 
leto 2013, Mihaela Sušec pa se je s 344 
krogi uvrstila na 4. mesto. S takšnimi 
rezultati sta članici našega društva 
zopet pokazali, da spadata v sam vrh 
strelstva v naši državi. (ST) 

Kegljanje na območnem 
in državnem 

Nada Žvikart Černič, članica Dru-
štva invalidov Slovenj Gradec, je 

na območnem tekmovanju v keglja-
nju na 120 lučajev posamezno dose-
gla normo za udeležbo na državnem 
prvenstvu Zveze za šport invalidov 
− Paraolimpijski komite. Na DP v 
kegljanju je osvojila 2. mesto in tako 
postala vice prvakinja Slovenije.

V organizaciji Društva invalidov 
Mežiške doline je bilo na kegljišču 
v Domu telesne kulture na Ravnah 
na Koroškem območno tekmovanje 
invalidov Zveze delovnih invalidov 
Slovenije v kegljanju na 120 lučajev 
posamezno. Udeležilo se ga je 12 
društev, iz posameznega društva pa 
je lahko bilo prijavljenih največ pet 
članic in pet članov. Tekmovalke in 
tekmovalci so bili razvrščeni v raz-
lične kategorije, odvisno od njihove 
vrste invalidnosti.

Območnega tekmovanja v kegljanju 
so se udeležili tudi člani DI SG. V mo-
ški konkurenci je tekmovalo 5 članov, 
v ženski konkurenci pa ena članica. Vsi 
so bili razvrščeni v kategorijo K5-naci-
onalni razred. Rezultati, ki so jih dose-
gli v moški konkurenci, so: Tone Garb 
je podrl 543 kegljev, Avgust Žel 521, 
Karel Kraiger 509, Ivan Mernik 489 in 
Drago Mihajl 434 kegljev. Moški nor-
me za udeležbo na DP niso dosegli, saj 
je v lanskem letu ZŠIS − Paraolimpijski 
komite normo zelo dvignila, tako da jo 
invalidi težko dosežejo.

V ženski konkurenci je Nada Žvi-

kart Černič podrla 569 kegljev in tako 
dosegla normo za udeležbo na držav-
nem prvenstvu, ki ga organizira Zveza 
za šport invalidov Slovenije − Parao-
limpijski komite. 

Nato se je Žvikart Černičeva na dr-
žavnem prvenstvu invalidov ZDIS-a v 
kegljanju v Celju v kategoriji K5 s 522 
podrtimi keglji uvrstila na odlično 2. 
mesto in tako postala vice prvakinja 
Slovenije. Za prvo uvrščeno Kavčiče-
vo je zaostala le za 3 keglje. (ST) 

Območno tekmovanje 
v lovu rib s plovcem 
posamezno

Na državno prvenstvo v ribolovu 
s plovcem so se iz Društva inva-

lidov Slovenj Gradec uvrstili kar trije 
tekmovalci in ena tekmovalka.

Po športnem koledarju Zveze delov-
nih invalidov Slovenije za leto 2013 je v 
organizaciji Društva invalidov Slovenj 
Gradec maja na ribniku Brdinje na 
Ravnah na Koroškem potekalo območ-
no tekmovanje v lovu rib s plovcem 
posamezno. Tekmovanja se je udeleži-
lo 11 društev invalidov, prišli pa so iz 
Celja, Žalca, Mežiške doline, z Mute, 
iz Rimskih Toplic, Radelj ob Dravi, 
Laškega, Velenja, Dravograda, Sloven-
skih Konjic in iz DI Slovenj Gradec. Iz 
posameznega društva se je tekmovanja 
lahko udeležilo največ 5 tekmovalk in 
5 tekmovalcev. Na državno prvenstvo 
se v moški konkurenci uvrsti 7 tek-
movalcev, v ženski konkurenci pa 2 
tekmovalki. Tekmovanje se je izpeljalo 
po določilih Ribiške zveze Slovenije, 
objavljenih v Tehničnem pravilniku za 
organizacijo in izvajanje tekmovanja v 
lovu rib s plovcem (na sladkih vodah).

Pred pričetkom sta tekmovalke in 
tekmovalce najprej pozdravila pred-
sednica DI Slovenj Gradec Stanislava 
Tamše in predsednik Športne komisi-
je Tone Garb, Jože Skaza, vodja špor-
tne panoge za ribolov, pa jim je obra-
zložil pravila in potek tekmovanja.

Tekmovalci, skupaj jih je bilo 47, so 
bili razvrščeni v tri sektorje. V sektor-
jih A in B je bilo po 16 tekmovalcev, v 
sektorju C pa 17 tekmovalcev. V žen-
skem sektorju je bilo 6 tekmovalk. Na 
državno prvenstvo so se uvrstili: iz sek-
torja A: Mirko Preglau iz DI Dravograd 
s 17.000 g ulovljenih rib, Franc Potisk iz 
DI Slovenj Gradec s 13.920 g ulovljenih 
rib in ribič iz Laškega; iz sektorja B: ri-
bič iz Velenja in Bojan Zdovc iz DI SG z 
8170 g ulovljenih rib; iz sektorja C: Mi-

lan Ferk iz DI Dravograd s 6480 g ulo-
vljenih rib in Jože Skaza iz DI SG s 5170 
g ulovljenih rib. V ženski konkurenci 
sta se na državno prvenstvo uvrstili 
Danica Merc iz DI Dravograd z 12.130 
g ulovljenih rib in Terezija Potisk iz DI 
Slovenj Gradec z 8300 g ulovljenih rib.

V ženski konkurenci sta poleg Tere-
zije Potisk, ki se je uvrstila na držav-
no prvenstvo, osvojili 3. mesto Mari-
ja Pečolar s 6080 g ulovljenih rib in 
Stanislava Tamše 4. mesto s 4430 g 
ulovljenih rib.

Stanislava Tamše 

18. marca smo imeli športno 
srečanje med Športnim dru-

štvom Invalid in Invalidskim dru-
štvom ILCO za Koroško. Tekma je po-
tekala ob prijateljskem spodbujanju za 
čimveč podrtih kegljev. Seveda so bile 
zanimive tudi ribice (zgrešeni meti). 

Po tekmi smo se okrepčali v restavra-
ciji Preša na Legnu pri Slovenj Gradcu. 
Po prijateljskem klepetu smo razglasili 
rezultate, tisti z največ ribicami pa je 
dobil lepo šaljivo nagrado. Naše špor-
tno druženje je bilo res prijetno, saj 
smo se dogovorili že za naslednje sre-
čanje. Hvala predsedniku ŠDI SG To-
netu Garbu za dolgoletno sodelovanje. 

Zveza je v posebnem socialnem 
programu priredila meddruštveno 
tekmovanje za pokal Zveze ILCO 
Slovenije. Tekmovanje je potekalo 
10. maja na Malenškovi 1 v Ljubljani. 
Tekmovalo se je po sprejetih pravilih 
Zveze ILCO Slovenije. Dosegli smo 
odlične rezultate: kegljanje posame-
zno – dve medalji, zlata in bronasta, 

kegljanje ekipno − 2 mesto, streljanje 
z zračno puško posamezno − srebrna 
medalja, pikado posamezno − zlata 
medalja, pikado ekipno − pokal za 1. 

mesto. Hvala tekmovalcem in tistim, 
ki so nam s svojimi dejanji pripomo-
gli, da smo dosegli odlične rezultate. 

Milan Koren 

Tekmovalci Športnega društva Invalid in Invalidskega društva ILCO za Koroško 

Kegljanje in meddruštveno 
tekmovanje v Ljubljani

Društvo ILCO za Koroško

Društvo invalidov SG

Nada Žvikart Černič, vice prvakinja v kegljanju Slovenije

Športni uspehi invalidk in invalidov
Društvo invalidov Slovenj Gra-

dec bo v mesecu septembru 
organiziralo še tekmovanje v po-
samezni konkurenci za memorial 
Jurija Šumečnika st. v pikadu.

Pobudo za Koroško pikado ligo je leta 
2005 podal referent za šport Peter 
Ozmec iz Društva invalidov Mežiške 
doline, napisal je tudi pravila iger. 
To pobudo je Koordinacijski odbor 
(KOO) društev invalidov Koroške re-
gije tudi sprejel in vse od takrat pote-
kajo posamezna kola v vseh društvih 
invalidov Koroške regije. Organiza-
tor Koroške pikado lige je vsako leto 
drugo društvo, letos je to Društvo in-
validov Muta. Prvo kolo v letu 2013 se 
je odigralo 19. februarja v Domu upo-
kojencev v Slovenj Gradcu. Na tekmo 
se je prijavilo 12 ekip, 6 ženskih in 

6 moških, ki so prišle iz DI Mežiške 
doline, DI Dravograd, DI Muta, DI 
Drava Radlje ob Dravi in DI Slovenj 
Gradca. DI Slovenj Gradec je moralo 
zagotoviti le aparate in sodnika. 

Po 4. krogu pikado lige Društev 
invalidov za Koroško je ženska eki-
pa DI Slovenj Gradec na prvem me-
stu. Tokrat je vse potrebno za tek-
movanje pripravilo Medobčinsko 
društvo invalidov Radlje ob Dravi, 
naslednji pa je v jeseni na vrsti le-
tošnji organizator lige, Društvo in-
validov Muta, ko se bo z zadnjim, 
5. krogom končala Koroška pika-
do liga. Takrat bo tudi razglasitev 
rezultatov in zmagovalcev tako v 
ženski kot moški konkurenci po 
skupnem seštevku vseh petih odi-
granih krogov. (ST)

Rekreacija in šport je program 
rekreativno-športne dejavno-

sti na državni ravni po koledar-
ju ZDIS. Namen te dejavnosti je 
vzpodbujanje množične rekreacije 
in množičnega športa invalidov 
s ciljem integracije, socializacije, 
oblikovanja osebnosti, intelektual-
nega razvoja in družabnosti.

V Društvu invalidov Slovenj Gradec 
se poleg športa izvaja tudi rekrea-
cija. V zimskih mesecih se invalidi 
udeležujejo rekreativne telovadbe v 
prostorih, ki jih društvo najame v 
OŠ Šmartno in Pameče ter v Športni 
dvorani Slovenj Gradec. Od pomla-
di do jeseni pa aktivi za svoje člane 
organizirajo pohode na bližnja ali 
malo bolj oddaljena območja izven 
našega mesta. Posamezni aktivi or-
ganizirajo še kolesarjenje.

Tako je vodstvo Aktiva invalidov 
Šmartno tudi letos organiziralo že 
tradicionalni pohod za svoje člane 
na kočo Planinc, ki se nahaja pod 

Malo Kopo ob spodnji postaji žični-
ce Kaštivnik in je v lasti PD Vuzeni-
ca. Na pot so se podali 11. maja 2013 
in kljub kislemu vremenu se je poti 
udeležilo 65 članov aktiva, 25 članov 
pa je pohod zaradi slabega vremena 
odpovedalo. Ker pot ni bila kratka, 
so si morali pohodniki vmes tudi 
malo oddahniti, zato so delali vme-
sne postanke. Najprej so se ustavili 
na Turistični kmetiji Plesnik, nato 
pa nadaljevali pot do cilja. Na koči 
so se zadržali malo dalj časa, saj jih 
je tam čakala topla malica, za veselo 
razpoloženje pa je poskrbel harmo-
nikar Ivan Plazovnik.

Prijetno utrujeni in ponosni, da 
so kljub slabemu vremenu prehodili 
tako dolgo pot, so se veselo razpo-
loženi v poznih popoldanskih urah 
vrnili na svoje domove.

Rudi Horvat, predsednik Aktiva 
invalidov Šmartno, se Planinskemu 
društvu Vuzenica najlepše zahva-
ljuje za njihovo gostoljubje in da so 
bili tako lepo sprejeti. (ST)

Ženske tekmovalke pikado lige iz vseh društev invalidov Koroške regije

Pohod članov na kočo Planinc
Aktiv invalidov Šmartno

Koroška pikado liga



Svetnica in svetniki Ob-
činskega sveta Mestne 

občine Slovenj Gradec so s svojim 
delom posegli tudi na področje 
športa, saj so spremenili Pravilnik 
za vrednotenje programov športa v 
javnem interesu, uporabo športnih 
objektov in površin v Mestni občini 
Slovenj Gradec, ki je bil sprejet v letu 
2010. S spremembo so korigirali do-
ločene kriterije, ki se uporabljajo za 
izračun dodeljenih sredstev na raz-
pisu, ki ga vsako leto v začetku leta 
objavi Mestna občina. 

Občinski svet Mestne občine je v letu 
2010 sprejel Pravilnik za vrednotenje 
programov športa v javnem interesu, 
uporabo športnih objektov in po-
vršin v Mestni občini, ki je osnova 
za razdelitev sredstev v proračunu 
namenjenih za potrebe športa prek 
javnega razpisa. Pravilnik se je v pra-
ksi pokazal kot zelo dobra osnova za 
razdeljevanje sredstev, vendar se je v 
dveh letih pokazala potreba po dolo-
čeni reviziji kriterijev, ki jih vsebuje. 
Pravilnik je sestavljen iz tekstovnega 
dela in tabelaričnega dela, v katerem 
so zastavljeni kriteriji za obračun. 

S spremembo so popravili velikost 
vadbenih skupin za otroke s posebni-
mi potrebami, korigirali število ur pri 
športni rekreaciji, kjer je bilo do sedaj 
zapisano, da vadbeni skupini pripada 

80 ur prostora. V praksi pa se je večkrat 
pojavljalo, da skupina tekom leta ne po-
trebuje toliko ur oziroma zaradi zase-
denosti in pomanjkanja dvoran le-teh 
ni možno odobriti. Enaka sprememba 
je bila vnesena za kakovostni šport, saj 
se je v praksi dogajalo, da določeni klubi 
združujejo starostne skupine in ne po-
trebujejo 320 ur za vsako skupino.

Spremembe je doživelo tudi poglav-
je za prireditve, pri katerih sprememba 
spušča strogost kriterijev za sofinanci-
ranje prireditev, saj se je dogajalo, da 
kakšna prireditev kljub dobri vsebini, 
zaradi visoko zastavljenih kriterijev, ni 
bila upravičena za sofinanciranje.

Na novo so se vnesli kriteriji za so-
financiranje počitniških programov. 
Kriteriji so zastavljeni tako, da se toč-
kujejo lanskoletni programi, saj toč-
kovanja za programe glede udeležbe 
za vnaprej ni možno izvesti.

Za mladino usmerjeno v 
vrhunski šport
Največja novost in pridobitev za po-
dročje športa, ki jo je predlagala in 
strokovno utemeljila Športna zveza, 
pa je sofinanciranje občinske pano-
žne športne šole. Program je name-
njen sofinanciranju dela trenerjev v 
klubih in društvih, ki imajo v svojih 
vrstah otroke in mladino usmerje-
no v kakovostni in vrhunski šport.     
Pogoji za sofinanciranje pa so sledeči:

•	 da izvajajo program, sodelujejo v 
tekmovalnem sistemu v vseh staro-
stnih skupinah, predpisanih s strani 
nacionalne panožne zveze, oziro-
ma imajo urejeno vertikalno pre-
hodnost napredovanja od starejših 
dečkov in deklic do članov in članic;

•	 da imajo evidenco članov potrjeno 
s strani nacionalne panožne zveze;

•	 da v kolektivnih športnih pano-
gah oz. ekipnih tekmovanjih v 
individualnih športnih panogah 
mladinska ekipa tekmuje na prvi 
stopnji tekmovalnega sistema na-
cionalne panožne zveze, v kolikor 
je teh stopenj več, oziroma se rezul-
tatsko nahaja vsaj na 1/3 lestvice v 
tem sistemu, v kolikor je ta eden; 

•	 da imajo kader s primerno stro-
kovno izobrazbo oziroma usposo-
bljenostjo najvišjega nivoja;

•	 da imajo izdelan program trena-
žnega procesa za obdobje štirih let;

•	 da imajo vzpostavljeno aktivno 
sodelovanje s šolskim sistemom.

Za sofinanciranje te šole je v proraču-
nu Mestne občine in letnem progra-
mu športa rezerviranih 10.000 evrov.

Tovrstna sprememba Pravilnika je 
bila predhodno usklajena s Športno 
zvezo in Zavodom za šport. 

Tilen Klugler, 
direktor JZ SPOTUR
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Uspehi in rezultati Rokometne-
ga kluba Slovenj Gradec 2011 

niso ostali neopaženi širši roko-
metni javnosti, rokometnim stro-
kovnjakom pa so postali zanimivi 
tudi nekateri rokometaši iz enega 
najbolj rokometnih mest. 

Po Sanelu Merdanoviču, ki je od-
šel v Francijo, je naslednji zanimivi 
igralec, levi zunanji, Vid Levc. Vid 
je kljub svoji mladosti eden izmed 
nosilcev igre slovenjgraškega kluba 
in kadetske reprezentance Slovenije. 
Vse bolj se zdi, da bo po svojem očetu 
Alešu Levcu dres članske reprezen-
tance v prihodnosti nosil tudi Vid.

Na naslov RK so prišle številne 
ponudbe, Slovenjgradčani pa so se 
odločili za sodelovanje z RK Gore-

nje Velenje, od katerega bosta lahko 
v prihodnosti oba kluba imela veliko 
korist. Gorenje se je z Levcem dogo-
vorilo za 4-letno pogodbo. Naslednje 
leto bo Levc kot posojeni igralec RK 
Gorenje še vedno igral za RK Slovenj 
Gradec 2011, kjer se bo pod vodstvom 
Sebastjana Soviča kalil in pripravljal 
na najzahtevnejše tekme od sezone 
2014/2015 dalje v dresu Gorenja. S 
strani Gorenja bo v Slovenj Gradec 
posojen mladi perspektivni igralec, 
srednji zunanji, Rok Ovniček, Vidov 
reprezentančni soigralec. Dres Ko-
rošcev pa bo nosil tudi desnokrilni 
igralec Uroš Štumpfl. Z zanimanjem 
bomo spremljali, kaj bo sodelovanje 
dveh dobro organiziranih klubov pri-
neslo v prihodnosti. 

Bojan Gros

Vid Levc v prihodnosti 
v dresu Gorenja

Rokomet 

Pridobitev bo tudi občinska 
panožna športna šola

Sprememba pravilnika za vrednotenje programov športa 

Ženski nogometni klub Slovenj 
Gradec je 12. maja odigral za-

dnjo prvenstveno tekmo; v Športni 
center Vinka Canjka je prišla prvou-
vrščena ekipa ženskega nogometne-
ga kluba Teleing Pomurje. 

Še v lanski sezoni je bil to derbi vrha, 
letos žal ne. Pomurke so zelo blizu 
ubranitvi naslova najboljših v Sloveni-
ji, Slovenjgradčanke zasedajo zadnje, 
9. mesto z le eno točko.

Pomurke so povedle v 7. minuti, ko 
je zadela Tanja Vrabel z diagonalnim 
strelom s približno 12 metrov; na 0 : 
2 je v 17. minuti povišala spet Vrablo-
va, ki je izkoristila podajo Erženove z 
leve strani; Tibautova je v 25. minuti 
preigrala domačo obrambo in povi-
šala na 0 : 3; tri minute kasneje je na 
semaforju pisalo že 0 : 4, Špela Kolbl 
je zadela z glavo in premagala doma-
čo vratarko; za 0 : 5 je po podaji z leve 
strani v kazenski prostor zadela Kaja 
Eržen v 39. minuti; v zadnjih sekun-
dah prvega polčasa je zadela Tanja 
Vrabel, ki je dosegla hat trick.

Skoraj celotni prvi polčas je deževalo, 
deževalo v mrežo Korošic. Bo v dru-
gem polčasu posijalo sonce!? 

Vrablova je v 50. minuti s prostega 
strela povišala na 0 : 7; na 0 : 8 je s po-
daje s kota povišala Erženova v 55. mi-
nuti; v 13. minuti nadaljevanja je Manja 
Rogan zadela za 0 : 9 z roba kazenskega 
prostora; po uri igre se je ponudila zelo 
lepa priložnost za povišanje rezultata na 

0 : 10, a ostalo je 0 : 9, dvakrat je namreč 
uspešno posredovala domača vratarka; 
v 20. minuti nadaljevanja je Andreja 
Nikl po podaji s kota zadela za 0 : 10, tri 
minute kasneje pa je zadela z roba ka-
zenskega prostora za 0 : 11; v 37. minuti 
nadaljevanja smo videli ducat zadetkov 
v mrežo Korošic, ko je po odbiti žogi 
domače vratarke zadela Vrablova, njen 
peti gol; pet minut pred koncem je do-
mača branilka Staša Čagran nesrečno 
posredovala pred svojim golom in zade-
la lastno mrežo za končnih 0 : 13.

S to tekmo se je končalo prvenstvo 
za nogometašica Slovenj Gradca, Po-
murje, Rudar Škale, Radomlje in Ma-
ribor se bodo pomerili v ligi za prvaka, 
Jevnica, Dornava, Velesovo in Krka pa 
v ligi za obstanek. Bojan Gros

Strelske vaje Pomurk v 
Slovenj Gradcu

Ženski nogomet 

V soboto, 6. 4. 2013, je v telova-
dnici Gimnazije Slovenj Gradec 

potekal ženski rekreativni turnir v 
odbojki. Prirediteljice turnirja, re-
kreativke pod imenom Šmartinke, 
ki zastopajo barve Športnega dru-
štva Šmartno, so kot že vsa leta do 
sedaj turnir odlično organizirale, saj 
so pohvale kar »deževale«. Nihče od 
prisotnih ni bil žejen in lačen, ekipe 
pa so bile enakovredne in boj na igri-
šču je bil zelo izenačen.
Zbralo se je kar 9 ekip s cele Koroške, 
turnirja pa so se udeležile tudi špor-
tnice iz Braslovč in Vranskega. Po 

končanih bojih v predtekmovanju so 
se v nadaljevanje uvrstile ekipe iz Ra-
delj, s Sel, iz Braslovč in Črne. Tako sta 
se v polfinalu pomerili ekipi Braslovč 
in Sel, katerim je na koncu pripadel 
tudi pokal za tretje mesto. Za prvo 
mesto so se do zadnje točke enakovre-
dno borile odbojkarice Črne in Radelj, 
ki pa so na koncu največji pokal mora-
le prepustiti Črnjankam.

Naslednjo soboto so se »boji« od-
vijali na igriščih v Črni, kamor smo 
se odpravile tudi Šmartinke.

Romana Jakopec

Športna sobota na Gimnaziji 
Slovenj Gradec

Ženski rekreativni turnir v odbojki 

21. 
seja Odbora za vrhunski 
šport pri Olimpijskem ko-

miteju Slovenije – Zvezi športnih 
zvez je potekala v Mislinjski Dobra-
vi pri Slovenj Gradcu, kjer je priso-
tne pozdravil tudi župan Slovenj 
Gradca, Andrej Čas.  
Člani so obravnavali poročilo o po-
teku revizije kriterijev kategorizaci-
je, glavni cilje je, da nova kategori-
zacija začne veljati z letom 2014.

Ena od točk dnevnega reda je go-
vorila o panožnih športnih centrih, ki 
bi po besedah podpredsednika OKS, 
Bogdana Gabrovca, morali nastati v 
okoljih, kjer bo nacionalna Športna 
zveza z lokalnim okoljem vzpostavila 
razmere za razvoj panoge.

Ena od pomembnih obravnavanih 
točk je tudi projekt nacionalne špor-
tne kartice, ki je v eni od zadnjih 
faz priprave, cilj pa je da bo mogoče 
kartico naročiti že letos in bo zdru-
ževala statusne pravice športnikov in 
bonitete za vse imetnike. Zaposlova-
nje športnikov je ena od perečih točk 
zadnjih let, ki so jo obravnavali tudi 
prisotni na seji. Problematiko je po-
trebno rešiti sistematsko, kar naj bi se 
zgodilo do konca letošnjega leta. 

Na seji so za vodjo slovenske re-
prezentance na sredozemskih igrah 
v Mersinu (Turčija), ki bodo od 20. 
do 30. junija 2013, potrdili olimpijca 
Iztoka Čopa. 

Matic Švab

O panožnih športnih centrih
Slovenj Gradec

Seja Odbora za vrhunski šport pri OKS - ZŠZ



Ob dnevu Zemlje smo 
z delovno akcijo v 

okolici šole uredili otroško igrišče na 
zelenici, zasadili robidnice in jagodi-
čevje, sadili sadno drevje, sejali travo 
v sadovnjaku, pomladili in urejali ze-
liščne kroge, postavili visoke grede ter 
uredili atletsko stezo. 

S pomočjo učencev šole, velikega števi-
la staršev, delavcev šole in zunanjih so-
delavcev smo zadovoljni spoznali, da je 
okolica šole izjemnega pomena za dobro 
počutje in zdravje vseh, ki se tja dnevno 
vračamo. Velik travnik pred šolo se je 
pričel spreminjati pred tremi leti in da-
nes že dobiva podobo naravoslovne učil-
nice na prostem. Pobudnica, idejna vodja 
in organizatorka projekta je ravnateljica 
šole Zvonka Murko ob pomoči društev, 
institucij, zunanjih sodelavcev, staršev, 
učencev in delavcev šole. Idejni osnutek 
za šolski park z naravoslovno učilnico na 
prostem je pripravila krajinska arhitekt-
ka ga. Nuša Britovšek. Delovna akcija, 
ki je potekala 20. aprila 2013, je samo še 
dokaz, da si želimo lepše okolje, čistejši 
zrak in dobro počutje. Zavedamo se, da 
ljudje potrebujemo vedno več naravnih 
dobrin (vodo, hrano) in spremembo na-
čina življenja. Ta dan smo poleg urejanja, 
čiščenja in sajenja pripravili tudi izobra-
ževanje za starše in učence.

Po uvodni predstavitvi naravoslov-
ne učilnice, delovne akcije in organiza-
cije dela, ki jo je predstavila ravnateljica 

šole, je potekalo tudi izobraževanje o 
permakulturi, saditvi sadnega drevja 
in zdravilnih zeliščih. V sodelovanju 
z Inštitutom za trajnostni razvoj smo 
pridobili nekaj več informacij o visoki 
gredi, njeni zgradbi in uporabi. Jože 
Santner nam je predstavil saditev sa-
dnega drevja, Fanika Jeromel je spre-
govorila o zdravilnih zeliščih, Lojzka 
Radoševič pa je nekaj več povedala o 
jagodičevju in robidnicah.

Sledila je delovna akcija, v katero so 
se vključili vsi učenci šole, učitelji in v ve-
likem številu starši naših učencev, na ka-
tere smo prav posebno ponosni. Ta dan 
ni manjkalo pripomočkov za delo, saj je 
veliko prostovoljcev prineslo orodje kar 
s seboj. Samokolnice, grablje, motike, 

lopate in drugo orodje se je »lesketalo« v 
rokah pridnih in delovnih ljudi. Travnik 
je oživel v svoji popolnosti, za okrepči-
lo pa so poskrbele bližnje kmetije z do-
mačimi dobrotami. Posebej gre zahvala 
kmetiji Klančnik iz Podgorja, ki nas je 
pogostila z zelo dobrim domačim kru-
hom in s sladkimi dobrotami.

Najmlajši učenci so skupaj s svojimi 
starši očistili otroško igrišče, uredili 
vrtičke in grmičke ter posvojili svoj del 
okolice šole, za katerega bodo skozi vse 
leto skrbeli in ga urejali. Petošolci in 
šestošolci so zasadili robidnice, jagodi-
čevje ter pomladili in uredili zeliščne 
kroge v naravoslovni učilnici. Učenci 
tretje triade so posadili 11 sadnih dre-
ves, posejali travo v sadovnjaku in po-
stavili visoke grede. Devetošolci so se 
lotili ureditve atletske steze pred šolo, ki 
so jo prav tako uspešno zaključili.

Ob zvokih harmonike, petju in sku-
pnem druženju smo prijetno utrujeni za-
ključili z delom ob spoznanju, da lahko le 
s skupnim ciljem, z delom, s povezano-
stjo in pozitivizmom spreminjamo svet 
za boljši in lepši jutrišnji dan. 

Marijana Habermut

Očistili, uredili in 
pomladili okolico šole
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Na Srednji šoli Slovenj Gradec in 
Muta so potekale Urice med-

kulturnega dialoga na temo romske-
ga življenja in LGBT-skupnosti. Ak-
tivnost je potekala v sklopu projekta 
Mladi ambasadorji medkulturnega 
dialoga, ki ga financira Evropska 
unija v programu Progress. 

V torek, 16. aprila 2013, je MKC Slo-
venj Gradec v sodelovanju z Mla-
dinskim centrom Dravinjske doline 
iz Slovenskih Konjic na Srednji šoli 
Slovenj Gradec in Muta izvajal delav-
nice Urice medkulturnega dialoga, ki 
so potekale tri šolske ure, na katerih 
so mladinski delavci mlade s pomo-
čjo različnih delavnic seznanjali z 
romsko kulturo in LGBT-skupno-
stjo. Razmišljali so o predsodkih in 
stereotipih, ki v naši družbi krožijo o 
drugačnih kulturah.

Za začetek so dijaki opravili test 
tolerantnosti, kateri jih je glede na 
zbrane točke uvrstil na graf toleran-
tnosti in jim pokazal, koliko toleran-
tni so. Sledila je igra s pomočjo lede-
ne gore, s pomočjo katere so dijaki 
vidno polje ledene gore (nad morsko 
gladino) povezali s človekom. Spo-
znali so, da prvi vtis predstavlja le 

deset odstotkov vseh lastnosti člove-
ka. Tretja ura je bila namenjena igri 
vlog. Nekaj dijakov je odšlo iz razre-
da, kjer so dobili liste, na katerih so 
bile napisane vloge, in besedilo, ki ga 
morajo odigrati. Po nekaj minutah 
so se vrnili v razred, odigrali prizor 
na temo romskega življenja, ostali 
dijaki pa so po odigranem prizoru 
morali napisati časopisni članek. 
Nastali so članki z različnimi naslo-
vi. Iz lastnega dela so dobili dokaz, 
da lahko različni ljudje isto situacijo 
drugače interpretirajo in da ne gre 
vedno verjeti samo enemu prispevku 
o nekem dogodku. Za konec so po-
dali ukrepe na temo medkulturnega 
dialoga na osebni, lokalni, nacional-
ni in evropski ravni.

Zadnja, četrta ura, je bila namenje-
na dijakom, ki so se odločili postati 
ambasadorji medkulturnega dialoga. 
Projekt jim je bil podrobneje predsta-
vljen, vsak je dobil svojega mentorja, 
državo, katero bo raziskoval ...

Pomembno je, da se dijaki zave-
dajo, da je vzpostavljanje medkul-
turnega dialoga proces, ki se nikoli 
ne konča. Zamislili so si slogan: 
»Vsi drugačni, a ne napačni!«

Petra Špegel, Karmen Kukovič

Mladi ambasadorji 
medkulturnega dialoga

Mladinski kulturni center SG

V avli Mladinskega kulturnega 
centra Slovenj Gradec so konec 

aprila odprli razstavo likovnih del 
mlade ustvarjalke Anastazije Pir-
nat. Otvoritev je z glasbenim vlož-
kom popestrila Alina Hirtl, ki se je 
predstavila s kitaro in petjem.

Anastazijo Pirnat, dijakinjo drugega 
letnika Gimnazije Slovenj Gradec, že 
od nekdaj zanima umetnost − glasba 
in še posebej likovno ustvarjanje. Pri 
dvanajstih letih jo je nad risanjem 
navdušil oče, veselje do slikanja s čopi-
či pa je dobila v prvem letniku srednje 
šole. S svinčniki riše predvsem ljudi, s 
čopiči pa slika razne domišljijske mo-
tive. Risanja in slikanja se uči sama.

Leta 2010 se je udeležila dvoteden-
ske slikarske delavnice v Toskani pod 
vodstvom profesorice Metke Skrobar z 
likovne akademije v Sydneyu. Kasneje 
so bila štiri njena dela iz te delavnice 

razstavljena na razstavi pod naslovom 
Tuscan Dreamers v regionalni galeriji 
Tambo v Avstraliji.

Razstava v MKC Slovenj Gradec je 
njena prva samostojna razstava, ki so 
si jo lahko ljudje, željni videnja dobrih 
likovnih del, ogledali do 13. maja 2013.

Petra Špegel

Prva OŠ Slovenj Gradec
Predstavlja se Anastazija Pirnat

Za kakovostno ustvarjanje kulture

Razstava v MKC

Na festivalu mladinske ustvarjal-
nosti Vizije 2013 v Novi Gorici, 

od 10. do 12. maja 2013, je skupina 
Matalaja prejela najvišjo nagrado 
rock vizionarja za najbolj inovativen 
pristop. Najvišje priznanje za avtor-
stvo in izvedbo predstave ugledali-
ščene poezije je prejela Nina Bizjak. 

Glasbeno skupino Matalaja sestavlja-
jo dijakinje Gimnazije Slovenj Gradec 
Lara Sedar, Maja Krebl, Tanja Klančnik, 
Polona Šavc in Alina Hirtl ter glasbenik 
Grega Kragelnik. Ob podpori mentor-
jev Andreja Makuca in Benjamina Pir-
nata ter avtorja večine njihovih skladb 
Zlatka Verzelaka so uspeli posneti dva 

glasbena projekta: kompilacijski CD Ur-
šljanske, ki je izšel leta 2011, ter zvočno 
knjigo Le včasih tiho vzdigne se zavesa z 
zenic, ki je izšla leta 2012. Na zgoščenki 
je 12 pesmi uglasbene evropske poezije 
v 12 evropskih jezikih. Zahtevno delo 
je bilo opravljeno odlično in dosežek je 
bil eden pomembnejših prispevkov v 
okviru kulturnega dogajanja v projektu 
Evropska prestolnica kulture 2012. Sku-
pina je prispevala tudi glasbo za prvi 
Koroški celovečerni film Tu se piše 
življenje, pred izidom pa je še njihov 
novi CD, ki bo izšel junija. Po Slove-
niji je skupina nastopila več kot štiri-
desetkrat, julija pa bodo gostovali še v 
Sarajevu, Skopju, Bitoli in Beogradu. 

Najvišje priznanje vizionarja za 
avtorstvo in izvedbo predstave ugle-
dališčene poezije je prejela Nina Biz-
jak, dijakinja Srednje zdravstvene 
šole, ki je tudi članica našega kultur-
nega društva SPUNK. 

Stane Berzelak

Priznanji na državnem nivoju

Uspešna Parada učenja je za 
nami. V življenje smo spravili 

nešteto učbenikov in knjig. Sode-
lovanje Ekološkega društva, Knji-
žnice Ksaverja Meška in Knjižnice 
Šolskega centra Slovenj Gradec je 
bilo odlično. 
Vse naše šole so sodelovale na Paradi 
učenja v Slovenj Gradcu. Knjižnica pa 
se je povezala z Ekološkim društvom 
Slovenj Gradec ter Meškovo bukvarno 
in na stojnici obudila v življenje mno-
go učbenikov in knjig. Hvala vsem, ki 
ste jih prinašali in odnašali ter nese-
bično prispevali svoj čas in energijo. 
Hvala tudi za prostovoljne prispevke! 

Marija Obreza 

Na Visoki šoli za tehnologijo po-
limerov je v okviru predmeta 

Načrtovanje tehnologij in orodij pre-
daval gostujoči profesor dr. Christian 
Kukla, dipl. ing. 

Predavanje, ki je potekalo v angle-
škem jeziku, je nosilo naslov »Injec-
tion moulding: project development, 
new technologies and trends«.

Dr. Christian Kukla, dipl. ing., je 
mednarodno priznan strokovnjak z 
dolgoletnimi izkušnjami na področju 
polimernih materialov in tehnologij, 
saj že 15 let predava o materialih, pro-
izvodnih procesih in s tem povezanih 
temah. Zaposlen je na Montanuniver-
sität Leoben, na Ausseninstitut v Av-
striji, kjer se ukvarja z raziskovanjem 
in s prenosom tehnologij. Njegovo 
glavno področje zanimanja so brizga-
nje, mikro brizganje in brizganje praš-
nastih materialov. Sodeluje v različnih 
nacionalnih in mednarodnih projek-
tih, ki se ukvarjajo s plastiko, kom-
paundi, procesiranjem plastike, z ra-
zvojem produktov, mikro brizganjem 

ipd. Ima bogato znanstveno kariero in 
je med drugim tudi avtor oz. soavtor 
različnih. Za seboj ima tudi številne 
nastope na konferencah. 

Predavanje je bilo izvedeno v okvi-
ru gostovanja tujih visokošolskih 
učiteljev na VŠTP v skladu z Javnim 
razpisom za sofinanciranje vklju-
čevanja gostujočih visokošolskih 
učiteljev v pedagoški proces v letih 
2011−2013. Operacijo delno financira 
EU, in sicer iz Evropskega socialnega 
sklada. Operacija se izvaja v okviru 
Operativnega programa razvoja člo-
veških virov za obdobje 2007−2013, 
razvojne prioritete 3. »Razvoj člove-
ških virov in vseživljenjskega uče-
nja«, prednostne usmeritve 3.3 »Ka-
kovost, konkurenčnost in odzivnost 
visokega šolstva«. 

Maja Kitano

Dijaki po odigrani igri vlog na temo romske kulture

Uspešno sodelovanje isto mislečih
Izmenjava knjig

dr. Christiana Kukle o 
polimernih materialih in tehnologijah

Predavanje gostujočega profesorja
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Kolaž dogodkov

Člani in članice društva invalidov (AI Stari trg) so tudi to leto 
izvedli očiščevalno akcijo reke Suhodolnice. Pobudnik te akcije 
je bil takratni predsednik AI Stari trg, Anton Lenart. 37 invalidk 
in invalidov se je zbralo 18. aprila 2013 v Starem trgu, od ko-
der so pričeli s čiščenjem reke Suhodolnice vse do Namanove. 
Porazdelili so se na obe strani reke ter pobirali smeti po tleh, z 
dreves, na katerih visi največ polivinila, prav tako iz vode, saj je 
veliko odpadkov odvrženih tudi v vodo. Smeti tja prav gotovo ne 
spadajo. AI Stari trg to akcijo izvaja že 23 let, za kar se jim prav 
lepo zahvaljujemo. Ko zaključijo z delom, jih predsednik aktiva 
Tone Garb povabi v Gostišče Marčič na toplo malico. (ST)

Nagradna križanka

Na pobudo Jožeta Santnerja, vodje projekta Učni sadovnjak, v 
sodelovanju s Turistično olepševalnim društvom Šmartno in z 
Društvom diabetikov Slovenj Gradec smo v aprilu posadili prva 
sadna drevesa ob kolesarski stezi na relaciji Šmartno–Mislinja. 
Namen aktivnosti je v projekt vključiti čimveč krajanov, pred-
vsem pa mlajšim generacijam privzgojiti pravilen in spoštljiv 
odnos do sadnega drevja in samooskrbe. Ivanka Mlačnik

Svetovni dan knjige in avtorskih pravic, ki je bil 23. aprila 2013, 
smo na Prvi osnovni šoli Slovenj Gradec obeležili tudi tako, da 
smo sodelovali v nacionalnem projektu UNESCA, poimenova-
nem Menjaj branje in sanje. Ta je bil osredotočen na krepitev in 
širjenje bralne kulture ter k spodbujanju literarne razgledanosti. 
Učenci druge triade so izbrali vsak po eno že prebrano knjigo, ki 
so jo bili pripravljeni odstopiti oziroma podariti svojim prijate-
ljem. V knjigo so zapisali misel ali citat, ki so ga posvetili bodoče-
mu bralcu te knjige. Izmenjava knjig je potekala v knjižnici. (SH)

Koroška Evropska vas v 
Slovenj Gradcu

Ime/priimek: ................................................................................, naslov: ......................................................................................................................................................
Pravilno rešeno križanko pošljite do 15. maja na naslov: Cerdonis, d. o. o. , Stari trg 278, 2380 Slovenj Gradec. Med prispelimi bomo izžrebali tri 
nagrajence. Nagrade: celomesečne vstopnice za vse prireditve Kulturnega doma. Nagrajenci majske križanke časopisa glasnik: Mira Golob, 
Pohorski bataljon 3, Slovenj Gradec; Zora Metelko, Partizanska 8a, Slovenj Gradec; Franja Šilih, Legenska c. 34, Slovenj Gradec

Mestno jedro v Slovenj Gradcu je vsekakor zaživelo kot pravi mozaik 
Evrope. Prireditev Koroška Evropska vas v Slovenj Gradcu je odprla 
ravnateljica Druge osnovne šole Slovenj Gradec Nada Duler. Veseli 
smo, da so se prireditve udeležili župan MO Slovenj Gradec Andrej 
Čas, predstavniki medijev, učenci vseh osnovnih šol, vrtcev, srednjih 
šol ter seveda prebivalci našega mesta, ki so si z zanimanjem ogledali 
predstavitve na stojnicah in pester kulturni program.
Zelo smo bili počaščeni, ker sta se prireditve udeležila veleposla-
nik Latvije gospod Bahti Jors Hasans ter predstavnica Veleposla-
ništva Republike Ciper gospa Nina Klakočar.

Anita Dokl


