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Slovenj Gradec / Koroška

priloga I–IV

Kmetija je dom, je domovina. (foto Vaukan)

Izraz, ki najbolje opiše Ota Sekavčnika, je gotovo 'borec'. Preživel je največjo 
morijo v zgodovini človeštva, v kateri se je pogumno boril na strani partiza-

nov. V medvojnih letih ga je doletelo celo najhujše zlo, ki si ga je kdajkoli umislilo člo-
veštvo – internacija v koncentracijskem taborišču Mauthausen, kjer bi lahko za njim kaj 
hitro izginila vsaka sled. Pa ni. Svoj boj je nadaljeval tudi po vojni, le da je dobil ta najprej 
bolj politične, nato pa predvsem gospodarske obrise. Opravljal je vrsto funkcij v takratnih 
lokalnih političnih organih – med drugim tudi župansko (1957–1962) –, vendar se je po 
tehtnem razmisleku naposled raje odločil za odhod v gospodarstvo.

Otmar Sekavčnik, novi častni občan MOSG

Moje korenine so tukaj

Pridelovalec 
zdrave, slovenske 
hrane bi lahko bil 
bolj cenjen poklic 

Pomislili bi, da je to načrtno uni-
čevanje malih kmetij, še poseb-

no tistih v okolici mest, ki še komaj 
vztrajajo, da ostanejo. 

Kmet je enakovreden državljan, ki 
proizvaja hrano, ki je slabo plačana, 
odvisen je od ujm, suše. Za krizo so 
najmanj krivi kmetje. Tudi v zgo-
dovini so bili težki časi. Tako kot se 
danes, pa se je s kmeti dogajalo v voj-
nih in povojnih časih. Kako dolgo bo 
kmetija še dom in domovina? 

Maruša Vaukan

Dobitniki priznanj
Mestne občine
Slovenj Gradec
Otmar Sekavčnik – častni občan 
Mestne občine Slovenj Gradec 

Milena Lasbaher – dobitnica 
nagrade Mestne občine Slovenj 
Gradec 

Prostovoljno gasilsko društvo 
Raduše – plaketa Mestne občine 
Slovenj Gradec 

Župnijska Karitas Slovenj Gradec – 
plaketa Mestne občine Slovenj 
Gradec 

Marjan Hartman – plaketa Mestne 
občine Slovenj Gradec 

Kmalu pri nas

5. 10. ob 10.30, Kulturni dom Slovenj Gradec
Za lutkovni abonma in izven

17. 10. ob 19.3, rojstna hiša Huga Wolfa SG 
Za Wolfov koncertni abonma in izven

Metuljček Cekinček
Lutkovno gledališče Velenje

Koncert
Kvartet klarinetov Claritet 

Carlo Goldoni: Krčmarica Mirandolina 
KUD Zarja Trnovlje – Celje

20. 10. ob 18.00, Kulturni dom Slovenj Gradec
Za gledališki abonma in izven

Foto Nace Zavrl
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Občinski svet MOSG že 
nekaj let zapored ni 

podelil občinske nagrade ženski ose-
bi oz. občanki domače mestne obči-
ne, letos pa je to specialistka pedia-
trije Milena Lasbaher, dr. med. 

Rodila se je v Slovenj Gradcu, leta 1959 
maturirala in opravila sprejemne izpite 
za Medicinsko fakulteto v Ljubljani, kjer 
je diplomirala. Leta 1965 se je zaposlila 
v Zdravstvenem domu Slovenj Gradec. 
Po osmih letih zahtevnega službovanja 
je opravila strokovni izpit in se vključila 
v poučevanje zdravstvene vzgoje v po-
klicnih šolah slovenjgraškega šolskega 
centra in kasneje v njegovem okvirju 
tudi v pouk učnega predmeta pediatri-
je na Srednji zdravstveni šoli v Slovenj 
Gradcu. Specialistični izpit iz pediatrije 
na Medicinski fakulteti v Ljubljani je, 
ob dveh sinovih, terjal nadaljnjih pet 
let študijskih obveznosti, ki so ji po-

menile dobrodošlo dopolnilo za njeno 
strokovno delo, občanom in občankam 
pa zagotovljeno kvalitetno zdravstveno 
oskrbo. Leta 1978 se je vpisala v dvo-
semestrski podiplomski študij pediatri-
je ter postala prava in preverjena specia-
listka za to področje.

Že kot mlada zdravnica je redno so-
delovala z Rdečim križem s številnimi 
zdravstvenimi predavanji, še zlasti na 
tečajih iz prve pomoči, v splošnem in 
obrambnem usposabljanju prebivalstva 
Mislinjske doline. Podobno izobraže-
valno delo o zdravju otrok je opravlja-
la na roditeljskih sestankih v vrtcih in 
šolah. Poleg njenega osnovnega dela v 
Zdravstvenem domu SG, je bilo kar pre-
cej odraslih bolnikov, ki so jo skladno 
s predpisi izbrali za osebno zdravnico. 
Bolnikom je bila velikokrat na razpolago 
tudi v svojem prostem času, vrata njene-
ga domovanja so bila vedno odprta. 

Leta 2003 se je uradno upokojila 
(38 delovnih let), še vedno pa nadalju-
je s strokovnim delom. Predvsem iz 
razloga, ker na Koroškem primanjku-
je zdravnikov v osnovnem zdravstvu. 
Njeno delo je vezano na delo v posve-
tovalnicah za dojenčke in sistematič-
ne preglede šolske mladine. Leta 2008 
je prevzela tudi zdravstveno oskrbo 
oskrbovancev v Domu starostnikov 
Slovenj Gradec, kjer s posluhom in 
spoštovanjem ohranja dostojanstvo 
te populacije ter vpliva na dobro kli-
mo v domu še danes. 
Letošnja občinska nagrada MO Slo-
venj Gradec je, za vaših več desetletij 
strokovnega, vztrajnega in nesebič-
nega dela, več kot zasluženo pripadla 

vam. Kakšni so vaši občutki ob tem 
priznanju?
Občinska nagrada je gotovo po-
membno priznanje za vsakega obča-
na, ki mu jo naša občina dodeli. Ob 
tem lepem sporočilu našega občin-
skega sveta sem bila zelo presenečena 
in hkrati počaščena.

Kaj menite, da je doprineslo k temu, 
da ste občinsko nagrado prejeli?

V osnovnem zdravstvu naše občine 
delam že 48. leto in menim, da me 
številni občani dobro poznajo. Dela-
la sem v splošni ambulanti in od leta 
1975 sem vodila dispanzer za varstvo 
otrok in mladine. Ves čas sem sodelo-
vala v dežurni službi in tako še bolje 
spoznavala ljudi na njihovih domovih 
in okolje, v katerem živijo. Do dobra 
sem spoznala dejansko vse okoliške 
zaselke Slovenj Gradca in Mislinje.

Ste že od nekdaj vedeli, kaj želite po-
četi v življenju, kaj bo oz. je vaše po-
slanstvo?

Za poklic zdravnice sem se odločila 
že v gimnazijskih letih. Leta 1959 sem 
se po uspešno opravljenem razgovoru 
za sprejem lahko vpisala na Medicin-
sko fakulteto, kjer sem študij zaklju-
čila v aprilu leta 1965.

Na katerem področju družbenega ži-
vljenja ocenjujete, da ste največ pri-
spevali (in še prispevate) v dobrobit 
našega kraja?

Seveda sem največ prispevala za naš 
kraj prav s svojim strokovnim delom; 

pogosto sem sodelovala z RK na te-
čajih prve pomoči in predavanjih v 
krajevnih skupnostih. Z Zavodom za 
zdravstveno varstvo Koroške sem več 
let sodelovala pri tečajih in izpitih iz 
higienskega minimuma.

Več let sem poučevala predmet pe-
diatrijo na Srednji zdravstveni šoli ter 
predmet zdravstvene vzgoje na strokov-
nih šolah Šolskega centra Slovenj Gra-
dec. V letih 1982–1986 sem bila članica 
Izvršnega sveta Slovenj Gradec, zdaj 
pa že pet let redno delam v Koroškem 
domu starostnikov Slovenj Gradec.

Koliko je vaše delo povezano z ljube-
znijo do domačega kraja?

S svojo družino rada živim v doma-
čem kraju in navzlic številnim prilo-
žnostim nikoli nisem resno razmišlja-
la, da bi odšla v službo kam drugam.

Se je vaše življenje z vstopom v pokoj 
spremenilo?

Kljub temu, da sem se  pred desetimi 
leti upokojila, nisem nikoli preneha-
la z delom zdravnice. Še vedno rada 
priskočim na pomoč kolegom v Zdra-
vstvenem domu. Seveda pa imam 
prav tako več časa za svoja vnuka in 
kakšno dobro knjigo. 

Za konec še morda sporočilo priho-
dnjim rodovom …

Moje sporočilo prihodnjim rodovom: 
V življenju se splača vedno potruditi, 
da s poštenim delom izpolnjuješ svoje 
poslanstvo. Maja Martinc

Glasnik, oktober 2013
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Za skoraj polstoletno humanost 
v ravnanju z ljudmi in za ljudi

Občinska nagrada 2013: Milena Lasbaher

Njegovo vsestransko prizadevnost 
in uspešnost pri delu potrjujejo 

podatki o članstvu in aktivnem delo-
vanju v naslednjih društvih in orga-
nizacijah: od leta 1994 je zelo aktiven 
član Vaške skupnosti Sele-Vrhe; eden 
izmen ustanovnih in bolj aktivnih 
članov Projektnega sveta celostnega 
razvoja podeželja in obnove vasi (CR-
POV), ki se je v okviru PVS Sele-Vrhe 
izvajal v letih 1999–2002; ustanovni 
član UO Športnega društva Sele-Vr-
he; prvi predsednik Združenja za 
medsosedsko pomoč – Strojni kro-
žek Koroške in nato stalni član UO 
SG; član predstavniškega občnega 

PGD Raduše so ustanovili leta 1952. 
Prvi predsednik društva je postal 

Ivan Popič, prvi poveljnik pa Ivan Lo-
gar. Leta 1968 so zgradili nov gasilski 

dom, ki je zadostoval potrebam do leta 
2000, ko so na letnem občnem zboru 
sprejeli sklep o začetku gradnje prizidka 
h gasilskemu domu ter obnovi obstoje-

Župnijska Karitas Slovenj Gradec, 
katere pomoč je sekundarna po-

moč, deluje že 22 let. Med rednimi 
sodelavkami je 13 prostovoljk. So hu-
manitarna organizacija z velikim spek-
trom aktivnosti in dejavnosti: pomagajo 
družinam in posameznikom; starejšim, 
onemoglim, bolnim, invalidom; otro-
kom, dijakom in študentom; materam 
in otrokom, ki so žrtve nasilja; nudijo 
pomoč ob večjih elementarnih nesre-
čah. Njihov cilj se je izkazal tudi ob 
lanskoletnih novembrskih poplavah. 
Pripeljali in razdelili so veliko količino 
različne humanitarne pomoči v obli-
ki hrane, odej, oblačil, gospodinjskih 
aparatov. Tako je bila prva pomoč po 

mreži sodelavcev Karitas med popla-
vljene razdeljena takoj. Karitas je s 
pomočjo donatorjev še dodatno po-
magala tistim družinam, ki so utrpele 
največjo škodo in niso imele kje bivati 
ter se je njihovo že tako šibko socialno 
stanje zaradi poplav še poslabšalo. Ob 
naravni katastrofi so odprli zbirni cen-
ter, s pomočjo MO Slovenj Gradec, kjer 
so dnevno dežurali in sprejemali stvari 
od ljudi iz vse Slovenije. 

Sicer na Župnijski Karitas redno 
mesečno razdelijo od 100 do 150 pake-
tov hrane iz EU rezerv, mesečno rešuje-
jo prošnje za plačilo položnic, pomaga-
jo z razpoložljivimi sredstvi, obiskujejo 
starejše v domovih za ostarele. 

Plakete Mestne občine Slovenj Gradec 2013

Župnijska Karitas Slovenj Gradec 
v ravnanju z ljudmi in za ljudi
za dolgoletno, vsestransko prostovoljno delo in aktivnosti na raznih področjih;

Prostovoljno gasilsko 
društvo Raduše
za vztrajno in uspešno dolgoletno delo ter ker že šestdeset let skrbijo za 
varnost krajanov in jih tudi povezujejo

Marjan Hartman
za njegov vsestranski življenjski 
prispevek k razvoju in napredku 
območja Vaške skupnosti Sele-Vrhe  

čega. Z udarniškim delom so ga posta-
vili prizadevni člani. Društvo je takrat 
obeležilo tudi velik jubilej – 50 let obstoja 
in neprekinjenega delovanja. Poleg mo-
ške desetine so leta 2006 ustanovili tudi 
žensko desetino. Vaje in tekmovanja 
so kar deževala, seveda pa tudi uspehi 
obeh desetin. Člani in članice A domov 
še vedno prinesejo kakšen pokal. In na 
to so izjemno ponosni. Ker mladim idej 
in volje ne zmanjka, so se leta 2011 loti-
li obnove garaž in kupili nova sodobna 
garažna vrata. Društvo je skozi vsa leta 
vzorno skrbelo za svoje člane in njihovo 
usposabljanje, tako imajo danes v svojih 
vrstah: 4 častnike I. stopnje, 1 častnika, 3 
podčastnike, 4 strojnike, 1 sodnika, veli-
ko izprašanih gasilcev.

Danes razpolagajo z motorno bri-
zgalno, gasilsko cisterno ter od leta 
2008 z novim orodnim vozilom GVV-
1, ki je rezultat složnosti in pomoči 
tako sokrajanov kot tudi donatorjev. V 
Radušah je skoraj polovica prebivalcev 
gasilcev, če ne aktivnih, pa podpornih 
članov. Za tako majhen kraj je to izre-
dnega pomena, saj se širi zavest o sku-
pnem sodelovanju in da smo skupaj res 
močnejši in boljši. 

zadruge Slovenj Gradec; nosilec raz-
ličnih funkcij in nalog v organih Go-
vedorejskega društva Slovenj Gradec. 
Kot prvi predsednik Strojnega krož-
ka Koroške je prispeval k osveščanju 
in izobraževanju kmetov za pravilno 
uporabo kmetijske mehanizacije ter 
s tem k zmanjšanju nesreč. Vzorno 
kmetuje na 20 ha velikem posestvu.
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Pogovarjali smo se z 
Božo Boženo Lesjak, 

profesorico razrednega pouka na 
Drugi osnovni šoli Slovenj Gradec 
ter prejemnico letošnje Vrunčeve 
nagrade za vsestransko aktivnost 
na področju prosvete. 

Zdi se, kot da skoraj ni društva v obči-
ni, s katerim Boža še ni sodelovala, bo-
disi samostojno bodisi s svojimi učen-
ci. Ob pedagoškem delu, pri katerem 
jo poleg strokovnosti odlikujeta izje-
men posluh za individualne potrebe 
učencev ter zvrhana mera empatije, je 
bila zlasti aktivna na področju zdravja, 
humanitarnega dela ter kulture, kjer je 
prejela že vrsto priznanj.

Kot pravi (in upa) naša sogovorni-
ca, bo njen dolgoletni prispevek lokal-
nemu okolju sčasoma še občutnejši, 
saj bodo generacije šolarjev, na katere 
je prenašala svoje znanje in pozitivno 
naravnanost, postopno prevzemale 
odgovornost za naš skupni jutri. Da 
bi vsi skupaj sobivali v sodelovanju in 
strpnosti, pa je potrebno včasih gleda-
ti predvsem s srcem, kar je tudi njeno 
osebno vodilo pri opravljanju učitelj-
skega poklica. 

Glede na to, da se Vrunčeva nagrada 
podeljuje za pedagoške dosežke, me 
zanima, kakšna je pravzaprav vaša 'fi-
lozofija' na področju poučevanja? Kaj 
loči dobrega učitelja od povprečja?

Učitelj nosi iz dneva v dan večje po-
slanstvo. Danes ni dovolj, da si le uči-
telj, temveč moraš biti multiplikator 
na vseh področjih, predvsem pa rav-
nati s pravo mero razuma, humorja 
ter z zadostno mero avtoritete, od-
ločnosti, pravičnosti in doslednosti. 
Poleg tega pa moraš imeti še šesti čut, 
da pogledaš v otrokovo dušo, ko je to 
potrebno. Zelo pomemben je odnos, 
ki ga vzpostaviš z učencem. Ni toliko 
pomembna pot do zgrajenega dobre-
ga odnosa, niti čas, v katerem do nje-
ga prideš, važno je, da se z učencem 
najdeš, da ga pridobiš na svojo stran. 
Ključno vlogo pri tem imajo seveda 
tudi starši. Če trikotnik učitelj – uče-
nec − starš ni vzajemno povezan, je 
učiteljeva pot do učenčevega uspeha 
zelo trnova. Nikoli ni prepozno.

Ko mi uspe priti do te točke, vem, 
da mi bo učenec zaupal in ne kljuboval. 

Naloga učitelja je, da v razredu na-
redi takšno klimo, v kateri se bodo 
prav vsi učenci počutili varne, prilju-
bljene, zaželene in si bodo upali pove-
dati svoje lastno mnenje. Ravno zato se 
vsa leta poslužujem projektov, v katere 
vključujem prav vse učence v razredu. 
Delo je v tem primeru napornejše, a na 
koncu je toliko slajše, ko ugotovim, da 
je vsem uspelo in je vsak zase zvezda 
na odru. Vsak otrok ima v sebi močno 
področje, le poiskati ga je treba in izbr-
skati na plan. Včasih so rekli: »Ta je pa 
rojen za učitelja.« Najbrž bo držalo. To 
imaš v sebi ali pa nimaš. 

Vrunčeva nagrada ni edino prizna-
nje, ki ste ga prejeli na svoji bogati 
poklicni in življenjski poti. Bilo jih 
je že kar dosti in to iz najrazličnejših 
strani …

Štirinajsto leto teče, odkar sem zače-
la sodelovati z Območnim združe-
njem Rdečega križa; leta 2011 so mi 
za uspešno opravljeno delo in priza-
devnost pri uresničevanju programov 
RKS podelili Bronasti znak. Vrsto let 
sem tudi aktivna članica Območnega 
združenja društva Zveze borcev; leta 
2009 sem bila deležna priznanja za 
dolgoletno aktivno delo v organizaci-

ji Zveze združenj borcev za vrednote 
NOB. Najbrž je priznanje tudi certifi-
kat Art & Craft SLO, ki sem ga 2011 
prejela za dolgoletno unikatno obli-
kovanje nakita. Za priznanje si štejem 
tudi svoji pravljici, ki sta v Sloveniji 
prišli v ožji izbor in bosta s strani Za-
ložbe Smar team izdani v slikanicah.

Še največ pa mi pomenijo prizna-
nja, ki so jih pod mojim mentorstvom 
dosegli učenci: štiri pravljice učencev, 
ki so bile ravno tako uvrščene med pr-
vih deset v Sloveniji in so zaživele v sli-
kanicah, ena izmed njih je osvojila celo 
1. mesto (nagrada »Posebna omemba 
žirije« mednarodnega natečaja za naj-
boljšo otroško knjigo v Gornji Avstri-
ji), kolektivna nagrada razredu, izlet 
z vlakom po Sloveniji na literarnem 
natečaju, 1. mesto na likovnem nate-
čaju Nekoga moraš imeti rad, nagra-
de na literarnih in likovnih natečajih 
s strani Društva invalidov, Tehniške 
založbe Slovenije, Društva za Združe-
ne narode Slovenije ter v okviru pri-
reditev Gradovi kralja Matjaža, vrsta 
zlatih in srebrnih priznanj iz znanja o 
sladkorni bolezni na državnem nivoju, 
Cankarjeva, Vegova in Genius logicus 
priznanja ... 

Ob branju vašega življenjepisa sem 
bil presunjen nad številom in širino 
dejavnosti, v katerih ste uspešno so-
delovali. Konec koncev so prišli pre-
dlogi za vaše odlikovanje s kar dva-
najstih (!) naslovov. Čemu trenutno 
posvečate največ časa in energije?

Do sedaj sem imela dovolj moči in 
energije za društva OZ RK, sladkor-
nih bolnikov, OZ borcev, invalidov, 
planincev, za dom starostnikov in 
plesno društvo Devžej. Sodelovala 
sem tudi s Knjižnico Ksaverja Me-
ška, četrtnima skupnostma Polje in 
Center ter z Vaško skupnostjo Gra-
dišče. V Mercatorju smo se z učenci 
vrsto let predstavljali na prireditvah 
ob različnih priložnostih. Ja, res je, 
vedno sem bila pripravljena na nove 
izzive, za ustvarjanje in povezovanje 
programov, za vodenje predstavitev 
knjig, za postavljanje dramatizacij 

na oder; kjerkoli so me potrebovali, 
včasih sama, še pogosteje pa z učenci. 

Trenutno je na prvem mestu moj 
4. a razred, seveda pa se že bližajo šol-
sko in državno tekmovanje iz znanja 
o sladkorni bolezni, srečanje MČ RK, 
akcija Drobtinica, pohod ob svetov-
nem dnevu sladkornih bolnikov, pri-
hajajo že novi natečaji, z učenci pripra-
vljamo program za predstavitev nove 
knjige v naši občini, sama pa se pripra-
vljam tudi na Nacionalni posvet ob 20. 
obletnici Slovenske mreže zdravih šol. 
V mislih imam tudi delavnice za mlaj-
še v zvezi z zdravim prehranjevanjem. 
Upam, da bo energije dovolj tudi v bo-
doče, kajti dela in načrtov je še veliko. 

Kdo je Boža Božena v prostem času 
in koliko ga ima sploh na voljo upo-
števajoč raznorazne zadolžitve?

Pravijo, da sem oseba, ki se rada sme-
je in zabava v družbi sorodnikov, pri-
jateljev in znancev. Res sem težko pri 
miru; tako so me vzgojili starši ter ba-
bica in dedek, za kar sem jim resnič-
no hvaležna. Zelo rada plešem, zato 
sva z možem že kar nekaj let vpeta v 
plesno šolo Devžej. Kolikor čas do-
pušča, izdelujem nakit, se podam na 
kolo ali v hribe, rada pa tudi friziram. 
»Če ne bom učiteljica, bom frizerka,« 
sem dejala, ko sem bila majhna.

Še vedno pa sem najsrečnejša ta-
krat, ko v tišini razmišljanja uspem 

napisati kakšno novo pesem, pravlji-
co, misel prijateljem ali dramatizacijo 
za svoje učence. Vsekakor bi si želela 
vsaj še kakšno urico na dan več zase 
in za svojo družino. 

Za konec še nemara najtežje vpraša-
nje. Kaj bi opredelili kot svoj največji 
karierni dosežek, kot svojo 'zapušči-
no' slovenjgraškemu šolstvu?

O kariernih dosežkih je težko govo-
riti. Vsak zase pripomore k višjemu 
cilju na poti k boljšemu učitelju. Z 
dosežki, s priznanji, z nagradami pu-
ščam zapuščino svojim učencem, ki 
bodo enkrat nemara zelo uspešni. 

Vsak otrok je za svojega starša ču-
dež, neprecenljivo zlato, njegovo ogle-
dalo. Ko ga spremlja na poti odrašča-
nja, se čudi napredku, ki ga dosega. 
Vsak otrok je osebnost zase, zato bi 
ga morali znati poslušati, razumeti, se 
veseliti  z njim in mu dati svoje srce, po 
katerem celo življenje neizmerno hre-
peni. Težko bi rekla, da to velja le za 
starše in njihove otroke, ko pa učenci 
razredne stopnje pogosto preživijo več 
časa z učiteljem kot s starši. Učitelji pa 
smo in bomo, vedno bolj, tudi vzgo-
jitelji. Najbrž sama ne bi imela toliko 
ustvarjalne žilice za poezijo, prozo ..., 
če za sabo ne bi imela odličnih učite-
ljic slovenskega jezika (Maruše Vo-
šner, Danice Potočnik, Alenke Horvat 
in kasneje Silve Sešel). Vesela sem, da 
sem lahko bila njihova učenka.

Ravno zato mi je največji dosežek 
pogled učenca, ki konec šolskega leta 
zapusti učilnico z nasmehom na obra-
zu, samozavestnejši, bogatejši za nove 
izkušnje. 

Aljaž Kitak

V Mercator centru je Boža skupaj z učenci pripravila pester program ob materinskem dnevu.

Kdor hoče videti, mora gledati s srcem
Prof. Boža Božena Lesjak, prejemnica Vrunčeve nagrade za leto 2013

Dr. Anita Goltnik Urnaut 
za pedagoško delo in strokovno 
vodenje uvajanja sistema kakovo-
sti v višje strokovne šole Slovenije 
s poudarkom na uvajanje sistema 
kakovosti na Višjo strokovno šolo 
Slovenj Gradec 

Dr. Anita Goltnik Urnaut je diplo-
mirala na Filozofski fakulteti, na 
Oddelku za psihologijo, magistrira-
la in nato doktorirala leta 2007. Na 
Šolskem centru Slovenj Gradec se 
je zaposlila kot predavateljica pred-
metov s področja komunikacije in 
psihologije dela v programu Po-
slovni sekretar. Kasneje je pridobila 
dodatna imenovanja tudi za pro-
grame Komercialist, Računovodja 
in Ekonomist. Je izredno aktivna 
članica Predavateljskega zbora Viš-
je strokovne šole. Njeno angažirano 
delo v šolstvu je razvidno iz števil-

nih aktivnosti tako na pedagoškem 
področju, v zadnjih 10 letih pa tudi 
v višješolskem izobraževanju. V šoli 
je predsednica Komisije za spremlja-
nje in zagotavljanje kakovosti že od 
njenega začetka. Vključuje se v šte-
vilne višješolske projekte in je aktiv-
na izvajalka kariernega svetovanja v 
okviru Kariernega centra Višje stro-
kovne šole Slovenj Gradec. Od vsega 
začetka sodeluje pri mednarodnih 
projektih mobilnosti. Na Višji stro-
kovni šoli SG je bila prva koordina-
torica projekta Leonardo da Vinci in 
s svojo angažiranostjo vplivala na to, 
da je projekt zaživel in se nadalje-
val tudi v projekt Erasmus. Sodeluje 
tudi v projektu izmenjav, predvsem 
kot predavateljica na tujih višje in 
visokošolskih ustanovah (v Katowi-
cah, Portu na Portugalskem in Lice-
ju v Parizu). Je avtorica ali soavtorica 
številnih gradiv za predmete višje-
šolskega izobraževanja. Vključila se 
je v projekt Impletum (aktivnosti na 
področju kakovosti). Izbrana je bila 
s strani Skupnosti višjih strokovnih 
šol za predstavnico v Svetu RS za 
visoko šolstvo, Senatu za evalvacijo, 
in sicer za vodenje Komisije za eval-
vacijo višjih strokovnih šol. Zaradi 
strokovnosti in angažiranega dela ji 
je Ministrstvo za šolstvo in šport 1. 
12. 2007 podelilo naziv svetnica. 

Posebej aktivna je tudi na špor-
tnem področju, ne le kot aktivna 
igralka sedeče odbojke, ki uspešno 
zastopa slovenske barve na paraolim-
pijskih igrah, ampak je aktivna tudi 
v Svetovni organizaciji za odbojko 
invalidov, kjer je bila med leti 2004–
2006 predsednica. 

Marija Podstenšek
specialna pedagoginja, za 
kvalitetno strokovno delo 

Leta 1997 ji je Ministrstvo za šolstvo in 
šport podelilo naziv mentorica, 2003 
pa še naziv svetovalka. Svojo poklicno 
pot je začela na osnovni šoli na Muti, 
druga postaja je bila Tretja Osnovna 
šola Slovenj Gradec, Osnovna šola Ju-
ričevega Drejčka pa je bila zadnja pred 
uspešno poklicno kariero, ki jo Mojca 
Podstenšek ustvarja v vrtcu. Pričela jo 
je prvega januarja leta 1994 in sprva je 
opravljala dela in naloge specialne pe-
dagoginje v razvojnem oddelku. Ure-
sničila se ji je njena velika želja po delu 
z najmlajšimi. Delo z njimi ji namreč 
predstavlja še dodaten izziv, ob sicer 
že tako izjemno težkem, napornem in 
odgovornem delu – delu z otroki s po-
sebnimi potrebami. Mojco Podstenšek 
odlikuje poseben odnos do otrok in iz-
jemen odnos do sodelavcev. Je članica 
Strokovnega aktiva specialnih in reha-

bilitacijskih pedagogov Slovenije, kjer 
se predstavlja tudi s prispevki primerov 
dobre prakse. Redno se udeležuje izo-
braževanj v okviru študijskih skupin 
za mobilne specialne pedagoge, kjer je 
na eni izmed njih predstavila didaktič-
na sredstva, ki jih je sama izdelala in so 
dragocen pripomoček pri delu z otroki. 
Tri leta je bila vodja Študijske skupine 
za predšolsko vzgojo – razvojni odde-
lek (v šolskih letih 1996–2000).

Leta 2000 je zakon o usmerjanju 
otrok spodbudil integracijo otrok s po-
sebnimi potrebami in jih začel vključe-
vati  v redne oddelke. Mogoče jo je rav-
no delo mobilne službe spodbudilo, da 
je v šolskem letu 2008/09 dobila navdih 
in idejo za izpeljavo inovacijskega pro-
jekta Od žoge do kroga. Ker se zaveda, 
da so za uspešno delo potrebni tudi oza-
veščanje okolice, strokovnost in timsko 
delo, organizira predavanja in delavni-
ce za vzgojitelje, druge strokovne delav-
ce in tudi starše. Z otroki sodeluje na 
likovnih natečajih in je z njimi osvojila 
številna priznanja in nagrade, tako na 
ravni države kot tudi izven nje. Osvojiti 
nagrado z otrokom s posebnimi potre-
bami lahko štejemo kot poseben uspeh. 

Da je resnično predana svojemu 
poklicu, potrjuje dolgoletno vodenje 
sekcije otrok s posebnimi potrebami 
v društvu »Sožitje«. Najbrž ni po-
trebno posebno poudarjati, da za to 
žrtvuje svoj dopust in prosti čas.

Vojko Šuštaršič 
za prizadevanja na pedagoškem in 
kulturnem področju

Vojko Šuštaršič je na Fakulteti za nara-
voslovje in tehnologijo v Ljubljani do-
študiral fiziko in se zaposlil na Šolskem 
centru Slovenj Gradec (laborant pri fizi-

ki ter vzdrževalec učne tehnologije). Na 
Gimnaziji Slovenj Gradec vsa leta skrbi 
za tehnično podporo vseh gimnazij-
skih kulturnih prireditev. In teh zares 
ni bilo malo, saj je Gimnazija v prete-
klem dobrem desetletju gostila številne 
ugledne slovenske glasbenike, literate in 
dramske umetnike, vedno pa so ime-
li svoj prostor tudi domači ustvarjalci. 
V gimnazijskem kulturnem društvu 
SPUNK je od samega začetka prevzel 
mentorsko vlogo dijakom, ki so skupaj 
z njim ustvarjali tehnično ozadje vseh 
projektov (v okviru SPUNK-a deluje več 
kot deset zelo aktivnih sekcij). Zato po-
meni pomemben prispevek h kulturni 
rasti ljubiteljske kulture mladih. 

Je nosilec številnih aktivnosti, ki jih 
izvaja Gimnazija Slovenj Gradec v obli-
ki projektnih dni in tednov, sodeluje pri 
narodnih in mednarodnih izmenjavah 
dijakov, organizira obiske dijakov na 
različnih športnih prireditvah na med-
narodni ravni itd. Med večje pedagoške 
dosežke pa sodi tudi njegovo sodelova-
nje v projektu učne pomoči dijakom. 

Vrunčeve plakete  
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Težko je v nekaj odstav-
kov strniti tako razgi-

bano in navdihujočo življenjsko pot, 
kakršna je za našim sogovornikom 
in najnovejšim častnim občanom 
Mestne občine Slovenj Gradec. Iz-
raz, ki ga najbolje opiše, je 'borec'. 

Opravljal je vrsto funkcij v takratnih 
lokalnih političnih organih – med 
drugim tudi župansko (1957–1962), 
nato se je odločil za odhod v gospo-
darstvo. V najbolj kritičnih časih za 
podjetje se je zavihtel na čelo slovenj-
graške tovarne usnja (TUS). Skupaj 
z delavci, do katerih je vseskozi gojil 
izjemno spoštovanje (le-ti so mu ga 
v enaki meri tudi vračali), je na noge 
postavil za marsikoga že odpisan 
obrat, obenem pa neutrudno poma-
gal pri gradnji temeljev nekaterih 
družb, ki še dandanes tvorijo hrbte-
nico slovenjgraškega gospodarstva.

»Predvsem me veseli to, da 
sem imel na svoji poti vselej 
ogromno stika z našimi ljudmi, 
občani, delavci po tovarnah in 
podjetjih, s prosvetnimi in kul-
turnimi delavci.«

V svoji bogati karieri je nanizal celo 
vrsto uspehov in prejel toliko pri-
znanj, da zavoljo jedrnatosti nima 
smisla naštevati vseh. Kot pravi sam, 
mu nagrade tako ali tako nikoli niso 
predstavljale osrednjega motiva, 
temveč ga je vselej vodil svojevr-
sten občutek dolžnosti. Sogovornik 
z obžalovanjem pripomni, da je bil 
slednji včasih tako močan, da je 
zaradi vseh obveznosti, ki si jih je 
naložil,'takratko'pogosto potegnila 
njegova družina, nad katero pa ne 
skriva ponosa.

Kljub njegovim ne več najbolj ro-
snim letom – prihodnjega oktobra jih 
bo dopolnil 90! – boste le stežka na-
leteli na bolj lucidnega sogovornika. 
S svojo neizmerno življenjsko energi-
jo in preživitvenim nagonom lahko 
predstavlja vzor generacijam mladih 
in starih, ki v bistveno bolj 'gotovih' 
časih pogosto ne vedo, kam sami s 
sabo. Oto več kot očitno nikoli ni imel 
takšnih težav ne glede na vse prej kot 
prijetne okoliščine, v katere ga je ne-
kajkrat pahnilo kolesje zgodovine.

Gospod Sekavčnik, najprej bi vam 
želel izreči iskrene čestitke v imenu 
uredništva Glasnika in v svojem 
lastnem imenu. Kaj sami dojemate 
kot temeljni razlog za to, da vam je 
bil podeljen naziv častnega občana 
MO Slovenj Gradec? Koliko vam 
pomeni to priznanje?

Najbrž mi je bil naziv podeljen zaradi 
tega, ker sem že desetletja in dese-
tletja vključen v različna dogajanja 
naše občine, mesta, doline in sem v 
tem času dosegel določene rezulta-
te, ki kažejo na neko sled, ki sem jo 
puščal za sabo. Zdi se mi, da ta danes 
vse bolj dobiva svojo vrednost; gre za 
negospodarstvo, tudi za druga po-
dročja, na katerih sem aktivno sode-
loval. Predvsem me veseli to, da sem 
imel na tej poti vselej ogromno stika 
z našimi ljudmi, občani, delavci po 
tovarnah in podjetjih, s prosvetnimi 
in kulturnimi delavci. Skratka, vklju-
čen sem bil povsod, pa najsi je šlo za 
službene dolžnosti ali pa dejavnosti, 
ki sem jim namenjal svoj prosti čas.

Vse to me je precej povezalo z lju-
dmi in pri njih sem dosegel določe-
no zaupanje, kar me je še toliko bolj 
spodbudilo. Zaupali in povedali so 
mi marsikaj, kar širši javnosti mogo-
če še ni znanega; tega zaupanja nisem 
nikoli zlorabil, temveč sem njihova 
mnenja in kritike vedno jemal kot 
pokazatelje nekih družbenih ano-
malij, problemov, ki se ne rešujejo 
ali pa se rešujejo prepočasi. To me je 
spremljalo pri mojem političnem in 
strokovnem delu in najbrž sem tudi 
zaradi tega prejel ta laskavi naziv.

Moram pa priznati, da me je vse 
skupaj nekoliko presenetilo; ko si 
enkrat v letih, namreč ne razmišljaš 
toliko o teh zadevah. Dobil sem že 
kar nekaj odlikovanj, ampak stvari, 
ki sem jih v življenju počel, nikoli ni-
sem počel z mislijo na neka prizna-
nja, čast ali kaj podobnega. Prepro-
sto sem smatral, da imam družbeno 
dolžnost, da se angažiram, da nare-
dim, kar je možno za pomoč ljudem. 
To je bil moto, ki me je spremljal na 
moji poklicni poti. Seveda so to za-
znali tudi ljudje, zaradi česar so se 
name zelo radi obračali. Če se je le 
dalo, sem pomagal vsakemu, bodisi 
neposrednoali pa z nasveti, kaj nare-
diti, da bo dosegel svoj cilj.

Nagradam nikoli nisem posvečal 
posebne pozornosti. Nad nazivom 
sem bil seveda presenečen, a je to v 
situaciji, ko imam ženo hudo bolno 
in ko vseskozi čakam na najbolj bo-
lečo informacijo, povsem brezpred-
metno. Sploh mi ne pade na pamet, 
da bi v teh okoliščinah razmišljal o 
nagradah. Seveda pa se zahvaljujem 
CIRK-u, da so me predlagali za na-
ziv častnega občana, in občinskemu 
svetu, ki mi ga je podelil. 

Na svoji bogati poklicni poti ste med 
drugim opravljali tudi funkcijo župa-
na. Kako se spominjate tistih časov?

Veste, tukaj gre za vprašanje, ki ga je 
v današnjem času zelo težko spraviti 
v okvir, ki bi bil razumljiv ljudem. 
Časi so se namreč toliko spremenili, 
da je zadeve težko primerjati. Obči-
no sem vodil v letih, ko se je v povoj-
ni Jugoslaviji izvajala obvezna od-
daja pridelka, ki je bila po svoje zelo 
kruta stvar. Pogosto so se dogajale 
anomalije, krivice in škode, ob ka-
terih me je kar stiskalo pri srcu. Ko 
kmetu iz hleva vlečeš zadnjo kravo, 
mu vzameš zadnjo žlico masti, mu 
vzameš žito, ki ga ima pripravljenega 
za sejanje, ti je resnično hudo.

»Dobil sem že kar nekaj odliko-
vanj, ampak stvari, ki sem jih 
v življenju počel, nikoli nisem 
počel z mislijo na neka prizna-
nja, čast ali kaj podobnega. Pre-
prosto sem smatral, da imam 
družbeno dolžnost, da se anga-
žiram, da naredim, kar je možno 
za pomoč ljudem.«

Iz CK-ja iz Ljubljane pošljejo plan 
odkupa in ti naložijo njegovo reali-
zacijo, ker revirji – zmeraj se je go-
vorilo o revirjih – nimajo kruha, ni-
majo mesa itd. Revirji so bili zmeraj 
v prvem planu, ti pa si gledal ljudi, 
ki se trudijo, da bi nekako preživeli 
svoje družine in da bi nekaj ustva-
rili zase in za družbo, na koncu pa 
jim vse poberejo. To je bilo krivično, 
nesprejemljivo in pred samim seboj 
si zelo težko upravičil to početje. Kaj 
lahko iz tega sledi? Samo huda re-
vščina in kriza.
Predstavljajte si torej, kako je bilo 
županovati v takšnem času. Hudo ti 
je pri srcu za ljudi, moraš pa izvrše-
vati eno hudo nalogo za drugo. 

To pusti na človeku posledice. Kljub 
temu smo se zmeraj trudili z ljudmi 
ravnati skrajno korektno in jih tudi 
v takih slučajih poskušali prepričati, 
da je situacija pač takšna, kot je, da je 
potrebno v državi zagotoviti socialni 
mir, saj se lahko stvari v nasprotnem 
primeru obrnejo še na slabše. 

Na županovanje vas torej ne vežejo 
najbolj prijetni spomini. Ste se tudi 
zato odločili, da svojo poklicno pot 
nadaljujete v gospodarstvu?

Veste, v gospodarskih vodah sem 
bolj kot ne pristal po sili razmer. 
Tovarna usnja je bila namreč v zelo 
slabem stanju in tehnološko dokaj 
zaostala. Sploh ni ustrezala standar-
dom za tisti čas neke sodobne pro-
izvodnje, ki bi se lahko usmerila v 
izvoz. Zavoljo tega je takratna vlada 
sprejela sklep, da se tovarno zapre, 
uporabne stroje pa se prepusti šo-
štanjski industriji usnja. Delavci bi v 
tem primeru seveda končali kje dru-
gje kot na cesti.

»To je bil največji kapital. Upam si 
trditi, da skoraj ni bilo stvari, ki jo 
je bilo potrebno postoriti v tovar-
ni, pri kateri delavci niso stali za 
mano. Brez delavcev si nula.«

Na vso srečo so se delavci zaprtju to-
varne takrat uprli. Iz Šoštanja so pri-
hajali kamioni, ki naj bi demontirano 
opremo odpeljali iz Slovenj Gradca, 
vendar so se delavci ulegli pred vrata 
tovarne in s svojimi telesi preprečili 
odvoz. Vse skupaj je izgledalo zelo 
nevarno, kruto: delavci ležijo na tleh, 
saj raje dajo življenje, kot pa da so ob 
tiste dotrajane stroje. Človeka, ki to 
opazuje, seveda stisne pri srcu; ni mu 
vseeno ob takšnih prizorih. Je bila to 
tista naša ljuba domovina, za katero 
smo se nekaj let prej borili in prelivali 
svojo kri, zdaj pa delavec raje umre, 
kot pa da je morda že jutri ob kruh in 
tiste stare stroje?

Presunjen nad vsem skupaj in na 
prošnje ljudi, ki so imeli zaupanje 
vame, sem naposled le privolil v vo-
denje tovarne, ki jo je bilo potrebno 
zopet postaviti na noge. Prosili so me 
tako dolgo, da sem končno rekel »ja«, 
za kar mi ni bilo nikoli žal. Kljub temu, 
da nam državni aparat ni bil naklo-
njen in smo bili kot podjetje pogosto 
za marsikaj prikrajšani, sem uspel to 
nekoliko 'demagoško'izkoristiti v naš 
prid. Poskušal sem usmerjati čustva 
ljudi tako, da so se še bolj trudili, da 
bi naredili čim več, da bi naredili čim 
bolje. Močno smo se usmerili v izvoz, 
saj je bil to edini način za ustvaritev 
lastnih deviz. Prvo leto smo se še 
malo lovili, potem pa smo počasi do-
segali vedno bolj občutne rezultate, 
kar nas je dodatno spodbudilo. Pro-
izvodnjo smo počasi modernizirali, 
popravili plače in postali mednaro-
dno konkurenčni. 

Dojemate delo v slovenjgraški to-
varni usnja kot svoj največji karier-
ni dosežek?

Veste, pred tem nisem delal v go-
spodarstvu, zato je bilo priti v eno 
tako tovarno, ki je bila praktično v 
razsulu, svojevrsten šok. Iz tega po-
gorišča, te revščine sem želel z ekipo 
ustvariti pojem kvalitetnega proi-
zvajalca usnja. Ljudi sem se trudil 
zmotivirati, kolikor se je le dalo, saj 
brez tega preprosto ne gre. Če hočeš, 
da so ljudje za tabo, jim moraš dati 
neko motivacijo.

Ko je denimo šlo za plače, sem bil 
zmeraj v precepu: po eni strani sem 
se zavzemal za to, da mora določen 
del dohodka podjetja obvezno iti za 
plače, po drugi strani pa smo ta de-
nar krvavo potrebovali za investici-
je, za nakup novih strojev ipd. A v 
takih situacijah sem zmeraj gledal 
na delavce; če njih nimam za sabo, 
potem je naša skupna bitka že vna-
prej izgubljena. 

Ko bi bilo to bolj razširjeno mnenje 
tudi med modernimi menedžerji …

Res je, tega danes kronično primanj-

kuje. Glejte, ko grem včasih po me-
stu, srečam na cesti, kljub temu da 
sem že trideset let v pokoju, po dva, 
tri svoje nekdanje delavce. Veselo 
me pozdravljajo in mi pravijo: »O, 
direktor!« Na to jim odvrnem: »Pa 
kakšen direktor? Penzioner kot ti!« 
Potem pa gremo skupaj na pijačo. 
Veste, to me navda z zelo prijetnim 
občutkom, da sem nekaj naredil 
prav, da smo skupaj uspeli postoriti 
zares veliko in da so ljudje zaupa-
li vame. To je bil največji kapital. 
Upam si trditi, da skoraj ni bilo stva-
ri, ki jo je bilo potrebno postoriti v 
tovarni, pri kateri delavci niso stali 
za mano. Brez delavcev si nula.

Seveda moram poudariti tudi to, 
da sem imel to srečo, da sem imel 
v podjetju zmeraj zelo dober kader. 
To je predpogoj za uspeh, saj sam 
ne moreš obvladovati tako komple-
ksne situacije in vseh problemov, s 
katerimi se srečuješ. Res sem imel to 
srečo, da sem imel okrog sebe kva-
litetne, poštene ljudi, na katere sem 
se – in to je najpomembnejše – lahko 
zanesel. Za vsakega, ki sem mu do-
delil kakšno nalogo, sem vedel, da jo 
bo opravil najbolje, kar zmore. Brez 
vseh teh sodelavcev ne bi mogel do-
seči praktično ničesar. 

»Če si rahločuten – in samega 
sebe imam za takšnega člove-
ka –, doživljaš svoj rojstni kraj 
ter ljudi, s katerimi si preživljal 
otroštvo in preostanek življenja, 
zelo intimno.«
Ste kot človek, ki je na svoj način so-
ustvarjal to lokalno okolje, ponosni 
na razvoj, ki ga je z leti doživel Slo-
venj Gradec? Kakšna je v vaših očeh 
perspektiva tega mesta?
Po mojem mnenju je situacija trenu-
tno takšna, da smo v fazi preživetja. 
Tisti, ki bodo to krizo preživeli … 

… v mislih imate, sklepam, pred-
vsem gospodarske subjekte …
Da, gospodarstvo, pa tudi druge sfe-
re, npr. zdravstvo, šolstvo, kulturo 
itd. Veste, vse to je vpeto v nek sistem, 
ki ne sme biti sam sebi namen, tem-
več mora imeti pred očmi predvsem 
potrebe ljudi. Včasih imam občutek, 
da smo sposobni neke stvari še bolj 
zavoziti, kot že tako ali tako so. 

Ne glede na to vidim, da vam doma-
či kraj veliko pomeni.
Res je, Slovenj Gradec mi pomeni 
… vse. Tukaj sem se rodil in preži-
vel veliko večino svojega življenja. 
Vmes sem bil tudi v Ljubljani, kjer 
sem imel nekaj časa službo; snubili 
so me, naj ostanem, ampak sem se 
odločil drugače. Nekaj me je vleklo v 
domače mesto, najbrž domotožje in 
ljudje, s katerimi sem odraščal. Moje 
korenine so tukaj.

Šele takrat, ko si nekaj časa zdo-
ma, vidiš, kako ti manjkajo neke 
stvari. Če si rahločuten – in same-
ga sebe imam za takšnega človeka –, 
doživljaš svoj rojstni kraj ter ljudi, s 
katerimi si preživljal otroštvo in pre-
ostanek življenja, zelo intimno. Vsak 
uspeh Slovenj Gradca mi pomeni 
ogromno in vesel sem, ko vidim, da 
se naše mesto bolj ali manj uspešno 
razvija. Čeprav so tukaj še določeni 
problemi, sem prepričan, da se bo 
sčasoma pobralo tudi gospodarstvo. 

Aljaž Kitak

Moje korenine so tukaj
Otmar Sekavčnik, častni občan MO Slovenj Gradec

Člani Sveta niso sprejeli odstopne 
izjave direktorja Janeza Lavreta. 

Urgentni center bo končan novembra. 

1. oktobra 2013 so v Splošni bolnišnici 
Slovenj Gradec začeli veljati varčeval-
ni ukrepi, ki so jih člani Sveta zavoda 
sprejeli in potrdili na 16. redni seji 12. 
septembra. 
Ukrepi so naslednji: 
•	 Dežurstva bodo plačana po refe-

renčnem količniku.
•	 Turnosno – izmensko delo bo pote-

kalo na oddelkih, kjer je to mogoče.
•	 Število zaposlenih naj bi se po zahte-

vah ministrstva znižalo za največ 2 
%, pri čemer bosta upoštevana upo-
kojevanje in reorganizacija dela.

Bolnišnica bo najela premostitveno po-
sojilo v vrednosti 1,5–2 milijona €, ki 
bo služilo za odplačevanje obveznosti 

našim dobaviteljem, saj ti neprestano 
grozijo z zaustavitvijo materiala in do-
bave zdravil. Na ta način bo še vedno 
poskrbljeno za varnost pacientov in 
strokovno delo, ki je osnovno vodilo 
vseh zaposlenih v bolnišnici.

Novogradnja bolnišnice se nadalju-
je. Ustrezno ministrstvo je odobrilo 5,8 
milijona € sredstev za izgradnjo urgen-
tnega centra, ki naj bi bil končan no-
vembra 2014. Konec septembra je našo 
bolnišnico obiskal minister za zdravje, 
ki se je sestal s člani Sveta zavoda, poslo-
vodstvom in strokovnim svetom.

Helena Slemenik

Sprejeli varčevalne ukrepe
Splošna bolnišnica Slovenj Gradec
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Lokalna samooskrba v Sloveniji še 
nikoli ni bila tako nizka, kot je v 

zadnjih letih. Osnovno poslanstvo 
kmetije je zelo pomembno, to je v prvi 
vrsti pridelava zdrave in okusne hrane. 

Še ne dolgo tega je bilo za državo najpo-
membneje obdržati kmetijo, da obdela 
pokrajino, da se zemlja ne zaraste, mor-
da kmetija ponudi še kakšen eksotičen 
pridelek ali izdelek za posebne trenut-
ke. K temu so bile naravnane tudi sub-
vencijske podpore. V nekaj letih se je 
pokazalo, da je lokalna samooskrba v 
Sloveniji tako nizka kot še nikoli. Stro-
kovnjaki so ocenili, da se giblje od 30 do 
70 %, različno glede na pridelke, kot so 
zelenjava, sadje, mleko, meso … Kme-
tijska pridelava se zmanjšuje tudi na 
račun zazidanih kmetijskih zemljišč. V 
primeru gozdov se povečuje KD kme-
tu, dohodek od divjadi si lastita država 
in občina, lovci plačujejo minimalni 
prispevek za lov. Nepremičninski da-
vek je nekajkratni dohodek,to pomeni, 
da je 100 evrov enako 300 evrov. Tudi 
to je posledica zavračanja stroke.

Brez česa ljudje ne moremo živeti? 
Brez zdravega zraka, vode, hrane ... 
Od kod pride, od kod je prišla in od 
kod bo še prišla hrana, od koga so od-
visni ljudje v mestu? Kot da smo lju-
dje pozabili, od kod smo prišli in kdo 
nas dejansko hrani in zato ne znamo 
ceniti njenega obstoja in ne tistega, ki 
nas hrani oz. jo prideluje.

Pridelovalec zdrave, slovenske hrane bi 
lahko bil bolj cenjen poklic in smiselno 
je, da le-te podpiramo v večjem merilu. 
To bo omogočalo večjo samoskrbnost 
naroda, ustvarjalo nova delovna me-
sta (wellness, eko turizem, kulinarika, 
šport, zdravilni centri itn.), razpršeno 
in lokalno po Sloveniji. Dokler pre-
vzemanje lokalnega trga prepuščamo 
proizvajalcem tujega trga in njihovi po-
nudbi, postajamo vse bolj od njih tudi 
odvisni. Doma pa tako vedno manj 
ustvarjamo. Tistemu, ki nima dosti 
izbire, kje bo kupil hrano, ne moremo 
očitati, zakaj kupuje v supermarketu s 
ponudbo blaga, ki ni bilo proizvedeno 
pri nas, neslovensko hrano. Tisti, ki 
imajo sredstev dovolj, ki lahko kupu-
jejo tudi slovensko hrano in ne samo 
najcenejše, lahko z nakupom podpira-
jo slovenskega kmeta. Na njih je večja 
odgovornost! Večja kot je kupna moč 
posameznika, porabnika, državljana, 
večja je njegova odgovornost. 

Neodvisnost naroda je v 
tem, da ima svojo zdravo 
hrano in vodo
Neodvisnost naroda se ne kaže zgolj 
v lastnem upravljanju znotraj meja, 
lastni kulturi, jeziku, temveč tudi v 
njegovi samostojnosti oz. neodvisno-
sti od drugih narodov. Posebej na po-
dročju zdrave hrane, vode in primar-
nih, osnovnih dobrin za preživetje.

Več se kupuje tam, kjer je najbolj po-
ceni in večja je podpora tujega proi-
zvajalca ter ponudnika, ki naposled 
določa ceno našega življenja. Posle-
dično je vse manj trajnostnih oz. dol-
goročnih delovnih mest.

Slovenija bi lahko bila vasica zno-
traj mnogih velikih vasic, mest v EU. 
Ta naša mala vasica bi lahko bila center 
zdravja, dobre zemlje, z veliko gozda, 
zdravilnih vrelcev, dobre zdrave hra-
ne. V sosednjih deželah obstajajo pro-
grami, v katerih se proizvajalcu plača 
vnaprej, torej se mu zagotovi sredstva 
in redne odjemalce ter se skozi lokal-
na združenja združuje več kmetij, ki 
prodajajo končnemu kupcu brez po-
srednikov. Tak način pa ima še mnogo 
drugih prednosti – recimo bolj traj-
nosten način gospodarjenja z zemljo, 
okoljem, veliko več lokalne ponudbe, 
več povezovanja med ljudmi, več sku-
pnega ustvarjanja in povezovanja v 
skupnosti za skupne interese. Potem 
pa so tukaj še javne institucije, šole, 
vrtci, bolnice, sodišča, policija itn. Vsi 
ti bi se lahko oskrbovali z domačo hra-
no, navadili bi se dobre hrane. 

Zaskrbljena mati pred odhodom 
otrok na učno kmetijo, kjer bo pote-
kal program »Super gomolji«, razla-
ga vzgojiteljici: »Moj otrok sploh ne 
mara krompirja. V nahrbtnik sem mu 
pripravila malico.« Ravno ta otrok je 
pozneje na kmetiji pojedel osem ku-
hanih krompirjev in ni razmišljal, da 

bi poiskal malico iz nahrbtnika.
Hrana je še vedno velik igralec v 

okviru delovanja človeka. Če smo do-
bri v samooskrbi  je to dobra podlaga 
za mnoge druge dejavnosti.

Dobro hrano je tudi umetnost 
pridelati, malokatera panoga je tako 
odvisna od vremena kot kmetijstvo, 
da ne omenjamo še države. Pregovor 
pravi: »Reven kmet, revna država.« 

Katastrski dohodek na kmetijskih 
zemljiščih se je povečal za nekatere 
kulture od 4 do 5 krat, v primeru goz-
dnih površin do 20 krat brez možno-
sti pritožb ali ugovorov. Prizadetih je 
okoli 80 % kmetij na območjih z ome-
jenimi dejavniki. Prav tako so uvedli 
davek na nepremičnine kot so hlevi, 
kozolci, strojne lope, kmetijska zemlji-
šča, na katerih je predvidena gradnja 
… Pomislili bi, da je to načrtno uniče-
vanje malih kmetij, še posebno tistih v 
okolici mest, ki še komaj vztrajajo, da 
ostanejo. To je pridobivanje premože-
nja od kmetov k državi ali občini. V 
primeru gozdov se povečuje KD kme-
tu, dohodek od divjadi si lastita država 

in občina, lovci plačujejo minimalni 
prispevek za lov. Nepremičninski da-
vek je nekajkratni dohodek, to pome-
ni, da je 100 evrov enako 300 evrov. 
Tudi to je posledica zavračanja stroke. 

Kmet je enakovreden državljan, ki 
proizvaja hrano, ki je slabo plačana, 
odvisen je od ujm, suše. Z dohodkom 
vzdržuje gospodarstvo, plačuje doho-
dnino, katastrski dohodek, zavezanci 
davek na dodano vrednost, vlaga v 
kmetijo. Kupuje delovna sredstva, ne 
kupuje jaht, nima dolgih dopustov ali 
pa jih sploh nima. Na kmetiji je veliko 
dela, ki sploh ni plačano. Gozd naj bi 
bil kmetova banka, danes pa veliko 
kmetij posega vanj, da krijejo stroške 
za normalno življenje. Kmetije z več 
kot 300, 600-letno tradicijo morajo 
trajnostno gospodariti, da se preživi-
jo. Za krizo so najmanj krivi kmetje. 
Tudi v zgodovini so bili težki časi. 
Tako kot se danes, pa se je s kmeti do-
gajalo v vojnih in povojnih časih. 

Kako dolgo bo kmetija še dom in 
domovina? 

Maruša Vaukan

Pritržnik: »Koroška je 
v 70 odstotkih pora-

ščena z gozdom … Smiselno bi bilo 
formiranje celovitega lesnopredelo-
valnega centra …« 

Na MO SG so dali pobudo za eno-
stavnejši postopek pridobivanja 
stavbnega zemljišča za širitev kme-
tijskih gospodarstev. 

Minister za kmetijstvo in okolje De-
jan Židan je skupaj s sodelavci obiskal 
Koroško. Na srečanju z zaposlenimi 
v organih Ministrstva za kmetijstvo 
in okolje (Uprava za varno hrano, 
veterinarstvo in varstvo rastlin, In-
špektorat za kmetijstvo in okolje) ter 
upravnih enot je predstavil predno-
stne naloge ministrstva ter prisluhnil 
njihovim odprtim zadevam. Izposta-
vili so predvsem težave, s katerimi se 
soočajo pri svojem delu, ki se pogosto 
nanašajo na administracijo, predpise 
ali druge ovire. Na srečanju z javnimi 
zavodi pa se je minister med drugim 

seznanil tudi s stanjem v regiji. 
Branko Gradišnik, univ. dipl. inž. 

gozd., namestnik vodje OE Zavoda 
za gozdove Slovenije, je povedal, da je 
predstavnik zavoda ministra na kratko 
seznanil z delovanjem institucije in mu 
prestavil aktualne probleme v gozdar-
stvu: »Posebej je izpostavil dolgoleten 
trend zmanjševanja števila zaposlenih 
(leta 1994 je bilo v območni enoti 57 
zaposlenih, do leta 2013 se je njihovo 
število zmanjšalo na 46) ob hkratnem 
povečevanju obsega del, ki ga prinaša 
vsaka sprememba Zakona o gozdovih. 
V letu 2013 je najbolj pereč problem 
zmanjševanja sredstev za materialne 
stroške, kar praktično onemogoča iz-
vajanje vseh z zakonom predpisanih 
del na terenu. Minister je bil opozorjen 
tudi na nejasnosti glede izvajanja dolo-
čil sprememb Zakona o gozdovih, ki 
se nanašajo na izdajanja prevoznic in 
vodenja evidence o prometu z lesom.« 

Minister mag. Židan je na novi-
narski konferenci izpostavil pomen 

kohezijskih projektov. Po njegovih 
besedah okoljska kohezija za Sloveni-
jo predstavlja skupno 640 milijonov 
evrov evropskih in domačih sredstev, 
ki so bila v minulih letih slabo izko-
riščena. Država letos načrtuje, da se 
bo izkoristilo do 140 milijonov evrov. 
Državna sekretarka mag. Tanja Str-
niša je medtem obiskala kmetijo Bre-
de Gnamuš (Turistična kmetija Rav-
njak na Selah). 

Minister se je udeležil predstavi-
tve delovanja gozdno-lesne verige v 
okviru Gozdnega gospodarstva Slo-
venj Gradec (GG SG). Marta Krejan: 
»Precej visoka pričakovanja v zvezi 
z obiskom ministra za kmetijstvo in 
okolje mag. Židana so bila po mne-
nju direktorja Gozdnega gospodar-
stva Slovenj Gradec Silva Pritržnika 
uresničena. Minister je bil pozitivno 
presenečen in navdušen nad aktiv-
nostmi podjetja ter njegovim trudom 
za izkoristek slovenskega lesa in pre-
delavo le-tega v sami regiji, s čimer 
dobi dodatno vrednost. 

Pritržnik je ob predstavitvi pojasnil 
pomen gozdno-lesne verige Od gozda 
do hiše, ki pomeni proces pridelave in 
predelave lesa od samega poseka, pri-
marne predelave do končnega izdelka. 
Ministru je pojasnil pomen in delo 
posameznih enot Gozdnega gospodar-
stva, pri čemer je poudaril prednosti 
posameznih enot in podjetja kot celote 
ter opozoril na težave, ki onemogočajo 
napredek ali pa ga vsaj upočasnjujejo. 
Koroška je v 70 odstotkih poraščena 
z gozdom, kar pomeni, da imamo re-
snično velike možnosti za razvoj lesne 
predelave, letni prirastek pa izkorišča-
mo le polovično. To se dogaja tudi zato, 
ker nimamo primernega lesnopredelo-
valnega centra, za katerega pa imamo 
obstoječo, strateško ustrezno lokacijo v 
Otiškem Vrhu. Gozdno- lesna prede-
lovalna industrija je ena od strateških 
panog v regiji, ki je razvojno-razisko-
valno usmerjena za širše področje le-
sne predelave. Smiselno bi bilo torej 
formiranje celovitega lesnopredeloval-
nega centra, pri čemer je vsekakor izre-
dnega pomena povezava med subjekti, 
ki že nastopajo v naši regiji. Teh je na 
Koroškem okoli 53. 

V GG se zavedajo naravnega bo-

gastva, ki se meri v kubičnih metrih 
in ga moramo zaradi pomanjkanja 
sredstev ter posledično neprimernih 
objektov za predelavo in obdelavo 
lesa izvažati in obdelanega uvažati, 
zato so prve korake že naredili (tako 
s posodabljanjem žage in z ustanovi-
tvijo blagovne znamke Lesoteka kot z 
ustanovitvijo »spin off« podjetja Le-
soteka hiše in še z marsičim). Vendar 
to ni dovolj, treba je narediti še več 
korakov, treba je priti do cilja. To pa 
je zelo težko ali celo nemogoče brez 
podpore državnega vrha, česar se v 
Gozdnem gospodarstvu seveda do-
bro zavedajo. Ravno zaradi tega so 
se na obisk ministra dobro pripravili 
in mu stanje gozdno-lesne predelave 
pri nas predstavili takšno, kakršno 
dejansko je. Pomembno je in zelo 
dobrodošlo, da se predstavniki mini-
strstev seznanijo z resničnim stanjem 
v posameznih regijah in da dobijo 
odzive s terena, kajti sam papir, ki ga 
sicer dobijo na mizo, vendarle marsi-
česa ne pokaže, kaj šele dokaže.« 

Župan Andrej Čas se je sestal z 
ministrom mag. Dejanom Židanom 
in obema državnima sekretarkama 
na sproščenem 20-minutnem pogo-
voru ob kavi. Pogovarjali so se o tre-
nutnih aktivnostih in položaju MO 

Slovenj Gradec ter med drugim iz-
postavili okoljske projekte, poplavno 
varnost, sušo in druge kmetijske pro-
blematike, tudi spremembe Zakona o 
kmetijskih zemljiščih, ki so v vladni 
proceduri. »V zvezi s slednjim smo na 
MO SG dali pobudo za enostavnejši 
postopek pridobivanja stavbnega ze-
mljišča za širitev kmetijskih gospo-
darstev, tako kot je bilo to zakonsko 
urejeno do 30. 6. 2013. Vesel sem, da 
je minister prisluhnil mnogim našim 
problemom in pokazal zanimanje za 
naše predloge. Obžalujem pa, da z 
njim in njegovimi sodelavci še nismo 
uspeli najti rešitve v zvezi z zaključ-
kom projekta Kocerod. Kljub vsemu 
menim, da je bil obisk vsestransko 
koristen,« je povedal župan Čas. 

Minister je obiskal je tudi žagarstvo 
Danila Knapa, kjer gre za primer do-
bre prakse na področju upravljanja z 
lesom. Nato je obiskal kmetijo Bogo-
mirja Arbitra na Brdih, ki ima že dolgo 
zgodovino; osnovna dejavnost na kme-
tiji je živinoreja s poudarkom na prireji 
mleka (letno cca 350.000 litrov). Zve-
čer je v Hotelu Aerodrom potekala še 
okrogla miza Novi izzivi v kmetijstvu, 
gozdarstvu in na področju okolja. 

Ajda Prislan

Glasnik, oktober 2013 K M E T IJS T V O 5

Pridelovalec zdrave, slovenske hrane 
bi lahko bil bolj cenjen poklic 

Kmetija je dom, domovina

Letni gozdni prirastek 
izkoriščamo polovično

Na obisku minister za kmetijstvo in okolje 

Skrajno levo direktor občinske uprave Darko Sagmeister, na sredini minister Dejan 
Židan, desno od ministra župan Andrej Čas

Posebnosti gozdnega območja: 
•	 velik delež zasmrečenih gozdov (vpliv nemške gozdarske šole 
     iz preteklosti);
•	 celki z veliko gozdno posestjo (njihov obstoj odvisen od trajnega 
     dohodka od gozda);
•	 javni pomen gozdnih cest in visoki stroški njihovega vzdrževanja 

(pozimi);
•	 dobro ohranjeni gozdovi z velikim lesnim potencialom iglavcev. 

Aktualni problemi: 
•	 zmanjševanje števila zaposlenih ob povečevanju obsega del (narašča-

nje poseka, PRP, kontrola GLS, prevoznice ... sodelovanje pri medna-
rodnih projektih ...);

•	 pomanjkanje sredstev za materialne stroške (prevozi na teren) in iz-
vedbo nekaterih s predpisi določenih del (barvanje mej, meritve stal-
nih vzorčnih ploskev);

•	 problem vzdrževanja gozdnih cest in sanacije škod po neurjih (po-
manjkanje sredstev);

•	 problem izvajanja predpisanih gojitvenih del (neprimeren sistem so-
financiranja v zasebnih gozdovih), v zadnjih letih tudi v državnih 
gozdovih;

•	 centralizacija Zavoda za gozdove Slovenije (pobuda za združevanje 
območnih enot). Branko Gradišnik, 

Zavod za gozdove Slovenije, OE SG

Foto Maja Martinc
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Pogovor z Boštjanom 
Paradižem, solastni-

kom in direktorjem družbe VABO, 
d. o. o., ki je uspela v dobrih desetih 
letih število nočitev povečati s 3600 
(2002) na preko 60.000 letno.

Gospod Paradiž, za začetek nam ne-
koliko predstavite razvoj podjetja, 
ki ga vodite.

Gospodarska družba Vabo, d. o. o., je 
bila ustanovljena leta 2006, ko je na-
sledila dejavnost in vizijo mojega sa-
mostojnega podjetja. Kot samostojni 
podjetnik sem pričel delovati leta 
1996 z namenom povečevanja kon-
kurenčnosti turistične ponudbe Ko-
roške regije. V dobrih sedemnajstih 
letih delovanja v turistično-hotelski 
in gostinski dejavnosti je postalo 
podjetje dokaj prepoznavno ne samo 
na lokalni ravni, temveč tudi v slo-
venskem merilu. Dosegamo namreč 
dober odstotek vseh slovenskih noči-
tev, kar nas po številu nočitev uvršča 
med prvih 20 gospodarskih družb v 
slovenskem prostoru. Podjetje se je 
na trgu pozicioniralo kot ponudnik 
hotelskih in gostinskih storitev; na 
lokalni ravni razpolagamo z več kot 
polovico vseh nastanitvenih zmoglji-
vosti Mislinjske in Dravske doline.

Naše poslovanje je usmerjeno 

tudi v organizacijo prireditev, saj 
smo s svojim znanjem in kadri spo-
sobni izpeljati največje prireditve, v 
zadnjem letu pa dajemo velik pou-
darek predvsem razvoju cateringa, 
v katerem vidimo pomembno tržno 
nišo. Ponudnikov tovrstnih storitev 
namreč na Koroškem primanjkuje, 
povpraševanje pa raste tudi na trgu 
sosednje Avstrije, kjer smo s kvali-
teto in ceno sposobni ponuditi bi-
stveno bolj konkurenčne storitve od 
domačih ponudnikov.

Vse omenjeno izvajamo v lastnih 
ali najetih poslovnih prostorih: v Ho-
telu Slovenj Gradec, Hotelu Luka na 
Kopah, restavraciji Holcer in pripa-
dajočem pubu na Kopah, Restavra-
ciji Ribnica v Ribnici na Pohorju, od 
letošnjega poletja dalje pa tudi v Ho-
telu Aerodrom Slovenj Gradec. Ključ 
do uspeha je ekipa podjetja VABO, ki 
šteje preko 50 redno zaposlenih sode-
lavcev, dodaten zaslužek pa omogoča-
mo tudi od 10 do 20 študentom. 

Ukvarjate se s kar nekaj dejavnost-
mi, ki jih v glavnem uvrščamo v sto-
ritveni sektor. Kako podjetje uspe v 
storitvah?

Storitveni sektor je izredno specifi-
čen! Tu se gospodarska nihanja naj-
bolj poznajo, zato je pomembno, da 

se jim znaš kar najhitreje prilagoditi. 
Vsako večje odpuščanje in rast brez-
poselnosti se najprej odraža v stori-
tvenih dejavnostih, kar je logično, 
saj ljudje življenjske stroške najprej 
klestijo pri samih sebi.

No, da se vrneva k vprašanju: 
ključno je, da znaš predvideti vsa ta 
nihanja in se pravočasno usmeriti 
drugam. Vedno obstaja rešitev. Mi 
imamo v zadnjih letih denimo velik 
porast gostov iz tujine, največ na ra-
čun športnega turizma ter zimskega 
turizma na Kopah. Z izvajanjem raz-
ličnih programov, s katerimi se kot 
podjetje prilagajamo tržnemu oko-
lju, pa mora seveda sovpadati tudi 
infrastrukturni razvoj, ki ni pogojen 
samo z našimi aktivnostmi, temveč 
je pogosto v domeni lokalne in širše 
skupnosti. Za uspešno prihodnost 
koroškega turizma in ostalih dejav-
nosti, vezanih nanj, je pomembno, 
da si bomo znali po posameznih 
segmentih skupaj zadati razvojne 
prioritete in le-tem prilagajati tudi 
infrastrukturne projekte. 

Kakšna je struktura gostov, ki pri-
hajajo k vam? Vidite morda še ka-
kšne rezerve oz. trge, v katere bi bilo 
smiselno še intenzivneje vlagati sko-
zi promocijo, oglaševanje ipd.?

Strukturno še zmeraj prevladuje-
jo domači gostje, predvsem zaradi 
smučarije, vendar se tudi tukaj za-
deve spreminjajo. Delež tujih gostov 
raste in to na račun povečanja no-
čitev; moram reči, da so tuji gostje 
navdušeni nad lepotami Koroške in 
storitvami, ki jih ponujamo.

Če vas zanimajo natančnejši po-
datki glede strukture gostov, vam 
lahko postrežem tudi s temi: slabih 
60 % je domačih gostov, preko 40 % 
pa znaša delež gostov iz tujine. Naj-
več tujih gostov prihaja z območja 
bivše skupne domovine; v zimskem 
času tako prednjačijo gostje s Hr-
vaške, iz Bosne in Hercegovine ter 
Srbije, porast pa beležimo tudi pri 

madžarskih gostih. V letnem času je 
struktura nekoliko drugačna, saj be-
ležimo tudi goste iz Španije, Izraela, 
Belgije ter drugih držav EU. Pri teh 
gostih je ključnega pomena infra-
struktura, ki jim jo ponujamo. 

Pravite da so infrastrukturna vla-
ganja ključnega pomena za nadalj-
nji napredek turizma. Kako ocenju-
jete infrastrukturni razvoj v našem 
lokalnem okolju? Načrtujete v bli-
žnji prihodnosti tudi kakšen lasten 
projekt, o katerem bi želeli obvestiti 
slovenjgraško javnost?

Infrastruktura je temeljnega pomena 
za razvoj vsake destinacije. Potreb-
no jo je graditi konceptualno, vse-
binsko, pri čemer si je najprej treba 
zastaviti nekaj temeljnih vprašanj: v 
katerem segmentu želimo biti priso-
tni, kakšne resurse imamo na voljo 
oz. kje je razvoj sploh mogoč. Vlaga-
nja v infrastrukturo niso stvar posa-
meznega podjetja, temveč države in 
lokalne skupnosti v povezavi z regij-
skimi nosilci dejavnosti.

Pred leti smo tako zastavili pro-
jekt Zahodno Pohorje (interesno 
združenje lokalnih skupnosti in 
nosilcev turizma na Koroškem). V 
okviru slednjega smo jasno defini-
rali usklajeno delovanje akterjev s 
temeljnim ciljem izboljšati infra-
strukturo in s tem do leta 2015 do-
seči 450.000 nočitev. A ciljev ne ure-
sničujejo vsi deležniki projekta. Sicer 
je bilo izvedenih nekaj pomembnih 
investicijskih projektov (npr. sede-
žnica Kaštivnik, sedežnica Pungart, 
izgradnja Lukovega doma in Apart-
majskega naselja Ribnica, priprava 
povezave Kope–Ribniško Pohorje 
ipd.), malo pa je bilo narejenega na 
javni infrastrukturi. Cesta na Kope 
dobesedno propada, prostorski pla-
ni se sprejemajo zelo počasi, intere-
sa tujih investitorjev pa zaradi toge 
zakonodaje praktično ni. Počasi se 
bo resnično potrebno vprašati, kaj si 
vsi skupaj pravzaprav želimo in kdo 

je odgovoren za posamezne projekte, 
ki se ne izvajajo. Vprašanja odgovor-
nosti se nikoli ne izpostavi! 

V strokovnih krogih pogosto ome-
njajo mreženje kot recept za uspeh 
v turizmu. V kolikšni meri sodelu-
jete z drugimi lokalnimi ponudniki 
turističnih storitev in ali se vam zdi 
tovrstno sodelovanje v slovenjgraški 
občini na dovolj visoki ravni?

Zavedati se moramo, da predstavlja 
Koroška čisto majhno liso na Turi-
stičnem zemljevidu Slovenije; če smo 
že doma relativno slabo prepoznavni, 
potem je jasno, da v evropskem me-
rilu ne pomenimo praktično nič. In 
tako bo ostalo tudi v bodoče, če med 
seboj ne bomo znali bolj in bolje so-
delovati. Pri našem podjetju smo od-
prti za vsako sodelovanje, ne moremo 
pa vedno igrati vloge pobudnika. Pri-
čakujemo, da bo kdaj tudi kdo drug 
potrkal na naša vrata s kakšno svežo 
idejo, ki jo bomo realizirali skupaj.

Sicer sodelujemo z vsemi ponudni-
ki v okolju, saj menimo, da tukaj ne 
smemo gledati na konkurenco, temveč 
na razvoj. V Mislinjski dolini prispe-
vamo preko 60.000 nočitev letno. To 
je rezultat, ki ni nastal sam od sebe; še 
leta 2002 je dolina beležila 3800 noči-
tev, vendar so bili od takrat narejeni 
pomembni koraki, ki danes dajejo re-
zultate. Od teh nočitev imamo korist 
vsi; potrebno se je samo zavedati, da 
turisti dejansko so tukaj ter jim ponu-
diti svoje produkte in storitve. No, ko 
jih bo 450.000, verjamem, da bodo ti 
učinki bistveno večji, zato moramo vsi 
prispevati svoje v to kolo turizma. 

Kako ste zadovoljni s podporo lo-
kalnih oblasti pri vaših dejavno-
stih? S čim, če sploh, lahko občina 
pripomore k boljšemu poslovnemu 
izidu podjetja?

Sodelovanje z MO Slovenj Gradec, 
predvsem z javnim zavodom Spotur, 
ocenjujem kot zelo dobro. Skupaj se 
pojavljamo na tujih trgih, ukvarjamo 
pa se tudi s skupnimi težavami, kot je 
npr. pomanjkanje infrastrukture; sproti 
rešujemo tiste probleme, ki se dajo re-
šiti. Želeli bi si seveda, da bi v povezavi 
z lokalno skupnostjo čim prej zastavili 
dolgoročne cilje infrastrukturnega ra-
zvoja ter vsebine, na podlagi katerih bo 
število nočitev raslo. Imamo namreč 
skupni interes, da se to zgodi.
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Od turističnih nočitev imamo korist vsi, 
zato jih skupaj spodbujajmo 

VABO, podjetje za turizem, trgovino, gostinstvo in logistiko, d. o. o.

Hotel Slovenj Gradec Gostišče AerodromRestavracija Kope (do 140 oseb) (do 220 oseb)(do 180 oseb)
02 88 39 850
040 718 938

02 88 50 500
040 718 938

02 88 39 860
031 680 547

,

Porok 
v Gos�šča Aerodrom 

POHITITE, TOP TERMINISE HITRO POLNIJO!
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V četrtek, 29. avgusta 2013, 
so imele stranke Raiffe-

isen Future, d. o. o., in ostali obisko-
valci možnost pobliže spoznati delo 
in storitve slovenjgraške podružnice 
avstrijske Raiffeisenbank s sedežem v 
Eberndorfu.

V novih poslovnih prostorih na Fran-
cetovi cesti 4, ki jih je podjetje pred 
nedavnim predalo svojemu namenu, 
so namreč organizirali dan odprtih 
vrat, katerega namen je bil seznanitev 
obiskovalcev s ponudbo banke, pred-

stavitev zaposlenih ter njihovo dru-
ženje s strankami. Organizatorji so 
poskrbeli tudi za manjšo pogostitev.

Objavljamo nekaj fotografij in ko-
mentarje gostov, ki niso skrivali nav-
dušenja nad strokovnostjo in prija-
znostjo osebja. Na obisk je prišla tudi 
bančna ekipa iz Eberndorfa, ki je v en 
glas pohvalila moderen izgled novih 
prostorov, manjkala pa nista niti mag. 
Sabine Lach, vodja poslovalnice, in 
Johann Podrečnik, direktor Raiffeisen 
Future, d. o. o. (AK)

Raiffeisen Futura, d. o. o.

Kolegi iz Eberndorfa

Mag. Sabine Lach v pogovoru s strankami: Ladko … … Marošem …

Nova poslovalnica na Francetovi 4

Direktor Podrečnik v pogovoru z obiskovalko

Vtisi strank 
Ladka, upokojenka 
Udeležila sem se dneva odprtih vrat in 
moram reči, da sem bila prijetno pre-
senečena nad gostoljubnostjo in pred-

vsem prijaznostjo vseh navzočih usluž-
bencev. Lepo so nas pogostili. Pisarne 
so zelo lepo urejene in svetle. O vsem 
tem sem poročala tudi doma, ker so 
me ljudje in poslovni prostori resnično 
prevzeli. Banki želim še veliko uspehov

Špela, administratorka 
v notarski pisarni
Prostori so v primerjavi s prejšnjimi 
zelo odprti, svetli in lepo urejeni. Dis-
kretnost pri pogovorih je zagotovlje-
na. Kot dolgoletna komitentka bi na 
tem mestu rada izpostavila tudi stro-
kovnost in prijaznost zaposlenih, ki si 
vedno vzamejo dovolj časa za stranke. 
Kar tako naprej!

Aljaž Kitak

Maroš, zaposlen v gozdarstvu 
Moj oče je bil ena izmed prvih strank 
Raiffeisenbank Eberndorf v Sloveni-
ji. Glede novih poslovnih prostorov 
moram reči, da so zelo lepo urejeni in 
svetli. Všeč mi je, da so pisarne ureje-

ne na način, ki strankam nudi dovolj 
diskretnosti pri pogovorih s svetoval-
ci. Pisarne so locirane v poslovnem 
središču Slovenj Gradca, kar omogoča 
lahko dostopnost, prav tako pa je na 
voljo dovolj parkirnih mest.

Izkoristite nasvete naših strokovnjakov na področjih:

 Nakup nepremičnin · 
Sanacija ·
Gradnja · 

Varčevanje ·

Vaš partner v finančnih zadevah

Informacije na: 
tel: 02 882 23 73

www.raiffeisen-futura.si
www.raikaeberndorf.at

www.facebook.com/raikaeberndorf 
www.facebook.com/raiffeisenfutura

Member of

Austria

Inserat_Eberndorf_164x109mm+3mm.indd   1 20.09.2013   14:10:13

Dan odprtih vrat v novi 
poslovalnici na Francetovi 4

Občina je sicer v razvoju podjetništva 
partner vsake gospodarske družbe, ki 
ima sedež in posluje v njenem okolju. 
To je živ proces, pri katerem se lahko 
zadovoljstvo meri na določene inter-
vale, znotraj katerih se ocenjuje razvoj. 
Pomembno je, da je lokalna skupnost 
naklonjena razvoju podjetništva, še 
posebej, če posamezno podjetje dose-
ga za občino pomembne rezultate. Ko 
ocenjujem razumevanje naše občine 
za panogo turizma, moram reči, da 
nam poskušajo vedno prisluhniti, če 
je to le mogoče. 

Občina lahko pripomore k bolj-
šemu rezultatu našega podjetja pred-
vsem na način, da ima dobro razvito 
infrastrukturo, ki jo potrebujemo 
ponudniki turističnih storitev (npr. 
športna dvorana, stadion, igrišča 
ipd.), da omogoča uporabo te infra-
strukture po konkurenčnih cenah ter 
da skladno s strategijo razvoja dejav-
nosti umešča potrebno infrastruk-
turo v prostor. Eden pomembnejših 
vidikov pa je tudi sledenje evropskim 
razpisom z zagotavljanjem lastnih 
deležev v investicijah; te so ključnega 
pomena za realizacijo programov, ki 
lahko omogočijo rast nočitev. 

Če sva ravnokar govorila o odnosu 
lokalnega okolja do vašega podjetja, 
pa za trenutek obrniva ploščo. Na 
kakšne načine podjetje VABO, d. o. 
o., participira pri razvoju slovenj-
graške občine?

Z nočitvami! Dvig nočitev s 3800 
na 60.000 na letni ravni v obdobju 
10 let je za Mislinjsko dolino dober 
rezultat, ki daje občini in regiji kot 
celoti dodatno prepoznavnost. Po-
trošnja turistov ima posreden učinek 
na druge dejavnosti (trgovino, zdra-
vstvo, drobno obrt itd.), vse skupaj 
pa omogoča dodatna delovna mesta, 
ki so za vsako lokalno skupnost bi-
stvenega pomena. 

Glede na to, da se je pred kratkim 
zaključila poletna sezona, me zani-
ma, kako ste bili zadovoljni z zase-
denostjo kapacitet? Kaj si obetate od 
zimske sezone, ki je za vas bržkone 
pomembnejša?

Z letošnjo letno sezono smo bili 
zelo zadovoljni, saj se je število no-
čitev povečalo za 9 %. Če vas mal-
ce spomnim, je bilo mesto polno 
športnikov, športni objekti pa polno 
zasedeni skozi vse poletne mese-
ce. Velikega pomena je bila obnova 
pomožnega stadiona (travne ruše) 
za nogomet, ki je prinesla 1600 do-
datnih nočitev; šlo je za hitro reak-
cijo župana, ki je imela neposreden 
učinek na poslovni rezultat. Skupaj 
smo tako v poletnih mesecih ustva-
rili preko 25.000 nočitev. 

Pripravljate za zimo kakšno novo 
storitev, ki bo odslej na voljo vašim 
gostom?

V jesenskem času bomo nadaljevali 
z obnovo Hotela Slovenj Gradec, ki 
je v letošnjem letu prešel v našo last; 
pričeli bomo z urejanjem zunanje po-
dobe hotela ter s prenovo recepcije in 
sob, s čimer bo hotel v bodoče nudil 
višji standard namestitve. Za podjetje 
VABO in Slovenj Gradec je to ključne-
ga pomena. S prenovo si lahko obeta-
mo povečano število nočitev v Slovenj 
Gradcu tudi v zimskem času. 

Za zimo pa pripravljamo pester 
program dodatnih aktivnosti, ki bodo 
v letošnjem letu temeljile na spodbu-
janju družinskega turizma. V nasle-
dnjih dneh lahko pričakujete tudi ob-
javo programa prireditev v Holcerju 
za sezono 2013/14. Gotovo se še spo-
mnite naših gesel: 'Holcer je zakon' in 
'Kope so BOOM'. 

Aljaž Kitak … Špelo …
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V času od 6. do 8. septembra je v av-
strijskem Vöcklabrucku potekalo 

tradicionalno srečanje štirih pobra-
tenih mest, ki so medsebojne listine 
o sodelovanju podpisale v letih 1999 
in 2000. To so mesta Cesky Krumlov 
s Češke, Hauzenberg iz Nemčije, Vöc-
klabruck iz Avstrije ter Slovenj Gradec. 

Srečanja, ki med seboj povežejo različne 
institucije in posameznike, se odvijajo 
že več kot deset let, vsako leto je gosti-
telj drugo mesto. Organizatorji so letos 
v Vöcklabrucku pripravili zanimiv in 
pester program in se izkazali z odlično 
gostoljubnostjo. Vöcklabruck, ki je po 
številu prebivalcev sicer manjši od Slo-
venj Gradca, se ponaša z zelo dobro in 
racionalno organizirano mestno upra-
vo ter odlično infrastrukturo. Je sedež 
največjega avstrijskega okrožja s kar 52 
občinami, hiter razvoj pa mu omogoča 
dobro industrijsko zaledje ter bližina 
turističnih središč, kot je na primer naj-
večje avstrijsko jezero Attersee, ki je od 
Vöcklabrucka oddaljeno zgolj 10 km.

Slovenj Gradec je v Vöcklabrucku za-
stopala manjša delegacija, ki je bila sesta-

vljena iz predstavnikov občinske uprave, 
osnovne šole, mladinskega radijskega 
programa, Rdečega križa in Reševalne 
enote Slovenj Gradec. Posamezne skupi-
ne udeležencev so v Vöcklabrucku čaka-
le zanimive aktivnosti; tako so se sode-
lavci iz občinske uprave že tradicionalno 
pomerili v odbojki in zasedli 3. mesto, 
učenci Prve osnovne šole so  skupaj z vr-
stniki iz drugih mest pripravili glasbeni 
nastop, predstavnici mladinskega radia 

sta sodelovali v radijski oddaji, kjer sta 
predstavili življenje mladih v našem me-
stu, predstavniki Rdečega križa in Reše-
valne enote pa so si ogledali tamkajšnjo 
novo bolnišnico in si izmenjali izkušnje s 
tega področja. Turistično in kulinarično 
predstavitev Slovenj Gradca na stojnici v 
starem delu mesta Vöcklabruck, v sklo-
pu prireditve ob občinskem prazniku pa 
je pripravil Javni zavod Spotur.

Sestali so se tudi župani in župa-
nja vseh štirih mest in se pogovarjali 
o tem, kako dosedanje sodelovanje, ki 
dobro poteka predvsem na področjih 
kulturne in šolske izmenjave, še okre-
piti in razširiti tudi na druga podro-
čja. Naslednje srečanje štirih partner-
skih mest bo potekalo septembra 2014 
v Češkem Krumlovu. 

Marija Lah
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Slovenjgradčani sodelovali 
v različnih aktivnostih

Vöcklabruck: srečanje pobratenih mest 

Občinski svet Mestne 
občine Slovenj Gradec 

je imel 27. sejo 3. septembra 2013. Se-
znanili so se s Poročilom o izvrševanju 
proračuna Mestne občine Slovenj Gra-
dec v prvem polletju 2013, Operativ-
nim programom odvajanja in čiščenja 
komunalne odpadne in padavinske 
vode, potrdili predloge sklepov Komi-
sije za podelitev občinskih in Vrunče-
vih priznanj ter drugo. 

Na podlagi 63. člena Zakona o javnih 
financah je župan dolžan Občinskemu 
svet poročati o izvrševanju proračuna 
v prvem polletju tekočega leta. Poročilo 
vsebuje bilanco prihodkov in odhodkov, 
račun finančnih terjatev in naložb, ra-
čun financiranja ter realizacijo odhod-
kov po posameznih finančnih načrtih. 

Nadalje so obravnavali Operativni 
program odvajanja in čiščenja komu-
nalne odpadne in padavinske vode v 
Mestni občini Slovenj Gradec za ob-
dobje od 2013–2017. Občinski svet 

je omenjeni program za obdobje 
od 2007–2017 sprejel že v letu 2007. 
Vendar je v tem obdobju prišlo do 
več dejavnikov, ki so vplivali, da ga je 
potrebno novelirati. Eden takšnih je 
sprejem novega državnega operativ-
nega programa v letu 2010, ki je uve-
del kar nekaj novosti glede prejšnje-
ga. Nadalje se Mestna občina Slovenj 
Gradec v letošnjem letu prijavlja tudi 
na javni razpis za pridobitev regio-
nalnih finančnih virov za izgradnjo 
kanalizacijskih vodov v dolžini 16 km, 
ki so opredeljeni v tem operativnem 
programu. Članica in člani Občinske-
ga sveta so operativni program po-
trdili in poudarili, da je potrebno na 
kanalizacijsko omrežje čim prej pri-
klopiti čim več objektov.  

Nato so potrdili predlog Sklepa o 
določitvi števila in vrste delovnih mest 
vezanih na osebno zaupanje funkcio-
narja v Uradu župana Mestne občine 
Slovenj Gradec in soglašali s predvide-

nimi spremembami v Kadrovskem na-
črtu Mestne občine Slovenj Gradec za 
leti 2013 in 2014.  
Članica in člani Občinskega sveta so 
potrdili predloge sklepov Komisije za 
podelitev občinskih priznanj in Vrun-
čevih priznanj. Na seji so se seznanili 
tudi s tem, da v letošnjem letu poteka 
generalna skupščina Mednarodnega 
združenja mest glasnikov miru v grškem 
mestu Messolonghi. V okviru skupščine 
bodo 10. oktobra izvedene tudi volitve v 
izvršne organe asociacije. V zvezi s tem 
so sprejeli sklep, s katerim mesto jasno 
izrazi namero o kandidaturi in zave-
zanosti ciljem asociacije. S sklepom so  
sprejeli odločitev o kandidaturi Slovenj 
Gradca v Izvršni odbor IAPMC in o 
kandidaturi Slovenj Gradca na funkcijo 
generalnega sekretarja asociacije za ob-
dobje 2013–2016.

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

Tatjana Špalir

Mestna občina Slovenj Gradec je praznovala

Utrinki s prireditev ob 
občinskem prazniku 2013

Glasbena šola SG
V novih prostorih; tudi balet
Pričetek novega šolskega leta je bil za 

Glasbeno šolo Slovenj Gradec letos 
še toliko bolj težko pričakovan, saj smo 
se vsi veselili novo pridobljenih prosto-
rov. V teh prostorih se izvajajo pouk 
nauka o glasbi, glasbene pripravnice in 
predšolske glasbene vzgoje. Prav tako 
je razširjena soba s tolkali, kjer bomo 
sedaj lahko imeli vaje za orkestre in 
komorne skupine. Pred tem se je pouk 
nauka o glasbi izvajal na Drugi osnovni 
šoli Slovenj Gradec, orkestri pa so go-
stovali na Prvi osnovni 
šoli SG, v Elizabetinem 
domu in Mladinskem 
kulturnem centru.

Zelo smo veseli, da je 
prostorski problem re-
šen, da smo vsi, učenci 
in zaposleni, na enem 
mestu. S tem smo po-
večali varnost otrok, 
saj jim ni potrebno več 
hoditi iz ene lokacije na 

drugo, lažje se izvaja pouk, izognili 
smo se plačevanju najemnin. 
Prav tako bomo z letošnjim šolskim 
letom prvič pričeli z izvajanjem bale-
ta, kar pa ni pridobitev samo za Glas-
beno šolo, ampak tudi za samo mesto 
Slovenj Gradec.

Zahvaljujemo se Mestni občini Slo-
venj Gradec, predvsem tistim, ki so 
skrbeli, da je bil projekt izveden.

Aleksandar Đukanović, 
ravnateljNa poti v šolo in iz nje

Prostovoljci uspešno 
varovali otroke
Svet za preventivo in vzgojo v ce-

stnem prometu skupaj s Policijsko 
postajo Slovenj Gradec že trinajsto leto 
zapored organizira tako imenovane 
»šolske patrulje«, v katerih sodelujejo 
posamezniki prostovoljci, ki naše otro-

ke v prvih šolskih dneh varujejo na 
šolskih poteh pri prihodu in odhodu iz 
šole. Izkušnje iz preteklih let so na tem 
področju pokazale odlične rezultate, 
saj se na našem območju v vseh teh 
letih ni pripetila nobena prometna ne-

Na Festivalu drugačnosti so se v ulični košarki pomerili člani Društva paraplegikov 
Koroške in predstavniki Mestne občine ter Spoturja. 

V soboto dopoldne so se na Trgu svobode predstavile vse četrtne in vaške skup-
nosti v občini.  Sodelovala so tudi turistična društva, ki so popestrila program na 
stojnicah. Prikazali so turistične znamenitosti s svojih območij.

Izbor fotografij s komentarji je pripravil JZ SPOTUR.

Ob praznovanju občinskega praznika so kulturna društva pripravila zanimiv 
spremljevalni program. Na Trgu svobode je potekal tudi Dan ljubiteljske kulture 
pod okriljem Zveze kulturnih društev. 

15. Mirovniški festival in 6. Festival drugačnosti, petek 20. 9. 2013 – na stojnicah se 
je predstavilo več kot 40 organizacij.

Sprejeli odločitev o kandidaturi 
Slovenj Gradca na funkcijo 
generalnega sekretarja IAPMC

27. redna seja Občinskega sveta MOSG

zgoda, v kateri bi bil udeležen otrok. 
Pri tem gre velika zahvala posame-
znikom prostovoljcem, ki namenijo 
svoj prosti čas za varovanje vseh na-
ših otrok na poti v šolo in iz nje. 

V akciji sodeluje več kot 25 pro-
stovoljcev, ki prihajajo iz Zdru-
ženja šoferjev in avtomehanikov, 
Rdečega križa, Gasilskega društva 
Slovenj Gradec, Gasilskega dru-
štva Pameče, Gasilskega društva 
Stari trg, Gasilskega društva Sele–
Vrhe, Gasilskega društva Šmartno 
in podjetja Sintal, pri tem pa jim 
pomagajo tudi člani posameznih 
vaških skupnosti. 

Mag. Aljoša Krivec



Ko smo se z družino pred 
leti odločili, da se bomo 

preseliti na Gmajno, smo sprejeli tudi 
dejstvo, da bomo morali za marsika-
tero vsakdanje ugodje poskrbeti sami 
– vodovoda ni bilo, tudi kanalizacije 
ne, kaj šele asfaltne ceste. Pretehtalo 
je dejstvo, da nas obkroža gozd in da 
je soseska tako domačijska, kot si člo-
vek lahko samo želi. 

Gmajnarska prvinskost pa je imela 
tudi svoje slabosti – neurja so vedno 
znova rila po cesti in mašila obcestne 
jarke, poletna vročina nas je zasipava-
la z oblaki cestnega prahu, zima nam 
je za kakšen dan onemogočila pot v 
dolino. Toda Gmajna se je izkazalo 

za pravo gmajno – redko porasel svet, 
ki je bil običajno skupna last bližnjih 
naseljencev. Po vsakem večjem nalivu 
s(m)o vedno znova kopali jarke, ma-
šili luknje, odstranjevali kupe nanosa, 
vgrajevali 'dražnike'. Če so posledice 
poletnih neviht v zgornjem delu ceste 
odpravljali predvsem Jožko, Ljubo in 
Darko, sta Sandi in Boris pozimi skr-
bela, da zjutraj ni bilo treba gaziti v 
dolino. Razmišljanje o dokončni ure-
ditvi ceste je zato tudi zaradi vse ve-
čjega števila novih hiš in prebivalcev 
postajalo vse bolj aktualno. 

Po nekajletnih prošnjah, protestih 
in vseh zapletih smo Gmajnarji konč-
no izvedeli, da »asfalt bo«. Ko so za-
kopali prvi stroji, najbrž ni bilo hiše, 

iz katere ne bi bilo vsaj enega opazo-
valca. Poletno dogajanje nas je tesno 
povezalo in ko so delavci zvečer od-
šli, smo se kot po naključju znašli na 
gradbišču in modrovali: »A bo?« 

In ko danes »končno je«, bi se 
Gmajnarji želeli zahvaliti vsem, ki so 
omogočili, da bodo naše poti v pri-
hodnje lažje in lepše. Najprej vsem 
izvajalcem in njihovim delavcem. V 
skoraj nemogoče vročem poletju so 
vsak dan znova vztrajali. Vse prema-
lo se zavedamo, kako žlahten poklic 
opravljajo – gradijo nam domove, 
šole, bolnišnice, ceste, mostove … Če 
je že nekdo iz Mislinjske doline vsem 
tem ljudem odvzel njihovo dostojan-
stvo, potem je čas, da jim ga vrnemo. 
Zahvalili bi se tudi vsem lastnikom 
sosednjih zemljišč, ki so prenašali 
naše stranske poti in parkiranje na 
njihovem travniku. Posebna zahva-
la tudi svetnikom Mestne občine 
Slovenj Gradec, še posebej Zdravku 
Krajncu, in Vaški skupnosti Stari trg 
ter njenemu predsedniku Antonu 
Ješovniku. Seveda pa bi se na koncu 
radi zahvalili tudi vsem zaposlenim 
na Mestni občini Slovenj Gradec 
in županu, ki so nam prisluhnili in 
omogočili, da tudi naša soseska zaži-
vi v prenovljeni podobi. 

In kaj ostane nam Gmajnarjem? 
To, da ostanemo tako povezani in da 
prenovljene ceste ne izrabimo za po-
ligon hitrostne vožnje … 

V imenu vseh Gmajnarjev zapisala
Karla Zajc Berzelak 
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Da cesta ne bi bila poligon 
hitrostne vožnje

O prenovljeni cesti na Gmajni

Invalidom so bile odvzete pravice 
in ugodnosti, ki so jim že pripa-

dale. Zato ti sporočajo oziroma zah-
tevajo od države tudi, da mora le-ta 
dosledno upoštevati Konvencijo o 
pravicah invalidov in slogan Nič o 
invalidih brez invalidov.

Na že 29. Planinskem dnevu invalidov 
3. avgusta na Kopah se je zbralo več kot 
2500 invalidov, ki so prišli iz 30 društev 
članic Zveze delovnih invalidov Sloveni-
je. Prisotni so bili tudi številni gostje iz 
raznih institucij in organizacij. 

Invalidi pričakujemo oziroma zah-
tevamo, da država Konvencijo, ki jo je 
podpisala, spoštuje in implementira, 
da sprejema protidiskriminacijsko za-
konodajo, spodbuja pozitivno javno 
podobo invalidov, razvoj in uporabo 
podporne tehnologije ter, kar je naj-
pomembnejše, da je invalidnost in-
tegrirana v vse relevantne politike in 
da se država dosledno drži zaveze iz 
Konvencije o temeljitem posvetovanju 
z reprezentativnimi predstavniki inva-
lidov v vseh procesih odločanja, ki se 
nanašajo na invalide.

Za vse udeležence srečanja je Dru-
štvo invalidov Slovenj Gradec pripravi-
lo pester kulturni in zabavni program, 
v katerem so nastopali: Ljudske pevke 
Lastovke, harmonikar Blaž Jamni-
kar Pukl in skupina Tower Pancers iz 
Brestanice, za veselo razpoloženje pa 
je poskrbel tudi ansambel Smeh. Or-

ganizirane so bile tudi športne igre, ki 
jih je vodil Tone Garb; najboljši trije v 
posamezni panogi – v metanju krogel 
in alke –  so prejeli pokale. Tudi na 
najstarejše udeležence iz posameznih 
društev se ni pozabilo, saj so vsi prejeli 
darila – izdelke, ki so jih izdelale naše 
udeleženke v delavnicah ročnih del. 
Bila je še sv. Maša, ki sta jo darovala 
škof dr. Jože Smej v pokoju in šentiljski 
župnik Tine Tajnik.

Čeprav je bilo to srečanje invali-
dov namenjeno predvsem druženju, 
sklepanju novih prijateljstev ter spro-
ščenosti in dobremu počutju, so se na 
prireditvi zvrstili številni govorci, ki so 
spregovorili o aktualnih zadevah, ki se 
nanašajo na invalidsko problematiko 
današnjega časa.

Predsednik ZDIS Drago Novak je 
v svojem nagovoru dejal, da je Zveza 
delovnih invalidov Slovenije pred sko-
raj 10. leti dala pobudo za vključitev 
invalidnosti v 14. protidiskriminacijski 
člen Ustave. V zvezi z slednjim je takra-
tni izvršni direktor Evropskega inva-
lidskega foruma Stefan Troemmel, ob 
obisku Slovenije, našo državo označil 
kot dober zgled načela, da je najboljše 
zagotovilo za dobro invalidsko politi-
ko – močno invalidsko gibanje. V letih 
od tedaj pa se je marsikaj spremenilo 
in recesija oziroma finančna kriza je le 
še pospešila in razgalila procese, ki so 
posledica post-ideološke dobe in glo-
balizacije in v katere sodi tudi konec 

obeh modelov državne blaginje, kakr-
šno smo poznali doslej. Sodobni mo-
del invalidnosti definira kot vprašanje 
človekovih pravic in v tem nadgrajuje 
socialni model invalidnosti. 

Podal je aktualen problem: država 
uvaja davek na nepremičnine; ker drža-
va ni enovit organizem, na Ministrstvu 
za finance seveda ne vedo, kar vedo na 
MDDSZ, namreč, da potrebujejo gibal-
no ovirani povprečno 30 % več bivalne 
površine. S tem so torej zaradi svoje 
invalidnosti, in ne po lastni krivdi, že 
na nek način penalizirani in zdi se po-
šteno in pravično, da bi bili vsaj v tem 
delu proporcionalno oproščeni davka 
na nepremičnine. 

Izrazil je obžalovanje, da Slovenija 
kljub jasni zavezi o sodelovanju septem-
bra naj ne bi imela svoje delegacije na sre-
čanju na visoki ravni OZN o invalidnosti 
in razvoju, kjer je tema ravno vključeva-
nje invalidov v razvojni okvir po letu 
2015. V nadaljevanju govora je še dejal, 
da invalidom zagotavljati nek socialni 
minimum namreč še zdaleč ni dovolj in 
da invalidi niti ne želimo biti objekt do-
brodelnosti, predmet usmiljenja, temveč 
terjamo enakopravno vključevanje v vse 
pore družbe. Aktivna participacija inva-
lidov v javnem in političnem življenju je 
tudi cilj in slogan mednarodnega dneva 
invalidov. Tu pa žal naletimo na ovire, ki 
jih je bistveno težje odpraviti kot fizične 
bariere, namreč na stereotipe, predsodke 
in žal tudi diskriminacijo, posledica pa je 
med drugim tudi bistveno višja stopnja 
brezposelnosti invalidov v primerjavi z 
ostalo populacijo. 

Od gostov sta poleg županov Občine 
Mislinja in MO Slovenj Gradec spre-
govorila tudi dr. Anton Bebler, redni 
profesor na Fakulteti za družbene vede 
Univerze v Ljubljani, in Dragice Bac, 
generalna direktorica Direktorata za 
invalide, vojne veterane in žrtve vojnega 
nasilja na Ministrstvu za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti. 

Stanislava Tamše,
predsednica DI Slovenj Gradec

Ne želijo biti predmet usmiljenja
Vseslovensko srečanje invalidov na Kopah

Pisana jesen v Starem trgu

Četrtne skupnosti Stari trg-mesto,
Center, Štibuh

8. leto zapored v Starem trgu sla-
vijo prihod letnega časa, ki pri-

naša številne darove narave. Četrtne 
skupnosti Stari trg-mesto, Center in 
Štibuh, Društvo kmetijskih inženir-
jev in tehnikov Koroške ter Kulturno 
društvo Stari trg so na vrtu ob Kul-
turnem domu pripravili celodnevni 
festival z jesenskimi pridelki. Priredi-
tev, ki so jo poimenovali Pisana jesen 
v Starem trgu, so vključili v prazno-
vanje občinskega praznika Mestne 
občine Slovenj Gradec.

Buče so bile zastopane predvsem z 
bučnim oljem, oranžno barvo pa je 
letos na festival prinesel korenček. 
Obiskovalcem so bile na voljo doma-
če dobrote, organizatorji so kuhali 
krompirjevo »župo«. Za ustvarjalne 
je bila dopoldne na voljo delavnica 
tiskanja jesenskih motivov na tekstil, 
popoldne pa delavnica oblikovanje 
šopkov iz javorjevih listov. Pisana je-
sen 2013 se je zaključila s kulturnim 
programom. 

Tatjana Krejan Košan

V prijetnem okolju nekdanje 
snovne šole pri bolnišnici, da-

nes srednje šole na Gosposvetski 
cesti v Slovenj Gradcu, se je zbrala 
druščina sošolcev generacije 1963. 
Natanko 50 let je od tega, ko so šol-
ske klopi zapustili ravno v tej hiši, ki 
ima danes skoraj v celoti novo podo-
bo. »Zadovoljstvo je veliko, ko se po 
petdesetih letih usedeš v šolsko klop 
razreda, ki si ga pred davnimi leti 
zapustil,« je povedal Jože Potočnik. 

Po uvodnem pozdravu organizator-
ja je vse prisotne prisrčno nagovoril 
in pozdravil gostitelj, ravnatelj gim-
nazije mag. Stane Berzelak. V pro-
gramu je bila kratka predstavitev so-
šolcev in profesorjev, med katerimi 
še vedno ostajajo vezi. V večini so si 
svoja življenja in domove uredili po 
raznih krajih Slovenije in tujine. Kar 
nekaj jih ni več med njimi, zato so 
se zbrani z minuto molka poklonili 
spominu na že pokojne profesorje in 
sošolce. Tudi nagovora razrednikov 
Vide Planinšec in Jožeta Leskovarja 
sta dala dogodku poseben čar. Za 
kulturni prispevek pa je učenka 5. 
razreda OŠ Žana Lukanc zaigrala na 

prečno flavto dve Puciharjevi sklad-
bi. Seveda brez obujanja spominov 
na šolske dni in dosedanjih pet sre-
čanj ni šlo, saj so si imeli nekdanji 
zbrani učenci kar veliko za povedati. 
Jože Potočnik pravi, da so veseli, da 
imajo v svoji sredini Jožeta Lesko-
varja in Janeza Koleriča, oba med-
narodno znana glasbena umetnika. 

»Pred odhodom je zbranim pri-
jazni ravnatelj mag. Stane Berzelak 
razkazal vse obnovljene prostore 
šolskega poslopja s telovadnico. Po 
skupnem fotografiranju pred starim 
vhodom še stare šole smo si sošol-
ci na vabilo prof. Jožeta Leskovarja 
ogledali odlično urejeno rojstno hišo 
skladatelja Huga Wolfa na Glavnem 
trgu. Sam kot pobudnik in organiza-
tor ureditve je do podrobnosti pred-
stavil življenje in delo skladatelja, za 
kar so mu bili vsi zbrani zelo hvale-
žni. Druženje seveda s tem ni bilo 
končano. Nadaljevalo se je z dobrim 
kosilom ob kozarcu rujnega v gosti-
šču Murko, kjer smo si obljubili po-
novno srečanje ob primerni obletni-
ci,« je zaključil Jože Potočnik, poleg 
Vide Marošek organizator srečanja. 

Ajda Prislan 

Jubilejno srečanje sošolcev 1963
Nekdanja osnovna šola v Slovenj Gradcu

http://www.mojaobcina.si/slovenj-gradec



Ko smo se bližali dnevu odhoda 
na olimpijado, je napetost vse 

bolj naraščala. Upravičeno, saj smo 
bili del slovenske gasilske reprezen-
tance, ki je v svetu med najbolj ce-
njenimi. Nastop na olimpijadi pa je 
velika čast za vsakega posameznika. 
Optimizem smo gradili na zadnjih 
treningih pred odhodom, saj smo se 
približali časom najboljših ekip. Na 
naši strani pa so bile tudi izkušnje. 

PGD Pameče-Troblje je društvo, ki je 
v svoji več kot 90-letni tradiciji pustilo 
izjemen pečat v svetu gasilstva. Najve-
čji poudarek društvo daje vzgoji mla-
dih gasilcev, ki so izjemno aktivni na 
vseh področjih. V svoji izjemno bogati 
zgodovini se lahko pohvalimo z izje-
mnimi rezultati na državnih in med-
narodnih tekmovanjih; imamo več 
državnih naslovov, olimpijski naslov 
ter olimpijski podnaslov, v letu 2013 
pa je enota mladink na gasilski olim-
pijadi v Franciji (Mulhouse) uspela 
ubraniti olimpijski naslov iz prejšnje 
olimpijade ter s tem poskrbela za še en 
vrhunski dosežek. Dvakrat zapored 
stopiti na vrh sveta je nekaj, kar so sa-
nje mnogih. Da pa ima ta uspeh še ve-
čjo težo, je potrebno poudariti, da smo 
priprave na olimpijado začeli mnogo 
pozneje kot ostale ekipe udeleženk.

Sledil je manjši šok − kako sesta-
viti ekipo, treninge, da v tako krat-
kem času pridemo na podoben nivo 
kot leta 2011, ko smo imeli na raz-

polago več kot pol leta priprav.
Zagotoviti smo morali tudi finančna 

sredstva, organizirati logistiko, pripra-
viti poligon in še veliko drugih stvari, 
ki na koncu sestavijo celoten mozaik. 
Še drugič smo dokazali, da zmoremo. 
Vse napore smo vložili v delo, hkrati pa 
skrbeli, da sta v ekipi vladala sproščeno 
vzdušje in želja po napredku.

18. julij bo z zlatimi črkami zapi-
san v zgodovino društva. Punce so na 
nastopu pokazale izjemen karakter. 
Sproščeno in suvereno so opravile z 
vajo, nato pa še odlično odtekle štafe-
tni tek. Ko je zadnja ekipa opravila z 
nastopom, smo se zavedli, da smo še 
drugič postali olimpijski prvaki. Pri-
čelo se je rajanje, v domači vasici so 
vaščani vrteli Golico. 

Solze sreče, ponos … Težko je opi-
sati, kako velika stvar se je zgodila. 
Sprejem mladink je bil veličasten, kar 
si prvakinje tudi zaslužijo. Na koncu bi 
se še enkrat zahvalili vsem, ki so nam 
pri tem pomagali − vodstvo društva, 
donatorji, starši, trenerji, navijači, Ga-
silska zveza Slovenije, Gasilska zveza 
Mislinjske doline, MO Slovenj Gradec, 
brez vas tega uspeha ne bi bilo. Skupaj 
smo ustvarili krasno ekipo, ki je pun-
ce ponesla na najvišjo stopničko. Upaj-
mo, da bo leta 2015 zgodba podobna, 
ko se bodo punce še tretjič borile za 
vrh gasilske mladinske olimpijade.

Andrej Hodnik, 
mentor ekipe 

Pol stoletja že je nekdanji 
Umetnostni paviljon, se-

danja Koroška galerija likovnih ume-
tnosti, v središču družbenega in ožje 
kulturnega življenja v mestu ob Misli-
nji. S kontinuiranim mednarodnim 
razstavnim programom, z matično 
vlogo pri promociji domačih koroških 
umetnikov ter dokumentiranjem in 
zaščito likovne dediščine v Koroški 
krajini je sedežni občini in mestu na-
dela identiteto, ki je prepoznavna ne 
le v nacionalnih okvirih, temveč tudi 
širše preko meja domovine. Skupaj s 
Koroškim pokrajinskim muzejem kot 
sestrsko institucijo regionalnega zna-
čaja in z drugimi pomembnimi občin-
skimi kulturnimi zavodi, kakršna sta 
Kulturni dom in Knjižnica Ksaverja 
Meška, je Slovenj Gradcu ustvarila 
status živahnega kulturnega sredi-
šča, ki mu ga mnogi kraji po Sloveniji 
in onstran meje zavidajo, obenem pa 
je ponudil priložnost za oblikovanje 
strategije kulturnega turizma. 

Naše mesto je bržkone premajhno, da 
bi se lahko enakomerno razvijalo na 
vseh področjih družbenega življenja, 
zato je poleg uravnoteženega gospo-
darskega in podjetniškega razvoja ter 
ob regijski bolnišnici in šolskem cen-
tru ob upoštevanju geografsko ugo-
dne obmejne lege bržkone prav kul-
tura priložnost za specifičen prihodnji 
razvoj. A za kaj takega sta potrebni 
vizionarsko prepoznavanje ustreznih 
prioritet in načelna odločitev vseh 
(političnih) subjektov v mestu in ob-
čini, da usmerjeno prilagodijo tudi 
potrebne finančne sheme, vključno z 
možnostmi, ki jih ponuja črpanje fon-
dov Evropske unije.

Nova spodbuda za premislek o bo-
dočem (prioritetnem?) kulturnem ra-
zvoju Slovenj Gradca je bilo partner-
sko sodelovanje pri projektu Evropska 
prestolnica kulture Maribor 2012, 
s katerim smo bolj kot ne uresničili 
cilje, ki resnici na ljubo tudi niso bili 
zastavljeni pretirano visoko. A kot 
kaže niti relativni uspeh projekta ni 
prebudil resnejše razprave v občin-
skem svetu, kjer se kujejo strategije 
za prijaznejšo skupno bodočnost. Še 
več: med demokratično izvoljenimi 
predstavniki ljudstva se vse pogoste-
je slišijo komentarji, ki opozarjajo na 
prevelike apetite kulture, kar na pa-
met pa se populistično opleta z never-
jetnimi številkami, s katerimi naj bi 
kulturniški programi zajedali občin-
ski proračun. V prepričanju, da slo-
venjgraška kultura pridobi veliko več 
denarja za vzdrževanje infrastrukture 
in izpeljavo svojih projektov iz drugih 
virov, kot pa jih namenja proračun 
Mestne občine, bom v nadaljevanju 
navedel nekaj primerljivih številk iz 
letnih finančnih poročil Koroške ga-

lerije likovnih umetnosti za preteklo 
mandatno obdobje direktorja v letih 
2008–2012. Vsi podatki so seveda jav-
ni in vsak trenutek dostopni v arhivih 
Mestne občine Slovenj Gradec.

Številke iz letnih finančnih 
poročil Koroške galerije 
likovnih umetnosti

Koroška galerija likovnih umetno-
sti (KGLU) je podobno kot Koroški 
pokrajinski muzej pomemben člen 
slovenske muzejsko-galerijske mreže, 
ki s pridobitvijo ustreznega poobla-
stila (koncesije) izvaja državno javno 
službo varovanja premične kulturne 
dediščine. Pretežni delež letnega pro-
računa KGLU zategadelj zagotavlja 
Ministrstvo za kulturo Republike 
Slovenije. V številkah za leto 2008 to 
izgleda takole: letni prihodki galerije 
so znašali 367.701 €, od tega je bil delež 
ministrstva 326.831 € ali 88,9 % vseh 
sredstev. Delež MO skupaj je dosegel 
višino 24.237 €, pri čemer je šlo 9.809 
€ za plačo koordinatorice programov 
EPK, ki pa je bila v galeriji zaposlena 
le formalno, saj je imela pisarno (tudi 
v vseh naslednjih letih) v občinski 
stavbi v Rotenturnu in je tako nepo-
sredno delala za občinsko upravo. 
Plače vseh ostalih zaposlenih pokriva 
Ministrstvo za kulturo, pri čemer je 
– zgolj za ilustracijo – neto plača di-
rektorja v 45. plačnem razredu aprila 
2008 znašala 1.666,52 €. Za program 
je MO v letu 2008 prispevala 11.843 €, 
iz naslova amortizacije (MO Slovenj 
Gradec je lastnica vseh nepremičnin 
in osnovnih sredstev, s katerimi upra-
vlja KGLU) pa 2.585 € (prepotrebna 
sredstva za nujno nabavo centralnega 
računalniškega serverja v višini 4.500 
€ so bila z aneksom k letni pogodbi 
pridobljena od Ministrstva za kultu-
ro). Lastnih prihodkov iz vstopnin, 
prodaje storitev na trgu in z donacija-
mi je bilo za 16.633 €.

V letu 2009 se je ob občutnem pove-
čanju sredstev Ministrstva za kulturo 
(364.960 €, od tega 10.000 € za odkupe 
umetnin za zbirko, ki jih MO nikoli ni 
sistemsko sofinancirala) delež Mestne 
občine zmanjšal, saj je znašal 19.932 € 
(od tega 5.012 € za plačo koordinatorice 
EPK pred odhodom na porodniški do-
pust). Nekoliko višja je bila tudi april-
ska neto plača direktorja (1.715,14 €), ki 
se je nato do aprila 2012 blago poveče-
vala do 1.770,75 €, v naslednjem letu pa 
je zaradi varčevanja v marcu 2013 zdr-
snila na 1.725,18 €.

Naslednje leto od 15. junija dalje je 
v matičnih stavbah galerije in muzeja 
potekala prenova prostorov s sredstvi, 
ki jih je v okviru projekta Oživljeni 
zven preteklosti in v luči priprav na 
program EPK Mestna občina namen-
sko v celoti pridobila na državnem 

razpisu za kulturniško infrastrukturo 
(iz t. i. strukturnih skladov). Mini-
strstvo je tudi v letu 2010 v letni bu-
džet prispevalo 87,3 % sredstev, MO 
pa skupno 31.562 €, od tega 18.850 € 
za plačo koordinatorja EPK, 9.426 € 
za program, 2.594 € amortizacijskih 
sredstev za investicijsko vzdrževanje 
in simboličnih 692 € za t. i. program 
javnih del. Lastni prihodek galerije je 
znašal 32.887 €, od tega je bilo 25.000 
€ po pogodbi z zavodom Maribor 
2012 za priprave za EPK. Mestna obči-
na predvidenega deleža po tej pogodbi 
v tem letu ni prispevala.

V letu 2011 so se sredstva mini-
strstva zopet povečala na 356.762 €, 
medtem ko je Mestna občina prispe-
vala 46.269 € (tripartitna pogodba z 
ministrstvom, ki jo predvideva ure-
sničevanje določb Zakona o uresni-
čevanju javnega interesa v kulturi, je 
predvidevala občinski delež v viši-
ni 87.308 €, kar pomeni indeks 53), 
od tega je bila zopet večina sredstev 
(25.196 €) namenjena plači koordi-
natorice EPK s pisarno v Rotenturnu. 
Lastni prihodek galerije z deležem za-
voda Maribor 2012 je znašal 26.596 €. 
S temi sredstvi smo pokrivali tudi ne-
katere nujne investicijske stroške pri 
prenovi galerije (nov protipožarni in 
protivlomni sistem, panoji in predelne 
stene v velikem razstavnem prostoru), 
saj je bil projekt Oživljeni zven pre-
teklosti namenjen predvsem obnovi 
rojstne hiše Huga Wolfa in komple-
tni prenovi Koroškega pokrajinskega 
muzeja z novimi pisarnami na nekda-
njem podstrešju, galerija pa je morala 
denimo stroške obnove vseh instalacij 
poravnati s sredstvi iz drugih virov. 

Leto uresničevanja programa v 
okviru projekta Evropska prestolnica 
kulture Maribor 2012 je bilo seveda 
v vsebinskem in finančnem smislu 
posebno. Galerija je od zavoda Mari-
bor 2012 pridobila 90.000 €, od par-
tnerjev pri posameznih projektih, od 
sponzorjev in iz lastnih prihodkov 
pa še dodatnih 69.816 €. Delež Me-
stne občine, ki ga je morala zagotoviti 
zaradi izpolnjevanja obveznosti po 
pogodbi z zavodom Maribor 2012, 
je bil 103.310,99 € (od tega 4.808 € za 
javna dela in 1.629 € za investicijsko 
vzdrževanje), pri čemer se je polovica 
teh sredstev v skladu z internim do-
govorom prek računa galerije prelila 
k drugim izvajalcem splošnih storitev 
za EPK v Slovenj Gradcu, medtem ko 
galerija sama od njih neposredno ni 
imela učinkov.

Pod črto lahko seštejemo, da je MO 
Slovenj Gradec v budžet Koroške ga-
lerije likovnih umetnosti v preteklih 
petih letih vložila 225.302 € ali 10,1 % 
vseh porabljenih sredstev za izvaja-
nje načrtovanih programov, od tega 
58.867 € za plačo koordinatorice EPK, 
formalno zaposlene v galeriji, vendar s 
pisarno na Mestni občini, in za Mestno 
občino. Več kot polovico tega zneska, 
torej 103.310,99 €, je Mestna občina 
prispevala v posebnem letu EPK-ja. 

Ali je res mogoče reči, da je bogata 
kultura, ki se tradicionalno odvija v 
mestu med Uršljo in Pohorjem, pre-
draga za občinski proračun? Predraga 
bo vselej za tistega, ki v njej ne prepo-
zna dodane vrednosti in nikakršne 
priložnosti za prihodnost. Seveda pa 
je življenje v skupnosti vedno mogoče 
peljati na dva načina: s smelo vizijo, 
ki prepoznava razvojne potenciale, 
ali pa z zagotavljanjem minimalnega 
bivanjskega standarda urejenih parki-
rišč in (slabo) asfaltiranih cest, v kate-
rem občani poleg urejanja zelenice ob 
družinski hišici umirjeno opravljajo le 
še dnevni obred obiska v katerem od 
(pre)številnih nakupovalnih centrov. 

Marko Košan
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Mladinke ubranile 
olimpijski naslov

PGD Pameče-Troblje

Koroška galerija likovnih 
umetnosti v številkah

O kulturnem razvoju

1. septembra je v Ljubečni potekala 
že 33. tradicionalna Zlata har-

monika Ljubečne, ki je eno najpre-
stižnejših in največjih tekmovanj za 
diatonično harmoniko na svetu. Veli-
ko finalno tekmovanje je gostilo 4 tek-
movalce v starostni kategoriji Junior, 7 
tekmovalcev v 1. kategoriji, 17 tekmo-
valcev v 2. kategoriji, enega tekmoval-
ca v 4. kategoriji ter 15 tekmovalcev v 
starostni kategoriji Veterani.

V finalni del tekmovanja sta se uvr-
stila dva učenca Šole harmonike Ro-
šer ter dosegla odličen uspeh. Dese-
tletni Blaž Jamnikar Pukl iz Slovenj 
Gradca je prejel zlato plaketo v kate-
goriji Junior, Martin Golič iz Pameč 

pa je slavil kot absolutni zmagovalec 
velike Zlate harmonike Ljubečne 
2013. Program za prestižno tekmova-
nje sta pripravila pod vodstvom men-
torja Klemna Rošerja. (AP) 

Martin Golič absolutni 
zmagovalec velike 
Zlate harmonike

Ljubečna 2013 

Vedno več ljudi pri nas in po sve-
tu spoznava, da družba potro-

šništva ali bolje rečeno potratništva 
ne vodi v pravo smer ter da gospo-
darska rast in rast BDP na račun 
narave in človeka nista prava poka-
zatelja uspeha neke države, kaj šele 
resnične sreče posameznika.

Več o tem in o rešitvah, ki so usmer-

jene k sreči za vse, lahko najdete v 
zanimivih brezplačnih publikaci-
jah, ki vas čakajo v Zelenem info 
središču v mestni pasaži v Slovenj 
Gradcu. Obenem vas prijazno va-
bimo, da sodelujete pri ustvarjanju 
»zelenih informacij« s svojimi ide-
jami, oglasi, predlogi in podobnim.

Ekološko društvo SG

Zaživimo srečno in odgovorno 

Ali je res mogoče reči, da je bogata kultura, ki se tradicionalno odvija v 
mestu med Uršljo in Pohorjem, predraga za občinski proračun?

Od leve proti desni: Blaž Jamnikar Pukl, 
Klemen Rošer, Martin Golič

Blaž Jamnikar Pukl je prejel zlato plaketo v kategoriji Junior



Kljub počitniškemu vzdušju in 
poletnim temperaturam je bilo 

delo v projektu MicroCraft v pol-
nem zagonu. Vodilni partner Javni 
zavod Koroško višje in visokošolsko 
središče skupaj z ostalimi partnerji 
iz Avstrije, s Češke in iz Slovenije že 
pripravlja učni material in program 
samostojnega učenja za proizvajalce 
domačih in umetnostnih obrti.

Projekt MicroCraft, ki je akronim 
projekta Holistic Marketing for 
Micro-enterprises in the Handicraft 
Sector, se je pričel izvajati novembra 
2012, nastal pa je v okviru programa 
Leonardo da Vinci – Prenos inovacij.

Poleg programa samostojnega 
učenja, ki je že v pripravi in bo glede 
na opravljene analize prilagojen spe-
cifičnemu socialnemu in kulturnemu 
okolju posameznih partnerjev, se v 
okviru projekta vrstijo tudi mnoge 
druge aktivnosti. Med drugim so 
partnerji posneli že kar nekaj filmčk-
ov, ki so objavljeni na YouTube kana-
lu MicroCraftEU (povezava: http://
www.youtube.com/microcrafteu), v 
mesecih juniju in juliju pa izvajajo 
tudi intervjuje s proizvajalci doma-
čih in umetnostnih obrti. Namen 
le-teh je ugotoviti njihova specifična 
področja zanimanja oz. področja, na 
katerih po lastnem mnenju najbolj 
potrebujejo pomoč.

Glavni cilj projekta je izvedba sek-
torskega prenosa v vsaki izmed par-
tnerskih držav, kjer se bosta že uspe-
šno uveden koncept samostojnega 
učenja in spletni učni program, ki je 
bil v osnovi razvit za kmetice, prilago-

dila v material za tečaje samostojnega 
učenja za mikropodjetja, ki delujejo 
na področju umetnostnih in domačih 
obrti. Prenos materiala samostojnega 
učenja iz že izvedenega projekta Ho-
listic Marketing for Women Farmers 
na sektor umetnosti in obrti bo omo-
gočal izbrani ciljni skupini pridobiti 
znanje na področju marketinga.

Veliko mikropodjetij se namreč 
sooča s problemi, kako vstopiti na 
trg ali kako promovirati svoje iz-
delke. Še posebej v sektorju obrti la-
stniki mikropodjetij pogosto nimajo 
priložnosti pridobiti znanja s podro-
čja marketinga, ki bi jim omogočilo 
boljše poslovanje.

Novonastali program samostoj-
nega učenja Micro Marketing for 
Producers of Handicraft products – 
Self-Learning Programme se bo osre-
dotočal na marketing kot celoto, najti 
pa ga bo moč na spletni strani projek-
ta www.micro-craft.eu, ki bo začela 
delovati v marcu 2014, ko bo pripra-
vljen učni material. Učni program 
bo preveden v jezike vseh partnerjev 
projekta, torej češčino, nemščino in 
slovenščino, pa tudi angleščino. 

Maja Kitano

Če sem prav poučen, je 
Slovenija edina evrop-

ska država, ki je dan Luthrovega 
razglasa 95 točk, s katerimi je pro-
testiral zoper trgovanje z odpustki 
in tako, kar je bolj pomembno, z od-
rešenjem, kakor ga je že davno prej 
vpeljala rimska cerkev, posebej pa 
še v času zidave mogočne cerkve sv. 
Petra, razglasila za državni praznik. 

Tega ni naredila Nemčija, čeprav se je 
to zgodilo na Nemškem, ne Češka, če-
prav so se začetki reformacije z Janom 
Husom, kljub dani besedi katoliškega 
vladarja med koncilom v Konstanci 
sežganim na grmadi, tam pojavljali 
že dobro stoletje prej, tudi ne Švica, 
kjer imamo opraviti kar z dvema re-
formacijskima šolama, Zwinglijevo 
in Kalvinovo, ne Anglija, ki je tudi 
že davno pred Luthrom dala velike-
ga reformatorja in prevajalca Svetega 
pisma Wyclifa, ki je imel to srečo, da 
je katoliško grmado prehitel s smrtjo, 
čeprav njegovo telo stoletje pozneje 
ni moglo uiti kazenskemu izkopu in 
sežigu na grmadi. V nobeni od ome-
njenih držav namreč ni tolikšnega 
soglasja o pravilni poti teh, ki jim 
zgodovina pravi „reformatorji”, da bi 
država ta spominski dan mogla raz-
glasiti za državni praznik, se pravi 
za praznik vseh svojih državljanov. 
Evropa ima eno samo državo takega 
verskega soglasja, takega navdušenja 
za evangelij, ki je bil osrednji predmet 
in smisel verske reformacije, tolikšne 
pobožnosti: Slovenijo! Kako tudi ne, 
saj je ne samo slovenska država, am-
pak vse, kar je slovenskega, začenši z 
imenom, sad Trubarjevega oznanje-
vanja in dela njegovih učencev.

Bolj zadržani opazovalci ugovarja-
jo, da moralno, pravno, vzgojno, kul-
turno, umetniško, politično in gospo-
darsko stanje v Sloveniji ne kaže prav 
nobenih znakov kakršne koli poveza-
nosti z duhom in vsebino Trubarjeve-
ga dela, razen na slovenskem kovancu 
za en evro z napisom STATI INU OB-
STATI, za katerega samo še nekaj sto 
novorojenih kristjanov ve, iz katerega 
konteksta je vzet in kaj v celoti Tru-

barjevega besedila pomeni. Nekateri 
teh opazovalcev se celo spogledujejo 
z zarotniško teorijo. Nekdanji „tova-
riši” naj bi v zgodovinsko uglednem 
imenu, če že ne tudi v duhu in pome-
nu reformacije, našli svoje novo du-
hovno pribežališče.

Sam se nagibam k razlagi, ki je pre-
prosta in manj moralno obtožujoča. 
Predlagatelji tega državnega praznika 
mogoče niso vedeli, kaj reformacija 
pomeni, ne v smislu besedne in ne v 
smislu zgodovinske razlage, še toliko 
manj pa v smislu verskega duha in do-
gajanja, ki za vsem tem tiči. 

Beseda reformacija prihaja iz latin-
ske besede forma – oblika in glagola 
formare – oblikovati ter iz prepozicije 
re- z dvojnim pomenom. Pomeni lah-
ko kakor slovenski pre- (re-formirati 
– pre-oblikovati) ali pa v smislu zno-
va, nazaj (kakor re-akcija – vzvratna 
akcija), če gre za reformo kot vzposta-
vitev nekdanje, prejšnje oblike. Kadar 
govorimo o političnih reformah ali o 
reformah na raznih področjih, kakor 
v šolstvu, zdravstvu, kmetijstvu ipd., 
tedaj navadno mislimo na preobliko-
vanje, skratka na nekaj novega. Take 
reforme so pozitivna alternativa revo-
lucijam in uporom. Kadar pa govori-
mo o reformaciji (to pomeni: celovit 
sistem potrebnih reform) v verskem in 
cerkvenem smislu, tedaj gre dejansko 
za vrnitev v začetno, izvirno stanje 
stvari. Cilj vseh reformatorjev je bil vr-
niti cerkev, kakršna je bila tedaj v na-
ših krajih rimska, k njenemu začetku, 
ki je v Kristusu, drugače povedano, 
nazaj k neponarejenemu evangeliju.

In tu imam slabo novico za vse, ki 
se skušajo rešiti v katakombo umetno 
obnovljenega in čaščenega spomi-
na na reformacijo. Luthru je to, kar 
je hotel bistvenega, in to velja tudi 
za našega Trubarja, povsem uspelo. 
Ljudstvu je dal Božjo besedo v njego-
vem jeziku, nauk je očistil poganskih, 
filozofskih in teoloških primesi, spet 
so pridigali ljudem evangelij, kakor 
je bil napisan. Nihče od reformator-
jev ni hotel razdeliti tedanje rimske 
cerkve, hoteli so jo reformirati. Niso 
reformatorji šli iz rimske cerkve, da bi 

ustanovili vsak svojo, ampak je papež 
preklel in izobčil reformatorje in tako 
razdelil cerkev. Kakor so imeli Luther, 
naš Trubar in drugi prav v temeljni 
zahtevi, da se je treba vrniti k evan-
geliju, in so v tem tudi uspeli, pa so 
se vsi reformatorji temeljito zmotili v 
presoji, da bi se cerkev Rima v smislu 
izvirnega pomena besede reformacija 
dala prenoviti, da bi zvesto oznanjala 
Kristusove besede.

Reformacija pa bi bila zavožena 
stvar celo, če bi uspela. Problem vere 
in cerkve namreč ni forma, torej obli-
ka, na katero tako formacija kakor 
tudi reformacija ciljata, ampak zve-
stoba Kristusovemu nauku. Rimska 
cerkev se ni pregrešila s tem, da je pri-
vzemala vedno nove oblike, in to dela 
še naprej, prav tako pa je ne bi bilo 
mogoče „popraviti”, če bi jo vrnili v 
prvotno obliko, o kakršni beremo v 
Apostolskih delih. Spridila se je s tem, 
da je začela segati v samo bistvo Jezu-
sovega nauka in tako spreminjala vse-
bino verovanja in se izneverila njego-
vemu bistvu. Oblika, ki se je pri tem 
spreminjala, je samo zunanji znak 
notranjega in vsebinskega odpada. 
Zato prava, odrešilna pot ne more biti 
vračanje v nekdanje oblike, čemur po 
latinsko rečemo reformacija, ampak 
vrnitev k vznožju Kristusovega orodja 
odrešenja, njegovega križa.

Kristjan, ki ga zanima samo eno, 
namreč Kristus, križani, kakor pravi 
apostol Pavel, bo pustil Rimu in Kon-
stantinoplu formacijo, kakršna že je, 
saj je ta povsem nepomembna za člo-
vekovo razmerje z Bogom, ki edino 
šteje. Prav tako pa bo pustil reforma-
cijo in uporabo ali zlorabo tega poj-
ma tistim, ki Boga ne poznajo, svoje 
zablode pa skušajo prikriti s plaščem 
nekega uglednega zgodovinskega poj-
ma, čeprav je tudi ta povsem nepo-
memben za človekovo razmerje z Bo-
gom. Razglasitev dneva reformacije se 
tako v osnovi ne razlikuje od razgla-
sitve že tedaj skvarjenega krščanstva 
pod cesarjem Teodozijem za državno 
vero tik pred koncem 4. stoletja.

Vinko Ošlak
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Reformacija v najbolj pobožni 
evropski državi …

31. oktober − dan reformacije

Kot smo v Glasniku že pisali in kot je najbrž znano večini občanov, pra-
znuje Mestna občina Slovenj Gradec svoj praznik 19. septembra. Izbor 

datuma seveda ni naključen, saj je prav na ta dan leta 1989 generalni se-
kretar OZN Pérez de Cuéllar Slovenj Gradcu podelil prestižni naziv 'mesto 
glasnik miru' (angl. Peace Messenger City).

V tokratnem Vox populiju smo naključne mimoidoče na slovenjgraških uli-
cah zato spraševali, kaj jim kot občanom pomeni ta naziv. Zanimalo nas je 
tudi, ali Slovenj Gradec dobro opravlja svoje poslanstvo glasnika miru in kaj 
bi bilo po njihovem mnenju še potrebno storiti za popularizacijo tega naziva v 
sami občini in v širšem slovenskem okolju. Objavljamo nekaj izjav. (AK) 

Simon Stopajnik (26 let, zgodovinar, Stari trg)
Z zgodovinskega stališča se mi zdi, da je ta naziv v pravih 
rokah; nenazadnje se je 2. svetovna vojna končala prav v naši 
bližini, na Poljani, kjer so bili maja 1945 izstreljeni zadnji na-
boji. Kasneje se je mirovniški duh v mestu krepil in povezal 
kulturnike, zgodovinarje in druge skupine ljudi, ki so leto za 
letom z različnimi dogodki širili mirovniško miselnost. Vsi 
ti napori so se obrestovali leta 1989, ko smo tudi formalno 

dobili naziv mesto glasnik miru. Menim, da je postal Slovenj Gradec prek teh 
prireditev in prizadevanj nekakšen simbol miru in zmage nad nacifašizmom, 
s čimer si je absolutno prislužil titulo. Sicer pa se mi tudi zdi, da nikoli ne mo-
reš dovolj poudariti pomena teh dogodkov in da bi bilo potrebno v to vlagati 
še več sredstev in energije. Zlasti pomembno je osveščanje mladine, pri kateri 
opažam, da pogosto ne ve, zakaj je Slovenj Gradec postal mesto glasnik miru. 

Barbara Fajmut (27 let, pomočnica vzgojitelja, Slovenj Gradec)
Sama sem ponosna na to, da živim v mestu, ki se lahko 
pohvali s tem nazivom. Mislim, da ga z vsemi dejavnost-
mi, ki se tukaj izvajajo, tudi upravičuje. Opažam, da se na 
občini zelo trudijo na tem področju. 

Suzana Duh (34 let, delno upokojena, Slovenj Gradec)
Po mojem mnenju je Slovenj Gradec mesto miru v pravem 
pomenu besede, saj ideja miru prežema dejavnosti, ki se tu 
odvijajo, s čimer mesto upravičuje naziv. Menim, da se na 
tem dela kar dosti; edino, kar bi bilo potrebno še storiti, je 
to, da se k sodelovanju še bolj pritegne mlade, ki jim je po-
trebno zagotoviti čim več priložnosti za medsebojno dru-
ženje, izmenjavo idej ipd.

Nevenka Plešej (34 let, ekonomistka, Slovenj Gradec)
Mesto glasnik miru je naziv, na katerega je Slovenj Gradec 
lahko ponosen. Kot občanki se mi zdi naziv še posebej po-
memben z vidika prepoznavnosti samega mesta znotraj 
Slovenije in v svetovnem merilu. Vem tudi, da je Slovenj 
Gradec ravno na podlagi svojega naziva pobraten z mnogi-
mi mesti po svetu, kar prav tako pripomore k njegovi pre-
poznavnosti. Sklepam, da tudi z vidika financ mesto zaradi 

tega pridobi kakšna sredstva, kar je prav tako pozitivno. To naše poslanstvo 
po mojem mnenju izvršujemo uspešno, saj je tema miru pogosto vključena v 
prireditve, ki se izvajajo v občini. 

Branko Rupčič (36 let, šofer, Slovenj Gradec)
Vsekakor sem zelo ponosen, da sem Slovenjgradčan. 
Glede na prireditve, ki se odvijajo v Slovenj Gradcu, se 
mi zdi prav, da mesto nosi ta naziv. S tovrstnimi dejav-
nostmi je po mojem mnenju smiselno nadaljevati tudi v 
prihodnosti. 

Silvester Kresnik (65 let, upokojenec, Slovenj Gradec)
Naziv mesto glasnik miru mi izjemno veliko pomeni, saj 
sem bil leta 1989 in tudi že prej intimno soudeležen pri pri-
dobivanju tega naziva. Osebno sem se na to temo pogovar-
jal celo z Janezom Drnovškom, takratnim predsednikom 
predsedstva bivše države. Slovenj Gradec se mora, zato da 
bi lažje in uspešneje izvrševal to poslanstvo, še bolj pove-
zovati z drugimi kraji v Sloveniji in v mednarodnem pro-

storu, kar sem pogosto poudarjal tudi na svojih poteh v tujini, denimo v 
Pekingu ob poletnih olimpijskih igrah leta 2008. 

Justina Mikec (80 let, upokojenka, Slovenj Gradec)
Menim, da Slovenj Gradec dobro opravlja svoje poslan-
stvo glasnika miru. Sicer bi se po mojem mnenju dalo 
narediti še kaj več, še posebej z vidika čistoče mestnega 
centra; lahko bi sproti pospravljali to listje, ki se nabira. 
Drugače pa sem prav ponosna, da smo uspeli pridobiti ta 
naziv; na tem je treba graditi tudi v prihodnje.

Slovenj Gradec − mesto 
glasnik miru

Vox populi

Projekt MicroCraft v polnem teku
Visoka šola za tehnologijo polimerov 

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
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Golažijada privabila 
1000 obiskovalcev

Praznik VS Gradišče

Zadnjo soboto v avgustu se je na 
Gradišču pri Slovenj Gradcu 

zgodila 14. golažijada v organizaciji 
Športno-kulturnega društva in Va-
ške skupnosti Gradišče. Golažijada je 
bila tudi letos zelo dobro obiskana, saj 
smo našteli več kot tisoč obiskovalcev, 
ki so uživali v dobrem golažu in dobri 
glasbi ansambla Donačka. V kuhanju 
golaža in različnih igrah se je pome-
rilo 8 ekip; skupni zmagovalec je bila 
ekipa Gradiške čebelice, najboljši 

golaž pa je skuhala ekipa Ose. Vaška 
skupnost je ob tej priložnosti podelila 
občinska priznanja za pomoč pri ra-
zvoju kraja. 

Organizatorji smo zelo veseli, da je 
tudi letošnja golažijada tako uspela, 
tudi na račun lepega vremena. Že 
sedaj vas vabimo na naslednjo, ki bo 
drugo leto, zadnjo soboto v avgustu. 
Se vidimo pri Proštu. 

Milan Čuješ

Slovenj Gradec, mesto miru, bo v 
oktobru gostil film, ki ga v tem 

mesecu po celem svetu predvaja dobi-
tnik nagrade za mir – Krog prijateljev 
Bruna Groeninga. 
Nagrado je Groeningu 23. maja letos v 
New Yorku podelila članica OZN − Sve-
tovna organizacija za mir (WPPS) − za 
prispevek k celostnemu zdravju in notra-
njemu miru ljudi ter za širjenje izjemnega 
prijateljstva v nemirnih delih sveta, kot 

so: Irska, Bližnji vzhod, črta med Grki in 
Turki itd. Krog prijateljev Bruna Groe-
ninga že več kot 30 let po vsem svetu širi 
učenje Groeninga, ki je za časa svojega 
življenja trdil: »Neizceljivo ne obstaja!« in 
po duhovni poti pomagal do ponovnega 
zdravja mnogim ljudem, tudi »neozdra-
vljivo« bolnim in hromim. Z učenjem 
in s sprejemanjem zdravilnega toka (ki 
človeka vodi k »celosti« na fizični, psi-
hični in duhovni ravni) pa se izcelitve 

in pomoči dogajajo tudi danes. Te sproti 
arhivira in z izvidi dokazuje Medicinsko-
-znanstvena strokovna skupina zdravni-
kov in drugih zdravstvenih delavcev, ki 
deluje v okviru omenjenega Kroga.

Film o delu in življenju Bruna Groe-
ninga, vključno z izjavami mnogih prič, 
je delno igran in je izredno tenkočuten, 
objektiven in gledljiv prikaz tega, kar se 
je okrog Bruna Groeninga in množičnih 
izcelitev v petdesetih letih prejšnjega sto-
letja dogajalo v Nemčiji. V Slovenj Grad-
cu bo predvajan v mali dvorani Hostla 
(MKC) 20. oktobra. Med odmoroma 
se bodo obiskovalci lahko pogovarjali s 
člani Kroga prijateljev BG in se po želji 
vključili. Več informacij lahko najdete 
na spletni strani www.brunogroening.
org. Vstop je prost.

Sonja Duraj

Zdravljenje po duhovni poti –
»Neizceljivo ne obstaja!«

Fenomen Bruno Groening

Leta 1396, to je le okrog 150 let po 
nastanku Slovenj Gradca in 100 

let pred odkritjem Amerike, je dobila 
krčma pri cerkvi sv. Martina v Šmar-
tnu pri Slovenj Gradcu svoje delovno 
dovoljenje. Kasneje so jo poimenovali 
»Pri Mostnarju« in goste je nepretrgo-
ma sprejemala do leta 2007, ko je bila 
Brezovnikova gostilna. Njeno zgodovi-
no z bogato etnološko zbirko, hranjeno 
v hiši, so raziskali za zadnjih 200 let in 
v ta namen na pobudo Turistično olep-
ševalnega društva Šmartno z Jožico 
Škorjanc in družino Brezovnik slavno-
stno odkrili spominsko obeležje. 

Na odkritju spominske plošče na Bre-
zovnikovi hiši v Šmartnu pri Slovenj 
Gradcu s predstavitvijo štirih gostil-
ničarjev v zadnjih 200 letih se je skozi 
preteklost kraja sprehodil zgodovinar 
Jože Potočnik, ki je sodeloval pri raz-
iskavi. V starih gostilniških prostorih 
je še zmeraj na ogled razstava starih fo-

tografij. Oglasila sta se tudi predsednik 
domače vaške skupnosti Danilo Knap 
in podžupan Mestne občine Slovenj 
Gradec Peter Cesar, saj so organizatorji 
prireditev spravili pod streho prazno-

vanja slovenjgraškega občinskega pra-
znika. Kar lepo število zbranih pa je s 
starimi anekdotami razveselil tudi sam 
lastnik gostilne, dedič Igor Brezovnik, 
ki sam sicer ni gostilničar. 

Ob tej priložnosti sta izšla zloženka 
Brezovnikova hiša z gostilno in njena 
zgodba skozi čas ter almanah s starimi 
fotografijami Skozi vrata v zgodovino 
Brezovnikove gostilne. 

AP

Stara častitljivih 617 let
Brezovnikova gostilna

Ozaveščanje o drugačnosti 
in nudenje pomoči

Razstava Nedotakljivi Zavoda 13

Na otvoritvi fotografske 
razstave Zavoda 13 v Ga-

leriji dr. Staneta Strnada SBSG so bili 
izredni nagovori vodje zavoda Petre 
Grainer, izpoved portretiranca Borisa 
Klepa in pozdrav mestnega svetnika 
Nika R. Kolarja, a vse je najbolj navdu-
šil izjemni virtuoz na harmoniki, Go-
spod z veliko začetnico, Dezider Cener. 
Ta dogodek je bil tudi uvod v dogajanje 
6. Festivala drugačnosti, katerega prire-
ja Društvo paraplegikov Koroške.

Fotografska razstava Nedotakljivi Za-
voda 13 – ozaveščanje o drugačnosti 
in nudenje pomoči, Maribor, Gregor-
čičeva ulica 3, je nadgradnja njihovega 
prejšnjega projekta Look at me, kjer so 
svojo zgodbo pripovedovali otroci s 
posebnimi potrebami, v tej pa je Rene 
Gomolj posnel »znane obraze s scene«. 
»Prav zaradi spretnosti, kako počnejo 
vsakdanje stvari, so portretiranci ne-
dotakljivi in večni zmagovalci.«

Ga. Greiner upa, da bo Zavod 13 postal 
informacijska točka, na kateri bodo 

starši otrok s posebnimi potrebami 
dobili prve informacije o tem, kako 
bodo stvari potekale, o specialistih, na 
primer najboljših fizioterapevtih in lo-
gopedih, ter o vsem, kar zdaj iščejo na 
svetovnem spletu ali zasebno pri dru-
gih starših. Delovanje te humanitarne 
invalidske organizacije lahko podprete 
z nakupom razglednice razstave v Tr-
govini Knez. Stojan Rozman 

Kolumna

Piše Milena Zlatar 

Znak za kontaminiranost in 
pripis »Ich kann keine Kunst 

mehr sehen!« (»Dovolj imam ume-
tnosti!«) je v obliki priponke izdal 
umetnik Timm Ulrichs. Dobila 
sem jo v dar leta 1998, ko je ume-
tnik razstavljal v Slovenj Gradcu 
oz. je bil eden izmed avtorjev, ki 
smo jih v naši galeriji predstavlja-
li v okviru razstave Delavnica – 
mesto Gradec/Graz. S skupnostjo 
umetnikov in galerijo Werkstadt 
Graz iz Gradca smo pozneje še 
večkrat sodelovali, vedno so bile 
njihove umetniške akcije v smislu 
angažiranega poslanstva umetno-
sti in umetnikov. Družili nas nista 
le imeni obeh mest in galerij (slo-
venski in avstrijski Gradec), tem-
več tudi vizija, da je mogoče svet 
izboljšati, da prihaja umetnost iz 
ljudi in je za ljudi. Preprosto, ver-
jeli smo in z žarom navduševali 
tudi naše obiskovalce. Nemalokrat 
jih je bilo potrebno prepričati, da 
to, kar počnejo umetniki, ni samo 
sebi namen ali muha enodnevni-
ca, temveč umetniki in njihove 
akcije budijo družbeno obču-
tljivost in odgovornosti. Zato da 
družba ne bi bila brezčutna in da 
posamezniki ne bi branili svojega 
dostojanstva prav z brezčutnostjo. 
Literarni junak pravi: »Naša edina 
moč je bila v brezčutju. V odre-
venelosti, odsotnosti, praznini. 
Preživeli smo lahko le, če ni bilo 
tam, kjer bi moralo biti srce, ni-
česar razen črpalke, duša pa je še 
pravi čas zapustila telo in je lebde-
la nekje drugje.« Pisatelj Feri La-
inšček govori z besedami človeka 
z dna socialne lestvice, ki mu je 
ostalo le golo življenje in lahko le z 
brezčutnostjo brani svoje človeško 
dostojanstvo. Brezčutnost pa je 
tudi drža in bolezen onih drugih, 
tistih, ki so prve oropali vsakršne-
ga dostojanstva. Obdani z boga-
stvom in polni pohlepa so bržkone 
v podobnem krču, živijo v svojih 
steklenih gradovih in se bojijo sti-
kov s soljudmi. 

»In kaj ima z enimi in drugi-
mi umetnost?!« se boste vprašali. 
Pravzaprav nič in vse. Umetniki 
želijo stimulirati kritično raz-
mišljanje. Njihovo poseganje v 
družbeno dogajanje je včasih celo 
na nezavedni ravni. Imajo daljno-
sežna videnje, ki se jih sami niti 
ne zavedajo. So heroji civilizacije, 
tako kot še mnogi drugi »mali« 
ljudje. Leta 2006 smo skupaj z 
umetniki, združenimi v inicia-
tivo Werkstadt Graz, na mejnem 
prehodu Radelj organizirali Festi-
val herojev civilizacije. Morda se 

ga bo kdo še spomnil?! In komu 
je bil festival posvečen?! Ne le 
umetnikom, ampak tudi drugim 
poklicem (poklic = poklicanost): 
čistilcem, zdravstvenemu osebju, 
reševalcem, gasilcem …, vsem 
malim ljudem, ki skrbijo, da naše 
vsakdanje življenje teče normal-
no. Delajo za druge (in zase), tudi 
najbolj nevarna in umazana dela. 
Brez velikih besed opravljajo slabo 
plačano delo, ki pa je še kako po-
membno … Tudi delo umetnikov 
je potrebno, čeprav se zdi, da ni 
tako. Razstav je veliko in umetni-
kov (!) je vedno (pre)več. 

Bi lahko zato besede s pripon-
ke razumeli tudi tako, da smo se 
umetnosti naveličali in je imamo 
dovolj. Nam nima več kaj sporo-
čiti. Nas več ne gane. Imamo do-
volj obiskovanja razstav, gledališč, 
koncertov?! Se nam je uprlo branje 
knjig in poslušanje glasbe? Ne vi-
dimo in ne občutimo več narave. 
Smo postali brezčutni?! Spadamo 
med ljudi, ki jim takšno stanje 
pomaga preživeti, ali med one, ki 
so si takšno držo ustvarili v begu 
pred lastno vestjo … Ne med ene 
in ne med druge. Veliko nas je ta-
kšnih, ki imamo radi umetnost, 
naravo in soljudi … Ki smo delali 
in delamo družbeno odgovorno. 

Znak »Ich kann keine Kunst 
mehr sehen!« lahko v ironičnem 
smislu razumem tudi zelo oseb-
no. Pomeni, da sem z umetnostjo 
kontaminirana (potem ko se me je 
enkrat dotaknila), ker sem se z njo 
ukvarjala (profesionalno in kot 
»uporabnica«) skoraj pol stoletja. 
In bi rada preživela tudi brez nje?! 
Enostavno ne gre … Joachim Baur 
je bil z umetniki v okviru Werk-
stadt Graz in združenjem za pro-
jekt Zollamt pobudnik, da so 24. 
novembra lani, na dan svetovne 
civilizacije, odprli novo galerijo 
(z angažiranim poslanstvom) na 
nekdanjem mejnem prehodu v 
Gornji Radgoni na avstrijski stra-
ni. V konkretnem in mentalnem 
ambientu nekdanjih obmejnih 
prostorov se je naselila umetnost. 
V spomin in opomin, da meje lo-
čujejo, še posebej tiste v glavah. 
Škoda, da tudi prostori na nekda-
njem mejnem prehodu Radelj niso 
dobili primernejše vsebine. 

Revitalizacija takšnih objektov 
ali drugih, kot je npr. baročni dvo-
rec Novo Celje, katerega »ranjena 
notranjščina« je letošnje poletje 
sprejela dialog z veliko pregledno 
razstavo del Jožeta Domjana. Na-
stala je veličastna simbioza! Ob-
čina Žalec je umetniku prisluh-
nila, tako kot mnogi drugi, ki se 
zavedajo, da je tudi v gospodarski 
krizi in vsesplošni krizi vrednot 
umetnost še kako živa. Ljudje 
imajo radi umetnost in so se pri-
pravljeni na različne načine zo-
perstaviti brezčutju. Prvi korak k 
temu je tudi obisk razstave. Morda 
tiste najbližje v lastnem mestu pa 
morda tiste na Lendavskem gradu, 
ne le one v Parizu in New Yorku 
… Zame umetnikov večpomen-
ski vzklik »Ich kann keine Kunst 
mehr sehen!« gotovo ne drži. 

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

»Dovolj imam umetnosti!«

Izredni ljudje naredijo izredno vzdušje. 

Vabljeni k ogledu programa Televizije Slovenj Gradec



V kulturnem društvu RAUM AU 
nadaljujejo s predstavitvami mla-

dih koroških umetnikov. 
Tokrat so člani društva na ogled postavili 
razstavo Maruše Aberšek, ki je nedavno 
diplomirala na Oddelku za likovno ume-
tnost v Mariboru in v času študija razvija-

la različna področja likovne vizualizacije. 
Pri svojem ustvarjanju se najbolj poglablja 
v risbo, ki jo nato nadgrajuje v grafiki. Raz-
stava je zanimiva tudi zaradi postavitve, 
saj je njen mentor Rado Poggi želel prika-
zati Marušin razvoj načina izražanja. Tako 
lahko obiskovalci občudujejo dela, ki so 

nastala po napotkih mentorjev in učiteljev, 
nato pa jih postavitev pripelje do točke nje-
nega lastnega izražanja, kjer je vidno, da se 
je Maruša počasi izoblikovala kot slikarka.

Predsednik društva je obiskovalce se-
znanil tudi z dejstvom, da umetnost vedno 
bolj postaja del trga in ne samo podpora 
države, ter prisotne povabil, da podporo 
umetnici izkažejo tudi z nakupom njenih 
del. Razstava je na ogled v Postaji Raum 
AU, Celjska 10a, do 17. oktobra.

Urška Čerče
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14. oktobra bo Koroška galerija 
likovnih umetnosti Slovenj 

Gradec gostila mednarodno potujočo 
razstavo Igraj se z mano, ki jo prirejata 
Zavod za usposabljanje Janeza Levca 
in Društvo za kulturo inkluzije. Sode-
lujoči bodo skupaj postavili razstavo 
in sodelovali na likovni delavnici. 

V mesecu septembru je Koroška ga-
lerija pričela z novim sklopom Berne-
kerjevih ustvarjalnic, na katere vabi 
otroke dve soboti na mesec. Oktobra 
bo zaživela tudi pedagoška soba, v ka-
teri se bodo v prihodnje odvijale peda-
goške dejavnosti za otroke in odrasle. 

NP

Razstava Igraj se z mano in 
Bernekerjeve ustvarjalnice

Pedagoške dejavnosti v KGLU

Can of Bees so čisto posebna trojica 
Korošcev, katerih glasbeni oku-

si se le redkokdaj križajo v isti točki. 
Glasba, ki jo ustvarjajo, ima zaradi 
tega samosvoj prizvok. Slišijo se vplivi 
bluesa, punka in garažnega rocka.

V skoraj štirih letih delovanja so Jan 
Lužnik (kitara, glas), Jure Gobec (bas 
kitara) in Davor Detečnik (bobni) me-
njali kar nekaj odrov po Sloveniji. Med 
drugim so igrali na Festivalu Lent, v 
Kinu Šiška, na Rock Otočcu, v Gala 
Hali, Pekarni ter na mnogih manjših 
odrih po Sloveniji in bivši Jugi. Zmaga 
na Šourocku jim je omogočila, da so v 
poletju 2011 posneli EP ter videospot 
za singl Love, ki je bil premierno pred-
vajan februarja 2012. 

Proti koncu leta so se fantje zaprli v 
studio, kjer so začeli snemati svoj de-
bitantski LP album. V decembru 2012 

so bili uvrščeni na finale mednaro-
dnega festivala Omladina v Srbski Su-
botici. S skladbo z nove plošče – Crazy 
so osvojili nagrado za »najbolji bend«.
Po večmesečnem snemanju je skupi-
na le dokončala ploščo, katera je bila 
uradno izdana 3. maja 2013 s predsta-
vitvijo na domačem terenu v Komple-

ksu (Ravne na Koroškem). Še isti me-
sec pa so fantje predstavili ploščo tudi 
v ljubljanski Gala Hali.

V njihovem interesu je, da v bližnji 
prihodnosti izdajo videospot za singl 
z nove plošče ter se odpravijo na tur-
nejo, s tem pa si zagotovijo osnovo, 
ki jim bo omogočila, da še pogosteje 
počnejo to, kar jih najbolj veseli: igrati 
in ustvarjati svojo glasbo. (AP) 

Can of Bees
Slovenjgraška glasbena skupina 

LOJZE SPACAL: Matrica – grafika – slika
18. oktober–24. november 2013

Koroška galerija likovnih umetnosti SG

Slikar in grafik Lojze 
Spacal (1907−2000) je 

eden izmed največjih mojstrov vi-
sokega modernizma v likovni ume-
tnosti na Slovenskem. Z duhov-
nim in s formalnim izhodiščem v 
žlahtni starosvetnosti ambientov 
slovenskega Krasa, ki je njegov 
večni ustvarjalni navdih, je ustva-
ril velikanski opus del v različnih 
likovnih tehnikah in načinih, s 
katerimi vseskozi pripoveduje eno 
zgodbo, ki je množena, členjena in 
razlomljena na vizualne okruške 
z lastno resonanco in glasom v ži-
vahnem žuborenju nepreglednega 
toka podob. Polje Spacalovega po-
dobotvorja se žlahtno poglablja, 
ko položimo sliko na sliko, ko jo 
odtisnjeno na papir uzremo še na 
površini slikarskega platna ali v 
zrcalni negativni podobi obdelane 
lesorezne matrice, v monumental-
ni izvedbi fasetno zarezanega mo-
zaika ali pogreznjeno v žametasto 
teksturo tapiserije. 

Po obsežni retrospektivni razstavi 
ob stoletnici rojstva leta 2007 v Mo-
derni galeriji in Mednarodnem gra-
fičnem likovnem centru v Ljubljani 

je tokratna razstava posvečena pred-
vsem zelo izvirni Spacalovi »po-
gruntavščini«, s katero je odslužene 
lesorezne grafične matrice predelal v 
slike. V projektu sodelujejo Galerija 
Prešernovih nagrajencev iz Kranja, 
ki hrani zajetno zbirko Spacalovih 
del, Galerija Murska Sobota, galeri-
ja na ljubljanskem gradu in Koroška 
galerija likovnih umetnosti. Vsaka 
izmed štirih razstav je ob skupnem 
katalogu posebna in drugačna, na-
stala pa je ob pomoči umetnikovega 
vnuka Martina Spacala, ki je varuh 
dedove zapuščine. V slovenjgraško 
postavitev v Koroški galeriji likov-
nih umetnosti smo ob grafikah, sli-
kah in obdelanih matricah vključili 
še tapiserije, mozaike, originalne 
osnutke za plakate in Spacalove av-
torske fotografije, s čimer smo pod-
črtali mojstrov značilni način lah-
kotnega prehajanja med različnimi 
likovnimi izraznimi mediji. 

Marko Košan 

Otroška risba v okviru Mirovniškega festivala

Razstava otroških likovnih del
Na letošnjem 20. natečaju Mestne 

občine Slovenj Gradec za izvirno 
otroško likovno in literarno delo ter 
fotografijo so bile razpisane tri teme: 
Evropejec, Evropejka – kdo si?, Pitna 
voda je splošna dobrina človeštva, 
Odkrivamo zadnje skrivnosti našega 
planeta. Žirijo, ki je izbrala otroška 
likovna dela, uvrščena na razstavo, 
in letošnje nagrajence, so sestavljali: 
likovna pedagoginja Špela Kovačič 
in umetnostna zgodovinarja Marko 

Košan in Nina Popič. Pri ocenjevanju 
so upoštevali sledeče kriterije in glede 
na to izbrali tudi letošnje nagrajence: 
upoštevanje razpisanih tem, likovna 
kvaliteta posameznega dela, izvirnost 
likovnih del in starost avtorja. Podelili 
so pet enakovrednih nagrad na nižji in 
enako število nagrad na višji stopnji. 
Izbrana in nagrajena otroška likovna 
dela so do 14. oktobra na ogled v raz-
stavnih prostorih Koroške galerije li-
kovnih umetnosti. Nina Popič

Oratorij v dekaniji Stari trg, ki je 
letos praznoval svoj peti rojstni 

dan, je potekal od 19. do 23. avgusta v 
Šentilju pod Turjakom. Njegovo idejo 
je udejanjil Don Bosko, ki je vse svoje 
življenje posvetil delu z mladimi in 
njihovi vzgoji. Danes so oratoriji širo-
ko prostočasno dogajanje, ki poteka v 
mnogih slovenskih župnijah in med 
seboj združuje otroke in mlade ter nji-
hove voditelje animatorje. Vsako leto 
je predstavljen nov glavni junak, ki je 

lahko vzet iz leposlovja, Svetega pisma 
ali pa gre za svetnika. Namen je pred-
staviti in približati navdušenje za prave 
vrednote in veselo krščansko življenje.

74 otrok je zjutraj prihajalo z na-
smeški na obrazu in polnih energije. 
Nestrpno smo pričakovali, le kaj nam 
imajo tokrat za povedati junaki Nar-
nije. Z odkritim simbolom in vredno-
to dneva smo s himno in z molitvijo 
pričeli vsak dan, prek kateheze, igre, 
delavnic in petja pa spoznavali, da je 
Bog res vedno z nami. Da otroci niso 
bili sami, je poskrbelo 16 animatorjev 
in duhovni vodja Damjan Mlinarič. 

Urška Glasenčnik, Ana Linasi

Fotografska razstava Osebna asi-
stenca je naša eksistenca, v pri-

pravi YHD – Društva za teorijo in 
kulturo hendikepa,  avtorice Klaudije 
Poropat postavlja na ogled dokumen-
tarne fotografije, video filme in osebne 
predmete z zgodbami hendikepiranih 
uporabnikov osebne asistence. Projekt 
je nastal pod mentorstvom Mete Kre-
se in Arneja Hodaliča s štipendijo, ki 
jo je podelil Ekvilib Inštitut v okviru 
pobude umetnosti za družbene spre-

membe Globalna SOFA. Program 
Neodvisno življenje hendikepiranih 
omogoča osebno asistenco številnim 
posameznikom in ga že sedemnajsto 
leto izvajajo v YHD. Osebna asistenca 
je osnovno orodje hendikepiranih, ki 
omogoča enakopravno življenje, saj 
zagotavlja potrebno pomoč pri vsak-
danjih opravilih. Razstava z opisi na 
avdio vodniku bo na ogled v Mladin-
skem kulturnem centru od 3. 10 do 
24. 10. 2013. (SR)

Festival drugačnosti

Foto razstava Osebna 
asistenca je naša eksistenca

V okviru 18. Slovenjgraškega pole-
tja in IX. Koroškega kulturnega 

poletja je bil 27. junija 2013 zvečer na 
Trgu svobode v Slovenj Gradcu pre-
mierno predvajan dokumentarni film 
Vezela v režiji Toma Novosela (Dru-
štvo eksperimentalnih umetnosti), ki 
je predstavil življenjsko zgodbo Franca 
Vezele oziroma Zlatka Verzelaka, kon-
troverznega umetnika, kantavtorja, 
šansonjerja in glasbenika, ki ga ob-
činstvo v zadnjem času najpogosteje 
povezuje z glasbenima zasedbama 
Franc’n’Roses in Matalaja. Dokumen-
tarec se v dobrih petdesetih minutah 
sprehodi skozi življenje Franca Vezele, 
o njem spregovorijo njegovi svojci, pri-

jatelji, soustvarjalci in znanci, v filmu 
pa Franc o sebi seveda spregovori tudi 
sam in se s presunljivo lucidnostjo is-
kreno sooči s samim seboj.

Zgodba o človeku, ki je večji del svoje-
ga opusa ustvaril v ekstatičnem svetu 
fantazem, mnogokrat krepko podpr-
tih s substancami in zaradi tega (pre)
večkrat nerazumljenih ali spregle-
danih, je številno občinstvo, ki se je 
udeležilo premiere, na subtilen, celo 
intimen način popeljala skozi glasbe-
nikovo življenje ter tako popolnoma 
uspela v cilju, ki si ga je zadal režiser 
Tomo Novosel: predstaviti Franca 
Vezelo širši javnosti in predvsem do-

datno opozoriti nanj. Direktor foto-
grafije pri snemanju dokumentarca je 
bil Miha Kolar, ustvarjalski tandem 
Novosel – Kolar, ki se je prvič dokazal 
slovenski javnosti pri snemanju koro-
škega celovečerca Tu se piše življenje 
(2012), pa je z vloženim trudom in 
evidentno strokovnostjo ponovno 
prepričal publiko, da je kos vsakršne-
mu filmskemu izzivu. (DS) 

Priča vojnega zločina, 1977, barvni lesorez

Premiera dokumentarnega 
filma Vezela v Slovenj Gradcu

Zgodba o človeku

Oratorij

Skok v Narnijo

Razstava, druga v seriji spodbud

Maruša Aberšek: Umetnost in jaz



6. in 7. junija je na kmetiji Lešnik 
nad Slovenj Gradcem za učence 

8. in 9. razredov Druge OŠ Slovenj 
Gradec potekal tabor za nadarjene. 
Sodelovalo je 26 učencev, ki so se raz-
delili v različne delavnice: literarna 
in priprava programa za valeto, glas-
bena, likovno oblikovalna, zanimivi 
eksperimenti in naravoslovna delav-
nica. Izvedeli smo marsikaj novega.

Popoldne smo se preizkusili v team-
buildingu. Pri igrah smo se vsi spro-

stili in se nadvse zabavali. Zvečer so 
se nam pridružili skavti, s katerimi 
smo zapeli nekaj pesmi, se naučili 
pripraviti taborniški ogenj, izvede-
li, kako preživeti v naravi, ter izde-
lali loke. Zamesili smo tudi okusni 
twist, a ga žal nismo mogli speči, saj 
nas je presenetil dež. Po skavtih se 
nam je pridružil še gospod Martin 
Brglez, ki nam je pripravil zani-
mivo predstavitev o vesolju. Po res 
zanimivem in tudi napornem dne-
vu smo se okoli 23. ure odpravili na 

kozolec, kjer smo tudi prespali. To 
je bilo za vse nas res nekaj novega. 
V petek smo imeli predstavitev tu-
ristične kmetije Lešnik in pohod po 
bližnji okolici. Nekaj nas je ostalo na 
kmetiji, kjer smo vadili program za 
valeto, ki je bila že pred vrati. 

Vsi udeleženci menimo, da je tabor 
zelo dobro uspel, in predlagamo vsem, 
ki se ga bodo naslednje leto imeli prilo-
žnost udeležiti, da se ga tudi udeležijo.

Gaja T., Živa G., 9. a 

Turistična karta Mestne 
občine Slovenj Gradec 

prikazuje stopnjo dostopnosti za 
določene skupine ljudi s posebnimi 
potrebami. Pomemben cilj projek-
ta Drugačnost je normalna je tudi 
izobraževanje osebja ponudnikov, 
tako da je pripravljeno na gosta iz 
ciljne skupine. Avstrijski partner je 
že izvedel nekaj tečajev, v Sloveniji 
smo pred izvedbo. Izpostaviti ve-
lja, da tudi vsi domačini ne poznajo 
prenočitvenih in drugih zmogljivo-
sti, dostopnih za invalide. 

Analiza rezultatov projekta je zelo oči-
tno pokazala, da tudi domači ljudje, 
celo tisti s posebno potrebo, ne poznajo 
možnosti za obisk, ogled ali nastanitev, 
saj je na splošno veljalo mišljenje, da 
destinacije ne omogočajo samostojne-
ga dostopa ali so celo ob pomoči nedo-
stopne. Kakšno pa je trenutno stanje?

Z izgradnjo mladinskih hotelov v 
Slovenj Gradcu in Radljah so se poleg 
Hotela Korošica pridobile dostopne 
prenočitvene zmogljivosti za invalide 
na invalidskih vozičkih; za slepe in 
slabovidne je dostojno urejeno tudi 
v počitniških apartmajih na Ribnici 
na Pohorju, za gluhe in naglušne se je 
kot primeren ponudnik izkazalo Po-
sestvo Herk nad Muto. V avstrijskem 
delu velja omeniti Hotel Gasthof Stoff 
in Hotel Hecher, ki sta primerna za vse 
ciljne skupine, ter Hotel Moselebauer, 
ki se je in bo potrudil za slepe in sla-
bovidne ter gluhe in naglušne goste. 
Po splošni dostopnosti so med gostišči 
v ospredju Gostilna Murko, Gostilna 
Kovač, restavracija Aerodrom, gostilna 
Preša in Bajta. Večina gostiln je pripra-
vljenih tudi na naročila ljudi, ki imajo 
posebne zahteve zaradi obolenj, kot so 
celiakija, kronične črevesne bolezni, 
ali zaradi veganstva. Med kulturnimi 
ustanovami z dostopnostjo izstopa-
jo Koroški pokrajinski muzej Slovenj 
Gradec, Koroška galerija likovnih 
umetnosti, Knjižnica Ksaverja Meška, 
Kulturni dom Slovenj Gradec, zasebna 
Galerija Perger ter muzej na prostem 
Josipdol. Za preživljanje prostega časa 
pa Aerodrom Slovenj Gradec, podjetje 
Aviofun z različno prilagojeno ponud-
bo panoramskih poletov in skokov 
s padalom, Alpinistični klub Slovenj 
Gradec s ponudbo prilagojenih pri-
kazov in tečajev na plezalnih stenah v 
hali in na prostem, kmetija Polajner s 
prilagojenimi delavnicami in pohodi, 
Koroška ribiška družina s prirejenimi 
prostori za ribolov na reki in ribniku 
ter strokovnim spremstvom, splavarji 
na Dravi, na avstrijskem Koroškem pa 
sta mogoči izposoja elektro skuterjev 

in vožnja avtomobila za slepe in slabo-
vidne, tu pa so tudi zeliščni vrt – vo-
den ogled, delavnice, vodeno jahanje, 
primerni ribniki, panoramski poleti, 
lončarstvo, splavarjenje in še kaj. Od 
prejšnje jeseni sodelujemo s Srednjo 
šolo Slovenj Gradec, program Gastro-
nomija in turizem. Tako ima skupina 
dijakinj izvenšolsko aktivnost, krožek 
z naslovom Turizem za ljudi s posebni-
mi potrebami.

Bodo v občinah St. Ändre 
in Slovenj Gradec odprli 
samostojno svetovalno 
pisarno? 
Načrtovano vzpostavitev in nadalje-
vanje skupnih organizacijskih oblik 
delovanja sta zaenkrat preprečili rece-
sija in trda realnost ter primorali iskati 
drugo rešitev. Tako se  dogovarjamo, 
da vse doseženo prevzame dovzeten 
in primeren ponudnik turističnih 
uslug – recimo turistična agencija, ka-
teri bosta v pomoč občini St. Ändre in 
Slovenj Gradec, ki vseskozi podpirata 
projekt. Ravno v teh občinah bi radi 
odprli samostojno svetovalno pisarno 
oz. turistični biro. Preko teh bi se za-
gotavljalo izvajanje in načrtovanje no-
vih primernih ponudb ter nudil servis 
turističnih uslug za ljudi s posebnimi 
potrebami. Tako bi prišlo do izraza 
tudi sodelovanje z nacionalnimi in 
mednarodnimi organizacijami.

Doslej smo z nagovorjenimi izvedli 
nekaj testnih, tudi večdnevnih izletov 
in dopustov. Potrdilo se je spoznanje, 
da je samo s povezovanjem in sode-
lovanjem možno izvajati aktivnosti s 
turističnim namenom. Veliko obiska-
nih podjetij, samostojnih podjetnikov 
in ustanov je izkazalo interes za nad-
gradnjo potrebnih ukrepov, ki – ob 
finančni pomoči – omogočajo do-
stopni turizem. V zadnjih letih je vse 
bolj jasno, da je tudi to ciljna skupina 
za turizem, vendar potrebna ustrezne 
obravnave in ponudbe. 

Cilji in izvajalci projekta 
»Atraktivni Šentandraž« kot vodilni 
partner prevzeme organizacijsko in ce-
lostno operativno odgovornost in vo-

denje projekta. Društvo paraplegikov 
Koroške je odgovorno za regionalno 
povezovanje na slovenskem obmo-
čju delovanja. Skupaj pa opravita po-
pis stanja (arhitekturne dostopnosti, 
primernosti turističnih objektov in 
turističnih ponudb), pripravita reši-
tve, izdelata npr. prilagojene in nove 
ponudbe, izvedeta mreženje in mar-
ketinško osnovo. Projektno območje 
zajema občine Spodnje Koroške oz. 
Labotske doline v Avstriji (Wolfsberg, 
Reichenfels, Bad St. Leonard, Preite-
neeg, Frantschash − St. Getraud, St. 
Ändre, St. Paul, St. Georgen in Labot) 
in del Koroške v Sloveniji, občine v 
Mislinjski ter Dravski dolini (Pod-
velka, Ribnica na Pohorju, Radlje ob 
Dravi, Muta, Vuzenica, Dravograd, 
Slovenj Gradec in Mislinja). Vodilni 
partner projekta je društvo Atraktives 
St. Ändre, partner iz avstrijske Koro-
ške je še gostišče Kainz; iz slovenske 
Koroške pa so projektni partnerji 
Društva paraplegikov Koroške, Me-
stna občina Slovenj Gradec in Javni 
zavod SPOTUR Slovenj Gradec. 

Med investicijami so največje nasle-
dnje tri: gostišče Kainz se bo po opra-
vljenih potrebnih gradbenih predelav 
izkazalo kot prvi ponudnik nočitvenih 
zmogljivosti „brez ovir“ v regiji; Javni 
zavod SPOTUR je zadolžen za razvoj 
turistične karte „brez ovir“ Slovenj 
Gradca; Mestna občina Slovenj Gra-
dec se še nadalje razvija v občino „brez 
ovir“, ki je prijazna invalidom: prena-
vlja oziroma gradi javne sanitarije in 
javne poti ter izvaja dostopnost „brez 
ovir“ do javnih ustanov.

Cilji tega dvoletnega projekta so: iz-
vesti popis obstoječega stanja nočitve-
nih, gostinskih objektov in objektov za 
preživljanje prostega časa ter turističnih 
ponudnikov in zanimivosti prvenstve-
no glede na dostopnost za ljudi s po-
sebnimi potrebami in stopnjo uporab-
nosti glede na vrsto hendikepiranosti, 
opozoriti na pomanjkljivosti in drugo. 
Predstavitev delovanja bo dostopna na 
spletni strani »brez ovir« www.anders-
-ist-normal.eu in v drugih tržnih gra-
divih (brošure, zloženke, flyerji, mape). 
Med gradivo sodi tudi Turistična karta 
Mestne občine Slovenj Gradec s pri-
kazom stopnje dostopnosti skupinam 
ljudi s posebnimi potrebami. Popis je 
(sicer) zaključen, a še nismo uspeli obi-
skati in v celoti popisati vseh objektov, 
destinacij. Nekaj izdelanih ponudb 
čaka na potrditev s strani ponudnikov 
in preverjanje s strani koristnikov. 

Z aktivnostmi smo želeli doseči, da 
ponudniki nočitvenih zmogljivosti, 
lastniki gostinskih objektov in objek-
tov za preživljanje prostega časa spo-
znajo človeka s posebnimi potrebami 
kot gosta in se primerno pripravijo na 
njegov obisk. 

Za izvedbo projekta je v Društvu 
paraplegikov Koroške zadolžen član 
društva Stojan Rozman (gsm: 031 536 
573), v projektu pa je kot tajnik zapo-
slen član društva Zdravko V. Grilc 
(gsm: 041 330 218). 

Stojan Rozman 

Prvo leto odprtja vrtca na Selah 
sem se odločila, da bi si uredili 

cvetlično gredo. Idejo so tako otro-
ci kot starši z navdušenjem sprejeli. 
Prostor zanjo smo našli ob cesti in 
se lotili dela. Odstranili smo vso 
travo, še prej pa smo se odločili za 
njeno obliko. Otroci so želeli, da bi 
bila v obliki kosti – navdihnili so jih 
gusarji. Od doma so prinašali ze-
mljo in prve sadike, ki so jih imeli 
doma, prva semena, ki so bila ku-
pljena v trgovini, in tudi prve rože iz 
cvetličarne. Razmišljali smo o ograji 
in se odločili za kamne. Oboroženi 
z vedri in s škornji smo se zapodili 
v našo Selčnico in izbirali kamne, ki 
so morali biti veliki, debeli in lepi. 
Znosili smo jih do grede in z njimi 
zakoličili ograjo.

Sadili smo skupaj. Vsak otrok je v 
gredico vložil del sebe. Pri prvem 
okopavanju in pletju sem jim mo-
rala stati ob strani, jim pokazati 

plevel, da so ga ločili od rož, kljub 
temu pa je marsikateremu uspe-
lo, da je odstranil tudi rožo. Naša 
gredica se je prijela, razrasla in zdaj 
nam vsako pomlad, poletje in jesen 
cveti. Z otroki skrbimo zanjo, jo za-
livamo in opazujemo. Vsako leto jo 
obogatimo tudi z novo zemljo.

Letos smo ji dodali še ekološka 
semena fižola, saj nas je zanimalo, 
kako bo uspevalo na prostem. Naše 
mladike so spomladi napadli polži, 
vseeno pa še upamo, da bo v sep-
tembru na naši cvetlično-zelenjav-
ni gredi zrasel tudi fižol.

Danica Bricman
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Anders ist normal – 
Drugačnost je normalna

Čezmejni turistični projekt za ljudi s posebnimi potrebami

Vrtnarjenje v vrtcu na Selah

Vedrinovci smo se odločili, da 
bomo podrobneje spoznali našo 

prelepo Slovenijo, ki je na žalost ne 
poznamo preveč dobro. Slovenija 
premore mnogo naravnih lepot, kul-
turnih spomenikov, ravno tako pa 
se vsaka pokrajina ponaša s svojimi 
običaji, katere resnično premalo po-
znamo. Tako smo si za prvo ekskur-
zijo izbrali Prekmurje oz. Goričko.

Na prvem cilju, v Dobrovniku, smo 
dobili veliko informacij o tropskih 
rastlinah (poper, mango, karambo-
la, kavovec, bananovec, evkaliptus, 
flamingovec, mesojede rastline, va-
nilija, orhideje), največ pa smo želeli 
izvedeti o vzgajanju orhidej. Dobrov-
nik je znan tudi po Bukovniškem 
jezeru, katerega obdaja kostanjev in 
bukov gozd, ki nudi domovanje srni, 
jelenu in divji svinji. Na obrobju so 
prisotni fazan, jerebica, prepelica in 
poljski zajec. Vodni ekosistem gosti 
sivo čapljo, mlakarico in vodomca. V 
zraku kraljujejo kanja, kragulj in po-
stovka, proti naseljem pa srečamo la-
stovko, taščico, pogorelčka in seveda 
štorkljo. Na hribu ob jezeru v gozdu 
se nahaja kapelica svetega Vida, ob 
njej pa izvira zdravilni studenec sve-
tega Vida. Radiestezisti in bioenerge-
tiki so na tem območju označili 26 
energijskih točk. Seveda smo si tudi 
mi na njih nabirali nove energije, ta-
kšne ali drugačne.

Nato nas je pot popeljala v Tur-
nišče, kjer nas je pričakal Ivan Pre-
moša, lastnik družinskega podjetja 
Mlinarstvo in oljarna Premoša. 
Ogledali smo si hladno in toplo sti-

skanje bučnega olja. Tu smo spoznali 
gostoljubnost Prekmurja, o katerem 
smo veliko slišali. Po teh dobrotah 
smo pot nadaljevali proti Bogoji-
ni, kjer smo si ogledali cerkev Go-
spodovega vnebohoda. Ker je bila 
stara cerkev premajhna, je načrt za 
novo naredil arhitekt Jože Plečnik. 
Značilen za to cerkev je lesen strop 
z lončenim okrasjem, ki so ga izde-
lali domači lončarji, stebri, oltarja, 
krstilnik, prižnica in obhajilna miza 
so iz podpeškega marmorja, lončeni 
krožniki na hrastovem stropu in vrči 
na glavnem oltarju so delo domačih 
lončarjev iz Filovcev in Bogojine. 

Zadnja točka našega izleta je bila 
izletniško-turistična kmetija Zelko 
(znana po lončarstvu). Kmetija leži 
v vasi Pečarovci na hribu, sredi vino-
gradov. Je čudovita razgledna točka, 
saj ti pogled seže po Prekmurju, lepo 
se vidi Murska Sobota. Tam sta se v 
lončarjenju preizkusili tudi naša naj-
mlajša članica Lana in pa seveda naša 
predsednica Darja, ki sta ugotovili, 
da to delo ni enostavno, kot je videti. 
Ker se po dobri hrani prileže pristna 
domača kapljica, so nam v kleti pri-
pravili vodeno pokušnjo njihovih vr-
hunskih vin. Tu smo si lahko ogleda-
li tudi največjo »čütoro« v Sloveniji, 
v kateri se hrani domače žganje, ter 
veliko »pütro«, posodo za hranjenje 
vode in vina, ki je predlagana tudi za 
vpis v Guinnessovo knjigo rekordov. 
Oba izdelka sta dvakrat odžgana, pr-
vič v klasični peči z drvmi, drugič pa 
v komorni peči na 1100 stopinjah.

Irena Kotnik 

Potepanje vedrinovcev
Turistično društvo Vedrin

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

Na kmetiji Lešnik 

Uspel še drugi tabor za nadarjene

Že četrto leto



V registru društev Arhi-
va Republike Slovenije 

v Ljubljani je zapis ustanovitve dru-
štva leto 1928. Takrat se je imenova-
lo Olepševalno in tujsko-prometno 
društvo Slovenj Gradec. Turistično 
društvo Slovenj Gradec je svečano 
obeležilo 85-letnico svojega bogatega 
delovanja 22. marca 2013. 

Zametki turizma na Koroškem se-
gajo že v čas pred 1. svetovno vojno, 
ponekod še dlje, povezani so z odpr-
tjem planinskih koč. To dokazujejo 
tudi stare orumenele razglednice, ki 
jih ima v arhivu prim. mag. Franc 
Verovnik. Na razglednicah iz leta 
1925 beremo »Turistovski dom pri 
sv. Urški na Plešivcu« ali »Turisto-
vski dom na Plešivcu 1696 s cerkvijo 
sv. Uršule«. 

Večletno sodelovanje v turistič-
nem društvu me je pripeljalo do 
vprašanja ustanovitve le-tega. V 
času Dravske banovine je društvo v 
Ilustriranem Slovencu, tedenska pri-
loga Slovenca, 6. aprila 1930 objavi-
lo zgodovinski in kulturni pregled 
Slovenj Gradca in njegove okolice. 

Franc Vrečko, župan mestne občine 
(1927−29), in odborniki so na seji 24. 
avgusta 1933 med drugim obravna-
vali: »Redarji naj strogo gledajo na 
to, da ne bodo občinske ceste postale 
igrišča za otroke in tudi ne prostor za 
prostovoljno dirkanje z motorji. Re-
darji naj pazijo, da ne bodo ljudje me-
tali na ceste raznih ogorkov, lupinj, 
papirja itd. Zračenje posteljnin skozi 
okna se naj ponovno strogo prepove. 
Psi ne smejo ponoči tekati po mestu 
prosto brez nadzorstva …« 

Ivan Rojnik, župan (1935−36) in 
starosta Sokola po smrti prim. dr. 
Vinka Železnikarja, je na seji 19. fe-
bruarja 1935 poročal: »Ker je Slovenj 
Gradec gorsko letovišče, ki reflektira 
na dotik tujcev in letoviščarjev, je 
dolžnost občine, da istim nekaj nudi 
… da bi preprečili ali ublažili prah 
na makadamskih cestah, so nabavili 
škropilni voz, s katerim so dvakrat 
na dan, zjutraj in zvečer, škropili Ce-
sto kraljeviča Andreja (Glavni trg) in 
sosednje ulice.« 

V pogovorih o turističnih pro-
spektih so se kresala mnenja, v ka-
terih jezikih naj bo besedilo. Miloš 

Grmovšek (okrajni šolski inšpektor 
in dolgoletni predsednik podružni-
ce Slovenskega planinskega društva 
Slovenj Gradec, tast Bogdana Žol-
nirja, ki je bil učitelj in prvi ravnatelj 
našega muzeja) je vztrajal, da je bil 
leta 1937 turistični vodnik natisnjen 
v slovenskem, srbohrvaškem in nem-
škem jeziku; finančno je izid podprlo 
39 domačih sponzorjev. 

Zadnji župan v našem mestu v 
času Dravske banovine je bil dr. Jo-
sip Picej (1939−41). Pomembni pri-
dobitvi za Slovenj Gradec in Mislinj-
sko dolino sta bili (leta 1938): most 
čez reko Mislinjo pri tovarni meril, 
duhovna opravila je opravil prvi 
častni občan mestne občine Franc 
Ksaver Meško (1924), ter za tiste čase 
moderno kopališče, pomembno za 
razvoj turizma in rekreacijo, ki ga 
je blagoslovil mestni svetnik in žu-
pnik Jakob Soklič. Na obeh sveča-
nih otvoritvah je govoril tedanji ban 
Dravske banovine. 

Po 2. svetovni vojni so Slovenj-
gradčani po večletnem prizadevanju 
leta 1954 oživili turistično olepše-
valno društvo; odboru je načelovala 
gospa Marija Dolenc. Društvo je kot 
v prejšnjem obdobju sodelovalo s pla-
ninskim društvom, saj so bili mno-
gi meščani člani obeh. Društvena 
aktivnost se je potrjevala z izdajami 
razglednic in prospektov. Nekaj let je 
delovala tudi Koroška turistična zve-
za Slovenj Gradec, ki ji je načeloval 
prof. Karel Pečko. 

Četrto in peto obdobje v zgodovini 
turistično-olepševalnega oz. od 1997 
Turističnega društva Slovenj Gradec 
sta najpomembnejša v njegovih aktiv-
nostih in obsegata čas od 70. let prej-
šnjega stoletja do danes. Predsedniki 
so bili: Jože Berce (1970−90), Vin-
ko Klančnik (1990−96), ki je opra-
vljal tudi delo tajnika, Ivan Bošnik 
(1995−2009) in Peter Cesar od 2009 
dalje. Društvo je leta 1972 založilo in 
izdalo lep barvni prospekt o mestecu 
med gorami in Mislinjski dolini. Prvo 
prireditev Odprta vrata Slovenj Gra-
dec sta organizirala TD in krajevna 
mestna skupnost leta 1987, scenarij 
pa sta pripravila prof. Andrej Makuc 
in režiser Igor Prodnik. Slovenj Gra-
dec je bil gostitelj četrtega posveta 
predstavnikov turističnih društev 
slovenskih mest leta 1999. Prirejali 
so številne prireditve, in sicer: Kuli-
narika med Uršljo goro in Pohorjem 
(gostinska šola), 10 likovnih kolonij, 
ki jih je vodil Peter Petrovič, Srečanje 
dvojčic in dvojčkov itd. 

Dolgoletna predsednica komisije 
za urejanje in ocenjevanje okolja prof. 
Marija Rotovnik, Vinko Klančnik in 
drugi sodelavci imajo velike zasluge 
za hortikulturno osveščenost obča-
nov in uvedbo priznanj, ki jih turi-
stično društvo podeljuje vsako leto. 

V zadnji četrtini prejšnjega stole-
tja so se tudi koroški gozdarji vključi-
li v razvoj turizma, ki ga je vodil Du-
šan Dretnik. Tako so nastajale znane 
gozdno učne poti v MO SG, kjer so 
sodelovali tudi dijaki in mentorji iz 
gostinske in lesarske šole, v veliko 
podporo pa so bile vaške skupnosti in 
Mestna občina. Iz ruševin je zrastel 
starodavni Plešivški mlin pod Uršljo 
goro; oče in sin Gregor Kragelnik iz 
Dežele škratov sta ga spravila v po-
gon leta 2007. Trajno bogastvo poho-
dniških poti pa so vsebine o rekrea-
cijskih poteh, o katerih je pisal in jih 
urejal prof. Tone Turičnik. Omeniti 
pa je treba tudi Evropsko prestolni-
co kulture Maribor 2012, partnersko 
mesto Slovenj Gradec. 

Turistično društvo Slovenj Gra-
dec je podelilo naziv častni član Jo-
žetu Bercetu in Karlu Pečku (2005), 
prim. Dragu Plešivčniku (2007), 
dolgoletnemu direktorju bolnišnice, 
Ivanu Škodniku, ravnatelju Srednje 
gostinsko-turistične in lesarske šole, 
Jožetu Potočniku, profesorju zg. in 
geo, svetniku. 

TD SG zdaj zavzeto in uspešno 
vodi Peter Cesar s svojo ekipo. 

(Vir: Potočnikova domoznanska 
zbirka) 

Jože Potočnik 
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Slovenj Gradec je bil 
gorsko letovišče

Ob 85. jubileju Turističnega društva SG 

12. pohod po Gozdno-turistični poti Plešivec

Šumijo plešivški gozdovi
Prvo soboto v mesecu septembru 

je potekal že 12. tradicionalni 
pohod po GTP Plešivec. V lepem 
jesenskem dopoldnevu se je pred 
Gostilno Balek v Suhem dolu zbrala 
presenetljivo velika množica poho-
dnikov. Pot skozi sotesko Kaštel nas 
je kljub hladu voda in gozdov prije-
tno ogrela. Pri Plešivškem mlinu nas 
je že po tradiciji pričakal mlinar, ven-
dar tokrat prvič ne več naš Zdravko 
Jelen »Rone«, ki se je žal kmalu po 

spomladanskem pohodu za vedno 
poslovil od nas. Naj mu šumijo ple-
šivški gozdovi in naj mu žubori voda 
prek mlinskega kolesa v zahvalo za 
vso skrb in pomoč pri ohranjanju 
naše etnološke dediščine.

Večina pohodnikov je v prije-
tnem jesenskem dnevu pot nadalje-
vala tudi naprej do Plešivškega dvo-
ra, Vernerice, lovske koče ter mimo 
domačije Potočnikovih proti dolini.

Peter Cesar

Hotel Schuller, danes jo poznamo kot stavbo nekdanjega hotela Pohorje. V središču 
mesta 5 minut hoje stran od postajališča in 5 min od železniške postaje. 

Odprtje mestnega kopališča 24. 5. 1938 

Izšla je knjiga Slavka Sušca

Spomini norca

»To je najhuje, če sebe izgubiš,« 
je rekel prijatelj med spreho-

dom. Pred mnogimi leti. »Kako mi-
sliš, sebe izgubiš?« »V glavi. Da se ti 
zmeša.« Pomislil sem sam pri sebi: 
'To sem doživel'. Na glas tega nisem 
povedal. Bal sem se stigmatizacije: 
da me bodo imeli za norega. Niko-
li nisem pomislil, da je to najhuje. 
Da sem prebolel najhujšo bolezen. 
Čeprav sem med zdravljenjem trpel 
kot nikoli do takrat.

Konec prvega letnika študija v Lju-
bljani se mi je zmešalo. Drugače 
povedano: zbolel sem za psihično 
boleznijo − shizoafektivno psiho-
zo. Doživljal sem neverjetne reči: 
srečal sem hudiča, ki se mi je po-
klonil. V temni noči sem samo s ki-
manjem glave ustrahoval šoferja, ki 
me je vzel s sabo kot avtoštoparja. 
Vse dokler nisem prispel na zapr-
ti oddelek norišnice. Psihiatrične 
bolnice Pohorski dvor. Nisem ve-
del, kje sem. »Ali sem v vicah?« sem 
ugibal. »Ampak, kako sem živ pri-
šel v vice?«

Vse sem opisal v knjigi Spomini 
norca. Kaj se dogaja v norišnici – na 
zaprtem oddelku. Zakaj sem zbolel. 
Kako bi lahko preprečil bolezen. To 
je nasvet vam, katerim se lahko po-
javijo enake težave.

In tu je kratek odlomek iz knjige 
Spomini norca: 

Nazadnje sem se odločil, da grem 
domov v Slovenj Gradec. Pospravil 
sem umazano obleko v potovalko, 
zaklenil vrata in odšel. Toda na 
prvi stopnici mi je korak zastal. In 
tedaj se je začelo. Notranji glas mi 
je rekel: »Vrni se!« Vrnil sem se v 
sobo … 

Stopal sem po sobi sem in tja, se 
občasno ustavljal pri oknu in gledal, 
če pride Braco. Plesal sem naprej, 
vedno hitreje, dokler nisem po-
skakoval in divje plesal od vrat do 

okna. Preplesal in pogledoval sem 
skozi okno ves popoldan. Domišljal 
sem si, da mi črnska duhovna glas-
ba prinaša pomembna sporočila … 

Med potjo do mestnega avtobu-
sa sem se v mislih z nekom pogo-
varjal ... Ko sem vstopal v mestni 
avtobus, sem sogovornika v mislih 
vprašal: »Kdo si?« »Bog,« se je glasil 
odgovor. Torej sem se v mislih po-
govarjal z Bogom.

Ta knjiga je nekaj novega, nezna-
nega. Česa takega še niste brali. Svet 
norcev, norišnic, psihičnih bolni-
kov, psihiatričnih bolnišnic. Lahko 
jo dobite pri Slavku Sušcu na Tom-
šičevi 3 v Slovenj Gradcu ali mu 
pišete na e-naslov pesnik.slavcek@
gmail.com. 

Izid knjige so omogočili vsi, ki 
so knjigo kupili, da sem plačal ti-
skarno, in 15 podjetij. Hvala! Pro-
sil sem tudi društvo Ozara, ki je v 
svoj program zapisalo, da pomaga 
nam, ki smo preboleli psihično bo-
lezen. V Slovenj Gradcu imajo tudi 
svoj dnevni center. Moram izraziti 
svoje razočaranje nad društvom. 
V programu, ki ga predložijo mi-
nistrstvom, FIHO, občinam in 
sponzorjem, piše tudi, da podpira-
jo založniško dejavnost – izdajanje 
knjig ljudem, ki so preboleli psi-
hično bolezen. Prošnjo sem napi-
sal samo za 100 evrov, a sem dobil 
negativen odgovor. Kljub temu, da 
dobiva društvo denar za založni-
štvo, lani niso podprli tiskanja no-
bene knjige.

Slavko Sušec 

Avtor Vekoslav Kramarič 
Vir: http://www.etno-muzej.si/sl/spletne-zbirke/naselje/f0038223 



Na atletskem pokalu (APS) za ka-
tegorijo atletov starih do 16 let 

junija v Velenju se je med slovenjgra-
škimi atleti najvišje uvrstil Jaka Po-
gorevc, ki je zmagal v teku na 1000 m; 
kilometrsko razdaljo je pretekel v času 
2:47,04. Urška Doberšek je bila v teku 
na 100 m četrta in zaradi bolečin v ko-
lenu za las ob medaljo. Nato je v Kopru 
potekal APS v posamičnih disciplinah 
za U12 in U14. Za ekipo AK SG so tek-
movali: Enja Al Hiasat (daljina), Klara 
Verhovnik (600 m), Lana Verhovnik 
(200 m, vortex), Laura Konc (200 m, 
daljina), Katja Gros (200 m, dalji-
na), Ana Areh (200 m, daljina), Mark 
Verčnik (200 m, met krogle), Mitja 
Kordež (200 m), Patricija Ožir (1000 
m) in Špela Areh (1000 m). Najuspe-
šnejši je bil Mark Verčnik, ki je v metu 
krogle prejel bronasto medaljo. 

Slovenska atletska reprezentanca se je 
na dvodnevnem evropskem ekipnem 
prvenstvu, 22. in 23. 6. 2013, v Kaunasu 
uvrstila v prvo ligo. Za reprezentanco je 
tekmovala tudi naša atletinja Maja Po-
gorevc v štafetnem teku 4 x 400 skupaj z 
Anjo Benko, Evo Trošt in Liono Reber-
nik. Dekleta so za reprezentanco prite-
kla drugo mesto (3:39,57). 

3. julija je v Pragi potekal četveroboj 
mladinskih reprezentanc Češke, Hrva-
ške, Madžarske in Slovenije. V teku na 
400 m je Maja osvojila srebrno medaljo 
in bila s časom 55,98 s ena izmed naj-
boljših slovenskih reprezentantk. Za 
reprezentanco je tekmovala tudi Tina 
Česnik iz Koroškega atletskega kluba z 
Raven, ki je v teku na 3000 m osvojila 
6. mesto. Slovenska reprezentanca mla-
dink se je uvrstila na 3. mesto, mladinci 
pa so bili skupno četrti. 

31. avgusta so bile na Ptuju, na Atlet-
skem pokalu Slovenije za mlajše mla-
dinke in mladince za Koroško, prislu-
žene kar tri zlate medalje (AK SG je 
bogatejši za dve). Maja Pogorevc je zma-
gala v svoji paradni disciplini, teku na 
400 m, Tine Glavič je osvojil prvo mesto 
v teku na 3000 m, Žiga Andrejc je bil 
šesti v teku na 400 m, Jaka Pogorevc pa 
osmi v teku na 800 m. Zlato medaljo je 
osvojila tudi Tina Česnik iz Koroškega 
atletskega kluba z Raven. 

Mojca Verhovnik 

Rokometna šola Alena 
Mihalja se je tudi letos 

kar s štirimi ekipami – udeležila tra-
dicionalnega mednarodnega roko-
metnega turnirja Eurofest 2013, ki 
vsako leto poteka v Izoli.

Vsaka ekipa je dobila svojo učilnico 
ter vodjo, ki je skrbel za izvajanje za-
danih dnevnih aktivnosti. Dnevi so 
potekali pretežno v znamenju roko-
metnih tekem, vseeno pa se je našlo 
dovolj časa za poletne otroške radosti. 
Poleg igranja in navijanja na rokome-
tnih igriščih so bili udeleženci v lu-
naparku, na izboru za miss in mistra 
Eurofesta, se kopali in čofotali v mor-
ju, peljali in skakali z ribiške barke ter 
spoznali številne nove prijateljice in 
prijatelje s celega sveta.

Rezultatsko so ekipe odigrale nad 
pričakovanji. Smolo so imeli dečki 
kategorije 2000, ki so za gol izgubili 
3. mesto proti ekipi iz Taiwana, dečki 
generacije 2003 so osvojili odlično 2. 
mesto, deklice 2002 so v finalu odi-
grale veliko bolje kot dva dni prej, ko 

so tekmo proti istim nasprotnicam 
izgubile z enajstimi goli razlike, saj 
so tokrat izgubile le z golom razlike, 
dekleta v kategoriji 1999 pa so v finalu 
z golom razlike premagala češke prva-
kinje Dhc Plzen.

Zahvala za pomoč in uspešno ude-
ležbo Rokometne šole Alena Mihalja 
na IXX. Eurofestu gre Valentini Pa-

radiž, Maši Matavž, Anžetu Jertu, Ju-
retu Horvatu in Dejanu Kumarju ter 
seveda vsem staršem, ki šolo podpi-
rajo tako moralno kot finančno in so 
trenutki, preživeti z njimi, še lepši.

Končni rezultati 21. Eurofesta 2013: 
dečki 2003 − 1. mesto Novi Beograd 
A (SRB), 2. mesto Drš Alena Mihalja 
(SLO); dečki 2000 − 1. mesto Šd Mo-
kerc Ig (SLO), 4. mesto RK Slovenj Gra-
dec 2011 (SLO); deklice 2002 − 1. mesto 
Da Shin A Elementary school (TW), 2. 
mesto Drš Alena Mihalja; deklice 1999 
− 1. mesto Drš Alena Mihalja

Marina Mihalj

Na Eurofestu 2013
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Uspešna Jaka Pogorevc in 
Mark Verčnik, Maja srebrna

Atletika

Rokometna šola Alena Mihalja Prvenstvo Slovenije za mlajše mladinke 
in mladince v atletiki
Maja Pogorevc − prvo ime prvenstva

Mednarodne igre šolarjev – največje 
združenje mladih na svetu

International children's games – Windsor 2013

Pet medalj domačinov na prven-
stvu Slovenije v atletiki za mlaj-

še mladince: Maja Pogorevc osvojila 
dve zlati, Urška srebrno in Tine dve 
bronasti medalji.

Zadnji konec tedna v letošnjem ju-
niju (29.−30. 6.) je v Slovenj Gradcu 
potekalo državno prvenstvo Slove-
nije za mlajše mladinke in mladince 
(letnikov 1996 in 1997) v organiza-
ciji domačega atletskega kluba (AK 
Slovenj Gradec), društva sodnikov 
Koroške in Atletske zveza Slovenije. 
Na prvenstvu so bili doseženi zelo 
dobri rezultati v vseh atletskih disci-
plinah (le-teh je bilo 18) od metov, 
skokov do tekov na kratke, srednje in 
dolge proge. Ob vrsti odličnih rezul-
tatov, osebnih rekordov in doseženih 
norm tudi za svetovno prvenstvo 
je bil vrhunec lučaj krogle Naceta 
Pleška, AK Olimpija, z doseženim 
državni rekordom v metu krogle za 
mlajše mladince − 19 m in 98 cm.

Prvenstvo najvišjega ranga je 
spremljalo malo gledalcev, med njimi 
smo posebej pogrešali predstavnike 
Mestne občine Slovenj Gradec − ni 
bilo ne občinskih svetnikov ne pred-
stavnikov Športne zveze kot ne Spo-
turja (župan je bil edini, ki si je vzel 
čas za slovesno otvoritev, potem je 
odšel zaradi osebnih obveznosti), kar 
daje temu resnično pomembnemu 
dogodku, ne samo za atletiko, ampak 
tudi za šport in njegov razvoj v občini 
Slovenj Gradec in Koroški regiji, žal 
grenak priokus.

Prvo ime prvenstva z dvema na-
slovoma državne prvakinje (400 in 
200 m) je Maja Pogorevc (1996), atle-
tinja domačega atletskega kluba. 

Prvi dan je v teku na 400 m 
zmagala s sekundo in pol predno-
sti pred drugimi; z novim osebnim 
rekordom, 55,90 sekund, je potrdila 
odlično pripravljenost pred svetov-
nim prvenstvom v atletiki za mlajše 
mladinke in mladince julija v mestu 
Donjeck v Ukrajini. Mlada atletinja 
v letošnjem letu vedno znova potrju-
je svojo dominantno mesto v teku na 
400 m med mladinkami; že na prvi 
letošnji tekmi pred dobrima dvema 
mesecema je izpolnila normo za 
svetovno prvenstvo (57,50 s), nato 
je v močni mednarodni konkurenci 
suvereno zmagala v državnem dresu 
na mednarodnem mitingu v Brixnu, 
nadaljevala pa je z zmago na srednje-
šolskem prvenstvu v Ljubljani (56,18 
s). To je bil eden najhitrejših tekov 
med srednješolkami v zgodovini 
Slovenije, saj je kar pet srednješolk 
premagalo mejo 57 sekund na tej 
razdalji. Maja je odlično odtekla tudi 
400 m v štafeti 4 X 400 m (predala 
kot druga) na evropskem ekipnem 
prvenstvu 2. lige v Kaunasu v Litvi, 
kjer je Slovenija dosegla izjemen 
uspeh s čisto ekipno zmago in se po-
novno uvrstila v evropsko 1. ligo.

Drugi dan prvenstva je Maja zma-
gala še v teku na 200 m, in sicer z oseb-
nim rekordom, ko se je prvič spustila 
pod mejo 25 s (čas s kvalifikacij je še 
izboljšala iz 24,94 na 24,89 s). 

Njeno zmago je dopolnila klubska 
kolegica Urška Doberšek z drugim 
mestom v teku na 200 m, osebnim 
rekordom 25,38 s in s ponovno potr-
ditvijo norme za svetovno prvenstvo 
in evropske igre mladih na Nizozem-
skem. S tem sta Slovenj Gradcu in 
Koroški pritekli zgodovinsko prvo 
dvojno zmago v atletiki na državnih 
prvenstvih. Urška je ena najperspek-
tivnejših šprinterk v Sloveniji; je naj-
mlajša (1998), še pionirka in stopa po 
stopinjah najboljše šprinterke na Ko-
roškem − Mojce Vavče Koren (žene 
našega odličnega nogometaša).

Dve medalji si je pritekla Tina 
Česnik (1999), atletinja Koroškega 
atletskega kluba, in sicer srebrno na 
1500 m (4:50,30) in bronasto na 3000 
m (10:52,79), kjer je z brezkompro-
misnim tekom ponovno navdušila 
in potrdila, da je v Sloveniji najbolj 
perspektivna tekačica na dolge in 
srednje proge. Tako imamo na Ko-
roškem ponovno odlično tekačico 
na srednje in daljše proge (po Nadi 
Šober, Andreji Barl, Nadi Kozjek Ro-
tovnik, Ireni Šmid, Veroniki Zupanc 
in Nežki Pori).

Tine Glavič (AK Slovenj Gradec) 
si je pritekel dve bronasti medalji, in 
sicer na 3000 m (9:20,12) in na pol 
krajši razdalji 1500 m (4:19,38). S tem 
je potrdil, da je eden naših najbolj per-
spektivnih tekačev na dolge proge in 
nadaljuje tradicijo odličnih tekačev na 
srednje in dolge proge na Koroškem 
(Mirka Štruca, Jožeta Nabernika, Iva-
na Okrogelnika, Tomaža Robača, Pri-
moža Pušnika, Janeza Šterna).

Jaka Pogorevc (AK Slovenj Gra-
dec, Majin brat) se je odlično boril 
s starejšimi tekmeci (Jaka je letnik 
1998) in je po razburljivem finišu za 
las zgrešil medaljo na 800 m; dosegel 
je 4. mesto in osebni rekord 2:03,41. 
Jaka ima pred sabo izziv, da doseže 
in premaga rezultate trenerja Uro-
ša Verhovnika, Robija Brezovnika, 
Marjana Fortina in drugih.

Osebna rekorda je krepko izboljšal 
Žiga Andrejc (AK Slovenj Gradec), in 
sicer v teku na 400 m (54,18) in 200 
m (24,49). Glede na to, da je še pionir, 
lahko v naslednjih letih pričakujemo, 
da bo med najhitrejšimi atleti na kraj-
ših progah v samem vrhu. Izziv so mu 
odlični rezultati Mitje in Matka Kadi-
ša, Marka Hovnika in Uroša Kresnika.

Oba dneva prvenstva so zelo do-
bro tekmovale tudi Zoja Rotovnik 
(100 m, 200 m), Maruška Abeln (400 
m) in Lotka Uršnik (100 m, 200 m), 
atletinje iz AK Slovenj Gradec, in 
atletinje Koroškega atletskega klu-
ba: Urška Verdinek, Lea Ramšak in 
Amadeja Miševski, vse na 800 m.

Organizacija tekmovanja je bila 
dobra, je pa pokazala na veliko teh-
nično pomanjkljivost atletskega sta-
diona, ker ni ozvočenja, s katerim bi 
ob dobrem napovedovalcu gledalcem 
približali pestro dogajanje na atlet-
skem stadionu. Kadrovsko bo po-
trebna temeljita prevetritev v vodstvu 
atletskih sodnikov na Koroškem.

Bojan Pogorevc, univ. dipl. inž. les.,
športni delavec 

V Kanadi, v mestu Windsor, so od 
14. do 19. 8. 2013 potekale 47. po-

letne mednarodne igre šolarjev. Iger 
se je udeležilo več kot 1300 mladih 
športnikov iz 81 mest in 31 držav. Me-
stno občino Slovenj Gradec so letos 
zastopali samo atleti. 

Na mednarodnih igrah šolarjev so so-
delovali slovenjgraški atleti: Žiga An-
drejc (100 m, daljina), Zoja Rotovnik 
(100 m, daljina), Maruška Abeln (600 
m), Alina Verhovnik (daljina) in Urška 
Doberšek (100 m).

Mladi športniki, stari od 12 do 15 let, 
so v Windsorju tekmovali v 8 športnih 
panogah: atletika, gimnastika, plava-
nje, tenis, nogomet, baseball, odbojka in 
košarka. Tudi na letošnjih igrah je bila 
atletika najbolj zastopana panoga. Tre-
ningi in atletska tekmovanja so poteka-
la na stadionu Windsorske univerze od 
16. do 18. avgusta. Naši atleti so v močni 
svetovni konkurenci dosegli pričakova-
ne rezultate: Urška Doberšek se je prek 
kvalifikacij in polfinala uvrstila v finalne 
teka na 100 m, kjer je osvojila 8. Mesto, 
Žiga Andrejc je v teku na 100 m za las iz-
padel iz polfinala, uvrstil pa se je v finale 
skoka v daljino, kjer je s skokom 5,16 m 
znova izboljšal svoj osebni rekord, Zoja 
Rotovnik je izboljšala svoj osebni rekord 
v teku na 100 m – 13,98, v daljino je sko-
čila 3,95 m, Maruška Abeln je 600-metr-

sko razdaljo pretekla v času 2:47,4, Alina 
Verhovnik pa je v daljino skočila 3,98 m. 

MO Slovenj Gradec spodbuja sode-
lovanje slovenjgraških športnikov na 
igrah že vrsto let. Mednarodne igre šo-
larjev namreč poleg izjemnih športnih 
in tekmovalnih izkušenj predstavljajo 
priložnost za spoznavanje drugih kul-
tur, tujih držav in mest. Organizatorji 
vedno poskrbijo za kulturni in sprosti-
tveni program, ki je tudi izven tekmo-
vališč priložnost za druženje z vrstniki 
z različnih koncev sveta, ustvarjanje pri-
jateljskih vezi in krepitev medsebojnega 
sprejemanja in strpnosti.

Slovenj Gradec je bil organizator tega 
mednarodnega tekmovanja leta 1994, ko 

je na mednarodnih igrah šolarjev sode-
lovalo 9 mest iz 5 držav. Udeleženci so 
tekmovali v atletiki, odbojki in rokome-
tu. Ker je udeležba športnikov iz leta v 
leto večja, predstavljajo mednarodne igre 
šolarjev zajeten finančni in organizacij-
ski zalogaj. Organizacije se zato lotevajo 
le večja mesta po različnih kontinentih 
sveta, ki lahko zagotovijo ustrezne tek-
movalne pogoje, namestitev za tekmo-
valce in spremljevalce ter spremljevalni 
obtekmovalni program. Prav slednji je 
za organizatorje poseben izziv, s katerim 
želijo obiskovalcem z vseh koncev sveta 
predstaviti svoje posebnosti in običaje ter 
pokazati svojo gostoljubnost.

Mojca Verhovnik

Mark Verčnik – bronast v suvanju krogle 



1. TOREK
1630 Knjižnica Mislinja 

Prva Pravljična ura za Predšolske otroke v sezoni 
2013/14
M Knjižnica Mislinja    

1700 Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec 
Motivacijski seMinar »zMoreM« s Predstavitvijo 
Mini šole razuMevanja človeške narave
Motivacijski seminar ZMOREM usmerja in pomaga k: pogumu in akciji, iskanju rešitev, razumevanju 
drugačnosti, zdravi komunikaciji, medsebojnemu sodelovanju, pozitivni naravnanosti, odprtosti do 
sprememb, uspehu in zadovoljstvu, izgradnji celotne posameznikove osebnosti, doseganju ciljev 
in lastnih sanj. 
M Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec    

1800 Koroška osrednja knjižnica Ravne na Koroškem, razstavišče
razstava »lahko branje« – cudv črna na koroškeM 
Prodajna razstava predstavlja in promovira lahko branje oz. novo knjigo za lahko branje Naše zgod-
be, ki jo je letos spomladi izdal CUDV Črna na Koroškem in je izšla v sodelovanju z Zavodom RISA in 
Centrom za izobraževanje odraslih MOCIS Slovenj Gradec. Napisana je v lahko berljivi obliki, torej v 
jasnem, enostavnem jeziku. Izkupiček od prodaje slik je namenjen nadaljnjemu razvoju koncepta, 
da imamo do podatkov in kulturnih vsebin pravico vsi, tudi tisti, ki imajo težave pri dostopu do in-
formacij, pri branju in razumevanju standardnih besedil in ljudje, ki v določenem obdobju ali stalno 
potrebujejo prilagojeno branje. 
V programu nastopajo gojenci CUDV Črna na Koroškem. 
M CUDV Črna na Koroškem in Koroška osrednja knjižnica dr. Franca 
Sušnika Ravne na Koroškem    

1900 Kulturni dom Slovenj Gradec
FilM tedna: terezina krivda 
drama, Francija (2012), 110 minut
režija: Claude Miller
scenarij: Claude Miller, Natalie Carter (po istoimenskem romanu Françoisa Mauriaca)
igrajo: Audrey Tautou, Gilles Lellouche, Anaïs Demoustier, Catherine Arditi, Isabelle Sadoyan, Francis 
Perrin. Zadnji film Clauda Millerja je pretanjena priredba istoimenske klasike Françoisa Mauriaca 
o svobodomiselni ženski (Audrey Tautou), ki jo zadušljiv zakon s tradicionalnim podeželskim po-
sestnikom privede do skrajnega dejanja. Uradni zaključni film lanskoletnega festivala v Cannesu.
M Kulturni dom Slovenj Gradec    I 4 EUR

2. SREDA
1700 Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec

skuPaj za dobro (človeka in narave)
Ob prijetnih druženjih snujemo in izvajamo različne projekte. Prisrčno vabimo nove člane – tako 
mladino kot odrasle različnih starosti in poklicev, da se nam pridružite. Tu se zbiramo dobri in 
veseli ljudje, ki nam ni vseeno za okolje, v katerem živimo, in za to, kaj zapuščamo zanamcem. 
Veseli bomo vsake vaše ideje, pobude ali mnenja kot tudi udeležbe pri naših skupnih projektih. 
Informacije: GSM 031 513 869.
M Ekološko društvo Slovenj Gradec    

1715 Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec
Prva Pravljična ura za Predšolske otroke v sezoni 
2013/14
M Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec    

3. ČETRTEK
1630 Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec

delavnica »zdravilna energija dreves« z Marinko 
laMPreht
M Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec in  Marinka Lampreht    

1700 Mladinski kulturni center Slovenj Gradec
FotograFska razstava »osebna asistenca je naša 
eksistenca« 
M MKC Slovenj Gradec, DPK, YHD    

1700 Glasbena šola Gvido, Pohorska 2, Slovenj Gradec
glasbene urice glasbene šole gvido
Otroška glasbena animacija (pripravnica) za otroke, stare od 3 do 7 let. Spoznavanje osnovnih glas-
benih prvin, vzpodbujanje veselja do glasbe, razvijanje glasbeno-gibalnih sposobnosti, spoznava-
nje inštrumentov ter glasbene pravljice. 
Informacije: 031 343 630 / info@gvido.si / www.gvido.si 
M Glasbena šola Gvido Slovenj Gradec   I 25 EUR na mesec

1700 Športni center Vinko Cajnko Slovenj Gradec
abonMa oPera in balet Maribor: triPtih 
Giacomo Puccini: Triptih (Plašč, Sestra Angelika, Gianni Schicchi) 
Dirigent: Claudio Maria Micheli, Simon Robinson 
Režija: Paul-Émile Fourny 
Odhod avtobusa v Maribor ob 17.00 Izpred športne dvorane Slovenj Gradec. Pričetek predstave v 
Mariboru ob 19.30. 
M Kulturni dom Slovenj Gradec   I

1800 Kulturni dom Slovenj Gradec
Podelitev vrunčevih Priznanj 
M Mestna občina Slovenj Gradec    

4. PETEK
1630 Mladinski kulturni center Slovenj Gradec

šah
Vsak petek v oktobru med 16.30 in 19.30 uro bo eden izmed prostorov MKC Slovenj Gradec name-
njen igranju šaha.
M MKC in Šahovski klub Slovenj Gradec    

1800 Koroška osrednja knjižnica, Kuharjeva dvorana
Predstavitev zbornika kulturnega društva litera-
tov Mežiške doline
Kulturno društvo literatov Mežiške doline predstavlja peti literarni zbornik Besede med Uršljo in 
Peco. V zborniku objavljajo: člani društva, Literarno društvo Šentjur, Literarno društvo Beseda Dra-
vograd, literarna skupina Utrip Zgornje Drave, Kulturno društvo Žarek Brežice in gosta iz zamejstva 
Verena Gotthardt ter Vinko Ošlak. Slike je prispevala Mojca Kovač.
M Koroška osrednja knjižnica dr. F. Sušnika Ravne na Kor.    

1800 Kulturni dom Slovenj Gradec
aniMirani FilM: Pošasti z univerze (sinhronizirano)
animirana komedija, ZDA (2013), 102 minuti 
Nepozabne Pošasti iz omare se vračajo na veliko platno, z zgodbo o študentskih letih enookega 
zelenca Mika in sinjega kosmatinca Sullyja. 17-letni Mike je navdušen, da se bo lahko na univerzi za 
strašenje začel učiti vseh skrivnosti pošastnega obnašanja, vendar njegove načrte prekriža zabavlja-
ški in pri vseh priljubljeni Sully, ki postane njegov največji tekmec. Zaradi številnih zabavnih študent-
skih norčij se vedno znova znajdeta v težavah, med reševanjem iz zagat pa počasi spoznavata, da si 
nista tako zelo različna ter da se imenitno dopolnjujeta, če le uspeta pozabiti na večna nesoglasja 
in medsebojne potegavščine. 
M Kulturni dom Slovenj Gradec.    I 4 EUR

1900 Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec
PotoPisno Predavanje: kolesarjenje Po keniji – gre-
ga raj
M Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec.    

2000 Kulturni dom Slovenj Gradec
FilM: razredni sovražnik
drama, Slovenija (2013), 112 minut 
Scenarij: Nejc Gazvoda, Rok Biček in Janez Lapajne 
Režija: Rok Biček 
Igrajo: Igor Samobor, Nataša Barbara Gračner, Tjaša Železnik, Maša Derganc, Robert Prebil, Voranc 
Boh, Jan Zupančič, Daša Cupevski, Doroteja Nadrah, Špela Novak, Pia Korbar, Dan Mrevlje 
Film, povzet po resničnih dogodkih, je postavljen eno od slovenskih srednjih šol, kjer dijaki nikakor 
ne morejo sprejeti zahtev novega učitelja nemščine. Njihov odnos se zaostruje iz dneva v dan in 
po samomoru dijakinje njeni sošolci krivdo pripišejo učitelju. To sproži niz usodnih dogodkov, ki za 
vedno spremenijo življenje učitelja in učencev, saj se resnica ozadja dogajanj skriva pod številnimi 
tančicami lahkomiselnih laži, zlonamernih spletk in nespametnih odločitev. 
Prejemnik nagrade FEDEORA za najboljši film v sekciji beneški teden kritike. 
M Kulturni dom Slovenj Gradec.    I 4 EUR

5. SOBOTA
1000 Bar Pisarna, Poštna ulica 3, Slovenj Gradec

kulturno razgrajanje
Kreativne delavnice za otroke vseh starosti: ustvarjalne, likovne in glasbene delavnice, tiskanje in 
barvanje tekstila, izdelovanje glasbil, sobotno druženje otrok na kreativen način. 
Bar Pisarna & Glasbena šola GVIDO, Pohorska 2, Slovenj Gradec. Vsako soboto od 10.00 do 12.00. 
Informacije: 031 34 36 30 / info@gvido.si / www.gvido.si 
M Glasbena šola Gvido Slovenj Gradec.    

1030 Kulturni dom Slovenj Gradec
lutkovni abonMa in izven: Metuljček cekinček
Lutkovno gledališče Velenje:
METULJČEK CEKINČEK 
Metuljček Cekinček po motivih otroške pesmice J. Bitenca je interaktivna, zelo barvita lutkovna 
predstava za otroke od dopolnjenega 2. leta dalje. 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, ali kaj je posebnega pri deževnikih. Skupaj z nami bodo otroci šteli, 
spoznavali barve, reševali uganke in seveda peli!
Predstava je primerna za otroke od 2. leta dalje in traja 25–30 minut.
M Kulturni dom Slovenj Gradec.    I Za izven: 5 EUR

1800 Kulturni dom Slovenj Gradec
aniMirani FilM: Pošasti z univerze (sinhronizirano)
M Kulturni dom Slovenj Gradec.    I 4 EUR

2000 Kulturni dom Slovenj Gradec
FilM: razredni sovražnik
M Kulturni dom Slovenj Gradec.    I 4 EUR

2000 Plesna šola Devžej, Ronkova 4, Slovenj Gradec
z Meditacijo do srca
Prijetna druženja z Vesno Žel so namenjena vsem in bodo potekala vsako prvo soboto v mesecu. 
Prostovoljni prispevek, ki bo v celoti namenjen brezplačnemu celoletnemu toplemu obroku socialno 
šibkejšim otrokom v sodelovanju s Prvo OŠ Slovenj Gradec. S seboj prinesite blazino, vodo in dobro 
voljo. Predhodne najave na GSM 031 754 706. 
M Kulturno društvo Slovenj Gradec.    

6. NEDELJA
1700 Kulturni dom Slovenj Gradec

aniMirani FilM: Pošasti z univerze (sinhronizirano)
M Kulturni dom Slovenj Gradec.    I 4 EUR

1900 Kulturni dom Slovenj Gradec
FilM: razredni sovražnik
M Kulturni dom Slovenj Gradec.    I 4 EUR

7. PONEDELJEK
1930 Kulturni dom Slovenj Gradec

večerni FilMski abonMa in izven: razredni sovražnik
M Kulturni dom Slovenj Gradec.    I 4 EUR

8. TOREK
1030 Kulturni dom Slovenj Gradec

doPoldanski šolski FilMski abonMa:
razredni sovražnik
M Kulturni dom Slovenj Gradec.

1430 Kulturni dom Slovenj Gradec
PoPoldanski šolski FilMski abonMa:
razredni sovražnik
M Kulturni dom Slovenj Gradec.

1700 Kulturni dom Slovenj Gradec
giMnazijski FilMski abonMa in izven:
razredni sovražnik
M Kulturni dom Slovenj Gradec.    I Za izven: 4 EUR

1800 Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec
Predstavitev digitaliziranih dragocenih zakladov 
koroške na Portalu kaMra
Simona Vončina in Simona Šuler Pandev iz Koroške osrednje knjižnice dr. Franca Sušnika Ravne na 
Koroškem. Predstavljeni bodo digitalizirani dragoceni rokopisi in knjige, ki so izrednega pomena za 
Koroško in slovensko pisno dediščino. Ljubitelji kulturne dediščine boste izvedeli, kako lahko preko 
spletnih portalov dostopate do digitaliziranih zbirk.
M Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec    

1930 Kulturni dom Slovenj Gradec
FilM tedna: razredni sovražnik
M Kulturni dom Slovenj Gradec.    I 4 EUR

9. SREDA
1700 Koroški pokrajinski muzej Ravne na Kor., Koroška cesta 12

voden ogled, Predstavitev igre za otroke in družine
Vabimo vas, da skupaj z otroki odkrivamo vsebine stalne razstave Mati fabrika – Železarna Ravne. 
Otrokom in staršem bomo predstavili interaktivno igro s simbolnimi magnetki ter poseben prostor 
imenovan “Ko jeklo spregovori …” Igra je del razstave Uf, industrija, Mati fabrika – Železarna Ravne. 
Razstava je postavljena v Štauhariji nekdanje kovačnice Železarne Ravne v neposredni bližini spo-
dnjega vratarja (ob krožišču). Brezplačna delavnica je primerna za otroke od 6 do 10 let.
Voden ogled in predstavitev igre za otroke in družine bo v sredo, 9. 10. 2013 ob 17.00 uri v Štauhariji 
ali krčilni kovačnici nekdanje Železarne Ravne v neposredni bližini spodnjega vratarja (ob krožišču), 
Koroška cesta 12, Ravne na Koroškem.
M Koroški pokrajinski muzej    

10. ČETRTEK
1000 Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec

doPoldanski klePet o novih knjigah
M Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec    

1700 Osnovna šola Šmartno 
odPrtje likovne razstave Petre kreMžar in alenke 
žvikart
Turistično društvo Šmartno    

1700 Glasbena šola Gvido, Pohorska 2, Slovenj Gradec
glasbene urice (gvido)
M Glasbena šola Gvido Slovenj Gradec    I 25 EUR na mesec

1800 Knjižnica Dravograd
literarni večer z vero vardjan
Predstavitev avtorice knjige »Med nebom in zemljo – Čudežno preživela udar strele«. Vera Vardjan, 
turistična delavka in izdelovalka izdelkov domače obrti, je čudežno preživela udar strele in o tem 
napisala svoj knjižni prvenec. V mesecu oktobru začenjamo z bralno značko za odrasle »Korošci pa 
bukve beremo«.
M Knjižnica Dravograd    

11. PETEK
1700 Koroški pokrajinski muzej Ravne na Kor., Koroška cesta 12

voden ogled, Predstavitev igre za otroke in družine
M Koroški pokrajinski muzej    

1800 Kulturni dom Slovenj Gradec
aniMirani FilM: krudovi (sinhronizirano)
animirana komična pustolovščina, ZDA (2012), 98 minut 
Ustvarjalci animiranih pustolovščin Shrek, Madagaskar in Kung fu panda se vračajo daleč v prazgodo-
vino, kjer srečamo družino Krudovih. Glavno pravilo glave družine Gruga je, da razen za iskanje hrane 
nikoli ne zapustijo varnega zavetja domače votline, kar gre močno v nos njegovi vedoželjni odraščajoči 
hčerki Ip. Toda tektonski premiki jih prisilijo, da si poiščejo nov dom, preko nepoznanih dežel pa jih vodi 
Ipin novi prijatelj, kar Grugu ni niti malo všeč. Ob spoznavanju številnih novih čudes in neprestanih ne-
varnostih se počasi vendarle zbližajo, toda premagati morajo še številne zabavne in boleče preizkušnje.
M Kulturni dom Slovenj Gradec.    I 4 EUR

1900 Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec
Predstavitev knjige atlas dnevnih Metuljev (lePi-
doPtera: rhoPalocera) slovenije
Predstavitev knjige avtorjev Rudija Verovnika, Franca Rebeuška in Matjaža Ježa. Ob tej priložnosti si 
lahko ogledate razstavo fotografij nekaterih najlepših metuljev, ki živijo pri nas. 
M Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec.    

12. SOBOTA
1000 Bar Pisarna, Poštna ulica 3, Slovenj Gradec

kulturno razgrajanje
Informacije: 031 34 36 30 / info@gvido.si / www.gvido.si 
M Glasbena šola Gvido Slovenj Gradec.    

1000 Koroška galerija likovnih umetnosti Slovenj Gradec
bernekerjeva sobotna ustvarjalnica: oblikuj, nari-
ši in naPiši
Vranček Koki nam bo navdih pri izdelavi umetniške knjige. Sami jo bomo oblikovali, napisali in ilu-
strirali. Za otroke od 4. leta starosti dalje in osnovnošolske otroke. 
M KGLU Slovenj Gradec.    

1800 Kulturni dom Slovenj Gradec
aniMirani FilM: krudovi (sinhronizirano)
M Kulturni dom Slovenj Gradec.    I 4 EUR

13. NEDELJA
1700 Kulturni dom Slovenj Gradec

aniMirani FilM: krudovi (sinhronizirano)
M Kulturni dom Slovenj Gradec.    I 4 EUR

14. PONEDELJEK
1200 Koroška galerija likovnih umetnosti Slovenj Gradec

Mednarodna Potujoča razstava igraj se z Mano
Na ogled do 20. oktobra 2013 v KGLU Slovenj Gradec. 
M Zavod za usposabljanje Janeza Levca in Društva za kulturo inkluzije  .  

15. TOREK
1000 Knjižnica Mislinja 

doPoldanski klePet o novih knjigah
M Knjižnica Mislinja    

1800 Knjižnica Prevalje 
Predstavitev knjige Marjana kolarja
Predstavitev knjige Marjana Kolarja »Moji mimohodi«, ki je ob avtorjevi 80. obletnici rojstva izšla 
pri založbi Mohorjan s Prevalj.
M Koroška osrednja knjižnica Ravne na Koroškem    

1900 Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec 
Predstavitev knjige sMajo saFić guPta: ajurvedska 
Medicina za Fizično, Mentalno in duhovno zdravje
Knjiga je namenjena vsem, ki bi radi malo več vedeli o ajurvedski tradiciji. Ajurvedska medicina je 
priznana v številnih kulturah sveta in je znana kot preprosta ter učinkovita metoda za preventivni 
namen. Ajurvedska medicina ne neha presenečati in človek se začne zavedati, kako hitro se lahko 
življenje vrne na pravi tir in se obnovi ravnovesje samo s pravilno prehrano, meditacijo, gibanjem in 
dobrimi medsebojnimi odnosi v družini, družbi … Knjiga ima tudi namen, da odpre vrata vsem, ki 
čutijo to poslanstvo in si želijo stopiti na ajurvedsko (poklicno) pot.
M Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec    

1930 Kulturni dom Slovenj Gradec
FilM tedna: najboljša Ponudba
romantična drama, Italija (2013), 124 minut 
Scenarij: Giuseppe Tornatore; Režija: Giuseppe Tornatore; Igrajo: Jim Sturgess, Donald Sutherland, 
Geoffrey Rush, Liya Kebede, Sean Buchanan, Philip Jackson Sylvia Hoeks, Dermot Crowley 
Režiser kultnih filmov Cinema Paradiso in Malena prikazuje življenje poznavalca umetnin in vodjo 
dražb Virgila, ki nekega dne prejme nepričakovano ponudbo. Oceniti mora umetnine bogate de-
dinje, s katero komunicira zgolj po telefonu, saj se mlada ženska nikoli ne prikaže iz sobe. Kljub 
številnim zanimivim umetninam, se Virgil ne more osredotočiti na svoje delo, saj postaja vedno bolj 
obseden s skrivnostno žensko. Na vsak način jo želi spoznati iz oči v oči, kar se izkaže za zelo težko 
nalogo, ki Virgila pripelje na rob psihičnega zloma.
M Kulturni dom Slovenj Gradec.    I 4 EUR
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16. SREDA
/

17. ČETRTEK
1600 Koroški dom starostnikov, enota Slovenj Gradec

Predstavitev dela turističnega društva sg 
M Turistično društvo Slovenj Gradec.    

1700 Glasbena šola Gvido, Pohorska 2, Slovenj Gradec
glasbene urice glasbene šole gvido
Informacije: 031 343 630 / info@gvido.si / www.gvido.si 
M Glasbena šola Gvido Slovenj Gradec   I 25 EUR na mesec

1700 Koroška galerija likovnih umetnosti Slovenj Gradec
Predstavitev Projekta connected
Predstavitev projekta, ki skozi igro povezuje različne regije in kraje: Slovenj Gradec, Maribor, Hart-
berg, Pollau in je avgusta potekal v Slovenj Gradcu v organizaciji kulturnega društva RAUM AU. 
Umetnica Cym bo predstavila računalniško igro, ki je nastala na osnovi zbranega materiala.
M KGLU Slovenj Gradec   

1800 Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec 
Predstavitev knjige »do izvirov zdravja in Modro-
sti skozi uMetnost«
Knjiga je vodnik za zdravo in srečno življenje. Sestavljena je iz dveh delov. V prvem delu sta dve 
umetniški stvaritvi – pravljica Jerneje Pavček Kako sta Zvezdica in Vodonosec rešila Zemljo in zbirka 
pesmi Dušana Enove Anima – izvir zdravja in modrosti. Drugi del je razlagalen, kontemplativen. 
V tem delu različne avtorice in avtorji razmišljajo o umetnosti in o načinih, kako lahko umetnost 
pomaga živeti vsem ljudem in še zlasti bolnikom.
M Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec    

1800 Koroška osrednja knjižnica, razstavišče 
»doMač kroh« in ziMski kosci
Večer z etno skupino Zimski kosci in pesnico Berto Pavlinec, ki piše predvsem pesmi v narečju.
M Koroška osrednja knjižnica Ravne na Koroškem    

1930 Muzej Huga Wolfa, Glavni trg 40, Slovenj Gradec
WolFov koncertni abonMa in izven:
kvartet klarinetov claritet
Kvartet klarinetov Claritet je bil kot Kulturno društvo Claritet ustanovljen leta 2011 na pobudo pro-
fesorjev Glasbene šole Slovenj Gradec, prof. Mitje Repnika in prof. Matjaža Isaka, pridružila pa sta 
se jima še študenta klarineta Rok Rupreht in Simon Žvikart. Družijo jih ljubezen do igranja klarineta, 
sproščenost in veselje za nova spoznanja v glasbi. Glasbeniki so glasbene izkušnje pridobivali v 
različnih glasbenih zasedbah: Quatro sax, Big bandu Vox, Big bandu Radlje, Slovenskem orkestru 
klarinetov, pihalnih orkestrih Slovenj Gradec, Šentjanž in Muta, ansamblih Rosa, Koroški korenjaki, 
Meh in smeh. V kratkem času delovanja so nastopali na številnih prireditvah doma in v tujini ter 
v lanskem letu kar na štirih koncertih v okviru Evropske prestolnice kulture Maribor 2012. Vsako 
pomlad v Slovenj Gradcu izvedejo samostojni koncert z naslovom Claritetovanje, na katerem skupaj 
z gosti navdušujejo s profesionalno in igrivo interpretacijo pestrega koncertnega repertoarja. Kvartet 
klarinetov Claritet nastopa tudi v širši zasedbi kot Orkester klarinetov Claritet, z gosti solisti oz. kot 
spremljevalna skupina različnim zborom. S kvalitetnim, inovativnim, sproščenim in samozavestnim 
nastopom želijo širšemu občinstvu približati glasbo za klarinet, saj izvajajo glasbo različnih obdobij 
in žanrov. Redno se udeležujejo različnih seminarjev pri priznanih profesorjih (Jože Kotar, Dušan 
Sodja, Massimilijano Miani, Berthram Egger, Lars Wouters van den Oudenwijer, Joseph Balogh, 
Mateja Bajt, Radovan Cavallini, Paolo De Gaspari, idr.). Vseskozi jih spremlja velika mera pozitivne 
energije. Ponosno stopajo po svoji glasbeni poti, ne sprašujejo se, kam pelje, le hodijo po njej
M Kulturni dom Slovenj Gradec.    I Za izven: 8 EUR

18. PETEK
1000 Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec 

Festival Mlade literature urška 2013
Predstavitev uršljanov, selektorice in gostov festivala.
M Javni sklad RS za kulturne dejavnosti.    

1100 Različna prizorišča v Slovenj Gradcu 
Festival Mlade literature urška 2013
Literarne matineje z dijaki srednje šole, gimnazije in izbranimi uršljani: Tadeja Krečič Scholten, Tea 
Plesničar, Tinka Volarič, Tea Močnik in Jernej Kusterle.
M Javni sklad RS za kulturne dejavnosti.    

1600 Mestna kavarna Slovenj Gradec 
Festival Mlade literature urška 2013
Literarno popoldne v mestni kavarni s predstavitvijo prvenca.
M Javni sklad RS za kulturne dejavnosti.    

1800 Koroška osrednja knjižnica, razstavišče 
razstava likovne sekcije du ravne na koroškeM
Odprtje razstave Likovne sekcije Društva upokojencev Ravne na Koroškem. Razstava bo na ogled v 
razstavišču knjižnice do 31. oktobra 2013, v času, ko je knjižnica odprta.
M Koroška osrednja knjižnica Ravne na Koroškem    

1800 Koroška galerija likovnih umetnosti Slovenj Gradec
odPrtje razstave del lojzeta sPacala:
Matrica-graFika-slika
Na ogled do 24. novembra 2013.
M KGLU Slovenj Gradec   

2000 Kulturni dom Slovenj Gradec 
Festival Mlade literature urška 2013
Osrednja prireditev z razglasitvijo nagrajenca festivala Urška  2013, podelitev nagrade Feferon, ple-
sne miniature, glasbena skupina, nagrada za najboljšo samozaložniško izdajo v letu 2012.
V programu sodeluje SPUNK, Gimnazijsko kulturno društvo Slovenj Gradec.
M Javni sklad RS za kulturne dejavnosti.    

19. SOBOTA
900 Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec 

Festival Mlade literature urška 2013
Literarna delavnica.
M Javni sklad RS za kulturne dejavnosti.    

1000 Bar Pisarna, Poštna ulica 3, Slovenj Gradec
kulturno razgrajanje
Informacije: 031 34 36 30 / info@gvido.si / www.gvido.si 
M Glasbena šola Gvido Slovenj Gradec.    

1300 Kmetija Pri Dajelu (Daniel), Šmartno 220, Šmartno pri Slovenj Gradcu
odPrtje kMečkega Muzeja in Mlina na kMetiji Pri 
dajelu (daniel)
MLužnik Daniel

2000 Kulturni dom Slovenj Gradec
FilM: izhod
akcijska komedija, Slovenija (2013), 82 minut 
Scenarij: Dejan Babosek, Matej Palka in Aljoša Kovačič; Režija: Dejan Babosek; Producent: Leila A. 
Jelić, Mojca Štrajher; Igrajo: Aljoša Kovačič, Katarina Jurkovič, Gea Erjavec, Simon Pribac, Yuri Bradac, 
Ludvig Bagari, Jernej Kuntner, Dragan Bjelogrlić 
Neučakani mladi prijatelji Peter, Lara, Sara in Andrej imajo dovolj vsakdanjih življenjskih težav, dol-
gočasnih služb in ukvarjanja z vzvišenimi ljudmi, zato se želijo s pomočjo Andrejeve zapuščine pre-
seliti na tropski otok. Toda kot se izkaže, je direktor banke poneveril ves Andrejev denar. Razočarani 
in užaljeni prijatelji skujejo drzen načrt ropa banke, da bi se maščevali pogoltnim finančnikom in 
razgalili podkupljeno politično elito. Vendar jim na usodni dan načrte pokvari druga skupina ropar-
jev, nakar banko obkrožijo policisti pod vodstvom zabavno-nevarnega detektivskega dvojca. Toda 
prijatelji so odločeni, da bodo svoj načrt izpeljali do konca.
M Kulturni dom Slovenj Gradec.    I 4 EUR

20. NEDELJA
1000 Turistična pisarna, Glavni trg 24, Slovenj Gradec

tek Miru ob dnevu ozn
Tek miru je rekreativna tekaška prireditev, ki tradicionalno poteka v Slovenj Gradcu – mestu miru, 
v počastitev dneva OZN. 
Urnik prireditve: 
10.00 TEK DOBRE VOLJE 
10.15 ULIČNI TEKI ZA OTROKE IN MLADE (200, 500, 1000, 2000 m) 
12.00 TEK NA 10.000 m 
Prijave za tek dobre volje in ulične teke niso potrebne. Prijave za tek na 10.000 m bodo možne preko 
spletne aplikacije (več informacij na http://www.atletskiklub-sg.si) ter na dan prireditve v prostorih 
Turistične pisarne v Slovenj Gradcu. Vsi udeleženci uličnih tekov in teka na 10.000 m prejmejo mali-
co. Prvi trije uvrščeni prejmejo medalje. Udeleženci teka na 10 km prejmejo malico. 
M Atletski klub Slovenj Gradec in JZ Spotur.
I 10 EUR ob predplačilu , na dan dogodka 15 EUR

1400 Mladinski kulturni center Slovenj Gradec
FenoMen bruno groening – neizceljivo ne obstaja 
Vabimo vas k ogledu filma o življenju in delu velikega duhovnega učitelja in zdravitelja, ki je za 
časa svojega življenja pomagal do ponovnega zdravja mnogim bolnim in celo hromim. Ozdravitve 
se v Krogu prijateljev Bruna Groeninga, ki ohranja to dragoceno učenje in deluje po celem svetu, 
dogajajo še naprej. Te z izvidi sproti dokazuje medicinsko-znanstvena strokovna skupina zdravnikov. 
Film, z dvema odmoroma, traja do 19:30. Kdor bo želel, se bo med odmori in po filmu lahko tudi 
vključil v krog, ki deluje v Slovenj Gradcu. Pred filmom boste izvedeli, kako lahko zdravilni tok po želji 
intenzivno sprejemate tudi med samim ogledom filma. 
M Krog prijateljev Bruna Groeninga.   

1800 Kulturni dom Slovenj Gradec
gledališki abonMa in izven:
KUD Zarja, Trnovlje – Celje 
Carlo Goldoni: KRČMARICA MIRANDOLINA 
Režija: Vojko Belšak 
Predstavo Krčmarica Mirandolina avtorja Carla Goldonija pozna povprečen gledalec predvsem kot 
komedijo. Kar v resnici tudi je. Vendar pa se kljub salvam smeha, ki po navadi spremljajo predstavo, 
in živahnih ter dinamičnih vlogah, redki zavejo eksistencialne stiske, v katero so pahnjeni liki. Osnov-
no gonilo igre je zelo kruto in banalno – denar. Socialni deficit se preliva tudi na druga področja in 
posledično določa tudi ljubezenske odnose, ki so zato bolj podobni strateški pogodbi in ne posledici 
zaljubljenosti dveh oseb. Krčmarica Mirandolina kljub »svoji starosti«, saj je postavljena v čas okoli leta 
1740, neverjetno preseneča s svojo aktualnostjo. Njena prodornost ni zgolj v humorju, ki ga v predsta-
vi ne manjka, ampak v tem, kako s pomočjo le-tega kaže ogledalo nam samim danes in tukaj. Pohlep, 
prevare, laži, kraja in razprodaja vrednot po dolgem in počez so vzporednice, ki sovpadajo s trenutnim 
stanjem v naši družbi. Mirandolina je navidez prepuščena plavanju v morju polnem morskih psov. Go-
spodo, ki jo predstavljajo Grof, Markiz in Kavalir, lahko zlahka primerjamo z današnjim kapitalizmom, 
ki neusmiljeno zahteva vedno nove žrtve, ki so po pravilu večinoma nedolžne. Zato se Mirandolina ne 
bori le za svoj vsakdanji kruh, ampak tudi za osnovno človeško dostojanstvo. Njene želje niso gradovi 
v oblakih, ampak le to, da si lahko s svojim delom prisluži za dostojno življenje. Kaj vse je za to po-
trebno in kaj mora narediti, da se iz plena spremeni v lovca, pa si lahko ogledate v predstavi Krčmarica 
Mirandolina v izvedbi KUD Zarja Trnovlje. Seveda ne gre brez srečnega konca. Zabava zagotovljena! 
M Kulturni dom Slovenj Gradec.    I Za izven: 8 EUR

21. PONEDELJEK
800 Koroška osrednja knjižnica Ravne na Koroškem

siMbioz@ e-PisMena slovenija
Vsak dan v tednu med 21. in 25. oktobrom.
M Koroška osrednja knjižnica Ravne na Koroškem.    

900 Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec 
siMbioza – računalnik Moj Prijatelj 
Simbioza bo letos že tretjič povezala Slovenijo v tednu med 21. in 25. oktobrom. Osnovno poslan-
stvo Simbioze ostaja sodelovanje in prenos znanja med generacijami ter spodbujanje vseživljenj-
skega učenja. Cilj projekta je dvig računalniške pismenosti in zanimanje za učenje e-veščin med 
starejšimi; želi jim pomagati pri (prvem) stiku z računalnikom in internetom. Po drugi strani med 
mladimi promovira vrednote prostovoljstva, odgovornosti in krepi proaktiven odnos do družbe in 
lastne prihodnosti. Vsaka izkušnja, doživetje namreč šteje.
Prijave po internetu ali v Knjižnici Ksaverja Meška Slovenj Gradec.
M Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec.    

900 Knjižnica Dravograd 
siMbioza – računalnik Moj Prijatelj
Vsak dan v tednu med 21. in 25. oktobrom.
M Knjižnica Dravograd.    

1800 Koroška osrednja knjižnica, Kuharjeva dvorana
večer z branetoM kasteliceM
Gost večera bo Brane Kastelic, ki ga poznamo predvsem kot dopisnika iz Londona ter žiranta šova 
X Faktor. Ob zanimivostih iz svojega življenja bo Kastelic predstavil tudi svoje literarno ustvarjanje. 
Pred kratkim je namreč izdal svojo drugo erotično knjigo, v kateri je združil tri strasti – pisanje, 
slikanje in erotiko. Pogovor z gostom bo vodila Anja Ramšak. 
M Koroška osrednja knjižnica Ravne na Koroškem.    

22. TOREK
1800 Koroška osrednja knjižnica, razstavišče

Predstavitev knjige Marjana kolarja
Predstavitev knjige Marjana Kolarja »Moji mimohodi«, ki je ob avtorjevi 80. obletnici rojstva izšla 
pri založbi Mohorjan s Prevalj. 
M Koroška osrednja knjižnica Ravne na Koroškem.    

1800 Mladinski kulturni center Slovenj Gradec
kuharska delavnica društev kvčb in sdc, srečanje
M Društvo paraplegikov Koroške.   

1900 Kulturni dom Slovenj Gradec
FilM tedna: izhod
M Kulturni dom Slovenj Gradec.    I 4 EUR

23. SREDA
/

24. ČETRTEK
1700 Glasbena šola Gvido, Pohorska 2, Slovenj Gradec

glasbene urice (gvido)
M Glasbena šola Gvido Slovenj Gradec    I 25 EUR na mesec

25. PETEK
1700 Športna dvorana Slovenj Gradec

gostujoči gledališki abonMa:
zbrana dela WilliaMa shakesPeara (okrajšano)
Adam Long, Daniel Singer, Jess Winfield: Zbrana dela Williama Shakespeara (okrajšano), režija: 
Nikola Zavišić. Predstavo si bomo ogledali v SLG Celje. Odhod avtobusa ob 17. uri izpred športne 
dvorane v Slovenj Gradcu.
M Kulturni dom Slovenj Gradec.    I

1800 Mladinski kulturni center Slovenj Gradec
Presna hrana, biološka Pridelava in trdno zdravje
Predavanje Milana Hervola, ki že več kot 20 let uživa izključno presno hrano in živi v popolnem 
stiku z naravo ob proučevanju njenih zakonitosti. Z brezplačnimi delavnicami osvešča in pomaga 
ljudem preprečevati vzroke za bolezni in druge težave. Ob koncu boste nekatere presne dobrote 
lahko poskusili tudi sami.
M Ekološko društvo Slovenj Gradec .   

1900 Knjižnica Mislinja
PotoPis sanjski otok sokotra – Marinka laMPreht
M Knjižnica Mislinja.   

2000 Kulturni dom Slovenj Gradec
FilM: okus Maščevanja
akcijski kriminalni triler, ZDA (2013), 118 minut 
Režija: Niels Arden Oplev; Igrajo: Noomi Norén, Colin Farrell, Dominic Cooper, Terrence Dashon Ho-
ward, Armand Assante, Isabelle Huppert, Raymond Mamrak, James Biberi, Luis Da Silva Jr., John 
Cenatiempo, Stu Bennett, Raw Leiba, Michael McKiddy, Saul Stein, Andrew Stewart-Jones, Wade 
Barrett, Robert Vataj, Robert Bizik 
Režiser misterioznega trilerja Dekle z zmajskim tatujem predstavlja srhljivo zgodbo o neusmilje-
nem maščevanju, po katerem hrepeni trdoživi Victor. Ker za smrt svoje hčerke in žene krivi surovega 
gangsterja Alphonsa, se Victor vtihotapi v njegovo skupino kriminalcev in s pogumom in požrtvo-
valnostjo pridobi zaupanje krvoločnega šefa. Victorjeve naklepe opazi skrivnostna soseda Beatrice 
in mu zaupa, da tudi sama kuje hladnokrvno maščevanje, zato se odločita združiti moči in z zločinci 
poravnati račune.
M Kulturni dom Slovenj Gradec.    I 4 EUR

26. SOBOTA
900 Mestno središče Slovenj Gradca

ekologija in brezPlačni dvoriščni sejeM
Bodi eko in pridi pogledat, če lahko to, kar potrebuješ, najdeš kar na brezplačnem dvoriščnem sejmu. 
In če imaš doma kaj, česar ne potrebuješ več, a je lepo ohranjeno, prinesi to s seboj na stojnice za dru-
ge. To je lahko karkoli za dom, vrt, delo, šolo, šport oz. prosti čas, za okras itd. Od oblačil prosimo, da 
prinesete le lepo ohranjena otroška in moška oblačila. Dlje so stvari v uporabi, boljše je za naš planet.
MEkološko društvo Slovenj Gradec .   

1000 Bar Pisarna, Poštna ulica 3, Slovenj Gradec
kulturno razgrajanje
Informacije: 031 34 36 30 / info@gvido.si / www.gvido.si 
M Glasbena šola Gvido Slovenj Gradec.   

1000 Koroška galerija likovnih umetnosti Slovenj Gradec
bernekerjeva sobotna ustvarjalnica: barvo si lah-
ko narediM tudi saM
Slikar Jože Tisnikar si je sam mešal barve. To bomo poskusili tudi mi.
M KGLU Slovenj Gradec   

2000 Kulturni dom Slovenj Gradec
FilM: okus Maščevanja
M Kulturni dom Slovenj Gradec.    I 4 EUR

27. NEDELJA
1900 Kulturni dom Slovenj Gradec

FilM: okus Maščevanja
M Kulturni dom Slovenj Gradec.    I 4 EUR

28. PONEDELJEK
/

29. TOREK
1900 Kulturni dom Slovenj Gradec

FilM tedna: Preden uMreM
drama, VB (2012), 103 minut 
Scenarij: Ol Parker po romanu Jenny Downham; Režija: Ol Parker; Igrajo: Dakota Fanning, Olivia Wil-
liams, Kaya Scodelario, Jeremy Irvine, Paddy Considine, Susan Brown, Patrick Baladi, Joe Cole, Tom 
Kane, Rakie Ayola, Franz Drameh, Isabella Laughland, Julia Ford
Film, posnet po priljubljenem romanu, sledi zadnjim mesecem življenja najstnice Tesse, ki zboli za 
neozdravljivo levkemijo. Ko ji zdravniki napovejo le še nekaj tednov življenja, Tessa prekine zdra-
vljenje in s pomočjo prijateljice sestavi seznam vseh stvari, ki bi jih rada doživela, preden umre. Pri 
izpolnjevanju pustolovščin ji težave povzročata zaščitniška starša, ki se ne želita soočiti s skorajšnjo 
izgubo hčerke, prav tako pa Tesso presenetijo ljubezenska čustva, ki jih povzroči prijazni fant iz so-
seščine Adam.
M Kulturni dom Slovenj Gradec.    I 4 EUR

30. SREDA
/

31. ČETRTEK
1700 Glasbena šola Gvido, Pohorska 2, Slovenj Gradec

glasbene urice (gvido)
M Glasbena šola Gvido Slovenj Gradec    I 25 EUR na mesec

Gostujoča abonmaja 
Giacomo Puccini: Triptih (Plašč, Sestra 
Angelika, Gianni Schicchi), Abonma 
Opera in balet Maribor, 3. Oktober 
Odhod avtobusa izpred športne dvorane 
v Slovenj Gradcu ob 17. uri. 
 
Komedija Zbrana dela Williama Shake-
speara (Okrajšano), gostujoči gledališki 
abonma v SLG Celje, 25. oktober
Odhod avtobusa izpred športne dvorane 
v Slovenj Gradcu ob 17. uri. 

Za oba abonmaja so prosta mesta še na 
voljo, zato pohitite s prijavo!
 

Kulturni dom 
Slovenj Gradec

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

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: 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.).

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

EKOLOŠKO DRUŠTVO SLOVENJ GRADEC
GSM : 031 513 869 in 031 365 871
ekoloskodrustvosg@yahoo.com
Facebook: Ekološko društvo Slovenj Gradec

•	 Slovenj Gradec brez BREZ PLASTIČNIH VREČK,
•	 delavnice izdelovanja TRAJNIH nakupovalnih VREČK,
•	 ZMANJŠAJMO PORABO PLASTIKE !,
•	 Slovenj Gradec – mesto s ČISIM ZRAKOM,
•	 Brezplačni DVORIŠČNI SEJEM,
•	 ZELENO INFO SREDIŠČE v mestni pasaži v SG.
Srečujemo se vsako prvo sredo v mesecu ob 17h v Knjižnici Ksaverja Meška 
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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

* 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 
6 SRE. od 11.00 do 15.00, ČET. od 15.00 do 18.00
( 02 88 58 253
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 88 42 033
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
ŠAHOVSKI KLUB SLOVENJ GRADEC
Klubski termini vsak ponedeljek od 15.00 do 20.00

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

N A P O V EDNIKGlasnik, oktober 2013 I I I

varna hiša slovenj gradec 
02 882 94 35 

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

TAXI KOROŠKA
Tel.: 070 900 300

http://www.mojaobcina.si/slovenj-gradec

http://www.slovenjgradec.si/

OBVESTILA

PLANINSKO DRUŠTVO SLOVENJ GRADEC

POHOD V NEZNANO
Lahka

 zdenko Čas, Danilo Goljat
12. 10. ISTRIŠKI VINTGAR - TRIJE KRALJI

zahtevna
 Milan Šuler Marjeta Škorja

PRIMORSKA TURA (65km, 1200m) 
turno kolesarjenje srednje zahtevna 

 Simon Pogorelčnik
20. 10. 3.Žolnirjev pohod na 

KREMŽARICO
ob dnevu OzN

 Vsi vodniki

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

PLANINSKO DRUŠTVO MISLINJA

6. 10. BERNEKERJEVA POT
 Albina

12. 10. VELIKI MUZEC
 Albina

12.10. GORA OLJKA (šolski pohod)
 Peter

13.10 OD BOČA DO DONAČKE GORE
 Mirko

19.10 VORANČEV POHOD
 Franc

20.10. ŽOLNIRJEV POHOD NA 
KREMŽARICO 
skupaj s Pd slovenj gradec

20.10. PLANINSKA MAŠA NA HOMCU
 Tine Šmon

Veči na internetni strani www.pdmislinja.si.

DRUŠTVO DIABETIKOV SLOVENJ GRADEC

ostale aktivnosti:
Vsak četrtek kolesarjenje ob 17. uri
Vsak petek keglanje od 16. do 17. ure
informacije: ga. Olga Repotočnik, 041 945 664, 
ga. Minka Repnik, 041 435 113, g. Stane Oblak, 
040 603 853

MOCIS
Univerza za tretje 

življenjsko obdobje
1. oktobra 2013 MOCIS center za izobraže-
vanje odraslih odpira vrata Univerzi za tretje 
življenjsko obdobje. 
Ta ideja je zorela že dalj časa, dokončno pa je 
bilo o njeni ustanovitvi odločeno spomladi 
2013, ko je bilo vedno več pobud tudi s strani 
bodočih udeležencev. Tako se je 9. 5. 2013 se-
stala iniciativna skupina in postavila temelje. 
Predlog je bil potrjen in dobro sprejet tudi s 
strani članov Sveta zavoda MOCIS.
Člani univerze se boste lahko vključevali v raz-
lične študijske programe s pestrimi vsebinami. 
Izbirali boste lahko med naslednjimi: jezikovno 
izobraževanje, filozofija, skrb za zdravje, naravo-
slovje, družboslovje, ustvarjanje in glasba. Poleg 
tega bodo še krajša predavanja in delavnice za 
vse člane dvakrat na mesec brezplačna. Ena iz-
med prvih gostij na brezplačnem predavanju bo 
varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer, ki 
bo spregovorila o pomenu vseživljenjskega uče-
nja za kakovostno življenje v zrelih letih; preda-
vanje bo 18. oktobra ob 10. uri na MOCIS-u. Naj 
se naš slogan (slogan MOCIS-a) – Naj teče učenje 
skozi življenje – dotakne tudi vas in dovolite, da 
odkrijete in doživite še kakšno skrivnost ali zani-
mivost vseživljenjskega učenja. 
Univerza za tretje življenjsko obdobje MOCIS 
Slovenj Gradec vabi k vpisu v študijsko leto 
2013/2014 vsak dan med 8. in 15. uro. Dodatne 
informacije lahko dobite na tel. št.: 02 884 64 06. 

simona štruc

Razpis
Nepovratna sredstva za diverzifikaci-

jo v nekmetijske dejavnosti

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je objavilo 
2. javni razpis za ukrep 311 – Diverzifikaci-
ja v nekmetijske dejavnosti, ki je namenjen 
članom kmetijskega gospodarstva, ki bodo 
izvajali investicije v podjetniške dejavnosti. 
Razpis omogoča dodelitev nepovratnih sred-
stev. Višina sofinanciranja: do 60 % vrednosti 
naložbe, v primeru naložb v obnovljive vire 
do 70 %. 
Dodatne informacije: INFO točka Agencije Re-
publike Slovenije za kmetijske trge in razvoj po-
deželja, tel.: 01 580 77 92, e-pošta: aktrp@gov.si. 

Rok za prijavo na razpis je do vključno
 9. 10. 2013. 

Katarina Žagar, 
Podjetniški center SG

Vabljeni na odprtje razstave
akademskega slikarja 

Božidarja Srdiča 
V petek, 4. oktobra 2013, ob 19.00

Mestna Kavarna d.o.o., Trg svobode 7, 2380 
Slovenj Gradec

Razstavo bo odprla Anamarija Stibilj Šajn,
glasba - ulična pevka Vesna Prevolšek.

Program predvajamo 
ob četrtkih od 18. ure 
dalje, ob petkih od 20. 
ure dalje ter ob nede-
ljah od 11. ure dalje.
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Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec 
Večerna Mini šola razumevanja človeške narave in Šola odličnosti

vabita vse generacije in profile na
brezplačni motivacijski seminar zmorem! 

1.10. 2013 od 17.00 do 20.00 
v prostorih knjižnice

Glasnik, oktober 2013N A P O V EDNIKI V

prinesi,prinesi,prinesi,

in/aliin/aliin/ali

odnesi,odnesi,odnesi,

KAR NE POTREBUJEŠ vec,
a je lepo ohranjeno,
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brezplaCnibrezplaCnibrezplaCnibrezplaCnibrezplaCnibrezplaCnibrezplaCnibrezplaCnibrezplaCni

kar želiš
(tudi ce nic ne prineseš).
VSAKO 4. SOBOTO (RAZEN JULIJA)

OD 9. DO 12. URE
V MESTNEM JEDRU SLOVENJ GRADCA

DLJE SO STVARI V UPORABI, BOLJŠE JE ZA NAŠ PLANET.

NEMŠKIH DELAVNICAH.
OTROCI BODO POD STROKOVNIM VODSTVOM SPOZNAVALI JEZIK

NA ZABAVEN, SPONTAN TER NJIM PRIJAZEN NAČIN.

Jezikovne delavnice bodo potekale v Slovenj Gradcu, enkrat tedensko. Namenjene so otrokom 
med 6. in 10. letom staros� . Cena znaša 20 eur mesečno.

Vabljeni, da se o naši kakovos�  prepričate v soboto, 21. septembra 2013 ob 10. uri, na brezplačni 
predstavitveni delavnici v prostorih MKC Slovenj Gradec. 

OTROCI SO V TEJ STAROSTI IZJEMNO DOJEMLJIVI. DAJMO JIM PRILOŽNOST, DA IZKORISTIJO 
OZ. RAZVIJEJO VSE SVOJE SPOSOBNOSTI.

Za vse dodatne informacije sem vam na voljo na tel. številki 031/346-525 (Maja Sadar, prof. nemškega jezika).

Časi so turbulentni, naša država je v zahtevnem 
gospodarskem in socialnem položaju, tudi slovenske 
banke se soočajo s kar nekaj težavami. Tako se vsak 
med nami sprašuje, kako varne so slovenske banke in 
kaj storiti – varčevati ali ne. Po nasvet smo se odpravili 
v poslovalnico Nove KBM, kjer smo so se o trenutnih 
razmerah na bančnem trgu pogovarjali z go. Štefko 
Čegovnik, vodjo poslovalnice Dravograd.

Dve slovenski banki sta v postopku nadzorovane 
likvidacije. Kaj pomeni takšna odločitev za vašo 
banko? Kako varni so prihranki strank pri Novi KBM? 
Zaradi te odločitve se ni spremenilo prav nič v 
poslovanju naše banke ali v odnosih z našimi 
strankami. Poslujemo normalno, smo varna in 
zanesljiva banka. Prihranki varčevalcev so varni. Ni 
razloga, da bi spremenili svoje odločitve v zvezi z 
varčevanjem. 

V Banki Slovenije zagotavljajo, da nobena druga 
banka v Sloveniji nima likvidnostnih težav. Ali 
lahko razložite, kaj pomeni likvidnost? 
Najbolj preprosto povedano: banka je likvidna, kadar 
ima dovolj denarnih sredstev, da bi lahko poravnala 
svoje obveznosti. Nova KBM dosega kazalnike 
likvidnosti, ki jih predpisuje Banka Slovenije, torej je 
položaj banke stabilen in enako pričakujemo tudi v 
prihodnosti. 

Ampak kaj če bi se razmere v bodoče vendarle še 
poslabšale? 
Tudi če bi se razmere poslabšale, ima banka 
dovolj sredstev in kapitala, da lahko poravna svoje 
obveznosti do varčevalcev. Če pa bi nastopile 
težave v zvezi z likvidnostjo oziroma kapitalsko 
ustreznostjo, ki jih v banki ne bi mogli rešiti sami, 
bi imela država dolžnost in odgovornost, da banko 
ustrezno dokapitalizira ter ji tako zagotovi normalno 
poslovanje. 

V medijih se veliko omenja jamstvo vlog? Za 
koga vse velja jamstvo vlog?
V primeru stečaja katerekoli banke ali hranilnice 
v Sloveniji velja jamstvo vlog za vloge do višine 
100.000 evrov. Jamstvo vlog velja za fizične osebe, 
fizične osebe, ki samostojno opravljajo dejavnost, 
samostojne podjetnike ter pravne osebe, ki ne 
ustrezajo merilom za srednje ali veliko podjetje.

Verjetno se stranke na vas obračajo z vprašanji, 
kako bi v takem primeru vse skupaj potekalo. 
Vzemiva za primer, kaj bi se zgodilo z mojim 
depozitom v višini 120.000 EUR, ki še ni zapadel? 
Kot imetnik depozita ste upravičeni do izplačila 
v višini do 100.000 EUR. Torej bi dobili izplačanih 
100.000 EUR. Preostanek se avtomatično prijavi 
kot terjatev v stečajnem postopku. Prihranke bi 
vam izplačala banka prevzemnica, ki jo za izvedbo 
postopka izplačil določi Banka Slovenije. 

Kaj pa obresti, bi bile tudi te izplačane?
Vključene so tudi pripadajoče obresti, ki bi se 
obračunale do dneva začetka stečajnega postopka.

Kaj pa varčevanja za mladoletne otroke? In kako 
je z depoziti samostojnih podjetnikov?
Varčevanje za mladoletne osebe je zajamčeno posebej 
in se ne prišteva k zajamčenim vlogam zakonitega 
zastopnika. Za zasebnike velja enako kot za fizične 
osebe. Samostojni podjetnik lahko ima zajamčene 
vloge skupaj do 200.000 EUR, enkrat do višine 
100.000 EUR kot podjetnik in drugič kot fizična oseba.

Kaj se v primeru stečaja banke zgodi z mojim 
kreditom, ki je šele do polovice odplačan? Mi ne 
bo treba več plačevati obrokov in obresti? 
V primeru stečaja banke bi se tisti del vaših 
prihrankov, ki ni zajamčen, torej nad 100.000 EUR, 
pobotal z obveznostmi, torej kreditom. Preostanek 
kredita pa bi se po dogovorjenih pogojih odplačeval 
še naprej. Ker gre za pogodbeni odnos med upnikom 
in dolžnikom, ni mogoče vnaprej natančno odgovoriti, 
katere kreditne pogodbe bi ostale v veljavi oz. kako 
bi se spremenili pogodbeni pogoji. 

Za konec me zanima, v čem se Nova KBM 
razlikuje od drugih slovenskih bank? 
V Novi KBM se trudimo prepoznati potrebe, želje 
in cilje naših strank ter jim ponuditi storitve in 
ugodnosti, ki jim bodo v pomoč za boljši jutri. 
Držimo se pravila, da skušamo skupaj najti rešitve, 
s katerimi se kar najbolj približamo potrebam in 
željam posameznika. Dodatna prednost za stranke 
je široka ponudba storitev članic Skupine Nove KBM, 
saj lahko ob ponudbi bančnih storitev poskrbimo 
tudi za dodatno pokojninsko zavarovanje, vzajemne 
sklade, lizing in zavarovanja. Na enem mestu na ta 
način stranki nudimo celovito finančno ponudbo.

Bi za konec želeli še kaj dodati?
Vse vaše bralce bi želela povabiti, naj nas obiščejo v naši 
poslovalnici ali na naši spletni strani www.nkbm.si.

V NOVO KBM PO ODGOVOR …
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Šolsko leto 2013/2014

Še vedno se lahko vpišete v naslednje sre-
dnješolske programe: trgovec, admini-
strator, računalnikar, ekonomski tehnik, 
vzgojitelj predšolskih otrok, turistični teh-
nik. Več informacij: 02 88 46 402 ali simo-
na.struc@mocis.si

Osnovna šola za odrasle
Če vam je v mladosti zmanjkalo motivacije 
za dokončanje šole in si želite to nadokna-
diti sedaj, vam ponujajo BREZPLAČNO 
OSNOVNO ŠOLO ZA ODRASLE
7., 8. in 9. razred. Več informacij: 02 88 46 
409 ali urška.novak@mocis.si

Univerza za tretje življenjsko obdobje 
(U3Ž0)
Na MOCIS-u bo začela delovati Univer-
za za tretje življenjsko obdobje. Svečana 
otvoritev bo v torek, 1. 10. 2013, ob 10h v 
prostorih Koroške galerije likovnih ume-
tnosti. Vljudno vabljeni!

Kot člani univerze se boste lahko med 
drugim 18 .10. 2013 ob 10h udeležili pre-
davanja Vlaste Nussdorfer, varuhinje člo-
vekovih pravic, z naslovom Pomen vseži-
vljenjskega učenja za kakovostno življenje 
v zrelih letih. Več informacij o tem, kaj 
vam še ponujajo, si lahko preberete na nji-
hovi spletni strani www.mocis.si, tel.:02 88 
46 406 ali kristina.navotnik@mocis.si

Tečaji za prosti čas
Z novim šolskim letom bodo na MOCIS-u 
ponovno poskrbeli, da boste aktivno pre-
živeli svoj prosti čas. Pestro ponudbo de-
lavnic si lahko pogledate na njihovi spletni 
strani: www.mocis.si ali jih pokličete na 02 
88 46 409 ali urska.novak@mocis.si

Strokovni tečaji in usposabljanja za delo
Morda vas zanimajo nova znanja na po-
dročju računalništva, strojepisja, računo-
vodstva, knjigovodstva … Več informacij: 
02 88 46 408 ali marjeta.vaupot@mocis.si

Usposabljanje za strokovni izpit iz 
upravnega postopka
V sodelovanju s Pravno fakulteto iz Mari-
bora organizirajo usposabljanje za strokov-
ni izpit iz upravnega postopka. Prijave zbi-
rajo do 10. oktobra 2013. Več informacij: 02 
88 46 408 ali marjeta.vaupot@mocis.si

Jezikovno izobraževanje
V oktobru pričenjajo z začetnimi in nada-
ljevalnimi tečaji nemškega (tečaj je name-
njen tistim, ki bodo iskali službo v nemško 
govorečih državah) in italijanskega jezika, 
pripravljajo tudi tečaje francoskega, špan-
skega in angleškega jezika. Ugodne cene in 
plačilni pogoji. Tečaji so usklajeni z evrop-
skimi jezikovnimi standardi in evropsko 
priporočilno lestvico jezikovnih ravni CEF. 
Obsegajo šest jezikovnih ravni. Več infor-
macij: (02) 88 46 408 ali marjeta.vaupot@
mocis.si

Slovenščina za tujce
Vabijo vas v brezplačni tečaj slovenskega 
jezika. Začetna integracija priseljencev. Pri-
jave zbirajo do 10. oktobra oz. do zapolnitve 
mest. Ponujajo tudi možnost individualnega 
učenja slovenščine. Več informacij: (02) 88 
46 408 ali marjeta.vaupot@mocis.si

Nacionalne poklicne kvalifikacije – NPK
Obveščajo vas, da bodo v oktobru pričeli 
z usposabljanjem za knjigovodjo in soci-
alnega oskrbovalca. Na voljo je še nekaj 
prostih mest, zato pohitite s prijavami. V 
primeru zadostnega števila prijav bodo za-
čeli s pripravami tudi na naslednje NPK-je: 
teletržnik;viličarist;hišnik. Več informa-
cij: 02 88 46 409ali urska.novak@mocis.si
 
Projektno učenje za mlajše odrasle 
(PUM)
Vsi, ki ste stari od 15–25 let, nimate do-
končane osnovne ali srednje šole, iščete 
zaposlitev, potrebujete pomoč pri uče-
nju in iskanju službe, želite na prijeten in 
ustvarjalen način preživeti prosti čas ..., se 
nam lahko pridružite v brezplačnem pro-
gramu PUM. Kontaktna številka: 051 224 
052 ali 02 88 46 412 ali damjana.kotnik@
mocis.si

Center vseživljenjskega učenja Koroška
V okviru projekta CVŽU deluje SVETO-
VALNO SREDIŠČE KOROŠKA. Odraslim 
nudijo brezplačno in zaupno informiranje 
ter svetovanje glede možnosti, izbire ter 
načrtovanja izobraževanja.Organizirajo 
tudi brezplačne delavnice o učenju učenja. 
Več na spletni strani: www.cvzu-koroska.
si. Kontaktna številka: (02) 88 46 407 in po 
e-pošti: svetovanje@mocis.si

Ugotavljanje in vrednotenje neformalno 
pridobljenega znanja (UVNPZ)
Ponujajo Vam priložnost, da se BREZ-
PLAČNO 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 zaposlo-
vanja, uporabo obstoječih znanj in izkušenj 
tako na delovnem mestu kot doma in ne 
nazadnje k večjemu osebnemu zadovolj-
stvu.Več informacij: Simona Štruc (vodja 
projekta in svetovalka): 02 88 46 402, simo-
na.struc@mocis.si

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

Projekte PUM, CVŽU Koroška in UVNPZ sofinancirata Evropska unija iz Evropskega 
socialnega sklada in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.



V društvu si prizadevamo, da bi 
organizirali čim več dejavnosti 

in aktivnosti z različnih področij, v 
katerih bi imeli člani možnost sodelo-
vati. Ena takih aktivnosti je kolesarje-
nje, ki smo ga izvedli 22. avgusta. 
Že na startu pri gasilskem domu v 
Šmartnu se je zbralo veliko število 
navdušencev, med potjo pa se nam jih 
je pridružilo še nekaj. Z dobro voljo in 
kolesarsko opremljeni smo se podali 
na pot. Prvi postanek je bil pri Micki 
Zdovc, kjer smo se seznanili s proce-
som izdelave cvetja iz papirja; šopki 
so bili prava paša za oči, izdelani z 

veliko mero natančnosti in spretnosti, 
skratka mojstrovina. Kolesarjenje smo 
nadaljevali do počivališča v Turiški 
vasi, kjer smo se odžejali in okrepčali s 
sadnim sokom. Čakal nas je še zadnji 
kos poti do podhoda pri Lorancu. Vsi 
smo bili zadovoljni, da smo kljub raz-
ličnim letom in zmogljivostim udele-
žencev prikolesarili na cilj. Ob povrat-
ku smo se podali do Herčeve žage, kjer 
je vse udeležence čakala okusna mali-
ca, ki so jo pripravile članice društva.

Rekreativno popoldne smo zaklju-
čili ob pogovoru in z mislijo, da je bil 
to eden lepših popoldnevov, kjer smo 
združili prijetno s koristnim.

Ivanka Mlačnik

V mesecu juniju so se 
končala tekmovanja 

upokojencev za naslov prvaka Koro-
ške pokrajinske zveze društev upo-
kojencev v 9 športnih panogah. Od 
šestnajstih društev v tej zvezi jih je v 
tekmovanjih sodelovalo deset, med 
njimi v vseh panogah tudi DU Slo-
venj Gradec.

V skupnem točkovanju za najbolj-
še društvo upokojencev KPZDU v 
športnih tekmovanjih je prvo mesto 
z veliko prednostjo osvojilo DU Slo-
venj Gradec.

Na državno prvenstvo upokojen-
cev Slovenije so se uvrstile zmagovalne 
ekipe v 6 športnih panogah, med njimi 
kar 4 ekipe iz DU Slovenj Gradec.

Smučanje: tekmovalo je 9 društev, in 
sicer je nastopilo 86 tekmovalcev v 4 
starostnih skupinah. 1. mesto je osvo-
jilo DU Slovenj Gradec; v posameznih 
kategorijah so med ženskami zmagale 
Hajda Vrunč, Marinka Tretjak in Sonja 
Gregor, vse iz DU Slovenj Gradec, ter 
Irena Jež iz DU Ravne na Koroškem, 
med moškimi pa Vinko Permanšek, 
Martin Tiršek in Matjaž Smonkar, vsi 
iz DU Slovenj Gradec, ter Franc Plesec 
iz DU Črna na Koroškem. Na držav-
nem prvenstvu v smučanju, ki je na So-
riški planini že bilo, je sodelovala tudi 
ekipa DU Slovenj Gradec in med 8 po-
krajinskimi ekipami osvojila odlično 
drugo mesto za ekipo PZDU Gorenjska.

Šah: tekmovalo je 8 ekip z 38 tek-
movalci, 1. mesto DU Črna na Koro-

škem, 2. mesto DU Slovenj Gradec; 
Pikado: tekmovalo je 7 ženskih in 

6 moških ekip, skupaj 56 tekmovalcev. 
Med ženskami je 1. mesto zasedlo DU 
Dravograd, med moškimi pa DU Pre-
valje; tretje mesto med ženskami so si 
prisvojile upokojenke iz DU Slovenj 
Gradec, med moškimi pa upokojenci 
iz Vuzenica; moški iz DU Slovenj Gra-
dec so bili peti. 

Streljanje z zračno puško: tekmo-
valo je 5 moških in 4 ženske ekipe, sku-
paj 33 tekmovalcev. 1. mesto − ženske 
DU Slovenj Gradec, moški DU Slovenj 
Gradec; med posamezniki sta bila naj-
boljša Lilijana Brodej in Franc Kušter, 
oba iz DU Slovenj Gradec. 

Kegljanje: tekmovalo je 10 moških 
in 6 ženskih ekip, skupaj 69 tekmo-
valcev. Prvo mesto med ženskimi in 
moškimi ekipami sta osvojili ženska 
in moška ekipa DU Slovenj Gradec; 
med posamezniki sta bila najboljša 
Nada Žvikart in Tone Garb, oba iz DU 
Slovenj Gradec.

Kegljanje na vrvici: tekmovalo je 
5 moških in 4 ženske ekipe, skupaj 38 
tekmovalcev. 1. mesto − ženske DU 
Vuzenica, moški DU Slovenj Gradec. 

Balinanje: nastopile so 4 ženske in 
4 moške ekipe, skupaj 40 tekmovalcev. 
1. Mesto − ženske DU Ravne na Koro-
škem, moški DU Ravne na Koroškem, 
4. Mesto − ženske DU Slovenj Gradec, 
moški DU Slovenj Gradec. 

Športni ribolov: tekmovalo je 8 
ekip, skupaj 26 tekmovalcev. DU Slo-
venj Gradec je zasedlo 5. mesto. 

Namizni tenis: tekmovale so 4 eki-
pe, skupaj 18 tekmovalcev. 1. mesto DU 
Muta, 2. mesto DU Slovenj Gradec. 

Janez Gologranc

Najvišja dosežena hitrost na pr-
venstvu je 522 km/h, kar je celo 

tretja najvišja izmerjena hitrost na 
svetu v zgodovini tega tekmovanja.

Odprto prvenstvo Slovenije in Avstrije 
v formacijskem letenju, umetniških di-
sciplinah in hitrostnem prostem padu 
2013 (1st Slovenian-Austrian Skydiving 
Championships 2013) se je v organizaci-
ji OEFC Graz in AvioFun kluba Koro-
ška na letališču v Tomaški vasi odvijal 
od 22. do 24. avgusta. Tri letala hkrati 
v zraku so v nebo nosila več kot 100 
tekmovalcev padalcev. Tekmovali so v 
petih različnih disciplinah, med njimi 
je bila tudi prvič v Sloveniji uporabljena 
disciplina »Speeddiving«. Sodelovala je 
tudi Slovenska vojska. 

FAI sodniki so sodili v živo. Sloven-
ske ekipe so imele dobre tekmovalne 
rezultate, videti je bilo tudi poskus 
postavitve novega državnega rekor-
da v velikih formacijah. Organizacija 
tekmovalne prireditve je bila odlična, 
kar pomeni tudi odlično mednarodno 
promocijo slovenjgraškega letališča. 

V disciplini skupinskih likovnih 
skokov je na državnem prvenstvu 

zmagala ekipa Sky Dragons, druga je 
bila ekipa Vešče, tretja pa ekipa Prosti 
pad Staff. V odprti konkurenci prven-
stva je med sedemnajstimi nastopa-
jočimi ekipami (več kot na letošnjem 
EP v Banja Luki) zmagala ekipa OEFC 
Graz Final Fire, druga je bila prav tako 
avstrijska ekipa UPCS Mp3 – Five, tre-
tja pa slovenska ekipa Sky Dragons, 
ki je s tem dosegla odličen rezultat v 
močni konkurenci drugih avstrijskih 
ekip. V disciplini svobodnega leta je 
na državnem prvenstvu zmagala eki-
pa Unglaublich pred ekipama KAJ in 
Inzulinčki; zmagovalna ekipa je do-
segla tudi odlično drugo mesto v od-
prti mednarodni konkurenci, kjer je 
zaostala le za avstrijsko ekipo UPCS 
PCWN Sky Rush, člani ekipa Unglau-
blich pa so dosegli še en mednarodni 
uspeh, in sicer tretje mesto v disciplini 
VFS (Vertical Formation Skydiving).

V sklopu prvenstva je prvič v Slove-
niji potekalo tudi tekmovanje v disci-
plini hitrostnega prostega pada (Speed 
Diving). V slovenski konkurenci je 
zmagal Matej Hohnjec s hitrostjo 411 
km/h pred Markom Ferlanom in Jože-
tom Veldinom. Na samem prvenstvu 

so se dosegale hitrosti prek 500 km/h, 
najvišja dosežena hitrost na prvenstvu, 
522 km/h, pa je celo tretja najvišja iz-
merjena hitrost na svetu v zgodovini 
tega tekmovanja.

Slovenski padalci so dan pred za-
ključkom poskusili podreti tudi 13 let 
star slovenski rekord v velikih forma-
cijah v prostem padu (20 padalcev). Po 
predhodni odobritvi sodniške službe je 
bil cilj sestaviti formacijo 26 padalcev, in 
sicer iz dveh letal Pilatus Porter in ene-
ga dvomotornega letala Dornier. Zaradi 
časovne stiske so imeli padalci na voljo 
le en poskus; formacijo je uspešno pri-
jelo 25 padalcev, eden pa se je formaciji 
približal s preveliko hitrostjo padanja 
in v prostem padu padel pod njo. Tako 
je še vedno veljaven rekord iz leta 2000, 
slovenski padalci pa ga bodo ponovno 
poskusili podreti konec septembra v 
Madžarskem mestu Siofok.

Direktor tekmovanja je bil Wol-
fgang Niederl. Podatke za to poročilo 
je Glasniku posredoval Zoran iz PD 
Sky Dragons. 

Ajda Prislan 
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Športna tekmovanja upokojencev

Prvak Koroške pokrajinske 
zveze društev upokojencev

Formacijsko letenje in hitrostni prosti pad
Padalci na mislinjsko-dobravskem nebu

Februarja je v italijanskem mestu 
Bassano del Grappa potekalo 

letošnje svetovno mladinsko prven-
stvo v latinskoameriških plesih, na 
katerega je Plesna zveza Slovenije 
prijavila dva plesna para, med kate-
rima sta bila tudi plesalca Koroškega 
plesnega kluba Devžej − Alen Štale-
ker in Suzana Krevh. 

Uvrstitev na svetovno prvenstvo je 
bila dokaj nepričakovana, saj sta v le-
tošnjem letu šele prestopila v mladin-
sko kategorijo, sta pa v lanskem letu z 
uspešnimi nastopi na raiting tekmo-
vanjih zbrala visoko število raiting 
točk, kar je bilo dovolj za uvrstitev na 
svetovno prvenstvo. Na njunem prvem 
tako velikem svetovnem tekmovanju 
sta korektno in po načrtih odplesala 
prvi in drugi ponovitveni krog. Izje-
men uspeh pa je na tem tekmovanju 
dosegel drugi slovenski mladinski par 
− Nino Kleindienst in Urška Bencak, 
ki je osvojil četrto mesto.

Plesna dvorana plesnega kluba Ur-
ška v Ljubljani pa je bila prizorišče kva-
lifikacijskega turnirja v standardnih in 
latinskoameriških plesih. Tekmovanja 
so se udeležili trije pari. Najuspešnejši je 
bil pionirski par − Maro Vranaričić in 
Sara Frühauf, ki je zmagal tako v stan-
dardnih kot tudi v latinskoameriških 
plesih. Ob tekmovanju v Ljubljani pa je 
Plesna zveza Slovenije slovesno podeli-
la pokale za najboljše plesne pare, ki so 

v lanskem letu tekmovali za Pokal Slo-
venije v okviru Slovenske plesne lige. 
Plesni klub Devžej je bil na tem tekmo-
vanju med najuspešnejšimi plesnimi 
klubi v državi, saj so pokale osvojili kar 
trije pari; prejel je tudi pokal za skupno 
tretje mesto v standardnih plesih, glede 
na uspeh v obeh plesnih zvrsteh pa je 
skupno osvojil četrto mesto.

Tako sta pokal za skupno drugo 
mesto v standardnih plesih prejela sta-
rejša mladinca Martin Stanišič in Iza 
Sila, Alen Štaleker in Suzana Krevh sta 
prejela pokala v konkurenci mlajših 
mladincev za osvojeno drugo mesto v 
standardnih in tretje v latinskoameri-
ških plesih, njuna klubska kolega Lovro 
Jakopec in Gaja Šimič pa sta v isti kon-
kurenci osvojila prav tako dva pokala, 
in sicer za drugo mesto v latinskoame-
riških plesih in tretje v standardnih. 

Plesni pari KPK Devžej so zelo 
uspešno odplesali tudi letošnjo prvo 
kvalifikacijsko tekmo v Novem me-
stu. Trije so si priplesali eno prvo, eno 
drugo, dve tretji in eno četrto mesto. 
Zmagovalne stopničke sta si v latin-
skoameriških plesih priplesala mladin-
ca Timotej Šlaher in Blažka Vranaričić, 
v standardnih plesih pa sta bila tretja. 
Tudi pionirski par Maro Vranaričić in 
Sara Frühauf je dvakrat stopil na zma-
govalni podij, in sicer za drugo mesto 
v standardnih in tretje v latinskoame-
riških plesih. Aleš Sila

Diabetiki
Merčunov pohod na Storžič
Društvo diabetikov Tržič vsako leto 

organizira Merčunov dan kot spo-
min na prof. dr. Ludevita Merčuna, ki je 
20. junija 1945 umrl na poti na Storžič. 
Letos se je zgodil že dvanajsti po vrsti, 

številnim društvom pa smo se tokrat 
pridružili tudi člani Društva diabeti-
kov Slovenj Gradca. Posebno pozornost 
je požel tudi naš predsednik Zveze dia-
betikov Slovenije Peter Miklavčič. (SO)

Kolesarski dan MO Slovenj Gradec 
S kolesom okoli Uršlje
120  kolesarjev se je podalo po 

trasi okoli slikovite Uršlje 
gore (v dolžini 50 km) ali pa po pri-
jetni Mislinjski dolini (20 km). 
Zbrane je pred začetkom kolesarje-
nja nagovoril podžupan MO Slovenj 
Gradec Peter Cesar. Vsak udeleženec 
je prejel kolesarsko majico, toplo ma-
lico in pijačo ter ob zaključku prire-
ditve sodeloval v žrebanju nagrad, 
ki sta jih podarila generalni sponzor 
prireditve Servis in trgovina koles 
Gorko, d. o. o., in Zavarovalnica Ma-
ribor v skupni vrednosti več kot 1500 
€. Glavno nagrado, gorsko kolo, je 

srečni lastnik tokrat odpeljal v Buko-
vsko vas pri Šentjanžu.

Tradicionalno prireditev Kole-
sarski dan MO Slovenj Gradec je 14. 
septembra pripravil JZ Spotur. 

Borut Marošek 

Koroški plesni klub Devžej
Plesalci stopajo na 
najvišje stopničke

Turistično olepševalno društvo Šmartno
Kolesarjenje

Najstarejša tekmovalca v smučanju Kazimira in Hinko 



GAZZ - Gibalna aktivnost za zdrav-
je, projekt Zveze za šport otrok in 

mladine ter Zavoda APGA, sofinan-
ciran s strani Evropskega socialnega 
sklada, obravnava dandanes eno naj-
bolj perečih težav sodobne družbe, to 
pa je nezadostna gibalna aktivnost. 
Raziskave kažejo, da je manj kot po-
lovica Slovencev za ohranjanje svojega 
zdravja zadostno telesno aktivnih. 

Breme, ki ga državi in gospodarstvu 
prispeva omenjena problematika, je 
vedno večje. Razširjenost in vpliv te-
lesne nedejavnosti postaja eden od 
največjih problemov javnega zdravja 
v Evropi in svetu. Nezadostna telesna 
(gibalna) dejavnost je eden izmed naj-
pomembnejših dejavnikov nezdravega 
življenjskega sloga, h kateremu prispe-
vajo tudi nezdrava prehrana, kajenje, 
nedovoljene droge, stres in uživanje al-
koholnih pijač. Gibalna nedejavnost je 
eden ključnih dejavnikov obolevnosti 
za nekaterimi kronično nenalezljivimi 
boleznimi (KNB) - bolezni srca in oži-

lja, sladkorne bolezni, nekaterih vrst 
raka, nekaterih kroničnih pljučnih bo-
lezni, debelosti, osteoporoze in drugih 
bolezni kostno-mišičnega sistema - ter 
posledično velikega ekonomskega bre-
mena gospodarstva in družbe, ki se ka-
žejo v stroških zdravljenja, odsotnosti 
z dela, manjši produktivnosti in slabši 
kakovosti življenja.

Kot najprimernejše za reševanje 
tovrstne problematike se kaže delov-
no okolje. Na delovnem mestu preži-
vimo tretjino svojega življenja oz. več 
kot polovico aktivnega življenja, zato 
je promocija zdravja in skrb za zapo-
slene vse pomembnejši dejavnik uspe-
šnosti podjetja. Da je temu tako, po-
trjuje praksa razvitejših gospodarstev, 
kjer je promocija zdravja in skrb za za-
poslene v delovnem okolju že stalnica. 
V Sloveniji obstajajo le redke izjeme 
ustreznega reševanja problematike in 
izvajanja programov promocije - le 
redka podjetja (četrtina).

V Sloveniji imamo dobro razvito 
društveno dejavnost na področju špor-

ta, ki s svojim znanjem in organizirano-
stjo lahko veliko prispeva k zmanjševa-
nju gibalne neaktivnosti Slovencev.

Povezovanje nevladnih organizacij 
na področju športa in iskanje sodelo-
vanja ter skupnih rešitev s potrebami 
gospodarstva sta dva od osnovnih 
ciljev in namenov projekta GAZZ, v 
okviru katerega želimo: 
•	 krepiti in povezovati nevladne or-

ganizacije med seboj in z gospo-
darstvom,

•	 usposobiti NVO za izvajanje novih 
programov, 

•	 izboljšati področno zakonodajo,
•	 spodbujati uvajanje programov 

promocije zdravja in gibalnih ak-
tivnosti v delovno okolje,

•	 izboljšati življenjske navade Sloven-
cev in vplivati na zmanjšanje stro-
škov zdravstva in gospodarstva.

Vabimo vas, da si več preberete na naši 
spletni strani www.gazz.si, se nam pri-
družite ter z nami aktivno sodelujete! 

Viktor Sušec

V nedeljo, 25. avgusta, se 
je začelo tekmovanje v 

prvi slovenski nogometni ligi. Igralke 
Ženskega nogometnega kluba Slovenj 
Gradec so gostile igralke Jevnice in 
izgubile z 2 : 5. Pri Slovenjgradčan-
kah so manjkale kar 4 standardne 
igralke, Andrejceva zaradi šolskih 
obveznosti, Golobova in Pušnikova 
sta zboleli, prva vratarka Markoviče-
va pa je poškodovana, zato je v vrata 
stopila nova okrepitev Tjaša Kopušar 
– velja omeniti, da je njena primarna 
pozicija v vezni liniji. Tekmo je spre-
mljalo 50 gledalcev.

1. SŽNL, 3. krog, 8. september: Slo-
venjgradčanke so v 3. krogu ženske 
nogometne lige nastopile doma proti 
ekipi Ženskega nogometnega kluba 
Radomlje in doživele poraz z 2 : 5. Pri 
domačih igralkah se je izkazala komaj 
15-letna Nika Preksavec, ki je dosegla 
oba gola. Med tekmo je domače gle-
dalce s spornimi odločitvami jezila 
sodnica Petra Bombek.

Gostje so poizkusile v uvodnih 
minutah iz prostih strelov, vendar 
sta Ivanuševa in Šorondova merili 
preslabo; kljub temu so Radomljan-
ke v 3. minuti povedle, izognile so se 
offside zanki in poslale predložek v 

kazenski prostor, kjer je bila uspešna 
slovenska reprezentantka Lara Iva-
nuša; v 7. minuti so domačinke prvič 
zapretile, vendar je bila gostujoča 
vratarka na mestu.

V 74. minuti je Bogolinova storila 
grob prekršek nad domačo vratarko, 
za kar je prejela drugi rumeni karton 
in si s tem prislužila izključitev; doma-
činke so nadaljevale z igralko več, že 
v naslednji minuti pa znižale na 2 : 4 
− zopet je zadela Nika Preksavec, ki je 
lepo ukanila vratarko Radomelj. 

V končnici tekme se je izkazala 
domača vratarka Markovičeva, ki je 
ubranila novo 101-% priložnost rume-
nih, Ivanuševa pa je 6 minut pred kon-

cem kaznovala domačo obrambo in 
zabila svoj tretji zadetek za Radomlje.

Domačinke so znova pokazale zelo 
dobro nogometno predstavo, toda za 
zmago bo potrebna tudi pomoč so-
dnikov, ki so tekmo odsodili kata-
strofalno, spregledali grobe prekrške 
in odločitve piskali v prid gostujoči 
ekipi. Po tekmi se je domači klub pri-
tožil nad sodniško trojico, zato bo za-
nimivo videti naslednjo tekmo − Slo-
venjgradčanke namreč v Mariboru 
igrajo proti istoimenski ekipi, glavna 
sodnica pa je zopet Petra Bombek, 
sodnica, ki se je »izgubila« na tekmi 
proti Radomljam.

Bojan Gros
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Airsoft je vojaški simulacijski šport
Koroško airsoft društvo

Na tradicionalnem rokometnem 
turnirju za pokal Mestne občine 

Slovenj Gradec sta si na prvi tekmi 
turnirja nasproti stali ekipi RK Slo-
venj Gradec in HC Bruck; domači so 
zmagali s 25 : 22. Na tekmi s HC Tro-
faiach so izbranci stratega Sebastjana 
Soviča zasenčili goste, ki jih vodi Bo-
ris Levc, z rezultatom 32 : 20. 

Začetna postava Poklič, Zbičajnik, 
Kresnik, Šavc, Plešej, Štumpfl je po-
polnoma onemogočila napade go-
stov. Svoje je dodal še v prvem polča-
su izjemno razpoloženi Humek, ki je 
zbral 16 obramb, Kašnik jih je zbral 
5. Slovenjgradčani so na turnirju 
tako osvojili 1. mesto.

BG

Za pokal MO Slovenj Gradec
Rokomet

Projekt GAZZ – Gibalna 
aktivnost za zdravje

O nezadostni gibalni aktivnosti

V 1. in nato 3. krogu ženske 
nogometne lige

ŽNK Preša SG

Legenda Plešej se vrača v Slovenj Gradec
Napad na vrh 1. B rokometne lige
Glede na dogajanje v rokome-

tnem klubu Slovenj Gradec 
2011 gre verjeti, da bodo v novi se-
zoni napadli sam vrh 1. B rokome-
tne lige in tako v letu 2014 60-le-
tnico rokometa v Slovenj Gradcu 
praznovali v 1. ligi. 

Prva okrepitev za naslednjo sezono 
je stari znanec prvoligaških igrišč in 
zaradi svojih nepopustljivih predstav 
ljubljenec slovenjgraške publike, nek-
danji kapetan Danijel Plešej. S svoji-
mi 16 sezonami v dresu domačega 
kluba je Plešej prava ikona slovenj-
graškega rokometa. Skupaj z Benja-
minom Zbičajnikom, ki se je dogo-
voril za dolgoročno sodelovanje, pa 
bosta predstavljala močan adut tako 
v obrambi kot na mestu krožnega na-
padalca. Z vrnitvijo Plešeja bo mlada 
ekipa dobila vodjo tako na kot tudi 
ob parketu, Plešejeve srčne predsta-
ve pa bodo verjetno pravi magnet za 
gledalce. S tem seznam okrepitev ver-

jetno še ni zaključen, se pa ekipa po 
besedah trenerja Soviča dopolnjuje 
le z igralci, ki bodo ob mladi in per-
spektivni ekipi pomenili pravo do-
dano vrednost. 5. avgusta so Korošci 
pričeli s pripravami. (BG) 

Velik doprinos tudi na 
področju turizma

Mednarodni košarkarski turnir Slovenia Ball 2013

V Slovenj Gradcu so na 9. turnir-
ju reprezentanc do 14 let slavili 

Španci in Madžarke, Slovenci zase-
dli tretje in četrto mesto, Slovenke 
pa peto. Odigranih je bilo 36 tekem 
na zelo visokem nivoju.

Tudi v letošnjem letu je JZ SPOTUR 
pod okriljem Košarkarske zveze Slo-
venije in s pomočjo KK Dravograd 
in KK Primafoto Slovenj Gradec 
organiziral največji reprezentanč-
ni turnir v Evropi za reprezentance 
do 14 let. Turnir je potekal v Slovenj 
Gradcu med 15. in 18. avgustom. Le-
tos je imel še poseben značaj, saj je 
predstavljal uvod v letošnje evropsko 
prvenstvo, ki je bilo v mesecu sep-
tembru v Sloveniji.

Sodelovalo je 12 reprezentanc 
(ženske in moške) iz sedmih držav, 
in sicer iz Slovenije, z Madžarske, iz 
Španije, Italije, Makedonije, s Hrva-
ške in iz Izraela. Turnir je potekal v 
Športni dvorani Slovenj Gradec in te-
lovadnici Gimnazije Slovenj Gradec. 

Z gotovostjo lahko trdimo, da je 
turnir Slovenia Ball najmočnejši tur-
nir v Evropi za reprezentance do 14 
let. Priča smo bili zelo lepim igram, 
atraktivnim potezam, zavidanja 
vrednim zabijanjem in asistencam. 
Slovenija je, kot že vrsto let, ponov-
no nastopila z dvema moškima re-
prezentancama, Slovenija modri in 
Slovenija zeleni, ter eno žensko re-
prezentanco. Dekleta so med šestimi 
reprezentancami osvojila peto mesto, 
fantje pa so bili tretji in četrti. Pri de-
kletih je slavila Madžarska, ki je tur-
nir zaključila brez poraza, pri fantih 
pa Španija, ki je v zadnji tekmi ugnala 
reprezentanco Hrvaške in si tako za-
gotovila prvo mesto. 

V sklopu turnirja pa sta potekala 
tudi seminar za trenerje in uspo-
sabljanje za mlade sodnike, kar je 
v Slovenj Gradec privabilo mnoge 
znane obraze Košarke, ki predavajo 

in podajajo svoje izkušnje mladim 
akterjem v košarki.

Nočitvene kapacitete so bile te dni 
v Slovenj Gradcu večinoma zasedene, 
saj mlade igralke in igralce v veliki 
meri spremljajo starši in drugi ljubi-
telji košarke. Zaradi turnirja je bilo v 
Slovenj Gradcu v štirih dneh ustvar-
jenih preko 1000 nočitev, saj je bilo 
že aktivno sodelujočih oseb na tur-
nirju 280. Verjamem, da ste vsi, ki ste 
obiskali kakšno od tekem, uživali v 
košarki mladih talentov, ki bodo čez 
nekaj let zagotovo nosilci iger v član-
skih reprezentancah. Po pogovoru z 
vodji reprezentanc so v Slovenj Grad-
cu uživali tudi mladi reprezentanti in 
strokovni štab, tako da se bodo z ve-
likim veseljem turnirja udeležili tudi 
prihodnje leto, ko bo že 10. po vrsti.

Tilen Klugler, 
direktor JZ SPOTUR 

V športu airsoft z uporabo taktike 
premaguješ zadane naloge, ki 

so določene po scenariju. Pri Koro-
škem airsoft društvu iščemo nove 
člane, ki bi jih ta šport utegnil zani-
mati. Sodelujemo z airsoft društvom 
Bullet s Prevalj in se skupaj tudi ude-
ležujemo airsoft dogodkov po celi 
Sloveniji. Pred kratkim smo obiskali 
AK FOX iz Maribora, ki je na svojem 
poligonu v Pekrah priredil večklub-
ski scenarij, katerega se je udeležilo 
več kot 40 igralcev iz cele Slovenije. 
Sam dogodek je bil zelo razgiban in 
je trajal do poznega popoldneva. 

Treningi potekajo vsak konec tedna 
na terenih v okolici Slovenj Gradca in 
Prevalj. Prav tako pa načrtujemo ve-
čji dogodek tudi na naših tleh, ki bo, 

če bo vse po načrtih, potekal v prvi 
četrtini naslednjega leta. 

Če vas airsoft zanima in bi se radi 
pridružili, nas obiščite na spletu 

(www.airsoft-koroska.si ali na face-
booku) ali pa nam pošljite e-pošto na 
info@airsoft-koroska.si.

Nejc Kete

Člani Koroškega airsoft društva in AK Bullet na skupnem treningu

ŠPORTNA ZVEZA SLOVENJ GRADEC



MKC Slovenj Gradec poziva mla-
de, da s svojimi idejami, željami 

in potrebami sodelujejo pri oblikova-
nju novega »duha« starega MKC-ja 
(bivšega Kluba) na Celjski cesti 22 v 
Slovenj Gradcu.

Vabimo vas, da se s svojimi predlogi 
udeležite skupnega sestanka, ki bo 
v petek, 11. oktobra 2013, ob 17. uri 
v MKC Slovenj Gradec (Ozare 18, 
Slovenj Gradec).

MKC Slovenj Gradec

Od 4. do 9. avgusta je v Češkem 
Krumlovu na Češkem poteka-

la mednarodna mladinska izmenja-
va za mladostnike od 15. do 19. leta. 
Namen izmenjave je bil spoznavanje 
drugih držav, njihovih običajev in 
značilnosti ter najpomembnejše 
− druženje. Sodelovali smo udele-
ženci treh držav: Češke, Slovaške in 
seveda Slovenije. Pričakovali smo 
tudi Srbe, ki pa so zaradi problemov 
s prevozom morali odpovedati.

Spoznavali smo se skozi različne 
aktivnosti, kot so »ice-breaking ga-
mes«, torej igre, katerih namen je 
prebiti led med udeleženci in si zapo-
mniti imena, obisk radijskega studia, 
kjer smo bili intervjuvani, in likovne 
delavnice. Vsak večer se je predsta-
vila ena država na t. i. nacionalnem 
večeru. S pomočjo računalniške 
predstavitve ter kuhinje je vsaka na-
cionalna skupina predstavila svoje 
značilnosti z jedmi. 

Nastanjeni smo bili zelo blizu reke 
Vltave, ki velja za biser čeških rek. 

Glede na izredno toplo vreme smo se 
vsak dan ohladili v njej in odšli tudi 
na rafting, na katerem je bilo izredno 
razburljivo. Veliko je tudi obrečnih 
postojank, kjer se lahko ustaviš, zgra-
biš pivo ali sok ter odveslaš naprej. 

Ogledali smo si tudi samo srce 
mesta, ki velja za eno najlepših tradi-
cionalnih mest na Češkem, in odšli 
na grad nad njim; po velikosti je dru-
gi največji na Češkem in za Praškim 
gradom zaostaja samo za 24 kvadra-
tnih metrov. Andraž Roger, 

vodja izmenjave 

Mladi čebelarji OŠ Podgorje pri 
Slovenj Gradcu, zmagovalci 

na teoretičnem področju, so zma-
gali tudi na praktičnem − točili so 
svoj prvi med. 

V minulem šolskem letu se je na OŠ 
Podgorje pri Slovenj Gradcu prvič po 
dolgih letih izvajal čebelarski krožek. 
Večina učencev je bila iz podružnične 
šole Šmiklavž, zato je krožek potekal 
v Šmiklavžu, kjer je bil v bližini tudi 
čebelnjak. Mentorja sta bila učiteljica 
Alenka Požarnik, ki je bila zadolžena 
za teoretični del, in domačin, izkušen 
čebelar Milan Grobelnik, ki se je an-
gažiral za praktični del.

Na šoli smo že dlje časa želeli, da bi 

taki krožki spet začeli delovati in želja 
se nam je uresničila s pomočjo po-
bude, ki je prišla s strani Čebelarske 
zveze Slovenije. Šolam Mislinjske do-
line je akcijo predstavil Filip Jelen, si-
cer predsednik Čebelarskega društva 
Slovenj Gradec-Mislinja. V jesenskem 
času so imeli učenci več ur praktične-
ga dela pri čebelnjaku pri Milanu Gro-
belniku. Na vsakem obisku pri panjih 
so učenci spoznavali osnove čebelarje-
nja in uporabnosti pridelkov od medu, 
propolisa do matičnega mlečka, voska 
in cvetnega prahu.

V zimskem času so se lotili teore-
tičnih vsebin in se v mesecu februar-
ju začeli pripravljati na tekmovanje. 
V soboto, 20. 4. 2013, je bilo v Slovenj 

Gradcu regijsko tekmovanje mladih 
čebelarjev, ki se ga je udeležilo 19 ekip 
iz osmih čebelarskih krožkov Mislinj-
ske in Mežiške doline. Dosežek naših 
mladih čebelarjev nas je vse presene-
til – prevzeli so kar dve najboljši mesti. 
Prvo mesto sta dosegli Nuša Meh in 
Nuša Grobelnik (učenki OŠ Podgorje 
in OŠ Šmiklavž), drugo pa sta dose-
gla Jasmina Andrejc in Leon Andrejc 
(učenca OŠ Šmiklavž). Z lepimi dosež-
ki so nadaljevali na državnem nivoju 
skupaj z 900 učenci iz šol cele Slovenije. 
Nuša Grobelnik in Nuša Meh sta pre-
jeli zlato priznanje – bili sta torej med 
zmagovalci skupine od 1. do 6. razreda, 
Leon Andrejc in Jasmina Andrejc pa 
sta prejela srebrno priznanje.

Na začetku poletja so se pokaza-
li tudi prvi sadovi praktičnega dela 
učencev in mentorjev. Pridne sloven-
ske čebelice so satnice napolnile in 
pred krožkom je bil eden izmed naj-
lepših trenutkov čebelarjenja. S slad-
kim užitkom se je začelo točenje prve-
ga letošnjega medu. 

Ponosni smo na mlade čebelarje. To 
je pravi podmladek, ki se je v tradicio-
nalnem slovenskem čebelarstvu močno 
pogrešal. Čestitke učencem ter zahvala 
mentorjema in čebelarskemu društvu 
za uspešno izveden projekt. Z željo, da 
se dejavnost nadaljuje in širi tudi na 
druge šole, se veselimo novih čebelnja-
kov, ki bodo krasili slovensko podeželje. 

Aljoša Lavrinšek 
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Osmošolke Neža, Maja, Aleša, 
Nika in Tjaša. Se vam že kaj svi-

ta, kdo so ta dekleta? Dekleta, ki so 
dokazala, da so prave borke. Skratka, 
rokometašice, ki jim ni para. 

»DRŠAM«. Nam lahko razložite, kaj 
pomeni ta kratica.

Društvo rokometne šole Alena Mihalja. 

Kako dolgo že delujete in koliko čla-
nic šteje vaša ekipa?

Delujemo že od leta 2009 in ekipa 
letnik 1999 šteje trenutno 11 članic. 

Kdo vas je navdušil za ta šport?

Nika M.: Ko smo v šoli  dobili prijav-
nico, sem se takoj odločila za rokomet.

Aleša: Ko sem se nekega dne vra-
čala iz šole domov, so rekle punce, da 
imajo rokometni trening. Zanimalo 
me je, kako trening poteka, zato sem 
odšla z njimi in od takrat naprej treni-
ram. Izpustila sem samo prvi trening.

Tjaša in Maja: Sošolke.
Neža: V šoli smo dobili prijavnice 

in z Niko sva se takoj odločili, da bova 
začeli trenirati. 

Kje trenirate in koliko časa na teden 
porabite za trening?

Treniramo v športni hali, pa tudi na 
Prvi osnovni šoli in ekonomski šoli 
v Slovenj Gradcu. Treniramo vsak 
dan, le ob nedeljah smo proste. Tre-
ningi so po navadi od 15. do 16.30 
ure, včasih pa tudi prej ali kasneje. 
Smo pa že 15 minut pred začetkom 
treninga na igrišču. Lahko bi rekle, 
da nam treningi  vzamejo na dan 
približno 2 uri in pol, če prištejemo 
še čas, ki ga porabimo za rokomet 
pred in po treningu.

Kakšni so občutki pred tekmo?

Nika M.: Želja po uspehu in da se po-
trudim ter naredim vse, kar zmorem. 

Aleša: Ponavadi živčnost, nervoza, 
hkrati pa tudi veselje, saj se vsake tek-
me veselim.

Tjaša: Sem hkrati nervozna in sreč-
na, ker rada igram rokomet.

Neža: Skoraj pred vsako tekmo 
sem živčna.

Maja: Nervozna. 

Se še spomnite, ko ste prvič zmagale 
in bile tudi prvič poražene. Kako ste 
se takrat počutile?

Ko si poražen oz. izgubiš na tekmi, ni 
prijetno. Vse smo razočarane in jezne. 
Ko zmagaš, je to nepopisno zadovolj-
stvo. Kar kipimo od sreče. Kdaj smo 
prvič zmagale in kdaj prvič izgubile, 
se ne spomnimo. Mogoče smo izgu-
bile v Zagorju in zmagale na Vrhniki. 
Vemo pa, da smo velikokrat zmagale. 
Zmag je bilo več kakor porazov.

Igrale ste tudi z mladimi igralkami 
Krima in postale državne prvakinje. 
Kako je bilo?

Nepopisen trenutek. Cela dvorana 
na nogah, vpije, se veseli, igra na 
bobne, piska na piščalke, mi se ob-
jemamo, spustimo tudi kakšno solzo 
… Res občutek, ki bi ga rade še več-
krat doživele.

Z ekipo Krim smo že večkrat igra-
le. V Poreču, Izoli, lani na državnem 
tekmovanju in letos. Lahko bi rekle, da 
smo imele pred njimi strah. Ampak ta 
je bil le zaradi imena Krim. Sedaj smo 
dokazale, da smo prave borke in smo s 
strahom opravile. 

Rokomet trenirate še v šolski ekipi in 
tudi tu dosegate izjemne rezultate. 
Ali se treningi med seboj razlikujejo? 
Kdo so članice šolske ekipe?

Treningi se zelo razlikujejo. V šoli se 
dobimo občasno in je popolnoma dru-
ga ekipa. Me smo že uigrane in nam je 
lažje. Članice šolske ekipe pa morajo 
kar pošteno vaditi, da se lahko ujame-
mo. Članice DRŠAM z naše šole so še 
tri dekleta, in sicer Nika Priteržnik ter 
Emilija in Elizabeta Vrunč. Poleg nas 
pa v šolski ekipi igrajo še Tjaša Penica, 
Maja Temnikar, Polonca Pogorelčnik, 
Nika Čoderl in Nika Lužnik. Obe Niki 
sta devetošolki in nas v letošnjem šol-
skem letu zapuščata. 

Rokomet je super šport, ki se igra z 
glavo, je pa tudi najbolj grob. Mislim, 
da s takšno igro, kot jo imamo, lahko 
daleč pridemo. Pohvalile pa bi tudi 
našega trenerja Alena Mihalja, ki je 
vztrajen z nami, kljub temu da smo 
punce. Je najboljši trener.

Maja Temnikar in Danijela Konc, 
7. b, OŠ Šmartno pri Slovenj Gradcu

Šmarčanke državne prvakinje 
v rokometu

Javna predstavitev in razprava 

Osnutek Nacionalnega 
programa za mladino 2013–2022

Poziv mladim

Na javni predstavitvi 
osnutka Nacionalnega 

programa za mladino (NPM) 2013–
2022 so bila predstavljena ključna 
področja, pomembna za mlade. Re-
solucija je le osnutek, kar pomeni, da 
NPM 2013–2022 trenutno čaka na 
obravnavo v državnem zboru, potem 
ko je Vlada Republike Slovenije na 
seji 6. junija 2013 določila besedilo 
predloga Resolucije o nacionalnem 
programu za mladino 2013–2022.

Vladne terenske informacijske kam-
panje v slovenjgraškem MKC so se 
udeležili predstavniki Ministrstva za 
izobraževanje, znanost in šport, Mi-
nistrstva za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti ter Urada 
RS za mladino. Kampanja je del širše 
javne razprave, ki je že ves čas pote-
kala v različnih fazah priprave NPM, 
tokrat pa je bil cilj z NPM seznaniti 
tudi zainteresirano javnost v lokalnih 
okoljih, lokalne odločevalce, medije 
in nenazadnje mlade. Splošni cilj Re-
solucije o NPM 2013–2022 je zagoto-
viti usklajeno izvajanje enotnega in 
pregledno urejenega sistema medre-
sorskih prioritet in ukrepov, ki bodo 
izboljšali razmere na ključnih točkah. 

Resolucija o nacionalnem progra-
mu za mladino 2013–2022 zajema 
naslednja področja: izobraževanje, 
zaposlovanje in podjetništvo, bivanj-
ske razmere mladih, zdravje in do-
bro počutje, mladi in družba, pomen 
mladinskega sektorja ter kultura, 
ustvarjalnost, dediščina in mediji.

Prvi cilj prvega področja je izboljša-
nje kompetenčne opremljenosti mla-
dih, pričakovani razvojni učinek pa 
zagotovitev lažjega vstopanja mladih 
na trg dela. Drugi cilj področja je po-
večanje mednarodne (študijske) mo-
bilnosti mladih, pričakovani razvojni 
učinek pa zagotovitev prenosa znanj 
in praks iz tujine v Slovenijo. Cilji na 
področju zaposlovanja in podjetni-
štva so olajšati mladim začetek delov-
ne kariere in izboljšati kakovost zapo-

slitev ter omogočiti lažje usklajevanje 
poklicnega, zasebnega in družinskega 
življenja mladih.

Tretje področje je naravnano na 
bivanjske razmere mladih, in sicer 
zagotavljanje kapacitet in sistemska 
dostopnost stanovanj za mlade s pri-
čakovanim razvojnim učinkom hi-
trejšega osamosvajanja mladih. 

Področje zdravja in dobrega po-
čutja mladih namenja pozornost re-
dni telesni dejavnosti, uravnoteženi 
prehrani in vzdrževanju priporočene 
telesne teže med mladimi s pričako-
vanim razvojnim učinkom izboljšanja 
kakovosti življenja in boljšega zdravja 
mladih, njihovih otrok ter posledično 
aktivne populacije in starejših od-
raslih. Eden izmed ciljev področja je 
tudi preprečevanje kajenja in prvih 
poskusov kajenja, tvegane in škodljive 
rabe alkohola in prepovedanih drog, 
zagotavljanje zdrave in varne zabave 
mladih ter obvladovanje nasilja, pove-
zanega s športom in z vandalizmom. 
Omenjeno področje posveča skrb 
spolnemu in reproduktivnemu zdrav-
ju mladine in načrtovanju družine, 
teži h krepitvi pozitivnega duševnega 
zdravja med mladimi in k zmanjše-
vanju umrljivosti zaradi samomorov 
med mladimi ter zagotavljanju višje 
ravni varnosti in zdravja pri delu za 
mlade delavce, izboljšanju prometne 
varnosti in zmanjšanju poškodb in 

smrti mladih v prometu, izboljšanju 
potovalnih navad kot zaveza k trajno-
stni mobilnosti. Zadnji cilj področja je 
zmanjševanje vplivov spreminjajoče-
ga okolja na zdravje mladih.

Peto področje, to je mladi in družba 
ter pomen mladinskega sektorja, vse-
buje sedem ciljev: spodbujanje parti-
cipacije in zastopanosti mladih žensk 
in moških, spodbujanje ustanavljanja 
in razvoja organizacij v mladinskem 
sektorju in razvoja ključnih področij 
mladinskega sektorja, zagotavljanje 
delovanja neorganizirane mladine in 
vključevanja v mednarodno mladin-
sko delo, okrepitev segmenta raziskav 
in analiz na področju mladine, spod-
bujanje prostovoljstva med mladimi. 
Predzadnji cilj je namenjen trajno-
stnemu načinu družbenega delovanja, 
zadnji pa večji socialni vključenosti 
mladih z manj priložnostmi.

Na področju kulture, ustvarjal-
nosti, dediščine in medijev je eden 
izmed ciljev dostopnost kakovostne 
kulturne ponudbe in participacija 
mladih v kulturi ter skrb za pisme-
nost v slovenskem jeziku, drugih 
maternih jezikih, tujih jezikih in za 
medijsko pismenost. Osnova podro-
čja je, da sta kultura in ustvarjalnost 
v družbi prepoznani kot temelja splo-
šne izobrazbe vsakega posameznika.

Petra Špegel

Točili svoj prvi med
Mladi rod čebelarjev OŠ Podgorje pri Slovenj Gradcu MKC 

Mladinska izmenjava na Češkem
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V mestu glasniku miru - 
ob svetovnem dnevu miru

Nagradna križanka

Mirovniški festival in 
Festival drugačnosti

Ime/priimek: ................................................................................, naslov: .................................................................................................................................................
Pravilno rešeno križanko pošljite do 15. oktobra na naslov: Cerdonis, d. o. o. , Stari trg 278, 2380 Slovenj Gradec. Med prispelimi bomo izžrebali 
tri nagrajence. Nagradi: Individualni wellnes s penino za dve osebi v Hotelu Luka in torta 20 kos iz slaščičarne fragolissima Nagrajenci sep-
temberske križanke časopisa glasnik: Jože Koradej, Šmartno ob Paki 16, Šmartno ob Paki, Simon Lešnik, Šmartno 208, Šmartno pri Slovenj 
Gradcu, Nada Pogorelčnik, Šolska 9, Slovenj Gradec

Na 15. Mirovniškem festivalu so v starem mestnem 
jedru sodelovale nevladne in humanitarne orga-

nizacije, šole ter mladinski zavodi. Namen je širiti kulturo miru 
in nenasilja ter le-to povezati s temami družbene participacije. 
Vzporedno z njim sta potekala 6. Festival drugačnosti, ki ga je 
priredilo društvo Paraplegikov Koroške, in natečaj za izvirno 
otroško likovno in literarno delo ter fotografijo. 

Na Mirovniškem festivalu je bilo poleg prikaza delovanja orga-
nizacij in predstav za otroke možno sodelovati še na delavnicah 
Centra eksperimentov iz Maribora, ki jih je na festival povabil 
Mladinski kulturni center Slovenj Gradec, v popoldanskem času 
pa še v razpravi na temo družbena odgovornost mladih. V MKC si 
je bilo ves dan možno ogledati prenovljen avdio studio. Prireditev  
je bila zelo dobro obiskana, obiskovalci pa so bili predvsem mladi.

Tilen Klugler

Končala se je poletna likovna kolonija, ki jo je tudi v 
sodelovanju s Turistično – olepševalnim društvom 

Šmartno vodil Jože Kremžar, likovnemu občinstvu že 
dolgo poznan in uspešen ljubiteljski slikar iz Šmartna pri 
Slovenj Gradcu.

 (AP) 
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