
V dneh, ko Mestna občina Slovenj Gradec 
praznuje, Društvo paraplegikov Koroške, 

s sedežem v Slovenj Gradcu in delujoče v vseh dva-
najstih koroških občinah, prireja in izpelje Festi-
val drugačnosti. Dogodek je namenjen seznanja-
nju širše javnosti in druženju invalidov iz raznih 
organizacij, katere delujejo v naši občini. Zaradi 
različnih načinov organiziranosti in načina delo-
vanja pa je ta festival več kot lokalnega značaja. 

Bliža se Festival drugačnosti

Projekt OD LJUDI ZA LJUDI, 
s katerim se mesto glasnik 

miru Slovenj Gradec kot partner vključu-
je v program Evropske prestolnice kulture 
Maribor 2012, sestavlja več vsebinskih ni-
vojskih plasti, ki se med seboj prepletajo in 
dopolnjujejo. Dogodki so zgoščeni okrog 
ciljnega termina vseh prireditev, petka, 21. 
septembra 2012, na Mednarodni dan miru. 

Tradicionalni Mirovniški festival mani-
festativno predstavlja program nevladnih 

organizacij v starem mestnem jedru (v sode-
lovanju s Klubom za Unesco Slovenj Gradec), 
v letošnjem letu pa se prvič povezuje z že 
uveljavljenim Festivalom drugačnosti, ki ga 
organizira Društvo paraplegikov Koroške. 
Festival idejo nenasilja in promocijo kulture 
miru povezuje s temami in idejami družbene 
participacije, urbanega javnega prostora in 
socialnega vključevanja. Kot tak nagovarja 
meščane in obiskovalce, ki niso zgolj pasivni 
potrošnik urbanega spektakla, temveč po-
memben člen participatorne demokracije ter 

kritičen in dejaven subjekt pri obnavljanju 
socialnega in naravnega okolja. Celodnev-
no dogajanje dopolnjujeta še predstavitev 
natečaja Mestne občine Slovenj Gradec z 
razstavo otroških likovnih in literarnih 
del ter odprtje mednarodnega projekta z 
naslovom Javni govor (Public Speech) v 
Koroški galeriji likovnih umetnosti. 18. 
oktobra bo v Slovenj Gradcu potekal še 
tradicionalni Tek miru ob dnevu OZN. 

Natečaj za izvirno otroško risbo, spis 
ter fotografijo v mestu glasniku miru Slo-
venj Gradec že devetnajsto leto zapored na-
govarja mlade, da angažirano razmišljajo o 
problemih sodobnega sveta, letos pa zaje-
ma področje socialnih in okoljevarstvenih 
dejavnosti. V času, ko zaradi svetovne re-
cesije ljudje bijejo trdo bitko za vsakdanji 
kruh, je pogled mladih na socialne in dru-
ge stiske starejših še kako pomemben.  

SLOVENJ GRADEC 
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Vsakoletna srečanja partnerskih 
mest so odlična priložnost za nave-

zovanje stikov med raznimi institucijami 
ter spoznavanje podobnosti in razlik med 
mesti, prav tako pa tudi osnova za načrto-
vanje aktivnosti v prihodnjem letu. Glede 
na vedno manjše potovalne razdalje so tudi 
odlična možnost za turistično promocijo. 

Slovenj Gradec ima že vrsto let pod-
pisane sporazume o sodelovanju s tremi 
evropskimi mesti (Česky Krumlov s Češke, 
Hauzenberg iz Nemčije in Vöcklabruck iz 
Avstrije). Glede na to, da so vsa mesta med-
sebojno pobratena, je sodelovanje med ra-

znimi institucijami, društvi in posamezni-
ki pestro in raznoliko. Že več kot 10 let (od 
leta 2000) pa se odvijajo tudi tradicionalna 
srečanja štirih partnerskih mest, katerih 
osnovni namen je spoznavanje kulturnih 
značilnosti posameznih mest ter druženje. 

Letošnje srečanje partnerskih mest bo 
potekalo v času od 21. do 23. septembra 
v Slovenj Gradcu. Udeleženci iz vseh par-
tnerskih mest se bodo zbrali v petek, 21. 
septembra, ob 18.30 na Trgu svobode, kjer 
bo tudi uradna otvoritev srečanja, nato pa 
se bodo priključili dogajanju ob prazno-
vanju občinskega praznika. V soboto do-
poldne bodo potekala športna tekmovanja 

med zaposlenimi v občinskih upravah, 
posebne aktivnosti so organizirane tudi za 
predstavnike osnovnih šol. Iz partnerskih 
mest so povabljeni tudi predstavniki gasil-
skih društev, ki se bodo vključili v prazno-
vanje 140-letnice PGD Slovenj Gradec.

Turistične in kulinarične posebnosti 
posameznih mest pa si bodo občani Slo-
venj Gradca lahko ogledali na stojnicah v 
soboto dopoldne v sklopu predstavitve va-
ških in četrtnih skupnosti ter partnerskih 
mest v mestnem jedru Slovenj Gradca.

Srečanje partnerskih mest se bo zaklju-
čilo v nedeljo dopoldne. 

Marija Lah

Tradicionalno srečanje 
štirih partnerskih mest
Slovenj Gradec – Česky Krumlov – 
Hauzenberg – Vöcklabruck
Slovenj Gradec, 21.–23. september 2012
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19. septembra 1989 je gene-
ralni sekretar Združenih 

narodov Javier Perez de Cuellar podpisal li-
stino, s katero je našemu mestu podelil naziv 
− mesto glasnik miru. Ta dan smo z novim 
statutom Mestne občine Slovenj Gradec, ki 
smo ga sprejeli v letu 1995, določili za naš ob-
činski praznik.

Na naziv mesto glasnik miru smo lahko 
občani Mestne občine Slovenj Gradec upravi-
čeno ponosni. Prav v tem neprijaznem času, 
ko se zdi, da vrednote, kot so medsebojna so-
lidarnost, strpnost in spoštovanje temeljnih 
človekovih pravic, tako na ravni posamezni-
kov kot tudi globalno, izpodrinjajo pohlep, 
nestrpnost in nasilje, je še posebej pomemb-
no, da znamo pokazati, da cenimo ta častni 
naziv in da se moramo vsak zase in vsak dan 
znova truditi, da ga tudi opravičimo. Sam 
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160 
je skupno število prvošolčkov 
v vseh slovenjgraških osnovnih 
šolah in njihovih podružnicah.

da

ne

(n = 20)

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

Poziv bralcem

Drage občanke, spoštovani občani – bralci časopisa Glasnik!
Kar držite v rokah, je prva številka našega in vašega časopisa, ki vas bo odslej – tako vsaj upamo 
– razveseljeval vsakega prvega v mesecu.
Izidu Glasnika bo kmalu sledil tudi zagon nove spletne strani Mestne občine Slovenj Gradec, 
katere platforma bo informacijsko prijaznejša, preglednejša, dnevno ažurirana in bo primerno 
zaokrožila informacijsko prenovo Občine.
Da bi bili karseda ažurni in da se našemu uredništvu ne bi izmuznila kakšna informacija o doga-
janju v občini ter vaših odzivih nanj, vas, bodisi kot posameznike bodisi kot predstavnike civilne 
družbe, na tem mestu javno pozivamo:

•	 OBVEŠČAJTE NAS O ZANIMIVIH DOGODKIH 
IN ZASLUŽNIH POSAMEZNIKIH,

•	 PIŠITE PISMA BRALCEV,
•	 OBISKUJTE SPLETNO STRAN,
•	 ODGOVARJAJTE NA SPLETNO ANKETO,
•	 POŠILJAJTE PRISPEVKE IN FOTOGRAFSKI MATERIAL,
•	 SPROŽAJTE DEBATE O PEREČIH VPRAŠANJIH

in nenazadnje −
•	 KRITIČNO BERITE NAŠ ČASOPIS TER NAS OPOZARJAJTE 

NA NJEGOVE POMANJKLJIVOSTI.

Glasnik je namreč namenjen vam – občankam in občanom Mestne občine Slovenj Gradec. Na-
stavite nam ogledalo, izrazite svoje pohvale, kritike in druga mnenja oz. predloge ter tako prispe-
vajte k boljši informiranosti svojih soobčanov.
In ne pozabite: OBČINA SMO LJUDJE!

Mestna občina Slovenj Gradec

naziv namreč še ne prinaša 
ničesar. Niti ne potrebu-
jemo velikih in utopičnih 
obljub, temveč predvsem 
iskrena, pa čeprav majhna 
dejanja, ki vsako zase in na 
svojstven način prispevajo 
svoj kamenček v gradnji 
ne le lepšega jutri, temveč 
predvsem takšnega danes, 
ki ga je vredno in z vese-
ljem živeti!

Slednjega pa nam v naši 
občini znajo pričarati tudi 
številni posamezniki, špor-
tna, humanitarna, kultur-
na društva in organizacije, 
ki skrbijo za pestro in za-
nimivo dogajanje skozi vse 
leto ter predvsem v okviru 
prostovoljstva na različnih 
ravneh prispevajo znaten 
delež pri vzpostavljanju 

tesnejših in boljših medsebojnih odnosov 
tudi v naši občinski skupnosti. Zato je prav, 
da se jim ob občinskem prazniku še posebej 
zahvalimo in jim naklonimo pozornost z 
obiskom prireditev, ki jih prirejajo ob našem 
prazniku. 

Prav tako se v svoji sredini premalokrat 
spomnimo na vse tiste, večkrat spregledane 
delavce in delavke v gospodarstvu, in podje-
tja, ki s svojim delom ustvarjajo pogoje, da 
smo lahko ustvarjalni v kulturi, skrbimo za 
zdravega duha v zdravem telesu z udeleže-
vanjem v različnih športnih aktivnostih ter 
izvajamo vse ostale projekte v občini. Zato 
želim v okviru občinskega praznika izpo-
staviti vlogo uspešnih podjetij, samostojnih 
podjetnikov in vseh tistih, ki opravljajo po-
membne naloge v gospodarstvu in se trudijo 
ohraniti ali pa povečati število delovnih mest 

ter z gospodarsko aktivnostjo ustvariti čim 
več dodane vrednosti. Le tako je mogoče, da 
ob prazničnih priložnostih odpiramo nove 
ceste, pločnike, šole in nenazadnje – vsako 
leto znova ugotovimo, da je mesto še lepše, 
podeželje pa vedno bolj urejeno.

Med letošnjimi pridobitvami, ki jih pred-
stavljamo ob prazniku, je tudi časopis, ki je 
sedaj pred vami. 

Novi mesečnik je res obdržal staro ime, 
vendar prinaša novo formo in vsebino. V 
njem smo združili staro občinsko glasilo, 
razne izdaje javnih zavodov in Napovednik 
kulturnih dogodkov. Pri ustvarjanju novega 
Glasnika smo si zadali dva cilja: podati vse 
relevantne informacije na enem mestu, v 
privlačnem in berljivem časopisu, ter hkrati 
zmanjšati skupne stroške izdajanja, ki smo 
jih imeli s starimi glasili. Drugi cilj je že do-
sežen, medtem ko lahko kakovost časopi-
sa presodite le vi, spoštovani bralci. Vabim 
vas, da sodelujete pri ustvarjanju Glasnika 
s pripombami, predlogi in seveda z vašimi 
prispevki. Verjamem, da bo le tako komu-
nikacija med občinskimi institucijami in 
občani dvosmerna. Kot na dotrajanih občin-
skih cestah je bilo namreč tudi na področju 
informiranja nujno položiti nov asfalt. Iskre-
no upam, da se boste po novi informacijski 
cesti radi vozili in našli tisto, kar ste morda 
pogrešali. 

Spoštovani, 
ob občinskem prazniku vam iskreno če-
stitam in želim veliko prijetnih trenut-
kov ob praznovanju. Hkrati se vam za-
hvaljujem za sodelovanje, zaupanje in za 
skupno delo v dobrobit naše skupnosti.

Andrej Čas,
župan Mestne občine Slovenj Gradec

Našim prvošolčkom in ostalim osnov-
nošolcem ter dijakom želimo uspešen 
začetek šolskega leta 2012/13.
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Festival drugačnosti želi ponuditi 
možnost in platformo za različne 

predstavitve delovanja in dosežkov društev 
na raznih področjih. Osnovno dogajanje se 
odvija na srečanju in predstavitvi le-teh – s 
stojnicami in na odru, letos na Trgu svo-
bode in Glavnem trgu − s prikazi gibanja 
invalidov na vozičkih, slepih s palico, dela 
psov vodnikov in pomočnikov, pravilne 
nordijske hoje, s predstavitvijo pripomoč-
kov, ortopedij, akcij in projektov društev, 
z opoldanskim »obračunom« – košark na 
vozičkih, s plesom, petjem, igranjem na 
inštrumente ... Medtem potekajo razne iz-
obraževalne delavnice na osnovnih šolah, 
predavanja in demonstracija športne pa-
noge na srednji šoli ter predstavitve filmov 

in videoorganizacij invalidov v atriju ga-
lerije, večer pred tem pa literarni večer s 
pesniki in pisatelji invalidi v knjižnici.

Letošnji festival, imenovan Od ljudi za 
ljudi, sovpada z Mirovniškim festivalom, 
skupna sta jima tudi prostor, dan in ura 

dogajanja – kar je še eno zagotovilo za do-
gajanje in vir informacij. S predstavljenim 
želimo poudariti poslanstvo klubov, dru-
štev, organizacij in zvez, ki združujejo lju-
di z raznoraznimi hendikepi. Najpomemb-

nejše je delovanje navznoter, za člane, in 
kvalitetno izvajanje ciljev, toda, da je to do-
seženo, se mora delovati tudi navzven ter 
svoje potrebe in želje z realno mero izražati 
v javnih institucijah – katere pa želijo vide-
ti rezultate za vloženo. Velikokrat se ravno 

s pravim in ciljno usmerjenim delovanjem 
doseže premik na bolje, ki nato z vključi-
tvijo v javno dobro zagotovi stabilnost in 
kvaliteto bivanja. 

Področja, ki so za člane najpomembnej-

ša: stabilnost pravic, pomoči, uslug – so-
cialni programi. A brez športa in kulture 
tudi ne gre. Letos naša društva so in še 
bodo pokazala »mišice« in dokazala, da 
kljub recesiji in vsesplošnemu zmanjševa-
nju sredstev zmorejo svoje poslanstvo in 
cilje kvalitetno izvajati in dosegati, a so 
tudi že opozorila na tiste negativne posle-
dice nepravičnih ukrepov, ki so zavrli rast, 
doseženo pa oklestili na komaj sprejemlji-
vo raven. 

Vsekakor bodo nosilni programi že tra-
dicionalni, a s svežimi vsebinami in no-
vostmi. Pristopite, vidite, poslušajte in po-
izkusite, kaj vse zmoremo, in videli boste, 
da imamo tudi vam kaj ponuditi in dati.

Prvi Festival drugačnosti je bil enostav-
no odličen, ostali so bili različni, a vsak 
boljši od prejšnjega, in letošnji jubilejni bo 
… le kako bi lahko bil drugega kot – DRU-
GAČEN. 

Vljudno vabljeni v petek, 21. 9. 2012, od 
10. do 15. ure v mestno jedro Slovenj Gradca. 

Stojan Rozman

V času, ko moramo starejši in 
mladi družno poskrbeti za 

lepšo prihodnost in ohraniti naš planet, se 
lahko drug od drugega veliko naučimo. Ideje, 
misli in hrepenenja se inspirativno odražajo 
v neizumetničenih in toplo iskrenih izdelkih 
učenk in učencev osnovnih šol, ki so nato na 
ogled v prostorih Koroške galerije likovnih 
umetnosti. Letos so mladi ustvarjali v okviru 
nabora treh mednarodnih tem, zaradi lažjega 
razumevanja razmejenih s podnaslovi:

•	 EVROPSKO LETO AKTIVNEGA STA-
RANJA IN MEDGENERACIJSKEGA 
SODELOVANJA
(Aktivno staranje, Prepletimo starost z mla-

dostjo!, Kar se Janezek nauči, to Janez zna!) 
Staranje še zdaleč ni znak, da se življenje 

končuje, temveč ravno nasprotno. Je samo 
znamenje, da se življenje nadaljuje, da pre-
haja iz nemirnih in učečih se let v zrela leta. 
Starost in mladost sta namreč še kako pove-
zani med sabo in prav je, da hodita z roko v 
roki, da se dopolnjujeta in skupaj ustvarjata. 

•	 MEDNARODNO LETO ZADRUG 
Mednarodno leto zadrug poteka pod 

sloganom Zadružna podjetja gradijo boljši 
svet. Za slovenske zadruge je to leto še pose-
bej pomembno, saj praznujemo 140-letnico 
zadružništva na Slovenskem. 

•	 MEDNARODNO LETO TRAJNOSTNE 
ENERGIJE 
(Čista energija in družba, Sončna energi-

ja, Vetrna energija, Vodna energija) 

Organizacija Združenih narodov (OZN) 
je leto 2012 razglasila za Mednarodno leto 
trajnostne energije. Izpostavili so potrebo 
po tem, da se omogoči dostop do zaneslji-
vih, ekonomsko dostopnih, socialno spre-
jemljivih ter okolju prijaznih energetskih 
virov in storitev za trajnostni razvoj. 

Mednarodni umetniški projekt Javni go-
vor (Public Speech), otvoritev bo prav tako 
21. septembra zvečer v Koroški galeriji li-
kovnih umetnosti, je nastal v sodelovanju 
z multimedijskim umetnikom Tadejem 
Pogačarjem in njegovim P.A.R.A.S.I.T.E. 
muzejem sodobne umetnosti. Mednaro-
dna skupina umetnikov (Alma Suljević iz 
Sarajeva, Maria Papadimitriou iz Grčije, 
Darinka Popmitić iz Beograda, Isa Rosen-
berger z Dunaja, Abaz Dizdarević iz Črne 
Gore in Polonca Lovšin iz Slovenije) v svojih 
delih združuje umetnost, socialno interven-
cijo in kulturni aktivizem ter se sprašuje, 
kako aktualni družbeni, socialni, politični 
in drugi procesi vplivajo na konstrukcijo 
pomena javnega prostora, v katerem se od-
ražajo odnosi znotraj družbe v lokalnem 
okolju izbranih mest. V središču njihovega 
umetniškega raziskovanja in interpretacij je 
lokalna identiteta, pri čemer se osredotočajo 
na nevralgične točke in probleme ter posa-
mične travmatične epizode iz bližnje in pol-
pretekle zgodovine, preslikane na model za-
mišljene skupne identitete Evropske unije.

 Marko Košan
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Mirovniški festival 2012
nadaljevanje s prve strani

Projekt Javni govor,  Polonca Lovšin

Bliža se ...
nadaljevanje s prve strani

Festivali

Proslava ob dnevu OZN v okviru Mirovniškega festivala v Slovenj Gradcu

Od ljudi za ljudi

21. september − Mednarodni dan miru
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»Stara veterinarska« − idejna zasnova 
revitalizacije prve večje degradirane cone

Območje obdelave je del večje-
ga neurejenega mestnega ka-

reja, ki že več kot desetletje kliče po ustrezni 
prenovi in leži med Celjsko cesto, potokom 
Homšnica in zgradbo Doma starostnikov. Iz-
delana je vizualna predstavitev revitalizacije 
prve večje sive cone v samem središču mesta, 
ki pri nas prvič v večjem merilu kaže na ur-
banistično paradigmo »širjenja mesta nav-
znoter«. Kdaj se bo začela izgradnja Šolskega 
centra, še ni znano. 

Konec aprila je bila v prostorih Mladin-
skega kulturnega centra v Slovenj Gradcu 
otvoritev zanimive arhitekturne razstave, 
ki so jo skupaj pripravili Ministrstvo za izo-
braževanje, znanost, kulturo in šport, Šolski 
center Slovenj Gradec in Zbornica za arhi-
tekturo in prostor Slovenije. Razstava je bila 
organizirana v okviru javnega, projektnega, 
odprtega, anonimnega, enostopenjskega ar-
hitekturnega natečaja za izbiro strokovno 
najprimernejše rešitve za objekt Šolski cen-
ter Slovenj Gradec. Predmet natečaja je poleg 
zgradbe nove šole, v kateri bosta našli svoj 
dom Srednja gostinsko turistična in lesarska 
šola in Srednja zdravstvena šola, predvidel 
celostno arhitekturno-urbanistično rešitev 
za širše območje stare veterinarske postaje, 
sicer dela večjega neurejenega mestnega ka-
reja. Slednji obsega skoraj 3 ha in predstavlja 
za urbanistični razvoj mesta Slovenj Gradec 
velik potencial in izziv, kar se je pokazalo 
tudi pri predlogih za ureditev širšega dela 

prostora okoli stare veterinarske postaje. 
Prispelih natečajnih elaboratov je bilo kar 46 
iz cele Slovenije, tako da je imela 13-članska 
strokovna komisija pri izboru veliko dela in 
odgovorno nalogo. Svoj izbor zmagovalne 
idejne zasnove avtorja dr. prof. Aleša Vodo-
pivca s sedmimi sodelavci je strokovna komi-
sija upravičila z naslednjo utemeljitvijo.   

»Urbanistična zasnova se navezuje na šol-
sko os (Gosposvetska cesta), ki jo podaljša 
v zaokrožen in kakovostno oblikovan javni 
odprti prostor, vhodno ploščad pred šolo in 
v podaljšku, pred telovadnico. Elaborat naj-
uspešnejše rešuje umestitev relativno zah-
tevnega in obsežnega programa na občutljivi 
kontakt urbanega in narave v mestu. Rešitev 
je prepričljiva v horizontalnem členjenju 
stavbne mase in zamiku etaž, kar optično 
zmanjša objekt. Program je razdeljen na dve 
stavbni masi: šolo, ki je locirana pred poto-
kom, in telovadnico, ki je za potokom in je 
potisnjena v hrib, tako da povzema smeri 
obstoječe šole na hribu. S takšno umestitvijo 
je ob potoku ustvarjen kakovosten zunanji 
prostor lijakaste oblike, ki je zračen in odprt, 
zadržano oblikovan brez pretiranih regulacij 
in drugih posegov. 

V zasnovi so prometne površine s parki-
rišči ustrezno ločene od površin, namenje-
nih pešcem. Vstopna ploščad ima na ta na-
čin dane predpogoje, da »zaživi« kot šolski 
prireditveni prostor, v popoldanskem času 
pa tudi kot površina za urbane športe. V 
nasprotju s tlakovano, urbano zasnovano 

vstopno ploščadjo je prostor 
ob Homšnici intimnejši, pre-
vladujejo naravni elementi. 
Programi, kot so na primer 
forma viva lesarskih izdelkov 
in zeliščni vrtovi, nakazujejo 
možnost vzdrževanja odprte-
ga prostora z rabo, podpirajo 
pa tudi koncept Zdrave šole. 
Brežino Štibuha dopolnjuje 
amfiteater, s katerega so omo-
gočeni dolgi pogledi proti po-
toku in ureditvam ob njem. 
Prostorska in funkcionalna 
zasnova stavbe šole sledi na 
eni strani geometriji obstoje-
čih objektov ob Celjski cesti, 
na drugi strani geometriji na-
ravnega zaledja in potoka, s 
čimer ustvari obliko razprtih 
kril učilnic z osrednjim veče-
tažnim prostorom. Vsebin-
ski sklopi ločenih in skupnih 
prostorov dveh šol so jasno in 
smotrno razporejeni.«

Tudi sam sem se na ogledu 
razstave prepričal, da je ko-
misija izmed sedmih izstopa-
jočih natečajnih rešitev, ki so 
bile v podaljšku razstave na 
ogled tudi v Koroški galeriji 
likovnih umetnosti, izbrala 
najkvalitetnejšo. In čeprav je 
o točnem terminu izgradnje 
Šolskega centra še težko go-
voriti, lahko rečem, da je Slo-
venj Gradec z arhitekturnim 
natečajem za ureditev območja »stare vete-
rinarske« že sedaj pridobil veliko. Prvič: Za 
vse vpletene, še posebej pa za obe srednji šoli, 
se je formalno pričel postopek pridobivanja 
projektne dokumentacije. Drugič: Izdelano 
imamo vizualno predstavitev revitalizacije 
prve večje sive cone v samem središču me-
sta, ki pri nas prvič v večjem merilu kaže 
na urbanistično paradigmo »širjenja mesta 
navznoter«. In tretjič: Dobili smo vnovično 

potrditev, da se do dolgoročno kvalitetnih 
(v prostor mesta umeščenih) projektov lah-
ko pride samo po poti javnih natečajev, vse 
ostalo je bolj ali manj podobno hazardu, 
kjer lahko sicer nekaj pridobiš, a bistveno 
več tudi izgubiš. Urbanizem pa v času, ko 
prostor postaja vedno bolj omejena dobrina, 
ne bi smel imeti kaj dosti skupnega z igral-
niško terminologijo.

Boštjan Temniker

Današnja podoba lokacije »stare veterinarske postaje« 

Območje obdelave natečajnih elaboratov

Šolski center Slovenj Gradec − maketa prvonagrajene idejne zasnove 

Telovadnica, povezovalni hodnik in glavna zgradba. V ozadju je vidna 
stavbna masa sedanje Ekonomske šole na Štibuhu. 

Kdo je pravzaprav Darko Sagmeister, 
direktor občinske uprave?

Darko, Sagmeister; 45 let; kraj rojstva: 
ah, Celje, zadnjih 12 let živim v Ra-

dljah ob Dravi; poklic: ekonomist, torej univ. 
dipl. oec; naziv mojega delovnega mesta: 

direktor občinske uprave, na Mestni občini 
Slovenj Gradec zaposlen od februarja 1997. 

Delovno mesto: direktor občinske uprave 
− pristojen za reševanje težav. Kjer težav ni, 
pravzaprav direktorja ne potrebujejo, tako da 
gre v nekem smislu za krizni menedžment. 
Moje načelo je prijaznost do občanov, ki pri-
hajajo k meni s pričakovanjem, da bo občin-
ska uprava njihove težave tako ali drugače 
rešila, in občinska uprava mora storiti vse, da 
bo temu res tako. Seveda se vseh problemov 
ne da rešiti, vsaj ne takoj, naša in moja naloga 
pa je, da storimo vse, kar le lahko.

Prosti čas: planinarjenje, poslušanje 
glasbe, zlasti rocka in jazza, branje knjig in 
predvsem potovanja − čimbolj eksotična in 
čimbolj avanturistična, brez pomoči agencij, 

le nakup letalske karte, nahrbtnik na hrbet 
in na pot, v Indijo, Afriko, kamorkoli, kjer je 
drugače kot tu.

Najboljši film, ki sem ga gledal, je ... Naj-
boljših filmov je veliko. Morda kakšen Jar-
muschev film. Če pa že moram izbrati enega, 
naj bo to film Tri barve: Rdeča Krzysztofa 
Kieslowskega. Sicer pa je bolje brati. Recimo 
Prousta.

Kaj je v življenju najpomembnejše? Da 
je človek zvest sebi. Vse ostalo potem pride 
samo od sebe.

Slovenj Gradec je najboljše majhno me-
sto na svetu. To dejstvo je še posebej očitno 
letos ob prireditvah v okviru Slovenjgra-
škega poletja. Le kje drugje bi se na kultur-
nih prireditvah iz dneva v dan zbiralo na 
stotine ljudi? (AP)

Mestna uprava
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Jumicar atraktiven v 
Šmartnu pri Slovenj Gradcu
Program Jumicar je namenjen otro-

kom druge triade osnovne šole, kjer 
se otroci preizkusijo v vožnji z mini avtomo-
bilčki s pravimi bencinskimi motorji. Mini 
avtomobilček vsebuje vse elemente pravega 
vozila − od varnostnega pasu, zavornega pe-
dala in pedala za plin.

Na slovenskih cestah se dogaja vse preveč 
prometnih nesreč in sprašujemo se, kako 
preprečiti tragedije. Med najpomembnejšimi 
ukrepi za izboljšanje prometne varnosti je 
prometna vzgoja otrok. Pomembno je, da se 
ta prične takoj, ko začne otrok sodelovati v 
prometu, pa naj bo to kot potnik v vozilu, kot 
pešec ali kot kolesar.

Program Jumicar otroke poučuje, kako se 

vesti v prometnem okolju, tako da so posta-
vljeni v vlogo voznika in doživljajo dogodke, 
kot jih opaža in zaznava voznik v pravem 
prometu. Ideja za program prihaja s Finske, 
izvaja pa se v vseh večjih evropskih državah, 
kjer je izredno uspešen in množično podprt.

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu Mestne občine Slovenj Gradec 
program Jumicar izvaja že vrsto let. Izka-
zal se je kot izredno poučen in atraktiven za 
otroke, saj ti neposredno zaznavajo nevarne 
situacije v prometu z vidika oči voznika in 
lahko v realnih situacijah v prometu rea-
girajo bolje, predvsem pa varneje in tako v 
prvi meri pripomorejo k lastni varnosti kot 
udeleženci v prometu.

Aljoša Krivec 

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu Mestne občine Slovenj Gradec

Mesto

Kot je praksa v vedno več me-
stih po svetu, bomo tudi v 

Slovenj Gradcu pričeli z uvajanjem brezplač-
nega Dvoriščnega sejma. Gre za poseben se-
jem, na katerem poteka vse brez denarja. 

PRINESI: Če imate doma karkoli, če-
sar ne potrebujete več, a je lepo ohranjeno, 
to prinesete in postavite na ali pred stojnice 
Dvoriščnega sejma za tiste, ki bi to morda 
potrebovali. Ob koncu sejma pridete pogle-
dat, če je katera od vaših stvari mogoče ostala 
in to v tem primeru spet odnesete (če tega iz 
kakršnegakoli razloga ne bi mogli storiti, po-
skrbi za to organizator sejma).

ODNESI: Stvari na stojnicah si lahko 
ogleda kdorkoli in če karkoli od razstavlje-
nega potrebuje ali želi imeti, to enostavno 
vzame in brez obveznosti odnese. Ni proda-
jalcev, nič ni potrebno plačati, niti ne gre za 
zamenjavo blaga za blago. 

OGLASNA DESKA: Na Dvoriščnem 
sejmu bo tudi oglasna deska z rubrikami: 
POKLONIM, IŠČEM, IDEJE, v katere boste 
lahko vpisali, katere stvari, ki so prevelike za 
stojnice, poklanjate oz. iščete (skupaj s svojo 
telefonsko številko ali z drugim kontaktnim 
podatkom) ter morebitne ideje v zvezi s sej-
mom.

ZABAVA: V svetu so se dnevi Dvoriščnih 
sejmov izkazali tudi kot odlična priložnost za 
prijateljska druženja, za spoznavanje novih 
ljudi in za zabavo ob prineseni hrani in pijači, 
postajajo pa tudi vedno večja turistična zani-
mivost. Naš namen je, da bi se v vse to in v sa-

mostojen sejem sčasoma razvili tudi pri nas.

Zakaj nastajajo DVORIŠČNI SEJMI?      
Da se na koristen način znebimo odvečnih 

stvari, da zmanjšamo obremenjevanje okolja 
z nepotrebnimi »odpadki«, da zmanjšamo 
potrebe po novih izdelkih in na ta način 
omejimo izkoriščanje narave in njenih suro-
vin, da nekoč v prihodnosti morda zmanjša-
mo tudi število ur, ki jih prebijemo v službah, 
ter zaradi pristnih druženj in zabave. 

Kaj lahko prinesemo na Dvoriščni sejem? 
Vse, kar je lepo ohranjeno. Nekaj idej: 

smuči in druga športna oprema, kolesa, le-
žalniki, vrtna oprema in orodje, stoli, pruč-
ke, nahrbtniki, torbice, trajne nakupovalne 
vrečke, šolske torbe in potrebščine, igrače, 
otroška oblačila, vozički, posoda, pribor, 
vaze, ogledala, ure, posteljnina, rokavice, 
kape, obešalniki, starine, lahko tudi jesen-
ski pridelki, lončnice v cvetličnih lončkih, 
domača semena itd. Prek oglasne deske pa 
lahko ponudite ali iščete: hladilnike, zamr-
zovalnike, toplotne črpalke, avtomobile, 
(montažne) garaže in podobno.

Kje in kdaj bo potekal prvi brezplačni 
DVORIŠČNI SEJEM v Slovenj Gradcu ?

Tokrat bomo Dvoriščni sejem poskusno 
umestili na dobro označene posebne stojnice v 
okviru Bolšjega sejma, ki bo potekal 22. 9. 2012. 

 
  Sonja Duraj,

 Ekološko društvo Sovenj Gradec

Prinesi in − ali odnesi - brez denarja, 
brez zamenjav, brez prodajalcev

Brezplačni Dvoriščni sejem 
v Slovenj Gradcu

Kolumna

Slovenci smo si s časopisjem na ti od 
Vodnikovih Lublanskih novic naprej 
– njihov prvi urednik (pa tudi najpri-
zadevnejši vestičar) je ta vogelni kamen 
našega časnikarstva postavil 4. januarja 
leta 1797 in Novize so izhajale najprej kot 
poltednik, kasneje pa kot tednik: nakla-
da je bila 100 izvodov, rednih naročnikov 
33, po štirih letih (27. decembra 1800) pa 
jim je pošla sapa. Dvomim, da je kakšna 
številka priromala tudi v Slovenj Gradec. 
Ali pač! Kakorkoli že – seme je bilo vr-
ženo in slovenska časniška bera od ta-
krat sploh ni tako uborna, kot bi se lahko 
sklepalo iz pravzaprav nezavidljive usode 
Vodnikovega kranjskega (vseslovenske-
ga) projekta. 

Slovenjgradčani s(m)o svoj prvi časo-
pisni poskus poimenovali Mislinjska do-
lina in podnaslovili kot glasilo občinskega 
odbora SZDL SG (razvezujem kratico za 
malo mlajše: Socialistične zveze delovne-
ga ljudstva Slovenj Gradec), prva številka 
je izšla 30. decembra 1958, zadnja pa 15. 
januarja 1962. Mislinjska dolina je sicer 
izhajala časovno sporadično, to se pravi 
le nekajkrat v letniku, po letu 62 pa le še 
priložnostno ob kakšnih večjih družbe-
nopolitičnih projektih (recimo kot agitka 
ob referendumih, samoprispevkih …). 

 
Mestna občina Slovenj Gradec se je z 

letošnjim letom odločila začeti izdaja-
ti nov časopis, glasilo oz. publikacijo in 
prvi odziv na to namero bi znala pri mar-
sikateremu občanu biti osuplost – pač v 
maniri kaj pa je tebe treba bilo … Namreč 
– samo stopiti je treba v trafiko, recimo 
na tistem delu mestnega Glavnega trga, 
kjer so razvrščene lihe hišne številke, 
pa se ni več težko vprašati, čemu k vse-
mu tam razstavljenemu dodajati še eno 
branje, saj že obstoječega vseslovenskega 
bralstvo najbrž ne jemlje prav številčno 
in pogosto v roke. Da ne govorimo o tem, 
kako nasploh davki pritiskajo in draginja 
tare. Tu bi seveda negodovalec lahko le še 
zmajal z glavo, zamahnil z roko in se sku-
šal otresti neprijetnih misli. 

 
Vendar – ko dvom odgloda svoje, osta-

ne še druga plat medalje: gotovo obstajajo 
tudi prioritete, ki govorijo novemu (za 
začetek) mesečniku v prid. 

 
Novi časopis se bo imenoval Gla-

sník. Glasník je tisti, kdor javno izraža, 

razširja kako novico, nazor oz. prinaša 
kako vest ali sporočilo; pomeni tudi sla, 
kurirja. V skladu s poimenovanjem bo 
novi časnik zavezan dvojemu: najprej 
svoji primarni nalogi, to je obveščanju o 
občinskem utripu, ki se tako ali drugače 
tiče nas vseh. In to na enem mestu, torej 
v eni publikaciji. Druga poimenovalna 
in pomenljiva konotacija pa je seveda v 
povezavi z nazivom Slovenj Gradca – Or-
ganizacija združenih narodov mu je leta 
1989 podelila naziv mesto glasník miru. 
Slednje seveda v plemenitem pomenu, ne 
dnevnopolitičnem. 

 
Dobro bo, če bo nova publikacija slu-

žila osnovnemu časnikarskemu namenu 
– glasilo bo v službi informiranja obča-
nov, torej ožje skupnosti, o vsem, kar ča-
sopisu takšnega dometa pritiče: mislim 
na rubrike, ki praviloma informirajo o 
(skoraj) vseh področjih skupnega bivanja 
v komuni. 

 
Smo takšnih informacij potrebni? Nič 

novega ne bom povedal, če zapišem, da 
praviloma o sebi in bližnjih vemo še naj-
manj. Zasuti z radijskimi, televizijskimi 
in časopisnimi informacijami se sezna-
njamo o dogodkih iz najbolj oddaljenih 
delov sveta, o naših skupnih, mestnih za-
devah smo (pre)pogosto obveščeni v ma-
niri ustnega izročila ali pa paberkujemo 
za novicami pri vsemogočih virih ali nas 
dohitevajo z nenavadnih križpotij. 

 
Izhajam iz svojih šolniških izkušenj: 

moji maturantje imajo oblikovana soli-
dna splošna razgledišča (mislim na vsa 
področja človekovega delovanja, čeprav 
sem še najbolje obveščen o njihovem 
vrednotenju kulture). O svojem (našem) 
mestu in odličnikih v njem (mislim na 
slikarje, športnike, glasbenike, znanstve-
nike, literate, arhitekte …, a tudi o naši 
skupnosti sicer) pa vedo komaj (če sploh) 
kaj. Iz izkušenj pa vemo (namenoma 
uporabljam množino), da je za polnost 
bivanja še kako pomembno biti trdno 
zasidran tudi ob domačijskih oprijemali-
ščih. In v tem vidim še posebej pomemb-
no vlogo domačega, lokalnega, mestnega 
časopisa: seznanjati nas vse z (navidez) 
banalnimi stvarmi, toda za varno ume-
stitev v prostor in čas še kako pomemb-
nimi zadevami: o športu, gospodarstvu, 
kulturi … 

Vem, v tem razmišljanju preigravam 
že videno in že slišano. In ne morem si 
kaj, da se ne bi vrnil k iztočnici, da bo 
naloga Glasníka tudi permanentno se-
znanjanje in preverjenje (zainteresiranih) 
posameznikov, če vsi skupaj res delujemo 
lokalno tako, kot hočemo misliti global-
no. In še: ne morem brez starega dobrega 
Marchalla McLuhana in njegove futuro-
loške, da je že tu čas, ko je lahko vsaka 
vas središče sveta. Kot je, recipročno in 
žalibog, svet postal globalna vas. In nič ni 
narobe, če ga pregledujemo in vanj vsto-
pamo s svojih domačijskih razgledišč in 
oprijemališč. Bolj prepričani bomo v svoj 
prav in veljavnost svojega početja. 

Glasník za vsakdanjo rabo 

Piše Andrej Makuc 
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Zaradi bogate dediščine ima prireditev 
Furmani po cest' peljajo v Podgor-

ju pri Slovenj Gradcu dolgo tradicijo. Pod 
okriljem domačega kulturnega društva je 
letos potekala že enaindvajsetič po vrsti. 

Starejši vaščani Podgorja pri Slovenj Grad-
cu se še vedno spominjajo romantičnih poto-
vanj s konjsko vprego in težaškega dela »pod-
gorških furmanov«, ki so vozili les z Uršlje 
gore na železnico v Slovenj Gradec, moko v 
mline in prevažali različen tovor. Od kon-
ca 15. stoletja je bilo furmanstvo pomembna 
dejavnost kmečkega prebivalstva. Najbolj je 
cvetelo v 18. stoletju. Z izgradnjo železniških 

prog v 19. stol. pa se je še bolj razvilo, zlasti 
za prevoz blaga in oseb do železniških postaj. 
V določenem obdobju, okoli 1970/71, tik pred 
začetkom velikih sprememb − pred prihodom 
traktorjev in kmetijske mehanizacije – je bil 
zaslužek furmanov zelo dober.  

Pokazali so stare obrti, prišli so tudi fur-
mani in konjeniki. 

Na dan prireditve je v sklopu vaškega pra-
znika pred gasilskim domom v Podgorju naj-
prej potekalo tekmovanje gasilskih enot za 
prehodni pokal Tineta Pečnika. Tekmovanja 
se je udeležilo osem desetin članov iz Gasilske 
zveze Mislinjske doline. Prav tako so gasilci 

prevzeli odgovornost za red na prireditvi. Pri 
sami organizaciji dogodka so bili v veliko po-
moč tudi člani Športnega društva Podgorje.

Na stojnicah so bile predstavljene številne 
dejavnosti domačih obrti, ki so na vasi poteka-
le v preteklosti in potekajo še danes. Kovač je 
koval konje, kuharji so pripravljali jedi, drugi 
so izdelovali lesene peteline in lesene pripo-
močke za vsakodnevno delo, krovci so cepili 
»šikle«. Predice so pokazale, kako se je včasih 
predla volnena nit ter predstavile izdelke iz ov-
čje volne. »Flincali« so tudi koruzo. Za spodbu-
janje teka so poskrbele žene in dekleta iz aktiva 
kmečkih žena Mislinjske doline s pokušino do-
brot iz njihovih kuhinj, stregel se je domač ja-
bolčni »mošt«. Predstavila se je tudi »klekljari-
ca« z izdelki Idrijske čipke. Člani Rdečega križa 
so merili krvni tlak, izdelovale so se »ekološke 
vrečke«. Za popestritev kulturnega programa 
so poskrbeli otroci VVZ Podgorje, ženska pev-
ska skupina Postavkova dekleta in Folklorna 
skupina Pastirji iz Podgorja. 

Vrhunec prireditve je bil sprevod furmanov 
in konjenikov. Slednji so prišli z Legna, iz Ko-
telj, Gaberk in Podgorja. Častni gost priredi-
tve je bil župan Mestne občine Slovenj Gradec 
Andrej Čas s soprogo. Na mesto prireditve sta 
se pripeljala s kočijo, ki jo je upravljal izkuše-
ni »furman« Franc Korošec, ki je tudi gonilna 
sila konjeniškega in furmanskega sprevoda. S 
prireditvijo v nedeljo, 8. julija, na igrišču pred 
osnovno šolo so »Podgrčani« skušali prikazati 
bogato dediščino furmanskih in drugih de-
javnosti. Po ocenah in mnenjih obiskovalcev, 
sodelujočih, pokroviteljev in soorganizatorjev 
je letošnji 21. furmanski praznik lepo uspel, 
privabil je od 1000 do 1500 obiskovalcev iz bli-
žnje in daljne okolice ter prepričal v izvirnost 
dogodka vse »nejeverne Tomaže«. 

Primož Areh

»Najbolj srečni in zadovolj-
ni smo zaradi kolesarske 

poti, kajti tod hodi mnogo otrok, zato so bile 
zadeve še kar resne,« je povedal predsednik 
Vaške skupnosti Legen Edvard Turičnik. 

V Vaški skupnosti Legen (VS Legen) so 
zadovoljni z organizacijo in izvedbo del na 
svojem območju v letu 2012. V začetku leta 
so pričeli z izgradnjo kanalizacijskega siste-
ma, ki poteka od zahodne strani Vaške sku-
pnosti Legen pri Merkurju proti Krnicam do 
Ezlov, kmalu pa bodo z izgradnjo te kanali-
zacije nadaljevali na celotnem območje Krnic 
(zgornji in spodnji del). Predsednik VS Legen 
Edvard Turičnik je razložil, da je bila kanali-
zacija do zdaj zelo pereč problem in upa, da 

bodo nadaljevali tudi na Zgornjem Legnu 
in tako na celotnem območju domače vaške 
skupnosti. »Zanjo je bilo na računu VS Legen 
30.000 € in enako bi moralo biti v VS Šmar-
tno, ker je ta segla v Krnice. Mi smo svoje 
izkoristili, za zdaj smo zaključili pri kmetiji 
Ezl, tistih naslednjih 30.000 € pa menim, da 
so si fantje s Krnic izborili, tako da se bo z 
deli nadaljevalo še v letošnjem letu. Na Krni-
cah živi več kot 100 družin in je nevzdržno, 
ker ni kanalizacije. Kar obstaja zdaj, je spu-
ščeno v reko Mislinjo. Nepotrebne so čistilna 
naprava, vsa kanalizacija, vso financiranje, 
če na eni strani čistimo, na drugi strani pa to 
reko onesnažujemo do onemoglosti. 

Izraziti moram tudi zadovoljstvo in pre-
senečenje, da smo ravno v tem času pridobili 
možnost nadaljevanja izgradnje republiške 
ceste Murko–Kope, ki so jo letos začeli pre-
navljati. Bilo je kar precej negodovanja, na-
porov in tudi strahu, da se bo gradnja še od-
maknila. Ampak imeli smo srečo, čeprav je 
bilo delo vmes že prekinjeno. Zdaj pa je delo 
v tem delu zaključeno. Združili smo se s 
Četrtno skupnostjo Slovenj Gradec−mesto, 
nadaljujemo pa v Vaški skupnosti Legen, 
saj je cesta dokončana od gostilne Murko 
do odcepa za mizarstvo Moric. Do tam je 
zgrajena tudi kolesarska pot,« je udejanjenje 

dosedanjih načrtov opisal Edo Turičnik. 
Čeprav sprva ni bilo predvideno, so ure-

dili tudi odsek in pešpot ter prehod za pešce 
proti Rojinovi vasi. »Iskrena hvala vsem, ki 
so prisluhnili, tudi direktorju občinske upra-
ve. Na tem odseku je namreč nastalo kar ne-
kaj problemov. Niso bili predvideni vstopi na 
posamezna območja zemljišč. Seveda smo 
negodovali in se nato le dogovorili,« je dodal 
sedanji predsednik Vaške skupnosti Legen. 

Na Legnu si želijo podaljšati kolesarsko 
pot do Šmartna pri Slovenj Gradcu. Edvard 
Turičnik nakazuje rešitev: »Kolesarska pot 
mimo cerkve sv. Jurija proti Šmartnu bi bila 
finančno izredno zahtevna in verjetno težko 
izvedljiva. Vendar bi jo lahko speljali malo 
dlje od sv. Jurija, potem pa bi se umaknila na 
našo staro občinsko cesto. To bi bilo najbolj 
varno za tiste, ki bi jo uporabljali, pa tudi 
gradnja bi bila enostavnejša in bolj poceni.« 

V Vaški skupnosti Legen v tem času pri-
pravljajo dve protiprašni zaščiti (asfaltni ce-
sti, op. p.), in sicer tam, kjer vodi cesta trdo 
mimo dveh hiš, in nadaljujejo z izgradnjo 
protiprašne zaščite iz Golavabuke od Črešni-
ka proti Vivodu. S tem bodo zaključili s pro-
gramom, ki so si ga zastavili za letos. »Upam, 
da bomo lahko nadaljevali tudi v letih 2013 
in 2014, tako da bo naš program v celoti rea-
liziran,« je dodal Turičnik. 

Kako so v VS Legen zadovoljni z razre-
zom, delitvijo denarnih sredstev? 

»Neglede na to, da vsi jemljemo iz ene vre-
če, sem se kot svetnik v prejšnjem mandatu 
in predsednik vaške skupnosti ves čas zavze-
mal, da bi bila sredstva, dodeljena vaškim 
skupnostim, malo večja. Danes govorimo o 
60.000−70.000 €, kar za vaško skupnost ne 
predstavlja skorajda ničesar. Vaška skupnost 
Legen sega od Rojinove vasi do Partizanke, do 
Grmovškovega doma. To je široko območje. 
Z našimi aktivnostmi posegamo tudi v višin-
ski predel Golavabuke. Predlagal sem, da bi 

se moralo sredstva povečati vsaj na 100.000 
€. Naša infrastrunktura je zelo podhranjena, 
kar je sramotno. Ampak se trudimo, ljudje 
sofinancirajo, prispevajo svoja sredstva. Na 
primer: pri protiprašni zaščiti, to je 70 m as-
falta mimo hiše po občinski cesti (ki je čisto 
ob hišah, toliko da mimoidoči ne vozijo po 
stopniščih), mora lastnik sam urediti tam-
pon (podlago). Občina oz. vaška skupnost 
pokriva le asfaltno prevleko, kajti za obe za-
ščiti skupaj je na razpolago komaj 13.000 €. 
Ljudje torej vlagajo tudi svoja sredstva, sreč-
ni, da se le nekako rešijo tega groznega obla-
ka prahu, ki se dviga po makadamu (po tej 
cesti se lahko namreč vozi kdorkoli, ne samo 
domačini, in nihče ne zavira). Druge koroške 
občine so te stvari uredile že pred leti,« je od-
govoril Edvard Turičnik. 

In nadaljeval: »Cesto od gostilne Murko 
do sem, kjer je zaenkrat končana (pri hiši, 
kjer je studio Radia Laser, op. p.), smo gradili 
5 let, to je sramota. Zgradili smo je 2 km. Če 
bomo tako nadaljevali do Partizanke, sem 
prepričan, da je v tridesetih letih ne bomo 
zgradili. Zato prosim vse tiste akterje, ki lah-
ko kakorkoli vplivajo na to − staknimo glave, 
strnimo naše misli in zahteve ter pripeljimo 
to preljubo cesto do Partizanskega doma, do 
Grmovškovega doma. Ker nam dela sramoto, 
pa ne samo Mestni občini, ampak kar naši 
državi. Nespodobna in najbrž tudi ponižu-
joča je tudi za obiskovalce, ki hodijo tja, mi 
se pa tako hvalimo, kako imamo »fajn« tu-
rizem. Nič nimamo, dokler nimamo infra-
strukture in ceste!« 

Za preplastitev ceste po Legnu denar pri-
haja le od države. Pločnik in kolesarsko pot 
finanancira Mestna občina, uredila je tudi 
odkupe zemljišč. »Občini se moram iskreno 
zahvaliti v imenu naših otrok, kolesarjev in 
vseh pešcev, ki tam hodijo, zahvaliti zaradi 
njihove varnosti!« je zadovoljen Turičnik.

Ajda Prislan 

Vaška skupnost Legen

Zadovoljni s kanalizacijo, 
cesto, pločnikom in 
kolesarsko stezo

Podeželje

Furmani po cest' peljajo 

Programi svetovanja za zdravje poleg 
zdravstveno-vzgojnih aktivnosti izvajajo 
učne delavnice za odraslo populacijo. Za to 
izobraževanje skrbi mednarodni program 
CINDI, katerega poglavitni cilj je prepre-
čevanje nastajanja kroničnih nenalezljivih 
bolezni. Aktivnosti programa so usmerje-
ne predvsem v izobraževanje, ozaveščanje 
in svetovanje v zvezi z zdravim načinom 
življenja ter v spremembe tveganih življenj-
skih navad. 

Jesen je namenjena krajšim delavni-
cam, v katere bodo naši pacienti vabljeni na 
podlagi priporočil njihovih osebnih zdrav-
nikov, lahko pa se jih udeležijo tudi sami. 
Izvajali bomo tudi delavnice Test hoje, kjer 
si lahko izmerite telesno zmogljivost. 

Vabim vas 21. 9. 2012 na Test hoje, ki bo 
za vse občane Slovenj Gradca in Mislinje na 
stadionu pri Prvi osnovni šoli na Štibuhu – 
ob svetovnem dnevu brez avtomobila ozi-
roma v tednu mobilnosti. 

Vsi programi so brezplačni. Za infor-
macije lahko pokličete na tel.: 041 714 
088,  051 393 058.

Izvajalki programov: Danica Repas, 
dipl. med. ses., spec. klinične dietetike, ko-
ordinatorica promocije zdravja – izvajalka 
programov v ZD Slovenj Gradec, in Anita 
Smagej, dipl. med. ses., patronažna medi-
cinska sestra, opravljeno Cindi izobraže-
vanje – izvajalka programov v ZP Mislinja.

Danica Repas
več v naslednji številki

Programi svetovanja za zdravje v 
Zdravstvenem domu Slovenj Gradec 

Učne delavnice za 
zdrav življenjski slog
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Na zadnji poletni dan bodo 
Slovenj Gradec preplavi-

li številne gasilke in gasilci iz domovine 
in tujine. Na tako visokih jubilejih, kot je 
140 let Prostovoljnega gasilskega društva 
Slovenj Gradec (PGD Slovenj Gradec), se 
nameni poudarek predvsem vrednotam, ki 
jih gasilci gojimo od vsega začetka svojega 
delovanja − skrbno ohranjamo in razvija-
mo humanost, prostovoljstvo, solidarnost, 
tovarištvo, domoljubje. Predvsem pa še v 
nobenem trenutku ni odpovedala temeljna 
vrednota – in hkrati poslanstvo gasilske de-
javnosti – pomoč bližnjemu v nesreči.

V preteklih stoletjih je bilo v Slovenj Grad-
cu več požarov, ki sicer niso bili tako velikih 
razsežnosti, toda meščani so začeli razmi-
šljati o ustanovitvi skupine ljudi za borbo 
proti ognju in drugim nesrečam. Prvi orga-
nizirani primeri gašenja s prenašanjem vode 
z raznimi posodami in vedri so se pojavili že 
pred letom 1850.

Večji požari so bili leta 1509, 1623 in 1811, 
katastrofalni požar, ki je v celoti upepelil Slo-
venj Gradec, pa je bil leta 1632. Leta 1903 je 
bil najhujši požar, ki je izbruhnil v sedanji 
Meškovi ulici. Pogorelo je 88 stanovanjskih 
in gospodarskih poslopij, razširil se je celo na 
cerkveni zvonik.

Na zahtevo takratnih veljakov lekarnar-
ja Kaligariča, izdelovalca sveč Güntherja in 
pivovarja Bouivera so leta 1867 ustanovili 
društvo. Deželna vlada na Dunaju ga je z od-
ločbo uradno potrdila šele leta 1872, kar je 
uradni začetek delovanja Prostovoljnega ga-
silskega društva Slovenj Gradec.

Da bi društvo lahko začelo delovati, mu 
je mestni svet dodelil poslopje nekdanje mr-
tvašnice, ki so jo ustrezno uredili, na novo 
pa zgradili sušilni stolp. Da je Prostovoljno 
gasilsko društvo Slovenj Gradec delovalo že 
pred letom 1872, potrjuje dejstvo, da je bila 
prva zveza prostovoljnih društev za Koroško 
v Slovenj Gradcu organizirana že leta 1869 in 
je delovala vse do prve svetovne vojne. 

Najslabši časi za društvo so bili pred in 
med prvo svetovno vojno, kajti poveljevanje 
je bilo v nemškem jeziku. 

Po letu 1932 se je PGD Slovenj Gradec 
motoriziralo. 

Leta 1932 je društvo praznovalo 60. oble-
tnico. Za jubilej je dobilo gasilski prapor in 
motorno brizgalno Rosenbauer, čez pet let pa 
prvi gasilski avtomobil, ki je bil v ponos tako 
gasilcem kot tudi vsem krajanom.

Društvo je postajalo iz leta v leto močnej-
še. Skrbeli so tudi za strokovno izobraževa-
nje članov. Da bi delo teklo nemoteno, so 

že pred 80-letnico delovanja 
začeli razmišljati o novem 
gasilskem domu. Sklep o gra-
dnji je bil sprejet na občnem 
zboru leta 1951, njegova ure-
sničitev pa se je vlekla polnih 
10 let. Novega so zgradili na 
Francetovi, starega pa so po-
rušili.

Leta 1965 je društvo do-
bilo novo vozilo TAM Praga. 
Nato so zgradili nove gasil-
ske garaže, sedanji gasilski 
dom pa je končno podobo 
dobil v poznejših letih, saj se 

je nadgrajeval do leta 1982, ko je bil končan 
še prizidek.

Po osamosvojitvi države Slovenije je pri-
šlo do velikih sprememb tudi v organizaciji 
društva. 

Članstvo je naraslo, spremenilo se je fi-
nanciranje, za požarno varnost je sedaj od-
govoren župan občine. Sodelovanje med me-
stno občino in gasilci je odlično. Tako smo 
lahko leta 2000 nabavili sodobno reševalno 
lestev, montirano na težko vozilo.

Omeniti moramo tudi 12. kongres leta 
1993, ki smo ga organizirali v Slovenj Gradcu.

Dobro delo, organiziranost in zadostno 
število članov nas uvrščajo v IV. kategorijo. 
Tako smo postali osrednje društvo v Mestni 
občini Slovenj Gradec, kar zahteva še večjo 
odgovornost, aktivno delo in stalno pripra-
vljenost. Leta 2007 smo kupili tehnično vo-
zilo z bogato opremo, s katerim se lahko pri-
bližamo nesrečam v najbolj zahtevnih krajih. 
V letu 2011 smo dobili od Ministrstva za za-
ščito in reševanje RS koncesijo za reševanje 
pri nesrečah z nevarnimi snovmi in tehnično 
reševanje ob nesrečah v cestnem prometu. 
Ne skrbimo pa samo za dobro zaščito in izo-
brazbo operativcev, ampak se tudi zalagamo 
z vključevanjem pionirjev in mladine. Šte-
vilčnost mladine nam je v ponos, saj vemo, 
da se bo društvo tako še bolj razširilo.

Svoj 140. rojstni dan bomo praznovali 
tako, kot se za tak jubilej spodobi.

Program praznovanja:
•	 16. 9. 2012 − organizacija gasilskega tek-

movanja GZ Mislinjske doline;
•	 18. 9. 2012 − postavljanje mlaja s kultur-

nim programom;
•	 19. 9. 2012 − prevzem nove cisterne GVC 

26/255 v Slovenj Gradcu;
•	 20. 9. 2012 − organizirano srečanje vetera-

nov GZ MD s kulturnim programom;
•	 21. 9. 2012 − slavnostna seja, na kateri se 

bo podelilo priznanja in odlikovanja za-
služnim gasilcem in zahvale vsem simpa-
tizerjem gasilske organizacije; po končani 
slavnostni seji bo gasilska vaja v središču 
mesta Slovenj Gradec;

•	 22. 9. 2012 − organizirana gasilska parada, 
ki bo potekala skozi mesto mimo Uprav-
ne enote Slovenj Gradec do šotora, kjer bo 
slavnostni zaključek z druženjem vseh ga-
silcev, ki se bodo udeležili parade. 

Želimo, da se nam pridružite v čimvečjem 
številu in nam izkažete svojo pripadnost.

Upravni odbor PGD Slovenj Gradec 

140 let delovanja Prostovoljnega 
gasilskega društva Slovenj Gradec

Člani društva smo vedno 
pripravljeni pomagati!

... in danes

Nekoč ...

Hostel Slovenj Gradec se nahaja na levem bregu reke Suhodolnice, v mirnem 
delu Ozar pod Rahtelovim vrhom. Do strogega mestnega jedra je 5 minut hoje. 

Predstavlja organizacijsko enoto Mladinskega kulturnega centra, katerega najemnik je 
Javni zavod za turizem in šport Spotur.  

V hostlu nudimo namestitev v moderno opremljenih sobah, in sicer enoposteljnih, 
dvoposteljnih in štiriposteljnih, ter v štirih apartmajih, ki pa ponujajo bivanje za tri, štiri 
ali osem oseb. Vse sobe in apartmaji so opremljeni z lastnimi kopalnicami in sanitarijami, 
en apartma je prilagojen invalidom. V apartmajih je na razpolago tudi polno opremljena 
kuhinja. Dostop do sob in apartmajev je možen po stopnicah ali z dvigalom. Skupno šte-
vilo ležišč je 59.  

V avli hostla imajo gostje svoj internetni kotiček. Zraven se nahaja tudi Hostel caffe, 
kjer se lahko gostje družijo, spoznavajo ter posedajo na sončni terasi ali pa ob soju sveč 
preživljajo prijetne večerne urice.  

Odlični rezultati
Hostel Slovenj Gradec je svoja vrata odprl 1. marca 2012. V šestih mesecih delovanja 

se lahko pohvalimo z odličnimi rezultati. Imeli smo 2297 nočitev, povprečna zasedenost 
pa je dosegla 20,52 %. Uspeli smo podpisati pogodbo z Rokometno zvezo Slovenije in 
Košarkarsko zvezo Slovenije, da Slovenj Gradec s hostlom in športnim centrom posta-
ne center priprav mlajših selekcij (kadetskih in mladinskih reprezentanc) za naslednji 
dve leti. V tem času smo v Hostlu Slovenj Gradec tako gostili državno mladinsko in 
kadetsko rokometno reprezentanco, državno košarkarsko mladinsko in kadetsko repre-
zentanco, mladinsko košarkarsko reprezentanco iz Bosne in Turčije, pionirski reprezen-
tanci Makedonije in Rusije ter športne klube iz Srbije. Prav tako je v hostlu prenočila 
atletska mladinska madžarska reprezentanca, na izmenjavi smo imeli otroke iz glasbene 
šole iz našega pobratenega mesta Češki Krumlov kot tudi mlade študente, katere gosti 
Javni zavod Veternica. Nekaj gostov je v hostel pripeljal tudi projekt Evropska prestol-
nica kulture, katere partner je tudi naše mesto, določen procent pa je bil gostov, ki so 
Slovenj Gradec obiskali iz različnih razlogov.  

Daša Pungeršek, 
vodja Hostla Slovenj Gradec

Hostel Slovenj Gradec

V slovenjgraškem mladinskem hotelu goste sprejema prijazna receptorka.
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Z gospodom Mlačnikom, di-
plomiranim inženirjem 

strojništva in ekonomije, ki TUS KO-SI, d. d., 
uspešno vodi že šesto leto, smo se pogovarjali 
o tem, kako kot podjetje preživeti v kriznih 
časih, kako zagotavljati rast, temelječo na 
tehnoloških inovacijah, o poslovnih uspehih 
in prihodnjih projektih, odgovornosti do lo-
kalnega okolja in še o marsičem. 

Še ne 40-letni Primož Mlačnik, energičen 
in zgovoren poslovnež, je krmilo uspešne-
ga slovenjgraškega podjetja, ustanovljene-
ga pred 42 leti (sam je na svet privekal šele 
tri leta kasneje), prevzel v začetku leta 2007. 
Pred tem je 8 let služboval v orodjarski pa-
nogi, natančneje v Preventu TRO Prevalje, 
zadnja 4 leta kot direktor. Letos spomladi je 
nastopil že svoj drugi mandat na čelu podje-
tja TUS KO-SI, d. d.  

Za tiste, ki družbe še ne poznate oz. ve-
ste o njej bolj malo, povejmo, da se je med 
prvimi na svetu podala v predelavo naravnih 
(rastlinskih in živalskih) vlaken za potrebe 

proizvajalcev oblazinjenega pohištva in po-
steljnih vložkov, ki ji še danes zagotavljajo 
glavnino prihodka. Od ustanovitve do da-
našnjih dni je podjetje nabor svojih artiklov 
neprestano širilo tudi na druge panoge, kot 
so gradbeništvo, hortikultura in embalažna 
industrija.  

Glavna strateška surovina in zaščitni znak 
podjetja je že od njegovih začetkov dalje ko-
kos; na vhodu v dograjen in prenovljen po-
slovni kompleks, ki pod isto streho gosti tudi 
podjetje Purotehnika, d. d., – vodi ga prav 
tako Primož Mlačnik, stoji kip kokosovega 
oreha priznanega akademskega kiparja Mir-
sada Begića. Na eni strani predstavlja zave-
zanost podjetja njegovi temeljni surovini kot 
gradniku izjemnega poslovnega uspeha, na 
drugi pa simbolizira umeščenost podjetja v 
(kulturno in družbeno) življenje lokalnega 
okolja, s katerim živi in diha.  

Pri TUS KO-SI, d. d, nesporno enem od pa-
radnih konjev slovenjgraškega gospodarstva, 
se trudijo, da bi okolju, v katerem poslujejo – 
občini in njenim občanom –, karseda veliko 
vračali. Visoko pa kotirajo tudi v nacionalnem 
smislu, saj je bilo podjetje nagrajeno s certifi-
katom odličnosti, uvrščeno pa je tudi v elitno 
skupino 50 najboljših slovenskih podjetij. 

Gospod Mlačnik, zdi se, da vedo občanke 
in občani Slovenj Gradca o dogajanju v pod-
jetju TUS KO-SI, d. d., sorazmerno malo. Bi 
želeli za začetek izpostaviti kakšno zanimi-
vost iz vašega poslovanja? 

Kot izrazito izvozno usmerjeno podjetje 
ogromno vlagamo v promocijo na tujih trgih, 
zato TUS KO-SI, d. d., samostojno nastopa 
na številnih sejmih v tujini in doma. Tako 
smo redni razstavljavec na sejmu Interzum v 
Kölnu, od leta 2011 smo tudi član združenja 
ISPA (International Sleep Products Associa-
tion – Mednarodno združenje za spalne pro-
izvode; op. A. K.). Opravili smo samostojni 

nastop na sejmu v Indianapolisu (ZDA), s či-
mer se oziramo tudi po poslih preko oceana.  

Drugače so naši najpomembnejši partner-
ji podjetja iz Ruske federacije in njenega so-
sedstva. Naši izdelki se tako redno pojavljajo 
tudi na vsakoletnem sejmu milijonarjev v 
Moskvi. Kot zanimivost naj povem, da je bilo 
podjetje v začetku leta 2011 deležno tudi izje-
mne časti, saj nam je beloruska administra-
cija podelila status uvoznika pod posebnimi 
pogoji, torej status, ki ga ima v Belorusiji 
samo okrog 70 svetovnih korporacij. To je 
nekako sovpadalo z našim razstavljanjem v 
ZDA, kar je zanimiva sočasnost. 

Večina občanov Slovenj Gradca prav tako 
ne ve, da smo dobavitelj največjih in najpre-
stižnejših proizvajalcev ležišč na svetu. Naše 
proizvode lahko med drugim najdete v le-
žiščih, izdelanih za kraljeve družine. Tudi 
britanski princ William je prvo poročno noč 
s svojo soprogo preživel na postelji, ki jo je 
izdelal naš kupec … (smeh).  

No, športne navdušence bo morda zani-
malo, da so bili hoteli, ki so gostili EURO 
2012 na Poljskem in v Ukrajini, opremljeni z 
vzmetnicami, v katerih je bil kokos, izdelan v 
naši firmi. Prav tako je bila z našim kokosom 
izolirana olimpijska vas v Münchnu. 

Najbrž drži, da le redki Slovenjgradčani 
bolje poznajo naše podjetje, vendar dajejo 
zadnje spremembe, ki se odražajo tudi na zu-
nanjosti naših objektov, vsem skupaj vedeti, 
da se dogaja nekaj pozitivnega. 

Rdeča nit ekonomskih debat zadnjih ne-
kaj let je vsesplošna ekonomska in finančna 
kriza. Na žalost ji ne bova uspela ubežati niti 
midva. Koliko se kriza odraža v poslovanju 
vašega podjetja in kakšne strategije ubirate, 
da bi se ji kar najuspešneje izognili? 

Dejansko pri TUS KO-SI, d. d., krizo ob-
čutimo predvsem kot spremenjene pogoje 
poslovanja, na katere pa smo se v predho-
dnem obdobju – letih debelih krav, kot jih 
nekateri imenujejo – dokaj uspešno pripra-
vili. Nenehni aktivnost in fleksibilnost, to-
rej sposobnost prilagajanja spremenjenim 
razmeram na trgu, se nam nekako kažeta 
kot glavni orodji za ohranjanje starih in pri-
dobivanje novih poslov. Nenehno se trudimo 
širiti krog svojih odjemalcev.  

Strateško gledano dajemo poudarek disper-
zaciji trga, s čimer želimo zmanjšati tveganja ob 
potencialnih izgubah poslov. Velja poudariti, 
da nam uspeva elemente za proizvodnjo ležišč, 
ki nam prinašajo daleč največ dohodka, pro-
dajati v skoraj 30 državah sveta. Kruh si tako 
služimo skoraj 100-odstotno z izvozom. 

Delujete v sorazmerno specifični branži. 
Kaj je skrivnost uspeha v vaši panogi oz. po-
vedano drugače, kako dosegate konkurenčno 
prednost pred tekmeci?  

Podjetje gradi svojo konkurenčnost na ne-
nehnem izboljševanju tehnologij in posoda-

bljanju proizvodnih procesov s poudarkom na 
zmanjševanju fizične obremenitve zaposlenih.  

V zasledovanju nižjih cen dela in ugodnej-
ših poslovnih pogojev je veliko podjetij svojo 
proizvodnjo preselilo v tujino, npr. v dežele 
BRIC, Vzhodno Evropo, na Balkan itd. Načr-
tujete nemara tudi vi kaj podobnega? 

Kot sem že povedal, se v podjetju trudimo 
zmanjševati fizične obremenitve naših delav-
cev, kar pomeni, da je naš proizvodni proces, ki 
v glavnem temelji na lastnih tehnoloških pre-
bojih, delovno manj intenziven. Nekako smo s 
tem načinom zadovoljni, zato o kakšni selitvi 
proizvodnje na račun nižjega stroška dela nika-
kor ne razmišljamo, pač pa želimo širiti svojo 
proizvodnjo v domačem kraju in s tem ohraniti 
delovna mesta v slovenjgraški občini. 

Ko pravite, da namerava podjetje širiti 
svojo proizvodnjo v Slovenj Gradcu, ali ima-
te pred očmi že kak nov projekt? 

Seveda, takih projektov je kar nekaj. V 
bližnji prihodnosti nameravamo denimo do-
graditi novo proizvodno linijo in izboljšati 
stare ter s tem povečati fleksibilnost podjetja. 
Delamo tudi na projektu kalupiranja blazin 
iz naravnih vlaken, kar bo pomenilo izdelavo 
elementov za interiere. 

Za sodelovanje z nami se vse bolj odločajo 
tudi različni visokotehnološki proizvajalci v 
Sloveniji. Tako smo odprli uspešno sodelo-
vanje s podjetjem Akrapovič, in sicer bodo 
njihovi proizvodi pakirani v naše materiale. 

Odpirajo pa se tudi številni zelo obetav-
ni razvojni projekti; trenutno smo v fazi iz-
gradnje lastnega laboratorija za preizkušanje 
materialov, povezujemo pa se tudi z izobra-
ževalnimi ustanovami, v prvi vrsti z univer-
zami, saj vidimo v tem možnost konkretnega 
razvojnega sodelovanja. 

Beg proizvodnje v tujino je pogosto pove-
zan z regulacijami, takšnimi in drugačnimi, 
ki jih država in lokalno okolje nalagata pod-
jetjem. Kako ste v tem smislu zadovoljni s 
slovenjgraško občino? 

Kot prvo je potrebno poudariti, da so težave, 
ki jih občutimo, povezane bolj z globalnimi gi-
banji, denimo na področju logistike, predvsem 
dražitvijo ladijskih in zemeljskih prevozov, ne 
pa toliko z državno oz. občinsko regulativo.  

Kar zadeva naše lokalno okolje, smo z de-
javnostmi in odzivnostjo lokalnih oblasti zelo 
zadovoljni. Podjetje se počuti s strani Mestne 
občine Slovenj Gradec in njenih oblasti dobro 
sprejeto. Želeli bi si le nekaj več pomoči oz. 
spodbude skozi izgradnjo infrastrukture, pred-

Osrednji intervju

Primož Mlačnik, direktor podjetja TUS KO-SI, d. d. 

»O selitvi proizvodnje na račun nižjega 
stroška dela nikakor ne razmišljamo.«

»Naše proizvode lahko med drugim 
najdete v ležiščih, izdelanih za kra-
ljeve družine. Tudi britanski princ 
William je prvo poročno noč s svojo 
soprogo preživel na postelji, ki jo je 
izdelal naš kupec…«

»Kar zadeva naše lokalno okolje, smo 
z dejavnostmi in odzivnostjo lokalnih 
oblasti zelo zadovoljni. Podjetje se po-
čuti s strani Mestne občine Slovenj Gra-
dec in njenih oblasti dobro sprejeto.«

»Rad bi poudaril, da finančna nagrada 
ni glavni nosilec zadovoljstva zaposle-
nih v podjetju, pač pa tukaj na prvo 
mesto dajemo odnose in možnosti ra-
zvoja vsakega posameznika.«
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Mestna občina Slovenj Gradec je 
tudi v letošnjem letu v proračunu 

(že tretje leto zapored) zagotovila nepo-
vratna sredstva za občane, ki ustanavljajo 
podjetje in se bodo v njem samozaposlili.  

V proračunu MO Slovenj Gradec za leto 
2012 je bil potrjen predlog za dodelitev fi-
nančnih spodbud (subvencij) za samozapo-
slovanja v višini 30.000 €, na podlagi kate-
rega je bil 4. maja 2012 v Uradnem listu RS 
objavljen Javni razpis za dodelitev finanč-
nih sredstev za vzpodbujanje samozapo-
slovanja v Mestni občini Slovenj Gradec v 
letu 2012. Imenovana je bila tudi komisija 
za odpiranje in proučitev prispelih vlog, 
ki so jo sestavljali: Jerneja Kreuh kot pred-
sednica ter Marijan Klemenc in Katarina 

Žagar kot člana. V letošnjem letu bo tako 
subvencijo za samozaposlitev v višini 500 € 
lahko prejelo 60 samozaposlenih občank in 
občanov.

  
Podrobnosti o razpisu 

Na razpis se lahko prijavijo samozapo-
slene osebe, ki imajo stalno prebivališče na 
območju MO Slovenj Gradec, so registri-
rale podjetje na podlagi Zakona o gospo-
darskih družbah v obdobju od 1. 9. 2011 do 
dneva porabe sredstev ter imajo poslovni 
sedež in dejavnost podjetja na območju 
MO Slovenj Gradec. Samozaposlenim ob-
čanom, ki kandidirajo za subvencijo v vi-
šini 500 €, mora dejavnost pomeniti edini 
in glavni poklic, samozaposlitev mora biti 
realizirana za polni delovni čas, ohraniti pa 
jo je potrebno vsaj eno leto. Razpis je odprt 
do dneva porabe sredstev oz. do 5. septem-
bra 2012, pri čemer sta predvideni dve od-
piranji vlog – junija in septembra.  

 
Julija dodeljenih že 45 sub-
vencij za samozaposlitev 

Mestna občina Slovenj Gradec je v pr-
vem roku odpiranja dodelila subvencijo za 
samozaposlitev 45 podjetnicam in podjetni-
kom, ki so izpolnjevali razpisne pogoje. Ob 

podpisu pogodb, ki je potekal 4. julija 2012 
v sejni sobi občine, je župan Mestne občine 
Slovenj Gradec Andrej Čas poudaril velik 
pomen podjetništva za občino, navedel obli-
ke podpore, ki jih občina nudi podjetnikom 
ob ustanovitvi in razvoju podjetij, ter vsem 
skupaj zaželel veliko poslovnih uspehov. Jer-
neja Kreuh, predsednica komisije, je priso-
tne seznanila z vsebino pogodbe, Veronika 
Zupanc, podjetniška svetovalka v Podjetni-
škem centru, pa je predstavila storitve VEM 
točke ter aktualne razpise za podjetja in 
podjetnike. 

Spodbujanje podjetništva 
tudi dolgoročni cilj 

MO Slovenj Gradec se zaveda, kako 
pomembno je, da občina s svojimi ukre-
pi, med drugim tudi z nepovratnimi pro-
računskimi sredstvi, še bolj podpre razvoj 
podjetništva, zato bo občinskemu svetu 
tudi v prihodnje predlagano, da nameni 
vsaj toliko ali še več sredstev za namene 
spodbujanja podjetništva v občini. 

V Podjetniškem centru Slovenj 
Gradec želimo podjetnikom veliko 
uspehov na njihovi poslovni poti!

Katarina Žagar

vsem cestnega omrežja. Vsak dan krene iz naše 
proizvodnje širom po svetu 10 do 15 tovornja-
kov materiala, ki nekako morajo prispeti na cilj. 

Obrnimo prejšnje vprašanje na glavo: v 
katerih smislih pa se vam zdi TUS KO-SI, d. 
d., družbeno odgovorno podjetje, zlasti v od-
nosu do lokalnega okolja? Na kakšne načine 
participirate v razvoju Slovenj Gradca? 

Gotovo želimo s svojim delovanjem dvi-
govati tudi raven kulturnega, družabnega in 
gospodarskega življenja v mestu. Smo spon-
zor kar nekaj športnim klubom in društvom, 
rad pa bi poudaril, da smo tudi redni donator 
oz. podpornik vseh raziskovalnih dejavnosti v 
Splošni bolnišnici Slovenj Gradec, kjer podpi-
ramo številne projekte pri nakupih opreme.  

Ob otvoritvi novih prostorov smo z na-
kupom likovnih del koroških umetnikov 
dodatno izkazali pripadnost regiji, v kateri 
živimo. Mecenska dejavnost gospodarskih 
subjektov se nam zdi nasploh zelo pomemb-
na; med drugim stoji pred podjetjem kip pri-
znanega kiparja Mirsada Begića, notranjost 
naših prostorov pa je, kot sem že dejal, pose-
jana z umetninami likovnih ustvarjalcev, ki 
so izključno s koroškega konca. 

Morda bi veljalo omeniti še en vidik druž-
bene odgovornosti, na katerega v podjetju 
stavimo zelo veliko, tj. okoljska odgovornost. 
Naj omenim, da delujemo striktno po princi-
pu ISO standardov s posebnim poudarkom 
na dejanskem izvajanju ISO ekološkega stan-
darda, ki pri nas ne obstaja zgolj na papirju. 

Dotakniti bi se želel tudi odnosa do za-
poslenih, ki se je v mnogih zgodbah večjih 
slovenskih podjetij izkazal za velik problem. 
Kako v TUS KO-SI, d. d., skrbite za zado-
voljstvo svojih zaposlenih in razvoj njihovih 
človeških potencialov? 

Mislim, da lahko mirne volje rečem, da 
podjetje vzdržuje oz. goji vzorne odnose do 
svojih zaposlenih. Dostikrat nekako deluje-
mo po 'principu družine' in tako rešujemo 
morebitne nesporazume. Na ta način tudi 
povečujemo motiviranost zaposlenih. Rad bi 
poudaril, da finančna nagrada ni glavni nosi-
lec zadovoljstva zaposlenih v podjetju, pač pa 
tukaj na prvo mesto dajemo odnose in mo-
žnosti razvoja vsakega posameznika.  

Drugače svoje zaposlene poleg rednih plač 
nagrajujemo tudi z zgodnjim regresom, za-
radi uspešnosti poslovanja pa smo se vsa leta 
do sedaj odločali tudi za izplačilo trinajste 
plače. Upamo, da bo tako tudi v prihodnje. 

Če sva do sedaj govorila pretežno o pod-
jetju TUS KO-SI, d. d., me v zadnjem delu 
najinega pogovora zanima predvsem Primož 
Mlačnik kot oseba. Kaj vas je pravzaprav za-
neslo v menedžerske vode? Kako izgleda vaš 
poklic? 

Človeka v menedžerske vode ženeta lastna 
želja in okolje; trdo delo in nenehno dokazo-
vanje mu dajeta možnosti za nadaljnjo pot. V 
podjetju TUS KO-SI, d. d., damo izjemno ve-
liko na razvoj podjetja. Ta aktivnost je toliko 
močna, da ostane zelo malo časa za promo-
cijske dejavnosti. Najin pogovor je tako eden 
mojih prvih podanih intervjujev nasploh.

Življenje menedžerja je povezano z opra-
vljanjem številnih poti in obiskov. To posta-
vljamo v ospredje, saj je stik s trgom bistve-
nega pomena za uspešnost podjetja. V tem 
procesu se osebno zelo veliko angažiram. 

Vaš poklic je gotovo povezan s precejšnjimi 
odrekanji, po vrhu vsega pa še precej stresen.

 

S čim se najraje ukvarjate v svojem prostem 
času? S čim se sprostite po napornem dnevu? 

Sem poročen oče dveh odraščajočih sinov, 
nanju sem zelo ponosen. V prostem času, ki ga 
večinoma preživljam z družino, se najraje re-
kreativno ukvarjamo z raznimi športi. Z ženo 
se trudiva po svojih najboljših močeh, da bi 
najina otroka zrasla v vsestranske osebnosti. 

Bi želeli za konec kaj sporočiti podjetni-
kom v občini, ki začenjajo svojo poslovno 
pot? Kaj bi jim svetovali kot nekdo, ki je v 
gospodarskih vodah že dlje časa in ki pozna 
čeri poslovnega sveta? 

Zdravo razmišljanje, podprto z izjemno 
veliko potrpežljivostjo, in sprejemanje pora-
zov oz. razočaranj kot novih izzivov sta vo-
dili, preko katerih lahko dandanes kljubuješ 
spremembam, ki se nedvomno dogajajo na 
svetovnih trgih. 

Zaposleni o podjetju 
TUS KO-SI, d. d. 

Silvija Ošep,
referentka nabave: 

»Moram povedati, 
da se v podjetju TUS 
KO-SI, d. d., počutim 
zelo pozitivno, pred-
vsem zaradi dobrega 
vzdušja in sodelovanja 
z ostalimi zaposlenimi. 
Timsko delo je na dosti 

visokem nivoju; pomagamo drug drugemu. Je 
pa KO-SI zdaj, sploh v tem koroškem okolju, 
eno bolj uglednih podjetij. Vsekakor je verje-
tno vsakemu zaposlenemu lepo delati pri nas!« 

Zdenko Verhovnik, 
predsednik sindikata 
delavcev: 

»Delati za podjetje 
TUS KO-SI, d. d., je 
super – ena najboljših 
služb na Koroškem! 
(Ostala večja podjetja 
so tako ali tako propa-
dla.) Tudi sodelovanje 

z direktorjem je zelo dobro; pride sicer do 
kratkih stikov, vendar jih uspešno rešujemo. 
On namreč ni kot drugi menedžerji: dokler 
firma posluje v redu, je vse OK, ko pa več ne 
posluje v redu, pa nastane kriza.« 

Miran Borko, 
razvojni inženir: 

»Lahko rečem, da 
zjutraj z lahkoto vsta-
jam iz postelje in grem 
v službo. Delovno oko-
lje se je v zadnjem času 
zelo spremenilo; v te 
spremembe smo vsi, 
ki trenutno delamo v 

podjetju, tudi zelo vpleteni. Najbrž bi ostali 
zaposleni pritrdili temu, da se stvari ves čas 
premikajo na boljše. Če se kdo sprehodi okrog 
naših objektov, bo bržkone opazil podobno.« 

Aljaž Kitak 

Podpiramo razvoj 
podjetništva

Podjetniški center Slovenj Gradec 
Podjetništvo

»Življenje menedžerja je povezano 
z opravljanjem številnih poti in obi-
skov. To postavljamo v ospredje, saj 
je stik s trgom bistvenega pomena 
za uspešnost podjetja. V ta proces se 
osebno zelo veliko angažiram.«
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Vpisi v abonmaje 
Kulturnega doma 
Slovenj Gradec, 
sezona 2012/13
Spoštovani ljubitelji kulture in umetnosti, stari in novi 
abonenti!

V naslednji abonmajski sezoni smo število predstav ne-
koliko povečali. Sezona 2012/13 bo tako skupaj štela 

62 predstav, vendar se cene abonmajev ne bodo bistveno 
spremenile! Lutkovni abonma bo štel 8 predstav, Wolfov kon-
certni abonma 8 koncertov priznanih poustvarjalcev, gledali-
ški abonma pa bo gostil 8 predstav. Slednji je, zaradi dalj časa 
prisotne želje po profesionalnem domačem gledališču in s 
tem tudi želje po lastni produkciji, organiziran v sodelovanju 
s Koroškim deželnim teatrom in vključuje predstave gledali-
ških skupin iz vse Slovenije. V abonmaju opera in balet si bo-
ste lahko ogledali 6 predstav.
Ljubiteljem filma bomo predstavili svetovne in evropske do-
sežke nagrajencev prestižnih festivalov po svetu.
Dijaki lahko tudi v tej sezoni uveljavljate abonmaje kot izbir-
ne vsebine. Nudimo vam popuste, prav tako študentom in 
upokojencem, socialno šibkim in brezposelnim pa brezplač-
ne oglede predstav.
Na naslednjih straneh si lahko ogledate podrobne opise abo-
nmajskega programa, kjer boste tudi tisti bolj zahtevni našli 
kaj sebi v veselje in zanimanje. Vabljeni k vpisu!

Benjamin Pirnat

Vpis v abonmaje Kulturnega doma Slovenj Gradec bo po-
tekal od ponedeljka, 17. septembra, do petka, 5. oktobra 
2012, oziroma do zasedbe mest.

Vpis za imetnike lanskega gledališkega abonmaja bo potekal od 
17. do 21. septembra pri blagajni Kulturnega doma, po pošti z 
izpolnjeno prijavnico ali z elektronsko prijavnico, ki jo najdete na 
www.kulturni-dom-sg.si.
Vpis vseh abonmajev bo potekal pri blagajni Kulturnega doma 
Slovenj Gradec (Francetova 5):
- od 10. do 13. ure: PONEDELJEK, TOREK, SREDA IN PETEK,
- od 17. do 19. ure: PONEDELJEK, TOREK, PETEK, SOBOTA IN NE-
DELJA
ali po pošti z izpolnjeno prijavnico ali z elektronsko prijavnico, ki 
jo najdete na
www.kulturni-dom-sg.si.
Dodatne informacije: tel.: 02 884 11 93, e-pošta: kulturni.dom@
siol.net
VEČ INFORMACIJ O VPISU IN PREDSTAVAH:
- internetna stran: www.kulturni-dom-sg.si in Facebook
- telefon: 02 884 11 93, 02 884 50 05
- e-pošta: kulturni.dom@siol.net
Pridržujemo si pravico do spremembe programa.

GLEDALIŠKI ABONMA

Abonma je sestavljen iz osmih predstav slovenskih ljubitelj-
skih gledališč v sodelovanju s Koroškim deželnim teatrom. 
Predstave bodo praviloma ob nedeljah ob 18.00.

14. oktober 2012
KUD Zarja, Trnovlje – Celje
Vinko Möderndorfer: 
LIMONADA SLOVENICA [satirična komedija]
Režija: Cvetka Jovan Jekl
Limonada slovenica je satirična komedija, ki na zabaven, 
smešen in hkrati malce zloben način razkriva večno aktualno 
politiko ter rivalsko, egoistično in zahrbtno igro njenih akter-
jev v boju za oblast.
Zgodba govori o Vasiliju, profesorju ekonomije, ki se po dvaj-
setih letih življenja v Ameriki vrne v Slovenijo s svojim taj-
nikom Alanom, da bi napisal knjigo o vzhodnoevropskem 
gospodarstvu. V tem času v Sloveniji ravno potekajo volitve. 
Koalicijska stranka, ki jo vodi nekdanji predsednik vlade dr. 
France Počivavšek, je v resnih skrbeh za svojo oblast, opozi-
cija pod vodstvom Vlada Kremžarja pa si prizadeva, da bi ji le 
to odvzela. Vasilij se nenadoma znajde v vrtincu slovenskega 
političnega dogajanja, saj si ga tako eni kot drugi, s svojimi 
spletkami in umazano igro, želijo pridobiti na svojo stran in 
s tem povečati možnost za zmago na volitvah. Pa jim uspe? 
Se bo Vasilij odločil za katero izmed opcij ali se bo raje vrnil v 
Ameriko? Do odgovora nas skozi številne kočljive in smešne 
situacije pripelje vrsta zanimivih in raznolikih likov.

18. november 2012
KPD Josip Lavtižar Kranjska Gora
Norm Forster:
NA SLEPO [komedija]
Režija: Gregor Čušin
Komedija pripoveduje zgodbe štirih zanimivih ljudi, ki jih ži-
vljenjska usoda pripelje skupaj.
Zanimivi zapleti, razpleti in ponovni zapleti gledalca pušča-
jo v napetem pričakovanju. Igralski liki bodo med publiko 
vsekakor vzbudili veliko mero zanimanja, sočustvovanja, 
veselja in tudi žalosti. Imeniten tekst se zelo stvarno in s 
polno mero energije preliva med glavnimi akterji na odru. 
Predstava vas ne bo pustila ravnodušnih.

Celotna igralska ekipa − Fredi Grilc, Saša Blažič, Stane Jakelj 
in Polona Bačnar skupaj s tehnično ekipo − Špelo Kerštajn in 
Markom Kodrom ter pod budnim, strogim a obenem dobro-
hotnim režijskim vodstvom Gregorja Čušina se je trudila priča-
rati odrsko vzdušje, ki se na prav poseben duhovit način v vseh 
svojih elementih igre preliva s stvarnim in realnim življenjem.
V predstavo je bilo vloženega veliko truda, vaj, odpovedova-
nja, prilagajanja. Pozitivna energija vseh udeleženih se kaže v 
izvrstni predstavi, ki nas nagovarja s pravšnjo mero stvarnosti 
in dobro duhovito povezanostjo med igralci na odru.

16. december 2012
Prosvetno društvo Štandrež
Norman Barrash, Carrol Moore:
CVETJE HVALEŽNO ODKLANJAMO [komedija]
Režija: Jože Hrovat
Avtorja komedija sta Norman Barrasch in Carroll Moore. O 
prvem ni tako rekoč nobenih podatkov, drugi, Carroll Moore 
(1913–1977), pa je bolj poznan kot avtor TV- scenarijev in radij-
skih iger in je tudi po tej igri leta 1964 napisal scenarij za film z 
istim naslovom, kot ga ima igra Send me no Flowers, v katerem 
sta zaigrali priznani filmski zvezdi Rock Hudson in Doris Day. 
Samo gledališko igro sta napisala nekaj let prej (pri nas je bila 
prevedena leta 1962).
Igra Cvetje hvaležno odklanjamo predstavlja tudi dandana-
šnjemu človeku prav dobro poznan problem. Kdo od vas na-
mreč ne pozna vsaj enega človeka, ki ima preveč opravkov sam 
s sabo in mori sebe in bližnje s svojimi namišljenimi boleznimi?
Kar dobro spremljajte besedilo pa boste kmalu v mislih videli svo-
jega soseda, sodelavca ... in morda tudi življenjskega sopotnika.

13. januar 2013
KD Domovina, Osp
Po Miru Gavranu in Aldu Nicolóu priredila Edita Frančeškin:
ALI ŽENSKE KDAJ ODNEHAJO? [komedija]
Režija: Edita Frančeškin
Liki treh ostarelih žensk se pred nami izrisujejo v podobah 
časa, situacij in okoliščin, ki v njihovih življenjih pogosto niso 
dopuščale želene sreče. Mnogo stvari je odbrzelo mimo njih 
in jim ni dalo priložnosti, da bi stara leta preživljale na svo-
jem. Kakor večina, ki odide v dom starejših občanov 
(kako se lepo sliši), so tudi Luiza, Agneza in Karolina morale 
najti modus vivendi, da jih ohranja vitalne, da se ne zlomijo 
pod pritiski malodušja. S te strani je zgodba resna in otožna. 
Ko pa jo pred nami doživljajo, je humorna, privlačna in opti-
mistična. Nič jih ne zlomi, nič jih ne potre.
V predstavi so ustvarjene podobe preteklosti, ki so prikaza-
ne s črno-belimi ali črno-pisanimi kostumi, vsa sedanjost pa 
je živa, barvita, četudi govori o starosti. Spomini so kot stare 
fotografije, to, kar je tu in zdaj, pa je kričavih barv, ker se ... tri 
prijateljice ne predajo, niti boleznim niti starosti.   
Poseben dialog med junakinjami in »notranjim glasom to-
lažbe, premislekov, opozoril in komentarjev« je ustvarjen s 
petjem − pesmimi Frana Milčinskega - Ježka. To so edini po-
govori z moškim, kar zgodbo uravnoteži in ji da naboj »pra-
vičnega« ocenjevanja odnosov med ženskami in moškimi.

10. februar 2013
Gledališko društvo Kontrada, Kanal
Georges Feydeau, priredil Emil Aberšek:
ODLIKOVANJE [komedija]
Režija: Emil Aberšek
Georges Feydeau (1862–1921), znameniti francoski pisec in 
režiser, je v času med leti 1881 in 1961 napisal 39 predstav, 
ki so najpogosteje izvajane v rednem programu na vseh sve-
tovnih odrih. Zelo uspešen in še danes priljubljen avtor lah-
kotnih – bulvarskih komedij pritegne gledalca z zapletenim, 
zabavnim in hitro razvijajočim se dogajanjem, polnim prese-
netljivih obratov, ki satirično obravnavajo takratno francosko 
družbo. Komedija Odlikovanje (Le Ruban, 1894) ne sodi med 
njegove najpopularnejše komedije, kot so Gospod gre na lov, 
Dama iz Maxima, Bolha v ušesu, Poskrbi za Amelijo, tudi ni 
začinjena s tolikšno mero situacijske komike, je pa njena sati-
rična plat aktualna tudi danes.
S predstavo Odlikovanje so sodelovali na območnem tekmova-
nju za Linhartovo srečanje, kjer je priznanje za najboljšo stran-
sko moško vlogo dobil Martin Gerbec za vlogo Dardillona.

17. marec 2013
KUD Valentin Kokalj, Visoko
Marcus Kobeli:
SOBE [komedija]
Režija: Herman Mubi
Kaj naj stori mlado dekle, ki ima v glavi polno neraziskanih 
smeri, nešteto poti, ki ne vodijo nikamor, in idej, ki so milo 
rečeno čudne, če že ne smešne? Za golo preživetje v svoje 
skromno stanovanje jemlje podnajemnike, samo da plačuje-
jo stanarino. Dokler …
Kaj naj stori starejši gospod, vdovec, v aktivnih časih vesten 
uradnik, ki je ostal brez stanovanja, v domu za ostarele pa vsaj 
še nekaj časa zanj ni prostora? V bližnjem bifeju vidi oglas …
Medgeneracijske razlike se lahkotno zapletajo in razpletajo 
skozi vso predstavo med vsemi protagonisti. Dobimo občutek, 
da je vse mogoče in hkrati tudi nekoliko nemogoče v tej čudni 
kombinaciji razuzdane mladosti in izkušene starosti. Komedi-
ja daje igralcem ogromne možnosti pri izdelavi posamezne-
ga lika in pri interpretaciji besedila, gledalcu pa nudi prijetno 
sprostitev, še kako potrebno v tem hitrem ritmu življenja.

14. april 2013
Moped Show
Tone Forenezzi - Tof:
MOPED SHOW V ŽIVO [satirična komedija]
Režiser: Roman Končar
Igrajo: Tone Fornezzi - Tof, Simona Vodopivec Franko, Roman 
Končar, Miran Juvan
Satirična radijska oddaja Moped Show, ki je celih dvajset let 
kraljevala na nacionalnem radiu, na Valu 202, je ostala v ne-
izbrisanem spominu skoraj slehernega odraslega Slovenca, 
saj je vsak teden ne samo razveseljevala, ampak po svoje tudi 
vznemirjala poslušalce. Ustvarjalci so se vedro in sproščeno 
lotevali najbolj aktualnih dogodkov in perečih političnih tem.
Moped show ni bila le daleč najbolj poslušana radijska 

oddaja, ampak tudi nasploh medijski biser, saj je imela sredi 
devetdesetih let po uradnih podatkih službe za raziskovanje 
programov pri RTVS ob sobotah več kot milijon poslušalcev. 
Rekord brez konkurence.
Avtor Tone Fornezzi - Tof je leta 2011 prejel najvišje priznanje 
za ustvarjalnost, ki ga podeljuje Javni zavod RTV Slovenija, – 
Ježkovo nagrado. V obrazložitvi je bilo zapisano, da je vedno 
znal Slovencem nastaviti ogledalo. In prav to ogledalo so zdaj 
strnili na odrske deske v gledališki predstavi Moped Show v 
živo. Čaka vas živahen mozaik žepnih muzikalov, skečev, son-
gov, balad in še česa.

12. maj 2013
Studio A, Slovenj Gradec
Harold Pinter:
V PRAH SE POVRNEŠ [drama]
Režiser: Aleksandar Čaminski
Osebe: Devlin – Marko Kogelnik, Rebecca – Dominika Knez, 
Senca (odmev) – Neja Kaiser
Tehnika: Peter Rubin / Ivan Zorman 
Koprodukcija Studia A in KD Črneče
Kratek tekst o predstavi:
»/…/ Vendar ima igra čisto samosvoj, tesnoben ton, v kate-
rem se brez težav staplja resnično in sanjsko, konkretno in 
fantazmagorično.« (Michael Billington)

WOLFOV KONCERTNI ABONMA

Abonma je sestavljen iz osmih koncertov klasične glasbe, 
ki ga Kulturni dom Slovenj Gradec organizira v sodelovanju 
z Društvom Huga Wolfa ob pomoči Mestne občine Slovenj 
Gradec in Ministrstva za kulturo RS.

11. oktober 2012
Kvartet saksofonov 4saxess
Člani zasedbe so: Primož Fleischman (tenor sax), Tomislav 
Žužak (alt sax), Lev Pupis (sopran sax) in Dejan Prešiček (ba-
riton sax).

28. november 2012
Juan Vasle – basbariton, Ivan Vombergar – klavir

20. december 2012
Kitarski kvartet Mascara
Člani zasedbe so: Polona Udovič (vokal, violina), Damjan Stani-
šić (kitara), Vojko Vešligaj (kitara) in Mitja Režman (bas kitara).

17. januar 2013
Slovenski klavirski trio z gostoma
Člani zasedbe so: pianist Miha Štokelj, violinistka Maja Flei-
schman in violončelistka Sanja Repše; glasbena gosta: violi-
nist Luka Dukarić in kontrabasist Damir Rasiewicz.

14. februar 2013
Trio Lyrique
Člani tria Lyrique so: Ioannis Vagenas (violina), Petra Horvat 
(saksofon) in Matija Potisk (klavir).

Marec 2013
Tradicionalni Wolfov koncert ob obletnici skladateljevega 
rojstva
Nagradni koncert abonentom Wolfovega koncertnega abo-
nmaja v soorganizaciji z Društvom Huga Wolfa Slovenj Gradec

4. april 2013
Godalni kvartet Tartini
Člani godalnega kvarteta Tartini so: Miran Kolbl (1. violina), 
Romeo Drucker (2. violina), Aleksandar Milošev (viola) in 
Miloš Mlejnik (violončelo).

9. maj 2013
Kitarski duo Levante
Duo Levante sestavljata Vojislav Ivanović in Aleksandra 
Lazarević.

ABONMA OPERA IN BALET MB

V okviru abonmaja Opera in balet Maribor organiziramo 
oglede predstav v SNG Maribor s prevozom iz Slovenj Grad-
ca, Dravograda in Radelj ob Dravi. V sezoni 2012/2013 si 
bomo ogledali naslednje predstave:
• RIGOLETTO
• ROMEO IN JULIJA
• CARMEN
• DON GIOVANNI
• VEČER SODOBNIH BALETOV
• EVGENIJ ONJEGIN
V ceno abonmaja je vključen tudi avtobusni prevoz.

LUTKOVNI ABONMA

Zvrstilo se bo osem predstav, ki so primerne za otroke od 3. 
leta dalje. Predstave bodo na sporedu predvidoma ob sobo-
tah ob 10.30.

13. 10. 2012
Lutkovno gledališče Velenje
Frdamana pravljica
Frdamana pravljica je komična glasbena pravljica, v kateri na-
stopajo antijunaki: princesa ni lepotica, saj ima bogate obline 
in štrleče zobe, princ je nizke postave pa še kolerik povrhu, ki 
sploh ne zna jahati konja. Kljub nepopolnostim se predano lju-
bita. Kralj Zmagoslav si je prislužil vzdevek Polomija, ker je leno-
ba. Njegovo kraljestvo propada, saj še za vojsko ne premore de-
narja. Ko se nekega dne prikaže Velikan Duško, se mora v bitko 
z njim podati bojazljivi general Hrabro Mehkužec, ki ne prenese 
pogleda na kri. Vendar se je za svojega kralja Zmagoslava in vse 
Frdamance pripravljen žrtvovati. Izkaže se, da Velikan Duško 
sploh ni zloben – samo osamljen in nesrečen je, ker ga nobena 
ne ljubi. Princ in general Hrabro Mehkužec se odločita, da mu 
bosta pomagala poiskati nevesto. Odpravijo se na potovanje, 
kjer se vsak izmed njih sreča z lastnimi strahovi in slabostmi ... 

10. 11. 2012
Gledališče iz desnega žepka
Gospa Pehtra
Lutkovno-igrana predstava za otroke po pravljici bratov 

Grimm govori o vdovi, ki je imela dve hčeri. Prva je bila pri-
dna in lepa, druga pa lena in grda. Ampak vdova je imela 
leno rajši, ker je bila njena prava hči. Zato je morala pridna 
deklica vsak dan opravljati težka hišna opravila in presti, 
medtem ko je lena poležavala in se sladkala z marmelado.
Nekega dne pade pridni deklici motek volne v vodnjak. Ko ga 
želeli potegniti ven, še sama pade vanj in se znajde v svetu 
Gospe Pehtre. Ta jo povabi k sebi domov in ji razkrije, kako s 
pomočjo pernice izdeluje sneg.

8. 12. 2012
Lutkovno gledališče Velenje in Vrtec Velenje
Zlata ptica
Gledališka predstava za otroke Zlata ptica je priredba znane 
ljudske pravljice, ki jo je zapisal Matija Valjavec.
Vživetje v globino najpreprostejše ljudske misli je skupino ŽPZ 
Vrtca Velenje peljalo k raziskovanju novih možnosti v ustvar-
janju vokalne in zvočne nadgradnje pevskega zbora kot take-
ga. Vokalna kulisa je prepletena s preprostimi ritmi tolkalca, ki 
skupaj spominjajo na znane otroške in ljudske pesmi.
V tem spletu se dotakne mladega gledalca tudi preprosto 
besedilo z rahlo »starinskim« pridihom oblikovanih povedi 
in nekaterih že pozabljenih ljudskih izrazov. Ustvarjalno ve-
selje in energijo dopolnjujejo gibalno-pantomimični izrazni 
dodatki plesalk, ki v mladem gledalcu vzvalovijo čustva ču-
denja, napetosti, humorja, sprostitve in zadovoljstva.

12. 1. 2013
Gledališče Velenje in Festival Velenje
Strahec
Kdo se boji Črnega moža? Nihče! Kaj pa strahca? Se ga boji 
glasna kokoška? Pred njim trepetata zaspani maček in živah-
ni kuža? Kaj pa otroci, jih je kaj strah? Pridite na naše dvorišče 
in se prepričajte na lastne oči, če res drži, da je strah votel, 
okrog ga pa nič ni.
Predstava je poučne in vzgojne narave. Skozi umetnost se 
ukvarja z otroki, z njihovimi strahovi ob spoznavanju novega 
in drugačnega, razvija pa tudi raziskovalni duh, ki je otrokom 
ob njihovem razvoju še kako potreben. V predstavi se preple-
tajo gledališki (igralski), glasbeni, plesni, folklorni in lutkovni 
elementi, ki otroke na zabaven način popeljejo po poti soo-
čanja s strahovi. Igralci otroke skozi vso predstavo animirajo 
in vpletajo v zgodbo.

16. 2. 2013
Gledališče iz desnega žepka
Peter Strah
Peter, mali hišni strah, skupaj z dedkom Strahom, Velikim 
Bavbavom in sobarico Fobijo prebiva v hotelu Strahovlad. 
Od njega se pričakuje, da bo nasledil tradicijo in postal naj-
strašnejši potomec rodbine Strah. A Peter ima težavo – strah 
ga je. Nekega večera v hotel prispe dr. Korajža, ki želi v svojo 
magično napravo Straholov ujeti vse strahove. Ko v napravo 
stlači dedka, Petru ne preostane drugega, kot da premaga 
svoj strah in dr. Korajži prekriža načrte.

16. 3. 2013
Lutkovno gledališče Fru-Fru
Vidkova srajčica
Videk je bil vesel deček, najmlajši od petih otrok, ki je imel 
najraje živali in naravo. Če je doma našel pajka, ga je odnesel 
na travnik, če je ptiček padel iz gnezda, ga je doma negoval, 
dokler ni bil sposoben samostojnega življenja. Ker je morala 
Vidkova mama ves dan delati na polju, otrokom ni mogla se-
šiti novih srajčic. Tako je Videk vedno zadnji dobil srajčico, ki 
pa je bila najbolj ponošena. Nekega dne se mu je srajčica str-
gala in zelo si je želel imeti novo. Na pol nag je odšel v gozd, 
kjer je srečal jagnje, ki mu je dalo nekaj volne ...

6. 4. 2013
Lutkovno gledališče Nebo
To je Ernest
To je Ernest je topla pripoved o prijateljstvu med deklico 
Ano in mačkom Ernestom, ki se začne, ko nek večer Anin 
oče domov prinese do kože premočenega in prestraše-
nega mucka. Ernest, kakor ga poimenujejo, in Ana takoj 
začutita medsebojno naklonjenost in postaneta nerazdru-
žljiv par. V skupnih doživetjih spoznavata eden drugega, 
svoje dobre lastnosti pa tudi slabosti. Ernest, ljubek a neu-
krotljiv maček, je vzrok mnogim nerodnim pripetljajem. Ti 
pa njunega prijateljstva ne prekinejo, temveč ga okrepijo 
in tako poudarijo pomembnost strpnosti do drugačnih in 
drugače mislečih.

11. 5. 2013
Lutkovno gledališče Nebo
Ostržek
Ostržek je zgodba o lutki. Je tudi zgodba o otroštvu in od-
raščanju, o socializaciji in vraščanju v kulturo. Ostržek, naivni 
lesenjaček, ki si neizmerno želi postati pravi fant, ima vse la-
stnosti tako tradicionalnih lutkovnih junakov kot otrok. Brez 
zadržkov raziskuje in vtika svoj nos v vsako luknjo, se potepa, 
najraje pa dobro je, pije in se zabava do ...

FILMSKI ABONMAJI

VEČERNI FILMSKI ABONMA

Osem projekcij večernega filmskega abonmaja bo na spore-
du od oktobra do maja, praviloma ob ponedeljkih ob 19.30.
Program je izbor žanrsko različnih filmov svetovne produk-
cije s tendenco iskanja presežkov bodisi na narativni (pripo-
vedni) ali estetski (vizualni) ravni, prikaz nagrajenih filmov in 
predstavitev filmov z dveh osrednjih slovenskih festivalov.

ŠOLSKI IN GIMNAZIJSKI FILMSKI ABONMA

Filmski abonma zajema osem predstav, praviloma eno na 
mesec, od oktobra do maja. Seznanjeni boste s tekočimi do-
sežki svetovne filmske produkcije in z nagrajenci vseh večjih 
evropskih filmskih festivalov.
Predstave gimnazijskega abonmaja bodo praviloma ob tor-
kih ob 17. uri, predstave šolskih abonmajev pa ob torkih ob 
10.30 in 13.30.
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1. SOBOTA
930 Zbirališče pri gostilni Balek v Suhem dolu

POHOD PO GUP PLEŠIVEC
M Turistično društvo Slovenj Gradec in Zavod za gozdove RS, 
Krajevna enota Slovenj Gradec   P

2100 Kulturni dom Slovenj Gradec
FILM: EKSOTIČNI HOTEL MARIGOLD
Komična drama, VB (2011), 124'
I 4 €

2. NEDELJA
2000 Kulturni dom Slovenj Gradec

FILM: EKSOTIČNI HOTEL MARIGOLD
Komična drama, VB (2011), 124'
I 4 €

4. TOREK
2000 Kulturni dom Slovenj Gradec

FILM TEDNA: NUJNO UBIJANJE
Vojni triler, VB (2011), 124'
I 4 €

5. SREDA
1000 MKC Slovenj Gradec, Ozare 18

KREATIVNA DELAVNICA: USTVARJAJMO S 
PLASTELINOM
M MKC Slovenj Gradec   P

6. ČETRTEK
1630 Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec

ZDRAVILNA ENERGIJA DREVES
Delavnica z Marinko Lampreht
M Knjižnica Ksaverja Meška   P

1900 MKC Slovenj Gradec, Ozare 18
ODPRTJE FOTOGRAFSKE RAZSTAVE SEBASTJANA 
OBLAKA
M MKC Slovenj Gradec   P

1930 Kulturni dom Stari trg
MUZIKAL: MY FAIR LADY
V okviru dogodkov Maribor 2012 – Evropska prestolnica 
kulture napovedujemo izvedbo enega največjih muzikalov 
vseh časov My Fair Lady. Nosilec projekta je Zavod Antona 
Martina Slomška, za izvedbo pa bo poskrbelo pet katoli-
ških glasbenih šol: Glasbena in baletna šola Antona Martina 
Slomška, Maribor, GŠ v Zavodu sv. Stanislava, Ljubljana, GŠ 
Rakovnik, Ljubljana, GŠ v samostanu sv. Petra in Pavla Ptuj in 
GŠ Beltinci. Režiser dve in pol uri trajajoče predstave je prof. 
Horst Zander iz Avstrije, ki je režiral v večini najpomembnej-
ših evropskih opernih hiš in festivale, bil je tudi dolgoletni 
sodelavec markantnega dirigenta 20. stoletja Herberta von 
Karajana. Za dirigentskim pultom je dirigent in skladatelj 
Damijan Močnik, izvajalci – orkester, zbor in solisti – pa so 
perspektivni mladi glasbeniki, med njimi tudi nagrajenci 
domačih in tujih tekmovanj.
My Fair Lady je eno izmed temeljnih del klasičnega muzikala, 
ki je na Broadwayu pridobil laskavi status najdlje izvajane 
predstave. Besedilo je po knjižni predlogi Pygmalion Geor-
ga Bernarda Showa napisal Alan Jay Lerner, avtor glasbe je 
Frederick Loewe. S svojo pristno zgodbo in markantno melo-
diko je zanimiv tako za glasbene poznavalce kot tudi za širše 
občinstvo. Muzikal bo izveden v slovenskem jeziku.
Zgodba se začne, ko britanska jezikoslovca, prof. Henry 
Higgins in polkovnik Hugh Pickering, poslušata govori-
co ulične prodajalke cvetja z izredno močnim dialektom, 
značilnim za nižji socialni sloj. Prof. Higgins s polkovnikom 
sprejme stavo, da bo dekle Elizo Doolittle v šestih mesecih 
naučil pravilne izgovorjave, jo spremenil v damo z lepim 
aristokratskim naglasom ter jo popeljal na ambasadni ples. 
Po trdem in dolgotrajnem učenju Elizi uspe in Higgins sta-
vo dobi, v Elizo pa se zaljubi mlad aristokrat Freddy Eyns-
ford-Hill ...
i Tel.: 05 909 24 00, e-pošta: gbs.tajnistvo@slomskov-zavod.
si
M KD Stari trg in Zavod Antona Martina Slomška
I  5 €, za predšolske otroke vstop prost

7. PETEK
1600 MKC Slovenj Gradec, Ozare 18

KOŠARKARSKI TURNIR TROJK V OKVIRU AKCIJE 
REKREIRAJ SE Z MANO
Igralo se bo na igrišču pred MKC. Vsi udeleženci prejmejo 
majico in pijačo.
i E-pošta: nucam.info@gmail.com, gsm: 051 375 307
M MKC Slovenj Gradec   P

1700 Odcep Štaleker – Gampert
ODPRTJE CESTE ARNE – ČREŠNIK
M Mestna občina Slovenj Gradec, VS Legen   P

2000 Kulturni dom Slovenj Gradec
FILM: VZPON VITEZA TEME
Akcijska domišljijska kriminalka, ZDA/VB (2012), 164'
I 4 €

8. SOBOTA
900 Arrtelje, Dovže 58a

DAN ODPRTIH VRAT DELAVNICE ARRTELJE
Prikazali bomo izdelovanje posod na lončarskem vretenu, 
obiskovalcem bomo razložili tehnološke postopke izdelave, 
krašenja in glaziranja posod ter kreativne možnosti, ki jih 
glina, kot material za oblikovanje gospodinjske in okrasne 
keramike, ponuja.
M Arrtelje   P

1030 Zavod za gozdove Slovenije, Radlje ob Dravi
ZA GOZDOVE IN LJUDI
Vabimo vas na prireditev v Pahernikov gozd na Pohor-
ju. Vstopili bomo v čudovit svet gozda in ga doživljali ter 
spoznavali na poteh z različnimi temami. Prireditev se bo 
začela ob 10.30 na Krajevni enoti Zavoda za gozdove Slove-
nije v Radljah ob Dravi (Koroška cesta 68, Radlje ob Dravi), 
v primeru zelo slabega vremena pa v Osnovni Šoli Radlje 
ob Dravi (Koroška cesta 17). Obsegala bo naslednje sklo-
pe: sprejem in registracija udeležencev, uvodni pozdravi, 
doživljanje treh poti gozda in ljudi, pogovor o doživetjih in 
spoznanjih o gozdu in ljudeh (refleksija), kulturni program 
in druženje ob ognju. Proti Radljam ob Dravi se bomo od-
peljali ob 18.30.
Naravi in udeležencem prijazno bomo organizirali skupen 
prevoz iz Posavja, Celja in Pirana v Pahernikov gozd in na-
zaj. Tematiko Za gozdove in ljudi bomo predstavili na treh 
poteh skozi gozd, vsak pa se bo lahko podal po zanj najbolj 
navdihujoči. Skupine bodo po poteh spremljali vodniki, 
na določenih točkah pa jih bodo nagovorili strokovnjaki 
s kratkimi predstavitvami. Na prireditvi bomo objavili tudi 
nagradni natečaj o trajnostnem ravnotežju med različnimi 
interesi v gozdu.
i Kontakt: Jože Prah, gsm: 041 657 560, e-pošta: prah.joze@
volja.net
M Prosilva Slovenija in Pahernikova ustanova   P

1500 Športni center Vinka Cajnka Slovenj Gradec
ATLETSKO PRVENSTVO SLOVENIJE ZA PIONIRJE IN 
PIONIRKE U16
M Atletski klub Slovenj Gradec   P

2000 Kulturni dom Slovenj Gradec
FILM: VZPON VITEZA TEME
Akcijska domišljijska kriminalka, ZDA/VB (2012), 164'
I 4 €

9. NEDELJA
1500 Športni center Vinka Cajnka Slovenj Gradec

ATLETSKO PRVENSTVO SLOVENIJE ZA PIONIRJE IN 
PIONIRKE U16
M Atletski klub Slovenj Gradec   P

1800 Kulturni dom Slovenj Gradec
IVAN M. LALIĆ: HEROJ LJUDSKIH MNOŽIC V IZVEDBI 
KOROŠKEGA DEŽELNEGA TEATRA
Skupina ljubiteljskih gledališčnikov, združena v Koroškem 
deželnem teatru, po uspešnicah Tunel, trgovina s samomo-
rilskimi pripomočki in Bolje tič v roki, kot tat na strehi tokrat 
preseneča z v Sloveniji prvič uprizorjeno kislo-sladko komedijo 
srbskega avtorja Ivana M. Lalića HEROJ LJUDSKIH MNOŽIC. 
Multimedijska predstava za najširše občinstvo (kot jo oprede-
ljuje sam avtor) vas bo popeljala v svet, ki ga vsak dan doži-
vljamo, a redko opazimo, v svet, kjer je meja med resničnim in 
resničnostnim že skoraj zabrisana.
Prevod, priredba in režija: Sergej Dolenc
Igrajo člani gledališkega združenja Koroški deželni teater:
Ferdo Knap..................................Sergej Dolenc
Darinka Knap..............................Renata Cigale
Jure Knap......................................Miha Pačnik
Aleksandra Perko.....................Katja Kotnik Prosenjak
Pogrebnik – producent........Dušan Stojanovič
Grobar – scenski delavec....Marjan Areh
Tehnika: Tomaž Uršej; kostumi in maska: Helena Dolenc; glasbe-
na oprema: Dušan Stojanovič.
M Koroški deželni teater in KD Pameče - Troblje
I 6 €

2000 Kulturni dom Slovenj Gradec
FILM: VZPON VITEZA TEME
Akcijska domišljijska kriminalka, ZDA/VB (2012), 164'
I 4 €

10. PONEDELJEK
2000 Kulturni dom Slovenj Gradec

FILM TEDNA: LOČITEV
Drama, Iran (2011), 123'
I 4 €

11. TOREK
2000 Kulturni dom Slovenj Gradec

FILM TEDNA: LOČITEV
Drama, Iran (2011), 123'
I 4 €

14. PETEK
900 Arrtelje, Dovže 58a

DELAVNICA: LONČARSKI KOLOVRAT – VAJA DELA 
MOJSTRA
Spoznali bomo tehniko izdelave posod s pomočjo lončar-
skega vretena. Potrebne so predhodne najave na gsm: 031 
621 256 (Darja).
M Arrtelje
I 30 €

1500 MKC Slovenj Gradec
TOLKALSKA DELAVNICA
i www.gvido.si, e-pošta: info@gvido.si
M Gvido   P

1600 Športna dvorana Gimnazije Slovenj Gradec
TRADICIONALNI TURNIR ČETRTNIH IN VAŠKIH 
SKUPNOSTI V ODBOJKI
M Mestna občina Slovenj Gradec   P

1900 Trg svobode Slovenj Gradec
TRG UMETNOSTI − KONCERT SLOVENJGRAŠKIH IN 
KOROŠKIH MLADIH GLASBENIH USTVARJALCEV
Med drugim bodo na velikem odru nastopile skupine: LAR-
RY BIRD (Slovenj Gradec), melodični rock, ACID EXPEDITION 
(Slovenj Gradec), eksperimentalni psihadelični rock, HIPPI-
ES' GURU (Slovenj Gradec), surov rock'n'roll in blues. TRG 
UMETNOSTI se nanaša na »glavni trg mesta« Slovenj Gra-
dec, ki v določenem trenutku podleže umetnosti in kulturi 
ter spoju zgodovine in moderne dobe. Zgodovine, ker se je 
včasih vse dogajalo »na trgu«, ter moderne dobe kot kriti-
ka povezovanja kulture in umetnosti s potrošništvom ter 
s tem pogost odmik kulturnih vsebin izven mestnih jeder. 
V bistvu pa gre za eno in isto stvar – kultura sledi ljudem, 
ljudje sledijo »trgu« in obratno.
TRG UMETNOSTI se nanaša tudi na idejo prepletanja in po-
vezovanja različnih zvrsti umetnosti s poudarkom na krea-
tivnosti in prepoznavanju trenutnega navdiha, ki ga mesto 
s svojo obliko daje. TRG UMETNOSTI je kulturna oživitev 
mestnega jedra, ki pod težo potrošništva izgublja pravo 
vrednost in namen.
i www.gvido.si, e-pošta: info@gvido.si
V primeru slabega vremena bodo aktivnosti potekale v MKC 
Slovenj Gradec.
M Gvido   P

2000 Kulturni dom Slovenj Gradec
FILM: TED
Komedija, ZDA (2012), 106'
I 4 €

15. SOBOTA
900 Trg svobode Slovenj Gradec

TRG UMETNOSTI − KULTURNI NAVAL NA OBČANE
• Kulturna budnica, tolkalska delavnica
• Mesto skozi moje okvirje, likovna in fotografska delavnica
• Smo na konju, kiparska delavnica
• Bazar umetnosti, umetniška tržnica
i www.gvido.si, e-pošta: info@gvido.si
V primeru slabega vremena bodo aktivnosti potekale v MKC 
Slovenj Gradec.
M Gvido   P

1000 Na vrtu pri Kulturnem domu Stari trg
PISANA JESEN V STAREM TRGU
Celodnevni festival pisanih jesenskih pridelkov s sejmom 
in ustvarjalnimi delavnicami. Obiskovalci bodo lahko izbrali 
"naj kisli shranek"; tudi kulturni program bo jesensko obar-
van ter v popoldanskih urah zaključen z "bučnim žurom".
M Društvo kmetijskih inženirjev in tehnikov Koroške, ČS Stari 
trg in Kulturno društvo Stari trg   P

1000 Parkirišče pri Upravni enoti Slovenj Gradec
KOLESARJENJE OKOLI URŠLJE GORE
M Mestna občina Slovenj Gradec, Javni zavod Spotur in 
Športna zveza Slovenj Gradec   P

1000 Prireditveni šotor pri Upravni enoti Slovenj Gradec
ŠPORTNI DAN – SREČANJE ŠPORTNIH DRUŠTEV
M Mestna občina Slovenj Gradec, Javni zavod Spotur in 
Športna zveza Slovenj Gradec   P

1100 Športno igrišče na Štibuhu, Slovenj Gradec
TURNIR V INLINE HOKEJU
M HK Bidri Slovenj Gradec   P

1400 Igrišče pri Športni dvorani Slovenj Gradec
NAJVEČJI SPEKTAKEL VODENE REKREATIVNE VADBE 
NA PROSTEM
Z VLASTO SORŠAK TER VEČERNA ZABAVA Z DJ-JI
M SAFS – Vlasta Soršak, s. p.   P

1530 Kmetija Fišer (vstop v Dobravo), Pod graščino 33
ODPRTJE PRVEGA DELA POTI PO DOBRAVI
V primeru slabega vremena se prireditev prestavi na nasle-
dnjo soboto.
M Turistično društvo Slovenj Gradec, Turistično društvo 
Šmartno in Zavod za gozdove RS, Območna enota Slovenj 
Gradec   P

1900 Trg svobode Slovenj Gradec
TRG UMETNOSTI − GLASBENA TRILOGIJA – 
MEDNARODNO SREČANJE
IN KONCERT GLASBENIH SKUPIN
• JAZOO (CZE), avtorski jazz & blues
• NEURO (SLO), eklektična naslednica kultne Miladojke 
Youneed
• SOPOT (BIH), etno dub elektronika
i www.gvido.si, e-pošta: info@gvido.si
V primeru slabega vremena bodo aktivnosti potekale v MKC 
Slovenj Gradec.
M Gvido   P

2000 Kulturni dom Slovenj Gradec
FILM: TED
Komedija, ZDA (2012), 106'
I 4 €

Program prireditev / september 2012
Slovenj Gradec / Koroška / www.kulturni-dom-sg.si

Kulturni dom Slovenj Gradec
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16. NEDELJA
1300 Prireditveni šotor pri Upravni enoti Slovenj Gradec

SREČANJE ČLANOV OBRTNE ZBORNICE
M Obrtna zbornica Slovenj Gradec   P

1700 Kulturni dom Podgorje
SREČANJE PEVCEV LJUDSKIH PESMI IN GODCEV 
LJUDSKIH VIŽ OD CELJA DO KOROŠKE
M JSKD, OI Slovenj Gradec, in ZKD Slovenj Gradec   P

2000 Kulturni dom Slovenj Gradec
FILM: TED
Komedija, ZDA (2012), 106'
I 4 €

2000 Muzej Huga Wolfa Slovenj Gradec
MEDNARODNO SOLOPEVSKO TEKMOVANJE V 
IZVAJANJU SAMOSPEVOV HUGA WOLFA
Registracija udeležencev in uvod v tekmovanje, ki bo pote-
kalo v treh krogih od 17. do 19. septembra.
M Društvo Huga Wolfa Slovenj Gradec in Koroški pokrajinski 
muzej   P

17. PONEDELJEK
800 Dom upokojencev Slovenj Gradec

SEDMI TURNIR ŽENSKIH IN MOŠKIH EKIP ZA POKAL 
MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC V BALINANJU
M Društvo upokojencev Slovenj Gradec   P

1100 Muzej Huga Wolfa Slovenj Gradec
MEDNARODNO SOLOPEVSKO TEKMOVANJE V 
IZVAJANJU SAMOSPEVOV HUGA WOLFA
Rojstna hiša skladatelja poznoromantičnega samospeva 
Huga Wolfa, ki se je v tej hiši rodil 13. marca 1860, je bila 
v letu 2011 obnovljena in preurejena v muzej, kjer je na 
ogled stalna razstava o skladateljevem življenju in delu. 
V njej deluje Mednarodni informacijsko-dokumentacijski 
center Huga Wolfa, hkrati pa je tu tudi sedež Društva Huga 
Wolfa Slovenj Gradec. I. mednarodno tekmovanje v izvaja-
nju samospevov Huga Wolfa v Slovenj Gradcu zaključuje 
prireditve, posvečene obeležitvi skladateljeve 150-letnice 
rojstva, in odmevno sooblikuje program Evropske prestol-
nice kulture Maribor 2012 in partnerskega mesta Slovenj 
Gradec.
Tekmovanje bo potekalo v rojstni hiši Huga Wolfa (Glavni 
trg 40, Slovenj Gradec) v III tekmovalnih krogih od pone-
deljka, 17. septembra, do srede, 19. septembra 2012.
M Društvo Huga Wolfa Slovenj Gradec in Koroški pokrajinski 
muzej   P

1700 Kmetija Danijel (Lužnik)
ODPRTJE OBNOVLJENE CESTE IN KOMUNALNE 
INFRASTRUKTURE
V NASELJU PODHOMEC
M Mestna občina Slovenj Gradec in VS Šmartno   P

2000 Kulturni dom Slovenj Gradec
FILM: TED
Komedija, ZDA (2012), 106'
I 4 €

18. TOREK

1600 Muzej Huga Wolfa Slovenj Gradec
MEDNARODNO SOLOPEVSKO TEKMOVANJE V 
IZVAJANJU SAMOSPEVOV HUGA WOLFA
II. krog tekmovanja
Organizatorja tekmovanja, Koroški pokrajinski muzej – roj-
stna hiša Huga Wolfa in Društvo Huga Wolfa Slovenj Gra-
dec, vas vabita, da si zagotovite brezplačne vstopnice za 
I. in II. krog tekmovanja ter pravočasno kupite vstopnice 
za finale, saj je število mest v dvorani omejeno. Vstopnice 
bodo na voljo od 10. septembra dalje med 10. in 16. uro v 
recepciji rojstne hiše Huga Wolfa.
M Društvo Huga Wolfa Slovenj Gradec in Koroški pokrajinski 
muzej   P

1700 Naselje Žabja vas, Šmartno pri Slovenj Gradcu
ODPRTJE OBNOVLJENE CESTE IN PLOČNIKA
POKOPALIŠČE ŠMARTNO − ŽABJA VAS
M Mestna občina Slovenj Gradec in VS Šmartno   P

2000 Kulturni dom Slovenj Gradec
FILM TEDNA: MEDTEM KO SI SPALA
Psihološki triler, ŠPA (2011), 109'
I 4 €

19. SREDA

1800 Muzej Huga Wolfa Slovenj Gradec
MEDNARODNO SOLOPEVSKO TEKMOVANJE V 
IZVAJANJU SAMOSPEVOV HUGA WOLFA
III. krog – finale tekmovanja in podelitev nagrad
M Društvo Huga Wolfa Slovenj Gradec in Koroški pokrajinski 
muzej
I 15 €, za mladino brezplačno

1830 MKC Slovenj Gradec
SVEČANA SEJA OBČINSKEGA SVETA MESTNE OBČINE 
SLOVENJ GRADEC S KULTURNIM PROGRAMOM
Po seji bo igral godalni kvartet Korun štrajh z gosti solisti
M Mestna občina Slovenj Gradec   P

20. ČETRTEK

1100 Prireditveni šotor pri Upravni enoti Slovenj Gradec
SREČANJE ČLANOV DRUŠTVA INVALIDOV SLOVENJ 
GRADEC
M Društvo invalidov Slovenj Gradec   P

1200 Osnovna šola Podgorje
ODPRTJE NOVE KNJIŽNICE, NOVIH PROSTOROV 
VRTCA IN DELA PRENOVLJENIH PROSTOROV 
OSNOVNE ŠOLE
M Mestna občina Slovenj Gradec in OŠ Podgorje   P

1700 Odcep Rojinova vas
ODPRTJE DELA OBNOVLJENE LEGENSKE CESTE IN 
PLOČNIKA
M Mestna občina Slovenj Gradec, ČS Legen−mesto in VS 
Legen   P

1900 Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec
5. FESTIVAL DRUGAČNOSTI: LITERARNI VEČER S PESNIKI 
IN PISATELJI INVALIDI
i Stojan Rozman, gsm: 031 536 573,
e-pošta: stojan.rozman@guest.arnes.si
M Društvo paraplegikov Koroške   P

1900 Mladinska knjiga Slovenj Gradec
PREDSTAVITEV KNJIGE KOROŠICE RENATE PICEJ ČAS 
LADIJ
Renata Picej je Korošica, po očetu, zobozdravniku, Slovenj-
gradčanka, psihologinja po izobrazbi, po poklicu novinarka 
in organizatorka turističnih potovanj, urednica, turistična 
zastopnica, vodja projekta Potovanja s posebnimi vlaki po 
svetu, organizatorica projekta Posebni vlak Moskva−Hon-
gkong ter projekta Sanjski vlaki Avstralije ... Je dobitnica 
vrste nagrad, med njimi Turistični spominek leta 2000, pa 
Zlato penkalo, nagrada Hrvaškega turističnega združenja; 
je prejemnica priznanja za kratek turistični film Pet minut za 
Koroško na Interstatu v Splitu. Njen roman Čas ladij je lju-
bezenski roman, v katerem gre za pripoved o ladji in avtu, 
ki sta povezala žensko in moškega, da sta, sicer brez velikih 
pričakovanj, vstopila v skupni trenutek, a ga zaradi globo-
kih čustev podaljšala v pravi »čas ladij«. Z avtorico se bo 
pogovarjala umetnostna zgodovinarka, likovna kritičarka in 
ljubiteljica umetnosti Nelida Nemec.
M Mladinska knjiga Slovenj Gradec   P

21. PETEK

1000 Trg svobode in Glavni trg Slovenj Gradec
14. MIROVNIŠKI FESTIVAL: OD LJUDI ZA LJUDI
V sklopu festivala bosta ob 12. uri na prireditvenem odru 
tudi odprtje razstave Otroške risbe 2012 ter podelitev pri-
znanj nagrajencem.
M Mestne občina Slovenj Gradec, KGLU, Javni zavod Spotur 
in MKC Slovenj Gradec   P

1000 Različna prizorišča po Slovenj Gradcu
TABOR UNESCO ŠOL
M Prva OŠ Slovenj Gradec   P

1000 Glavni trg in Trg svobode Slovenj Gradec
5. FESTIVAL DRUGAČNOSTI: PREDSTAVITEV 
INVALIDSKIH DRUŠTEV NA STOJNICAH IN 
PRIREDITVENEM ODRU
i Stojan Rozman, gsm: 031 536 573,
e-pošta: stojan.rozman@guest.arnes.si
M Društvo paraplegikov Koroške   P

1000 Trg svobode Slovenj Gradec
14. MIROVNIŠKI FESTIVAL: OD LJUDI ZA LJUDI
Kreativne in poučno-zabavne delavnice v organizaciji MKC 
Slovenj Gradec:
• Sporočam ti, da te imam rad: izdelovali bomo razglednice s 
prijaznimi sporočili, ki si jih bodo otroci lahko delili med seboj.
• Izdelava mask ljudi s celega sveta: izdelovali bomo maske 
ljudi z vsega sveta in na ta način promovirali moto − »Vsi 
drugačni, vsi enakopravni«.
• Izdelava mozaika – mavrica: mavrica je simbol barvitosti in 
igrivosti − otroškega ter tudi raznolikosti med ljudmi.
• Počečkaj se: risali bomo na kožo, lepili tatu nalepke in s 
pomočjo modelčkov izdelovali neobstojne tatuje.
• Cofki prijateljstva: izdelovali bomo cofke iz volne, ki jih 
bomo podarjali z namenom okrepitve ali nove vzpostavi-
tve prijateljskih vezi.
• Nariši strpnost: udeleženci bodo s pomočjo krede na tla pre-
nesli svoje predstave o strpnosti.
• Goloba Miran in Mirna: goloba miru bosta mlade zabavala, ob 
tem pa bosta s pomočjo kviza tudi preizkušala njihovo znanje.
• Leteči baloni želja: na balone, ki jih bomo napolnili s heli-
jem, bomo napisali svoje želje. Te bomo kasneje spustili v 
zrak v upanju, da se bodo zapisane želje uresničile.
• Cvetlice strpnosti: na cvetne liste cvetlic iz papirja bodo 
mladi zapisovali svoje predstave o tem, kaj strpnost je. Te 
bodo kasneje razstavljene v MKC Slovenj Gradec.
• Ustvarjanje zida povezanosti: na mavčno ploščo, na sredi-
ni katere bo narisan svet, bodo otroci odtisnili svoje razno-
barvne dlani kot simbol povezanosti in strpnosti.
• Izdelovanje golobčkov iz papirja: iz papirja in kartona 
bomo izdelovali golobčke kot simbole miru in jih izobesili.
• Razstava Igraj se z mano in likovna delavnica: predstavili 
bomo mednarodni projekt Igraj se z mano, v okviru kate-
rega v krajih po vsej Sloveniji gostuje razstava likovnih del, 
ki so jih ustvarili otroci s posebnimi potrebami. V mesecu 
maju je bila razstava na ogled tudi v MKC Slovenj Gradec. 
Obiskovalci bodo imeli tudi sami možnost likovno ustvarja-
ti na temo strpnosti.
• Spust golobov: golobi kot simboli miru bodo ob koncu 
prireditve poleteli v nebo in vse prisotne še enkrat spodbu-
dili k prizadevanjem za mir.
• Grupa activista: predstavitev skupine angažiranih mladih 
Korošcev, ki jim ni vseeno za stanje, ki trenutno vlada. Lo-
kalne oblasti si želijo opozoriti na probleme in težave, ki jih 
imajo mladi, in ponuditi ustrezne rešitve.
M MKC Slovenj Gradec   P

1100 Koroška galerija likovnih umetnosti Slovenj Gradec
14. MIROVNIŠKI FESTIVAL: OD LJUDI ZA LJUDI −
PREDSTAVITEV NATEČAJA OTROŠKE LITERARNE IN 
LIKOVNE USTVARJALNOSTI
Odprtje na Trgu svobode
M KGLU Slovenj Gradec   P

1730 Gasilski dom Slovenj Gradec
SLAVNOSTNA SEJA OB 140-LETNICI PGD SLOVENJ 
GRADEC
M PGD Slovenj Gradec   P

1830 Trg svobode Slovenj Gradec
ODPRTJE TRADICIONALNEGA SREČANJA ŠTIRIH 
PARTNERSKIH MEST
Slovenj Gradec – Česky Krumlov – Hauzenberg – Vöckla-
bruck
M Mestna občina Slovenj Gradec   P

1900 MKC Slovenj Gradec, Ozare 18
POTOPISNO PREDAVANJE DAMJANA SEKUTIJA IN 
JOCA KOPRIVNIKARJA
Damjan Sekuti in Jože Koprivnikar sta se v poletnih mesecih 
odpravila na zelo zanimivo popotovanje s kolesi. Iz Slovenije 
sta z letalom poletela do Istanbula, nato pa sta se s kolesi 
odpravila nazaj proti domu. Pot je trajala približno 3 tedne, 
vodila pa ju je čez države Balkana proti Jadranskemu morju.
M MKC Slovenj Gradec   P

1900 Koroška galerija likovnih umetnosti Slovenj Gradec
ODPRTJE MEDNARODNEGA UMETNIŠKEGA PROJEKTA 
JAVNI GOVOR/PUBLIC SPEECH
M KGLU Slovenj Gradec   P

1930 Glavni trg Slovenj Gradec
VELIKA JAVNA GASILSKA VAJA S PREDSTAVITVIJO 
DELOVANJA PGD SLOVENJ GRADEC
M PGD Slovenj Gradec   P

2000 Kulturni dom Slovenj Gradec
FILM: NEVERJETNI SPIDER-MAN
Akcijska pustolovščina, ZDA (2012), 136'
I 4 €

2100 Prireditveni šotor pri Upravni enoti Slovenj Gradec
VEČERNA ZABAVA V PRIREDITVENEM ŠOTORU S 
SKUPINAMI: BIG BAND VOX & KATRINAS (SLO), 
YELLOWE (SLK) IN MAGNIFICO S SKUPINO (SLO)
M Mestna občina Slovenj Gradec, Kulturni dom Slovenj 
Gradec in Javni zavod Spotur   P

22. SOBOTA

900 Glavni trg Slovenj Gradec
BREZPLAČNI DVORIŠČNI SEJEM
Letos bomo v okviru bolšjega sejma na ločenih stojnicah 
pričeli z uvajanjem posebnega sejma, na katerem bo vse 
potekalo BREZ DENARJA, brez prodajalcev in brez zame-
njav. Na stojnice prinesite, česar ne potrebujete več, a 
je lepo ohranjeno. Kdorkoli lahko izbere karkoli želi in to 
odnese brez kakršnihkoli obveznosti. Na sejmu bo tudi 
oglasna deska z rubrikami: POKLONIM, IŠČEM, IDEJE, kamor 
boste lahko vpisali svoja obvestila.
M Ekološko društvo Slovenj Gradec   P

900 Herčeva žaga in mlin v Tomaški vasi
STROKOVNA PREDSTAVITEV MENJAVE OSI NA 
MLINSKEM VODNEM KOLESU
Spomeniškovarstveni kompleks Herčeva žaga in mlin na 
reki Mislinji v Tomaški vasi − na mlinskem vodnem kolesu 
bodo domačini, ki so svoja znanja pridobili od prejšnjih ge-
neracij in ga želijo posredovati naprej, prikazali menjavo osi 
mlinskega kolesa ter nasek mlinskih kamnov. Prikaz dela bo 
trajal več ur, saj bodo mlinski mehanizem razstavili, popra-
vili in ga ponovno usposobili za delovanje.
i Albert Kotnik, gsm: 041 332 964, Koroški pokrajinski 
muzej, tel.: 02 884 20 55
M Koroški pokrajinski muzej in Turistično športno društvo 
Vedrin   P

1000 Parkirišče pri Upravni enoti Slovenj Gradec
PREDSTAVITEV ČETRTNIH IN VAŠKIH SKUPNOSTI TER 
KULINARIČNIH POSEBNOSTI MISLINJSKE DOLINE NA 
STOJNICAH, ROKODELSKI FESTIVAL – PREDSTAVITEV 
ROKODELCEV PROJEKTA DUO KUNSTHANDWERK, 
PREDSTAVITEV TURISTIČNE IN KULINARIČNE 
PONUDBE PARTNERSKIH MEST NA STOJNICAH
M Mestna občina Slovenj Gradec, vaške in četrtne skupnosti 
in Javni zavod Spotur   P

1000 Različna prizorišča v mestnem jedru Slov. Gradca
DAN LJUBITELJSKE KULTURE
Sodelujejo kulturna društva Mislinjske doline, ki združujejo 
ustvarjalce in poustvarjalce, kot so folkloristi, ljudski pevci, 
pevski zbori, vokalno- instrumentalne skupine, gledališč-
niki, plesalci, glasbeniki, likovniki, literati, filmarji, fotografi, 
in vsi se bodo predstavili na različnih prizoriščih mestnega 
jedra: na Trgu svobode, v atriju muzeja Huga Wolfa, atriju 
galerije, Andeškem hramu, cerkvi Sv. Duha, Club baru in 
MKC. 
Celodnevni program za vso družino in prijatelje!
M JSKD, OI Slovenj Gradec, in ZKD Slovenj Gradec   P

1500 Parkirišče pri Upravni enoti Slovenj Gradec
PREDSTAVITEV PROSTOVOLJNIH DRUŠTEV, KI 
SODELUJEJO V SISTEMU ZAŠČITE IN REŠEVANJA 
(TABORNIKI ROD SEVERNI KURIR IN SLOVENSKI 
KATOLIŠKI SKAVTI STEG KOROŠKA, GORSKI 
REŠEVALCI, RADIOAMATERJI, KONJENIKI, RDEČI KRIŽ)
M Mestna občina Slovenj Gradec   P

1600 Prireditveni šotor pri Upravni enoti Slovenj Gradec
SLOVESNOST OB 140-LETNICI PGD SLOVENJ GRADEC
M PGD Slovenj Gradec   P

1700 Športni center Vinka Cajnka Slovenj Gradec
PRAZNOVANJE 20-LETNICE DRUGE OSNOVNE ŠOLE 
SLOVENJ GRADEC
M Druga OŠ Slovenj Gradec   P

1800 MKC Slovenj Gradec, Ozare 18
PREDSTAVITEV PROJEKTA POEZIJA NA TRAKU
Projekt je namenjen tako mladim kot tudi starejšim avtor-
jem, ki delujejo na področju Koroške in so se odločili, da 
bodo svojo poezijo v obliki zvočnih posnetkov delili z nami. 
Poskušali smo zbrati čim večje število različnih avtorjev, ki 
so sami recitirali svoja dela, in jih ujeti na zvočnem zapisu 
za večnost. Projekt bo Koroški prinesel nekaj novega v sve-
tu govorjenih besed, avtorji pa so lahko na tak način izkori-
stili priložnost, da so izpostavili tista avtorska dela, ki se jim 
zdijo najbolj esencialna, in se skozi njih na kratko predstavili 
svetu. Končni produkt je zgoščenka, ki smo jo posneli v av-
dio snemalnem studiu MKC Slovenj Gradec/MMC Koroške.
M MKC Slovenj Gradec in Društvo eksperimentalne 
umetnosti Slovenija   P

1800 Restavracija NamaNova Slovenj Gradec
ZAKLJUČNA PRIREDITEV SREČANJA PARTNERSKIH 
MEST
M Mestna občina Slovenj Gradec in JZ Spotur   P
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1900 Prireditveni šotor pri Upravni enoti Slovenj Gradec
VEČERNA ZABAVA V PRIREDITVENEM ŠOTORU Z 
ANSAMBLOM PETRA FINKA IN NATALIJO VERBOTEN 
M Mestna občina Slovenj Gradec, Kulturni dom Slovenj 
Gradec in Javni zavod Spotur   P

2000 Kulturni dom Slovenj Gradec
FILM: NEVERJETNI SPIDER-MAN
Akcijska pustolovščina, ZDA (2012), 136'
I 4 €

23. NEDELJA

1400 Parkirišče pri Upravni enoti Slovenj Gradec
OTROŠKA ANIMACIJA IN PREDSTAVA ZA OTROKE
M Mestna občina Slovenj Gradec  P

1500 Cerkev sv. Elizabete Slovenj Gradec
KONCERT MEŠANEGA PEVSKEGA ZBORA DI ANGELO 
CAPELO IN VOKALNE SKUPINE BREZNIK
M KD Viktor Breznik   P

2000 Kulturni dom Slovenj Gradec
FILM: NEVERJETNI SPIDER-MAN
Akcijska pustolovščina, ZDA (2012), 136'
I 4 €

24. PONEDELJEK
2000 Kulturni dom Slovenj Gradec

FILM: NEVERJETNI SPIDER-MAN
Akcijska pustolovščina, ZDA (2012), 136'
I 4 €

25. TOREK
2000 Kulturni dom Slovenj Gradec

FILM TEDNA: PRIJATELJA
Komedija, FRA (2011), 112'
I 4 €

26. SREDA
1715 Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec

EVROPSKA PRAVLJICA
M Knjižnica K. Meška in Mariborska knjižnica   P

1800 MKC Slovenj Gradec, Ozare 18
DRUGA STRAN RESNICE: THE WAR YOU DON'T SEE
V želji, da bi mlade vzpodbudili h kritičnemu mišljenju, 
izvajamo projekt Druga stran resnice, v okviru katerega si 
enkrat mesečno ogledamo dokumentarni film ali oddajo, ki 
gledalcu ponuja drugačen pogled na teme, kot so religija, 
okoljevarstvo, farmacevtska industrija, zdravstvo ipd.
M MKC Slovenj Gradec   P

1800 Kulturni dom Slovenj Gradec
FESTIVAL URŠKA: FILMSKO-LITERARNI DOGODEK 
POLNE VREČE ZGODB
Dokumentarni film o istoimenskem projektu pisateljice Na-
taše Kramberger in pogovor z Marijo Šauperl, vodjo Zelene 
centrale in »deklico za vse« v projektu Polne vreče zgodb
M JSKD, OI Slovenj Gradec, in ZKD Slovenj Gradec   P

27. ČETRTEK
1000 Prostori zavoda RISA Slovenj Gradec

KULTURA IN LITERATURA ZA VSE − SEMINAR NA 
TEMO LAHKEGA BRANJA
M Zavod RISA Slovenj Gradec   P

1000 Trg svobode Slovenj Gradec
PRIREDITEV OB SVETOVNEM DNEVU TURIZMA
M Srednja gostinsko turistična in lesarska šola Slovenj 
Gradec in javni zavod Spotur   P

1100 Dvorec Radlje, I. nadstropje
ODPRTJE ENOTE KOROŠKEGA POKRAJINSKEGA 
MUZEJA – MUZEJA RADLJE OB DRAVI
M Koroški pokrajinski muzej   P

1800 MKC Slovenj Gradec, Ozare 18
GRUPA ACTIVISTA
Okrogla miza skupine pod okriljem Mladinskega kulturne-
ga centra Slovenj Gradec Grupa Activista, katere članom ni 
vseeno za trenutne razmere v Sloveniji; zanima jih, kakšne 
so možnosti zaposlovanja mladih, boljšega situiranja mla-
dih družin in seveda, kaj lahko mladi sami storijo za svoj 
boljši jutri. Srečanja se odvijajo enkrat mesečno.
M MKC Slovenj Gradec   P

1900 MKC Slovenj Gradec, Ozare 18
ODPRTJE LIKOVNE RAZSTAVE DEL MARKA ŠTRUCA
M MKC Slovenj Gradec   P

28. PETEK
1600 MKC Slovenj Gradec, Ozare 18

PLANINSKI POHOD V OKVIRU AKCIJE REKREIRAJ SE Z 
MANO
Pohod na Kremžarjev vrh. Vsi udeleženci prejmejo majico 
in pijačo.
i E-pošta: nucam.info@gmail.com, gsm: 051 375 307
M MKC Slovenj Gradec   P

1800 Kulturni dom Slovenj Gradec
FILM: LEDENA DOBA 4 (sinhronizirano v slovenščino)
Animirana družinska pustolovščina, ZDA (2012), 94'
I 4 €

1900 Galerija dr. Staneta Strnada Slovenj Gradec
MARE TANZ HABER: POKRAJINE SANJ
Odprtje razstave bo s pesmijo popestrila sestra mladega 
umetnika Jerica Haber. O sanjah slikarja bo razmišljal Janko 
Čeru, barve, note in črke bo povezovala Darja Vrhovnik.
M KUD Splošne bolnišnice Slovenj Gradec   P

2000 Kulturni dom Slovenj Gradec
FILM: POPOLNI SPOMIN
Akcijska ZF pustolovščina, ZDA/KAN (2012), 118'
I 4 €

29. SOBOTA
900 Športni center Vinka Cajnka Slovenj Gradec

ATLETSKA OTROŠKA LIGA
M Atletski klub Slovenj Gradec   P

1800 Kulturni dom Slovenj Gradec
FILM: LEDENA DOBA 4 (sinhronizirano v slovenščino)
Animirana družinska pustolovščina, ZDA (2012), 94'
I 4 €

2000 Kulturni dom Slovenj Gradec
FILM: POPOLNI SPOMIN
Akcijska ZF pustolovščina, ZDA/KAN (2012), 118'
I 4 €

30. NEDELJA
900 Hostel Slovenj Gradec, Ozare 18

38. ŠMONOV MEMORIAL − MEDNARODNI TURNIR 
ŠAHOVSKIH EKIP V HITROPOTEZNEM ŠAHU
M Šahovski klub Slovenj Gradec
I Prijavnina: 5 €

1800 Kulturni dom Slovenj Gradec
FILM: LEDENA DOBA 4 (sinhronizirano v slovenščino)
Animirana družinska pustolovščina, ZDA (2012), 94'
I 4 €

2000 Kulturni dom Slovenj Gradec
FILM: POPOLNI SPOMIN
Akcijska ZF pustolovščina, ZDA/KAN (2012), 118'
I 4 €

1. OKTOBER PONEDELJEK
1800 Kulturni dom Slovenj Gradec

FILM: LEDENA DOBA 4 (sinhronizirano v slovenščino)
Animirana družinska pustolovščina, ZDA (2012), 94'
I 4 €

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, ENOTA 
SlOVENJ GRADEC

+ 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 2 €, invalidi in upokojenci 1,70 €, mladina 1,50 €

KOROŠKI POKRAJINSKI MUzEJ, ENOTA 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 2 €, invalidi in upokojenci 1,70 €, mladina 1,50 €

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

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 Slovenj Gradec), 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

ROKODElSKI CENTER KOROŠKE

+ Ronkova 4, Poslovni center 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

KOROŠKI POKRAJINSKI MUzEJ, ENOTA 
SlOVENJ GRADEC

ARHEOLOGIJA KOROŠKE KRAJINE
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 ( 02 884 20 55,  882 29 31,
 faks: 02 884 20 55
PARTIZANSKA SANITETA NA KOROŠKEM
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.
(  02 884 20 55, 882 29 31, faks: 02 884 20 55
CERKEV SV. JURIJA NA LEGNU
6  Odprto od 1. aprila do 31. oktobra: PET. od 14.00 do
 18.00, SOB. od 9.00 do 13.00 in od 14.00 do 18.00, NED.
 od 14.00 do 18.00
(  02 884 20 55, 882 29 31, faks: 02 884 20 55
PAUČKOVE PARTIZANSKE BOLNIŠNICE NA LEGNU
(  02 884 20 55, 882 29 31 (predhodna najava)
HERČEVA ŽAGA IN MLIN V TOMAŠKI VASI
 Ogled obnovljenih in delujočih objektov žage in mlina na
 reki Mislinji z vodstvom je možen po predhodni najavi.
(  02 884 20 55, 882 29 31, gsm: 041 330 264 (Mirko Prajndl)
GESTAPOVSKI ZAPORI V DRAVOGRADU
(  02 884 20 55, 882 29 31, 878 31 05 (predhodna najava)
DRAVOGRAD NA STIČIŠČU POTI
 Stalna razstava o zgodovini trga Dravograd v razstavnih
 prostorih INFO pisarne, Trg 4. julija 50, Dravograd
KOROŠKI PLEBISCIT – razstava v župnišču Libeliče
(  02 884 20 55, 882 29 31, 878 97 22 (predhodna najava)
PREHRAMBENA KULTURA PREBIVALCEV LIBELIČ IN 
OKOLICE – razstava v župnišču Libeliče
(  02 884 20 55, 882 29 31, 878 97 22 (predhodna najava)
KMEČKA ZBIRKA – razstava v župnijskem skednju 
Libeliče
(  02 884 20 55, 882 29 31, 878 97 22 (predhodna najava)
ZBIRKA KLADIV – razstava v dvorcu Radlje
 Več kot dvesto različnih vrst kladiv, ki so del Leitingerjeve
 zbirke.
(  02 884 20 55, gsm: 040 852 287 (predhodna najava)
ČLOVEK PO SVETU, ČEBELA PO CVETU − 
ČEBELARSTVO NA KOROŠKEM − TIC Krajinski park 
Topla, Črna
Ogled po predhodni najavi.
(  02 884 20 55, 823 82 69 (Aleš Tomše)
* info.sg@kpm.si

KOROŠKI POKRAJINSKI MUzEJ, ENOTA RAVNE 
NA KOROŠKEM

Zbirke: ŽELEZARSKA, RUDARSKA, GOZDARSKA, 
LESARSKA, MUTA, DIMNICA, LAPIDARIJ, OBJEKTI 
NA PROSTEM
FORMA VIVA na prostem: Kotlje, Ravne na Koroškem, 
Poljana, Mežica in Črna; novost: skulptura akad. kiparja 
mag. Romana Makšeta Od tu do tu, ki je nastala v okviru 8. 
mednarodnega simpozija Forma viva Ravne na Koroškem 
2008.
RUDARSKA IN ETNOGRAFSKA ZBIRKA – Črna na 
Koroškem
6  Ogled po predhodni najavi
(  02 823 83 54, 02 823 82 69

KNJIŽNICA KSAVERJA MEŠKA SlOVENJ 
GRADEC

+ Ronkova 4, 2380 Slovenj Gradec
6	 PON.–PET od 7.30 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, PET. od 12.00 do 15.00
( 02 885 82 53
Enota Pameče
6 TOR. od 7.00 do 8.15 in od 10.00 do 15.00, ČET. od 11.00
 do 13.30 in od 16.00 do 18.00, PET. od 7.00 do 8.15
( 02 882 14 11
Enota Mislinja
6 SRE. in PET. od 14.00 do 18.00, TOR. in ČET. od 10.00 do 18.00
( 02 885 74 33

MlADINSKI CENTER MKC SlOVENJ GRADEC

Ozare 18, 2380 Slovenj Gradec
UČNA POMOČ ZA OSNOVNOŠOLSKE OTROKE
V MKC Slovenj Gradec bo vsak dan potekala učna pomoč za 
osnovnošolske otroke. Termin bomo določili po posvetu s 
starši otrok. 
(  051 375 307, * nucam.info@gmail.com
Vsak delavnik v prostorih MKC Slovenj Gradec
RAČUNALNIŠKI TEČAJ ZA ZAČETNIKE
10-urni tečaj (vsak dan v tednu po 2 uri) je namenjen 
računalniškim začetnikom oz. osebam brez računalniškega 
predznanja. Obvezne prijave (in informacije):
(  02 884 62, * info@nucam.info
Datum začetka je odvisen od prijav. Minimalno število 
udeležencev je 6.
GLASBENA ŠOLA GVIDO
GVIDO (Glasbeno vzgojno-izobraževalno društvo, glasbena 
šola) vpisuje otroke, mladino in odrasle v različne glasbene 
programe: klavir, el. klaviature (synthesizer), kitara 
(akustična, električna), flavta, solo petje, bobni in tolkala, 
harmonika in Cicizbor (zborček za predšolske otroke).
Informacije in vpis:
(  031 34 36 30,  * info@gvido.si,  :  www.gvido.si
Vsak delavnik med 14.00 in 19.00
HIP HOP DELAVNICE
Plesali bomo hip hop in lirični/jazz ples. Delavnice potekajo 
pod vodstvom Sare Nuše Golob Grabner in Teje Štaleker Lekše.
Vsak ponedeljek in četrtek ob 16.00
ŠAHOVSKI KLUB SLOVENJ GRADEC
Klubski termini
8. in 9. septembra 2012 bo potekala prva slovenska 
mladinska ekipna liga. Prijavnine ni.
Vsak ponedeljek od 15.00 do 20.00
JOGA
JOGA ZAČETNA SKUPINA, ponedeljek 17.00–18.00
JOGA ZA NOSEČNICE, ponedeljek 18.15–19.15
SMEJALNA JOGA, ponedeljek 19.30–20.30
PRAVLJIČNO SMEJALNA JOGA ZA OTROKE, sreda 17.00–18.00
JOGA NADALJEVALNA SKUPINA, sreda 18.15–19.15
Z JOGO DO VITKOSTI, sreda 19.30–20.30
Program za vse skupine bo potekal od septembra do maja 
pod vodstvom Katje Kotnik Prosenjak (gsm: 031 672 604).
Cena je 5 € na osebo oz. 20 € na mesec.
MANEKENSKA ŠOLA
Manekenska šola Vulcano Models uči mlade lepe zdrave 
drže, samozavestnega javnega nastopanja, umetnosti 
poziranja in drugih manekenskih veščin. Njihovi programi 
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so namenjeni različnim starostnim skupinam. Delavnico 
bo vodila Sandra Adam, Miss Slovenije 2010. Dodatne 
informacije in prijave:
( 02 618 00 50, gsm: 041 297 287
*  prijava@vulcanomodels.com
Vsak petek ob 17.00
OSTALO
- prost dostop do interneta
- javna brezžična e-točka
- možnost koriščenja prostora za glasbene vaje
- glasbeno-snemalni studio
- mladinska info točka (info o razpisih, Mladi v akciji, 
mladinske izmenjave, tabori, popustniki)

OBVESTIlA

Nacionalno združenje za kakovost življenja

Ozara Slovenija
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 8.00 do 16.00 v prostorih na Celjski cesti 2.

Telefon: 02 885 06 40

MEŠKOVA BUKVARNA
na Glavnem trgu 28 (atrij Andeškega 
hrama) je odprta vsak torek od 17.00 
do 19.00 in četrto soboto v mesecu od 

10.00 do 12.00. Info: gsm: 051 235 359

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

lOKAlNA ENSVET PISARNA
SlOVENJ GRADEC

Upravna enota Slovenj Gradec
Meškova 21

(mansarda — III. nadstropje)

OBIŠČETE NAS lAHKO
v sredo od 15.00 do 16.30.

Prijave za razgovor: tel.: 02 885 05 50
(telefonska centrala Upravne enote),
vsak delovni dan od 12. do 15. ure

PlANINSKO DRUŠTVO SlOVENJ GRADEC

8.–9. 9. Triglav
zelo zahtevna pot 

 Danilo Goljat, Joc Senica
15. 9. Srečanje koroških planincev na 

Naravskih ledinah
20.–23. 9. Vogezi – Palatinski gozd (Nemčija/

Francija)
zahtevna pot

 Andreja Barl
29. 9. S kolesi po pomurski planinski poti

 Andreja Barl

Ostale informacije najdete na oglasnih deskah na 
Vorančevem trgu in v Šolski ulici ali na internetni strani

www.pdsg.si.

PlANINSKO DRUŠTVO MISlINJA

8. 9. Košutica
 Peter zupanc

15. 9. Srečanje koroških planincev na 
Naravskih ledinah

22.–23. 9. Pohorje (šolski pohod)
 Jože hribar, Danilo Kete

29. 9. Rogla – Ribniška – Mislinja
 Jože Hribar

Vsi pohodi bodo objavljeni ob sredah ob 15. uri na 
Koroškem radiu in na plakatih na običajnih mestih, 

dodatne informacije pa lahko najdete tudi na internetni 
strani www.pdmislinja.si.

DRUŠTVO DIABETIKOV SlOVENJ GRADEC

5. 9. Rahtel (učna pot)
12. 9. Škratkova pot
15. 9. Menina planina

18. 9. Sveti Jedart
26. 9. Tičnica – Šmartno
30. 9. Rekreativni oddih v hotelu Talaso Strunjan

Dobimo se na parkirišču pri bivši Novi Opremi ob 15.30.
Vsak petek poteka kegljanje od 16.00 do 17.00.
Društvena pisarna na Gosposvetski 1 (klet Splošne 
bolnišnice) v Slovenj Gradcu vam je na voljo vsako 
sredo in četrtek od 9.00 do 11.00.
Za informacije smo vam na voljo:
Marjan Matvos, gsm: 031 305 231;
Olga Repotočnik, gsm: 041 945 664;
Minka Repnik, gsm: 041 435 113;
Stanislav Oblak, gsm: 040 603 853.

DRUŠTVO DIABETIKOV DRAVOGRAD

6. 9. Mercator – sv. Jurij na legnu
13. 9. Stari trg – Žančani
20. 9. zbirni center za odpadke Pameče – Mešič
27. 9. Po luštni poti

Člani sekcije rekreativcev Društva diabetikov Dravograd 
»Polžki« iz Slovenj Gradca, ki smo zaradi posledic sladkorne 
bolezni, starosti ali kakršnegakoli vzroka slabše telesno 
pripravljeni, izvajamo rekreativne pohode, ki so lažji, manj 
zahtevni in po tempu hoje počasnejši (polžji), tudi v Slovenj 
Gradcu. Dobimo se na parkirišču za Kulturnim domom Slovenj 
Gradec ob 17.00. Pohode vodi Ana Rutnik, gsm: 031 667 035.
V soboto, 1. septembra, se bomo »Polžki« s kolesi udeležili 
Pliberškega jormaka. Zbor bo na parkirišču za Hotelom Hesper 
v Dravogradu ob 9.00.
V nedeljo, 2. septembra, se bomo ob 9. uri odpravili na 
pohod po obrobju Trbonj, ob 13. uri pa udeležili piknika na 
prireditvenem prostoru pri Gasilskem domu v Trbonjah. 
Udeležba na pikniku znaša 4 €, ki jih plačate ob prijavi, in sicer 
vsako sredo med 10. in 12. uro v pisarni društva. Informacije: 
Ivan, gsm: 040 562 472, Danica, gsm: 040 279 806
Ob prazniku Mestne občine Slovenj Gradec
V septembru se bomo zopet udeležili kolesarske ture 
S kolesom okrog Uršlje. Ubrali bomo krajšo in lažjo pot po 
Mislinjski dolini. Informacije: Ivan Pavlič, gsm: 040 562 472, 
e-pošta: ivan.pavlic.58@gmail.com

EKOLOŠKO DRUŠTVO
Slovenj Gradec

Gsm: 031 513 869
ekoloskodrustvo@gmail.com

Facebook: Ekološko društvo Slovenj Gradec

Člani društva ob prijetnih druženjih snujemo in izvajamo 
različne projekte v zvezi z varovanjem okolja ter 
odgovornim in srečnim sobivanjem človeka z naravo.
Naši trenutni projekti v teku so:
•	 Slovenj Gradec BREz PlASTIČNIH VREČK,
•	 delavnice izdelovanja TRAJNIH nakupovalnih VREČK,
•	 zMANJŠAJMO PORABO plastenk!,
•	 Slovenj Gradec − mesto s ČISTIM zRAKOM,
•	 brezplačni DVORIŠČNI SEJEM.
Glede na potrebe bomo dodajali nove projekte.
Naša srečanja potekajo vsako prvo sredo v mesecu ob 
18. uri na Aerodromu Slovenj Gradec.
Novi člani in donatorji − prisrčno vabljeni!

FIlM

i Kulturni dom Slovenj Gradec, Francetova 5, Slovenj Gradec
( 02 884 11 93, 02 884 50 05, fax: 02 884 50 05 I I 4 €
* kulturni.dom@siol.net  : http://www.kulturni-dom-sg.si

EKSOTIČNI HOTEL MARIGOLD
[The Best Exotic Marigold Hotel]

Režija: John Madden
Scenarij: Deborah Moggach po romanu Deborah Moggach
Igrajo: Judi Dench, Bill Nighy, Maggie Smith, Dev Patel, 
Penelope Wilton, Tom Wilkinson, Celia Imrie, Ramona 
Marquez, Tena Desae, Ronald Pickup, liza Tarbuck
Komična drama, Velika Britanija (2011), 120', Blitz

Na sporedu od 31. 8. do 2. 9.

Skupina britanskih upokojencev se odloči jesen življenja 
preživeti v idiličnem indijskem hotelu, kjer si obetajo obilico 
brezdelja in popolno udobje. Ob prihodu ugotovijo, da je 
hotel zgolj bleda senca nekdanje slave, toda mladi čudaški 
receptor jih prepriča, da ostanejo. Soočeni z neznanimi kul-
turnimi običaji in nenavadno indijsko tradicijo, skušajo na 
novo osmisliti svoja življenja, kar povzroči nemalo zabavnih 
težav in dogodivščin.

NUJNO UBIJANJE
[Essential Killing]

Režija: Jerzy Skolimowski
Scenarij: Jerzy Skolimowski, Ewa Piaskowska
Igrajo: Vincent Gallo, Emmanuelle Seigner
Vojni triler, Poljska/Norveška/Irska/Madžarska (2010), 
83', Continental

Na sporedu 4. 9. (FIlM TEDNA)

Prestrašenega talibanskega bojevnika v afganistanski 
puščavi zajamejo ameriški vojaki. Med prevozom v enega 
tajnih zaporov v Evropi se pripeti nesreča in ujetnik pobe-
gne. Bos in lačen se znajde sredi brezkončne zasnežene po-

krajine. Na begu pred vojsko, ki uradno ne obstaja, se poda 
na dolgo popotovanje skozi divjo in neusmiljeno naravo, z 
zasledovalci nenehno za petami.
Nujno ubijanje je brezkompromisno delo veterana poljskega 
novega vala, ki se začne kot napet film pregona in konča kot 
abstraktna meditacija o golem boju za preživetje. Režiser nam 
omogoči, da za 83 minut zlezemo v kožo kolektivnega sovra-
žnika (Vincent Gallo), pri tem pa se izogne kakršnemukoli 
političnemu ali moralnemu komentarju, film sleče do samega 
bistva in ustvari hipnotično filmsko vizijo o Človeku in Naravi.
Festivali, nagrade: posebna nagrada žirije, najboljši igra-
lec, nagrada CinemAvvenire, nominacija za zlatega leva 
– Benetke 2010. Najboljši film, najboljši igralec – Mar del 
Plata 2010. Najboljši film, režija, glasba in montaža – Polj-
ska filmska nagrada 2011. Zlati levi za najboljši film, režijo, 
fotografijo, glasbo in montažo – Gdynia 2011. Toronto 2010. 
Viennale 2010. Rotterdam 2011. BAFICI, Buenos Aires 2011.

VZPON VITEZA TEME
[The Dark Knight Rises]

Režija: Christopher Nolan
Scenarij: Jonathan Nolan, Christopher Nolan, David S. Goyer
Igrajo: Christian Bale, Joseph Gordon-levitt, Gary Oldman, 
Tom Hardy, liam Neeson, Anne Hathaway, Marion Cotillard, 
Aidan Gillen, Morgan Freeman, Juno Temple, Michael Caine, 
Joey King, Matthew Modine
Akcijska domišljijska kriminalka, ZDA/Velika Britanija 
(2012), 164', Blitz

Na sporedu od 7. do 10. 9.

V zadnjem delu trilogije o temačnem varuhu pravice se 
mora Batman spopasti z nadnaravno močnim in nepred-
stavljivo zlobnim kriminalcem Banom, ki želi uničiti Gotham 
City. Toda ker je Batman pred osmimi leti sprejel krivdo za 
zločine, ki jih ni storil, so ga izobčili, zato se mora najprej so-
očiti z lastnimi demoni in strahovi. Uganke in prevare doda-
tno preplete skrivnostna pretkanka Selina, toda ko se mesto 
znajde v primežu sadističnega Bana, Batman več ne pomi-
šlja, temveč se pogumno poda v številne vrtoglave spopade, 
divje pregone in osupljive boje na življenje in smrt.

LOČITEV
[Jodaeiye Nader az Simin]

Režija in scenarij: Asghar Farhadi
Igrajo: leila Hatami, Peyman Moadi, Shahab Hosseini, Sareh 
Bayat, Sarina Farhadi, Babak Karimi, Ali-Asghar Shahbazi, 
Shirin Yazdanbakhsh, Kimia Hosseini, Merila zarei
Drama, Iran (2011), 123', Continental

Na sporedu 11. 9. (FIlM TEDNA)

Simin, ki bi rada zapustila Iran in tako omogočila hčerki bolj-
še življenje, zaprosi za ločitev, saj njen mož Nader noče zapu-
stiti svojega bolnega očeta. Sodišče ne ugodi njeni prošnji, 
zato se Simin vrne v hišo svojih staršev, hčerka Termeh pa 
se odloči ostati ob očetu. Ko Nader najame mlado pobožno 
žensko, da bi mu pomagala skrbeti za očeta, ne sluti, da mu 
ta nekaj prikriva …
Letošnji oskarjev nagrajenec za najboljši tujejezični film je 
kompleksna drama, ki se ob postavljanju pomembnih mo-
ralnih vprašanj odreka vsakršni sodbi, ter whodunit detek-
tivka, v kateri boste težje kot krivca našli nedolžne. Ločitev so 
kritiki v hipu in skoraj soglasno označili za mojstrovino in jo 
uvrstili na številne lestvice najboljših filmov leta 2011.
Festivali, nagrade: Zlati medved za najboljši film, Srebrni 
medved za najboljšega igralca (Peyman Moadi, Shahab 
Hosseini), Srebrni medved za najboljšo igralko (Leila Hata-
mi, Sareh Bayat), nagrada ekumenske žirije – Berlin 2011. 
Oskar za najboljši tujejezični film, nominacija za oskarja za 
najboljši izvirni scenarij 2012. Zlati globus za najboljši tu-
jejezični film 2012. Cezar za najboljši tuji film 2012. Kristal-
ni simorghs za najboljšo režijo, scenarij, fotografijo, zvok, 
nagrada občinstva, častna diploma za najboljšo stransko 
igralko (Bayat) in igralca (Hosseini) – filmski festival Fadjr, 
Teheran 2011. Nagrada za najboljši film – Sydney 2011. Na-
grada britanskega neodvisnega filma za najboljši tuji film 
2011. Nagrada za najboljši tujejezični film 2011 – National 
Board of Review. Nagrada za najboljši izvirni scenarij 2011 
– Združenje filmskih kritikov Los Angelesa. Srebrna nagrada 
za fotografijo – Camerimage 2011.

TED
[TED]

Režija: Seth MacFarlane
Scenarij: Seth MacFarlane, Alec Sulkin in Wellesley Wild
Igrajo: Mark Wahlberg, Mila Kunis, Seth MacFarlane, Giovanni 
Ribisi, Patrick Warburton, Joel McHale, Jessica Stroup, laura 
Vandervoort, Melissa Ordway
Komedija, ZDA (2012), 106', Karantanija

Na sporedu od 14. do 17. 9.

Ustvarjalci neobrzdane televizijske serije Družinski človek 
predstavljajo nenavadno prijateljstvo med živim plišastim 
medvedkom Tedom in njegovim odraslim, a po srcu še ve-
dno otročjim lastnikom Johnom. Johnova iskrena otroška 
želja je Teda oživela, toda med odraščanjem se je simpatični 
kosmatinec navzel številnih slabih človeških lastnosti. Nje-
gova razuzdanost, pijančevanje in preklinjanje naposled 
razhudijo Johnovo ljubezen Lori, ki zahteva, da se Ted in 
John dokončno razideta, vendar je to zgolj povod za nove 
medvedje potegavščine.

MEDTEM KO SI SPALA
[Mientras duermes]

Režija: Jaume Balagueró
Scenarij: Alberto Marini
Igrajo: luis Tosar, Marta Etura, Alberto San Juan
Psihološki triler, Španija (2011), 109', Fivia

Na sporedu 18. 9. (FIlM TEDNA)

César ni srečen. Vsako jutro le stežka najde razlog, da vstane 
iz postelje. Stanovalci stare in elegantne barcelonske hiše, 

kjer dela kot vratar in hišnik, ga komaj opazijo. Césarju pa ne 
uide nič. O njih ve vse. Posebno o Clari, brezskrbni in vedno 
nasmejani mladenki iz petega nadstropja. Njen neomajni 
optimizem ga spravlja ob pamet. César ne bo srečen, dokler 
ne zbriše nasmeška z njenega obraza.
Ste se kdaj spraševali, kaj se dogaja v sobi, medtem ko spi-
te? Španski mojster groze (Snemaj!) je ustvaril napet (in 
duhovit) psihološki triler, ki vam spanca tokrat ne bo kratil 
z nadnaravnimi silami, zloveščimi prikaznimi ali podivja-
nimi zombiji, ampak z najhujšo pošastjo izmed vseh: tisto 
človeško.
Festivali, nagrade: nagrada Gaudí 2012 za najboljši film v 
tujem jeziku, najboljšo režijo, najboljši scenarij, najboljše-
ga igralca, najboljši zvok, najboljšo montažo. Sitges 2011. 
Fantastic Fest 2011. Busan 2011. Torino 2011. Crossing Eu-
rope 2012.

NEVERJETNI SPIDER-MAN
[The Amazing Spider-Man]

Režija: Marc Webb
Scenarij: Alvin Sargent, Steve Kloves, James Vanderbilt
Igrajo: Andrew Garfield, Emma Stone, Rhys Ifans, Embeth 
Davidtz, Martin Sheen, C. Thomas Howell, Chris zylka, Sally 
Field, Denis leary, Stan lee, Hannah Marks, Campbell Scott, 
Kelsey Chow
Akcijska pustolovščina, ZDA (2012), 136', Continental

Na sporedu od 21. do 24. 9.

Najstnik Peter Parker v šoli nikakor ne najde pravih prijate-
ljev, razumevanje najde le pri dolgoletni prijateljici Gwen, 
ki ji brez uspeha skuša izpovedati svoja ljubezenska čustva. 
Življenje se mu postavi na glavo, ko odkrije kovček dolgo po-
grešanega očeta. Ker želi raziskati očetovo izginotje, ga sledi 
vodijo do očetovega nekdanjega sodelavca dr. Connorsa, 
toda soočenje z njegovimi nenavadnimi poskusi Petra spre-
meni v superjunaka. Poleg soočanja s svojo novo identiteto 
se mora Peter spopasti z grozljivim stvorom, ki želi uničiti 
mesto.

PRIJATELJA
[Intouchables]

Režija: Olivier Nakache, Eric Toledano
Scenarij: Olivier Nakache in Eric Toledano
Igrajo: François Cluzet, Omar Sy, Anne le Ny, Audrey Fleurot, 
Clotilde Mollet, Alba Gai”a Kraghede Bellugi, Cyrill Mendy, 
Christian Ameri, Grégoire Oestermann

Komedija, Francija (2011), 112', Blitz

Na sporedu 25. 9. (FIlM TEDNA)

Življenji premožnega plemiča Phillipa in revnega kriminal-
ca Drissa ne bi mogli biti bolj različni, toda usoda preplete 
njuni poti. Invalidni Phillipe išče negovalca in med prijavlje-
nimi kandidati naleti na Drissa. Ta si službe v resnici ne želi, 
temveč hoče zgolj zadostiti pogojem za prejemanje social-
nega nadomestila, zato se skuša prikazati v najslabši luči. 
Toda Drissova spontanost je Phillipu všeč, zato ga najame, 
njuno prvotno nezaupanje pa počasi prerašča v iskreno 
prijateljstvo.

POPOLNI SPOMIN
[Total Recall]

Režija: len Wiseman
Scenarij: Kurt Wimmer, Mark Bomback po kratki zgodbi 
Philipa K. Dicka
Igrajo: Kate Beckinsale, Bryan Cranston, Colin Farrell, Jessica 
Biel, Bill Nighy, Ethan Hawke, John Cho
Akcijska znanstvenofantastična pustolovščina, ZDA/
Kanada (2012), 118', Continental

Na sporedu od 28. do 30. 9.

Režiser akcijskih spektaklov Podzemlje in Umri pokončno 
4 predstavlja novo različico kultnega filma iz 90. let, kjer v 
futurističnem svetu bližnje prihodnosti spoznamo povsem 
običajnega tovarniškega delavca Douga. Da bi si popestril 
monotoni vsakdanjik, se odloči obiskati korporacijo Recall, 
kjer človeku vsadijo spomin o neverjetnih dogodivščinah. 
Toda postopek se ponesreči in Doug se znajde na begu pred 
oblastmi in ženo, ki ga naenkrat želi pokončati. Doug po-
časi spoznava resnico o svoji pravi identiteti in se naposled 
znajde sredi neizprosne vojne med skorumpirano oblastjo in 
uporniki.

LEDENA DOBA 4: CELINSKI PREMIKI 
(sinhronizirano v slovenščino)
[Ice Age 4: Continental Drift]

Režija: Steve Martino, Mike Thurmeier
animirana družinska pustolovščina, ZDA (2012), 94', Blitz

Na sporedu od 28. 9. do 1. 10.

Stari prijatelji Sid, Manny in Diego se morajo podati na novo 
pustolovščino, ko celinski premiki spremenijo podobo sveta. 
Potujoči na velikanski ledeni gori se skušajo vrniti domov, 
toda morska prostranstva so polna nevarnih avantur, divjih 
piratov, pogubnih morskih siren in srhljivih morskih pošasti. 
Zvesti mamut Manny je odločen, da se kljub vsem težavam 
vrne k družini, čemerni tiger Diego se prvič zaljubi, čudaški 
lenivec Sid pa kot vedno skrbi za kaos in zabavo.

Francetova cesta 5, 2380 Slovenj Gradec
kulturni.dom@siol.net

www.kulturni-dom-sg.si
Tel.: (02) 88 41 193, 88 45 005

Fax: (02) 88 41 193
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Pravljice s temno vsebino 
otrokom naj ne bi povzroča-

le travm, le pripravile naj bi ga na življenje. 

Razstava vzpostavlja dialog med dvema 
slikarjema, Vladimirjem Veličkovićem in 
Jožetom Tisnikarjem, ki ju opredeljuje po-
sebna avtopoetika apokaliptičnih stanj in 
minljivosti, kjer likovno branje ni enostavno. 
Približevanja in razhajanja njunih vizual-
nih sporočil in stanj eksistencialne napetosti 
nagovarjajo obiskovalce na različne načine; 
gre za interakcijo specifične publike, ki jo še 
posebej zanima razstava s tovrstno temati-
ko, hkrati pa so obiskovalci galerije tako po 
starostni kot tudi interesni strukturi nadvse 
raznoliki. Galerijska razstavna politika je 
zasnovana z ozirom na poslanstvo galeri-
je, sledi pa tudi načelu »za vsakogar nekaj«, 
tako da vključuje kvalitetne stvaritve od mo-
dernizma do najsodobnejših likovnih praks 
domače in tuje produkcije; posebna pa je 
tematika t. i. temnega modernizma, vezana 
na stalno zbirko domačega slikarja Jožeta Ti-
snikarja, ki daje navdih za nova spoznanja in 
primerjave z drugimi umetniki. 

Na prvi pogled so povezovalci te raz-
stave ptiči – krokarji.

Odziv na vsako postavljeno razstavo je 
tako za umetnike kot tudi kustose vedno zelo 
pomemben. Pomembno je, da umetnik in 
kustos zaznata, ali je razstava tudi pri publiki 
sledila umetnikovemu sporočilu ali je mor-
da odprla še druga polja interakcije umetnik 
– gledalec, nenazadnje tudi kustos razstave 
− gledalec. Potrdita se (ali padeta) koncept 
postavitve in način prezentacije eksponatov. 
Tako je tudi pri razstavi Angeli apokalipse. 
Obiskovalce že sam naslov razstave usmeri v 
razmišljanje, potem pa jih nagovorita še dve 
tako različni umetniški osebnosti, kot sta sli-
karja Jože Tisnikar in Vladimir Veličković. 
Na prvi pogled so povezovalci razstave ptiči 
– krokarji, na te ptice raznovrstne simbolike 
smo usmerili tudi pozornost mladih obisko-
valcev, ki jim ne gre preveč nazorno predočiti 
(prikrivati pa tudi ne) apokaliptične temati-
ke in tematike minljivosti. Mladi obiskoval-
ci (osnovnošolska mladina in še mlajši) tudi 

niso vešči branja simboličnih pomenov ter 
nimajo zadosti vedenja o ustvarjalnih vzgi-
bih umetnikov in večplastnih pomenih li-
kovnega opusa posameznega umetnika. Vse-
kakor pa velja poudariti, da je mlada publika 
iz Slovenj Gradca in s Koroške prav zaradi 
vedenja o Tisnikarjevem ustvarjanju in vzgi-
bih zanj bolj pripravljena z razumevanjem 
sprejemati tovrstne razstave. Sicer je v pri-
meru takšne razstave bolje, da so ogledi po 
razstavi vodeni. Vemo, da otroci potrebujejo 
vedenje o temnih straneh življenja in dogaja-
nja v družbi, le na pravi način jim moramo 
dati pojasnila za takšna stanja. Navsezadnje 
tudi pravljice niso vedno le lepe (npr. Grim-
move pravljice) in se v njih zgodi tudi mar-
sikaj hudega: so nauk za življenje, otrok pa 
se nauči, da svet ni vedno le lep, ljudje pa ne 
samo dobri. Pravljice s temno vsebino otroku 
naj ne bi povzročale travm, le pripravile naj 
bi ga na življenje. Seveda pa so odrasli tisti, 
ki bi morali otroka s pravo mero uvesti v ta-
kšen svet. »Drame so za to, da nas dvigajo iz 
ničvrednega življenja,« pravi izraelski pisatelj 
Amos Oz. Pri tem je pisatelj mislil predvsem 
na resnična stanja, s katerimi so mora v ži-
vljenju soočiti posameznik; v kolikor pa nam 
lahko umetnik slika takšna stanja kot posre-
dnik, lahko gledalec doživi katarzo, ne da bi 
bil sam deležen težkih stanj, ki jih tako lahko 
spozna prek medija − umetnika.    

Tukaj razstavljene mojstrovine evrop-
ske figuralne modernistične tradicije 
odmevajo v zmagoslavju življenja nad 
smrtjo.

Tisnikarjeve in Veličkovićeve slike so dela 
izjemne ekspresivne moči in prave mojstro-
vine evropske figuralne modernistične tra-
dicije, ki hkrati poudarjajo etična načela in 
humanistična prizadevanja umetnikov ter 
vlogo umetnosti kot sredstva katarze. Katar-
za je kategorija, ki jo zmore le človeški um. 
Najsi dosežemo katarzo s pravim trpljenjem 
ali posredno skozi umetnost (katarzičen uči-
nek umetnosti je poudarjal že Aristotel), je 
to začimba življenja, ki omogoča preporod 
in vnaša v življenje nove moči. Umetniki, 
ki so sposobni pri ljudeh vzbuditi občutenje 
katarze in so sposobni ustvariti njeno vizu-

Bernekerjeve likovne 
ustvarjalnice
Prevladovali so krokarji

V času razstave del srbskega umetni-
ka, ki že dolga leta živi v Franciji, 

Vladimirja Veličkovića in Slovenjgradčana 
Jožeta Tisnikarja Angeli apokalipse so v 
atriju Koroške galerije likovnih umetnosti 
Slovenj Gradec vsak torek v mesecu juliju 
priredili poletne Bernekerjeve ustvarjalni-
ce za otroke stare od 4 do 14 let. Tematsko 
so bile vezane na vsebino razstave. 

Otroci so pod mentorstvom likovne pe-
dagoginje Špele Kovačič in keramičarke Ane 
Haberman ustvarjali svoje umetnije v različ-
nih tehnikah − od risbe do kolaža, gline in 
uporabe eko materialov. Nastale so raznolike 
podobe, na katerih so prevladovali krokarji, 

vodilni motiv razstave Angeli apokalipse. 
Prva dveurna delavnica je imela naslov 

Skrivalnice s krokarji (oblikovanje kolaža s 
krokarjem), sledila je Izumi majhnih moj-
strov (oblikovanje idejne zasnove za napra-
vo za letenje, oblikovanje 3D-konstrukcije 
iz odpadnih materialov: zamaškov, vrečk, 
dežnikov). Tretjo Bernekerjevo počitniško 
ustvarjalnico so poimenovali Glineni kipci 
in druge umetnije, zadnjo pa Krokar iz cunj 
(oblikovanje kolaža iz tekstila). 

Katarina Hergold Germ 

alizacijo, postanejo posredniki in pričevalci 
človekovega iskanja smisla. Njim pripadajo 
vmesni prostori med resničnim in umišlje-
nim. 

Obiskovalci na razstavi so ob zavedanju 
minljivosti in razmisleku o krhki eksisten-
ci življenja ter kruti realnosti vseprisotnega 
človeškega gona po nasilju navdušeni nad 
mojstrovinami klasičnega slikarskega načina 
obeh umetnikov. Razstave ne zapuščajo ža-
lostni in potrti. Slikarski krik Memento mori 

Jožeta Tisnikarja in Vladimirja Veličkovića 
vendarle odmeva v zmagoslavju življenja nad 
smrtjo; v zraku začutimo drugi pol, tisti do-
bri svet, ki ga ljudje želimo in ga na simbolni 
ravni prinašajo angeli miru, h katerim se – 
drugače kot k angelom apokalipse – vedno 
obrača človeška misel. Strah, tesnobo, žalost, 
jezo in brezup presegamo z upanjem in vese-
ljem do življenja, angeli, ta eterična bitja, pa 
so naša pozitivna misel.    

Milena Zlatar 

Koroška galerija likovnih umetnosti

Razstava je v Koroški galeriji likovnih umetnosti na ogled še do 10. septembra 2012!

ANGELI APOKALIPSE: Vladimir 
Veličković & Jože Tisnikar
Obiskovalci in razstava

Mednarodno solopevsko tekmovanje 
v izvajanju samospevov Huga Wolfa, 
Slovenj Gradec, 17.−19. september 2012

Organizatorja tekmovanja, Koroški 
pokrajinski muzej – rojstna hiša 

Huga Wolfa in Društvo Huga Wolfa Slovenj 
Gradec, vabita, da si zagotovite brezplačne 
vstopnice za I. in II. krog tekmovanja ter 
pravočasno kupite vstopnice za finale, saj je 
število mest v dvorani omejeno. 

Vstopnice bodo na voljo od 10. septembra 
dalje med 10. in 16. uro v recepciji rojstne 
hiše Huga Wolfa.

Solopevsko tekmovanje bo v rojstni hiši 
tega poznoromantičnega skladatelja na Glav-

nem trgu v Slovenj Gradcu. Na razpis, ki je 
omejil starost pevcev do 47 let in predpisal 
program šestnajstih samospevov Huga Wolfa, 
se je prijavilo 27 pevk in pevcev, od tega 14 du-
etov: pevec in pianist ter 13 pevcev, ki jih bo na 
tekmovanju spremljal pianist Vlado Mlinarič. 

Odziv in število prijav sta presegla naša 
pričakovanja. Zelo pestra je nacionalna 
struktura, saj poleg osmih slovenskih udele-
žencev prihajajo tekmovalci še iz 12 držav, in 
sicer največ iz Nemčije in Avstrije, po dva s 
Hrvaške in iz Turčije, po eden pa iz Švice, z 
Danske, iz Irana, s Poljske, z Madžarske, iz 

Romunije, Argentine in z Japonske. Še pose-
bej pa smo ponosni na tekmovalko − doma-
činko s Koroške − Matejo Potočnik.

I. krog tekmovanja: 17. 9. 2012 − začetek 
od 11. do 14. ure, nadaljevanje ob 16. uri 

Brezplačne vstopnice!
II. krog tekmovanja: 18. 9. 2012 − začetek 

ob 16. uri 
Brezplačne vstopnice!
III. krog tekmovanja: 19. 9. 2012 − ob 18. 

uri (finale tekmovanja in podelitev nagrad) 
Vstopnina: 15 €, mladina brezplačno

Žirija v sestavi: mag. Leopold Spitzer − 

AUT, predsednik; Bernarda Fink Inzko − 
SLO, AUT, članica; mag. Andreas Lebeda 
− AUT, član; Dunja Vejzović − HR , AUT, 
članica; Breda Zakotnik − SLO, AUT, članica

Nagradni sklad:
1. nagrada: 3.500,00 € in koncertni večer sa-
mospevov v rojstni hiši Huga Wolfa, marec 
2013; 2. nagrada: 2.000,00 €; 3. nagrada; 
1.500,00 €; 4. in 5. nagrada; nagrada najbolj-
šemu pianistu: 1.300,00 €

Marjana Štalekar, 
Društvo Huga Wolfa Slovenj Gradec

Vse informacije o poteku tekmovanja in dosežkih bodo sproti objavljene na 
spletni strani www.hugowolf.si in na Facebook strani: Muzej Huga Wolfa.
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Slovenjgradčani in obisko-
valci, kakšen se vam zdi zrak 

v našem mestu in okolici? Kot mnogi dru-
gi slovenski kraji leži tudi Slovenj Gradec 
med gozdovi v čudoviti naravi, a mnogi 
opažamo, da je zrak zlasti v hladnejših le-
tnih časih in še posebej v strnjenih naseljih 
pogosto onesnažen. 

Za enostavni monitoring sta dovolj že naš 
nos in to, da si ogledamo krpo, s katero smo 
obrisali vrv, na katero zunaj obešamo perilo. 
O tem, kakšno je strokovno mnenje, pa nam 
veliko pove dejstvo, da Sloveniji grozijo sank-
cije EU zaradi močno preseženih še veljavnih 
vrednosti onesnaženja zraka, in to samo kar 
se tiče prašnih delcev, da vsega ostalega sploh 
ne omenjamo. Posebno v naseljih z indivi-
dualnimi hišami je pozimi prava umetnost 
ujeti čas, ko je zrak toliko čist, da lahko do-
bro prezračimo stanovanja, spanje v sveže 
prezračenih spalnicah pa takrat praktično 
ni možno, saj ravno zvečer največ dimnikov 
puha v zrak vse mogoče. Tudi sušenje perila 
na svežem zraku je pozimi skoraj znanstvena 
fantastika, naši vrtovi in hrana, ki jo na njih 
pridelujemo, pa so sploh na milost in nemi-
lost prepuščeni umazanemu zraku in pada-
vinam, v katere tako brezskrbno posegamo. 

Če se komu zdi, da pretiravamo, poseb-
no zdaj sredi poletja, ko je zrak neprimerno 

čistejši, naj prične tovrstne pojave zavestno 
opazovati in stvari mu bodo kmalu jasne. 
Dejstvo je, da smo si ljudje z »napredkom« 
življenje na mnogih področjih temeljito za-
pletli, zato ni presenetljivo, da narašča števi-
lo zdravstvenih težav, ki segajo od alergij in 
problemov z dihali, do hormonskih motenj 
in najtežjih bolezni celo že pri dojenčkih. Po-
navadi za tovrstne probleme krivimo indu-
strijo in t. i. »druge«, a ključ do izboljšanja je 
večinoma (in na srečo) v naših rokah. 

Kaj lahko storimo mi? 
•	 Prvi korak je ta, da razmislimo, kakšno 

škodo nam povzroča onesnažen zrak in 
kakšne koristi bomo od bolj zdravega oko-
lja imeli mi, naši otroci in naši vnuki. 

•	 Naslednji korak je ta, da ugotovimo, kako 

bi lahko ogrevali svoja stanovanja, poslov-
ne prostore in vodo na čimbolj čist način 
ter v katerih primerih se lahko odpravimo 
od doma peš ali s kolesom in tako kar mi-
mogrede poskrbimo tudi za rekreacijo ter 
obenem zmanjšamo stroške za bencin. 

•	 Če za ogrevanje uporabljamo trda gori-
va, je zagotovo pomembna odločitev, da 
ne bomo (več) sežigali nobenih umetnih 
materialov oz. odpadkov. Ti so resda po-
ceni in hitro gorljivi, a skoraj v trenutku 
zasmradijo in onesnažijo okolico; takšno 
ogrevanje bomo namesto z denarjem pla-
čevali z najdragocenejšim, kar imamo – 
našim zdravjem. Poleg tega tovrstno ogre-
vanje v resnici sploh ni tako poceni, kot se 
nam zdi, saj plastika in podobni materiali 
neprimerno hitreje umažejo ali zamašijo 
ogrevalne naprave in dimnike ter povečajo 
stroške vzdrževanja. 

•	 Pomembno je tudi, da se zavemo, da veči-
ne kemikalij, ki zasedajo vedno več polic 
v veleblagovnicah (od najrazličnejših čistil 
in kozmetike do pesticidov oz. škropiv za 
»varstvo« rastlin, med katerimi se navadni 
smrtnik že dolgo ne znajde več najbolje) 
sploh ne potrebujemo, saj obstajajo eno-
stavnejše in neškodljive alternative. 

•	 In nenazadnje, znebimo se pogoste mi-
selnosti: »Sam lahko storim tako malo.« 
Pogovarjajmo se o tem s prijatelji, sosedi, 
sodelavci, nadrejenimi v naših službah in 
(lokalnimi) politiki. Najbrž bomo prese-
nečeni, kako veliko lahko naredimo vsak 
zase in vsi skupaj. 

Eden mojih najlepših spominov je, kako 
blaženo sem kot otrok zaspala med sveže 
oprano, po naravi opojno dišečo posteljnino 
... tudi pozimi. Z nekaj spremembami, taki-
mi in drugačnimi, si lahko podobno čarobne 
trenutke ter trdno zdravje znova pridobimo 
nazaj. In sčasoma lahko postane naše mesto 
v tem smislu morda spodbuda tudi drugim. 

 Sonja Duraj 

KULT UR A16

Kurator dr. Janez Bogataj je razsta-
vo zasnoval kot prikaz ustvarjal-

nih dosežkov, ki so nadaljevanje zgodo-
vinskega spomina, sestavine nesnovne 
kulturne dediščine in tudi najbolj so-
dobna iskanja v različnih izraznih nači-
nih in smereh.

Aprila in maja je bila v Koroški galeriji 
likovnih umetnosti v Slovenj Gradcu na 
ogled že devetnajsta bienalna rokodelska 
razstava. Letošnja razstava je bila še pose-
bej zanimiva, saj so bili poleg reprezenta-
tivnih slovenskih na ogled tudi rokodelski 
izdelki 12 evropskih držav. 

V Mladinskem kulturnem centru Slo-
venj Gradec je do konca aprila potekala 
Razstava ročnih in umetniških del čla-
nov Zveze delovnih invalidov Slovenije 
in članov invalidskih društev iz Avstrije, 
s Hrvaške in z Madžarske, ki sta jo pri-
pravila Društvo invalidov Slovenj Gradec 
in ZDIS. Obe razstavi je slavnostno odprl 
predsednik Republike Slovenije dr. Danilo 
Türk. Izjemno bogat je bil tudi spremlje-
valni program, v sklopu katerega so lahko 
obiskovalci med drugim preživeli nekaj 

časa s koroškimi rokodelci, se seznanili s 
postopki rokodelskega ustvarjanja iz raz-
ličnih materialov, si pridobili nova roko-
delska znanja, veščine in spretnosti ali pa 
na sprehodu skozi mestno jedro občudo-
vali rokodelske izdelke koroških rokodel-
cev, ki so bili razstavljeni v izložbah. 

Strokovnjaki iz 6 držav pa so si na med-
narodni rokodelski konferenci izmenjali 
izkušnje glede institucionalne podpore 
pri razvoju rokodelstva, izobraževanja in 
prenosa znanj na mlajše generacije, skrbi 
za kvaliteto rokodelskih izdelkov ter trže-
nja in promocije. 

Razstava ART@CRAFT EUROPE 2012, 
ki je del programa Evropske prestolnice 
kulture Maribor 2012 in partnerskega me-
sta Slovenj Gradec ter projekta DUO Kun-
sthandwerk, je med 16. avgustom in 15. 
septembrom na ogled tudi v Mestni hiši 
v Celovcu (Stadthaus Klagenfurt). S tem 
pa organizatorji, Mestna občina Slovenj 
Gradec, Podjetniški center Slovenj Gradec 
in Obrtno-podjetniška zbornica Sloveni-
je, uresničujemo vizijo o promociji naše 
bogate rokodelske ustvarjalnosti v tujini. 

 Katarina Žagar 

Eko kotiček

Slovenj Gradec – mesto 
s čistim zrakom? 

Ekološko društvo Slovenj Gradec 
Ekološko društvo 
Slovenj Gradec 
se predstavi

Ekološko društvo 
Slovenj Gradec je 
nevladno, nepro-
fitno in prosto-
voljsko društvo. 
Njegovi člani ob 
prijetnih druženjih 
snujejo in izvajajo 
različne projekte v 

zvezi z varovanjem okolja ter odgovor-
nim in srečnim sobivanjem človeka z 
naravo. 

Projekti, ki so trenutno v teku: 
•	Slovenj Gradec BREZ PLASTIČNIH 

VREČK,
•	delavnice izdelovanja TRAJNIH  

nakupovalnih VREČK,
•	ZMANJŠAJMO PORABO plastenk!,
•	Slovenj Gradec − mesto s ČISTIM  

ZRAKOM,
•	brezplačni DVORIŠČNI SEJEM.

Glede na potrebe bodo dodajali nove 
projekte.

Srečanja članov Ekološkega društva 
Slovenj Gradec potekajo vsako prvo sre-
do v mesecu ob 18. uri na letališču pri 
Slovenj Gradcu. Še posebej prisrčno so 
vabljeni novi člani in donatorji. Zaintere-
sirani lahko pokličejo tudi na telefonsko 
številko: 031 513 869, pišejo na elektron-
ski naslov: ekoloskodrustvo@gmail.com 
ali pogledajo na spletno stran socialnega 
omrežja Facebook: Ekološko društvo Slo-
venj Gradec. 

ART@CRAFT EUROPE 2012 
Do 15. septembra na ogled tudi v Celovcu 

Domača in umetnostna obrt
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Rokomet

Tretje na prvem finalu državne-
ga prvenstva 

Konec maja, junija in julija so 
se zvrstila številna zaključna 

tekmovanja v rokometu. Prvo tekmo so 20. 
maja igralke generacije 1999 zaigrale v svo-
jem prvem finalu državnega prvenstva po 
treh letih trdega dela. Nasproti so jim sta-
le rokometašice iz Šempetra pri Vrtojbi ter 
rokometnega kluba KRIM MERCATOR. 
Finalistke so, tudi s pomočjo Primoža Mo-
rija - Mimija, s prikazanimi igrami pričara-
le vrhunsko vzdušje v slovenjgraški športni 
dvorani. Domačinke so z državnimi prvaki-
njami igrale neodločeno in na koncu osvojile 
3. mesto v Sloveniji. Igralke Vrtojbe so za-
služeno postale prvakinje. Igralke DRŠAM 
(Nika Matavš, Nika Priteržnik, Anastasija 
Gorgieva, Aleša Kamenik, Aleša Franc, Maja 
Zorman, Nika Grešovnik, Ines Sečnjak, Alja 
Krevs, Ana Oiclj, Katarina Golouh, Monika 
Jarh, Tjaša Penica) z Nežo Pačnik kot naj-
boljšo vratarko in Tjašo Smonkar kot igralko 
turnirja so lahko bile zelo zadovoljne s prido-
bljenimi izkušnjami in hkrati tudi končnim 
rezultatom (op.: v finalu ni bilo ekip z dolgo-
letno rokometno tradicijo ter vedno dobrimi 
rezultati, kot so klubi iz Celja, Velenja, Ajdo-
vščine, s Ptuja, iz Maribora in Zagorja). Naj-
boljša strelka turnirja je bila igralka Vrtojbe, 
s trinajstimi goli, Maja Grmek.

Na turnirju v mini rokometu Za-
savje cup deklice druge, dečki 
tretji 

Po napornem finalu starejših igralk smo 
se že naslednji konec tedna z igralci in igral-
kami letnikov 2001 in 2002 udeležili turnirja 
v mini rokometu ZASAVJE CUP 2012. V ka-
tegoriji dečkov 2001 so nastopali: Aljaž Lam-
pret, Martin Javornik, Matic Petrič, Žan Vi-
narnik, Jaka Soršak, Jaka Bernardis in Luka 
Strel; v svoji skupini so osvojili 3. mesto. De-
klice v kategoriji 2001, ki so zastopale barve 
DRŠAM, so osvojile 2. mesto v skupini, in 
sicer so to bile: Nika Priteržnik, Tjaša Penica, 
Anja Plantev, Katarina Golouh, Ines Marhat 
ter Alja Krevs. Slednja je igrala tudi za eki-
po deklic v kategoriji 2002 skupaj z Urško 
Kotnik, Kajo Paradiž, Manjo Pasarič, Zaro 
Pačnik, Enjo Al-Hiasat ter Ulo Perovec; naše 
najmlajše so zmagale v odločilni tekmi za 3. 
mesto in osvojile bronasto medaljo. 

V Kopru sedmi  
Naslednjo soboto smo se v sodelovanju z 

OŠ Šmartno pri Slovenj Gradcu udeležili fi-
nalne prireditve šolskih tekmovanj v mini 
rokometu: ZAKLJUČNI FESTIVAL V MINI 
ROKOMETU − KOPER 2012. Ekipo deklic 
so sestavljale predstavnice OŠ Podgorje pri 
Slovenj Gradcu Ula Perovec in Kaja Paradiž, 
OŠ Šmartno pri Slovenj Gradcu Tjaša Peni-
ca, Prve OŠ Slovenj Gradec Tajda Podjavor-
šek ter Druge OŠ Slovenj Gradec Alja Krevs, 
Manja Pasarič ter Urška Kotnik. Ekipo deč-
kov so sestavljali Šmarčani Aljaž Lampret, 
Martin Javornik, Luka Strel, Matic Petrič ter 
Žan Vinarnik. Močna aduta sta bila še Jaka 
Bernardis s Prve OŠ Slovenj Gradec ter An-
drej Yankovsky z Druge OŠ Slovenj Gradec. 
Obe moštvi sta prikazali všečno igro, a je za 
polfinale manjkalo malo sreče. V tekmah za 
mesta pa so tako deklice kot dečki osvojili 
končno 7. mesto v državi.

Na turnirju ASVÖ Handball Ju-
gendcup prvi in drugi 

Na povabilo RK Gorenje Velenje smo so-
delovali na turnirju ASVÖ Handball Jugen-
dcup 2012. V kategoriji 1997 smo sodelovali z 
mešano ekipo, sestavljeno pretežno z velenj-
skimi igralkami, v kategoriji 1999 pa z ekipo 
DRŠAM. Dvodnevni turnir je bil ponovno 
uspešen. Mešana ekipa je zaradi boljše med-
sebojne razlike premagala nasprotnice iz Wi-
ener Neustatda in osvojila odlično 2. mesto, 
naše mlajše deklice pa so z Nežo P. na čelu, 
kot najboljšo vratarko turnirja, ponovno 
osvojile 1. mesto in to prav tako proti igral-
kam Wiener Neustatda, aktualnim avstrij-
skim prvakinjam. 

Prvakinje Eurofesta v Izoli in 
dogajanje doma 

Zadnji šolski dan se je skupina najmlajših 
odpravila v Šolo rokometa Toneta Goršiča v 
Izolo. Sklepni dogodek sezone je bil ponov-
no rokometni festival EUROFEST − IZOLA 
2012. Po nastanitvi smo naslednji dan v po-
nedeljek odigrali prvi dve tekmi. Punce so na 
prvi tekmi premagale ekipo DHC SLAVIA 
PRAHAD s Češke z 11:5, na drugi pa še Ma-
džarsko ekipo HTE z 19:8. Drugi tekmovalni 
dan so brez težav premagale nasprotnice iz 
Ukrajine TERMO LUGANSK (13:1) ter ka-
sneje še domače Izolanke (17:11). Tretji dan 
smo v težki tekmi proti dobrim »Krimov-
kam« doživeli prvi poraz; punce kljub borbe-
ni igri niso bile kos nasprotnicam iz Ljublja-
ne; preveč tehničnih napak in nezbranosti 
pri zaključnih strelih je pripeljalo do konč-
nega rezultata 14:17. Na šesti tekmi predtek-
movanja so nas čakale rokometašice iz Or-
moža; tekmo smo dobili predvsem v drugem 
polčasu s hitrimi goli iz protinapadov (15:7); 
z zmago smo si zagotovili nastop v polfina-
lu proti državnim prvakinjam iz Vrtojbe. 
Punce so z vratarko Nežo na čelu, s čvrsto 
obrambo ter z disciplinirano igro v napadu 

zasluženo prišle v finale. Tekma za prvo me-
sto na turnirju, ob 10.30 dopoldan na 30° C, 
je bila peklenska; Madžarke so hitro povedle 
s 4:1, kar pa naših igralk ni zmedlo; s čvrsto 
obrambo so do konca polčasa izenačile in 
imele napad za vodstvo; v drugem polčasu se 
je odvil obraten potek igre − rezultat 10:10 ter 
10 sekund do konca tekme; sledilo je izvaja-
nje petih strelov vsake ekipe; v tem delu igre 
so bile Nika G., Aleša F., Aleša K. in Ines S. 
z Nežo P. na čelu uspešnejše od nasprotnic 
in na XX. Eurofestu priborile 1. mesto eki-
pi DRŠAM (Nika P., Nika M., Anastasija G., 
Maja Z., Nika G., Aleša F., Aleša K. in Ines 
S. z Nežo P., Rebeko M., Tjašo S., Aljo K. in 
Alenom M.).

Z vsemi dogodki ob koncu sezone se naše 
delo še zdaleč ni zaključilo. V času poletnih 
počitnic smo izvajali rokometne delavnice 
Poletje 2012, v mesecu avgustu pa sta bila na 
Partizanki pod okriljem naše rokometne šole 
dva rokometna tabora. 

Z našim delom in rezultati smo zado-
voljni; pogumno stopamo v novo sezono in 
obenem upamo na morebitne spodbude iz 
neposrednega in širšega okolja v obliki spon-
zorjev ter donatorjev, da bomo našo vizijo 
lahko uresničevali še bolje. Največ, kar do-
segamo, pa je smeh, igra, zdrava tekmoval-
nost in športni način življenja otrok danes in 
v bodoče.

Alen Mihalj 

Uspešen zaključek rokometne sezone 2011/2012 
za rokometno šolo Alena Mihalja

Potekal je tradicionalni poletni košarkarski tabor, po novem pokrovitelju prvič po-
imenovan Primafoto poletni kamp 2012. Po mnenju vseh je bil letošnji še nekoliko 

uspešnejši od preteklih.

Primafoto poletni košarkarski tabor v Slovenj Gradcu je letos potekal že peto leto zapored, 
prejšnja leta sicer pod drugim imenom. Udeležilo se ga je 89 mladih košarkarjev v starosti od 
8 do 17 let, od tega dve dekleti, iz celotne Koroške regije in od drugod (Šoštanj, Maribor, Slo-
venska Bistrica, Pragersko, Lenart, Vrhnika, Idrija). Spremljala jih je trinajstčlanska tehnično-
-strokovna ekipa. Mladi športniki so se družili celih 5 dni, pridobivali so košarkarske veščine 
in nabirali kondicijo. Nekateri so se prvič v praksi srečali s košarko, drugi so nadgradili svoje 
znanje. 

Trenirali so v sedmih vadbenih skupinah, sestavljenih glede na znanje in starost. Opravili 
so 9 treningov, 4 prvenstvene tekme, plavali v letnem kopališču in se udeležili drugih aktiv-
nosti. Obiskal jih je tudi koroški kantavtor Milan Kamnik. Nastanjeni so bili na Prvi osnovni 
šoli na Štibuhu. 

Tabor je med 23. in 27. junijem potekal pod okriljem Košarkarskega kluba Dravograd in 
Košarkarskega kluba Primafoto Slovenj Gradec. Strokovni vodja kampa je bil Miha Čop, ki je 
na vprašanje, ali so opazili talente za košarko, odgovoril: »Letos je omembe vredno, da je tukaj 
mnogo igralcev letnika 2000/2001, ta skupina je zelo homogena. To niso le igralci s Koroške, 
ampak tudi od drugod. Med njimi je ogromno talentiranih, a tudi med starejšimi. Kar nekaj 

fantov je zelo zanimivih že za zelo resno košarko v prihodnje, seveda pa bodo morali dobro 
delati tako v klubih kot sami in na podobnih dogodkih, kot so košarkarski tabori.« 

Izrazil je tudi zadovoljstvo s celotnim taborom nasploh, saj je po njegovem mnenju v celoti 
uspel. »Dobro nam je služilo tudi vreme, saj smo lahko izpeljali vse aktivnosti, zaradi nevihte 
smo morali nekoliko prilagoditi le ponedeljkove popoldanske treninge. Posebna zahvala velja 
podjetju Primafoto, ki je v težki gospodarski situaciji vskočilo in pomagalo kot generalni po-
krovitelj,« je po koncu tabora dodal strokovni vodja Miha Čop. 

Miha Čop, Ajda Prislan

Košarka
Primafoto poletni kamp 2012 več 
kot uspel
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Slovenjgradčan Bogdan Ga-
brovec je podpredsednik 

Olimpijskega komiteja Slovenije in predse-
dnik Fundacije za šport. Letos je bil v Lon-
donu vodja slovenske delegacije na poletnih 
olimpijskih igrah.

Kakšne vtise ste prinesli iz Londona, pred-
vsem iz samih prizorišč olimpijskih iger?

Splošni vtis je dober, kar se tiče posame-
znih segmentov, pa je bil malo slabše urejen 
transport od olimpijske vasi do prizorišč in 
nazaj, do olimpijskega tiskovnega središča in 
podobno. Ker nekateri vozniki niso poznali 
lokacij, so se izgubljali. Prvi teden je bil tran-
sport zelo slab.

Kakšno je bilo v Londonu vaše počutje?
Bilo je zelo delovno, saj smo bili vpeti v 

delo od pol sedme ure zjutraj do približno 
ene ure ponoči. Naše delo je bilo na primer: 
koordinacije med skupinami športov, uskla-
jevalni sestanki, urejanje vstopnic za oglede, 
ker si je tekmovalec lahko ogledal le tekmo 
v svoji panogi, urejanje vstopnic za vse dru-
ge; za starše, sorodnike, prijatelje, ki so prišli 
gledat na primer svojega sina ali hčer, je bilo 
treba vstopnice posebej priskrbeti; skrbeti je 
bilo treba tudi za obiske naših predstavnikov, 

predsednika države, ministra za šport, navi-
jaških skupin, pa za sponzorje, jim urediti 
na primer prepustnice za v olimpijsko vas in 
tako dalje.

Kaj menite o kakovosti slovenskega špor-
ta nasploh?

Če mislite samo na olimpijske igre, potem 
lahko rečem, da so bile te za nas uspešne, ker 
je bilo med 65 sodelujočimi kar 34 uvrstitev 
med rezultate, ki jih Olimpijski komite šte-
je za uspešne, 31 pa je bilo takšnih, ki so bili 
manj uspešni in neuspešni. Vendar, če jih 
povzamemo po panogah, so bili v večini pa-
nog rezultati zadovoljivi, razen redkih izjem. 
Redkokdo je bil tak, da ni dosegel tega, kar 
smo pričakovali od njega. Res pa je, da je bilo 
nekaj tekmovalcev zelo mladih. Ti so imeli te 
olimpijske igre za svoj prvi, uvajalni nastop, 
to je bilo opaziti predvsem pri lokostrelstvu, 
gimnastiki in triatlonu. Tudi pri plavanju so 
bile zelo mlade tekmovalke, najmlajša je ime-
la le 15 let.

Slovenija je trenutno najboljša v Evropi 
po uspehu, po tem, koliko medalj smo dobili 
glede na število prebivalstva v državi. Koli-
ko bomo v naši državi glede na to vlagali v 
šport v prihodnje?

Na število prebivalcev smo v Evropi prvi, 
na svetu pa šesti. Kar se tiče nadaljnjega 

vlaganja v šport pri nas, smo na zelo tan-
kem ledu, ker zdaj o tem odločata država in 
Fundacija za šport. Ta bo morala odnos do 
vrhunskega športa delno dopolniti z novi-
mi pravili, če želimo za leto 2016 ohraniti 
podobno zgodbo ali jo za kakšno rezultatno 
mesto še zvišati.

Kakšen je potencial Slovenjgradčanov gle-
de doseganja vrha v športu? Ali lahko v pri-
hodnosti v kateri od športnih panog pričaku-
jemo nosilca katere od olimpijskih medalj?

To je težko reči, ker se potenciali kažejo 
takrat, ko se osvajajo medalje v članskih vr-
stah. V teh vrstah je trenutno takšna judo-
istka Fitore Zenuni. Če bo imela drugačen 
način treninga, če bo šla v okolje, kar so tudi 
dogovori, kjer je tudi 'zlata Urška', potem ima 
morda možnost, da pride na olimpijske igre 
2016. To govorim iz tega, kar sem opazil in 
spoznal, ko sem bil 4 leta predsednik Športne 
zveze SG. Ostali športniki pa so od članskih 
rezultatov, ki bi jih peljali blizu reprezentan-
ce, potem pa prek te v vode vrhunskega špor-
ta, še kar oddaljeni.  

Kaj bi lahko naredili, da bi vzpodbudili 
ali še bolj pospešili razvoj vrhunskega špor-
ta v Slovenj Gradcu oz. vzgojili vrhunske 
športnike?

Nekaj je vezano na denar. Pogoji so še kar 
dobri, ker igrišča, dvorana in drugo so na 
razpolago, verjetno pa bi bilo treba vložiti v 
kader. Ta se bo moral malo izpopolniti, da bo 
dojel, da rabi ob sebi še kako moč od zunaj. 
Da ne bom bolj direkten, pač v smislu, da se 
mora kader, ki vzgaja te bodoče vrhunske 
športnike, dovolj izobraziti. Ko pride do tega, 
da imaš tekmovalko ali tekmovalca v repre-
zentanci, je treba pač več vlagati. Ampak do 
tega potenciala je treba priti.

Upam, da bodo letošnje olimpijske igre v 
Slovenj Gradcu vzpodbuda, da lahko špor-
tniki uspejo tudi v športih, ki niso tako 
prepoznavni, popularni (kot na primer no-
gomet). Karkoli pač treniraš, je treba treni-
rati do konca, da ne nehaš pri mladinskih ali 
kadetskih vrstah, to je takrat, ko športniki 
gredo študirat. Minus naših krajev je ta, da 
ko gredo mladi športniki na študij, se tam 
potem izgubijo. Kar se juda tiče, bomo po-
skrbeli, da bo v Ljubljani letos začel delovati 
študentski judo klub. Tam se bodo lahko zbi-
rali vsi judoisti iz Slovenije in trenirali pod 
strokovnim vodstvom, da ne bodo prepušče-
ni sami sebi. Kar se drugih panog tiče, pa bi 
bilo morda dobro, da bi sledili temu vzoru. 

Ajda Prislan
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Mladi atleti na treh 
tekmovanjih

Na Mednarodnem atletskem mitingu v 
Kranju maja letos se je Mitja Kordež s ča-
som 4,22 uvrstil na 2. mesto v teku na 600 
m. Zaradi istočasno potekajočega mnogobo-
ja na Ravnah se je kranjskega srečanja letos 
udeležila le manjša ekipa Slovenjgradčanov 
− enajst atletov, a so bili kljub temu uspešni. 

Čez nekaj dni je na atletskem stadionu na 
Ravnah sledil prvi del področnega tekmova-
nja, prvo tekmovanje v okviru otroške lige 
Atletika brez meja. Letniki 2002 in mlajši so 
se v ekipah po 6 tekmovalcev pomerili v še-
stih disciplinah: skoku v višino s palico, teku 
na 150 m, štafeti, metu obroča in vorteksa 
ter poligonu. Vsi udeleženci iz slovenjgraške 
skupine so se zelo potrudili in dobili medalje.

Tine Glavič je na Atletskem pokalu Slove-
nije za pionirke in pionirje v starostni katego-
riji do 16 let v teku na 3000 m osvojil srebrno 
medaljo, ko je na atletskem stadionu Kladi-
var v Celju v začetku junija v slabih vremen-
skih pogojih potekal APS U16. Barve Slovenj 
Gradca so zastopali še Hana Gašper, Urška 
Doberšek in Žiga Andrejc. Urška Doberšek je 
bila v teku na 100 m šesta z osebnim rekor-
dom 13,10. (MV)

Atletski pokal Slovenije
Med svojimi vrstniki v starostni kategoriji 

do 14 let je ponovno blestel Mitja Kordež. Na 
Atletskem pokalu Slovenije, ki je 10. 6. 2012 
potekal v Kopru, je v teku na 600 m premagal 
vso konkurenco in postal pokalni prvak. To 
je za Mitja že drugi naslov prvaka na nivoju 

državnih tekmovanj v letošnji sezoni, saj je 
namreč že prvak letošnjega državnega krosa, 
ki je v mesecu maju potekal v Taboru. (MV)

Otroci za atletiko 
navdušili tudi starše

Predšolski otroci, ki so bili vključeni v pro-
gram Mala šola atletike, so na zaključno pri-
reditev povabili starše in se z njimi pomerili 
v različnih atletskih disciplinah. Najmlajši so 
pokazali napredek po celoletni atletski vadbi, 
starše pa so povabili na rekreacijo za odra-
sle. Ob zaključku so otroci prejeli diplomo 
za udeležbo v programu, majčko, zgoščenko 
s slikami z vadbe ter posladek. Tjaš Velcl in 
Nuša Lužnik sta prejela še posebno nagrado 
(trenirko AKSG) za redno prisotnost na atlet-
ski vadbi. (MV)

Slovenjgraški stadion je bil 9. junija 
2012 prizorišče mednarodnega atlet-

skega tekmovanja − četveroboja mladin-
skih reprezentanc Češke, Madžarske, Hr-
vaške in Slovenije. Tekmovanje je obsegalo 
celoten olimpijski program.  

Mesto glasnik miru je dva dni gostilo naj-
boljše atlete mladinke in mladince iz štirih dr-
žav, ki jih bomo v prihodnosti zagotovo lahko 
spremljali na evropskih in svetovnih prven-
stvih ter olimpijskih igrah. Tekmovanje, ki je 
potekalo pod okriljem Atletske zveze Slovenije 
(AZS), Mestne občine Slovenj Gradec (MOSG) 
in Atletskega kluba Slovenj Gradec (AKSG), 

zahteva kompleksno organizacijo in postavlja 
stroge pogoje standardov opremljenosti stadio-
na. Slovenjgraški stadion je glede opremljenosti 
in zagotavljanja pogojev za izvedbo atletskih 
tekmovanj eden izmed najboljših v Sloveniji. 
Mestna občina Slovenj Gradec je s skrbno in 
natančno izvedenimi investicijami v atletski 
stadion izboljšala pogoje za delovanje domače-
ga atletskega kluba, ki v Slovenj Gradcu že peto 
leto zapored vzgaja mlade atlete, med katerimi 
je že nekaj državnih prvakov. AZS je mednaro-
dno tekmovanje zaupala AKSG na podlagi do-
brih izkušenj z organizacijo in s strokovnostjo 
sodniškega kadra s preteklih tekmovanj. 

Tokrat je nastopilo po 80 atletov iz vsa-
ke izmed štirih držav. Tekmovanje je ob-
segalo celoten olimpijski program; tako so 
na slovenjgraškem stadionu prvič izvedli 
discipline − skok s palico, met diska, met 
kladiva in met kopja. Kljub izredno neugo-
dnim vremenskim razmeram je tekmova-
nje potekalo po načrtovanem urniku, brez 
zapletov in pritožb ter je bilo zaključeno 
v zadovoljstvo vseh udeležencev, postre-
glo pa je tudi z nekaj odličnimi rezultati 
in preseženimi ali potrjenimi normami za 
svetovno mladinsko prvenstvo, ki je pote-
kalo v juliju v Barceloni. 

Atleti iz tujine in njihovi spremljeval-
ci so bili nastanjeni v novem mladinskem 
hotelu in Hotelu Vabo. 

Mojca Verhovnik

Četveroboj mladinskih reprezentanc
Atletika

Olimpijske igre

Bo judoistka slovenjgraškega 
judo kluba prišla na 
naslednje olimpijske igre? 

Bogdan Gabrovec
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Zabij ga 2012
Dobra organizacija, prelepo vreme 

in sveža klima na nadmorski višini 
skorajda 1500 m so na Partizanko na Po-
horje privabili 6 ekip in skupaj več kot 30 
nastopajočih. Odvijal se je turnir v košarki 
Zabij ga, pod tem imenom že šestič po vrsti. 
Prejšnja leta so mladi športniki in rekreativ-
ci igrali v dolini po pravilih 3:3, letos pa smo 
turnir organizirali po novih pravilih − 4:4 
na dva koša. Igrišče na Partizanki se je iz-
kazalo več kot primerno za ta način tekmo-
vanja. Zmagala je ekipa »Jackice« iz Dravo-
grada pred ekipo »Old stars«. Tretje mesto 
je osvojila ekipa »SG Team«.  

Med turnirjem je potekal tudi »mini 
turnir« v metanju trojk. Naziv najboljšega 
»ostrostrelca« je pripadel Blažu Sušcu iz 
Slovenj Gradca.  

Turnir sta 16. junija 2012 priredila Mla-
dinski kulturni center Slovenj Gradec in 
Javni zavod za turizem in šport SPOTUR 
Slovenj Gradec. 

Pod okriljem slovenjgraškega mladin-
skega kulturnega centra in letnega ko-
pališča v upravljanju zavoda SPOTUR so 
zbrani mladi igrali tudi odbojko v parih na 
mivki. To rekreativno, a tudi tekmovalno 
pozno popoldne se je zgodilo točno sredi 
avgusta, ko je poletje še zmeraj prijetno ka-
zalo svojo moč. 

Mitja Javornik 

Na plesnem turnirju v Ljubljani dobre 
uvrstitve koroških plesnih parov

Koroški plesni klub Devžej

Na kvalifikacijskem in rating 
turnirju v standardnih in 

latinskoameriških plesih v organizaciji 
ljubljanskega Plesnega kluba Urška so se 
pomerili plesni pari iz vseh slovenskih ple-
snih klubov in pari iz sosednje Hrvaške. 
V močni konkurenci so se dobro odrezali 
tudi pari Koroškega plesnega kluba Devžej. 

Dogajalo se je 10. maja. V popoldanskem 
kvalifikacijskem turnirju sta si Timotej Šla-

her in Blažka Vranaričić med mlajšimi mla-
dinci B priplesala peto mesto v standardnih 
in sedmo mesto v latinskoameriških plesih. 
Njuna kolega Žan in Erika Glinik sta bila v 
kategoriji starejših mladincev B druga v stan-
dardnih plesih in šesta v latinskoameriških 
plesih. 

V večernem delu so se najboljši slovenski 
plesni pari pomerili še za rating točke. Med 
mlajšimi mladinci sta bila Alen Štaleker in 
Suzana Krevh druga v standardnih in četrta 
v latinskoameriških plesih, Lovro Jakopec in 
Gaja Šimič pa sta bila v isti skupini peta tako 
v latinskoameriških kot standardnih plesih. 

V večernem delu sta med mlajšim mladin-
ci za rating točke plesala tudi Timotej Šlaher 
in Blažka Vranaričić, ki sta se v finale uvrsti-
la v standardnih plesih, kjer sta bila na koncu 
šesta. 

Naslednjo soboto je koroške plesalce ča-
kala še zadnja tekma pred poletnimi poči-
tnicami − mednarodno plesno tekmovanje 
Krško open 2012. 

Odlične uvrstitve parov KPK Devžej na 
mednarodnem plesnem tekmovanju Krško 
Open 2012 ob koncu prvega dela plesne tek-
movalne sezone

V soboto 16. in v nedeljo 17. junija je v 
športni dvorani srednješolskega centra v Kr-
škem potekalo že tradicionalno mednarodno 
plesno tekmovanje v standardnih in latin-
skoameriških plesih − Krško Open 2012, ka-
terega se je udeležilo rekordno število plesnih 
parov iz 22 držav Evrope, Kanade in Izraela. 
Rezultati so šteli tako za kvalifikacijske točke 
slovenske plesne lige kot tudi za mednarodne 
rating točke. Ponovno so se izkazali plesal-
ci in plesalke Plesnega kluba Devžej, ki so v 
izjemni mednarodni konkurenci osvojili dve 
odlični četrti in eno peto mesto.

Tokrat sta bila od plesalcev KPK Devžej 
najboljša mlajša mladinca Alen Štaleker in 
Suzana Krevh, ki sta si priplesala četrto me-
sto v standardnih plesih in peto v latinsko-
ameriških. Prav v latinskoameriških plesih 

smo imeli med mlajšimi mladinci v finalu 
dva para, saj sta si mesto višje – četrto − skozi 
štiri izločilne kroge priplesala Lovro Jakopec 
in Gaja Šimič, ki sta v standardnih plesih ple-
sala v polfinalu.

Starejša mladinca Martin Stanišič in Iza 
Sila sta v izredno močni konkurenci plesala v 
četrtfinalu v latinskoameriških plesih in pol-
finalu v standardnih plesih. 

KPK Devžej je po tekmovalnih uspehih 
na četrtem mestu v državi. 

S tekmo v Krškem se je zaključil prvi del 
letošnje plesne sezone, ki se bo nadaljeval 22. 
septembra s kvalifikacijskim turnirjem v Slo-
venj Gradcu v organizaciji KPK Devžej. Prvi 
del tekmovalne sezone je bil izredno uspešen 
za Koroški plesni klub Devžej, saj je klub, po 
tekmovalnih uspehih v okviru Slovenske ple-
sne lige, trenutno na četrtem mestu v državi, 
takoj za tremi največjimi plesnimi klubi iz 
Ljubljane in Maribora. V letošnjem letu pa so 
bili kar trije plesni pari iz KPK Devžej uvr-
ščeni v državno reprezentanco A in B. V A 
državno reprezentanco standardnih plesov 
sta se uvrstila starejša mladinca Martin Sta-
nišič in Iza Sila, v B državno reprezentanco 
pa sta se uvrstila mlajšemladinska para Alen 
Štaleker in Suzana Krevh (sicer tudi aktual-
na državna prvaka v standardnih plesih) ter 
Lovro Jakopec in Gaja Šimič.

Koroški plesni klub Devžej

V Aktivne poči-
tnice pod okri-

ljem projekta Šport 
paše je bilo letos poleti 
vključenih 11 društev 
in klubov, ki so člani 

Športne zveze Slovenj Gradec. Pri njihovih 
aktivnostih so lahko kar nekaj tednov sode-
lovali šolski otroci in mladina; nekateri so 
začeli že junija, drugi so program potegnili 
celo do konca avgusta. Tenis klub 96 Slovenj 
Gradec je bil v Tenis centru Murko s poletno 
šolo tenisa odprt julija in avgusta, prav tako 
Atletski klub Slovenj Gradec na atletskem 
stadionu, Konjeniški klub Slovenj Gradec na 
jahališču v Mislinjski dobravi, Odbojkarski 
klub Slovenj Gradec pa z odbojko na mivki 
na igriščih na Legnu in v Starem trgu. Z ro-
kometno delavnico se je vključila Rokome-

tna šola Alena Mihalja (DRŠAM). Športno 
društvo Partizan je na Letnem kopališču in 
v Športni dvorani prirejalo razne igre z žogo, 
zabavne in družabne igre. Sodelovali so tudi 
Šahovski klub Slovenj Gradec, konjeniško 
društvo Cross Country Club Legen, Keglja-
ški klub Slovenj Gradec in Alpinistični klub 
Slovenj Gradec. Judo klub Slovenj Gradec je 
konec avgusta izpeljal poletno šolo juda na 
Kopah. Udeležba v kateremkoli športnem 
klubu ali društvu je bila brezplačna. »Špor-
tna zveza ponuja te programe v vseh poči-
tniških terminih. Največ otrok se vključuje v 
času zimskih počitnic, malo manj poleti, saj 
lahko gredo takrat tudi sami v naravo ali pa 
kam odpotujejo. A kljub temu so ti programi 
kar dobro obiskani,« je povedal prof. Viktor 
Sušec, strokovni delavec pri Športni zvezi 
Slovenj Gradec. (AP)

Otroci in mladina se udeležujejo 
programov Aktivne počitnice

Tri junijske tekme Športnega društva Invalid
Kegljači Športnega društva Invalid 

(ŠDI) iz Slovenj Gradca so se v za-
četku letošnjega junija odzvali povabilu 
Društva diabetikov na tekmo v kegljanju 
na 120 lučajev. Tokrat so se pomerili že 
osmič. Tekma je potekala zelo borbeno. Le-
tos so jo kegljači ŠDI izgubili s tesnim re-
zultatom, in sicer je bil končni rezultat 6:4 
oziroma 4338:4304, torej + 34 kegljev za 
društvo diabetikov. Pohvalo sta si zaslužila 
Jaka Cedula (596 kegljev) pri diabetikih in 
Alenka Garb (604 keglje) pri invalidih, saj 
sta dosegla odlična rezultata. 

Predsednik ŠD Invalid Tone Garb je 
povedal: “Do sedaj smo športniki 5 tekem 
zmagali in 2 zgubili, 1-krat je bilo neodloče-
no, diabetiki pa so 5 tekem izgubili, 2 zma-
gali in 1-krat igrali neodločeno. Ta tekma 
je bila 8. junija, na naslednji pa obljubljamo 
sladko maščevanje in zmago.” 

Člani ŠD Invalid so 16. junija 2012 prire-
dili že 45. športno zgodovinsko prireditev v 
spomin pohoda XIV. divizije na Štajersko. 
Sodelovale so ekipe iz ŠDI Maribor, MDI 
Radlje, MDI Velenje in domača iz ŠDI. V 
kegljanju − borbene igre in streljanju so tek-
movali za prehodni pokal. Pri streljanju so 
zmagali športniki iz MDI Velenje s 693 kro-
gi pred ŠDI s 662 krogi, pri kegljanju pa so z 
veliko razliko zmagali kegljači iz ŠDI s 582 
keglji pred MDI Radlje s 508 keglji. Skupni 
zmagovalci so postali športniki iz ŠDI Slo-
venj Gradec s 7 točkami pred MDI Velenje s 
5 točkami. “Ta prehodni pokal smo športni-
ki ŠD Invalid letos osvojili že 4 v presledkih 
in če nam uspe zmagati tudi drugo leto, ga 
bomo dobili v trajno last,” je povedal Garb. 

Kegljači ŠDI so se konec junija odzvali 
tudi na povabilo Društva invalidov na po-
vratno tekmo v kegljanju na 120 lučajev. 
Tudi to so zmagali, tokrat z rezultatom 8:2 

oziroma 4340:4164, torej + 176 kegljev za 
ŠDI. “Vso pohvalo si zaslužijo vsi, ki so ke-
gljali za ŠD Invalid, veliko uspehov jim kot 

predsednik želim še vnaprej,” zaključuje 
Tone Garb.

Ajda Prislan
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V vročih dneh se je na slovenjgraškem 
kopališču hladilo 300 kopalcev in 

več dnevno.

Kot je že v navadi iz preteklih let, smo tudi 
letos v sredini meseca junija, natančneje 16. 
6. 2012, otovorili kopalno sezono na Letnem 
kopališču Slovenj Gradec. V tem letu na ko-
pališču, razen nujnih vzdrževalnih del, ni bilo 
opravljenih večjih investicij, kot smo jih bili 
vajeni iz prejšnjih let. Kopalci so se lahko ob 
lepem vremenu kopali vsak dan od 10. do 22. 
ure, igrali odbojko na mivki ter se okrepčali v 

baru kopališča. V mesecu juniju ter juliju so 
bile na kopališču v okviru programov Hura 
prosti čas ter Zdrav življenjski slog za otroke 
MO Slovenj Gradec organizirane animacije 
z brezplačnim obiskom kopališča. V vročih 
dneh se je na kopališču hladilo 300 kopalcev 
in več dnevno. Vstopnina na kopališče je zna-
šala 2 EUR, s konzumacijo v baru kopališča 
1 EUR. Otroci do 6. leta starosti so imeli ob 
spremstvu odrasle osebe vstop brezplačen. 

15. avgusta je Mladinski kulturni center 
Slovenj Gradec priredil turnir v odbojki na 
mivki, 17. avgusta pa se je odvil Summer clu-
bing, ki je privabil okoli 500 gostov. Skozi ce-
lotno kopalno sezono je bilo prodanih nekaj 
manj kot 6000 vstopnic.  (BM)  

Letno kopališče 

Priprave športnikov in športnih 
ekip v Slovenj Gradcu

V Slovenj Gradcu je pobudnik pra-
znovanja Svetovnega dnevna tu-

rizma Srednja gostinsko turistična in 
lesarska šola. 

Svetovni dan turizma se vse od leta 
1980 praznuje 27. septembra. Generalna 
skupščina Svetovne turistične organiza-
cije pri Organizaciji združenih narodov 
je na ta dan leta 1970 sprejela svoj statut, 
hkrati pa datum sovpada s koncem glav-
ne turistične sezone na severni polobli in 
z njenim začetkom na južni. Namen pra-
znovanja je osveščanje o vplivu turizma 

na mednarodno skupnost in njene soci-
alne, kulturne, politične ter ekonomske 
vrednote.

V Slovenj Gradcu je pobudnik prazno-
vanja Svetovnega dnevna turizma že vrsto 
let Srednja gostinsko turistična in lesarska 
šola, ki v sodelovanju z Javnim zavodom 
SPOTUR vsakoletno organizira prireditev 
v mestnem jedru Slovenj Gradca. Dijaki 
turistične smeri na stojnicah predstavijo 
svoje aktivnosti ter organizirajo brezplač-
na turistična vodenja po mestnem jedru 
Slovenj Gradca. (ML)

Zanimivost: Svetovni dan turizma

Turistični utrip v Slovenj 
Gradcu v letu 2012

Na splošno lahko ugotovimo, 
da so turistični trendi na 

območju mestne občine Slovenj Gradec v 
letu 2012 pozitivni, kljub temu da v okviru 
obstoječih kapacitet še obstajajo rezerve. 
Upamo, da bo aktivna promocija turistične 
ponudbe tudi v prihodnje pozitivno vpliva-
la na turistične kazalnike.  

Po podatkih Statističnega urada je v pr-
vih petih mesecih leta 2012 (januar−maj) 
Slovenj Gradec obiskalo 3010 turistov, 
skupno pa so zabeležili 8579 nočitev (4977 
nočitev so ustvarili turisti iz tujine). To je 
skoraj 30 % več kot v letu 2011, ko je bilo v 
prvih petih mesecih zabeleženih 6700 noči-
tev. Če se bo tak trend letos nadaljeval oz. 
celo izboljšal, bi lahko do konca leta samo 
na območju Slovenj Gradca realizirali več 

kot 21000 nočitev. 
V Slovenj Gradcu razpolagamo s 402 

ležiščema v 146 sobah. V prvih petih me-
secih letošnjega leta so bile tako nočitvene 
kapacitete zasedene 14-%, povprečna doba 
bivanja pa je znašala 2,9 dni. Ti kazalniki 
so primerljivi s slovenskim povprečjem, pri 
čemer pa je rast števila nočitev na območju 
Slovenj Gradca krepko presegla povprečno 
rast nočitev v Sloveniji. V nastanitvenih ka-
pacitetah na Kopah je bilo v prvih 4 mesecih 
letošnjega leta zabeleženih 19273 nočitev, 
kar je za skoraj 2 % več kot v enakem lan-
skem obdobju. Zaradi aktivnejše promocije 
športnega turizma v povezavi z Mladinskim 
hotelom, nastanitvami na Kopah, atletskim 
stadionom, s Športno dvorano ter z drugimi 
športnimi kapacitetami je bilo v poletnih 
mesecih na pripravah večje število športni-
kov iz Slovenije in tujine. Tako so bile v me-
secih juliju in avgustu skoraj vse kapacitete 
na območju Slovenj Gradca polno zasedene.  

Poletni utrip v Slovenj Gradcu so zazna-
movale predvsem prireditve v okviru Slove-
njgraškega poletja na novi lokaciji na Trgu 
svobode, ki so bile letos še posebno dobro 
obiskane.  

Opažamo tudi povečan obisk enodnev-
nih izletnikov in organiziranih skupin. Sta-
tistično je ta obisk težje beležiti, navedemo 
pa lahko, da je samo letošnjo razstavo do-
mačih in umetnostnih obrti (aprila in maja) 
ter razstavo ročnih izdelkov društev invali-
dov obiskalo skoraj 9000 obiskovalcev. 

Turistično pisarno Slovenj Gradec v po-
letnih mesecih povprečno obišče 500 obi-
skovalcev mesečno, približno polovica jih 
je iz tujine. V letošnjem letu obiskovalci še 
vedno najbolj povprašujejo po možnostih 
za kolesarjenje in pohodništvo, pa tudi po 
prireditvah, ki se odvijajo v sklopu projekta 
Evropska prestolnica kulture. V turistični 
pisarni je obiskovalcem na voljo propagan-
dni material za celo Koroško ter pestra po-
nudba spominkov in izdelkov domačih in 
umetnostnih obrti. 

Marija Lah,
 JZ Spotur

V letu 2012 se beleži rekordno število 
športih ekip in posameznikov, ki so 

se v Slovenj Gradcu pripravljali na prihaja-
jočo sezono, na velika športna tekmovanja 
ali se udeležili tekmovanj in turnirjev v na-
šem mestu. 

V Slovenj Gradec predvsem v poletnem 
času že vrsto let prihajajo na priprave različ-
ne športne ekipe tako iz Slovenije kot tujine. 
V zadnjem obdobju, s pridobljenimi novimi 
športnimi objekti v mestu in novimi name-
stitvenimi kapacitetami ter z načrtnim pri-
vabljanjem športnikov in ekip k nam, pa je 
le-teh vedno več. Vse več pa je tudi organi-
ziranih kvalitetnih mednarodnih športnih 
tekmovanj in turnirjev. 

 V našem mestu ob reki Mislinji se je od 
slovenskih ekip na evropsko mladinsko pr-
venstvo v nekaj sklopih od marca do julija 
tako pripravljala mladinska izbrana vrsta 
rokometašev, ki so kasneje v glavnem tur-
škem mestu Ankari osvojili odlično 3. me-
sto, prav tako pa se je pripravljala kadetska 
rokometna reprezentanca. 

Več kot tri tedne priprav za nastop na 
evropskem prvenstvu je pri nas opravila 
tudi slovenska košarkarska reprezentan-
ca kadetinj in kadetov ter mladincev, ki so 
igrali prijateljske tekme s sovrstniki iz Tur-
čije ter Bosne in Hercegovine. Obiskali so 
nas tudi atleti iz Vrhnike. Odvil se je košar-
karski kamp Primafoto za mlajše s prek 100 
udeleženci … 

 Od tujih športnikov velja omeniti pred-
vsem članske nogometne ekipe, kot so pr-
voligaška ekipa Borca in drugoligaška ekipa 
Indžija iz Srbije ter bosanski prvoligaš − 
ekipa NK Borac iz Banje Luke, ki so tu opra-
vili svoj sklop priprav in odigrali tudi nekaj 
prijateljskih tekem. Pri nas so bili tudi: ro-
kometaši, in sicer romunska članska ekipa 
iz Constante, ki igra v Evroligi, in mlajše 
selekcije rokometnih klubov Rukobel in Cr-
vena zvezda iz Srbije, članice odbojkarskega 
kluba iz Bal na Hrvaškem, srbske odbojka-
rice iz Stare Pazove ter judoisti iz Ukrajine. 

V Slovenj Gradcu so se oziroma se bodo v 

letošnjem letu odvili trije večji mednarodni 
športni dogodki. 

9. 6. 2012 se je pod okriljem Atletske 
zveze Slovenije in Atletskega kluba Slovenj 
Gradec na novozgrajenem atletskem stadi-
onu odvil mednarodni atletski četveroboj. 
Svoje sposobnosti so v mladinski konkuren-
ci tako pokazali atleti s Češke, Hrvaške, z 
Madžarske in iz Slovenije ter na našem sta-
dionu poskušali doseči normo za nastop na 
prihajajočem mladinskem svetovnem pr-
venstvu, ki se je odvilo v Barceloni. V času 
od 16. do 19. avgusta je Slovenj Gradec gostil 
košarkarske ekipe do 14. leta starosti. Pod 
okriljem Košarkarske zveze Slovenije in ob 
pomoči JZ Spotur se je odvil 8. košarkarski 
turnir Slovenia Ball, na katerem je nastopi-
lo 13 ženskih in moških ekip s Hrvaške, iz 
Makedonije, Izraela, Španije, Rusije, z Ma-
džarske in iz Slovenije. V sklopu turnirja je 
Košarkarska zveza organizirala tudi trener-
ski seminar, katerega so se udeležili košar-
karski trenerji iz celotne Slovenije. 21 in 22. 
novembra je na sporedu še 7. mednarodni 
turnir v judu Koroška open 2012, na kate-
rem organizator Judo klub Acron Slovenj 
Gradec pričakuje okoli 500 mladih tekmo-
valcev iz okoli 20 držav. 

Vse omenjene ekipe in športniki so na-
stanjeni v novozgrajenem in v mesecu mar-
cu 2012 odprtem Hostlu Slovenj Gradec, 
Hotelu Vabo v mestnem jedru Slovenj Grad-
ca, Hotelu Lukov Dom, Planinskem domu 
Partizanka na Kopah ter trenirajo v Špor-
tnem centru Slovenj Gradec (Športna dvo-
rana, atletski stadion, nogometno igrišče), 
telovadnici Gimnazije in Srednje zdravstve-
ne šole, telovadnici Ekonomske šole in telo-
vadnici Prve osnovne šole Slovenj Gradec. 

Slovenj Gradec je priljubljeno mesto za 
priprave športnikov predvsem zaradi pri-
jetne klime, kvalitetnih športnih objektov, 
neposredne bližine namestitvenih kapaci-
tet in športnih objektov, odlične hrane ter 
splošnega gostoljubja, ki ga pri nas doživijo 
športniki. 

 Borut Marošek, 
JZ Spotur 

V letos prenovljeni rojstni hiši Huga Wolfa je zaži-
vel muzej, posvečen spominu na skladatelja.

Mladinski hotel na Ozarah je bil letos poln mladih športnikov iz različnih držav.
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Na Drugi osnovni šoli Slovenj Gradec 
bomo v soboto, 22. septembra 2012, 

ob 17. uri v Športni dvorani Vinka Canjka 
obeležili 20. obletnico obstoja. Na priredi-
tvi bo sodelovala večina učencev iz central-
ne in podružnične šole. Vabljeni! 

Še nekaj posebnosti o nas. 
Naša šola je bila prva novozgrajena šola v 

samostojni Sloveniji leta 1992. 
Naši učenci pridobivajo znanje od 1. do 9. 

razreda na centralni šoli v Slovenj Gradcu in 
od 1. do 6. razreda na podružnični šoli Pa-
meče - Troblje. 

Vključeni smo v mednarodni projekt 
Zdrava šola, v katerega smo bili leta 1992 
izbrani kot pilotska šola poleg 11 šol v Slo-
veniji. V okviru svojega izobraževalnega 
programa dajemo poudarek učenju zdravih 
življenjskih navad. 

Smo modelna FIT šola v okviru FIT Slo-
venija. V okviru učnih načrtov vključujemo 

posebne gibalne vsebine, ki učencem omo-
gočajo spoznavanje gibanja preko igre ter 
krepijo njihovo samopodobo in samozavest. 

Trenutno sodelujemo v projektu SIMOS 
3, kjer učenci izboljšujejo bralno pismenost 
s pomočjo računalnika. 

Februarja 2011 smo prejeli priznanje 
Blaža Kumerdeja za leto 2010 za odlično 
partnerstvo pri razvoju in uvajanju novosti 
v vzgojno-izobraževanih ustanovah v sode-
lovanju z Zavodom RS za šolstvo. 

V mesecu juniju 2012 smo pridobili na-
ziv Kulturna šola in ga moramo potrjevati 
do leta 2015. Znani smo po izjemnih kul-
turnih prireditvah naših učencev, ki jih s 
pomočjo mentorjev soustvarjajo: recitator-
ska skupina, trije otroški in en mladinski 
pevski zbor, dve folklorni skupini ter in-
strumentalisti.  

Pri nas se odvija tudi veliko kulturnih in 
športnih dogodkov na občinski in regijski 

ravni − od revij otroških in mladinskih pev-
skih zborov, instrumentalnih koncertov, do 
športnih tekmovanj na občinski, regijski in 
celo državni ravni. V oktobru 2012 bo pri 
nas potekalo tudi državno atletsko tekmo-
vanje osnovnih šol. Za organizacijo nas je 
prosila Atletska zveza Slovenije, saj so bili 
z našo organizacijo enakega tekmovanja v 
letu 2011 izjemno zadovoljni.  

Imamo delaven, strokoven ter povezan 
učiteljski zbor z ostalimi delavci šole. 

Imamo izjemne učence, ki so se pripra-
vljeni učiti na različne načine. 

Imamo starše, ki dobro sodelujejo z nami 
in so v oporo svojim otrokom.  

Naši uspehi so plod povezanosti in sode-
lovanja učiteljev, učencev, staršev ter lokal-
ne skupnosti. 

Ponosni smo na svoje dosežke zadnjih 
20 let! 

 Nada Duler, ravnateljica 

Praznujemo 
20. rojstni dan

Druga OŠ Slovenj Gradec

Šolski center Slovenj Gradec ima za 
sabo dolgoletno tradicijo kakovo-

stnega in v regijske potrebe usmerjenega 
izobraževanja. Dokaz uspešnega dela so 
številni uspehi naših maturantov in diplo-
mantov tako na študijski poti kot v poklicni 
karieri. Tudi po reorganizaciji ostaja naše 
osnovno vodilo za prihodnost usmerjenost 

v zagotavljanje kakovostnega izobraževanja 
ob sodobnih metodah učenja in poučevanja 
z željo zagotoviti čimbolj uporabna znanja 
našim maturantom in diplomantom.  

Izobraževalna ustanova s tradici-
jo 

Zametki sedanjega centra segajo v leto 
1960, ko je bila ustanovljena Srednja eko-
nomska šola Slovenj Gradec, ki se je kasneje 
preoblikovala v Srednjo šolo Slovenj Gradec. 
Leta 1996 je bil s preoblikovanjem takratne 
Srednje šole Slovenj Gradec ustanovljen Šol-
ski center Slovenj Gradec s 4 srednješolskimi 
organizacijskimi enotami. Leta 2000 je bila 

v okviru Šolskega centra ustanovljena Višja 
strokovna šola kot samostojna organizacijska 
enota. V letu 2007 se je k Šolskemu centru 
priključila še Srednja šola Muta, ki obstaja že 
vse od leta 1960. V Šolskem centru Slovenj 
Gradec so do reorganizacije delovale nasle-
dnje šole: Srednja ekonomska šola, Srednja 
zdravstvena šola, Srednja gostinsko turistič-
na in lesarska šola, Gimnazija, Srednja šola 
Muta in Višja strokovna šola. 

Vsaka reorganizacija je pomenila izziv 
in le s skupnim delom prav vseh zaposlenih 
nam je uspelo iz posamezne reorganizaci-
je potegniti le najboljše, kar se je odražalo 
v skupnih uspehih dijakov, zaposlenih in v 
zadovoljstvu okolja, delodajalcev in staršev. 
Temu bomo sledili tudi v reorganizaciji, ki se 
je pričela z novim šolskim letom. 

Reorganizacija Šolskega centra 
Slovenj Gradec v letu 2012

 S 1. septembrom 2012 je v okviru Šolskega 
centra oblikovana nova šola kot samostojna 
organizacijska enota, to je Srednja šola Slo-
venj Gradec in Muta. V novi šoli so združeni 
prav vsi predhodno obstoječi vzgojno-izobra-

ževalni programi Srednje ekonomske šole, 
Srednje gostinsko turistične in lesarske šole 
ter Srednje šole Muta. Izobraževanje po po-
sameznih programih bo potekalo v istih pro-
storih kot do sedaj in na istih lokacijah. Za 
v. d. ravnatelja Srednje šole Slovenj Gradec in 
Muta je imenovan gospod Bernard Kresnik, 
dosedanji ravnatelj Srednje ekonomske šole. 
Delo v okviru nove šole bo tudi v prihodnje 
potekalo v tesnem sodelovanju med zaposle-
nimi, dijaki, starši, delodajalci in okoljem. Vsi 
dijaki, ki ste se vpisali v posamezne programe 
povezanih šol v novo srednjo šolo, ste s 1. sep-
tembrom postali dijaki Srednje šole Slovenj 
Gradec in Muta. 

 Šolski center Slovenj Gradec bo tako od-
slej povezoval Srednjo šolo Slovenj Gradec in 
Muta, Srednjo zdravstveno šolo, Gimnazijo 
in Višjo strokovno šolo. Prepričani smo, da 
bodo tudi v prihodnje naši dijaki in študenti 
uspešni, tako kot so bili ob zaključku šolske-
ga in študijskega leta uspešni naši maturanti 
in diplomanti. Vsem dijakom in študentom 
želimo uspešen začetek šolskega in študijske-
ga leta.

Gabrijela Kotnik, direktorica ŠCSG

Reorganizacija – nov 
izziv za novo šolsko leto 

Šolski center Slovenj Gradec 

21. septembra 2012 bo na 
Prvi osnovni šoli Slo-

venj Gradec, nosilki Unesco središča za 
Koroško, vrata odprl že 14. tradicionalni 
Mirovniški festival, ki bo letos potekal pod 
naslovom Osvobodimo energijo. Udeležen-
ce vseh generacij bo nagovarjal o pomenu 
obnovljivih virov energije in medgeneracij-
skega povezovanja. 

 Sodobna družba terja in hkrati uvaja 
vedno več sprememb v vsakdanje življenje. 
Tudi šole pri tem niso nobena izjema. Ena iz-
med možnosti druženja in spoznavanja raz-
ličnih metod ter pristopov so tudi projekti, 
v okviru katerih potekajo izmenjave mnenj 
učiteljev in učencev. 

 Na Prvi OŠ Slovenj Gradec se tudi leto-
šnje leto pripravljamo na Mirovniški festival 
– nacionalni projekt Prve osnovne šole Slo-
venj Gradec, na katerem sodelujejo učenci in 
učitelji številnih Unesco šol iz Slovenije in tu-
jih »pobratenih« mest. K sodelovanju bomo 
med drugim povabili tudi učence in njihove 
mentorje iz Srbije (Gornji Milanovac), ki so 
že v preteklih letih poskrbeli za prijetno dru-
ženje vseh nas in pripomogli k prepoznavno-
sti svoje kulture tudi pri nas. 

 Prva OŠ Slovenj Gradec je nosilka Unes-
co središča za Koroško že od leta 2005. Pro-
jekt mirovniškega tabora sicer tradicionalno 
poteka v mesecu oktobru, vendar bomo letos 
naše mirovniške aktivnosti časovno umesti-
li v okvir praznovanja občinskega praznika; 
tabor bo tako izveden 21. in 22. septembra, 
organizacijske priprave na šoli pa so stekle 
že v mesecu maju. Cilj projekta je, da v so-
delovanje vključimo ljudi vseh starosti z raz-
ličnimi izkušnjami in pogledi na svet, da lju-
dem približamo pomen sožitja z naravo, da 

se učimo drug od drugega in hkrati tkemo 
prijateljske vezi. 

 Razpisali smo interni šolski natečaj za 
najbolj izviren naslov projekta v okviru dveh 
tematskih sklopov – MEDGENERACIJ-
SKEGA POVEZOVANJA in TRAJNOSTNE 
ENERGIJE; naslov so lahko učenci oblikova-
li posamezno ali kot skupina. Komisija se je 
odločila za zanimivo in izvirno misel učen-
cev 3. a-razreda pod vodstvom učiteljice Ma-
rijane Habermut OSVOBODIMO ENERGI-
JO. Zaposleni na šoli verjamemo, da se bodo 
znotraj zanimive teme našli tako učenci naše 
šole kot tudi gostje, vključno s tistimi naj-
mlajšimi, ki bodo tako ali drugače ustvarjali 
in podrobneje razmišljali o pomembnosti 
našega življenja.  

 V dvodnevnem projektu bodo tako po-
tekale številne delavnice, v katerih bodo 
sodelovali vsi naši učenci, učitelji in gosti. 
Področja dejavnosti v delavnicah pa bodo 
naslednja: energija, medgeneracijsko pove-
zovanje, hiša prihodnosti, veter v jadra, ob 
bistrem potoku je mlin, ti si moje sonce itd. K 
sodelovanju v delavnicah smo povabili tudi 
zunanje sodelavce, strokovnjake na določe-
nih področjih. 

 S posebno točko Prve OŠ Slovenj Gra-
dec, pripravljeno posebej za festival, se bomo 
predstavili tudi na mestnem trgu. Opis točke 
naj zaenkrat ostane skrivnost, v vsakem pri-
meru pa 21. septembra vsi vabljeni na mestni 
trg, kjer si boste lahko ogledali nastop naših 
učencev v polnem sijaju! 

 Posebej smo poskrbeli tudi za naše mlade 
goste iz tujine, ki bodo skupaj z gostiteljem z 
naše šole preživeli dva nepozabna dneva, noč 

zadnjega dne pa bodo dočakali kar na naši 
šoli ob bralnem večeru. 

 Z različnimi aktivnostmi v okviru Mi-
rovniškega festivala bi radi mlade soočili 
s pomenom obnovljivih virov energije in 
medgeneracijskega povezovanja ter jih tako 
pripravili do tega, da se do sveta okrog sebe 
– tako narave kot družbe – vedejo odgovor-
no. Prijateljstvo, druženje in spoznavanje 
drugačnosti so vrednote, ki jih je vredno 
spoštovati in razvijati. Ob tem spoznavamo 
drug drugega in pripomoremo k širjenju po-
zitivnih vrednot. 

  Valerija Belaj, 
vodja nacionalnega projekta na Prvi OŠ 

Slovenj Gradec 

Osvobodimo energijo! 
Prva OŠ Slovenj Gradec 
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Srednja ekonomska šola – 
pomežik s Štibuha

Spet ta čas! Prehojena pot, še 
ena generacija mladih je od-

šla z Ekonomske, z nami pa že nova … sveži 
obrazi na naših šolskih hodnikih. In prav ta 
raznovrstnost, recimo temu posebnost, vsa-
ke generacije znova in znova ostri posnetke 
vsakokratnega šolskega leta in jim daje lepše 
obrise.

Pomembni smo ljudje – dijaki, učitelji, 
starši; vsak v svoji vlogi, s svojimi nalogami in 
pravicami, z osebnostjo in vrlinami, znanjem 
in veščinami. Vsak s svojo drzno ptico sanj, z 
razprtimi krili in načrtom poleta. Program 
našega skupnega poleta 2011/12 je bil izjemno 
širok in se ne da opisati v kratkem sestavku.

Vendarle pa velja izpostaviti redko ptico 
in posebej uspešno letalko v naši jati. Gre za 
dijakinjo Zalo Naglič, maturantko, ki je na 
poklicni maturi dosegla najvišje število točk 
in si s tem prislužila naslov − zlata maturant-
ka. S široko razprtimi krili in širino svojega 
pogleda je pokazala pot, pot do cilja. Kitajski 
pregovor pravi: Učitelj lahko odpre vrata, a 
vstopiti mora vsak sam. S svojim trudom, z 
vztrajnostjo in s pogumom je Zala uspešno 
prestopila prag zrelosti. Na Ekonomski smo 
veseli, da smo ji pri tem stali ob strani.

Srednja zdravstvena šola

Kot vsaka druga predstavlja tudi naša šola 
zelo dinamičen prostor, v katerem so glavni 
igralci dijaki in učitelji. Ti so med sabo neiz-
bežno povezani in odvisni drug od drugega, 
med njimi pa se ravno zavoljo tega oblikujejo 
posebni vzajemni odnosi. Kadar se energi-
je akterjev ujamejo, so rezultati dela obojih 
odlični.

V šolskem letu 2011/12 nam je na Srednji 
zdravstveni šoli Slovenj Gradec uspelo prav 
to, zaradi česar smo lahko upravičeno zado-
voljni z rezultati poklicne mature. Pohvalimo 
se lahko z 98-odstotnim uspehom in dvema 
zlatima maturantkama, ki ju na kratko tudi 
predstavljamo.

Marjetka Kert, dijakinja Srednje zdra-
vstvene šole Slovenj Gradec, doma iz Šen-
tanela, je bila vsa štiri leta odlična učenka. 

Sodelovala je na številnih šolskih, regijskih 
in državnih tekmovanjih ter osvojila več bro-
nastih in srebrnih priznanj iz znanja mate-
matike, znanja o sladkorni bolezni ter drugih 
strokovnih področij. Tri leta je bila predse-
dnica razredne skupnosti, kot navdušena 
pevka je bila aktivna tudi v različnih pevskih 
zborih v svojem kraju. Zrelostni izpit – po-
klicno maturo – je opravila z vsemi možnimi 
točkami (23 točk) in je v ponos razredničarki 
Darji Skutnik ter celotni Srednji zdravstveni 
šoli Slovenj Gradec. Sošolci iz A-oddelka so 
kot njeno največjo odliko izpostavili nesebič-
no pomoč, ki jim jo je pri učnih in drugih te-
žavah s svojim znanjem nudila vsa štiri leta.

Slavica Todorović iz Črne na Koroškem je 
Srednjo zdravstveno šolo Slovenj Gradec pri-
čela obiskovati v šolskem letu 2008/09. Raz-
porejena je bila v oddelek zdravstvene nege, 
ki ga je vsa štiri leta vodila kot predsednica 
razredne skupnosti in aktivno pomagala ra-
zredničarki Ireni Matko pri razrednih oprav-
kih. Zgledno je obiskovala pouk, sodelovala 
v vseh obveznih in izbirnih šolskih aktivno-
stih ter tako pripomogla k pozitivni klimi 
v razredu. Vsa štiri leta je dosegala odličen 
uspeh in sočasno aktivno sodelovala na raz-
ličnih interesnih in strokovnih področjih ter 
prejela številna priznanja (bronasto prizna-
nje za uspeh na tekmovanju Matematični 
kenguru v letih 2008/09, 2009/10, 2011/12; 
srebrno priznanje za uspeh na tekmovanju 
Matematični kenguru leta 2008/09; bronasto 
Cankarjevo priznanje leta 2011/12; bronasto 
priznanje na X. državnem srednješolskem 
tekmovanju mladih zgodovinarjev itd.). Po-
leg naštetega je tri leta skupaj s svetovalno 
službo aktivno sodelovala pri promociji po-
klica srednje medicinske sestre oz. progra-
mov zdravstvene nege po osnovnih šolah in 
na informativnih dnevih.

Zlati gimnazijci

Med osemdesetimi maturanti 13. genera-
cije dijakov Gimnazije Slovenj Gradec so na 
spomladanskem roku splošne mature 2012 
spričevalo s pohvalo dosegli trije.

Ana Bertoncel je doma v Dravogradu. Je 
dijakinja, ki je kljub intenzivnemu udejstvo-
vanju v atletiki vsa štiri leta dosegala tudi 
odličen uspeh v šoli. Na srednješolskih dr-
žavnih tekmovanjih je osvojila 4 srebrna in 
bronasta priznanja iz biologije in kemije. Kot 
dijakinja evropskega oddelka je sodelovala v 
mednarodni izmenjavi naših dijakov v Gor-
njem Milanovcu v Srbiji, bila je tudi del eki-
pe, ki je leta 2010 gostila dijakinjo z Japonske, 
leta 2011 pa je sodelovala v Myoku na slove-
snosti ob desetletnici sodelovanja med Slo-
venj Gradcem in tem pobratenim mestom. 

Ana je nedvomno 
ena izmed tistih 
dijakinj, ki nas je 
vedno znova razve-
seljevala s svojo srč-
nostjo, nasmejano-
stjo, odgovornostjo 
in prizadevnostjo. 
Vpisala se je na Me-
dicinsko fakulteto 
Univerze v Ljubljani.

Tamara Šuc prihaja z Brdinj. Poleg vidno 
izstopajočih lastnosti, kot so marljivost, na-
tančnost in skrbnost, nosi Tamara v sebi iz-
jemno zanimanje za tuje jezike. Na srednje-
šolskih državnih tekmovanjih je osvojila 3 
srebrna in bronasta priznanja iz nemščine. 
Ob šolskem delu, v katerega je vlagala veliko 
časa in truda, Tamara ni nikoli pozabila na 
svoje interese. Je dijakinja, ob kateri zaža-

ri estetski čut; obožuje tudi petje in risanje. 
Kot dijakinja evropskega oddelka je sodelo-
vala v mednarodni izmenjavi naših dijakov v 
Gornjem Milanovcu v Srbiji. Vpisala se je na 
Medjezikovne študije – nemščina na Filozof-
ski fakulteti Univerze v Mariboru.

Marko Panjek živi v Slovenj Gradcu. Že 
od vstopa v srednjo šolo je eden izmed na-
ših najuspešnejših dijakov. Vsa štiri leta je 
dosegal odličen uspeh, tako profesorje kot 
sošolce pa je presenečal in navduševal tudi 
s svojo odličnostjo ter logično-analitičnim 
razmišljanjem, predvsem pri naravoslovnih 
predmetih. Na srednješolskih državnih tek-
movanjih je osvojil neverjetnih 36 zlatih, sre-
brnih in bronastih priznanj iz fizike, kemije, 
matematike, geografije in logike. Marko je s 
pripravljenostjo za sodelovanje, z marljivo-

stjo in iznajdljivostjo ter bogatim znanjem s 
področja tehnologij pomembno zaznamoval 
tudi obšolsko delo v Gimnaziji. Vsa štiri leta 
šolanja je bil nepogrešljiv član tehnične ekipe 
številnih projektov in prireditev, ki so pote-
kali v okviru šole. Kot dijak evropskega od-
delka je sodeloval v mednarodni izmenjavi v 
Gornjem Milanovcu v Srbiji, leta 2010 je go-
stil dijakinjo z Japonske, leto kasneje pa so-
deloval na slovesnosti ob desetletnici sodelo-
vanja med pobratenima mestoma v Myoku. 
V šolskem letu 2011/2012 je zaradi izjemnih 
dosežkov in vsestranske angažiranosti postal 
tudi prejemnik nagrade Gimnazije Slovenj 
Gradec. Vpisal se je na Fakulteto za elektro-
tehniko Univerze v Ljubljani.

Srednja šola Muta

Šolsko leto 2011/2012 so na Srednji šoli 
Muta zaznamovali številni uspehi naših di-
jakinj in dijakov. V poseben ponos pa nam je, 
da sta dve naši dijakinji dosegli velik uspeh 
tako v razredu kot pri poklicni maturi.

Ana Strgar in Sandra Rotovnik sta bili vsa 
štiri leta odlični dijakinji programa Predšol-
ska vzgoja, poklic vzgojiteljica predšolskih 
otrok, in nazadnje postali tudi zlati matu-
rantki. Vsa šolska leta sta bili dejavni v ra-
znih projektih in izvenšolskih dejavnostih.

Bernard Kresnik, Blaž Šušel, Mojca 
Čerče in Bogomir Likar

Ponosni na svoje zlate maturante
Šolski center Slovenj Gradec 

Podelitev spričevala zlati maturantki Zali Naglič, 
9. 7. 2012

Dijakinje Srednje zdravstvene šole Slovenj 
Gradec s plaketo Mestne Občine Slovenj Gradec, 
ki so bile odlične vsa 4 leta. Od leve proti desni 
stojijo: Slavica Todorović (4. D), Tjaša Plemen (4. 
B), Marjetka Kert (4. A).

Ana  Bertoncel

Podelitev spričevala Tamari Šuc

Podelitev spričevala Marku Panjku

3. z leve je Sandra Rotovnik, 8. z leve pa Ana Strgar
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Mladinski kulturni center 
Slovenj Grade je izpeljal 

neformalno izobraževanja, ki je poteka-
lo v okviru programa EU Youth in action 
(Mladi v akciji) in ob podpori zavoda MO-
VIT, ki izvaja naloge Slovenske Nacionalne 
agencije v okviru programa Evropske unije 
na področju mladine. Z enim od delovnih 
ciljev − povečati ozaveščenost udeležencev 
in potencial prostovoljstva kot orodja mla-
dinskega dela in orodja za mlade z manj 
priložnostmi − je v mladinskem hotelu 
in na Ekološki turistični kmetiji Lešnik v 
Golavabuki zato 8 dni bivalo 31 mladih iz 
dvanajstih držav.  

Čeprav se zdi koncept prostovoljstva in 
prostovoljnega dela na prvi pogled zelo oči-
ten za vsakogar, ki je aktivno vključen v 
mladinsko delo, praksa kljub temu kaže, da 
se večina potencialov prostovoljstva zapravi, 
ker organizacije ne vedo, kako se dela z nji-
mi in kako je to sodelovanje koristno za obe 
strani, saj lahko dolgoročno vpliva za zapo-
sljivost mladih v mladinskih institucijah in 
izven njih. Te problematike se v Mladinskem 
kulturnem centru Slovenj Gradec zelo do-
bro zavedajo, zato so pripravili mednarodno 
usposabljanje za mladinske delavce na po-
dročju prostovoljstva z delovnim naslovom 
Multipliers of volunteer management, ki je 
potekalo med 21. in 29. julijem. 

Mitja Javornik, koordinator projekta v 
Slovenj Gradcu, je v času usposabljanja pove-
dal: “Iščemo odgovore na vprašanja, kot sta 
na primer, kako privabiti mlade, da bodo ak-
tivni v svojih organizacijah kot prostovoljci, 
ali kako jih usmeriti in motivirati, da nasploh 
pomagajo svoji lokalni skupnosti. Udeležen-
ci iz različnih držav se tukaj spoznavajo med 
sabo in izmenjujejo izkušnje z dela v svojih 
domačih organizacijah. Na tradicionalnem 
slovenskem večeru na kmetiji Lešnik smo 
jim predstavili tudi slovensko kulturo in na-
stopili sta dve lokalni glasbeni skupini. Film 
Kekec smo si ogledali z angleškimi podna-
pisi, gospodinja pa nam je pripravila pristne 
domače stoletja stare jedi iz Golavabuke. In 
še marsikaj drugega počnemo, med drugim 
gremo še višje na Pohorje, pa namizni tenis 
igramo v tej prečudoviti osvežujoči naravi. 
Predvsem pa se pogovarjamo o prostovolj-
stvu in izmenjujemo izkušnje.”  

Posebni cilji usposabljanja 
Cilji so bili sledeči:
•	ustvariti prostor za razmislek o pomenu 

prostovoljstva na evropski, nacionalni, lo-
kalni in osebni ravni in poklicnih podro-
čjih ter ustvariti skupne standarde o tem, 
kaj pomeni kakovostno prostovoljno delo; 

•	ustvariti akcijski načrt za izvajanje prosto-
voljskega sistema upravljanja v organizaciji; 

•	razpravljati o izzivih prostovoljnega dela v 

programskih državah in ostalih partner-
skih državah ter izzivih prostovoljstva, ki 
vključujejo prostovoljce z manj priložnost-
mi; 

•	spodbuditi partnerstva za vzpostavljanje in 
povezovanje med udeleženci na področju 
prostovoljstva med programskimi država-
mi ter državami Vzhodne Evrope in Kav-
kaza ter ustvariti prostor za razvoj bodočih 
idej sodelovanja (v okviru programa YiA). 

Usposabljanje je bilo odlično izpeljano, 
udeleženci pa zelo zadovoljni. 

V Slovenj Gradcu je sodelovalo 24 udele-
ženk in udeležencev iz 12 držav (Armenije, 
Azerbajdžana, Bolgarije, Latvije, Moldavi-
je, Gruzije, Portugalske, Turčije, Ukrajine, 
Italije, Francije in Slovenije) ter trije trener-
ji (Iewa iz Latvije, Dragan iz Makedonije in 
Guri iz Gruzije). Organizacijsko ekipo MKC 
Slovenj Gradec so sestavljali koordinator 
projekta Mitja Javornik, Matej Nabernik, 
Špela Škodnik in Neža Kos. 

Del usposabljanja je potekal v MKC Slo-
venj Gradec, del pa na Ekološki turistični 
kmetiji Lešnik. Udeleženci so bili navdušeni 
nad slovenjgraškim centrom, samim mestom 
Slovenj Gradec in njegovimi prebivalci, kme-
tijo Lešnik ter Slovenijo nasploh. 

Iewa, trenerka, ki je prišla iz Latvije, je po-
vedala, da je bila zelo prijetno presenečena, 
saj ima Mladinski kulturni center v Slovenj 
Gradcu popolnoma vse, o čemer lahko le 
sanjaš. “Delala sem treninge v različnih dr-
žavah, a nisem imela tako dobrih pogojev: 
odlično sobo za seminarje, prijetno spalnico, 
mir in tišino ter najpomembnejše − simpa-
tično domačo delovno skupino, ki je bila ve-
dno na razpolago za podporo. Tudi tukaj na 
Ekološki turistični kmetiji Lešnik je odlično, 
ker lahko vidimo, kako izgleda tradicionalna 
kmetija, hkrati pa imamo zelo kreativno at-
mosfero v prostorih in zunaj, kar nam prina-
ša veliko idej. Ni tako, kot bi sedeli na kakšni 
dolgočasni fakulteti, v šoli, ampak prostor 
veliko pomaga,” je bila zadovoljna. 

Tudi programski del je v celoti zadovoljil 
pričakovanja udeležencev iz drugih držav. 
Zagotovili so, da v svoje organizacije odha-
jajo z veliko novimi znanji in idejami, kako 

mladim približati prostovoljstvo in jih akti-
virati za prostovoljne aktivnosti tako na lo-
kalni kot na globalni ravni. 

Udeleženci so bili vključeni tudi v lokalno 
okolje, morali so raziskati del kulture, zgodo-
vine. Ena od nalog je bila, da so nenapoveda-
no vstopili v slovensko hišo in se pogovarjali 
s stanujočimi v njej, na primer o tem, kakšna 
je pri njih delitev vlog, kaj delajo moški, kaj 
ženske. “Tako smo srečali mnogo naključ-
no izbranih domačinov − slovenjgraških 
“zvezd”, ki so se bili večinoma pripravljeni 
pogovarjati. Sam sem zelo presenečen, da so 
bili toliko na voljo. Slovenj Gradec namreč 
ni znan kot turistično mesto, vanj ne prihaja 
mnogo tujcev, a so bili ti domačini v našem 
primeru zelo prijazni in odprti,” je bil navdu-
šen Mitja.  

Tudi trenerji in organizatorji so prepriča-
ni, da je projekt mednarodnega usposablja-
nja za mladinske delavce na področju prosto-
voljstva v celoti uspel. “Udeleženci so odnesli 
mednarodno izkušnjo, spoznali so veliko 
prijateljev različnih ver in kultur. Dve dekleti 
med nami sta te dni imeli Ramadan, ki sta se 
ga držali, nista nič jedli, a sta normalno sode-
lovali in bili aktivni kot mi. Vsi udeleženci so 
dobili izkaz, neformalno spričevalo, na ka-
terega so si zapisali, kaj so pridobili, kakšna 
znanja, kaj so se novega naučili, kaj menijo, 
da so se drugi naučili od njih in kaj so se oni 
naučili od drugih,” je povedal Mitja. 

Siranuš je prišla iz mesta Gyumri, druge-
ga največjega mesta v Armeniji, kjer tempe-
rature pozimi padejo do –41˚ C, poleti pa na-
rastejo do +36˚ C, in tudi njej je bilo v Slovenj 
Gradcu zelo všeč. “Bila sem tudi v Franciji, 
a v mestu. Morali smo hoditi delat iz enega 
dela mesta v drugega, kar ni pomagalo ustva-
riti dobre skupine. Nismo bili ustvarjalni. Če 
smo imeli čas, smo se raje ustavljali v trgovi-
nah in se fotografirali pred velikimi stavba-
mi. Tako se z drugimi udeleženci nismo mo-
gli spoznati in spoprijateljiti. Zato so takšna 
mesta, kot tu v Slovenj Gradcu in na kmetiji 
Lešnik, boljša za lažje vzpostavljanje stikov 
med ljudmi. Ta trening tukaj je ustvaril neko 
mrežo informacij in znanj o prostovoljstvu, 
je pa tudi omogočil spoznavanje različnih 
narodov, kultur udeležencev iz različnih dr-
žav in sodelovanje. Delili smo si izkušnje,” je 
zaključila zelo simpatična Armenka. 

To je bil prvi projekt mladinskega usposa-
bljanja, ki se je kdajkoli odvijal na Koroškem 
v okviru programa MVA. Sledila je mladin-
ska izmenjava Re-cycle your mind, ki se je 
v Slovenj Gradcu odvijala od 18. 8. do 26. 8. 
2012, naslednje leto pa namerava Mladinski 
kulturni center Slovenj Gradec gostiti pro-
stovoljca, ki bo v MKC-ju deloval v okviru 
akcije Evropska prostovoljna služba. 

 Matej Nabernik, Mitja Javornik in 
Ajda Prislan 
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Mednarodno usposabljanje za mladinske 
delavce na področju prostovoljstva
Multipliers of volunteer management

Glavni cilj usposabljanja je bil po-
večati ozaveščenost glede vpra-

šanja enakosti med spoloma na različ-
nih področjih. 

V mesecu juniju sem se udeležil mla-
dinskega usposabljanja na temo spolne 
diskriminacije, ki je potekalo v mestu 
Dilijan v Armeniji. Projekt je potekal v 
okviru programa Mladi v akciji, kate-
rega v celoti sponzorira Evropska unija. 
Usposabljanja se je udeležilo 22 mladin-
skih delavcev iz devetih držav (Slovenije, 
Slovaške, Armenije, Gruzije, Moldavije, 
Latvije, Poljske, Italije in Ukrajine). Na-
menjeno je bilo mladinskim delavcem in 
mladinskim voditeljem, ki imajo pristoj-
nosti za načrtovanje in vrednotenje pro-
cesa neformalnega učenja pri njihovem 
vsakdanjem delu z mladimi, pri katerem 
je nujo potrebno upoštevati načela enako-
sti med spoloma. 

Mitja Javornik

MKC v Armenijo 
na usposabljanje 
na temo spolne 
diskriminacije 

Na kmetiji Lešnik v Golavabuki

MOŽNOST DIREKTNEGA VPISA V 2. LETNIK NA OSNOVI 
PRIZNAVANJA PREDHODNO PRIDOBLJENE IZOBRAZBE!
Izkoristite možnost kvalitetnega izobraževanja v domačem okolju. Poiščite dodatne infor-
macije na spletni strani www.sc-sg.si/visja ali pa nam pišite na elektronski naslov: visja.
sola@sc-sg.si, prav tako pa bomo veseli vašega klica na številko: 02 884 65 02. 

Vpisi na preostala prosta vpisna mesta prenovljenih programov Ekonomist in 
Poslovni sekretar bodo potekali v mesecu septembru, vendar najkasneje do 1. ok-
tobra 2012.

Šolski center Slovenj Gradec
Višja strokovna šola

Višja strokovna šola Slovenj Gradec
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Mladi, na katerih bo nekoč 
svet stal, so pridobili po-

gled na domačo kulturo kot evropsko in 
slednjo kot del kulture sveta.

Za nami je obsežen poletni festival, ki je 
letos našel svojo esenco v središču mesta, na 
Trgu svobode. Zvrstilo se je 66 prireditev 
vseh žanrov − od lutk in predstav za najmlaj-
še, resne glasbe, gledališča, poezije, jazza, 
popa, šansonov do rocka in bolj divjih izva-
jalcev iz petnajstih različnih držav, skratka, 
za mlajšo in starejšo publiko ter vse vmes. To 
je bilo glavno vodilo pri sestavi letošnjega fe-
stivalskega programa.

Prireditve, ki so se odvijale na trgu, so pri-
vabile lepo število radovednih ušes, v pov-
prečju okrog 300 na vsako prireditev. Žal pa 

so bolj otožno samevali sedeži na nadome-
stnih lokacijah, v dvorani Kulturnega doma 
in v MKC-ju, kadar je vreme nepredvidljivo 
po svoje godlo. 

Ponosno ugotavljamo, da je mesto živelo 
in dihalo s festivalom. Simbioza vseh insti-
tucij v mestu, nesebična podpora Mestne 
občine in izjemna toleranca bližnjih stano-
valcev. Vse to in požrtvovalno delo organi-
zatorjev, Kulturnega doma Slovenj Gradec, 
je pripomoglo, da je Evropska prestolnica 
kulture Maribor 2012 s partnerskimi mesti, 
ki je med drugim tudi sofinancirala festival, 
dosegla svoj cilj! Povezovanje, strpnost, so-
delovanje in dolgoročna investicija v kulturo 
prihodnosti. 

Benjamin Pirnat,
Kulturni dom Slovenj Gradec

Reportaža

Slovenjegraško poletje 2012

Tega ne zmore vsakdo, lahko pa si se nau-
čil, če si bil v Slackline delavnici z Luko in s 
Filipom.

Peter Rudl Lajnar koroški je bil tudi pobu-
dnik prvega novodobnega mednarodne-
ga lajnarskega festivala pri nas.

Vilinčka Vilija v Mavričnem gledališču Jane 
Stržinar je spremljal glasbenik in skladatelj 
Matej Ocepek.

 V klavirskem triu Amarilis sodelujejo 
pianistka Katja Činč, violinistka Lucija 
Mlakar in violončelistka Urška Horvat.

 Katrinas (Katarina Habe, Sanja Mlinar 
Marin in Neža Drobnič Bogataj) je 
spremljala skupina Stop the Band.

 Duo Arparlando s harfistkama Christine Leibbrandt-Kuegerl in 
Tino Žerdin je nastopil v cerkvi sv. Duha.

ZircuS, sedemčlanska koroška elektro 
rock tribal skupina vedno znova pozi-
tivno preseneča.

Ditka s spremljevalno skupino izvaja 
svoje avtorske skladbe ter uglasbeno 
poezijo Toneta Pavčka in Ferija 
Lainščka.

Skupina Rond noir je nagra-
jenka letošnjega natečaja 
za mlade, neuveljavljene 
skupine Natečaj-Botečaj.

Humorno-ganljiva pripoved o ljubezni se je stekla v mjuziklu 
Manjka mi manjka s pevko Romano Kranjčan.

Madžarska skupina Byron Beates je igra-
la mešanico modernega r'n'b, hip hopa, 
funka, džeza, breakbeata in acid housa.

 Lutkovno gledališče Nebo je igralo leseno 
zgodbo o gozdnih živalih Zrcalce.

 Ponovno je bila na oder postavljena predstava Nova ljubezen v izvedbi Studia A 
iz Slovenj Gradca. Govori o zadnjih trenutkih življenja skladatelja Huga Wolfa.

 Pihalni orkester Slovenj Gradec, naslednik Mestne godbe Slovenj 
Gradec, je največji napredek dosegel pod umetniškim vodenjem 
Petra Valtla.

 Gledališče Labirint je predstavilo 
lutkovni spektakel o dinozavrih.


