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Kmalu pri nas
Niccolo Machiavelli: Mandragola
Gledališko društvo Kontrada Kanal

Koncert
Godalni kvartet M.Ars

Program
prireditev

Ne s peklenščki češenj zobat
Lutkovno gledališče Velenje

november 2013
Slovenj Gradec / Koroška

Foto Nace Zavrl

17. 11. ob 18.00, Kulturni dom Slovenj
Gradec, za gledališki abonma in izven

27. 11. ob 19. 30, Rojstna hiša Huga Wolfa,
za Wolfov koncertni abonma in izven

23. 11. ob 10.30, Kulturni dom Slovenj Gradec,
za lutkovni abonma in izven

Slovenj Gradec ponovno generalni sekretar IAPMC

Aktualno

Generalna skupščina IAPMC
soglasno potrdila že tretji mandat
V

240. obletnica
tovarne Nieros
Metal, d. o. o.

grškem mestu Messolonghi je 8. in 9. oktobra letos potekala že 25. generalna
skupščina Mednarodne organizacije mest glasnikov miru.

Med prvimi pogovori po volitvah, ki sta jih opravila novi predsednik, župan Plonska, Andrzej
Pietrasik in generalni sekretar, župan Slovenj Gradca, Andrej Čas, sta oba soglasno potrdila
zavezanost njunih mest za kakovostno opravljanje obeh funkcij. (DS)
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Mesto
dobilo
priznanje

edvika Ridl, po domače Trnkova, nam je povedala: »100 let je
samo enkrat. In edina sem, ki ima v
Šmartnu 100 let.« Življenje ji je zaznamovalo petje. Njen optimizem in
veselje do življenja jo spremljata še
danes, čeprav živita z možem skromno in samo od njegove pokojnine.
Z dobro voljo v srcu nam je podala
recept za dolgo življenje, to so skromnost, poštenost, ljubeznivost in
dobra volja. (AP)
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Gospodarstvo

Moja dežela – lepa
in gostoljubna

lovenj Gradec se že nekaj let zapovrstjo uvršča v sam vrh najbolje
ocenjenih mest in tudi letos je prejel
priznanje za 3. mesto med najlepšimi
in najgostoljubnejšimi srednje velikimi mesti. Priznanja podeljuje Turistična zveza Slovenije v okviru akcije
Moja dežela – lepa in gostoljubna pod
sloganom »Slovenijo čutim«.
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Glasnik, november 2013

Slovenj Gradec ponovno generalni sekretar IAPMC

Generalna skupščina IAPMC
soglasno potrdila že tretji mandat

V

grškem mestu Messolonghi je 8. in 9. oktobra letos potekala že 25. generalna
skupščina Mednarodne organizacije
mest glasnikov miru. Skupščino, ki
se je je udeležilo 42 delegatov iz 20
najbolj aktivnih mest, je zaznamoval
četrtstoletni jubilej mednarodnega
združenja mest, ki so svoj status pridobila na osnovi resolucije Organizacije združenih narodov, ki je bila
sprejeta leta 1985 in v kateri je OZN
proglasila leto 1986 kot mednarodno
leto miru in odločitve tedanjega generalnega sekretarja OZN, Javierja Pereza de Cuellarja, da mestom, ki so skozi
svojo zgodovino pokazala zavezanost
promociji kulture miru, dialoga in sožitja, podeli naziv »glasnik miru«.
V letih 1987−1991 je tako od generalnega sekretarja naziv »glasnik miru« prejelo 74 mest, ki so na ustanovni skupščini leta 1988 v Verdunu sprejela svoj
statut in se organizirala v mednarodno
združenje mest glasnikov miru (International Association of Peace Messenger Cities, IAPMC). Ob izteku de Cuellarjevega mandata, decembra 1991, se
je kampanja podeljevanja nazivov mestom končala, zaradi česar je asociacija
leta 1996 zaprosila generalni sekretariat
OZN, da ji dovoli, da v svoje vrste sama
sprejema nova mesta, kar se je prvič dejansko tudi zgodilo, in sicer leta 1997,
na generalni skupščini v Abidjanu, kjer
so mesta sprejela medse Cambridge iz
Massachussetsa v Združenih državah.

Od leta 1997 do danes je IAPMC sprejela novih 31 mest, tako da danes šteje
skupno 105 mest s celega sveta.
Po 25 letih delovanja asociacije, po
družbenih in ekonomskih dogajanjih,
ki so v zadnje četrt stoletja korenito
spremenile svet, v času, ko je komunikacija izrazito olajšana s pomočjo
tehnike, globalizacija pa je približala
še tako oddaljena mesta in države, se
je marsikaj spremenilo tudi v načinu
delovanja podobnih združenj. Danes
se veliko projektov lahko izpelje s pomočjo izmenjav elektronskih sporočil,
multimedije in podobno, zato se zasedanj udeležuje veliko manj mest kot v
začetku. Prav zaradi slednjega smo na
letošnji generalni skupščini zastavili kar nekaj novih izhodišč za skupne
projekte, ki jih bodo mesta implementirala bodisi posamič, v lastnih lokalnih

Priznanje za
Slovenj Gradec

lovenj Gradec je tudi v letu 2013
prejel priznanje v kategoriji srednje velikih mest.
V najlepšem kraju v Evropi, za kar je
bil Podčetrtek v okviru tekmovanja
Entente Florale Europa 2013 letos imenovan, je Turistična zveza Slovenije
na svečani zaključni prireditvi akcije
Moja dežela – lepa in gostoljubna, pod
sloganom »Slovenijo čutim«, v torek,
8. oktobra, podelila priznanja najbolje ocenjenim mestom, turističnim,
zdraviliškim in izletniškim krajem,
kampom, bencinskim servisom Petrol,
mladinskim prenočiščem ter mestnim,
trškim in vaškim jedrom. Svečane prireditve se je udeležil tudi predsednik
državnega zbora Janko Veber, ki je
poudaril, da turizem v Sloveniji kljub
dolgoletni tradiciji še vedno pomeni
velik izziv za uveljavitev Slovenije, pa
tudi možnost za vsestranski razvoj in
blaginjo naše dežele.
Slovenj Gradec se že nekaj let zapovrstjo uvršča v sam vrh najbolje ocenjenih mest in tudi letos je prejel priznanje
za 3. mesto med najlepšimi in najgostoljubnejšimi srednje velikimi mesti.
Na Koroško so bila podeljena še

Dušan Stojanovič

Med Uršljo in Pohorjem
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Moja dežela – lepa in gostoljubna

S

okoljih, ali mrežno, v okviru asociacije,
skupaj z drugimi člani. Dosedanji predsednik IAPMC, Alfred L. Marder, spoštovan in uveljavljen mirovniški aktivist v mednarodni skupnosti nevladnih
in mirovniških organizacij, ki je asociaciji predsedoval zadnjih 9 let (pred tem
je bil ves čas njen podpredsednik), se je
letos, po tehtnem premisleku, odločitvi
pa je botrovala tudi njegova častitljiva
starost, odločil, da na predsedniških
volitvah ne bo več kandidiral. Mandat
funkcionarjev v asociaciji traja tri leta,
generalna skupščina pa na volitvah, v
skladu s statutom, izvoli predsednika,
generalnega sekretarja, namestnika
generalnega sekretarja, štiri podpredsednike in enajstčlanski izvršni odbor.
Naše mesto je na predlog članov izvršnega odbora prvič kandidiralo za
funkcijo generalnega sekretarja že leta
2007. Zaradi uspešnega vodenja sekretariata, smo bili za ta položaj ponovno
izvoljeni leta 2010. Očitno so mesta
ugotovila, da svoje delo opravljamo
ustrezno, zato se na letošnjih volitvah
za funkcijo generalnega sekretarja že
v osnovi ni potegovalo nobeno drugo
mesto, temveč so na predlog izvršnega
odbora IAPMC, po tem, ko je tudi slovenjgraški mestni svet soglasno sprejel
odločitev, da naj naše mesto opravlja
funkcijo generalnega sekretarja tudi
v naslednjem mandatu, o čemer smo
člane asociacije predhodno tudi obvestili in najavili našo kandidaturo, obe
funkciji, generalnega sekretarja in njegovega namestnika, predlagal v potrditev generalni skupščini, kar so delegati

z aplavzom tudi soglasno potrdili. Nekoliko več zapletov je bilo pri volitvah
članov novega izvršnega odbora ter pri
volitvah podpredsednikov, saj se je za
te funkcije potegovalo več kandidatov.
Za funkcijo predsednika sta se pomerili mesti Plonsk s Poljske in Morphou
s Cipra. Delegati so za svojega predsednika na tajnih volitvah izbrali župana poljskega mesta Plonsk, Andrzeja
Pietrasika. Podpredsedniška mesta so
zasedla mesta Abidjan, Morphou, Brighton & Hove in Messolonghi. V novem izvršnem odboru pa so po volitvah
naslednja mesta: Abidjan (Slonokoščena obala), Brighton & Hove (Velika
Britanija), Kragujevac (Srbija), Mexico
City (Mehika), Messolonghi (Grčija),
Morphou (Ciper), New Haven (ZDA),
Plonsk (Poljska), Sarajevo (Bosna in
Hercegovina), Slovenj Gradec (Slovenija) in Volgograd (Ruska federacija).
Med prvimi pogovori po volitvah, ki
sta jih opravila novi predsednik, župan
Plonska, Andrzej Pietrasik in generalni sekretar, župan Slovenj Gradca,
Andrej Čas, sta oba soglasno potrdila
zavezanost njunih mest za kakovostno
opravljanje obeh funkcij, hkrati pa sta
se z dosedanjim predsednikom Alfredom Marderjem tudi dogovorila, da bo
slednji po svojih močeh in kolikor mu
bo dopuščalo zdravje, bdel nad aktivnostmi, ki IAPMC že vrsto let afirmirajo v krogih nevladnih organizacij in
še naprej deloval kot vez med OZN in
IAPMC, s čimer se je častni predsednik
Marder tudi strinjal. Oba župana pa sta
na generalni skupščini tudi zagotovila
vsem delegacijam, da bo prioritetna
naloga dosledno izvajanje statuta asociacije in v skladu s tem tudi organizacija
in izvedba projektov, ki bodo zbližali
mesta in pozitivno pripomogli k še večji uveljavitvi IAPMC v mednarodnem
merilu in v okviru lokalnih skupnosti
mest, ki so vanjo včlanjena.

tri priznanja, in sicer Mladinskemu
hotelu Punkl Ravne v kategoriji mladinska prenočišča, Črni na Koroškem
v kategoriji manjša mesta ter Ribnici
na Pohorju v kategoriji izletniški kraji.
Marija Lah,
turistična informatorka, JZ SPOTUR

Priznanje našemu mestu je na zaključni
prireditvi prevzel direktor uprave MO
Slovenj Gradec Darko Sagmeister.

240. obletnica tovarne Nieros Metal, d. o. o.

Predsednik Pahor
ponovno zavihal rokave

N

a dan praznovanja 240. obletnice
tovarne Nieros Metal, d. o. o., 4.
10. 2013, se je po letu dni med nekdanje 'sodelavce' vrnil tudi predsednik
Republike Slovenije Borut Pahor.
Spomnimo, da je predsednik v Nierosu
rokave zavihal že med svojo predvo-

lilno kampanjo pred lanskimi predsedniškimi volitvami. Tudi tokrat je v
sklopu projekta »SKUPAJ – spodbujajmo drug drugega« poprijel za stroje;
preizkusil se je kot oblikovalec pločevine in na upogibnem stroju opravljal
eno izmed faz pri izdelavi posameznih
kosov tehnološko zahtevne opreme.

Na slovesnosti ob 240. obletnici tovarne, ki je sledila delovnemu dnevu, se je predsednik v slavnostnem
govoru najprej zahvalil delavcem in
kolektivu, da so ga ponovno sprejeli
medse, ter jim iskreno čestital za visok jubilej. Poudaril je, da je tovarna
v zgodovini preživela prav zaradi delavcev in njihove pripadnosti, ki so ji
v 240 letih dali najboljše, kar lahko.
Ob tej priložnosti je predsednik Pahor slavnostno otvoril tudi varilni
robot s strojnim vidom, ki je eden izmed najbolj tehnološko sofisticiranih
v Evropi. (AK, UPRS)
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Uvedba davka na nepremičnine

Pripombe občin
P

rihodki občin iz državnega proračuna se
zmanjšujejo. Predvidevajo tudi, da bo
učinek uveljavitve davka na nepremičnine za občine večinoma negativen.
Predviden sprejem zakona o davku
na nepremičnine, ki naj bi začel veljati že s 1. 1. 2014, je dodobra razburkal
ozračje v Sloveniji, tako med lastniki
nepremičnin kot zavezanci za plačilo,
pa tudi med strokovno javnostjo in
nenazadnje med občinami. Predstavniki občin smo se pogosto sestajali v
okviru svojih združenj, udeležili smo
se številnih sestankov z ministrom
Urošem Čuferjem, ministrom Gregorjem Virantom in drugimi predstavniki ministrstev, zlasti Ministrstva za
finance RS. Pripombe občin so sprva
naletele na gluha ušesa, v zadnjem času
pa so vendarle tudi na Ministrstvu za
finance razumeli, da bo pripombe občin potrebno vsaj delno upoštevati in
ustrezno prilagoditi zakon.
Naj na kratko pojasnim bistvo pripomb občin. Lahko jih razdelimo na
tri skupine:
• raven z ustavo zagotovljene samostojnosti lokalne samouprave, pri čemer
je bilo nadomestilo za uporabo stavb-

nih zemljišč (NUSZ) edini davčni
prihodek, ki je bil v izvirni pristojnosti občine in ji s tem vsaj delno zagotavljal tudi finančno »samostojnost«;
• sistem NUSZ kot doslej veljavni
»davek« na nepremičnine je, kljub
nekaterim svojim pomanjkljivostim, vendarle utečen in omogoča
občinam uveljavljanje prostorske
politike tudi skozi način davčnih
obremenitev;
• in končno, novi davek na nepremičnine bo bistveno zmanjšal prihodke
večine večjih občin iz tega naslova
(in ob tem seveda povečal prihodke
državnega proračuna).
Če se posvetimo le zadnjemu dejavniku, naj najprej navedem, da se prihodki občin iz državnega proračuna
v zadnjih letih vztrajno znižujejo. Čeprav smo to zniževanje delno vključili
v znižanje odhodkov za financiranje
tistih dejavnosti, ki jih občina mora financirati v skladu z zakonodajo, pa je
dejstvo, da se na ta način krčijo predvsem razpoložljiva sredstva za investicije. Ker so bile občine v zadnjih letih
poglavitni investitor na nivoju države,
je logično, da takšno krčenje ne bo le
neposredno vplivalo na kakovost ži-

vljenja občanov, pač pa tudi na zmanjševanje gospodarske aktivnosti in s
tem le prispevalo k spirali negativne
rasti v državi in posledično k zmanjševanju življenjske ravni občanov.
Ministrstvo za finance je navedeno
pripombo delno upoštevalo in predvidelo prehodno obdobje dveh let, v
katerem bodo občine iz naslova davka
na nepremičnine prejele enako višino
sredstev, kot so jo prejemale iz naslova
NUSZ. Ob tem pa bodo vseeno morale plačevati davek na nepremičnine
tudi za objekte v svoji lasti (šole, vrtce,
zdravstvene domove, galerije, muzeje
...). Zato bo učinek uveljavitve davka
na nepremičnine za občine večinoma
negativen. Ker gre v primeru MOSG
za sredstva v višini cca. 150.000 €, bo
to pomenilo enoodstotno zmanjšanje
prihodkov na ravni celotnega proračuna. Z vidika konstantnega zmanjševanja prihodkov občine je to le še
dodaten udarec. Še enkrat naj poudarim, da bo to zmanjšanje pomenilo
zmanjšanje investicij.
Dodatna obremenitev občanov in
pravnih oseb – lastnikov nepremičnin
(ki nikakor ne bo zanemarljiva) bo
torej neposredno vplivala na zmanjšanje investicij v njihovem okolju. Če
je to smiselno … Je, za državo. Manj
pa za občine, ki so NUSZ uporabljale
za svoje občane in posledično za državljane Republike Slovenije.
Darko Sagmeister, univ. dipl. ekon.,
direktor uprave

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije

Lastniki kulturnih spomenikov
verjetno ne bodo oproščeni davka
na nepremičnine

Z

akon o varstvu kulturne dediščine od lastnikov med drugim zahteva, da morajo s spomenikom ravnati kot dober gospodar, prav tako
morajo spomenik varovati v sorazmerju s svojimi zmožnostmi. Kulturna dediščina je pomembna tudi
za gospodarski in turistični razvoj.
Pri obnovi spomenikov si lahko lastniki prek ustreznih razpisov pridobijo
tudi sredstva od Ministrstva za kulturo, vendar je tega denarja izjemno
malo. Zaradi navedenega je Zavod
za varstvo kulturne dediščine Ministrstvu za kulturo predlagal, da se ob
napovedanem davku od nepremičnin
kulturni spomeniki v celoti izločijo.
O višini tako pridobljenih sredstev je

v tem trenutku težko govoriti, saj še ni
točnih izračunov. Iz odgovorov Vlade
Republike Slovenije je možno ugotoviti, da lastniki kulturnih spomenikov ne
bodo oproščeni te dajatve.
Prav tako smo že večkrat predlagali,
da se sofinanciranje obnove kulturnih
spomenikov uredi sistemsko, torej na
daljši rok, in se za takšno izvedbo pripravi ustrezna strategija. Vse pobude
so naletela na gluha ušesa, saj je več
kot očitno, da se pri nas zadeve rešujejo samo od danes na jutri. Potrebno
je tudi opozoriti, da je vloga kulturne
dediščine mnogo širša, saj je slednja
ena od pomembnejših vsebin turističnega razvoja. To pomeni, da ohranjanje kulturne dediščine ni samo stvar
pristojnega ministrstva, ampak bi mo-

rala biti deležna širše podpore, še zlasti
v tem času, ko iščemo različne razvojne možnosti za zmanjšanje brezposelnosti. Obnova kulturnih spomenikov
namreč zahteva specifična znanja,
ohranitev objektov ter »situ« omogoča zaposlitev v domačem kraju, kar je
prav tako pomembno za ohranitev poseljenosti podeželja in s tem kulturne
krajine. Popolnoma jasno je, da s tem
ne bomo rešili trenutne gospodarske
situacije, vendar je v tem času potrebno
izkoristiti vse danosti. Številni primeri
dobrih praks v tujini kažejo, da lahko
obnova kulturnih spomenikov z ustrezno vsebino pomembno vpliva na gospodarski razvoj.
Srečko Štajnbaher,
vodja ZVKDS, OE Maribor

Bodite pozorni na lokalno kakovost

Odprta vrata kmetije
Arbiter z Brd
S

lovenska hrana je kakovostna
in varna, potrošnik pa z njenim
uživanjem pomaga pri ohranjanju
in odpiranju novih domačih delovnih mest, sta glavni sporočili z
dneva odprtih vrat. Splošna javnost
tako pri pridelovalcih in predelovalcih preverja, ali lokalno pridelana hrana dosega njihova merila zaupanja; 12. oktobra je bila na Brdah
na kmetiji Arbiter.
V okviru pobude Ministrstva za kmetijstvo, da slovenski pridelovalci in predelovalci odprejo vrata splošni javnosti
ter s tem pokažejo in dokažejo, da je lokalna hrana izjemno dobra in si zasluži zaupanje potrošnikov, se je oktobra
predstavila lokalna kakovost na Koroškem − dan odprtih vrat je imela kmetija Arbiter z Brd (Šmartno pri Slovenj
Gradcu). Obiskovalci so imeli priložnost spoznati, kako poteka pridelava
lokalnih pridelkov, preizkusiti lokalne
dobrote in se udeležiti delavnic. Dneva
odprtih vrat se je udeležila tudi Adriana Bezeljak iz Službe za živilsko predelovalno industrijo in mednarodno
medinstitucionalno sodelovanje pri
Ministrstvu za kmetijstvo in okolje.
Povedala je, da je cilj ministrstva povečati nacionalno oskrbo s hrano in
da potrošnik sam preveri, v kakšnem
okolju potekata pridelava in predelava.
Na Brdah je o mlečni proizvodnji v
Sloveniji spregovoril tudi Gregor Švajger, predstavnik Sektorja za kmetijske
trge pri tem istem ministrstvu, in poudaril prednosti domače pridelane
hrane: »Lokalna hrana je pomembna,
ker temelji na tradicionalni pridelavi,
izkorišča lokalne potenciale, vključuje
lokalno prebivalstvo in zagotavlja trajnostni regijski razvoj, zlasti pa omogoča prehransko neodvisnost.« Ob tem
je dodal, da je ena ključnih usmeritev
povečanje samooskrbe na trajnosten
način, in sicer ob skrbnem varovanju
naravnih virov, še zlasti pitne vode,
kmetijske zemlje in tal, ter ohranitvi
biotske raznovrstnosti. Kmetijo Arbiter je na ta dan obiskal tudi podžupan
MO Slovenj Gradec Peter Cesar.

Dan odprtih vrat je bil namenjen
vsem tistim, ki se zanimajo za delo
na kmetiji. Pod kozolcem je potekala
delavnica kožuhanja koruze, luščila
sta se fižol in čičerika, hkrati so imeli
program za otroke. Nadaljevali so z
delavnicami peke kruha in izdelave
klobas, v hlevu pogledali 70 glav živine in prašiče. Njihovo hrano je bilo
moč tudi poskusiti, saj so dan odprtih vrat na kmetiji Arbiter na Brdah
pri Slovenj Gradcu zaključili s kuhanjem kmečkih dobrot.
Gostiteljica Jožica Arbiter je povedala, da kakovost pridelkov na
kmetiji izhaja iz zemlje, ki jo obdajajo
Pohorje, Uršlja gora in manjši hribi
z gozdovi, ki zagotavljajo čist in s kisikom prepojen zrak. »Zemlja, kjer
gojimo pridelke, je zdrava, saj okolica
ni obremenjena z onesnaževalnimi
industrijami. Na kmetiji pridelano
mleko (prodajamo ga Mlekarni Celeia) je dnevno kontrolirano. Vso krmo
in hrano, ki jo zagotovimo na kmetiji,
pridelamo brez GSO (gensko spremenjenih organizmov). Naš cilj je čim
višja kakovost pri vsebnosti maščob,
beljakovin ter čim nižja vsebnost mikroorganizmov in somatskih celic,
pri čemer smo že leta uspešni.
Pri predelavi se držimo načela, da
potrošniku predelamo doma rojene
in vzrejene živali, kot so govedo in
prašiči. Tako je zagotovljena sledljivost pri pridelavi in predelavi mesnih
produktov,« je še pojasnila in povedala, da njihova naravno pridelana hrana zagotavlja najkrajšo možno pot iz
hleva in z njive na mizo. S tem zagotavljajo, da potrošnik dobi svežo hrano,
s kratkimi dobavnimi potmi pa prispevajo tudi k čistejšemu okolju.
Na Ministrstvu za kmetijstvo in
okolje pa so povedali, da nadaljujejo s
splošno promocijo hrane iz bližine, s
katero seznanjajo potrošnike o prednostih lokalno pridelane hrane ter
spodbujajo sodelovanje pridelovalcev
in živilsko predelovalne industrije s
ciljem uvesti enotno označbo hrane iz
naše bližine.
Ajda Prislan

Teden otroka: Kako je biti otrok v današnji družbi

Pester teden v vrtcu Šmartno
V

Vzgojno varstvenem zavodu Slovenj Gradec so otroci v tednu
otroka uživali v dodatnih dejavnostih.
Tako so bili dnevi še bolj pisano obarvani tudi v vrtcu v Šmartnu pri Slovenj
Gradcu. Otroci so si ogledali lutkovno
predstavo Zaljubljeni žabec, dramatizacijo Zrcalce, glasbeno pravljico Mala
radovednica, obiskala jih je Miki miška. Sodelovali so tudi zunanji sodelavci in tako je plesne urice za najmlajše
pripravila Plesna šola Devžej, igralno
urico Vesna Žel, pravljično uro knjižničarka. Z igrivo radovednostjo so poslušali citre in tudi poskusili igrati, pri tem
pa jih je vodila učiteljica iz glasbene
šole Tina Kseueman. Zelo razburljivo
pa je bilo, ko jih je obiskala čarovnica
Zofka, katero so nekateri srečali že na
Gmajni v Deželi škratov. (AP)

Dan odprtih vrat in delavnica na kmetiji Arbiter

Jožica Arbiter prikazuje peko slastnega domačega kruha.

Vabilo na sajenje drevja
Občani vabljeni, da se udeležijo sajenja sadnega drevja (zbor pri
Gasilskem domu Golavabuka) 9. novembra, ob 10. 00 .
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Robeta, d. o. o.

Prihaja Troha Mobil
Novost v ponudbi –
Troha Mobil
V podjetju pa so pred kratkim stopili
še korak dlje. Slovenskemu tržišču so
predstavili unikatno butično izdelano vozilo Troha Mobil, o katerem
smo se pogovarjali z lastnico mladega podjetja gospo Evo Kotnik.
Gospa Kotnik, prosil bi vas, da za začetek našim bralcem nekoliko predstavite vaš izdelek.

Lastnica podjetja Eva Kotnik, uni. dipl. soc

P

odjetje Robeta, d. o. o.,
je bilo ustanovljeno z
željo, da ljudem na Koroškem ponudi bančne in zavarovalniške storitve, ki v naši regiji do sedaj niso
bile na voljo. Pred kratkim pa je slovenskemu trgu predstavilo tudi svoj
lasten inovativen izdelek, imenovan
Troha Mobil.
Robeta, d. o. o., je sicer zastopnik močnih podjetij, kot so banka Sberbank
(bivša Volksbank), zavarovalnica Tilia
ter Unicredit banka. Svojim naročnikom po eni strani nudi različne vrste
financiranja pod zelo ugodnimi pogoji, po drugi strani pa vsem potencialnim strankam ali zgolj radovednim
obiskovalcem ponuja priložnost, da se
sami prepričajo o prednostih njihovih
zavarovanj. Na podlagi že obstoječe
zavarovalne police jim namreč izdelajo brezplačni izračun zavarovalne
police pri zavarovalnici Tilia.
Podjetje se nahaja v centru Slovenj
Gradca v prostorih bivše optike Aba
(nasproti hiše Huga Wolfa), svoj poslovni prostor si deli s podjetjem Ratel,
ki je lokalni zastopnik Amisa in Debitela, prodaja pa tudi različno tehnološko
opremo. V podjetju pravijo, da so mlad
in zagnan kolektiv, ki svojim strankam
z veseljem priskoči na pomoč pri iskanju
rešitev, ki bi jih zanimale, poleg odličnih storitev pa poskrbi tudi za prijetno
vzdušje. Domačnost in sproščenost zagotavlja že sam poslovni prostor, kjer
lahko stranke ob kavici in ogledu Amis
TV na udobnem fotelju v miru spoznajo
njihovo razvejano ponudbo.

Troha Mobil je pravzaprav kombi
Citroen Jumper, predelan v unikatno izdelan avtodom, registriran za
4 osebe. Citroenova vozila sicer dobavljamo sami, vendar v primeru,
da stranka svoj kombi, ki ga želi predelati v specialno vozilo, že ima, to
predelavo z veseljem tudi izvedemo.
Prenova vselej upošteva želje stranke,
pri čemer smo izjemno fleksibilni.
Prav zaradi tega smo prepričani, da
lahko s svojim izdelkom zadovoljimo
še tako zahtevnega kupca.
Kakovost vozila Troha Mobil
gradimo na ročni izdelavi, minimalizmu ter vrhunski tehnični opremi.
Prednost vozila je njegova majhnost,
zato ga je mogoče uporabljati vsak
dan, obenem pa lahko služi kot rekreativno, počitniško in/ali turistično vozilo. Troha Mobil je majhen po
velikosti, a velik po uporabni vrednosti, kar predstavlja temelj naše vizije.
Držimo se načela: “Imejte bivalni
prostor vedno ob sebi, ne glede na to,
kje boste oz. kaj bi radi počeli.”
Katere lastnosti vozila Troha Mobil
bodo po vašem mnenju najbolj navdušile vaše stranke?
Troha Mobil je vozilo, ki je v celoti
prilagojeno potrebam in željam kupcev. Stranke bo navdušil v vseh letnih
časih, saj vsebuje kakovostno peč, ki je
hkrati tudi rezervoar tople vode. Truma Combi 6 je plinska peč, ki zagotavlja gretje prostora in toplo vodo. Tla in
stene vozila so dobro izolirane, domačnost in udobje pa pričarajo tapecirane
stene; stremimo namreč k temu, da je
notranjost vozila čim bolj prijetna na
otip. Privlačen izgled in toplino dopolnjuje še stilsko izdelano pohištvo iz 16milimetrskih topolovih vezanih plošč,
odpornih na vodo in udarce.

Glasnik, november 2013

Ležišče vozila Troha Mobil predstavlja kakovostna vzmetnica dimenzij
140 x 195 cm, nad katero je veliko
praktičnih visečih omaric. V primeru neuporabe je vzmetnico možno
enostavno dvigniti, s čimer lahko
povečamo prtljažni prostor. Udobnost vozila zagotavlja tudi elegantno
izdelana kopalnica, ki vsebuje kad,
tuš, umivalno korito, sanitarije, odlagalno poličko ob umivalniku in dve
viseči omarici.
Dnevni prostor vozila sestavljajo
dodatna sedežna enota za dve osebi,
dva sprednja vrtljiva sedeža in kakovostna teleskopska mizica, ki jo
je možno enostavno spustiti na višino sedal, pri čemer nastane dodatno ležišče. Butično izdelana kuhinja
vsebuje pomivalno korito, plinski
štedilnik, dva gorilnika in izredno
uporaben, kar 100 litrov velik hladilnik s 15-litrskim zamrzovalnikom.
V vozilu Troha Mobil je vedno na
voljo čista voda, saj vozilo vsebuje
dva rezervoarja – enega za čisto vodo
(100-litrski) in enega za odpadno, sanitarno vodo (97-litrski). Uporabnost
in boljši izgled dopolnjujejo še 3 strešna in 3 stranska okna znamke Saitz,
opremljena z zaščitno zaveso pred insekti in zatemnitvenim rolojem.
Troha Mobil vsebuje zunanji plinski priklop, na katerega lahko priklopimo plinski žar in si hitro pričaramo piknik v naravi ne glede na to, kje
smo. Priročen dodatek predstavljajo
tudi zunanji tuš z opcijo mrzle ali tople vode, markiza dimenzij 3,77 x 2,5
m in izvlečna električna stopnička za
enostaven vhod v vozilo.
Poleg serijske pa kupcem nudimo
tudi možnost nakupa dodatne opreme, med katero spadajo: dodatna
okna, prtljažnik za kolesa, strešni
prtljažnik, lestev, električna markiza, multifunkcijska vtičnica (12 V,
220 V, TV antena), vzvratna kamera,
parkirni senzorji, navigacija in TV
sprejemnik.

Eva in Neja - sodelavki, sestri in prijateljici

smo obe vozili na sejmu prodali, kupca pa sta z njima zelo zadovoljna.
Glede na pozitivne odzive sklepam,
da načrtujete najbrž tudi prodor v
tujino …
Seveda, naša vizija je v prvi fazi povečati prodajo avtodomov doma, nato pa
s Troha Mobilom prodreti predvsem

avtodomov, ki nam bo v prihodnosti
mogoče predstavljala nov izziv.
V vsakem primeru se veselimo
novih izzivov in se s svojo energično
ekipo držimo načela »brez panike«,
saj smo prepričani, da skupaj tvorimo
najboljšo ekipo, ki zmore marsikaj.
Vse radovedneže, ki jih kampiranje
vsaj malo navdušuje, vabimo, da se
oglasijo pri nas v poslovalnici ali nas

Želimo, da se pri nas počutite kot doma

Kako ste se lotili promocije vozila slovenskim kupcem?
Z dvema voziloma Troha Mobil smo
se v mesecu septembru udeležili
Mednarodnega salona navtike, karavaninga in zelene energije Bonaca
v Portorožu, kjer smo dobili potrditev, da smo na pravi poti. Odziv tako
organizatorjev kot tudi obiskovalcev
sejma je bil namreč zelo pozitiven.
Navdušeni so bili že nad samo izdelavo vozila, njegovo kompaktnostjo,
elegantno postavitvijo pohištva v
prostoru ter, nenazadnje, predvsem
nad njegovo konkurenčno ceno. Vse
to so bili poglavitni razlogi za to, da

Simpatična dvojčka

na tuje trge. V bližnji prihodnosti se
tako nameravamo udeležiti sejmov v
Avstriji, Nemčiji in Italiji. S svojimi cenami smo na tujih trgih še toliko bolj
konkurenčni, zato so povpraševanja
za vozili s strani tujcev že zdaj zelo
velika. Zaenkrat ostajamo osredotočeni na predelavo in prodajo vozil,
ne izključujemo pa možnosti najema

kontaktirajo in si v živo ogledajo avtodom Troha Mobil oz. predelavo vozila
v delavnici, kjer jim bo vodja proizvodnje Marjan z veseljem odgovoril na
vsako vprašanje. V glavnem, pridite in
se sami prepričajte o simpatičnosti vozila Troha Mobil. Zagotavljamo vam,
da vas ne bo razočaral!
Aljaž Kitak
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Pravljična brunarica

Stereotipi o lesenih
stavbah ne držijo

T

ehnologija gradnje z
bruni je stara že več
kot 2000 let, kar je najboljši dokaz,
da gre za gradnjo, ki je zanesljiva.
Za brunarico iz slovenske smreke sta se odločila tudi zakonca iz
Wolfsberga v Avstriji.
Les, material, ki asimilira onesnažen zrak in ga oddaja kot kisik, je
naše naravno bogastvo, ki ga izkoriščamo precej manj, kot bi ga lahko;
posekamo le slabo polovico letnega

prirastka. Za lažjo predstavo: v dvonadstropni individualni leseni hiši
je vgrajenih približno sto kubičnih
metrov lesa – toliko ga v slovenskih
gozdovih zraste v petnajstih minutah. Takšna količina lesa med rastjo
iz zraka akumulira okoli devetdeset
ton ogljikovega dioksida, les pa, tudi
ko je posekan, za razliko od drugih
materialov ogljikov dioksid porablja
in ne proizvaja. Ogljični odtis lesene
hiše je zato zelo dober.
Leta 2012 ustanovljeno podje-

Podjetniški center SG

Kaj so študijski krožki?

R

adovednost, želja po spoznavanju
novega, po pridobivanju novih
veščin, znanj in spretnosti je prisotna

v vsakem izmed nas. Eden izmed načinov, kako razširiti obzorje o področju, ki nas zanima, je lahko tudi prek

tje Lesoteka hiše, d. o. o., kot eno od
»spin off« podjetij konzorcija RACE
KOGO, piše skupaj z matičnim podjetjem, Gozdnim gospodarstvom Slovenj Gradec, edinstveno zgodbo Od
gozda do hiše, v kateri lahko kupec
spremlja razvoj svoje hiše vse od rastišča dreves v gozdu do zadnjega detajla
lesene masivne hiše. Neglede na slabe
gospodarske razmere v svojem poslanstvu vidi možnost in priložnost,
saj zagovarja in udejanja vrednote, ki
postajajo za nas in za prihodnost ene
najpomembnejših: skrb za naravo in
preudarnejše gospodarjenje.
Ne gre le za ekologijo in za to, da ne
izkoristimo tega, kar imamo; les namreč odlično vpliva tudi na naše počutje in zdravje, saj leseni objekti uravnavajo vlažnost zraka in zavirajo razvoj
plesni. Lesene hiše so potresno varne,
zaradi lahke konstrukcije pa jih je možno postaviti tudi na tleh z zmanjšano
nosilnostjo (npr. območje Ljubljanskega barja). Predsodek, da ogenj hitreje
uniči leseno stavbo kot zidano, je neutemeljen, saj masivni kosi lesa težko pregorijo, poleg tega pa je njegovo
obnašanje med požarom predvidljivo,
kar se upošteva pri gradnji.
Tudi to so bili razlogi, zakaj sta se
za Lesotekino leseno hišo odločila zakonca Klammer iz Wolfsberga v Avstriji. Njuna tretja hiša, in zadnja, kot
pravita Georg in Doris, je brunarica
iz slovenske smreke. Zaželela sta si
enoetažno leseno hišo po vzoru tipične švedske gradnje. Njun prvi dom je
bila navadna opečnata hiša, iz katere
sta se preselila v zidano v kombinaciji
z lesom, vendar še vedno nista bila zadovoljna. »V leseni hiši je bivanje nevključitve v študijski krožek. V Podjetniškem centru Slovenj Gradec jih
uspešno izvajamo že deseto leto.

Študijski krožki so brezplačna splošnoizobraževalna oblika prostovoljnega učenja odraslih, ki delujejo po
načelu, da vsak človek nekaj ve in
zna in je sposoben prenesti znanje
drugim ter da se lahko vsakdo nekaj
nauči in po tem sprašuje. Odnosi v
krožku so enakopravni, sproščeni
in prijateljski, delo pa ustvarjalno,
sodelovalno in načrtovano. Z demokratično menjavo znanja, spretnosti in izkušenj spodbujajo svojo
intelektualno rast, vzpostavljajo in
krepijo vezi med ljudmi in pomembno pripomorejo tudi k bolj kakovostnemu življenju v svojem okolju.
Ob zaključku krožka osvojene novosti predstavijo v obliki predavanj,
razstav, ekskurzij ..., s čimer odrazijo vsebino krožka in ustvarjalnost
udeležencev ter prispevajo k razvoju svojega kraja. Izvedbo študijskih
krožkov sofinancira Ministrstvo za
izobraževanje, znanost in šport.
Rokodelske veščine, znanja in

Nanizanka

Oblikovanje papirnatega cvetja
R

očno oblikovanje rož, šopkov
in vencev iz krep papirja je bilo
tudi na Koroškem, predvsem na podeželju, razširjeno še po drugi svetovni vojni, nato pa je zaradi vedno
večje ponudbe umetnega in svežega
cvetja začelo postopoma zamirati.

V naši občini imamo razvite številne rokodelske obrti, za razvoj rokodelstva pa že 15 let skrbi Podjetniški
center Slovenj Gradec.
Množična razširjenost izdelovanja papirnatega cvetja je najverjetneje posledica življenja v Avstro-Ogrski monarhiji, hkrati pa je bilo
le-to za marsikatero spretno kmečko žensko pomemben vir dohodka
(Janez Bogataj: Mojstrovine Slovenije, Ljubljana: Rokus, 1999, str.
232−234). Predvsem na podeželju
so ženske znale oblikovati različne vrste cvetja iz krep papirja, med
najbolj iskanimi pa so bile vrtnice,
narcise in krizanteme. Nekatere iz-

delovalke so papirnate cvetove pomočile v stopljen vosek in takoj nato
v mrzlo vodo ter tako izdelale povoskano cvetje, ki je bilo obstojnejše
kot navadno papirnato cvetje in so
ga uporabljali predvsem za poročne
šopke in pogrebne vence.
S papirnatim cvetjem so krasili
»bogkove« kote v hišah, ob božiču
so z njim okrasili bivalne prostore,
ob birmi, prvem obhajilu in veliki
noči so krasili notranjost cerkva,
kapelice in znamenja, papirnato
cvetje pa je bilo obvezno okrasje
tudi ob poroki in smrti. Iz povoskanih vrtnic iz krep papirja so izdelali
nevestin šopek in naglavno okrasje, šopke za ženina, priči in svate.
V jesensko-zimskem času so žalne
vence izdelovali iz povoskanih belih
krizantem, v poletnem času pa so
bile popularnejše vrtnice. S trakovi
iz krep papirja so krasili tudi veje, ki
so jih, povezane v snope, po blagoslovu na cvetno nedeljo zataknili v

zemljo in se tako priporočali za rodovitnost; to navado na Koroškem
ohranjamo še danes.
Izkušenih izdelovalk cvetja iz krep
papirja je dandanes na Koroškem
malo. Med njimi je Ana Kašnik iz Pameč pri Slovenj Gradcu, ki je za šopke
cvetlic iz krep papirja prejela tudi certifikat Obrtno-podjetniške zbornice
Slovenije − Rokodelstvo Art&Craft
Slovenija. V otroških letih je sicer
pridobila nekaj znanja izdelovanja
papirnatih cvetov, a pravo strast do
te obrti je začutila v pokoju, ko se je v
okviru slovenjgraškega društva invalidov udeležila strokovnega tečaja. Izdeluje različne vrste cvetja – od aster,
spomladanskega cvetja, nageljčkov,
vrtnic, marjetic …, in zmeraj poskrbi,
da je papirnato cvetje čim bolj podobno pravemu. Svoje znanje z veseljem
pokaže otrokom v vrtcih in šolah, na
srečanjih društva upokojencev in invalidov ali na organiziranih rokodelskih delavnicah in tečajih.

primerljivo prijetnejše, klima je odlična, vlažnost pa ravno prava,« pravi
Georg, »kar sem občutil že na lastni
koži – določene manjše zdravstvene
težave, ki sem jih imel v prejšnji hiši,
so izginile.« Na to poleg samega lesa
vpliva tudi vgrajena parna zapora, ki
ščiti izolacijo pred vlago. Edina slaba
lastnost parne zapore je, da slabi signal mobilnih operaterjev, vendar se
to dogaja le v prostorih brez oken oziroma z zelo malimi okni.

Čim več naravnih
materialov
»Gre za ekološki in najhitrejši možni
način gradnje,« pravi Georg. Hiša, ki
jo je Lesoteka postavila v Avstriji, je
narejena po naročilu. Ima okoli 100
kvadratnih metrov, nima kleti in ne
podstrešja. Gre torej za enodružinsko pritlično hišo z nadstreškom za
avto. Stene so iz brun debeline 90
mm, vgrajena so lesena okna in vrata, stavbno pohištvo je belo, zunanjost pa sta po vzoru skandinavskih
hiš dopolnila z živo rdečim lesnim
premazom, ki ga je treba obnavljati
vsakih pet let. Kljub težavam zaradi
slabega vremena in dolge zime, so se
naročniki vanjo vselili v treh mesecih
od začetka gradnje.
Georg kupcem lesene hiše svetuje,
da vanjo vgradijo čim več ekoloških
materialov, torej tudi leseno stavbno pohištvo. Za toplotno-zvočno
izolacijo sta z ženo izbrala kameno
in ovčjo volno. Slednja je posebnost
in je nekoliko dražja, ima pa odlične lastnosti. Hrupa se iz ene sobe v
spretnosti na filmskem platnu: od
maja 2013 smo v Podjetniškem centru Slovenj Gradec izvajali študijski
krožek, povezan s spoznavanjem rokodelskih obrti v Slovenj Gradcu in
okolici. 6 članov krožka, rokodelcev,
ki svoje mojstrovine izdelujejo iz šibja, žice, cvetja, niti, lesa in stekla,
je medsebojno spoznavalo različne
rokodelske veščine in znanja, ki jih
posedujejo. V sodelovanju s Turistično televizijo TUR TV so postopke izdelave košare iz šibja, lesene piščalke,
steklenega krožnika, broške iz vite
žice, šopka iz svežega cvetja in mrežene (necane) čipke prikazali tudi za
filmski trak.
Kulturna dediščina Radelj ob
Dravi nekoč in danes: cilj tega študijskega krožka je raziskati in predstaviti kulturno dediščino, predvsem
dogodke iz časa določanja meje med
Avstrijo in novo nastajajočo državo
SHS ter po 2. svetovni vojni uničene
kulturne spomenike Radelj ob Dravi.
Ohranjamo stare obrti − polstenje
volne: v Mislinji je 12 udeleženk spoznavalo staro rokodelsko obrt − polstenje volne. Skupaj z zunanjima soVse, ki bi se radi naučili te spretnosti, obveščamo, da je v okviru projekta DUO Kunsthandwerk izšel
rokodelski priročnik Tradicionalne
rokodelske veščine, v sklopu katerega tudi Ana Kašnik predstavlja
postopek oblikovanja astre iz krep
papirja. Priročnik je brezplačno na
voljo v Rokodelskem centru Ko-
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drugo ne sliši, poletne vročine, ki
tudi pri naših severnih sosedih letos
ni bila prizanesljiva, pa v hiši zaradi masivnega lesa, brun, na zunanji
strani ovoja stavbe nista občutila. Za
ogrevanje celotne stavbe (tudi talno
ogrevanje) in vode izrabljata sončno
energijo. Na strehi so pritrjeni sončni
oz. solarni vakuumski cevni kolektorji, pod hišo pa je 80.000-litrski
hranilnik tople vode. Ogrevanje poteka s pomočjo toplotne črpalke. Za
celotni sistem ogrevanja sta morala
Klammerja odšteti okoli 25.000 €,
kot pravi Georg, pa bosta imela letno
le še 40 € dodatnih stroškov. Predpisi
zahtevajo, da imajo take stavbe možnost alternativnega ogrevanja, zaradi česar je v dnevno bivalnem prostoru mesto za kamin.
Georg je s podjetjem Lesoteka hiše
zadovoljen, pravi, da je sodelovanje
odlično in korektno. Pomanjkljivosti in manjše napake, ki so se na hiši
pokazale po vselitvi, so delavci takoj
popravili in odpravili, v najkrajšem
možnem času pa so postavili tudi leseni terasi, ki sta si ju naročnika hiše
dodatno zaželela. S terase na zadnji
strani hiše lahko stanovalca skočita
v plavalni ribnik. Gre za lesen bazen,
združen z ribnikom, ki je s svojo favno obenem naravna čistilna naprava,
zaradi česar dodatne kemikalije za
čiščenje in vzdrževanje niso potrebne.
Zakonca Klammer radovednim
sprehajalcem rada razkažeta svojo
hišo in z veseljem bosta sprejela tudi
vas, če si jo želite ogledati. V tem primeru nam pišite na elektronski naslov
info@lesoteka-hise.si.
Marta Krejan
delavkama, Cecilijo Uranc iz Slovenj
Gradca in Pavlo Pirker iz Šentjanža,
so spoznale mokro in suho tehniko
polstenja (filcanja) volne in pridobile
veščine, znanja in spretnosti te trenutno zelo popularne obrti. Na srečanjih so izdelale polsteno skledico
in torbico, figurice, okraske in nakit
iz mikane volne. Svoje izdelke so
razstavile na priložnostni razstavi v
Mislinji, veliko zanimanja in uspeha
pa je poželo njihovo sodelovanje na
Karavani študijskih krožkov junija
2013 v Črnomlju, kjer so sodelovale
z razstavo in demonstracijo polstenja
volne, ki je marsikaterega udeleženca
prireditve zvabila k izdelavi ogrlice
ali antistresne žogice iz polsti.
Katarina Žagar,
direktorica

roške (Podjetniški center Slovenj
Gradec). V njem boste našli nazorno prikazane in postopke polstenja
volne, izdelave mlinarske zajemalke iz lesa, pletenja košarice iz šibja,
barvanja volne z naravnimi barvili,
izdelave koroškega plotu.
Katarina Žagar

M E S T N A U P R AVA
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Mrežni podjetniški inkubator Koroška

Nova stavba MPIK
dobiva vsebino

M

estna občina Slovenj
Gradec je pred kratkim zaključila z gradnjo Mrežnega
podjetniškega inkubatorja (MPIK),
ki jo je delno financirala Evropska
unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Inkubator pomeni za

prostor Mestne občine, kot tudi širše za celotno regijo, veliko pridobitev, saj bo na več kot 2500 m2 neto
tlorisne površine mladim inovativnim »startup« podjetjem omogočal
prijaznejši in konkurenčnejši vstop
v svet podjetništva.

Svetniška vprašanja

Vprašanja in odgovori
s sej občinskega sveta

O

dgovori na pobude in vprašanja,
ki jih članica in člani Občinskega
sveta podajo na sejah, so objavljeni na
spletni strani Mestne občine Slovenj
Gradec: http://www.slovenjgradec.si/
odgovori-na-pobude-in-vprasanja.
html. V nadaljevanju sledijo odgovori
na vprašanja, ki so bila podana na 26.
seji Občinskega sveta Mestne občine
Slovenj Gradec, 9. 7. 2013.

Kdaj boste sanirali dva udora na cesti Podgorje proti Razborju in zgradili 'škarpo'?
Odgovor:
Na omenjeni cesti smo sanirali en udor,
'škarpa' je zgrajena. Trenutno pa potekajo dela na sanaciji velikega udora pred
križiščem za Velunjo (vrtanje pilotov).
Na zaključku Gosposvetske ceste v
Slovenj Gradcu pri zavijanju v levo
na Celjsko cesto pogosto nastajajo veliki prometni zamaški. Ali je možno
postaviti prometni znak »obvezna
smer v desno« in se lahko vozniki na
krožišču pri bivši Nami obrnejo nazaj na Celjsko cesto?
Odgovor:
Predlog postavitve prometne signalizacije obvezna smer desno oziroma prepovedano zavijanje levo na priključku
Gosposvetske ceste na Celjsko cesto

(državna cesta R1/227) je z vidika propustnosti samega priključka neprednostne ceste sicer smiseln, vendar le v času
popoldanske prometne konice. Drugače se zastoji ne pojavljajo tako intenzivno. V primeru postavitve predlagane
signalizacije se bo gostota prometa po
Meškovi ulici po vsej verjetnosti povečala, predvsem v času konice. Na podlagi Zakona o cestah ima pristojnost
za postavitev prometne signalizacije
na priključkih državnih cest Direkcija
Republike Slovenije za ceste. Preden
bo predlog za dopolnitev prometne signalizacije poslan na DRSC, bo obravnavan še na seji Sveta za preventivo in
vzgojo v cestnem prometu.
V Parku herojev v Slovenj Gradcu se
po spomeniku in po grobnici še vedno
vozijo z rolkami. Ali je možno namestiti majhne nastavke in s tem početje
preprečiti?
Odgovor:
Težavo nameravamo rešiti s postavitvijo arhitekturne ovire v obliki 'konfinov', ki bodo sovpadali s spominskim obeležjem. Postavitev bomo
izvedli v sklopu ureditve spomenika
padlim borcem v osamosvojitveni
vojni, ki bo v tem parku postavljen
predvidoma do konca leta.
Ali so planirana finančna sredstva za

Obvestilo
MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC
OBVESTILO IN POZIV

N

a podlagi sprejetega Odloka in Pravilnika o urejanju vrtičkarstva v Mestni občini Slovenj Gradec (Ur. l. 28/2013, 58/2013) vse občane in občanke, ki se ukvarjajo z vrtičkarstvom, obveščamo, da v zimskem času med 1.
novembrom in 28. februarjem postavitev rastlinjakov s prekrivnimi folijami
ni dovoljena, zato je potrebno v navedenem terminu z vrtov poleg rastlinjakov
odstraniti in počistiti vse, kar na vrtove v zimskem času ne sodi, še posebej
razne polivinilaste folije, pvc embalažo, prepereli les in ostale odpadke. V nasprotnem primeru bo čiščenje izvedlo Javno podjetje Komunala, uporabniki
pa naslednje leto ne bodo več upravičeni do uporabe zemljišča.
Hkrati vse občanke in občane, ki še niso izpolnili vloge za najem vrtička pozivamo, da se zglasijo na Oddelku za gospodarstvo MOSG in izpolnijo vlogo. Brez vloge in zakupne pogodbe zemljišč v lasti Mestne občine v
prihajajočem letu ne bo več mogoče prosto uporabljati.
MOSG

Glasnik, november 2013

V podjetniškem inkubatorju je na razpolago več kot 50 pisarniških prostorov, ki merijo od 7 do 41 kvadratnih
metrov. Poleg pisarniških prostorov
so v objektu še kabineti, konferenčne
sobe, knjižnica, predavalnice, laboratoriji in večnamenski prostori. Če
se osredotočimo na samo gradnjo
objekta, ugotovimo, da se v njej odraža tudi okoljevarstveno naravnana
gradnja. Material za gradnjo dela fasade in zunanjega stavbnega pohištva
je namreč Mestna občina SG prav zaradi okoljevarstvenih smernic v zvezi z večjo uporabo lesa in vedno bolj
poudarjene okoljevarstvene politike
ter 'zelenih javnih naročil' spremenila in, namesto stavbnega pohištva po
sistemu ALU ter obešene prezračevane fasade iz vlakno-cementnih plošč,
uporabila les. Poleg ekološke note je
na to odločitev vplivalo tudi dejstvo,
da je bilo v času po tretji gradbeni
fazi objekta nekaj kritik laične in tudi
strokovne javnosti, le-te pa so se nanašale predvsem na stavbno maso in
višinski gabarit armirano betonske
zgradbe, ki je postavljena na vizualno občutljivem območju mestnega
roba, kjer se urbani prostor stika z
ruralnim. Ker bi objekt ob realizaciji
obstoječe vlakno-cementne fasade v
oranžni barvi še bolj izstopal iz širše
okolice, je bilo treba poiskati rešitve
za optično znižanje zgradbe in njeno
manjše barvno izstopanje iz pretežno zelenega ozadja območja. Tako
je oranžne vlakno-cementne plošče
izgradnjo protiprašnih zaščit tudi na
kakšni drugi postavki oziroma je to le v
okviru proračuna v vaških skupnostih?
Odgovor:
Posebna sredstva v proračunu za namen protiprašnih zaščit niso predvidena, to se ureja v sklopu proračuna
vaških skupnosti.
Na pokopališču v Starem trgu urejajo
del zemljišča za grobove. Občane zanima, kako je z možnostjo mesta za
raztros posmrtnih ostankov. Občani
tudi opozarjajo, da je živa meja na
nekaterih mestih v zelo slabem stanju.
Odgovor:
Celovit in kvalitetno narejen ureditveni načrt (UN) mestnega pokopališča je
mesto Slovenj Gradec dobilo pred dvanajstimi leti. Ker je bilo vse do letošnjega
leta prostora v starem delu pokopališča
dovolj, širitev po UN ni bila aktualna.
Kljub temu se je v preteklosti urejanje
v manjši meri izvajalo mimo UN. Šele
letošnje leto smo na podlagi UN pristopili k prvi fazi večje širitve mestnega pokopališča, v kateri je predvidena
ureditev štirih večjih otokov, ki bodo
namenjeni klasičnim in žarnim pokopom. V sklopu del bomo uredili povezovalne poti z robniki, položili inštalacije za ozvočenje in razsvetljavo, cevi za
odvod padavinske vode, zasadili drevje, uredili mesto za zbiranje odpadkov.
V UN je lokacija, predvidena za raztros
posmrtnih ostankov, locirana na skrajno zahodnem delu novega pokopališča,
ki predstavlja eno od naslednjih faz širitve pokopališča, časovnica realizacije
pa je v veliki meri odvisna od razpoložljivih finančnih sredstev. Vse do takrat
oblika take vrste pokopa v MO Slovenj
Gradec žal ne bo mogoča.
Prireditve v poletnem času na Trgu
svobode so bile dobro obiskane in z
dobrim programom. Vendar so motili
parkirani avtomobili na Sokličevem
trgu, neposredno pred spomenikom in
med spomeniki. Problem parkiranja
na Sokličevem trgu ni samo v času prireditev, pač pa tudi v ostalih dnevih.
Odgovor:
V zvezi s parkiranjem osebnih vozil
pri župnišču na Sokličevem trgu gre
izključno za parkiranje osebnih vozil
uporabnikov župnišča oz. lastnikov zemljišča Župnijskega urada Slovenj Gradec. Gre za del zemljišča parc. št. 519 v
velikosti 752 m2, kjer je tudi del Sokličevega trga. Občinsko redarstvo na delu
zasebnega zemljišča ne izreka sankcij.
Odgovore na vprašanja so pripravile
strokovne službe MOSG.

prezračevane fasade zamenjala lesena prezračevana fasada iz macesna.
Za optično znižanje objekta je bila
uporabljena poudarjena horizontalna
kompozicijska zasnova (ritem lesenih
letev), ki je na mestih etažnih višin
dodatno poudarjena in usklajena z linijami okenskih odprtin. Objekt sicer
zaznamuje tudi skozi streho naravno
osvetljen atrij, z obodnimi galerijami in steklenimi ograjami, kar daje
interieru objekta arhitekturno čist in
minimalističen prizvok. Posamezne
etaže so poleg s centralnega stopnišča
dostopne tudi z osebnim, delno zastekljenim panoramskim dvigalom.
Trenutno je v povezavi z objektom
odprt javni razpis za oddajo poslovnih prostorov oz. vključitve podjetnikov v MPIK tako, da bo objekt tudi po
vsebinski plati zapolnjen in v celoti
predan namenu že do konca tega meseca. Najemnine bodo za nove podjetnike znižane in v prvem letu znašajo
20 odstotkov ekonomske cene, v četrtem letu pa 100 odstotkov te cene.
Boštjan Temniker

RRA Koroška, Regionalna razvojna agencija za Koroško, d. o. o., je
v sodelovanju z občinami Slovenj
Gradec, Dravograd, Radlje ob
Dravi in Ravne na Koroškem že
objavila Javni poziv za vključitev
v Mrežni podjetniški inkubator
Koroška (MPIK). Na javnem pozivu lahko sodelujejo potencialni
podjetniki (posamezniki/skupine
z razvito poslovno idejo) in mlada podjetja, organizirana kot gospodarske družbe ali samostojni
podjetniki, katerih starost ne presega 2 let. Prednost imajo podjetja, ki razvijajo, proizvajajo in
tržijo inovativne izdelke ali storitve. Podjetja morajo biti ustanovljena oz. delovati na območju
Koroške regije. Razpis bo odprt
do zasedbe prostorov oziroma do
14. novembra 2013.

Slavnostni podpis

Pogodbe o dodelitvi subvencij
za samozaposlitev
M

estna občina Slovenj Gradec
je v letošnjem letu dodelila
500 € subvencije za samozaposlitev
38 podjetnicam in podjetnikom, na
prvem razpisnem roku letošnjega
junija je le-to prejelo 20 podjetnic
in podjetnikov, na drugem pa še 18
občank in občanov, ki so registrirali podjetje in se samozaposlili.
Ob podpisu pogodb o dodelitvi
subvencij za drugi razpisni rok,
ki je potekal 25. septembra 2013 v
sejni sobi MOSG, je župan Andrej
Čas poudaril velik pomen podjetništva za občino ter prisotnim novoustanovljenim podjetnikom in
podjetnicam zaželel veliko poslovnih uspehov. Predsednica komisije
Jerneja Kreuh je prisotne seznanila z vsebino pogodbe, Veronika
Zupanc, podjetniška svetovalka v
Podjetniškem centru Slovenj Gradec, pa je predstavila storitve VEM
točke in ostalih institucij podpor-

(foto Veronika Zupanc)
nega okolja ter aktualne podjetniške razpise.
V Podjetniškem centru Slovenj
Gradec želimo podjetnikom veliko uspehov na njihovi podjetniški
poti! (KŽ)

Skupni nadzori

Tudi za boljše sobivanje
človeka in psa

M

edobčinsko redarstvo je skupaj s Policijsko postajo Slovenj Gradec (PP) v letošnjem letu
izvedlo nekaj skupnih nadzorov
s področij, kjer velja deljena pristojnost. Med drugim smo izvajali skupni nadzor na površinah za
kolesarje, in sicer sta bila v skupni
patrulji prisotna policist kolesar in
občinski redar kolesar.
Izvedli smo tudi vsakoletni obsežnejši poostren nadzor nad lastniki
in skrbniki psov na območju PP Slovenj Gradec, torej na območjih MO
Slovenj Gradec in Občine Mislinja,
v katerem so poleg medobčinskih
redarjev in policistov PP Slovenj
Gradec sodelovali tudi policisti
Policijske postaje vodnikov službenih psov PU Celje, veterinarski
inšpektor Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin,
Območni urad Maribor, veterinarji

in veterinarska inšpekcija. Namen
akcije je bil ozaveščanje lastnikov
oziroma skrbnikov psov o njihovih
dolžnostih, s čimer želimo prispevati k še boljšemu sobivanju človeka in
psa. Poostren nadzor je bil usmerjen
preverjanju ali lastniki zagotavljajo ustrezno varstvo svojih psov na
javnih mestih, skrbijo za njihovo
cepljenje in označitev ter odstranjevanje pasjih iztrebkov.
Mag. Aljoša Krivec

MESTO IN PODEŽEL JE
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Splošna bolnišnica Slovenj Gradec

Varčevanje da, a ne
na škodo bolnikov

in slabšo oskrbo pacientov. Zagotovo
imajo zdravniki težave s pristajanjem
na referenčni količnik, glede česar potekajo intenzivni pogovori glede načina implementacije. Lahko se zgodi, da
bo dostopnost storitev sicer nekoliko
zmanjšana na nekaterih področjih.
Zagotavljali bomo 24-urno zdravstveno službo in urgenco ter v nadaljevanju določene dodatne zdravstvene
storitve, če bodo te potrebne.
Omenili ste urgenco. V kateri fazi
je projekt gradnje urgentnega centra, za katerega so bila pridobljena
evropska sredstva, zdaj pa se baje
zatika pri izvedbi.

S

1. oktobrom so tudi v
edini koroški bolnišnici v veljavo stopili varčevalni ukrepi, katerih namen je uravnoteženje
proračuna zavoda, ki v zadnjih letih posluje z izgubo.
V dneh pred uveljavitvijo ukrepov (24.
9. 2013) se je na obisku v slovenjgraški
bolnišnici mudil minister za zdravje
Tomaž Gantar, ki je pri predstojnikih
oddelkov iskal podporo za tradicionalno nepriljubljene reze v plače, ki se
prvenstveno obetajo na področju dežurstev. Sestanku so poleg generalne
direktorice za zdravstveno ekonomijo
MZ, mag. Elde Gregorič Rogelj, ki je
spremljala zdravstvenega ministra,
prisostvovali tudi člani sveta zavoda,
poslovodnega sveta in bolnišnična
predstavnica sindikata FIDES. O temah, ki so jih načeli ob ministrskem
obisku, in o vsebini ukrepov samih
smo se pogovarjali z direktorjem
Splošne bolnišnice Slovenj Gradec
Janezom Lavretom, s katerim smo se
ob koncu pogovora dotaknili še enega
aktualnega vprašanja, povezanega z
bolnišnico, tj. projekta gradnje novega
urgentnega centra.
Kaj je bil glavni namen obiska ministra za zdravje v slovenjgraški bolnišnici in kakšni so rezultati pogovorov oz. sklepi, do katerih ste prišli?
Minister je po sestanku, ki sva ga
imela pri njem s predsednikom sveta
zavoda, gospodom Kolarjem, obljubil, da bo prišel na obisk in pogovor
v našo bolnišnico, kjer se je sestal s
člani sveta zavoda in člani strokovnega sveta. Glavni razlog za obisk je bilo
to, da so ostali varčevalni ukrepi, ki
smo jih predlagali, nepotrjeni s strani
predstojnikov oddelkov. Razumemo,
da so potrebovali predstojniki nekaj
več časa za to, da se ukrepi predebatirajo. Ob svojem obisku je minister
jasno izrazil mnenje, da je ukrepanje
nujno potrebno in da je situacija v slovenskem zdravstvu resna, saj je denar
močno omejen, čemur se je potrebno
prilagoditi v vseh bolnišnicah in zdravstvenih domovih.
Obisk ministra gre torej razumeti
tudi kot svojevrstno zaupnico vam
kot direktorju zavoda in ekipi, ki jo
vodite, za pripravljene varčevalne
ukrepe. Nam lahko nekoliko pojasnite slednje?
V zavodu smo se o nekaterih ukrepih
pogovarjali že pred letom dni, vendar
je takrat svet zavoda v drugačni sestavi sprejel drugačne sklepe. Sedaj, ko je
prišlo do dodatnega znižanja cen zdravstvenih storitev, pa smo bili primorani v resnejše ukrepe. Želimo predvsem
znižati stroške dela, saj so nekatere

druge slovenske bolnišnice znižale
stroške dela in maso plač kar za 5 do 8
%, mi pa za manj kot 1 %, tako da smo
bili najprej prisiljeni v ta ukrep.
Lotili smo se ga tako, da smo najprej izmerili obremenitve po posameznih oddelkih v nočnem času, nato pa
šli na njihovi podlagi v spoštovanje
določil Zakona o zagotavljanju neprekinjenega zdravstvenega varstva, ki
glede na obremenitve določa plačilo
dežurstev po referenčnem količniku za vsa tista dežurna mesta, kjer se
dežurstvo izvaja. Od 1. 10. se namreč
plačilo dežurstva izvaja po t.i. referenčnem količniku, kar pomeni, da je
za dežurno mesto zdravnika predvideno plačilo po 50. plačnem razredu,
za diplomirane medicinske sestre pa
po 32. plačnem razredu. Do sedaj smo
plačilo izvajali po nadurah v skladu s
količnikom, ki ga je dežurni zdravnik
ali medicinska sestra sicer imel.
Drugi ukrep je uvedba izmenskega dela za diplomirane medicinske
sestre na nekaterih oddelkih, vendar
se je izkazalo, da zaenkrat kadrovska
zasedba oddelkov tega še ne omogoča.
Na rednih sestankih, ki jih imamo s
predstojniki, zato iščemo druge dodatne možnosti varčevanja, s katerimi bi
prihranili približno tak znesek.
Dodati bo potrebno še druge
ukrepe, ki zadevajo zmanjševanje
števila zaposlenih, vendar bo to
po vsej verjetnosti možno izvesti z
mehkimi metodami, kjer ne gre za
odpuščanje z naslova tehnološkega
viška, temveč upokojevanje, premestitve in odpoved pogodb o zaposlitvah za določen čas.
Vsi našteti ukrepi se dotikajo notranje organizacije dela v vaši hiši,
medtem ko zanimajo naše bralce
predvsem učinki, ki jih bo imelo varčevanje na kakovost in dostopnost
zdravstvenega varstva.
Če želimo ohraniti stabilno poslovanje bolnišnice in uravnotežiti prihodke z izdatki, kar je predpogoj za to, da
lahko poskrbimo za naše paciente in
da kakovost naših storitev ne pada,
potlej so ti ukrepi nujni. Z vsemi dosedanjimi ukrepi in javnimi razpisi
nismo privarčevali potrebnega zneska. Zaradi materialov, za katere v
hospitalu žal nimamo standardov, ki
bi jih določil plačnik, smo vseskozi v
nekoliko težkem položaju, saj je težko
ločiti med tistim, kar si lahko privoščimo, in tistim, kar stroka zahteva.
V vsakem primeru pa gre za resnično
nujne ukrepe, da tudi v prihodnje zagotovimo toliko stabilno poslovanje
bolnišnic, da se s strani dobaviteljev
ne prekinejo dobave, kar bi gotovo
vodilo v izpad zdravstvene dejavnosti

Vox populi

Varčevanje v zdravstvu
O

varčevalnih rezih v zdravstvu smo pred vhodom v Splošno bolnišnico
Slovenj Gradec spraševali tudi naključne mimoidoče. Zanimalo nas je,
kdo bo po njihovem mnenju 'potegnil najkrajšo' in kakšne so posledice, ki jih
lahko ob krčenju sredstev za zdravstvo pričakujemo pacienti.
Po odgovorih sodeč ljudje skoraj ne dvomijo v to, da se bodo rezi odrazili na slabšem sistemu zdravstvenega varstva v Sloveniji, pri čemer jo bodo
najslabše odnesli prav bolniki z najnižjimi dohodki, ki si zdravstvenih storitev ne bodo zmogli plačevati sami. (AK)

Lucija Vitrih, 38 let, zdravstveni tehnik, Prevalje
Menim, da gredo ukrepi v popolnoma napačno smer.
Varčevanje v zdravstvu predstavlja namreč samo en velik
minus za paciente, saj bodo v procesu najbolj nastradali
prav oni. Še posebej velja to za ljudi, ki si zdravljenja ne
bodo zmogli plačati sami, marsikdo pa najbrž ne bo imel
več niti osnovnega zdravstvenega zavarovanja. Varčevanje bo imelo negativne posledice za sistem v celoti.

Kar zadeva izgradnjo urgentnega
centra za našo bolnišnico, čakamo
na sklep ministrstva za zdravje o
začetku postopkov za gradnjo. Mi
imamo vse pripravljeno. Upravičeno
pravimo ministrstvu, da je potrebno
s postopki začeti, o čemer pričajo tudi
težave ostalih urgentnih centrov, ki –
kot vse kaže – ne bodo pravočasno
zgrajeni, zaradi česar bo potrebno
določen del evropskih sredstev vrniti.
Mi zagotavljamo, da še zmeraj
lahko gradnjo zaključimo v predpisanem roku. Mesec dni časa še imamo,
da se tu zadeve premaknejo, imamo
pa že pripravljeno vse potrebno za začetek razpisa za izvajalca gradbenih
del, kakor tudi za začetek razpisa za
dobavitelja opreme.
Aljaž Kitak

Odzivi
Za komentar ministrskega obiska
smo povprašali tudi predsednika
sveta javnega gospodarskega zavoda SB SG Nika R. Kolarja. Objavljamo njegov pisni odziv. (AK)
Z obiskom ministra in njegove
strokovne sodelavke smo lahko
zadovoljni. Iz prve roke smo lahko
izvedeli marsikaj konkretnega, kar
zadeva Splošno bolnišnico Slovenj
Gradec. Predvsem je pomembno, da
se bodo zahtevni investicijski posegi
na področju gradbene rekonstrukcije in novogradnje objektov (urgentni
center), ki so v letošnjem letu skoraj
povsem obstali, nadaljevali tudi v
letu 2014.
Povsem jasno in natančno pa je
minister Gantar obrazložil vladna
stališča v zvezi z uresničevanjem varčevalnih ukrepov. Prisotnim udeležencem sestanka je dopustil možnost,
da ukrepe še enkrat pregledajo, preučijo in se z zaposlenimi uskladijo do
takšne mere, da bo učinek ustrezal
finančni izravnavi v letnem poslovanju SB SG. Če do tega ne bo prišlo, je
iluzorno pričakovati pomoč države (s
premostitvenim kreditom).
Podobno je soglasno sklenil tudi
svet javnega zavoda SB SG, ki je obvezal poslovodni svet zavoda, da prepriča predstojnike oddelkov o konstruktivnem sodelovanju in razumevanju
stanja v državi. Svet zavoda je varčevalne ukrepe v celoti podprl z zavedanjem, da je situacija v SB SG izjemno
težka (tudi zaradi odprtih finančnih
obveznosti iz preteklosti) ter z ozirom
na to, da so delovni pogoji zaposlenih
dobesedno neprimerni (zaradi gradbenih rekonstrukcij). Kljub temu pa
člani sveta pričakujejo od predstojnikov in zaposlenih v bolnišnici ustrezno solidarnost, medsebojno homogenost, potrpežljivost in, ne nazadnje,
zaupanje v poslovodni svet, ki mu je
naložena nehvaležna odgovornost
vodenja SB SG.
V duhu zaokrožitve skupnega
interesa, da bodo pacienti imeli
enak dostop do zdravstvene oskrbe
kot v drugih mestnih središčih, so
člani sveta zavoda ob izteku svojega mandata (v mesecu septembru
2013) vsak po svoje prispevali k
uspešnemu razreševanju določenih organizacijskih, kadrovskih,
poslovnih in drugih problemov.
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Aleš Redžič, 40 let, rudar, Velenje
Po mojem mnenju gredo z vsem tem varčevanjem predaleč, pri čemer vse skupaj ne more iti na škodo nikogar
drugega kot pacientov. Sicer pa se mi zdi najbolj nesmiselno varčevati prav v zdravstvu, ko pa je na mnogih drugih področij še bistveno več rezerv, npr. na tistih najvišjih
stolčkih.
Sonja Kac, 50 let, negovalka na domu, Dravograd
Sigurno bo šlo varčevanje na škodo bolnikov, ki so že v
osnovi prizadeti zato, ker so bolni. Še posebej hudo bo
nižjemu sloju, ki si zdravil in zdravstvenih storitev ne
zmore kupiti sam. Po mojem bo največji problem to, da
bodo ukrepi najbolj prizadeli prav tiste najrevnejše z nizkimi dohodki, med katere spadam tudi sama.
Maks Pečonik, 57 let, upokojenec, Radlje ob Dravi
Mislim, da je varčevanje sicer potreben ukrep, vendar
bodo skoraj zagotovo varčevali samo pri pacientih. Govorijo nam, da tega ne bomo občutili, a jim tega ne verjamem. Po mojem mnenju se da privarčevati še marsikje
drugje, predvsem pri bolj rentabilni uporabi zdravstvene
infrastrukture, materialih ipd. Rezerve so drugje, pri ljudeh gotovo ne. Od varčevalnih ukrepov pričakujem to, da
bomo vsi skupaj deležni slabše oskrbe, če storitev ne bomo želeli ali zmogli
doplačati. Uvedli bodo samoplačniške ambulante.
Alojz Klemenšek, 70 let, upokojenec, Slovenj Gradec
Menim, da je potrebno zdravstveno varstvo v podobni
obliki, kot smo jo poznali doslej, ohranjati tudi v prihodnje, še posebej za ljudi z nižjim standardom, ki si že tako
ali tako skoraj ne morejo več privoščiti normalnega zdravstvenega varstva. Zdravstvo pri nas že nekaj časa več ne
funkcionira tako, kot bi moralo; čakalne vrste so predolge, če hočeš priti na vrsto, moraš plačati. Eni to z lahkoto
plačujejo, drugi pa tega preprosto ne zmorejo. Bojim se, da se bo z uveljavitvijo varčevalnih ukrepov situacija za povprečne ljudi še poslabšala.
Avgustina Dokl, 73 let, upokojenka, Prevalje
V zdravstvu naj bo oskrba takšna, kot je bila doslej. Če
se bo varčevalo, bodo to seveda najbolj občutili ljudje, še
posebej tisti z nižjimi dohodki. Če kje, se mi zdi smiselno
varčevati na materialu, v kolikor so sposobni na tem področju kaj privarčevati, pri drugih stvareh pa ne. Če bodo
varčevali na tak način, da bodo nastopile daljše čakalne
dobe, pa bodo seveda v prednosti tisti, ki si bojo sposobni
storitve plačati sami ali pa jih poiskati kje drugje. Vsi ostali bodo na repu.

Odprtje Univerze za 3. življenjsko obdobje

Ostanimo aktivni in
delajmo, kar si želimo
V

Koroški galeriji likovnih umetnosti je bila 1. oktobra svečana
otvoritev Univerze za tretje življenjsko obdobje (U3ŽO), ki deluje v
okviru MOCIS centra za izobraževanje odraslih Slovenj Gradec.
V lepem ambientu s krasno likovno
razstavo se je zbralo več kot 130 obiskovalcev, to je več, kot smo upali
pričakovati. Program so popestrili
učenci Druge osnovne šole Slovenj
Gradec. Po prvem uvodnem glasbenem prispevku je prisotne pozdravila in nagovorila direktorica
MOCIS-a Sonja Lakovšek, ki je med
drugim povedala: »Ponosna sem,
da bom skupaj z udeleženci univerze in vsemi, ki nam bodo pomagali
pri njenem delovanju, iskala poti za
osveščanje, da sta radovednost in
sposobnost učenja domena vseh starostnih obdobij. Nejc Zaplotnik je

zapisal: »Niso važna leta, ne izobrazba, ne narodnost in vera. Važno je le
veliko srce in navdušene iskre v očeh.‘
Vem, da lahko vsak človek koga kaj
nauči in da se lahko vsak od koga še
kaj nauči. Marsikomu pa bo največ
pomenila že spodbudna − prijazna
beseda in občutek, da ni čisto sam.
Nekdo bo morda nadoknadil zamujeno iz mladosti, drugi pa si bo torej
le dal priložnost, da pridobi nov krog
prijateljev, podobnih interesov in starosti. Kakorkoli … o svojem življenju
odločamo sami. Življenje daje platno,
slikamo pa mi.«
Teden dni po otvoritvi je bilo
vpisanih že več kot sto članov. Prve
študijske programe smo začeli izvajati po 15. oktobru. Naj torej teče
učenje skozi življenje …
Kristina Navotnik,
koordinatorka U3ŽO
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MESTO IN PODEŽEL JE

O varčevalnih ukrepih

Protestni sestanek upokojencev
s koroškimi poslanci

V

eč kot polovica koroških upokojencev prejema pokojnino,
nižjo od 600 €.

Koroška pokrajinska zveza društev
upokojencev (KPZ), v katero je včlanjenih 16 DU z okoli 9500 člani, je
organizirala protestni sestanek s
koroškimi poslanci Polonco Komar,
podpredsednico DZ, Matjažem Zanoškarjem in Petrom Odrom ter
predsedniki društev. Poleg predsednikov oz. predstavnikov društev
so sodelovali predsedniki komisij
za socialna vprašanja društev in kot
gosta tudi direktor Območne enote
ZPIZ Vilko Černovšek in direktorica CSD z Raven Sonja Tiršek. Poslancem so podrobno in slikovito
predstavili gmotni, že kar kritični
položaj koroških upokojencev ter
prispevek vseh slovenskih upokojencev k varčevalnim ukrepom in
stabilizaciji javnih financ, ki znaša
od leta 2000 dalje že okoli eno milijardo €, od tega samo v zadnji treh
letih okoli 450 milijonov €. Posebej
je bilo poudarjeno, da povprečna
pokojnina v Sloveniji znaša 616,16 €,

v 12. koroških občinah pa samo 577
€; več kot polovica koroških upokojencev tako prejema pokojnino, nižjo od 600 €. Tudi dodatek za rekreacijo je v zadnjih dveh letih izgubila
polovica »ta bogatih« upokojencev,
ki imajo pokojnino višjo od 622 €.
Že zdavnaj pa je letni dodatek pri
upokojencih postal socialni korektiv, ki se ne porabi za pot na morje
ali v planine, ampak za osnovna živila in kurjavo za zimo. Zato koroški upokojenci ne pristajamo, da se
kopja lomijo samo na naših hrbtih.
Na koncu je bila poslancem in
novinarjem predana tudi protestna
izjava, v kateri pozivajo poslance,
naj namesto zniževanja pokojnin in
socialnih pravic sprejmejo zakonodajo, ki bo bolj odločno zagotovila
brezkompromisno plačevanje davkov in prispevkov, omejila razbohoteno sivo ekonomijo, zagotovila
uveljavitev kazenske in materialne
odgovornosti za vse, ki so omogočili
bančne kredite za lastniške prevzeme in druge špekulacije, ter vrnitev
nezakonito pridobljenega premoženja vseh tajkunov, prevarantov in
goljufov, da bi se povečala blaginja
vseh državljanov.
Poslanci so upokojencem prisluhnili, se z njimi strinjali in bili ob
nekaterih razpravah predstavnikov
društev presenečeni in zaskrbljeni.
Janez Gologranc,
predsednik KPZDU

Mladi zbiratelj Daniel Lužnik

Odprl zasebni kmečki muzej in mlin

Daniel Lužnik v meščanski sobi svojega
kmečkega muzeja

P

odstrešja so bila vedno skrivnostna in polna zanimivih
drobnarij. Mali Daniel je izkoristil
vsak trenutek, ko ni bilo zaklenjeno, da je brskal in raziskoval številne shranjene predmete, čeprav so
mu to starejši prepovedovali. Pri
štirinajstih letih pa je začel zares.
V okrog 300 let stari kmečki hiši
kmetije Dajel (Daniel) v Šmartnu pri
Slovenj Gradcu (Podhomec), kjer je
doma, je Daniel Lužnik uredil kmečki muzej in star kmečki mlin, prostore, kjer so zbrani predmeti za prikaz
starih kmečkih opravil in opreme.
Med njimi so na primer predmeti
za predelavo lanu, različni gospodinjski predmeti, otroški vozički ter
nekaj obutve in oblek, tudi knjige pa
še številne druge stvari, ki so spremljale kmetijo skozi stoletja. Po Danielovih besedah je v zbirki, ki jo je
dopolnjeval tudi s starimi predmeti,
podarjenimi od sosedov in prijateljev
iz okolice, najzanimivejša, baje danes
redko ohranjena lesena likalna miza
za likanje lanenih prtov. Ta je spremljala domačo kmetijo že od davnih
časov. »Mlin pa je zanimiv zato, ker je
bil prvi, edini in najbrž tudi zadnji na
potoku Homšnica. Spadal je h kmetiji Dajel že nekdaj. Potem, leta 1943,

ko je prišla elektrika, je bil prestavljen
na domačijo (tudi zato, ker je bilo
vode vedno manj),« navdušeno razlaga mladi zbiratelj.
Klet v prenovljeni kmečki hiši je
nekoč služila shranjevanju mošta
(pijače iz jabolk in hrušk), zanimiva
pa je tudi poglobljena jama, katera je
nekoč služila shranjevanju pese in
korenja za krmo prašičev. Daniel je
dekorativno opremljen kletni prostor, ki je v pritličju stavbe, namenil
tudi za pokušino aperitivov, pijač za
zbujanje teka, manjšim skupinam.
Omenjeno hišo je začel prenavljati pred desetimi leti, ko je bil
star 14 let, in zelo veliko potrebnega
je postoril sam. Tudi finančno ni
imel pomoči, razen od staršev.
Sedem let je raziskoval in sestavljal družinsko drevo po pradedku
in prababici, po priimkih Jenišek in
Duler. Po obeh priimkih je segel devet generacij nazaj (okrog leta 1780)
in ugotovil, da vsi do takrat znani
predniki izvirajo iz teh krajev.

Na otvoritvi kmečkega muzeja in
mlina so nastopile ljudske pevke
Bršljanke, obiskovalci so lahko poizkusili domačo hrano kmetije Dajel, katero bodo najavljene skupine
ob ogledih lahko naročile tudi v bodoče, s projekcijo na zid so prikazali izbor celotnega postopka prenove
prostorov, v mlinu pa so mleli koruzne žgance, ki so jih obiskovalci
lahko tudi odnesli domov.
Ogledi kmečkega muzeja in mlina na kmetiji Dajel (Daniel) bodo
možni ob sobotah in nedeljah (po
predhodni najavi).
Ajda Prislan

Glasnik, november 2013

100 let dobre volje Hedvike Ridl

Vse življenje pevka in gasilka

Z leve proti desni: predsednik VS Turiška vas Albert Kotnik, župan Andrej Čas, Ivan
Ridl, predsednik VS Šmartno Danilo Knap, predsednik VS Legen Edvard Turičnik,
spredaj slavljenka Hedvika Ridl

H

edvika Ridl se je rodila 3. 10. 1913 v Šmartnem pri Slovenj Gradcu, kjer živi še
danes, Juriju Škrubeju in Mariji kot
sedmi, najmlajši otrok. Otroštvo je
preživljala na kmetiji. Bila je živahna in družini, v takratnih skromnih
razmerah, v pravo veselje in ponos.
Za njen stoti rojstni dan so ji prišle
čestitat tudi razne delegacije.

Ob častitljivi življenjski obletnici Hedvike Ridl je imel šmarski nadžupnik
Franc Linasi na njenem domu sv.
mašo, s svojim obiskom pa so jo počastili tudi vsi cerkveni pevci, s katerimi
je pela do svoje pozne starosti. Na sam
rojstni dan so k njej prišli predstavniki
Društva upokojencev Šmartno in PGD
Šmartno, obiskal jo je tudi župan Andrej Čas skupaj s predsedniki vaških
skupnosti Šmartno, Legen in Turiška
vas. Naslednji dan so ji prišli čestitat
sosedje, v soboto je praznovala v krogu starejših sorodnikov, v nedeljo pa v
krogu najmlajših (pra- in prapranečakov). Gasilci so jo povabili tudi na pogostitev v Šmartno in na ogled muzeja
v gasilskem domu.
Po končanih štirih razredih osnovne šole v Šmartnem je Hedvika Ridl
(po domače pri Trnku) končala tri razrede meščanske šole v Slovenj Gradcu.
S petnajstimi leti se je pričela učiti za šiviljo pri sosedi Pavli Mithans. Nekaj let
je šivala doma, nakar se je zaposlila kot
šivilja pri Antonu Klingerju v Slovenj
Gradcu, nato pa pri Viktoriji Suhadolnik, kjer je delala 15 let. V tem času je
imela tudi grenko izkušnjo, saj jo je leta
1944 zaprl gestapo zaradi suma sodelovanja s partizani. Štiri tedne je bila
zaprta v Mariboru in za las ušla transportu v taborišče. Za izpustitev je posredoval takratni župnik Jože Štefanc.
Po končani 2. svetovni vojni je ostala
doma in se preživljala s šivanjem. Kot
dobra šivilja je imela zadosti dela, da
je lahko finančno pomagala ostarelim
staršem, po bratovi nesrečni smrti pa
starejši neporočeni sestri, ki je prevzela
kmetijo. Zelo rada je imela svoj poklic

in kljub oteženi gibljivosti še danes, kot
sama pravi, rada kaj »pošije«.
Že v meščanski šoli je imela izreden
posluh in veselje do petja, zato se je po
končani šoli takoj priključila cerkvenim
pevcem v Šmartnem, kjer je prepevala
do pozne starosti. Na koru se je rodila
tudi ljubezen do organista Ivana in leta

Hedvika stoji prva z leve, spredaj sedi njena mama Marija.

Hedvika na konju

Mladinski kulturni center

Znanstveniki, sejalci, frizerji
15.

Mirovniškega festivala se je
udeležila tudi ekipa MKC
Slovenj Gradec, ki je dogajanje popestrila z različnimi kreativnimi in
poučnimi delavnicami. V prvi delavnici so se lahko predšolski in šolski
otroci ter ostali obiskovalci festivala
poistovetili z znanstveniki. Bili so
nadebudni kemiki in fiziki, saj se jim
je predstavil Center eksperimentov
iz Maribora, ki je v različnih eksperimentih dokazal ali ovrgel kar nekaj

1961 sta se poročila. Bila je tudi članica
dramske skupine pri Kulturno prosvetnem društvu Ivan Cankar Šmartno pri
Slovenj Gradcu. Odigrala je kar nekaj
vlog v igrah, ki jih je režiral tedanji ravnatelj osnovne šole Edvard Ressner.
Hedvika se je že zelo mlada vključila
v prostovoljno gasilstvo. Za svoje delo
je dobila kar nekaj priznanj: 28. 12.
1951 ji je upravni odbor Gasilske zveze LRS podelil čin gasilskega častnika
v prostovoljnem gasilstvu, še istega
leta ji je Okrajna gasilska zveza Slovenj
Gradec izdala odločbo o upravičenosti
nošenja značke za 15-letno službovanje v prostovoljnem gasilstvu, marca
1982 ji je Občinska gasilska zveza Slovenj Gradec podelila občinsko gasilsko
priznanje I. stopnje za požrtvovalno in
uspešno delo v gasilstvu in na področju
požarnega varstva.
Hedviki je življenje zaznamovalo
petje. Optimizem in veselje do življenja
jo spremljata še danes, čeprav z možem
živita skromno in samo od njegove pokojnine; po ukinitvi državne pokojnine
namreč ni bila upravičena do socialne
pomoči zaradi minimalnega presega
zakonsko določene meje. Vesela in srečna je, da je mož mlajši in še toliko pri
zdravju, da ji je v oporo. V veliko veselje
so ji tudi nečaki in že kar nekaj pra- in
prapranečakov, ki jih ima zelo rada.
In njen recept za dolgo življenje:
»Skromnost, poštenost, ljubeznivost in
dobra volja.«
Danica Štruc

stereotipov in zmotnih prepričanj.
Udeleženci so se lahko poizkusili v
sejanju pšenice in pire. Najprej so okrasili odpadne plastenke, jih nato napolnili z zemljo ter po lastni izbiri posejali
pšenico ali piro. Kdor se je ta dan želel
polepšati, sta mu bili na voljo dve možnosti: ali izbere poslikavo obraza ali
pa se prepusti kreativnim frizerkam ...
Brez preizkušanja spretnosti seveda ni
šlo, zato so se obiskovalci lahko preizkusili v tekmovanju z dirkalnimi avto-

mobili na daljinsko upravljanje.
Ker pa je letos evropsko leto državljanov, je ekipa MKC v goste povabila
Europe Direct, ki je s pomočjo prikupnega kolesa sreče izpeljal kviz na temo
EU, prek katerega so udeleženci spoznali pravice, ki jih imajo kot evropski državljani, poudarek pa je bil na pravicah
do prostega gibanja ter pretoka blaga in
storitev. Na Trgu svobode pa je istočasno potekala tudi otroška predstava v
izvedbi gledališča KU-KUC, ki je otroke navdušil z igro Kdo zvoni, v kateri je
bilo prikazano, da nas kljub zavedanju,
da se moramo pravil in reda držati, tu
in tam tudi zanese.
Petra Špegel
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Jesen pri nas

Pisana kot buče

Buče na kmetijskem sejmu v Gornji Radgoni

B

uče so večji del prejšnjega stoletja v glavnem veljale kot krma za živali, v kuhinji so
se pojavljale v bučnem »zosu«, otroci
so jih ovili v cunje in takšne »puže«
pestovali ali pa buče z izrezovanjem
spremenili v »strahe«. V obdobju, ko
so ljudje še pridelovali različne oljnice za samooskrbo, pa so bile oljne
buče na njivah bolj razširjene tudi
izven območja tradicionalne pridelave bučnega olja.
V zadnjem desetletju se pisane okrasne, okrogle in okusne buče pojavljajo povsod: v jesenskih dekoracijah, na
bučnih razstavah, na policah trgovin,
v vrtovih ali samo vrtnih loncih. Vedno pogosteje se pojavljajo na jedilnikih, vse več nasvetov za bučne jedi
pa je na voljo v revijah, televizijskih
kuharskih oddajah in mnogih spletnih receptih. Tudi buče velikanke z
leti pridobivajo na teži. Leta 1996 je
bil svetovni rekord največje pridelane
buče 450 kg, lani pa že več kot 900 kg.
Buče so bile zame kot agronomko ena najbolj zanimivih rastlin od
tistega trenutka naprej, ko sem v
njih odkrila dobesedno neusahljiv
vir pisanosti. Seveda to ni bilo med
študijem, takrat se je bučna zgodba
začela z jedilnimi bučkami – cukini,
končala pa z oljnimi bučami. Proti
koncu 90. let sem dobila prva semena oranžnih mesnatih buč, potem
pa vsako leto nove sorte, nabiralo se
je vedno več bučne literature, vedno
večje površine so bile posajene z njimi. Tudi v kuhinji so bile vedno pogosteje zastopane, preizkušala sem

obstoječe recepte in nastajale so nove
jedi. Pisanost buč pomeni predvsem
raznolikost v barvi, obliki, velikosti,
okusih, načinu pridelave in uporabe.
Med njimi se najdejo takšne, ki potrebujejo malo prostora za pridelavo,
z neizrazitim okusom, ali pa takšne,
ki so prostorsko in toplotno zelo zahtevne in imajo zelo specifičen sladek
priokus po kostanju ali lešnikih.
S tem, ko je bilo na voljo vedno več
buč, so se pričele tudi bučne prireditve. Najprej v sklopu prireditve Zlata
jesen v Dravogradu, leta 2006 pa so se
buče prestavile na vrt ob Kulturnem
domu v Starem trgu. V osmih prireditvah zaporedoma so imele buče različne vloge: bile so osrednji razstavni
eksponat, predstavljene so bile na poštni znamki, v knjigi Pisane buče, bile
so postavljene v različnih dekoracijah,
tekmovale so za naj bučno pito, obiskovalce smo navduševali nad bučno
juho, zadnja leta pa si delijo jesenski
praznik v Starem trgu še z drugimi
pridelki. V tem obdobju je buče spoznalo ogromno ljudi, nekateri so se
nad njimi navdušili, vedno več ljudi
kuha bučne juhe doma, pa tudi druge specialitete. Skratka, potrdil se je
zapis mojih treh hčera v knjigo vtisov
na eni od razstav: »Mama, razstava je
uspela. Trud ni bil zaman.«

Knjiga Pisane buče avtorice
Tatjane Krejan Košan
Z izdajo knjige Pisane buče se je krog
ljudi, ki jih povezuje navdušenost nad
bučami, zelo povečal. Veliko dogod-

Komunala Slovenj Gradec

Odstranitev in ravnanje
s salonitno kritino
N

ačrtujete zamenjavo salonitne
kritine, pa ne veste, kako z njo
ravnati, kje so zbirna mesta, ipd.? V
tem prispevku vam želimo na kratko podati nekaj splošnih navodil v
povezavi z odstranitvijo in ravnanjem s salonitko v Mestni občini
Slovenj Gradec.
Od leta 2003 je uporaba azbesta v Sloveniji prepovedana. Ker je bila salonit-

ka od sedemdesetih do devetdesetih
let prejšnjega stoletja najpogostejša izbira investitorjev za pokrivanje objektov, se še vedno pojavlja v naši okolici.
Zaradi vsebnosti azbestnih vlaken, ki
se pri drobljenju sproščajo v zrak in
so zdravju škodljiva, spada med nevarne odpadke, s katerimi je potrebno
posebno pazljivo ravnati. Zato je pri
njenem odstranjevanju pomembno,
da zaščitimo sebe in okolje. Obvezna
je ustrezna delovna obleka vključno z
gumijastimi rokavicami in zaščita dihal z ustrezno masko. Priporočeno je,
da jo odstrani pooblaščen izvajalec, ki
razpolaga z ustrezno opremo, znanjem
in tovornim vozilom za transport.
Salonitna kritina ne spada med komunalne odpadke, zato je ni dovoljeno oddati v zbirna centra za odpadke
v Pamečah in Dovžah. Prav tako je
ni dovoljeno oddati v okviru akcije
zbiranja kosovnih odpadkov, ki jo
Komunala Slovenj Gradec organizira

kov v zvezi z bučami se vsako jesen
prireja po državi, kjer lahko vedno
znova širiš krog poznanstev in izmenjuješ izkušnje. Nazadnje ugotoviš,
da so se ti buče po tihem prikradle že
kar na obleko, v nakit, na torbico, zavese, krožnike … nekako se navlečeš
njihove pisanosti in nekateri te začnejo že klicati Buča.
Zelo pomembno se mi zdi, da
pridelovalci buč med seboj ločijo
osnovne vrste buč, saj je to povezano z načinom njihove uporabe. Cukini so navadne poletne bučke, ki so
najboljše zelo mlade, še nedozorele,
po drugi strani pa nekatere zimske
buče postanejo okusne šele, ko nekaj
čas odležijo v primernem skladišču
(v suhem in toplejšem). Pripravljanje
bučnih jedi je prav tako pisano kot
buče same, a imajo pri tem pomembno vlogo dodatki, kot so zelišča in
začimbe, arome oreškov, citrusov,
ruma, meda … Buče so lahko zastopane v predjedeh, juhah, solatah, prilogah, narastkih, rižotah, sladicah, v
sladko in kislo vloženih shrankih …
Letošnje leto z visokimi poletnimi temperaturami za pridelavo buč
ni bilo ugodno. Ženskih cvetov na
rastlinah ni bilo veliko ali pa so že
v začetni fazi propadali, dokler se
ekstremno visoke temperature niso
znižale oz. normalizirale. Svoj davek
je zahtevalo tudi pomanjkanje vlage.
Bučke so pričele nastajati šele proti
koncu poletja, vendar zaradi prekratke vegetacije ne bodo dozorele. Tako
slabega pridelka, kot je bil letošnji,
sama še nisem imela. Lanski, dokaj
dober pridelek buč so s skladišča odnesle poplave, letošnjega pa suša.
Bučne predstavitve pogosto zaključim z naslednjimi besedami (pa naj
tudi tokrat): »Imejte radi buče!« Ker
so dobre, različnih okusov, zdrave in
prinašajo prijazne okrogle misli.
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Rdeči križ – prva pomoč

Ekipa iz Slovenj Gradca prva
na preverjanju prve pomoči
N

a XIX. državnem preverjanju
usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa v Velenju je sodelovalo 14. ekip, ki
so zmagale na predhodnih regijskih
preverjanjih. Prvo mesto je zasedla
ekipa PP Območnega združenja
Rdečega križa Slovenj Gradec, ki se
bo avgusta 2014 udeležila evropskega tekmovanja v Belgiji.

Na sedmih delovnih točkah, kjer so
potekale simulacije realnih nesreč in
poškodb, so sicer člani vseh ekip pokazali visoko raven znanja, usposobljenosti in izurjenosti za delovanje v
primeru prometne nesreče, eksplozije,
delovne nezgode, nesreče na javni prireditvi, nezgode na otroškem igrišču
in športni prireditvi. Namen prever-

janja, ki ga prirejajo Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje,
Glavni odbor Rdečega križa Slovenije
in gostiteljska občina, je sicer okrepiti
delo na področju prve pomoči v občinah, organizacijah, zavodih in podjetjih, da bi tako izboljšali stanje v izvajanjih prve pomoči v Sloveniji nasploh.
Dosežen rezultat je potrditev, da
imajo člani slovenjgraške ekipe, ki
so prostovoljci, veliko znanja in da
so dobro pripravljeni na morebitno
ukrepanje v resnični situaciji. Člani,
ki sestavljajo zmagovalno ekipo, so:
Tomo Felle, vodja; Dani Gril, Marko
Barl, Aleš Vačun, Tomaž Sopelšek,
Ignac Znajden, Marko Ternik in Renata Koren, mentorica.
Renata Koren

Recept za kekse iz bučnega
pireja
Sestavine:
400 g moke, 150 g sladkorja, 200 g bučnega pireja oranžne mesnate buče, 150 g
masla, vaniljev sladkor, cimet, naribana
limonina lupina, pecilni prašek, 1 jajce.
Priprava:
Vse sestavine dobro pregnetemo. Testo
pustimo stati eno uro na hladnem. Razvaljamo na pomokani deski na približno
1 cm debeline in s pomočjo modelov izrežemo kekse. Na pekač, obložen s papirjem za peko, naložimo kekse in pečemo
pri 180 °C približno 15 minut. Ohlajene
kekse lahko tudi okrasimo s čokolado,
sladkorjem ali z ledenim prelivom.
Tatjana Krejan Košan
vsako leto v spomladanskem času.
Odpadno salonitno kritino je potrebno pripeljati na lokacijo zaprtega
odlagališča v Mislinjski Dobravi, pod
pogojem, da je ustrezno zaščitena s posebno folijo, naložena na palete in pripeljana s tovornim vozilom, opremljenim
z dvigalom, kjer se skladišči do odvoza,
ki ga izvede pooblaščen odstranjevalec.
Priporočljivo je, da se občani predhodno s pristojno službo na Komunali dogovorijo za prevzem odpadne kritine, ki
se zaračuna po veljavnem ceniku.
Tudi večstanovanjski objekti na
območju MOSG niso bili izjema in
so jih v času dovoljene uporabe azbestnega gradbenega materiala prekrivali s salonitno kritino. V primeru,
da se etažni lastniki večstanovanjskega objekta odločijo za zamenjavo
kritine, Komunala kot upravitelj teh
objektov v imenu etažnih lastnikov
opravi vsa potrebna dela, od priprave dokumentacije do zaključka zamenjave strehe in hkrati poskrbi, da
dela potekajo nemoteno in v skladu z
veljavno zakonodajo.
Prva zamenjava poteka na objektu
Partizanska pot 9 in je že v fazi zaključka. V prihodnjem letu pa je načrtovana zamenjava še na nekaterih
drugih večstanovanjskih objektih v
naši okolici.
Tjaša Borovnik

Klub Korošcev v Ljubljani

Kraljevska muzika in
navdušeni Korošci
K

o se je muzika rock'n'rolla razlila s Slamičeve terase na Ljubljano, ki je po prečudovitem poznopoletnem dnevu tonila v noč, se
je pričel še en nepozaben koroški večer. Člani kluba KKL smo, tako kot
že kar nekajkrat, v kavarni KavaČaj
Slamič odprli novo sezono naših obveznih četrtkovih srečanj in v goste
povabili − kralja glasbe, ki je obnorila svet. Z nami je bil Elvis Presley, v
podobi Sama Hudla, s svojimi fanti,
ki so s kitarama, z bobnom in seveda
vokalom (klaviaturist je to noč žal
manjkal) pognali kri po naših žilah
in zanetili ogenj v duši.

V družbi ansambla Sam's Fever, ki
oživlja spomin na leta 1977 umrlega titana rock'n'rolla, smo se veselili
dejstva, da se zbiramo in srečujemo
ter veselimo življenja. Korošci smo
pač res nekaj posebnega. To nenazadnje dokazujejo tudi naša redna
srečanja, naši redni užitki pod kupolo sekcije za avanturizem, pa ja-

dralske sekcije, kuharske in ..., kaj
bi naštevala še druge priložnosti,
ko smo skupaj in negujemo zavest
pripadnosti od Slovenije pozabljene
dežele na njenem severnem robu −
Koroške! Ne pozabimo, Koroška je
krstni list Slovenije!
In Korošec je tudi Samo, s krstnim imenom Samuel. Srce in duša
ansambla Sam's Fever. Prihaja iz one
strani državne meje, od tam, kjer
teče reka Drava in se deželica imenuje Podjuna. Ljubezen ga je leta
2000 ponesla v Slovenijo, potem ko
je od rojstva pa do svojega devetindvajsetega živel na avstrijskem Koroškem. Samo je velik ljubitelj starega
rock'n'rolla in tako se je ob 35. obletnici Elvisove smrti odločil ustanoviti svojo glasbeno skupino. Za idolom Elvisom je kot šestletni deček
leta 1977 skupaj s starši žaloval, nato
pa je od gimnazijskih let pa vse do
danes zbiral informacije, filme in seveda glasbo o tem izjemnem pevcu.
Renata Picej
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Literarni večeri s pesniki in pisatelji invalidi

Predstavitev Barbare
Pešut, Valterja Čučkoviča
in Igorja Plohla
P

etkov večer, 20. 9., je prinesel
prijetno druženje in predstavitev literatov različnih invalidnosti,
različnih stopenj prepoznavnosti,
a vseh enakih v ljubezni, čaru in
moči besed.
Literarni večeri s pesniki in pisatelji
invalidi v knjižnici Ksaver Meška so
ustvarili Barbara Pešut, Valter Čučkovič in Igor Plohl. Povedali so veliko
zanimivega, tudi vznemirljivega o
sebi in svojem ustvarjanju. Tako nas
je Barbara Pešut ob moderiranju Stojana Rozmana popeljala v svoj svet:
od učiteljice glasbe, klaviaturistke v
skupini U'redu, članice vokalne skupine Katice, zborovodkinje, skladateljice do njenega najljubšega ustvarjanja – tekstopisja. S slednjim je dosegla
največje uspehe in prepoznavnost
– EMA 2002, Sestre: Samo ljubezen,
pisala je besedila in skladbe za Nino
Pušlar, Manco Špik, Špelo Grošelj …
in leta 2009 izdala erotično pesniško
zbirko PREJ/POTEM. Ob tem pa je
teklo še kolumnistično pisanje v Jani,
Stopu, Delu in v prilogi Večera Bonbon. Sedaj snuje novo pesniško zbirko in avtobiografski roman.
Drugi gost je bil Valter Čučkovič,
ki še ni izdal samostojne pesniške
zbirke, a se je v zadnjih letih uvelja-

vil in postal prepoznaven – ne samo
v krogu slepih literatov. Njegov
razvoj smo spremljali skozi predstavljene pesmi, pogovor o njih in
o življenjskih mejnikih. Vsekakor
pesnik, ki obeta.
Zadnji gost večera, učitelj Igor
Plohl, ki je med drugim tudi daljni
sorodnik Ksaverja Meška, po katerem nosi ime gostiteljska knjižnica, je predstavil nastanek slikanice
za otroke Lev Rogi in podrobneje
spregovoril o avtobiografski zgodbi knjige Ne domišljaj si. Z obema
je imel že številne predstavitve – ne
samo po osnovnih šolah, saj bi rad
s tem pripomogel k ozaveščenosti
ljudi o travmah pri zdravljenju, zapletih, spoznanjih v času rehabilitacije, izzivih po odpustu in vsakodnevnem dokazovanju. Trenutno
ni v »fazi ustvarjanja«, saj je pravkar
naredil magisterij, a s pisanjem bo
nadaljeval in se vključil tudi v kak
tečaj kreativnega pisanja.
Po predstavitvi literatov je sledilo
skupno druženje in sproščujoč pogovor o vseh nepomembnih stvareh
– tako značilno za 6. Festival drugačnosti. Lokalna TV Slovenj Gradec je cel dogodek posnela in ga bo
predvajala – upajmo, da velikokrat.
Stojan Rozman

MO Slovenj Gradec je praznovala

Praznovanju so se
pridružili tudi invalidi

septembra opoldne se je v
okviru praznika MO Slovenj
Gradec pod šotorom pred Preventom
zbralo okrog 350 invalidov, članov
Društva invalidov Slovenj Gradec.
Srečanja so se udeležili tudi predstavniki koroških društev invalidov
iz Dravograda in Radelj ob Dravi ter
častna člana društva Martin Vižintin
in Martin Zupančič. Na začetku uradnega dela so zapele Ljudske pevke
Lastovke, v programu pa je s predstavitvijo svoje knjige sodeloval še Slavko
Sušec. Izpeljali so nagradni kviz, za

Beseda zdravnika (rožnati oktober)

Bolezni dojk
R

ak dojk se širi lokalno
z neposredno rastjo na
sosednja tkiva. V začetni fazi bolezni
ni izrazitih simptomov, zaradi česar
se jo zlahka spregleda. Prvi simptom
je najpogosteje zatrdlina, ki je na otip
značilno drugačna od tkiva v okolici
dojke, in si jo ženska v več kot 80 odstotkih primerov zatipa sama. Zaradi
omenjenih dejstev je preventiva pri
raku dojk izjemnega pomena, saj odkrivanje bolezni v zgodnji fazi povečuje verjetnost uspešnega zdravljena.
Pretekli mesec je bil rožnati oktober
oziroma svetovni mesec boja proti raku dojk, ki je v razvitem svetu in
tudi v Sloveniji najpogostejši rak pri
ženskah. Namen aktivnosti različnih
ustanov in društev po vsem svetu je v
tem mesecu opozoriti na to bolezen ter
na pomen pravočasnega odkrivanja in
učinkovitega zdravljenja. Bolezni dojk
v osnovi delimo na nerakave (benigne)
in rakave (maligne). Med nerakave
uvrščamo razvojne nepravilnosti, vnetja, poškodbe, bolečine v dojkah, ciste
in benigne tumorje dojk. Med rakave
bolezni spadajo različne vrste raka
dojk in Pagetova bolezen. V nadaljevanju bodo obravnavane slednje.
Rak dojk je najpogostejše maligno
obolenje žensk v razvitem svetu in
najpogostejši vzrok smrti zaradi raka
pri ženskah. Po podatkih Registra
raka za Slovenijo predstavlja rak dojk
približno petino vseh rakov pri ženskah. Leta 2009 je pri nas za rakom
dojk zbolelo 1128 žensk, umrlo pa 434.
Delež rakov, odkritih v omejenem stadiju (lokalna omejenost bolezni, brez
prizadetosti področnih bezgavk in
zasevkov), se počasi veča, čeprav ne
v tolikšni meri, kot bi pričakovali; v
obdobju 2005–2009 je bilo takih manj
kot 50 % vseh primerov. Izboljšuje se
tudi preživetje bolnic (88,1-odstotno
pri bolnicah, diagnosticiranih v letih
2005–2009), kljub temu pa ostaja rak
dojk pri ženskah na prvem mestu med
vzroki smrti zaradi raka.
Raka dojk razvrstimo po vrsti tki-

va, iz katerega vznikne, in po njegovi
razširjenosti. Na nastanek bolezni
vplivajo številni dejavniki tveganja.
Moški zbolijo 200-krat redkeje kot
ženske. Incidenca obolevnosti narašča
s starostjo, tri četrtine bolnic zboli po
50. letu starosti, ko incidenca izrazito
naraste, največja pa je med 70. in 75.
letom starosti. Tveganje je večje, kadar
obolevajo sorodniki prvega kolena, kadar v družini zboli več sorodnikov in
čim mlajši so le-ti ob pojavu bolezni.
Dednih rakov dojk je okoli 5–10 %,
pri veliki večini gre za mutacijo genov
BRCA 1 in BRCA 2. Prva menstruacija
pred 12. letom, menopavza po 55. letu,
nerodnost ali prva nosečnost po 30.
letu povečajo tveganje, medtem ko višje število porodov in nizka starost ob
prvem porodu tveganje zmanjšajo. Pomembno vlogo pri nastanku raka dojk
naj bi imeli estrogeni, zaradi česar se
dolgotrajno hormonsko nadomestno
zdravljenje z estrogeni povezuje z zvečanim tveganjem.
Med dokazane nevarnostne dejavnike sodijo še: poprejšnji rak dojk,
nekatere benigne bolezni dojk, izpostavljenost ionizirajočemu sevanju v
mladosti ter debelost in uživanje alkohola po menopavzi.
Posebno skupino sestavljajo neinvazivni raki. To so raki, pri katerih
maligne celice še niso predrle bazalne
membrane epitelija. Če jih odkrijemo
pravočasno, so povsem ozdravljivi.
Rak dojk se širi lokalno z neposredno
rastjo na sosednja tkiva, po limfnih
poteh v področne bezgavke in po
krvnih žilah v oddaljene organe. Najpogostejša mesta zasevanja so kosti,
pljuča, jetra, redkeje centralni živčni
sistem in pri nekaterih vrstah jajčnik
ter nadledvična žleza.
V primarni preventivi veljajo splošna priporočila: vzdrževanje normalne telesne teže, pravilna prehrana,
telesna dejavnost in zmernost pri
pitju alkoholnih pijač ter strokovno
priporočeno nadomestno hormonsko
zdravljenje.
Za zgodnje odkrivanje raka dojk

je pomembno, da si ženske redno
vsak mesec same pregledujejo dojke,
v času do menopavze je to 10. dan po
začetku menstruacije, kasneje pa na
izbrani dan v mesecu. Pomembne so
spremembe dojk (večja, vdrta, izbočena, spremenjena bradavica, trdota),
pojav izcedka ali bolečine. O vseh
spremembah je potrebno čim prej obvestiti izbranega zdravnika. Ženske,
starejše od 50 let, naj gredo vsaki dve
leti na pregled z mamografijo oziroma naj se odzovejo vabilu državnega
presejalnega programa za raka dojk
DORA in opravijo presejalno mamografijo. Presejanje pomeni iskanje
neke bolezni v navidezno zdravi populaciji. DORA je državni presejalni
program, ki ga organizira Onkološki
inštitut v sodelovanju z Ministrstvom
za zdravje in Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije. V letu 2012
je bilo v okviru programa slikanih
25.000 žensk in med njimi do sedaj
odkritih 166 rakov.
Pri diagnosticiranju bolezni so poleg natančnega kliničnega pregleda
danes nepogrešljive slikovne preiskave
in preiskave za ovrednotenje odkritih sprememb. Način zdravljena raka
dojk je odvisen od stadija bolezni in
splošnega stanja bolnice. Za določitev
stadija je potrebno napraviti preiskave
za zamejitev bolezni, kjer si ponovno pomagamo s slikovnimi in laboratorijskimi preiskavami. Raka dojk
zdravimo kirurško, z obsevanjem in
s sistemskimi zdravili. Z obsevanjem
zdravimo bolnice po operaciji, s čimer
zmanjšamo verjetnost, da bi se bolezen
ponovila. Sistemsko zdravljenje raka
dojk obsega citostatsko (kempoterapija), hormonsko in tarčno zdravljenje.
V prihodnje si veliko obetamo od
novih bioloških in tarčnih zdravil,
saj omogočajo bolj usmerjeno in posamezni bolnici oziroma biološkim
značilnostim njenega tumorja prilagojeno zdravljenje.
Jure Kovač Myint, dr. med.,
Splošna bolnišnica Slovenj Gradec,
Oddelek za splošno in abdominalno
kirurgijo
(Viri: Arko D., Ginekologija, Univerza
v Mariboru, 2004; Novaković S., Onkologija, Mladinska knjiga, 2009; http://
dora.onko-i.si in http://onko-i.si)

Mreža MATIjA

Barbara, Valter, Igor in Stojan

18.
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katerega nagrade sta prispevala MO
Slovenj Gradec in JZ Spotur. Vsi udeleženci srečanja so bili deležni tudi
hrane, katero je postreglo gostišče Saloon s Sel. Za zabavo in veselo razpoloženje je poskrbel Vanago Band.
Čeprav šotor še ni bil dokončno
urejen in pripravljen za prireditev,
so bili člani društva s samo organizacijo le-te zelo zadovoljni, prav
tako tudi s postreženo hrano. Še
preden se je stemnilo pa so se veselo
razpoloženi razšli na svoje domove.
Stanislava Tamše

Nacionalna info točka za starejše
S

klicem na brezplačno številko 080
10 10 lahko pridemo do informacij ter dostopa do storitev in blaga, ki
jih potrebujejo predvsem starejši, saj
le-ti zaradi slabega poznavanja informacijske tehnologije nimajo možnosti izbire med naborom informacij, ki
so dostopne na spletu.

Prebivalstvo se vse bolj stara, ocene
pa kažejo, da bo leta 2060 dvakrat več
ljudi, starejših od 65 let, in trikrat več
ljudi, starejših od 85 let. Slovenija bo v
naslednjih 20 letih postala ena izmed
petih držav v EU z najvišjim deležem
starejšega prebivalstva, še posebej pa se
bo povečalo število starejših od 80 let.
Javni sistemi zaradi varčevanja in
preobremenjenosti komaj še lahko
stabilno zagotavljajo storitve, ustaljeni
načini oskrbe starejših pa ne zadovo-

ljujejo več vseh potreb. Nov pristop k
reševanju te problematike je ponudila
mreža MATIjA, ki je začela delovati
decembra 2012. V njej se prepletajo
potrebe uporabnikov, njihova vprašanja, dejavnosti prostovoljskih in humanitarnih organizacij ter preverjena
ponudba pomoči, storitev in blaga, po
katerih starejši najpogosteje povprašujejo. Z njo je mogoče razbremeniti
sorodnike, prijatelje in znance, saj
lahko s klicem na brezplačno številko 080 10 10 pridemo do informacij o
prostih mestih v domovih za starejše,
o možnostih prevoza do bolnišnice, o
tem, kje je na voljo najcenejša kurjava
za dom, in podobno – torej do informacij ter dostopa do storitev in blaga,
ki jih potrebujejo predvsem starejši,
saj le-ti zaradi slabega poznavanja
informacijske tehnologije nimajo mo-

Zaživimo srečno in odgovorno

V

edno več ljudi pri nas
in po svetu spoznava,
da družba potrošništva ali bolje rečeno potratništva ne vodi v pravo smer
ter da gospodarska rast in rast BDP
na račun narave in človeka nista pra-

va pokazatelja uspeha neke države,
kaj šele resnične sreče posameznika.
Več o tem in o rešitvah, ki so
usmerjene k sreči za vse, lahko najdete v zanimivih brezplačnih publikacijah, ki vas čakajo v Zelenem info

Nacionalna info točka za starejše MATIjA pokriva celotno Slovenijo. Na brezplačni številki 080
10 10 so na voljo informacije in
storitve za starejše, ki lahko pokličejo in se osebno pogovorijo.
žnosti izbire med širokim naborom
informacij, ki so dostopne na spletu.
V okviru mreže MATIjA prirejajo
številne akcije za pomoč starejšim.
Trenutno potekata akciji »Prostofer
– prostovoljni šofer« za posredovanje
brezplačnih prevozov in »MATIjA
dela« za posredovanje dela starejših.
Mrežo MATIjA so doslej predstavili
že v številnih upravnih enotah, 9. oktobra pa je bil na vrsti Slovenj Gradec.
Predstavitve so se udeležili predstavniki upokojenskih društev, Mestne občine, domov starejših, centrov za socialno
delo in drugi. Strinjali so se, da je mreža
dober projekt, ki lahko tudi prebivalcem Koroške prinese koristi, saj izboljšuje dostopnost pomoči starejšim.
Igor Drakulič
središču v mestni pasaži v Slovenj
Gradcu. Obenem vas prijazno vabimo, da sodelujete pri ustvarjanju
»zelenih informacij« s svojimi idejami, oglasi, predlogi in podobnim.

Ekološko društvo
Slovenj Gradec
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Kolumna

Festival mlade literature Urška

Uršljanka 2013
je pesnica o človeškem robu

Tinka Volarič, uršljanka 2013

S

lovenj Gradec je tudi
letos gostil sklepno
prireditev natečaja revije Mentor
za mlade literarne ustvarjalce, dvodnevni Festival mlade literature
Urška.
Prvi dan so bile na različnih prizoriščih v mestu literarne matineje, na
katerih so dijaki slovenjgraških srednjih šol interpretirali poezijo petih
avtorjev, ki so prišli v najožji izbor.
Popoldne so se obiskovalci Urške
zbrali v Mestni kavarni na literarnih
kramljanjih in predstavitvi prvenke

lanskega uršljana Iztoka Vrenčurja,
zvečer pa je v Kulturnem domu potekala slavnostna prireditev. V dve uri
dolgem recitalsko-glasbeno-plesnem
dogajanju z naslovom Brez svetlobe
mi narišite okna je glasbeni trio Kavaret iz Slovenj Gradca igral izbrano poezijo letošnjih petih najboljših
poetov. Avtorji glasbe so Benjamin
Pirnat, Tomaž Osojnik in trio Kavaret. V plesnih miniaturah s Tamaro
Polanc so plesale besede.
Vrhunec sta bili seveda podelitvi
dveh nagrad. Najobetavnejša mlada
literatinja letošnjega leta, uršljanka

Pamet v roke

2013, je postala pesnica Tinka Volarič, ki ji bo Javni sklad za kulturne
dejavnosti za nagrado prihodnje leto
izdal prvenec. Tinka je rojena leta
1980, je magistrica kulturne antropologije, ilustratorka, kolumnistka
in pesnica. Njene pesmi govorijo o
neizrekljivem, o družbenem in človeškem robu. Za ta častni naziv se je
letos potegovalo 108 piscev. Posebno
priznanje je bilo podeljeno pesnici in
pisateljici Aleksandri Kocmut, Korošici, katere pesem Slovenska pogača
je zmagala na natečaju Mentorjev
feferon za najboljšo protestno pesem
leta 2013; pesem sta uglasbila glasbenika Slon in Sadež in jo s tem naredila še nekoliko bolj pikantno. Na
zaključni prireditvi, katere režiser je
bil Andrej Makuc, so podelili tudi
nagrado za najboljšo samozaložniško knjigo, ki jo je prejela Tina Kodre za roman Beli morski pes, vitez
v postelji.
Naslednji dan je bila v Knjižnici
Ksaverja Meška Slovenj Gradec literarna delavnica s pisateljico Gabrijelo Babnik, letošnjo državno selektorico Urške, in Admiralom Mahićem,
sodobnim bosansko-hercegovskim
pesnikom, ki je predstavil svojo pesniško zbirko Vozni red ljubezni.
Festival mlade literature Urška
nadaljuje in nadgrajuje državna srečanja pesnikov in pisateljev začetnikov, ki so se začela pred približno štiridesetimi leti. Prireja ga Javni sklad
RS za kulturne dejavnosti s svojo območno izpostavo v Slovenj Gradcu.
Ajda Prislan

In memoriam

Dušan Leskovar (1959–2013)

P

ovsem nepričakovano nas je tragično zapustil literarni soustvarjalec, nadarjeni slovenjgraški glasbenik
in nenazadnje z različnimi boleznimi
prežet Dušan Leskovar. Njegovo otroštvo je bilo nekaj posebnega. Soočanja z

zahrbtnimi boleznimi so ga spremljala
iz leta v leto, vse tja do osnovne šole, ko
se je marljivo usmerjal v učenje in bil
odličnjak. Pa ne samo to, sebe, družino
in sošolce je v tem obdobju razveseljeval z igranjem violine. Izjemen posluh
in mladostna zagnanost sta napovedovala Dušanovo uspešnost na tem
področju; končanje nižje glasbene šole
je bilo za njegovega očeta, znamenitega zborovodjo in kasnejšega ravnatelja
Glasbene šole Slovenj Gradec, Jožeta
Leskovarja odličen obet … Seveda ne
za dolgo; kot gimnazijec na Gimnaziji
Ravne na Koroškem se je Dušan lotil
igranja kitare in občasnega prepevanja.
Najprej zase, pozneje za prijatelje, pa za
študente na Pedagoški akademiji, ki jo
je uspešno obiskoval, vse dokler ga ni
kruta bolezen povsem spravila ob voljo
do igranja in pisanja diplome.
Odmaknil se je v svoj lirični milje
in nič nenavadno ni, da se je v tistem
obdobju začel zanimati za literaturo,
za književne ustvarjalce iz slovenjgraškega kroga in kroga ZKO Slovenije.
Začel je pisati poezijo. Redno je pri-

hajal na literarne in druge kulturne
prireditve v Slovenj Gradcu, Velenju in
Ljubljani … Dragica Breskvar, odlična literarna mentorica iz Ljubljane
(JSKD), je imela z Dušanom Leskovarjem, poetom iz Slovenj Gradca, dragocene izkušnje. Opisala ga je (Dragica
Breskvar - Vesković: Zavezan poeziji,
v spomin na Dušana Leskovarja) kot
pesnika, s katerim se je srečevala skoraj
dve desetletji (tudi v okviru literarnega
festivala Urška). Leta 1999 mu je založba Izvir izdala knjižico pesmi Umirajoče legende in leta 2012 še založba
Elixir zbirko pesmi Jutranji svit.
Dušan Leskovar v življenju ni imel
sreče. Osamljenost in zapiranje v
njegov tesnobni svet mu nista omogočala rednega službovanja. Nasprotno, potiskala sta ga v kronični nemir
avtoštoparskih navad … popotovanj
po Sloveniji in drugih deželah Evrope prav do Bohinja, kjer je v globini
temnega jezera, kdo ve zakaj, v letošnjem avgustu, veliko prezgodaj našel
svoj dokončen mir.
Niko R. Kolar

Medij z največjim dosegom

v

M e s t n i

Izkoristite

o b č i n i

ga

za

S l o v e n j

svojo

G r a d e c

predstavitev!

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

S

koraj vse pozno poletje in v začetku jeseni sem bral in poslušal,
kako se deseterica koroških županov in dve njihovi poklicni kolegici
borijo za obstanek tako imenovanih
regijskih upravnih ustanov. Nepridiprava država, ki bi je morebiti utegnilo biti celo konec, hoče
Korošcem in našim sosedom vzeti
davčni urad, carinski urad, celo
kakšno občino in upravno enoto,
policijsko upravo pa so nam itak
že speljali. Kakšna katastrofa! Vse
nam bodo vzeli, regija oz. pokrajina itak ne bomo. Nezaslišano! Mi
imamo pa že vse pripravljeno, da
bomo dobrih sedemdeset tisoč Korošcev upravljali iz enega centra, ni
pomembno ali z Raven ali iz Slovenj
Gradca, glavno da jih bomo. Kajti
dandanes je predvsem pomembno,
da imamo in pokrajino in okraj in
vse mogoče državne urade, deželnega glavarja in šefa okraja, vse službe
od davčne do carinske in policijske,
dvanajst občin in še kaj zraven. Kajti
le če bomo imeli vse to, bomo nekaj
veljali, bomo ugledni, svetovljanski,
čeprav kmalu ne bo več koga, ki bi
vse to plačal.
Slovencev nas je komaj dobra
dva milijona, Korošcev pa le nekaj
več kot sedemdeset tisoč. Ali drugače, državljanov Slovenije je za
en Dunaj ali München. Dunaj in
München imata le župana, mi pa se
hočemo – zaradi »specifičnih razmer« − organizirati bolj praktično.
Ena dežela, malodane petnajst pokrajin, več kot dvesto občin, povsod
vsi uradi, polni kajpak, in vsi za naš
denar. V Sloveniji in tudi na Koroškem potemtakem sme zmanjkati
vsega, samo uradnikov ne. Drži
pravilo, da noben, tudi koroški
uradnik (ali župan ali poslanec ali
kakršenkoli načelnik) ne bo podprl
vse bolj glasnih zahtev občanov, da
se mora država, ki že itak skoraj
nima kje kaj vzeti, nujno racionalno organizirati. Uradnikov imamo
že itak veliko preveč in zanje prispevamo vsi, ki plačujemo davke –
ko gremo v trgovino, ko plačujemo
dohodnino in ko bomo, že kmalu,
obdavčeni za nepremičnine.
Ob takšnem ravnanju se človek
mora vprašati, kaj pa pravzaprav
hočejo naši koroški župani, ko tako
zagovarjajo te številne, a velikokrat
nepotrebne uradniške zaposlitve:
policijo, davkarje, carinike, občine, upravne enote. Za razumeti je,
da gre za delovna mesta, za usode
morda več sto ljudi na Koroškem,
a dolgo ta logika ne bo zdržala. Ko
sta propadla Prevent in radeljsko
gradbeno podjetje, ko se je iz naših
krajev selil Boxmark, ko je vzelo
Lesno ali pa nekoč veliko železarno na Ravnah, je brez dela ostalo
več tisoč ljudi. Občinska vodstva
so tista leta v glavnem le nemočno opazovala, kako se je sesuvala
Koroška. Njim in vsem nam pred
očmi. Ravne in Slovenj Gradec sta
si po teh stresnih dogodkih še kar

opomogla, a takšna, kot sta bila,
najbrž nikoli ne bosta več. Zdaj pa
je za naše kraje najpomembnejše,
da ohranimo vsa uradniška mesta.
Ni pomembno, če smo gospodarsko na psu, pomembneje je, da bi
radi bili draga pokrajina. To, da se
itak ne bomo nikoli zmogli dogovoriti, kje naj bi bil sedež te famozne koroške pokrajine ali regije ali
okraja, nas še bolj oddaljuje od tega
(ne)smiselnega cilj. Ni pomembno, če država nima denarja, če na
nitki visi celo njena usoda, mi (in
vsi drugi v Sloveniji) hočemo vse:
pokrajino, okraj, policijo, davkarijo, carinike, načelnike, šole, celo
fakultete. Starejši se bodo spomnili, da so Korošci v zlatih sedemdesetih in osemdesetih lepo živeli
brez vse te pokrajinske navlake,
tudi brez davčnega in carinskega
urada, brez okraja, brez policijske
uprave. Takrat so oblastniki govorili, da moramo vse to imeti zaradi
sovražnika, ki nas čaka na mejah.
Zdaj teh ni več, vsepovsod sami računalniki, uradnikov pa veliko več
kot na primer pred tridesetimi leti.
Več kot jasno je, da je vse revnejša Slovenija več kot neracionalno organizirana. Včasih smo v
takratni republiki imeli šestinšestdeset občin, ni bilo ne upravnih
enot, ne pokrajin, ne spleta toliko
nepotrebnih uradov. V novi državi
so se ti tako razmnožili in razvejili
in razpasli, da se jim nihče več ne
more upreti. V vsaki vasi mora biti
kak urad, v vsakem večjem kraju občina ali okraj, skoraj povsod
pa kakšen državni urad ali služba
ali pač nekaj, kar nas bo naredilo
pomembne. Ni pomembno, če gospodarstvo šepa in še komaj zmore
polniti državno blagajno, če ljudje
nimajo denarja za preživetje, glavno je, da bomo Korošci imeli vse,
kar občine in pokrajine in Ravne in
Slovenj Gradec morajo imeti. Zamislite si, kakšna katastrofa bi bila
(ali bo), če na Ravnah ali v Slovenj
Gradcu (ali nemara v Dravogradu)
ne bo pokrajine, okraja in še česa.
Koroška bo še vedno obstajala, le
pretirani politični apetiti domačih politikov bi ostali nepotešeni.
Vprašajte ljudi, kaj si mislijo o četah vse bolj razsejanih uradnikov.
Kdo bo utegnil reči, da sem
prestrog ocenjevalec razmer na
Koroškem, tudi ko gre za usodo
krajev, v katerih živim tudi sam. V
obrambo koroških županov moram reči, da tudi oblasti v Ljubljani ne vedo prav, kaj bi z nam ljubo
Slovenijo. Vsi dosedanji oblastniki
v centru so imeli vsak svojo idejo,
kako le-to urediti. Eni so na primer obljubljali do petnajst pokrajin, prav toliko okrajev in vse vrste
služb. Eni so hoteli biti racionalni in so naleteli na hude kritike,
tudi s Koroške. Zato je krivda za
takšno stanje pravzaprav deljena.
Kdor malo pogleda čez severno
mejo, vidi, da je tam vse drugače, bolj enostavno, učinkovito in
dobro organizirano. Avstrijci državnega denarja ne mečejo skozi
okno, se ne borijo za okraje, tam
se je država skozi dolga leta znala
racionalno organizirati. Korošci
in Štajerci v koroški statistični regiji pa bi radi toliko tega, kar nam
bi dalo težo in vrednost. Briga nas
za sosedove dobre izkušnje, mi
hočemo biti predvsem pomembni.
To bomo s pokrajino, z okrajem, s
štirimi upravnimi enotami, z dvanajstimi občinami in vsemi potrebnimi uradi gotovo postali. Naj
stane, kolikor hoče. Ne bodo nas,
ne bodo nas nikoli, oni v Ljubljani.
Čas je da Slovenci, skupaj z državno oblastjo, vzamemo pamet v
roke. Če je je še kaj ostalo, če je vse
že niso pobrali Butalci.
Prispevek je mnenje avtorja in ne
izraža nujno stališča izdajatelja
časopisa Glasnik.
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Akcija Unikati za lahko branje 2013

Spletna licitacija bo
od 11. novembra
V

akciji Unikati za lahko branje v
Zavodu RISA zbiramo sredstva
za tisk brezplačnega lahko berljivega časopisa 20 MINUT. Časopisu sta
v letu 2013 pomagala tudi Mestna
občina Slovenj Gradec in Ministrstvo za kulturo.
Naši ciljni bralci so vsi tisti ljudje, ki
zaradi telesnih ali kulturno-jezikovnih vzrokov težko berejo in razumejo
standardna besedila. Z njimi in zanje
smo med drugim izdali prvo lahko
berljivo leposlovje v slovenskem jeziku. Še vedno izdajamo časopis 20
MINUT in še vedno je brezplačen.
Država je v skladu s Konvencijo
o pravicah invalidov dolžna vsem
ljudem zagotavljati dostop do lahko
razumljivih informacij. Konvencija in njeni protokoli so ratificirani
z zakonom. Pa država (tudi v letu
2013) v glavnem nima denarja, delček sredstev je prispevalo le Ministrstvo za kulturo. Mi gremo naprej.
Naše delo je večinoma prostovoljno.
Materialne stroške poskušamo pokrivati z redkimi donacijami in iz
lastnih žepov. Z vašo pomočjo smo
v lanskoletni akciji Unikati za lahko
branje za tisk časopisa zbrali več kot

1000 €! Ste bili med donatorji, kupci?
Prisrčna hvala!
Bi pomagali (tudi) letos? Prijazno
vabljeni k sodelovanju v akciji Unikati za lahko branje 2013.
Vsak izmed nas je na nekem področju (ali področjih) nekaj posebnega. Nekateri pečete, drugi slikate,
tretji pišemo, četrti skačete, peti šivate, petnajsti pojete, šestindvajseti
oblikujete, stoti kuhate ... Unikati
so naši izdelki, storitve, usluge, prispevki, skratka vse mogoče zadeve,
od katerih bi se bili pripravljeni
prostovoljno ločiti. Mi bomo vsak
unikat z velikim veseljem prevzeli,
'zapakirali', reklamirali in dali na
spletno licitacijo. Spletna licitacija
bo potekala od 11. novembra do 1.
decembra 2013 do 24. ure (nedelja).
Izkupiček od licitacije bo v celoti
namenjen financiranju stroškov tiska časopisa 20 MINUT. Akcija se
bo zaključila z decembrsko čajanko
za donatorje in kupce.
Svoje unikate lahko obljubite po
e-pošti: zavodrisa@gmail.com ali po
telefonu (Saška, Barbara ali Tatjana).
Tatjana Knapp
in sodelavci Zavoda RISA

Ivanka Hergold (1943–2013)

Drugačen jezik Hergoldove

L

etos je umrla pisateljica Ivanka
Hergold, rojena v Gradišču pri
Slovenj Gradcu.
Po gimnaziji na Ravnah na Koroškem
je v Ljubljani končala študij slavistike
in anglistike. Poučevala je, od leta
1972 pa živela v Trstu kot svobodna
književnica. Pisala je prozo, poezijo
(»osamosvojena« v zbirki Ponikalnice
(2008)), esejistiko, dramatiko (opaznejše delo je Paracels) in prevajala
iz italijanskega jezika. Objavljala je v
raznih literarnih revijah. Napisala je
dva romana (Nož in jabolko ter Gore
kot tihe sogovornice ob junakovih iskanjih). V samostojnih knjižnih izdajah so izšle tudi njene črtice in novele:
Pasja radost, Beli hrib, Dido, Vse imaš
od mene, tovrstni vrh pa se nahaja v
zbirki novel Pojoči oreh (1983). RTV

Ljubljana je leta 1976 predvajala njeno
dramo Suha leta.
Eminenca poznavanja književnosti dr. Boris Paternu, profesor na univerzi in od leta 1996 tudi ambasador
Republike Slovenije v znanosti, je 16.
9. 2013 v časniku Delo o pisateljici
in njenem romanu Nož in jabolko
zapisal: »Uzreti bo treba in razkriti prelom, ki ga je v novejši tržaški
slovenski književnosti opravila pisateljica Ivanka Hergold. Njena proza
sedemdesetih in osemdesetih let, z
romanom Nož in jabolko (1980) v
opaznem središču, je prinesla tematske in slogovne novosti, ki pomenijo
očiten izstop iz duhovne in jezikovne
orbite Pahor – Rebula. /…/ Hergoldova pri evidentiranju stvari ne izbira
in ne lepša, do resničnosti ima skoraj
poguben odnos. Tvega prizore, ki so
na robu znosnega, in včasih spusti
jezik tudi v zelo nizke registre. Raziskovalec lepote grdega Umberto Eco
bi tu našel kar nekaj dela. Gre za poetiko, v kateri se lepota lomi v vse smeri. Stvari vzame v roke tudi »oni drugi Apolon, tisti, ki ubija hijacinte«.
Bati se je, da bi se ob tako močnem
odnosu Hergoldove do resničnosti
kdo še zmeraj zamoraliziral in prezrl
bistveno: da roman v resnici temelji
na tankočutni moralni inteligenci,
če uporabimo izraz Georga Steinerja.
/…/ Na dan prihaja drugačen jezik,
retorično in poetično strukturiran,
daleč od joyceovsko asociativne tehnike, ki se ji je Hergoldova znala približati na izviren način. /…/«
Jožica Škorjanc in Ajda Prislan

Factory Labs

Ogled laboratorijev
Z

aposleni Visoke šole za tehnologijo polimerov in Višje strokovne šole Wolfsberg (HTL) smo v
okviru projekta Factory Labs odšli
v Italijo v mesto Resana na ogled laboratorijev Chelab Silliker. Projekt
je financiran v okviru Evropskega
teritorialnega sodelovanja, Operativnega programa Slovenija−Avstri-

ja 2007−2013, in se je pričel v aprilu
2013. Glavni cilj projekta je vzpostavitev dveh »učno-izvedbenih« laboratorijev in s tem namenom so si
partnerji projekta ogledali 3 primere
dobrih praks: Fraunhofer inštitut v
Stuttgartu v Nemčiji, podjetje Mahle
v Šmihelu pri Pliberku v Avstriji ter
Chelab Silliker, Resana, Italija. (MK)
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50 let Vrunčevih nagrad

Groza je, kaj počnemo
sami s seboj
M

ednarodni dan učiteljev oznamenjujemo
od leta 1993, v naši občini podeljujemo učiteljska priznanja od leta
1963. Najprej pomisliš na učiteljsko
avantgardo, potem na to, da smo v
občini svojčas marsikod znali hoditi spredaj (pred drugimi).

Svetovni dan učiteljev je 5. oktober.
Odločitev o tem dnevu je bila sprejeta
na Mednarodni konferenci o izobraževanju leta 1993 v Ženevi zato, ker je
bil na ta dan leta 1966 na medvladni
konferenci v organizaciji UNESCO in
Mednarodne organizacije dela (ILO)
sprejet dokument Priporočila o položaju učiteljev, ki je veljaven še danes.
Priporočila jasno določajo pravice in
dolžnosti vzgojiteljev in učiteljev ter
govorijo o položaju, ki bi ga le-ti glede na zahtevnost dela morali imeti v
družbi. Opredeljujejo tudi odgovornost vlad, ki naj učiteljem in njihovim
organizacijam omogočijo sodelovanje
pri odločanju o za njih pomembnih
vprašanjih. Ta prazničen dan je posvečen simboličnemu poklonu in morebitnem izreku kakšne besede priznanja
in naklonjenosti vzgojiteljem in učiteljem, ki skrbijo za mlade od jaslic do
polnoletnosti in čez. V naši občini mu
posvečamo posebno pozornost od leta
1963, torej je bila letos 50-letnica prve
podelitve. Smo tudi ena redkih slovenskih komun, ki vsako leto skuša pod
žaromet posebne pozornosti postaviti
dobitnike Vrunčeve nagrade in plaket
za posebne pozornosti vredne dosežke
v vzgojno-izobraževalni dejavnosti.
Letošnja podelitev nagrade in plaket se je zgodila 3. oktobra v Kulturnem domu Slovenj Gradec. Naj takoj
povem, da ta zapis ne bo kritičen
vpogled v odločitve komisije, ki ima
nalogo objektivno presejati in ovrednotiti poslane predloge kandidatov
za dobitnike Vrunčevih priznanj – bo
samo odslikava in kritičen pretres
podelitve – torej slovesnega predstavljanja in izročanja listin o prejetem
priznanju in kulturnem spremljevalnem odrskem dogajanju.
Najprej – komaj kaj čez polovico
zapolnjen dvoranski parter z obiskovalci, to je v prvi vrsti s praznujočimi
vzgojitelji in učitelji, govori predvsem
o odnosu šolništva do njihovega dneva, do poklicnih kolegov, predvsem pa
do svojega poslanstva in samih sebe.
Upam lahko samo, da to ni odslikava
učiteljskega dela in duhovno-razumsko-fizične prisotnosti v razredu med
poučevanjem. Predvsem pa hočem in
moram verjeti, da podeljevanje priznanj in izrekanje o posebni uspešnosti ni mimesis stanja duha in pameti
med učnim procesom. Če je, nam …
Za udeležbo na letošnjem podeljevanju
zasluži občinsko učiteljstvo komaj še
zadostno oceno.
Odrsko dogajanje je bilo primerljivo s kakšno črno komedijo iz sijajnega
obdobja jugoslovanskih grotesknih
filmskih upodobitev province in nje-

nega življa. Oder, ki je izgledal kot po
končani akciji ameriških marincev, ki
so z metalci ognja uničili vse pred sabo,
pogibeli pa se je uspela izmakniti samo
škatla zvočnika, je predstavljal osrednje
prizorišče. Edini, ki je bil v formi, je
bil govorniški pult z mikrofonom, vse
ostalo rjavo-črna puščava. Nobenih
scenskih predmetov, odrskega dekorja, še kakšnega cvetličnega aranžmaja
ne. (V še ne tako davnih časih smo si v
primerih, ko se je delivcem davkoplačevalskega denarja zdel nakup skromne
dekoracije razmetavanje, kakšen cvet
izposodili, recimo pri Hukoliju – vse
v imenu spoštovanja ideje, ki smo ji
služili.) Letošnje duhamorno odrsko
razpoloženje je, ne hvala bogu, ampak
lastniku, poživljala glava NN, ki se
je razgledovala izza odrskih zaves po
dvorani in očitno ugotavljala, kdaj se
bo parter toliko popolnil, da se bo dogajanje lahko začelo tudi zares. Kot na
kakšnem povojnem vaškem odru, ko se
je še zdelo, da bosta kultura in prosveta
naša osveta, samo čas da potrebujemo,
pa se bosta zgodili. V našem mestu se
očitno še nista in mimo so tudi časi, ko
so si prisotni v dvorani v skladu z začetkom napovedanih prireditev naravnavali ure, ki so morebiti prehitevale
ali zaostajale. In v takšnem zanikrnem
duhu je tekla tudi prireditev.
V utrujajoči maniri je oblikovalec
programa pozdravljal vse prisotne v
dvorani – vso občinsko nomenklaturo
(ki je s svojo prisotnostjo očitno dala
prireditvi poseben pomen, čeprav bi
prisotne svetnike lahko preštel na prste
ene roke), pozabil pa je (kar se dogaja
že vsa leta, ko spremljam podeljevanje
ali Vrunčevih ali Bernekerjevih in še
katerih priznanj) omeniti, kaj šele posebej izpostaviti doslejšnje prejemnike
Vrunčevih nagrad in plaket. In seveda
sploh nič o žlahtnosti petdesetih let
podeljevanja Vrunčeve nagrade, da o
»šele« dobi 22 let podeljevanja plaket
ne govorim. To je približno tako, kot
da bi na priložnostni gasilki prireditvi v
nagovoru vse svoje moči namenili hudourniškim urejevalcem, ki skrbijo za
usmerjanje podivjanih voda. O gasilcih
pa nič. Zagotovo bi se dala predstavitev
vrunčevcev opraviti tako, da bi nagrajenca prepoznavali še kako drugače kot
v mučni drži mirno med naštevanjem
njegovih dosežkov in zaslug. Da ne
govorim o tem, kako bi postavanja na
odru odrešili tudi župana in mu omogočili izročitev priznanj drugače. Konec koncev bi že letos lahko osvobodili
mučnega stanja na odru vse v tej nalogi
udeležene, če bi le pred začetkom prireditve na odrsko puščavo postavili rekvizite, ki jih je kasneje za svoj nastop
uporabil Koroški deželni teater.
In ko smo že pri njem, še beseda,
dve o kulturnem programu. Da ne
bom okolišil – ta je bil slab, ljubiteljski, toda za to ne gre kriviti in na odgovornost klicati sodelujočih akterjev,
še manj jim skušam s tem kritičnim
zapisom jemati voljo do njihovega
početja. Nasprotno – spoštujem njih

Dobrodelna akcija

Z meditacijo do srca

P

rva osnovna šola Slovenj Gradec
je že pred štirinajstimi leti ustanovila šolski sklad, katerega namen
je podpora izvedbi dodatnih vzgojno-izobraževalnih vsebin. Novost
je meditacija za udeležence iz širše
javnosti, na kateri zbirajo prostovoljne prispevke.
Na I. OŠ v skladu zbrana sredstva
namenjajo financiranju šol v naravi,
naravoslovnih taborov, ekskurzij, kulturnih prireditev, v zadnjem času pa
vedno bolj tudi poravnavi stroškov šol-

ske prehrane in drugih dejavnosti za
otroke iz materialno ogroženih družin.
Zaradi evidentnih negativnih
učinkov naraščajoče krize pa so v
lanskem šolskem letu na šoli pričeli
izvajati projekt, ki so ga poimenovali
Botrstvo, s pomočjo katerega so botri
pomagali svojim varovancem in njihovim družinam pri poravnavanju
mesečnih obveznosti do šole, odplačevanju nakopičenih dolgov, nakupu
oblačil in šolskih potrebščin. Nekateri
botri so že izkazali pripravljenost, da
bodo s svojo aktivnostjo nadaljevali

Scena na začetku osrednje prireditve ob
podelitvi Vrunčevih nagrade in plaket.
in njihova prizadevanja. To pa je tudi
vse. Žalibog, na kraj pameti mi pa ne
pade, kakšna je bila vsebinska srčika
branega (!), čemu je bila namenjena,
še manj to, kakšno zastrto sporočilo je
namenila prisotnim (in širše). Je bila
to béseda v maniri iz devetnajstega
stoletja ali čitalniški večer iz prav tega
obdobja? No, konec vlakovnih kompozicij skozi dolino res sovpada nekako z začetkom podeljevanja Vrunčevih občinskih nagrad. Vsaj to!
Prepričan sem, da si ob svojem
dnevu (o katerem letijo tako visokodoneče besede) praznovalci (če gre
tudi podeljevalcem priznanj zares)
zaslužijo kvalitetno, da ne rečem vrhunsko duhovno-estetsko prireditev.
Preprosto – pošten kos kulturne pogače. Če svoje delo opravljajo (učitelji)
kvalitetno in strokovno, potem si najbrž zaslužijo tudi 15, morebiti 30 minut tovrstnega programa. Razen če ne
gre za prikrito sporočilo – to ste, kar
vam ponujamo z odra. Bila so leta in
petooktobrski dnevi ter večeri, ko se
je na tem istem (mizernem) odru dogodil marsikateri vrhunski gledališki
ali glasbeni dogodek. In za to gre. Za
oder, ki je najprej črna luknja, potem
pa se na njem zgodi mavrica.
Foyer – to je (izvorno) gledališka kadilnica, sprehajalnica, kjer se v odmoru
ali tudi po koncu dogodka zbira občinstvo, je v »našem« kulturnem domu
prostor, ki zaradi svoje majhnosti pravzaprav kar kliče vse, ki jih najprej vabijo
na pogostitev, da hodnik čimprej zapustijo. Tu namreč ni mogoče ne klepetati
ne dostojno podržati pred seboj prazničnega kozarca ne pristopiti k nagrajencem in jim čestitati. In naj mi, prosim, nihče ne oponese, da razmišljam o
požrtijah, otroci v šoli pa so lačni.
Opozarjam na mučnost, ki jo doživljajo tisti, ki si menda zaslužijo pozornost in spoštovanje, ko jim nedvoumno sporočajo, da so le še strošek,
pravzaprav vpeti v jaro kačo, ker je
nekdo že pred leti plemenitim namenom vzel vsebino.
Ni najhujša skrb, kaj delajo in še
bodo drugi delali z nami, groza je, kaj
počnemo sami s seboj. V slednjem je
tudi ključ za odgovor, zakaj na prireditvi, na kateri je še pred petnajstimi
leti ostajalo občinstvo pred vrati dvorane, danes ponuja takšno klavrno
podobo osipa. In trend gre v smer,
da bo z leti prisotnih še manj. Nekdo
očitno hoče dogodek promovirati kot
nebodigatreba.
Trdo mi gre z jezika, pravzaprav
izpod prstov – toda ob imenitni in
spoštljivi 50-letnici podeljevanja
Vrunčevih priznanj bi bilo vredno
razmisliti, kako z njimi naprej. Če še
sploh. In naj o tem ne odločajo samo
tisti, ki so dobili le začasni štiriletni
mandat, da lahko razpolagajo s skupnim občinskim dobrim.
Andrej Makuc
tudi v letošnjem šolskem letu, za kar
se jim seveda srčno zahvaljujejo.
V okviru omenjenega projekta lahko pomagate tudi vsi, ki se boste vsako
prvo soboto v mesecu ob 20. uri udeležili meditacije, ki jo bo v prostorih Plesne šole Devžej vodila Vesna Žel. Gre
za prijetno druženje in je namenjeno
vsem, ki bi radi začutili in prisluhnili
ljubečemu ritmu utripa srca. S seboj
prinesite blazino, vodo in dobro voljo.
Udeležba je brezplačna, vsa morebitna prostovoljna sredstva pa bodo namenjena pomoči določenemu učencu
Prve osnovne šole Slovenj Gradec; vsak
prispevek, četudi skromen, bo učencu
omogočil več radosti in veselja tako v
šoli kot tudi doma.
Vesna Žel

K U LT U R A
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7. simpozij SLUT

O tajni geometriji slikarjev in kiparjev
U

glednim imenom s širšega področja likovne umetnosti, ki so v zadnjih letih
predavali na simpozijih SLUT, se bo
letos pridružil slikar in filozof dr. Jožef Muhovič. 21. novembra bo govoril o likovni teoriji z naslovom Tajna
geometrija slikarjev in kiparjev.
Društvo arhitektov in likovnih umetnikov Koroške (DALUK), ki bo v
kratkem praznovalo sedmo obletnico
delovanja, je bilo ustanovljeno zaradi želje po organiziranem druženju
članov, izmenjavi znanj ter izkušenj
in vzpostavljanju alternativno – konstruktivnih pogledov na prihodnji
umetniško, arhitekturni in urbani
razvoj Mestne občine Slovenj Gradec
in širše Koroške pokrajine. Tako smo

v preteklih letih organizirali že kar
nekaj razstav, likovnih delavnic, strokovnih ekskurzij in predavanj. Slednja
so se odvijala predvsem v okviru vsakoletnega simpozija Slut v sklopu katerega smo gostili kar nekaj uglednih
imen s širšega področja likovne umetnosti, kot so dr. Jurij Selan, Pino Poggi, Marko Košan, prof. Franc Novinc,
prof. Darko Slavec in dr. Bruno Dujič.
Na letošnjem simpoziju se bo naštetim imenom pridružil likovni teoretik, slikar, filozof in profesor dr. Jožef
Muhovič, ki bo v četrtek 21. novembra
ob 18. uri s predavanjem Tajna geo-

Jožef Muhovič, Memento, 1993–1994, 320 x 500 x 64 cm (3 deli), plazemsko rezano in
varjeno železo, postavitev v atriju Koroške galerije likovnih umetnosti marca 2008

Koroška galerija likovnih umetnosti

Igraj se z mano

K

oroška galerija likovnih umetnosti je 14. 10. 2013 gostila mednarodno potujočo razstavo Igraj se z
mano. Dogodek, ki smo ga izvedli v
sodelovanju z Zavodom za usposabljanje Janeza Levca in Društvom za kulturo inkluzije je pričeval o tem, kako
pomemben je stik med ljudmi, v tem
primeru med mladimi, in kako pomembno je sprejemanje drugačnosti.

Uvod v dogodek je predstavljala interaktivna lutkovna predstava Grajska
skrivnost, sledile so delavnice v organizaciji galerije ter socialne igre, ki jih
je pripravila mednarodna skupina.
Ker pa je ena od glavnih nalog
dogodka, da vsi prisotni skupno postavijo razstavo, je razstava v galeriji
tudi tokrat sledila temu načelu. Po-

metrija slikarjev in kiparjev, nastopil v
Koroški galeriji likovnih umetnosti v
Slovenj Gradcu. Na predavanju bodo
odstrti številni kompozicijski principi
poznanih likovnih umetnin, ki so jim
avtorji v njihovo strukturno podstat
zavedno ali nezavedno vnesli neke
vrste izhodiščno geometrijsko matrico in s tem določili temelje njihovega
vizualnega doživljanja.
Jožef Muhovič je študiral slikarstvo
na Akademiji za likovno umetnost
Univerze v Ljubljani, kjer je leta 1977
diplomiral pri prof. Janezu Berniku in
prof. dr. Milanu Butini. Na isti ustanovi je nato nadaljeval še podiplomski
študij slikarstva in umetniške grafike
pri prof. Janezu Berniku in prof. Bogdanu Borčiću. Vzporedno je študiral
filozofijo na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Magistriral je leta
1981, doktoriral pa leta 1986 s področja
estetike z doktorsko disertacijo Vstop
v likovno logiko. V letih 1983-1986 je
bil zaposlen kot asistent, med leti 19871993 kot docent, med leti 1993-1998
kot habilitiran izredni profesor, od leta
1998 pa je habilitirani redni profesor za
predmet likovna teorija na Akademiji
za likovno umetnost in oblikovanje
Univerze v Ljubljani. Ukvarja se s slikarstvom, umetniško grafiko in kiparstvom ter objavlja razprave in članke
s področja likovne teorije, estetike in
filozofije kulture.
V času simpozija bo izšla tudi
nova edicija društvenega letnega
glasila Likovni Slut z obširnim prispevkom dr. Bruna Dujiča, ki je imel
predavanje na lanskem simpoziju na
temo lesena gradnja v arhitekturi.
DALUK
stavitev le-te pa smo nekoliko zapletli, in sicer so bili sodelujoči pozvani,
da poskušajo likovna dela razvrščati
glede na prevladujočo barvo. Tako so
udeleženci dogodka ustvarili rdečo,
rumeno, modro in zeleno sobo.
Ta dogodek pa simbolično obeležuje tudi to, da smo v Koroški galeriji
vzpostavili pedagoško sobo, ki smo
jo poimenovali Soba za radovedne.
Slednja je od oktobra naprej namenjena pedagoškim dejavnostim galerije in upamo, da jo bo v prihodnosti
obiskalo veliko velikih in majhnih
radovednežev. (AH)

Cilj teh razstav, ki se vršijo po različnih
lokacijah po Sloveniji, je ravno spodbujanje inkluzije in omogočanje bolj
sproščenega kontakta s soljudmi skozi
igro, delavnice in skozi skupno postavljanje razstave. Vabilu KGLU za sodelovanje na dogodku so se odzvali II. in
III. OŠ Slovenj Gradec, VDC Muta in
Slovenj Gradec ter Gimnazija Slovenj
Gradec. Na dogodku je bilo skupno
okoli 70 otrok, k pisani druščini pa so
prispevali tudi gostje iz 10 držav, ki so
bili v času razstave na mednarodnem
usposabljanju v organizaciji Društva
za kulturo inkluzije v okviru projektov
programa Mladi v akciji.

Izmenjava umetnikov med
Slovenijo in Zgornjo Bavarsko
V

Evropski hiši umetnikov v
Zgornji Bavarski je bila 24. oktobra skupna razstava vseh šestih
umetnikov z naslovom Transfer. V
novembru pa umetniki načrtujejo
tudi dogodek – odprti dan ateljejev,
na katerega bodo vabljeni vsi, ki jih
bo zanimalo, kaj so v času rezidence
v Slovenj Gradcu ustvarili.
Za mlajšo generacijo ustvarjalcev, ki
deluje na področju vizualne umetnosti, je pomembno, da s svojimi idejami prestopa meje ustaljenega ter da
neposredno pridobiva izkušnje v nekih drugih okoljih. Iz tega razloga je

mobilnost mladih umetnikov in možnost izmenjave izkušenj s sovrstniki
iz drugih držav bistven del njihovega
umetniškega razvoja.
V skladu s tendenco Koroške galerije likovnih umetnosti, da spodbuja
tudi mlado generacijo umetnikov in
ustvarjalcev, poteka projekt rezidence − izmenjave umetnikov med Slovenijo in Zgornjo Bavarsko.
V Koroški galeriji likovnih umetnosti do 30. novembra gostujejo trije umetniki iz Zgornje Bavarske, ki
v Slovenj Gradcu ustvarjajo že od 1.
septembra. Gre za mlade umetnike,
ki so bili izbrani na razpisu Evropske

hiše umetnikov iz Freisinga. Daniel
Door, Heike Jobst in Moritz Walser
so ustvarjalci z zelo različnimi umetniškimi pristopi: Daniel Door se
ukvarja z zvočnimi inštalacijami in z
raziskovanjem zvoka kot umetniškega medija, atelje ima v kletnih prostorih Andeškega hrama, Heike Jobst
izdeluje fragilne prostorske instalacije, katerih gradnik je risba, medtem
ko Moritz Walser raziskuje različne
materiale, ki jih gradi v objekte in
raziskuje njihov odnos do prostora.
Sočasno z rezidenco nemških
umetnikov pri nas pa v Freisingu
gostujejo trije slovenski umetniki:
Jure Markota, Katja Felle in Uroš
Weinberger, ki jih je za to rezidenco
predlagala Koroška galerija likovnih
umetnosti.
Andreja Hribernik
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KGLU Slovenj Gradec

Multivizija Lada Jakše
O
b zaključku razstave Rudija Benetika in Zuzane Kalinakove
New York Papayas je v Koroški galeriji potekal dogodek, na katerem
je Lado Jakša, večstranski umetnik,
ki se ukvarja z vizualno umetnostjo
in glasbo, predstavil impresijo po-

tovanja razstave New York Papayas
iz New Yorka, preko Madrida do
Slovenj Gradca. Ob razstavi sta izšla
ločena kataloga obeh avtorjev, ki vsebujeta fotografije postavitev razstave
v KGLU in spremno besedilo kustosa
razstave Marka Košana. (AH)

KGLU na Ravnah

Small but Dangers: Small,
But, Dangers
M
ateja Rojc in Simon Hudolin, avtorja mlajše generacije, nastopata pod imenom Small
but Dangers.

S slikarskimi deli, kipi, fotografijami, z avdiovizualnimi performansi
in najdenimi predmeti sta Mateja
Rojc in Simon Hudolin vzbudila zanimanje publike kot nominiranca
za nagrado skupine OHO (2008) in
na razstavi U3 − 6. trienale sodobne umetnosti v Sloveniji v Moderni
galeriji v Ljubljani (2010). Letos sta z
Matijo Brumnom prejela drugo nagrado za fotografijo leta, ki jo podeljuje revija Emzin.
Razstava Small, But, Dangers
bo rezultat raziskovanj, ki obsegajo
poskuse komuniciranja s podobo in
pri tem izpostavljanja jalovosti takega početja. Vsak poskus komunikacije s podobo postane nova podoba.
Dela, ki bodo razstavljena, so realna,
a do njih ne moremo. Njihov pomen
je blokiran oz. večpomenski. Vse je
kot na dlani, a ničesar ne moremo
(do konca) razumeti.
Small but Dangers skozi postopke
zbiranja, urejanja in reprezentacije
prepletata paradoksalnost in racionalnost v gledalčevi percepciji. Postavitve
se z vnosom novih del in s spreminjanja načina predstavitve razvijajo
v množico ne-smiselnih rebusov. Ob
bok svojim avtorskim delom postavljata najdene predmete znanega in
neznanega izvora ter dela, nastala v
kolaboraciji z Matijo Brumnom.
Odprtje razstave Small, But,
Dangers bo 8. novembra ob 19. uri
v Galeriji Ravne (Gledališka pot 1,
Ravne na Koroškem).
Do 3. novembra pa je na Ravnah
še zmeraj na ogled razstava fotografij Davida Mencingerja z naslovom
Fotografije (Lesena trupla). Mencin-

ger študira fotografijo v Ljubljani in
je fotograf mlajše generacije, ki pa
se za razliko od sodobnih trendov
digitalne fotografije poslužuje analognih tehnik. V analognem črno-belem svetu išče krajinske motive,
drugače skrite očem. Prikazuje neokrnjeno, dobesedno mrtvo naravo,
toda ne v ekološkem, temveč v smislu nature morte.
Pred tem je v ravenski galeriji s
svojimi deli gostovala Metka Zupanič, kiparka, fotografinja in videastka. Posebno pozornost namenja ekonomskim krivicam znotraj razredno
razslojene družbe in posledičnim
nadzorovanjem državljanov. Video
instalacija na razstavi z naslovom
Skozi razpoke časa, ki je bila na ogled,
predstavlja zgodbe treh priseljencev,
ki so v globaliziranem svetu delo in
osebno srečo našli v Sloveniji. Kje torej živimo? V najslabšem ali najboljšem od vseh svetov? Metka Zupanič
portretirancev ne slika z vidika tragične poti od doma, temveč z vidika
prihoda v obljubljeno deželo. To pomembno razliko poudari tudi z vrtenjem portretirancev okoli njihove
osi. Za razliko od Auslanderjev Mateje Kotnik in Jožeta Suhadolnika ter
ljudi z roba Uroša Zavodnika Zupaničeva teh ljudi ne opisuje nujno kot
tujce, katerih nezmožnost integracije
se nadaljuje, temveč prej kot ljudi, ki
so slovensko okolje sprejeli kot novi
dom. Vendar se nepremagljiva gmota krivic kot Meduzin odsev nemo
manifestira v sliki luknje na steni, ki
nakazuje bližajoči se propad stavbe.
Podobno nemoč, izraženo skozi protest, vsebovano v potencialni energiji
na zid pritrjenih granitnih kock, smo
lahko videli v delu Jureta Markote Za
lastno odgovornost (tudi na Ravnah).
Jernej Kožar
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Sveža svoboda

ŽPZ SB SG

Posnele novo zgoščenko
Ž

enski pevski zbor Splošne bolnišnice Slovenj Gradec vodi
Kazimira Lužnik, večno nasmejana prijazna blondinka, modrih
oči, najhitrejša tekačica Koroške
in celo naše lepe Slovenije. Pevke
smo velike ljubiteljice zborovskega petja, upokojene (ali pa še ne),
mame, babice, dobrosrčne, spoštljive ženske, zveste svojim družinam in predvsem naši slovenski in
najbolj ljubi koroški zemljici, katera je prav gotovo pravi biser na
našem zanimivem planetu. Naše
pesmi so lepe, vesele, razigrane,
pa tudi žalostne, predvsem pa rahločutno zapete.
Ja, tu na Koroškem je tekla naša zibelka. Delujemo v svetovno znanem
mestu miru, Slovenj Gradcu, v katerem je lepa in prijazna bolnišnica,
nad mestom pa mogočno kraljuje
Uršlja gora, za katero se vsak večer
potopi zlato sonce v mirno spanje.
Izdale smo že dve zgoščenki z na-

slovom, ki veliko pove: Naša pesem
tudi zdravi. O njuni zdravilni moči
se prepričajte tudi sami (ob zobobolu, glavobolu, nervozi in podobnih
nevšečnostih) – pomagata – toplo ju
priporočamo.
Smo nasmejane in rade pojemo.
Ne verjamete? Pridite nas poslušat
in očarani boste!
Nastopile smo že na nekaj samostojnih koncertih, festivalu Koroška
poje, dobrodelnih koncertih za Karitas in prireditvah Slovenjegraškega poletja.
20. oktobra smo po sv. maši nastopile v cerkvi sv. Elizabete v Slovenj
Gradcu na dobrodelnem koncertu,
katerega izkupiček je bil namenjen
za Karitas. Ponovno bomo zapele
8. novembra v avli Druge osnovne
šole Slovenj Gradec. Na koncertu, s
pričetkom ob 19. uri, bomo predstavile našo novo zgoščenko in gostile
pevce iz Mislinje in Ponikve.
Stana Lušnic Arsovska

Izid desete knjige zbirke E. A.
Gimnazije Slovenj Gradec
360 dijakov in 360 haikujev, zbranih
v novi, jubilejni deseti knjigi zbirke E.
A., je zagotovo vse tisto, kar je beseda
lahko dobrega. Je izraz mladih premišljevalcev o vsem, kar se jih dotika. 360 jih je za trenutek preusmerilo
svoje misli v igro z besedami in jih
poskušalo premetati v tri verze, omejene s številom zlogov – 5, 7, 5.
samo prazni listi
suho šelestijo
brez domišljije
vesna bricman
vonj me ponese
skrivnostno se odpira
polje sivk z menoj
luka stefančič

B

esede so tu, da jih poslušamo, da jih izgovarjamo, zavržemo, ustvarjamo nove … Z
besedami poimenujemo, izražamo,
dokazujemo ali negiramo, zapletamo
ali razpletamo, sovražimo ali ljubimo,
cenimo ali ponižujemo, smo prijazni
ali naduti, se zbližujemo ali oddaljujemo, smo zmanipulirani ali manipuliramo, omejujemo ali ustvarjamo
prostor svobode.

bojim se praznih objemov,
ker iz njih kriči samota
ljubiti je božansko
anja javornik
Ko smo povabili dijake k pisanju haikujev, so bile njihove reakcije zelo
različne. Nekateri so z navdušenjem
sprejeli izziv, drugi so malo odlašali z
odločitvijo, tretje je bilo treba povabiti večkrat. Toda ko so na koncu oddali
svoje refleksije, so vedno znova prese-

Ustvarjalnost Pina Poggija

Kristusovo vstajenje kot
vzpodbuda družbi

N

a Meškovo 3 v Slovenj Gradcu so
oktobra postavili kip, delo Pina
Poggija z naslovom Vstali Kristus.

Pismo bralke

Likovna razstava
Petre Kremžar in
Alenke Žvikart

D

ruštvo že nekaj let v jesenskem času prireja slikarsko
razstavo. Predstavljamo ustvarjalce našega kraja in bližnje okolice, pa tudi tiste, ki so včasih živeli
tukaj, a jih je pot zanesla drugam.
Na to smo ponosni.

Denar!
Ja, denar,
denar je zdaj
sveta vladar,
ampak uničujoč,
krivičen in zlagan.
Vidimo ga vsaki dan,
po televiziji ga kažejo,
na kupe ga mečejo,
kakor nalašč to delajo.
Nočejo ga pravično deliti,
da so drugi lačni,
to jim pač ni mar,
le skrijmo še na kupe gnar.
Ko bi bili v družbi tistih,
ki finančno pipico odpirajo,
gotovo tedaj nam bi nič ne
manjkalo ...

Letošnja razstava, katere otvoritev je bila 10. oktobra, je posebna,
kajti razstavljata dve mladi talentirani ustvarjalki: Petra Kremžar in
Alenka Žvikart, dijakinji Gimnazije Slovenj Gradec. Razstavo je v
sodelovanju z društvom postavil na
ogled njun mentor Jože Kremžar,
in sicer v avli Osnovne šole Šmartno, ki jima z znanjem in s talentom
nesebično pomaga in ju spremlja
na njuni ustvarjalni poti.
Ivanka Mlačnik

Muzeji so se v Evropi začeli razvijati v 18. stoletju kot posledica vzpona
buržoazije in pojava nacionalnih držav. Umetnost se je v tem času rešila
spon krščanske ikonografije in nekoliko kasneje tudi upodabljanja. Svoje
mesto je našla najprej v prodajalnah
– galerijah in kasneje tudi v muzejih
kot del nacionalne kulturne dediščine. Poznamo dva koncepta muzejev:
eden je anglosaški, ki je privatni in
svoje zbirke dopolnjuje in razprodaja, drugi je evropski, ki svoje zbirke
samo dopolnjuje in nikoli ne odprodaja, k čemur ga zavezuje muzejska
etika. Stvar ali umetnina, ki se znajde v slednjem, postane del njegove
zbirke za vse čase. Za umetniška dela
mora muzej ustrezno poskrbeti in
jih razstavljati, čemur so nenazadnje
tudi namenjena – gledalcem, ljubiteljem umetnosti. Kar je pred pol stoletja veljalo za umetniško delo, vredno
zaupanja muzeju, se je lahko danes
spremenilo, ker so se dvignili ali
samo spremenili kriteriji zbiranja.
A vendar so dela, ki so skozi čas postala del zbirke nekega muzeja, tukaj
za vedno. Muzej je dejansko prostor
manipulacije s časom in je tudi v tem
smislu prevzel vlogo cerkve.
Dela Pina Poggija v zbirki KGLU
obsegajo v mavec odlite modele za
skulpture abecede AU, arhitekturne
modele ali modele za environmente,
več manjših skulptur in pa knjige

Končno pa denar
je le papir,
ki vso domovino
spravlja v nemir.
Ana Uršej

Pino Poggi, Pieta
(foto Primož Juvan)

umetnika. Slednje smo v zadnjih letih lahko videli na razstavah v KOK
dr. Franca Sušnika na Ravnah na
Koroškem, v KGLU in Jakopičevem

Pino Poggi, Vstali Kristus
(foto Primož Juvan)

paviljonu v Ljubljani. Tudi razstava
leta 2012 v Galeriji Ravne − Evropa,
Deukalion in Pyrrha − je črpala iz
del, ki jih hrani KGLU. Ravno zaradi
te posebnosti del Pina Poggija, ki so
se v pretežni meri ohranila kot arhitekturni modeli, načrti ali modeli za
environmente, si KGLU prizadeva

netili. Za nekatere so to prve in tudi
zadnje avtorske besede, oblečene v verze, za druge izziv. Tako prvi kot drugi
pa so poskrbeli, da listi ne izzvenijo v
prazno ter da sta ponovno zaživela domišljija in jezik v vsem svojem bistvu,
in to v treh jezikih – slovenščini, angleščini in japonščini. V angleščino so jih
prevedli dijaki sami, v japonščino pa
študentki japonologije Anja Šterk in
Gordana Tomažin s Filozofske fakultete v Ljubljani ter študentki z Univerze v
Tsukubi Ko Nakamura in Ami Iguchi.
Zbirka haikujev je opremljena s fotografijami dijaka Gimnazije Slovenj Gradec (zdaj že študenta) Jureta Horvata.
Nova knjiga E. A. je bila predstavljena v Koroški galeriji likovnih
umetnosti. Čaroben večer. Glasbo je
prispeval Gimnazijski pevski zbor
MISMOMI pod vodstvom Almire
Rogina (na klavirju jih je spremljala
vedno vrhunska Maja Kastratovik),
haikuje pa so nam v treh jezikih približale dijakinje Katarina Čas, Nina
Sedej, Nina Prater, Lucija Rošer in
Ajda Kovačič ter študentka japonologije Sanja Paradiž.
Sveža svoboda? Zagotovo.
Karla Zajc Berzelak
urednica zbirke
zbirko njegovih del predstaviti ravno na ta način – z njihovo izvedbo.
V Slovenj Gradcu se poleg »S«
(1969) na severnem vhodu v mesto
nahajata še dve deli Pina Poggija, to
sta Vstali Kristus (1961/82) in Pieta
(1962/81). Umetnik je za upodobitev
vstalega Jezusa Kristusa izbral prav
trenutek, ko si ta začenja odvijati mrtvaški prt, kar odstopa od uradnih
opisov vstajenja, kot jih najdemo v
evangelijih, in je kronološko pred
prav tako velikokrat upodabljanim
prizorom Noli me tangere, na katerega se zaradi načina postavitve in
motiva samega navezuje, le da sedaj
umanjka Marija Magdalena. Jezus
Kristus tukaj ne nastopa kot vstali
Pantokrator, temveč bolj kot nebogljen otrok, ki se prebuja iz globokega spanca. Intimnost dogajanja je
poudarjena v na pol skritem obrazu.
V izrazito velikih dlaneh in prstih
čutimo vso težo odgovornosti, ki
jo je prevzel na svoja ramena. Pino
Poggi v tem kipu združi različne
silnice v ključni trenutek krščanske
vere, ko Jezus Kristus ugotovi, da se
je znebil telesa in da je postal bog.
Hkrati pa mu motiv Vstajenja služi
kot metafora in upanje za evropsko
družbo, ki je zaspala na preteklih
dosežkih in sedaj tone v globinah
lastnih zablod.
Mit o vstajenju izvira v egipčanskem mita o Osirisu, ki ga je ubil brat
Set. Isis, njuna sestra, je poiskala razkosano Osirisovo truplo, le njegovega spolovila ni našla. A vendar je zanosila z njim in rodila sina Horusa,
ki je kasneje postal Setov ljubimec.
Isis so Egipčani upodabljali s Horusom v naročju. Na tem motivu temelji eden najpogosteje upodabljanih
ikonografskih motivov v krščanski
umetnosti – Marija z otrokom. In
ena od različic tega motiva je tudi
Pieta, ki se nahaja na slovenjgraškem
pokopališču.
Pino Poggi je skulpturo Pieta
ustvaril v istem obdobju kot vstalega
Kristusa in se nanj neposredno navezuje. Kot Vstajenje (Noli me tangere) tudi Pieta močno odstopa od
uveljavljenih upodobitev in govori o
Poggijevem neortodoksnem dojemanju krščanstva in videnju umetnosti.
Oboje dojema skozi antično tradicijo
in ju ne potrebuje toliko za poudarjanje verskih resnic, temveč bolj kot
metaforo nekega dogodka v življenju.
Jernej Kožar
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Primestni gozdovi krepijo dušo in telo

Urejanje poti po Dobravi
Č

lani Turističnega društva Slovenj Gradec
si že nekaj let prizademo za razvoj
Dobrave in v ta namen izvajamo številne aktivnosti. Začeli smo s projektom Posadi svoje drevo.

Že v lanskem letu smo označili in
utrdili del poti proti kmetiji Repnik,
uredili smo vstopno točko in počivališče nad graščino pri Fišerju, ob
poteh smo na razglednih točkah in
mestih za počitek postavili dvaj-

set klopi, v letošnjih prvih septembrskih dneh pa smo uredili drugo
vstopno točko, sto metrov od toplarne, na mestu prve vodne vrtine.
Na tem delu smo začeli s projektom
Posadi svoje drevo, ki ga bomo izvajali v naslednjih letih. Odločili smo
se, da bomo na določenih mestih ob
poteh po Dobravi posadili plodonosno gozdno drevje, kot so jerebika,
glog, skorš, lesnika in še katero. To
je drevje, ki ima poleg estetskega
učinka tudi velik pomen za pestrost

gozda in prehrano nekaterih gozdnih
živali, predvsem ptic.
21. septembra smo naše člane
in ostale občane povabili na kratek
sprehod po Dobravi in saditev prvih
dreves, ki so jih posadili župan Andrej Čas in častni člani Turističnega
društva Slovenj Gradec: prof. Karel
Pečko, dr. Drago Plešivčnik, prof.
Jože Potočnik, Ivan Bošnik, Ivan
Škodnik. Pri sajenju se nam je pridružil tudi nekdanji župan in častni
občan Janez Komljanec, ki je bil zadovoljen, da smo se odločili tudi za
sajenje bolj redkih plodonosnih vrst,
in z navdušenjem posadil skorš.
Po ogledu rezultatov naših prizadevanj in posaditvi dreves smo spregovorili tudi o idejah za prihodnji
razvoj Dobrave (in Turističnega društva Slovenj Gradec). V prijetni družbi smo preživeli sproščen in zanimiv
sobotni popoldan.
Pot po primestnih gozdovih Dobrave je vsekakor primerna pohodniška in sprehajalna pot za različne
generacije naših občank in občanov,
zato vabimo vse, da izkoristite to
naravno danost in preživite čim več
časa v naravi.
Peter Cesar,
predsednik Turističnega društva
Slovenj Gradec

Turistično olepševalno društvo Šmartno

Druženje ob praženem krompirju

V

TOD smo priredili tekmovanje
v pripravi praženega krompirja. Prireditev je potekala v prelepem
okolju Herčeve žage v Tomaški vasi.
Da spada krompir k osnovnim živilom, je nesporno. Ena od številnih
zanimivosti je, da smo Slovenci znani tudi po praženem krompirju kot
nacionalni jedi. Zadnjo poletno ne-

deljo, 22. septembra, so se že zgodaj
dopoldne zbrale kuharske ekipe okoliških društev, da pripravijo vse potrebno za kuho krompirja. Dodatki
za pripravo, ki so si jih ekipe priskrbele same, so bili majhne skrivnosti z
željo, da iz vsega nastane kar najboljši
kulinarični izdelek.
Medtem ko se je krompir kuhal,
smo poskrbeli za popestritev s ša-

Srednja šola Slovenj Gradec in Muta

Dijaki turistične usmeritve
poživili jedro mesta

D

ijaki 4. letnika programa gastronomija in turizem so na Trgu
svobode v Slovenj Gradcu izpeljali
javno prireditev v okviru praznovanja svetovnega dneva turizma, ki je
letos potekal na temo varovanja voda.
Prireditev je že tradicionalna, saj mentorica Olga Jeznik že peto leto zapored
vzpodbuja dijake, da pridobijo praktične izkušnje v turističnih veščinah,
javnem nastopanju v medijih, trženju
turističnih produktov, animiranju in
turističnem vodenju obiskovalcev po
mestnih ulicah Slovenj Gradca.
Dijaki so v okviru projekta prevzeli posamezne vloge in naloge, ki so
potrebne za izvedbo le-tega. Vodja je
kot desna roka mentorice spoznavala
organizacijske naloge v zvezi s povezovanjem s TIC Slovenj Gradec, prijavo

javne prireditve, z ureditvijo prireditvenega prostora, s preskrbo naročenega materiala pa tudi s koordinacijo
dela in obveznosti svojih sošolcev. Tri
zelo zgovorna dekleta so prevedla letošnje sporočilo Svetovne turistične
organizacije, pripravila zloženko na to
temo, na osnovnih šolah predstavila
poslanstvo tega dne in seznanila učence o pomenu turizma v našem okolju,
radijske poslušalce Koroškega radia so
dan poprej nagovorila v enourni oddaji Sredina sredica ter na prizorišču
skrbela za informiranje obiskovalcev o
poteku turističnega vodenja, presenetila pa jih ni niti snemalna ekipa Koroške televizije, saj so pogumno nastopila
pred kamero. Glasna glasba, predvsem
pa gostoljubni organizatorji so kar vabili obiskovalce in dogodek je dosegel
vrhunec ob sončnem poldnevu.
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JZ Spotur

Elizabetin sejem
17.

novembra bo na Glavnem trgu in Trgu svobode v Slovenj Gradcu
potekal tradicionalni Elizabetin sejem.

Ponudba na sejmu bo raznovrstna: najti bo moč najrazličnejše izdelke za
široko potrošnjo, med njimi bo največ suhe robe, tekstila in tehničnega blaga, izdelke domačih in umetnostnih obrti ter pridelke ekoloških kmetij.
Dodatne informacije o sodelovanju na sejmu so na voljo v Turistični pisarni JZ Spotur na Glavnem trgu 24 v Slovenj Gradcu.

JZ Spotur in Ekološko društvo Deteljica

Ekofestival v Slovenj Gradcu
P
otekal je že drugi Ekofestival, ki sta ga priredila JZ Spotur in Ekološko
društvo Deteljica. Ekološke kmetije (pridelovalci in predelovalci) iz vse
Slovenije so ponujale ekološke pridelke. (Spotur)

ljivimi tekmovalnimi igrami, ki so
od sodelujočih zahtevale kar nekaj
spretnosti. Seveda pa ni manjkalo
izdatno obloženih miz s sladkimi in
slanimi dobrotami, ki so jih napekle članice društva. Zbralo se je tudi
veliko navijačev in preizkuševalcev
jedi, ki smo jo z veseljem pričakovali.
Za pravo vzdušje ob prihajajoči jeseni smo postavili razstavo Naj pridelek 2013, kjer smo lahko občudovali
enkratne pridelke z vrtov in njiv, ki
so jih prispevali člani društva in so
bili zanimiva popestritev dogajanja.
Okoli trinajste ure so bile jedi pripravljene. Obiskovalci so poskusili
pražen krompir vseh ekip in družno
smo ugotovili, da je bil od vseh odličen. Razpoloženje ob preizkušanju
jedi in druženju je bilo enkratno.
Prireditev smo zaključili s podelitvijo nagrad za najboljše dosežene
rezultate pri igrah, za naj pridelek in
za pražen krompir. Kaj je bila glavna
nagrada za pražen krompir? Seveda
vreča krompirja in velika kuhalnica,
kot pripomoček za pripravo jedi.
Ivanka Mlačnik
Turistična tržnica na stojnicah je bila
izredno dobro obiskana, saj je bila
tam od 10. do 14.30 nepopisna gneča. Učencem osnovnih šol iz Mislinje,
Dravograda in Slovenj Gradca ter srednješolcem so dijaki v vlogi tržnikov
pojasnjevali vsebino pripravljenih
primerov izletov, ki so jih pripravili v
okviru svojih projektnih nalog. Seveda
so dosledno preverili, da je izlet možno izvesti, in pripravili tudi ugodne
pavšalne cene. Zanimivosti smo podkrepili tudi s kvizi in z anketami ter
animacijskimi igrami, ki so bile obiskovalcem še posebej všeč.
Najbolj pa so mestni utrip poživili
dijaki v vlogi turističnih vodnikov, saj
so se kolone obiskovalcev kar vile za
pisanimi zastavicami. Obiskovalcem
so ponudili različne trase vodenja s
polurnimi ali urnimi ogledi mestnih
znamenitosti. Pri tem so vsebino vodenja prilagajali različnim starostnim
skupinam − od tretješolcev do srednješolcev, osebam srednjih let ali zelo razgledanim upokojencem. Letos so presegli pričakovanja, saj je pet vodnikov
popeljalo 18 različnih skupin oziroma
okrog 230 oseb, predvsem osnovnošolcev in srednješolcev, kar nekaj pa je

bilo naključnih obiskovalcev, ki so se
priključili sprehodu po mestnih ulicah.
Dijaki 4. letnika turistične usmeritve se zahvaljujejo vsem obiskovalcem.
Še najbolj so jih navdušili osnovnošolci,
ki so z izrednim zanimanjem poslušali
različne zgodbe in razlago vodnikov.
Ponosni so na tako dobro sodelovanje

Srednje šole Slovenj Gradec in Muta z
lokalnimi osnovnimi šolami. Prepričani so, da smo spoznali, da so po štirih
letih šolanja vešči svojega poklica in se
ne bojijo izpostavljanja v javnosti. To
pa so veščine, ki dandanes koristijo v
vsakem poklicu.
Olga Jeznik,
mentorica projekta
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Atletika

Društvo diabetikov Slovenj Gradec

Pohod na Triglav
Maja Pogorevc in Urška Doberšek
M
udeleženki mednarodnih tekmovanj

M

aja in Urška sta atletinji, ki jima je v letošnji sezoni poleg medalj na državnih prvenstvih uspelo osvojiti tudi
normo in se uvrstiti na tekmovanja
Mednarodnega olimpijskega komiteja in IAAF.

Maja Pogorevc
Po odlični atletski sezoni, z osvojenimi tremi naslovi državne prvakinje
in s kar štirikrat potrjeno normo v
teku na 400 m, se je Maja uvrstila na
svetovno prvenstvo za mlajše mladince in mladinke. V ukrajinskem
mestu Donjeck je v reprezentanci 27
atletov zastopala barve Slovenije. V
kvalifikacijah teka na 400 m je spet
izboljšala svoj osebni rekord (55,80
s) in se uvrstila na 25. mesto (med
50 tekmovalkami). Maja je tekla v
najmočnejši kvalifikacijski skupini,
v kateri je bila peta. Žal se ji zaradi
sistema napredovanja iz kvalifikacij
ni uspelo uvrstiti v polfinale, kamor
so se avtomatsko uvrstile prve tri
tekmovalke v vsaki skupini ter tri po
času. Tako so v polfinalu tekle kar tri
atletinje s slabšim dosežkom v kva-

lifikacijah, ki jim tudi v polfinalu ni
uspelo 'prehiteti' Maje. Maja je na SP
tekmovala tudi v štafeti 4 x 400 m.
Predanost atletiki in zrel pristop
k treningom sta Majo pripeljala do
vrhunskih dosežkov letošnje sezone, v kateri je osvojila naslov mlajše
mladinske državne prvakinje v teku
na 400 in 200 m ter državne srednješolske prvakinje v teku na 400 m. Kar
štirikrat je nastopila za slovensko reprezentanco: bila je zmagovalka teka
na 400 m na mednarodnem mitingu
v Brixnu, odlično je odtekla 400 m v
štafeti 4 x 400 m na evropskem ekipnem prvenstvu 2. atletske lige v Kaunasu in s štafeto osvojila 2. mesto,
prav tako je osvojila srebrno medaljo
v reprezentančnem nastopu na četveroboju mladinskih reprezentanc
CZE-CRO-HUN-SLO v Pragi.

Urška Doberšek
Skoncentriranost na treningih in
prenekatero odrekanje sta do vrhunskih rezultatov pripeljala tudi
Urško Doberšek. V letošnji sezoni je
postala državna prvakinja v teku na
60 m med osnovnošolkami, osvoji-

la je srebrno medaljo v teku na 200
m na prvenstvu Slovenije za mlajše
mladince ter bronasto na prvenstvu
za starejše mladince, na atletskem
pokalu U16 se je v teku na 100 m uvrstila na 4. mesto. Osvojila je normo
tako za svetovno prvenstvo za mlajše mladince kot tudi za Olimpijski
festival evropske mladine (OFEM),
ki pa sta potekala istočasno, zato je
nastopila le na slednjem. Olimpijski
festival evropske mladine se izvaja
pod okriljem Evropskega olimpijskega komiteja (EOC), ki vključuje 49
držav evropskega kontinenta, ki se
vsaki dve leti srečujejo na poletnem
(sodeluje približno 2500 udeležencev) in zimskem (sodeluje približno
1300 udeležencev) festivalu. Festival
predstavlja najvišji športni dogodek
za mlade športnike, stare med 15 in
18 let, ki si nabirajo izkušnje za nadaljnja tekmovanja na svetovni ravni. Neprecenljive izkušnje je pridobila tudi Urška, ki je skupaj s še 12
atleti, ki so dosegli normo, zastopala
barve Slovenije. Urška je tekla na 100
in 200 m ter v štafeti 4 x 100 m.

inilo je 10 let od prvega pohoda Društva diabetikov na
Triglav. Naj čestitke združim z
rahlo zlobnim razmišljanjem, da
tudi Triglav ni več, kar je bil, če se
je na njegovem vrhu razbohotilo
sladko življenje. Toda tudi letos
nam je to uspelo. V veliko pomoč
so nam bili vodiči mislinjskega
planinskega društva, saj tudi tokrat ni šlo brez njihovega vodnika,
prijatelja Danila.
Zbrali smo se že zgodaj zjutraj in
krenili proti Vratom v Mojstrani.
Pri Aljaževi koči smo se pripravili
na vzpon proti Triglavu. Pot nas je
vodila do kamna s simbolom planinske sponke in klina, nato pa smo
zavili levo na tako imenovano Tominškovo pot. Po lepo speljani gozdni
poti smo se začeli kar hitro vzpenjati in kmalu nam je postalo jasno, da
ne bo tako lahko. Toda lepota te poti
se začne šele, ko prekoračiš gozdno
mejo in se začne skalovje. Pod seboj
vidiš Aljažev dom z okolico in pa
pot proti Luknji, lepo se vidijo Škr-

latica in okoliško gorovje. Bili smo
dobre volje, tudi ko nas je grabil krč
v mečih in je tekel pot z naših lic,
in za vsakega planinca, ki smo ga
srečali, smo našli lepo besedo. Po
nekaj urah hoje smo prišli do razpotja, kjer se srečajo poti čez Prag,
do Staničeve koče in Kredarice. Tu
je tudi edini izvir pitne vode na tej
poti, kjer smo malo počili in nabrali moči za vzpon do Kredarice. Na
Kredarici smo se odločili za takojšni vzpon na vrh Triglava. Pogumno smo premagovali vse prepade
in previse. Dom na Kredarici je postajal vse manjši, pogled proti vrhu
pa vse bolj spoštljiv. Pogled na Aljažev stolp nam je napolnil vse čute in
marsikatero oko se je zarosilo. Bilo
je res kaj videti, saj smo imeli jasen
pogled na vse strani. Po čestitkah in
slikanju smo še krstili pohodnike,
ki še niso bili na vrhu, ter se spustili
nazaj do Kredarice, kjer nas je čakala topla goveja juha. Zjutraj smo se
zbudili v lep sončen dan s pogledom
v dolino, polno megle.
Stanislav Oblak

Mojca Verhovnik

Jaka Pogorevc –
državni prvak
v teku na 1000 m

7.

in 8. 9. 2013 je v Celju potekalo
prvenstvo Slovenije v atletiki za
starostno kategorijo U16. Za AK SG
so tekmovali Žiga Andrejc (300 m,
daljina), Zoja Rotovnik (300 m, 100
m), Tjaša Lepej (100 m) in Jaka Pogorevc (1000 m, daljina). Že prvi dan
prvenstva je Jaka Pogorevc zmagal v
teku na 1000 m in Atletskemu klubu
Slovenj Gradec pritekel osmo zlato
medaljo na letošnjih državnih in pokalnih tekmovanjih. (MV)

Kredarica

Rokometna šola Alena Mihalja

Na mednarodnem turnirju Ježev kup 2013

R

Osnovnošolci navdušeni nad kraljico športa

A

tletika je atraktivna športna
panoga, ki jo mnogi povezujejo
zgolj s 'tekanjem po stadionu'. Da je
več kot tek, so imeli priložnost spoznati učenci Prve in Druge osnovne
šole Slovenj Gradec, kajti zanje je
Atletski klub Slovenj Gradec skupaj
s šolama organiziral dan 'promocije
atletike'. Otroci od 1. do 6. razreda so
uro športne vzgoje preživeli na stadionu in se preizkusili v različnih atletskih disciplinah: skoku v daljino,
skoku v višino, metu vorteksa, šprintih in teku čez ovire. Spoznali so elemente šole teka in atletske rekvizite,
se seznanili s trenerji in z vaditelji ter
spoznali tudi nekaj izkušenih atletov,
ki so pomagali pri promociji. Učenci
so dobro sodelovali in bili nad uro
atletike zelo navdušeni. (MV)

Na turnirju je sodelovalo 23 ekip iz
petih držav, Rokometna šola Alena
Mihalja (RŠAM) pa je na turnirju
sodelovala v kategoriji deklic, rojenih leta 1998 in 2002. Kadetinje
RŠAM so prvi dan turnirja v okrnjeni zasedbi in s pomočjo vratarke
Jovane iz Škola Rukometa Partizan-Knežopoljka odigrale prvi tekmi
in bile polovično uspešne. Prvo, ki
je potekala takoj po opravljeni poti
iz Slovenj Gradca, proti državnim
prvakinjam Črne gore, so dekleta
začela odlično, vendar jim je koncentracija proti koncu tekme popustila, kar je pripeljalo do poraza
12 : 16. Po nekajurnem počitku na
tribunah so se punce pomerile še s
prvakinjami Bosne in Hercegovine
(HŽRK Zrinski) ter z neverjetno

Četveroboj v balinanju

Za pokal MO Slovenj Gradec

V

okviru praznika MO Slovenj
Gradec je Društvo upokojencev
Slovenj Gradec že sedmo leto zapored priredilo tradicionalni četveroboj v balinanju za moške in ženske za
prehodni pokal MO Slovenj Gradec.
Tekmovanja so se udeležile moške in
ženske ekipe DU Dravograd, DU Mežica, DU Ravne na Koroškem in DU
Slovenj Gradec s skupno štiridesetimi
tekmovalkami in tekmovalci. Med
ženskami je zmagala ekipa DU Dra-

okometna šola Alena Mihalja
se je 21. in 22. septembra prvič
udeležila mednarodnega rokometnega turnirja Ježev kup 2013, ki je
potekal v Kozarski Dubici (Bosna in
Hercegovina) pod okriljem ženskega rokometnega kluba Knežopoljka.

vograd pred Slovenj Gradcem, Ravnami in Mežico, med moškimi pa ekipa
DU Slovenj Gradec pred Ravnami,
Dravogradom in Mežico. V skupnem
seštevku je zmagala ekipa DU Slovenj
Gradec pred Dravogradom, Ravnami
in Mežico. Ekipa DU Slovenj Gradec
je tako že tretjič zapored osvojila prehodni pokal MO Slovenj Gradec in ga
tokrat dobila v trajno last.
Janez Gologranc,
predsednik DU SG

Smučarski
sejem

S

mučarski klub Slovenj Gradec in
Javni zavod Spotur tudi letos, kot
je že tradicija, zadnji konec tedna v
mesecu novembru v avli Športne
dvorane Slovenj Gradec organizirata smučarski sejem. Tam bo možno
kupiti ali prodati tako rabljeno kot
tudi novo smučarsko opremo.
Sejem bo potekal po urniku:
petek, 29. 11., od 16.00 do 20.00
sobota, 30. 11., od 8.00 do 20.00
nedelja, 1. 12., od 8.00 do 12.00

lepo in borbeno igro nasprotnice
premagale za en gol. Čestitke Ines
Sečnjak, Maji Zorman, Tjaši Smonkar, Niki Priteržnik, Taidi Alekić,
Aleši Franc, Anastasiji Gorgievi,
Urški Apačnik in Aleši Kamenik.
Drugi dan so imela dekleta še dve
tekmi. Proti Žrk »Sesvete« so kar 11krat zadele vratnico nasprotnikovega
gola. Po odbitih žogah so RŠAM s hitrimi protinapadi premagale nasprotnice z visoko razliko 21 : 14. V četrti
tekmi, proti ekipi RK »Koka« iz Varaždina, so imele Slovenjgradčanke
celotno tekmo rezultatsko prednost
in zmagale z rezultatom 16 : 12.
Kadetinje so bile v skupini desetih ekip, med katerimi so bile kar
štiri ekipe aktualne državne prvakinje: iz Slovenije, Črne gore, Bosne in Hercegovine ter s Hrvaške.
Na koncu je ekipa Rokometne šole
Alena Mihalja osvojila odlično peto
mesto. Prve so bile »Krimovke«,
druge RK Podravka, tretja pa je bila
domača ekipa Škola Rukometa Partizan-Knežopoljka.
Marina Mihalj
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Program prireditev
november 2013
Slovenj Gradec / Koroška

1700
1700

ČETRTEK

7.

1200

NE S PEKLENŠČKI ČEŠENJ ZOBAT
Lutkovno gledališče Velenje

1630
1700
1700
1700
1800
1930

1100
1700

23. november 2013 ob 10.30
1700

Kulturni dom Slovenj Gradec
Francetova cesta 5, 2380 Slovenj Gradec

18

00

kulturni.dom@siol.net, www.kulturni-dom-sg.si
Tel.: 02 884 11 93, 884 50 05, fax: 02 884 11 93

DNEVNI SPORED
PETEK

1.

1800

/

SOBOTA

2.

7

00

2000

Šmarska farna cerkev, Šmartno pri Slovenj Gradcu
Pohod po Šmarski farni poti
Planinci župnije Šmartno prirejajo skupaj s PD Slovenj Gradec pohod po Šmarski farni poti. Začetek
ob 7. uri pri cerkvi v Šmartnem. Pot poteka mimo vseh podružnic šmarske fare od Šmartnega mimo
svetega Jurija, Barbare, Filipa in Jakoba v Golavabuki, mimo obeh cerkvic na Brdih (Magdalena in
Andrej) do svetega Tomaža v Tomaški vasi, potem gremo po Dobravi do Homca in nazaj do cerkve v
Šmartnem. Skupna dolžina poti je nekaj manj kot 29 km. Vse informacije dobite pri Vanču Hartman
na telefonski številki: 031 609 831. Vabljeni!
M Planinci Šmarske fare in PD Slovenj Gradec 
Kulturni dom Slovenj Gradec
FILM: OTROK IZ ZGORNJEGA NADSTROPJA
V stanovanjskem bloku pod luksuznim smučarskim središčem v švicarskih Alpah živi dvanajstletni
Simon s svojo starejšo sestro. Skrb za vsakdanji kruh je prepuščena fantu, saj nepredvidljiva Louise ni sposobna obdržati zaposlitve. Simon se vsak dan z gondolo odpelje navzgor, v bleščeči svet
zimskega letovišča, kjer krade opremo premožnim turistom, da bi jo prodal okoliškim otrokom v
dolini. S temi malimi tatvinami uspe preskrbeti svojo družinico, a ko se spajdaši s pokvarjenim britanskim sezonskim delavcem, pozabi na meje in se kmalu znajde v nevarnih vodah … Film, ki mu
je žirija Berlinskega festivala z Mikom Leighom na čelu podelila srebrnega medveda, je pravljica o
odraščajočem fantu in njegovi neusahljivi potrebi po ljubezni ter obenem tankočuten razmislek o
protislovjih sodobne družbe.
M Kulturni dom Slovenj Gradec I 4 EUR

1800

1900

NEDELJA

3.

1900

Kulturni dom Slovenj Gradec
FILM: OTROK IZ ZGORNJEGA NADSTROPJA
M Kulturni dom Slovenj Gradec I 4 EUR

PONEDELJEK

4.

1900

/

TOREK

5.

17

00

1700
1800
6.

1015

Kulturni dom Slovenj Gradec
Predpremiera novega mladinskega filma »Gremo mi
po svoje 2« in srečanje s filmsko ekipo
Navihani taborniki in njihov nergavi Starešina se vrnejo v Posočje, toda njihovo običajno uganjanje
poletnih norčij zmoti prihod odreda štajerskih tabornikov pod vodstvom tekmovalnega Šefa. Trmoglavost obeh vodij povzroči kaotično vojno med taboroma, dokler ne najdejo skupnega sovražnika
- pikolovske Inšpektorice, ki želi preveriti upoštevanje novih evropskih taborniških pravil. Zmeda je
popolna, ko se izgubi skupina najmlajših pustolovcev, toda ker pravega prijatelja spoznaš v nesreči,
vsi priskočijo na pomoč pri reševanju iz številnih zabavnih zagat.
M Kulturni dom Slovenj Gradec I 4 EUR
Avla Osnovne šole Šmartno pri Slovenj Gradcu
MARTINOVI DNEVI: PREDSTAVITEV FOTOGRAFIJ UREJENEGA
OKOLJA
M VS Šmartno, Turiška vas in Legen 
Gasilski dom Turiška vas
MARTINOVI DNEVI: ŠAHOVSKI TURNIR
M VS Šmartno, Turiška vas in Legen 

SREDA
Telovadnica Osnovne šole Šmartno pri Slovenj Gradcu
MARTINOVI DNEVI: SPREJEM PRVOŠOLCEV V ŠOLSKO SKUPNOST
M VS Šmartno, Turiška vas in Legen 

Prireditveni šotor v Šmartnem pri Slovenj Gradcu
MARTINOVI DNEVI: ŠMARTINČKOVANJE
M VS Šmartno, Turiška vas in Legen 
Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec
Delavnica »Zdravilna energija dreves« z Marinko
Lampreht
M Knjižnica K. Meška Slovenj Gradec in Marinka Lampreht 
Prostor pred Gasilskim domom Šmartno pri Slovenj Gradcu
MARTINOVI DNEVI: POHOD Z LAMPIJONČKI
M VS Šmartno, Turiška vas in Legen 
Telovadnica Osnovne šole Šmartno pri Slovenj Gradcu
MARTINOVI DNEVI: TURNIR V MALEM NOGOMETU
M VS Šmartno, Turiška vas in Legen 
Družbeni dom, Trg 2a, 2391 Prevalje
Gustav Januš, odprtje razstave v okviru 16. Sušnikovih dni
M KD Mohorjan Prevalje 
Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec
PREDSTAVITEV DELA IN POGOVOR O IDEJAH TURISTIČNEGA DRUŠTVA SLOVENJ GRADEC
M Turistično društvo Slovenj Gradec 
Gasilski dom Golavabuka v Tomaški vasi
MARTINOVI DNEVI: GLEDALIŠKA PREDSTAVA KULTURNEGA
DRUŠTVA ŠMIKLAVŽ
M VS Šmartno, Turiška vas in Legen 

PETEK
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Kulturni dom Slovenj Gradec

Telovadnica Osnovne šole Šmartno pri Slovenj Gradcu
MARTINOVI DNEVI: KOŠARKARSKI TURNIR V TROJKAH
M VS Šmartno, Turiška vas in Legen 
Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec
Skupaj za dobro (človeka in narave)
Ob prijetnih druženjih snujemo in izvajamo različne projekte. Prisrčno vabimo nove člane – tako
mladino kot odrasle različnih starosti in poklicev, da se nam pridružite. Tu se zbiramo dobri in
veseli ljudje, ki nam ni vseeno za okolje, v katerem živimo, in za to, kaj zapuščamo zanamcem.
Veseli bomo vsake vaše ideje, pobude ali mnenja kot tudi udeležbe pri naših skupnih projektih.
Informacije: GSM 031 513 869.
M Ekološko društvo Slovenj Gradec 
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Koroška osrednja knjižnica Ravne, Stripoteka
Odprtje razstave »Mladinski stripi« Tine Konec
Razstava je na ogled v Stripoteki do 6. decembra 2013 v času, ko je knjižnica odprta.
M Koroška osrednja knjižnica dr. F. Sušnika Ravne na Kor 
Družbeni dom, Trg 2a, 2391 Prevalje
Pogovor s prevaljskimi doktorji znanosti, v okviru
16. Sušnikovih dni
M KD Mohorjan Prevalje 
Telovadnica Osnovne šole Šmartno pri Slovenj Gradcu
MARTINOVI DNEVI: TURNIR V ODBOJKI (MOŠKI)
M VS Šmartno, Turiška vas in Legen 
Koroška osrednja knjižnica Ravne, razstavišče
Predstavitev fotomonografije Sebastijana Oblaka
»Uršlja Gora – presežni svet« z razstavo fotografij
Knjiga je sad avtorjeve ljubezni do gore. Sad tisočerih poti nanjo in sad fotografove želje, da ponese lepoto gore tudi v naše domove, v srca ljudi, ki jim je gora koroško gorsko svetišče. Doživetja s
preko tristotih pohodov na goro letno v zadnjih petnajstih letih, ob vseh letnih časih in vsemogočih
vremenskih razmerah ter fotografski zapisi teh obiskov so narekovali izdajo te edinstvene knjige. V
knjigi so poleg 200 umetniških fotografij še prispevki Mitje Šipka, Mirka Osojnika, Franca Verovnika,
Toma Jeseničnika, Majde in Sebastijana Oblaka, pomemben delež pa ima mojster fotografije Tomo
Jeseničnik, ki je gradivo uredil in oblikoval v edinstven umetniški izdelek.
Na predstavitvi boste knjigo lahko kupili po promocijski ceni 30 €.
M Koroška osrednja knjižnica dr. F. Sušnika Ravne na Kor 
Kulturni dom Slovenj Gradec
ANIMIRANI FILM: Tad Jones in iskanje izgubljenega
mesta (sinhronizirano V SLOVENŠČINO)
Animirana družinska pustolovščina, Španija (2012), 90 minut.
Sanjač Tad si je že od malih nog želel postati pustolovski arheolog, vendar je končal kot delavec na
lokalnem gradbišču. Nepričakovano naključje poskrbi, da ga zamenjajo za priznanega profesorja in
pošljejo v Peru. Tam mora skupaj z izkušenim arheologom in njegovo hčerko poiskati izgubljeno
mesto Paititi, vendar hitro ugotovijo, da niso edini, ki bi se radi polastili zakladov. Ted lahko končno
dokaže, da je po duši res pravi pustolovec, vendar ga velikansko navdušenje vedno znova spravi v
boleče in zabavne težave.
M Kulturni dom Slovenj Gradec I 4 EUR
Gasilski dom Šmartno pri Slovenj Gradcu
MARTINOVI DNEVI: ODPRTJE RAZSTAVE ROČNIH DEL DRUŠTVA
UPOKOJENCEV ŠMARTNO
Razstava bo na ogled do nedelje, 10. 11. 2013, do 18. ure.
M VS Šmartno, Turiška vas in Legen 
Galerija Ravne, Gledališka pot 1, 2390 Ravne na Koroškem
Odprtje razstave SMALL BUT DANGERS: Small, But,
Dangers
Mateja Rojc in Simon Hudolin, avtorja mlajše generacije, nastopata pod imenom Small but Dangers. S slikarskimi deli, kipi, fotografijami, avdiovizualnimi performansi in najdenimi predmeti sta vzbudila zanimanje
publike kot nominiranca za Nagrado skupine OHO; na razstavi U3 – 6. trienale sodobne umetnosti v Sloveniji
v Moderni galeriji v Ljubljani; na razstavah v Centru in galeriji P74, Galeriji Škuc, Mestni galeriji v Ljubljani, v
Brot Kunsthalle na Dunaju, Likovnem salonu v Celju ... Letos sta z Matijo Brumnom prejela drugo nagrado
za Fotografijo leta, ki jo podeljuje revija Emzin. Razstava Small, But, Dangers bo rezultat raziskovanj, ki obsegajo poskuse komuniciranja s podobo in pri tem izpostavljanja jalovosti takega početja. Vse je kot na dlani, a
ničesar ne moremo (do konca) razumeti. Priča bomo tretji razstavi, v sklopu katerih Small but Dangers skozi
postopke zbiranja, urejanja in reprezentacije prepleta paradoksalnost in racionalnost v gledalčevi percepciji.
Ob tem je treba poudariti raznoliko naravo del. Ob bok svojim avtorskim delom postavljata najdene predmete znanega in neznanega izvora, ter dela nastala v kolaboraciji s tretjim avtorjem – Matijo Brumnom.
M Koroška galerija likovnih umetnosti 
Druga OŠ Slovenj Gradec
KONCERT ŽenskEGA pevskEGA zborA Splošne bolnišnice SLOVENJ GRADEC z gosti
ŽPZ Splošne bolnišnice Slovenj Gradec vodi Kazimira Lužnik. Pevke bodo predstavile svojo novo
zgoščenko, gostile bodo tudi pevce iz Mislinje in Ponikve.
M KD ŽPZ SBSG 
Gasilski dom Šmartno pri Slovenj Gradcu
OSREDNJA PRIREDITEV OB PRAZNIKU VAŠKIH SKUPNOSTI
ŠMARTNO, TURIŠKA VAS IN LEGEN S PODELITVIJO PRIZNANJ
VAŠKIH SKUPNOSTI
M VS Šmartno, Turiška vas in Legen 
Kulturni dom Slovenj Gradec
FILM: Hannah Arendt
Drama, Nemčija/Luksemburg/Francija (2012), 113 minut.
M Kulturni dom Slovenj Gradec I 4 EUR

SOBOTA
Gostišče Marčič, celjska cesta, 2380 Slovenj Gradec
Pohod spomina na Krn
Planinsko društvo Slovenj Gradec vabi skupaj z ZSČ (Zvezo slovenskih časnikov) Mislinjske doline in
ZVGS (Zvezo vojaških gornikov) na Pohod spomina na Krn. Pri Krnskem jezeru se bomo kot vsako
leto udeležili proslave ob obletnica konca I. svetovne vojne. Odhod bo ob 4. uri zjutraj izpred gostišča
Marčič ali po dogovoru. Peljali se bomo preko Avstrije in Trbiža čez prelaz Predil, nato pa se bomo
spustili v Log pod Mangartom in naprej v dolino Lepena. Od tam je do Krnskega jezera 2 uri in pol.
Skupno je okoli 4 do 5 ur hoje. Potrebna je planinska oprema za sredogorje (seveda zimska), baterija,
rezervna oblačila in osebni dokument. Cena prevoza z avtobusom je 20 €.
Povratek bo okoli 22. ure zvečer. Informacije in prijave do zasedbe malega avtobusa zbirata Vanč
Hartman tel.: 031 609 831 in Ivan Hovnik, tel.: 051 310 913. Vabljeni!
M Planinsko društvo Slovenj Gradec in ZSČ 
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Telovadnica Osnovne šole Šmartno pri Slovenj Gradcu
MARTINOVI DNEVI: TURNIR V ODBOJKI (ŽENSKE)
M VS Šmartno, Turiška vas in Legen 
Koroška galerija likovnih umetnosti Slovenj Gradec
Bernekerjeva jesenska ustvarjalnica: Presenetljivi
odtisi
Ogledali si bomo razstavo Lojzeta Spacala: Matrica – grafika – slika, potem pa se bomo preizkusili
v izdelovanju grafike. Delavnica je namenjena otrokom od 4. leta starosti dalje ter osnovnošolski
mladini. Vabljeni vsi, ki radi ustvarjate.
M Koroška galerija likovnih umetnosti Slovenj Gradec 
Prostor pred Gasilskim domom Golavabuka v Tomaški vasi
MARTINOVI DNEVI: ZASADITEV SADNEGA DREVJA OB KOLESARSKI STEZI
M VS Šmartno, Turiška vas in Legen 
Prireditveni šotor v Šmartnem pri Slovenj Gradcu
MARTINOVI DNEVI: MARTINOVA TRŽNICA
M VS Šmartno, Turiška vas in Legen 
Kulturni dom Slovenj Gradec
ANIMIRANI FILM: Tad Jones in iskanje izgubljenega
mesta (sinhronizirano V SLOVENŠČINO)
Animirana družinska pustolovščina, Španija (2012), 90 minut.
M Kulturni dom Slovenj Gradec I 4 EUR
Gasilski dom Legen
MARTINOVI DNEVI: SREČANJE LJUDSKIH GODCEV IN PEVCEV
M VS Šmartno, Turiška vas in Legen. 
Kulturni dom Podgorje pri Slovenj Gradcu
Razstava likovnih del Luke Popiča, Alojza Gabra,
Maje Lavrinšek, Mihaele Lenart in Cvetke Linasi
Razstava bo na ogled do 12. novembra 2013.
M Kulturno društvo Podgorje 
Kulturni dom Slovenj Gradec
FILM: Hannah Arendt
Drama, Nemčija/Luksemburg/Francija (2012), 113 minut.
M Kulturni dom Slovenj Gradec I 4 EUR
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Nadžupnijska cerkev sv. Martina v Šmartnem pri Slovenj Gradcu
MARTINOVI DNEVI: SLOVESNA MARTINOVA NEDELJSKA MAŠA
M VS Šmartno, Turiška vas in Legen 
Kulturni dom Slovenj Gradec
Zaključni koncert 17. solopevske šole Hugo Wolf
Na zaključnem koncertu 17. solopevske šole Hugo Wolf, ki je letos namenjena tako pevcem kot
pianistom, se nam bodo predstavili vsi aktivni udeleženci šole, ki jo tudi letos vodita Breda Zakotnik
in Vlado Mlinarić. Breda Zakotnik je redna univerzitetna profesorica samospeva in oratorija na Univerzi za glasbo in gledališko umetnost Mozarteum v Salzburgu. Vlado Mlinarić je profesor klavirja
na ljubljanski Akademiji za glasbo. Oba sta aktivna člana Društva Hugo Wolf Slovenj Gradec, Breda
Zakotnik pa je tudi njegova častna članica.
M Društvo Hugo Wolf Slovenj Gradec
I 8 €, v predprodaji 5 € (Muzej Huga Wolfa – Glavni trg 40, recepcija galerije in muzeja – Glavni
trg 24, Turistična pisarna SG in Knjižnica Ksaverja Meška), za šolsko mladino vstop prost.
Prireditveni šotor v Šmartnem pri Slovenj Gradcu
MARTINOVI DNEVI: DRUŽABNO SREČANJE S POKUŠINO KISLE
ŽUPE
M VS Šmartno, Turiška vas in Legen 
Kulturni dom Slovenj Gradec
ANIMIRANI FILM: Tad Jones in iskanje izgubljenega
mesta (sinhronizirano V SLOVENŠČINO)
Animirana družinska pustolovščina, Španija (2012), 90 minut.
M Kulturni dom Slovenj Gradec I 4 EUR
Kulturni dom Slovenj Gradec
FILM: Hannah Arendt
Drama, Nemčija/Luksemburg/Francija (2012), 113 minut.
M Kulturni dom Slovenj Gradec I 4 EUR

PONEDELJEK
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Kulturni dom Slovenj Gradec
VEČERNI FILMSKI ABONMA IN IZVEN: HANNAH ARENDT
Drama, Nemčija/Luksemburg/Francija (2012), 113 minut.
režija: Margarethe von Trotta
scenarij: Pam Katz in Margarethe von Trotta
igrajo: Barbara Sukowa, Axel Milberg, Janet McTeer, Julia Jentsch, Ulrich Noethen, Michael Degen
New York, zgodnja šestdeseta.
Ko Hannah Arendt sliši, da je izraelska tajna služba ugrabila nacista Adolfa Eichmanna in ga iz
Buenos Airesa privedla v Jeruzalem, se v hipu odloči, da bo poročala s sojenja. Urednik revije The
New Yorker je navdušen, da bo njegova dopisnica z zgodovinskega procesa ena najbolj cenjenih
intelektualk tistega časa …
Ko Arendtova vstopi v jeruzalemsko sodno dvorano, pričakuje, da bo videla pošast, a namesto tega
najde srhljivo običajnega birokrata. Povprečnost in plitkost tega človeka je težko uskladiti z velikim
zlom, ki prežema njegova dejanja, a Hannah Arendt je prepričana, da je to nasprotje uganka, ki jo
mora razvozlati. Iz njenih poročanj nastane ena najpomembnejših in najkontroverznejših knjig, kar
jih je bilo kdaj napisanih o holokavstu: Eichmann v Jeruzalemu: poročilo o banalnosti zla.
Festivali, nagrade: Bavarska filmska nagrada 2013 za najboljšo igralko (B. Sukowa). Zlata nagrada
2013 za najboljšo igralko (B. Sukowa) in srebrna nagrada 2013 za najboljši film – Nemške filmske
nagrade 2013. Srebrna nagrada za najboljši film – Valladolid 2012. Nagrada žirije, nagrada občinstva, nagrada študentske žirije – Festival zgodovinskega filma, Pessac 2012. Toronto 2012. Festival
židovskega filma, New York 2013. BAFICI, Buenos Aires 2013. LIFFe 2012.
M Kulturni dom Slovenj Gradec I 4 EUR
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Kulturni dom Slovenj Gradec
DOPOLDANSKI ŠOLSKI FILMSKI ABONMA:
HANNAH ARENDT
M Kulturni dom Slovenj Gradec
Kulturni dom Slovenj Gradec
POPOLDANSKI ŠOLSKI FILMSKI ABONMA:
HANNAH ARENDT
M Kulturni dom Slovenj Gradec
Kulturni dom Slovenj Gradec
GIMNAZIJSKI FILMSKI ABONMA IN IZVEN:
HANNAH ARENDT
Drama, Nemčija/Luksemburg/Francija (2012), 113 minut.
Predstavitev filma in pogovor po projekciji bo vodil režiser in scenarist dr. Uroš Zavodnik.
M Kulturni dom Slovenj Gradec I Za izven: 4 EUR
Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec
Razgovor o publicistični dejavnosti dr. Rista Stojanoviča
M Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec 
Kulturni dom Slovenj Gradec
FILM TEDNA: ŠE ENKRAT, CAMILLE
Komedija, Francija (2012), 111 minut.
režija: Noémie Lvovsky
scenarij: Noémie Lvovsky, Maud Ameline, Pierre-Olivier Mattei, Florence Seyvos
igrajo: Noémie Lvovsky, Samir Guesmi, Judith Chemla, India Hair, Julia Faure, Yolande Moreau, Michel Vuillermoz, Denis Podalydès ...
Še enkrat, Camille je živahna komedija zmešnjav, obarvana s fluorescentnimi barvami in pop uspešnicami osemdesetih. Grenko-sladko popotovanje v preteklost so navdihnili filmi Peggy Sue se je
poročila, Velik in Nazaj v prihodnost.
Festivali, nagrade: Zaključni film sekcije Štirinajst dni režiserjev, nagrada SACD – Cannes 2012. Nagrada revije Variety – Locarno 2012. Nagrada FIPRESCI – Tromsø 2013. Magrittova nagrada 2013 za
najboljšo stransko igralko (Yolande Moreau). Posebna nagrada žirije in nagrada za najbolj obetavno
igralko (Judith Chemla, Julia Faure, India Hair) – Lumièrove nagrade 2013. Trinajst nominacij za
nagrado cezar 2013. LIFFe 2012.
M Kulturni dom Slovenj Gradec I 4 EUR
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Mladinski kulturni center Slovenj Gradec
Obrazna joga z masažo obraza
Prvo kar pri človeku vidimo, je njegov obraz. Na njem se zrcali tako rekoč vse. Obraz nam kaže naše
čustveno stanje, naše zdravstveno stanje ter starost. Gubice okrog oči, gubice na čelu, gubice okrog
ust, vse to večinoma izhaja iz prisiljenih položajev, ki jih aktivirajo naša ekstremna čustvena stanja,
zato na nekaterih predelih dobimo preveč podkožne maščobe, na nekaterih pa premalo. Kot lahko z
jogo oblikujemo telo, tako lahko tudi obraz. Vaje so preproste in učinkovite, z masažo, ki se je bomo
naučili, pa bomo aktivirali limfe, prekrvavili obraz ter mu dali priložnost, da končno zasije.
S seboj prinesite ročno ogledalo ter podlogo za ležanje. Delavnico izvaja Katja Kotnik Prosenjak,
učiteljica joge.
i Katja Kotnik Prosenjak, 031 672 604, katja.kotnik@gmail.com
M Katja Kotnik Prosenjak, učiteljica joge I 20 EUR
Knjižnica Dravograd
Potopisno predavanje Suzane Planšak: Venezuela
V sliki in besedi boste spoznali znamenitosti Venezuele, najvišji slap na svetu Salto Angel ali Angelski
slap, sveto goro Roraimo. Spoznavali boste venezuelsko floro in favno in dobili vpogled v življenje
ljudi v manj obljudenih prostranstvih Los LLanosa.
M Knjižnica Dravograd 
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Knjižnica Prevalje
Predstavitev knjige RudiJA MlinarJA: »Ko ni cvetela
ajda«
Pri Mohorjevi Celovec je izšel roman Rudija Mlinarja »Ko ni cvetela ajda«. Gre za roman o slovenskih izseljencih v drugi svetovni vojni v nemška taborišča. V njem se prepletata zgodbi koroških in
posavskih Slovencev.
M Koroška osrednja knjižnica Ravne na Koroškem 
Knjižnica Mežica
Potopisno predavanje: »Venezuela, dežela presežkov«
Deželo, ki je presenetila z lepoto in prijaznimi ljudmi, je obiskala Marinka Dretnik. Svoja doživetja bo
predstavila v knjižnici Mežica.
M Koroška osrednja knjižnica Ravne na Koroškem 
Družbeni dom, Trg 2a, 2391 Prevalje
Koncert glasbene šole iz Celovca v okviru 16. Sušnikovih dni
M KD Mohorjan Prevalje 
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Športni center Vinko Cajnko Slovenj Gradec
Abonma Opera in balet Maribor: Navihanka
Ferdinand Hérold/Ludwig Hertel (aranžma Jean-Michel Damase):
Navihanka (La fille mal gardée).
Koreograf: Vladimir Derevianko. Dirigent: Mladen Tarbuk.
Odhod avtobusa v Maribor ob 17.00 izpred športne dvorane Slovenj Gradec. Pričetek predstave v
Mariboru ob 19.30.
M Kulturni dom Slovenj Gradec I
Družbeni dom, Trg 2a, 2391 Prevalje
Predstavitev knjig: Platon, Sokratov zagovor (Apologija) in Kajetan Gantar, Sovretov prevod Platonove Apologije
Sledila bo gledališka predstava Platonovega dela Sokratov zagovor v izvedbi dramskega igralca
Aleša Valiča.
M KD Mohorjan Prevalje 
Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec
Jubilejna 100. delavnica »ZdravilnA energijA dreves«
s posebnimi gosti
M Knjižnica K. Meška Slovenj Gradec in Marinka Lampreht 
Kulturni dom Slovenj Gradec
FILM: Dvojina
Romantična drama, Slovenija (2013), 102 minuti.
scenarij: Nejc Gazvoda in Janez Lapajne
režija: Nejc Gazvoda
igrajo: Nina Rakovec, Mia Jexen, Nataša Barbara Gračner, Jure Henigman, Matjaž Tribušon, Branko
Čakarmiš, Tilen Lapajne, Niko Novak
Režiser mladostne uspešnice Izlet predstavlja zgodbo o nepričakovani ljubezni dveh sorodnih duš in
njunem odkrivanju (ter priznavanju) medsebojnih čustev naklonjenosti. Po zasilnem pristanku letala na ljubljanskem letališču se prekrižata poti mlade danske turistke Iben in voznice minibusa Tine.
Iben Tino pregovori, da ji razkaže prestolnico, toda v dveh nepozabnih nočeh smeha, joka in odkrivanja najbolj iskrenih čustev, se življenji mladenk nepovratno povežeta in ubereta povsem novo pot.
M Kulturni dom Slovenj Gradec I 4 EUR
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Družbeni dom, Trg 2a, 2391 Prevalje
Predstavitvi knjig »Oblačilna kultura v Mežiški dolini« in »Plesna kultura na Koroškem«
V sklopu 16. Sušnikovih dni na Prevaljah bosta predstavljeni knjigi dr. Marije Makarovič Oblačilna
kultura v Mežiški dolini in Tomaža Simetingerja Plesna kultura na Koroškem. Sledil bo koncert folklornih skupin.
M KD Mohorjan Prevalje 
Kulturni dom Slovenj Gradec
FILM: Dvojina
Romantična drama, Slovenija (2013), 102 minuti.
M Kulturni dom Slovenj Gradec I 4 EUR
KMKC Kompleks, Ravne na Koroškem
VEČER ČARODEJEV
Hokus pokus! Ste pripravljeni? Za vas se bodo odvili nastopi štirih čarodejev. Komična magija, vrvice,
žogice, karte ter celo čarodejska poezija. In presenečenje – zadnji nastopajoči je najstarejši nastopajoči čarodej v Sloveniji.
Natopili bodo: AlterEgo, Magic Pero, Čarodej Andrej, Čarodej Boy.
Vabljeni na večer magije, čaranja in druženja s hitrimi prsti ter nerazložljivimi dejanji.
M KMKC Kompleks I 1 EUR
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Glavni trg in Trg svobode, Glavni trg 24, 2380 Slovenj Gradec
Tradicionalni ELIZABETIN SEJEM
V mestnem jedru Slovenj Gradca bo v nedeljo, 17. novembra, potekal tradicionalni Elizabetin sejem.
Na sejmu bo na voljo pestra ponudba izdelkov za široko potrošnjo, še posebej pa kmečkih izdelkov
in pridelkov ter rokodelskih izdelkov.
M Javni zavod Spotur
Kulturni dom Slovenj Gradec
Gledališki abonma in izven: MANDRAGOLA
Gledališko društvo Kontrada Kanal
Niccolo Machiavelli: Mandragola; Režija: Blaž Valič.
Machiavellijeva Mandragola velja za, kot najdemo pogosto zapisano, »najčistejši primer renesančne
komedije«, v kateri dogajanje ni več posledica nepredvidljive usode, ampak človekove iznajdljivosti
in pretkanosti. Te lastnosti najdemo pri Calimacu, ki ob podpori služabnika Sira ter pomoči spletkarskega Liguria in pohlepnega patra Timoteja prepriča naivnega meščana Nicia, da mu sam ponudi
svojo mlado ženo Lucrezio.
Machiavellijev tekst je režiser Blaž Valič preuredil in moderniziral, kar pomeni opazen poseg v samo
komedijo ter, upamo, tudi prijetno presenečenje za gledalce.
M Kulturni dom Slovenj Gradec I Za izven: 8 EUR
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Koroška osrednja knjižnica, razstavišče
Dan Strojne z razstavo »Na hribovski vasi Strojna«
Dan Strojne se bo pričel z otvoritvijo razstave »Na hribovski vasi Strojna«. V okviru švicarskega projekta
so svoje ideje o trajnostnem razvoju Strojne združili švicarski in slovenski študenti arhitekture pod mentorstvom tako švicarskih kot tudi slovenskih arhitektov. Zanimive ideje, opremljene z načrti, so zbrane
v publikaciji Na hribovski vasi Strojna, večina pa jih bo na ogled tudi na razstavi. Za lažjo predstavo o
samem prostoru in objektih so študenti izdelali tudi makete. Razstava bo na ogled do 27. 11. 2013.
M Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem in
vaška skupnost Strojna 

Knjižnica Dravograd
Študijski krožek: Letni časi in ustvarjanje
Ob dnevu splošnih knjižnic začenjamo s študijskim krožkom Letni časi in ustvarjanje. Srečevali se
bomo enkrat mesečno in skupaj odkrivali, obujali stare navade, ki so povezane z določenim letnim
časom oziroma s prazniki in skupaj izdelovali drobna darilca, aranžmaje, okraske, voščilnice, nakit
…, kakšno stvar zapisali, se o njej pogovorili. Naše prvo srečanje bomo namenili pogovoru o jeseni,
jesenskih opravilih … Izdelali si boste svojo knjižno kazalo. Prijavite se lahko v Knjižnici Dravograd
ali na e-naslov: mira.mori@dra.sik.si do 12. novembra 2013.
M Knjižnica Dravograd 
Koroška osrednja knjižnica, Kuharjeva dvorana
Potopisno predavanje: »Venezuela, dežela presežkov«
Deželo, ki je presenetila z lepoto in prijaznimi ljudmi, je obiskala Marinka Dretnik. Svoja doživetja bo
predstavila v Kuharjevi dvorani.
M Koroška osrednja knjižnica Ravne na Koroškem 
Gostilna Pri lipi na Muti
PRAZNOVANJE 10. OBLETNICE GOSTILNE PRI LIPI S KONCERTOM VLADA KRESLINA
Preživite večer v prijetni družbi ob zvokih pevca Vlada Kreslina. Ob soju sveč vas bomo razvajali s koroškimi
dobrotami in kapljico rujnega.
i Rezervacije do zapolnitve prostih mest, GSM 041 722 091 (Helena).
M Koroški splavarji na Dravi
I Glasba, hrana in ponudba hišnega vinarja znaša 10 EUR/osebo.

ČETRTEK

21.
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16.

Knjižnica Prevalje
Knjižna paberkovanja
Starejšim bralcem predstavljamo nove knjige za otroke in odrasle. Promoviramo vse vrste branja oz.
predstavljamo različno bralno gradivo, leposlovno in poučno; tako spodbujamo branje in opozarjamo, da sta pomembna dobro razvita bralna pismenost in vseživljenjsko učenje.
M Koroška osrednja knjižnica Ravne na Koroškem. 
Kulturni dom Slovenj Gradec
FILM TEDNA: RAZREDNI SOVRAŽNIK
Drama, Slovenija (2013), 112 minut.
scenarij: Nejc Gazvoda, Rok Biček in Janez Lapajne; režija: Rok Biček; igrajo: Igor Samobor, Nataša
Barbara Gračner, Tjaša Železnik, Maša Derganc, Robert Prebil, Voranc Boh, Jan Zupančič, Daša Cupevski, Doroteja Nadrah, Špela Novak, Pia Korbar, Dan Mrevlje
Film, povzet po resničnih dogodkih, je postavljen eno od slovenskih srednjih šol, kjer dijaki nikakor
ne morejo sprejeti zahtev novega učitelja nemščine. Njihov odnos se zaostruje iz dneva v dan in
po samomoru dijakinje njeni sošolci krivdo pripišejo učitelju. To sproži niz usodnih dogodkov, ki za
vedno spremenijo življenje učitelja in učencev, saj se resnica ozadja dogajanj skriva pod številnimi
tančicami lahkomiselnih laži, zlonamernih spletk in nespametnih odločitev. Prejemnik nagrade FEDEORA za najboljši film v sekciji beneški teden kritike.
M Kulturni dom Slovenj Gradec I 4 EUR
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Koroška osrednja knjižnica, Kuharjeva dvorana
Knjižna paberkovanja
M Koroška osrednja knjižnica Ravne na Koroškem 
Koroška osrednja knjižnica Ravne na Koroškem
»Korošci pa bukve beremo«
Pričetek nove sezone projekta promocije branja za odrasle – bralna značka za odrasle. Branje knjig
bo potekalo do aprila 2014.
i www.rav.sik.si
M Koroška osrednja knjižnica Ravne na Koroškem 
Knjižnica Dravograd
2. klubski večer Društva upokojencev Dravograd in
komisije za kulturo: predstavitev Matka Kavtičnika
M Društvo upokojencev Dravograd in Knjižnica Dravograd. 
Koroška osrednja knjižnica, Kuharjeva dvorana
Strokovni narečni slovar koroškega podjunskega
narečja
Predstavitev doktorske naloge Anje Benko z naslovom »Teoretični model za izdelavo strokovnega
narečnega slikovnega slovarja (na primeru koroškega podjunskega narečja)«. Avtorica bo podala
rezultate svojega znanstvenoraziskovalnega dela in prikazala nove teoretične smernice za izdelavo
strokovnih narečnih slovarjev, ki jih je praktično realizirala v prvem slovenskem interaktivnem spletnem narečnem slovarju za tematsko zamejeno besedišče koroškega podjunskega narečja.
i www.narecna-bera.si
M Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem in
Slavistično društvo Koroške 
Koroška galerija likovnih umetnosti Slovenj Gradec
7. simpozij SLUT: predavanje »Tajna geometrija slikarjev in kiparjev« dr. JožefA MuhovičA
Društvo arhitektov in likovnih umetnikov Koroške prireja 7. simpozij SLUT – Slutnja likovne prihodnosti, Slovenj Gradec 2013, na katerem bo o likovni teoriji predaval prof. dr. Jožef Muhovič.
M DALUK 
Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec
»Korošci pa bukve beremo«
Svečan začetek projekta »Korošci pa bukve beremo« ob dnevu splošnih knjižnic Slovenije.
i www.sg.sik.si
M Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec 
Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec
Dan splošnih knjižnic Slovenije: predstavitev knjige »Skrito povelje« z avtorico Drago Potočnjak
M Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec 
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Mestno središče Slovenj Gradca
Stvari za belo zimo na brezplačnem dvoriščnem sejmu
Sanke, smuči, smučarski čevlji, drsalke itd., topla obutev in oblačila za otroke in odrasle – predvsem
temu in veselemu zimskemu druženju bo namenjen tokratni brezplačni Dvoriščni sejem. Pridite, poskrbeli bomo drug za drugega in za naš planet.
M Ekološko društvo Slovenj Gradec 
Kulturni dom Slovenj Gradec
Lutkovni abonma in izven:
Ne s peklenščki češenj zobat
Lutkovno gledališče Velenje:
Ne s peklenščki češenj zobat
Predstava po motivih klasične pravljice bratov Grimm „Vragov svak“, ki ne manjka v nobeni zbirki
grimmovskih pravljic. Pripoveduje o tem, da na Svetu živijo dobri, a tudi hudobni ljudje; pravični
peklenščki pa skrbijo za red, saj največje hudobneže odpeljejo v Pekel. Naši komični peklenščki Florijan, Barabaš in Ciprijan radi kakšno ušpičijo in radi tudi pojejo. Bojijo se edine stvari – da ne razjezijo
svojega kralja Luciferja! In prav to uspe peklenščku Florijanu, ki se preveč zaplete z mlinarjevim
sinom Petrom. Mladenič se mu smili, ker ga po smrti očeta od doma nažene hudobna mačeha, zato
mu pomaga pridobiti srce dobre in lepe princeske Marjetke ...
To prelepo klasično pravljico igramo s prav posebnimi lutkami – manekeni. Za razliko od drugih
grimmovskih pravljic, jo redkokdaj postavijo na oder, zato je še toliko bolj zanimiva.
Predstava traja 45 minut.
M Kulturni dom Slovenj Gradec I Za izven: 5 EUR
Kulturni dom Slovenj Gradec
Satirična komedija Ivana Cankarja »Za narodov
blagor« v izvedbi KUD Milke Zorec Hotinja vas
Režija: Miha Golob. Predstava traja 2 uri in ima en odmor.
M Kulturni dom Slovenj Gradec I 5 EUR
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Kulturni dom Slovenj Gradec
ANIMIRANI FILM: MESEČEK (SINHRONIZIRANO V SLO)
Animirani film, Nemčija/Francija/Irska (2012), 95 minut.
M Kulturni dom Slovenj Gradec I 4 EUR
Kulturni dom Slovenj Gradec
FILM: ELIZIJ
Akcijski znanstvenofantastični triler, ZDA (2013), 109 minut.
M Kulturni dom Slovenj Gradec I 4 EUR
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Kulturni dom Slovenj Gradec
FILM TEDNA: Adria Blues
Drama, Slovenija (2013), 91 minut.
scenarij: Miroslav Mandić
režija: Miroslav Mandić
igrajo: Senad Bašić, Mojca Funkl, Peter Musevski, Gregor Zorc, Iva Babič, Maja Taraniš, Franjo Dijak,
Branko Završan, Lotos Šparovec, Nataša Tič Ralijan, Jernej Čampelj, Inti Šraj, Valentina Plaskan ...
Toni Riff, rock zvezda iz 80-ih let, ki je med vojno prišel v Slovenijo in se poročil s svojo takratno
oboževalko Sonjo, se že dve desetletji ne premakne z mrtve točke. Preživlja ga Sonja, ki dela na vroči
liniji, medtem ko Toni cele dneve igra tetris. Ena njenih stalnih telefonskih strank, hotelir Maks, se
ponudi, da organizira nastop njenega moža v svojem hotelu na slovenski obali. Sonja prepriča Tonija,
da se za konec tedna odpeljeta na obalo, a mu koncerta ne omeni. Ko Toni dojame, da ga je žena
pripeljala tja pod pretvezo, se zapre v sobo in se ne odziva na Sonjine prošnje, ki v tem koncertu vidi
edini izhod iz njegove depresije
M Kulturni dom Slovenj Gradec I 4 EUR
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Kulturni dom Slovenj Gradec
ANIMIRANI FILM: MESEČEK (SINHRONIZIRANO V SLO)
Animirani film, Nemčija/Francija/Irska (2012), 95 minut.
režija: Stephan Schesch
scenarij: Stephan Schesch po istoimenski knjigi Tomija Ungererja
glasovi: Ernest Fejzić, Gregor Geč, Martin Janežič, Matjaž Lovšem, Biba Ivanović, Ana Praznik, David Vezjak
Film ustvarjalcev animirane klasike Trije razbojniki je likovno dovršena (in ročno risana) pravljica o
Mesečkovem potovanju po našem pisanem svetu, ki spregovori tudi o prijateljstvu, sprejemanju
in razumevanju. Meseček sam živi na Mesecu in grozno mu je dolgčas. Neke noči mimo Meseca
pridrvi komet. Meseček izkoristi priložnost, ujame komet za njegov rep in skupaj z njim poleti na
Zemljo. Padec kometa opazijo na sedežu Predsednika, kjer zaženejo alarm pred napadom iz vesolja.
Predsednik je besen – končno mu je uspelo zasesti še zadnji košček Zemlje, zdaj pa to ozemlje
napadajo Nezemljani. Na njegov ukaz se prične lov za Mesečkom, a vse, kar najdejo, so stopinje blizu
kraterja, ki vodijo v pisan gozd. Meseček se medtem poda na dolgo potovanje in odkrivanje lepot
narave. Na Zemlji pa ne odkrije le svetlikajoče se reke, pisanih rastlin in živali, temveč tudi otroke, ki
brez Mesečka na Mesecu ne morejo zaspati. Meseček se želi in mora vrniti, toda brez pomoči otrok
in znanstvenika mu ne bo uspelo. Film Meseček je klasična zgodba o osamljenosti, drugačnosti,
sprejemanju in razumevanju. Nastal je po knjigi priznanega pisatelja in ilustratorja Tomija Ungererja,
ki je tudi avtor slikanice Trije razbojniki. Slikanico Meseček je Maurice Sendak označil kot najpomembnejše delo svojega časa.
M Kulturni dom Slovenj Gradec I 4 EUR
Mladinski kulturni center Slovenj Gradec
»1 € na dan« – Bolj preproste izbire
Lepo je, če imamo veliko denarja, ki ga znamo modro uporabljati. A zadovoljno, celo srečno lahko
živimo tudi z zelo malo denarja. Kako? Na to vprašanje nam bo v svojem zanimivem predavanju
odgovoril g. Aleš Čerin.
M Ekološko društvo Slovenj Gradec 
Muzej Huga Wolfa, Glavni trg 40, Slovenj Gradec
PRELUDIOS AMERICANOS: Janez Gregorič – kitara solo
V 20. stoletju je bila Latinska Amerika, kjer je nastala množica mojstrovin za to mnogostransko
glasbilo, pravi »eldorado za kitaro«. »Preludios americanos« se imenuje aktualni solistični program
kitarista Janeza Gregoriča iz te zlate dobe za koncertno kitaro v Latinski Ameriki. Z glasbo Heitorja
Villa-Lobosa, Abela Carlevara in Léa Brouwerja želi kitarist Janez Gregorič poslušalcem približati
očarljive zvoke Južne Amerike.
M Društvo Hugo Wolf Slovenj Gradec
I 8 EUR, v predprodaji 5 € (Muzej Huga Wolfa – Glavni trg 40, recepcija galerije in muzeja
– Glavni trg 24, Turistična pisarna SG in Knjižnica Ksaverja Meška), za šolsko mladino vstop prost.

Kulturni dom Slovenj Gradec
FILM: ELIZIJ
Akcijski znanstvenofantastični triler, ZDA (2013), 109 minut.
scenarij: Neill Blomkamp; režija: Neill Blomkamp; igrajo: Matt Damon, Jodie Foster, William Fichtner,
Alice Braga, Diego Luna, Michael Shanks, Sharlto Copley, Talisa Soto, Carly Pope ...
Režiser Z-F akcije Okrožje 9 predstavlja nov neusmiljen prikaz človeške samouničevalnosti, postavljen 40 let v našo prihodnost. Izbrana elita živi na velikanski vesoljski postaji Elizij, kjer ni kriminala, nasilja in bolezni, med tem ko se revna večina človeštva na prenaseljeni Zemlji vsak dan bori z
revščino, lakoto in smrtjo. Bivši avtomobilski tat Max med delom v tovarni zboli za rakom, zato se
odloči poiskati način, kako priti na Elizij, kjer bi lahko ozdravel. Da bi premagal vojsko robotov, ki
nadzorujejo ljudi, si Max nadene močan robotski oklep in se sooči z armadami neusmiljene upraviteljice Delacourte.
M Kulturni dom Slovenj Gradec I 4 EUR

Kulturni center Ravne na Koroškem
Lutkovna predstava gledališča Smejček:
»V Miklavževem plašču«
Lutkovna predstava ob dnevu slovenskih splošnih knjižnic in dnevu odprtih vrat slovenske kulture
v Kulturnem centru Ravne na Koroškem je namenjena otrokom od 4. do 10. leta. Vstop je prost.
M Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne 
Muzej Huga Wolfa, Glavni trg 40, Slovenj Gradec
Wolfov koncertni abonma in izven:
Godalni kvartet M.Ars
Godalni kvartet M.ARS so leta 2012 ustanovili violinistki Mojca Menoni Sikur in Vanja Bizjak Podlesek, violistka Mateja Ratajc ter violončelist Martin Sikur, diplomanti slovenskih in tujih glasbenih
akademij ter prejemniki številnih nagrad in priznanj. Skupna jim je ljubezen do komorne glasbe, ki
jo razumejo kot glasbeno sodelovanje enkratnih osebnosti, kjer ima vsak glasbenik enako odgovornost. Njihov repertoar zajema dela iz vseh stilnih obdobij.
Program:
Joseph Haydn
Godalni kvartet v C-duru “Tost”, op. 64 št. 1, Hob. III:65
- Allegro moderato
- Menuetto: Allegretto ma non troppo
- Allegretto scherzando
- Finale: Presto
Johannes Brahms
Godalni kvartet v c-molu, op. 51 št. 1
- Allegro
- Romanze: Poco Adagio
- Allegretto molto moderato e comode. Un poco pi
M Kulturni dom Slovenj Gradec I Za izven: 8 EUR
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Koroška osrednja knjižnica Ravne na Koroškem, razstavišče
RAZSTAVA NAKITA: »Modna grajska pravljica«
Odprtje razstave nakita iz kristalnega stekla oblikovalke Miriam Kosec s kreacijami modnih oblikovalk Damiane Bitežnik Logar, Tjaše Škapin, Stanke Blatnik Blagotinšek. Razstava bo na ogled do 30.
decembra 2013.
M Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne 
Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec
Predstavitev knjige »Spomini norca« Slavka Sušca,
ki je izšla v samozaložbi
Gre za dokumentarno pripoved o psihični bolezni shizoafektivni psihozi, za katero je avtor zbolel
že v začetku študija.
M Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec 

PETEK

29.

16

00

1630

Športni center Vinka Cajnka Slovenj Gradec
sejem RAbljene smučarske opreme
Sejem bo potekal po urniku: PET., 29. 11., 16.00–20.00, SOB., 30. 11., 8.00–20.00 in v NED., 1.
12. , 8.00–12.00.
M Smučarski klub Slovenj Gradec in Javni zavod Spotur 
Galerija Ravne, Gledališka pot 1, 2390 Ravne na Koroškem
Bernekerjeva jesenska ustvarjalnica: Lampijončki
M Koroška galerija likovnih umetnosti Slovenj Gradec 
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Koroška osrednja knjižnica Ravne, Kuharjeva dvorana
Literatura v živo
»Nevarno je brati poezijo, veter te odtrga kot bele kosme akacij«
V okviru dogodkov Literatura v živo se bosta predstavila Alenka Jovanovski in Jure Jakob, ki bosta
prebrala izbor pesmi iz njunih novih knjig (Hlače za Džija in Delci dela) in se v pogovoru s kritičarko
in urednico Petro Koršič sprehodila po »lastni sobi«, ustvarjalni delavnici, knjižnici ter stranpoteh, ki
pripeljejo do nastanka pesmi. Iskali bodo odgovore, kako se podobe narave vtiskujejo v Alenkino
in Juretovo pesniško pokrajino, katera sporočila prihajajo iz in onkraj sanj, kakšno je razmerje med
poezijo in pesnikovim življenjem, kakšna je pesnikova odgovornost ...
Dogodek sofinancira Javna agencija za knjigo Republike Slovenije.
M Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne 
Kulturni dom Slovenj Gradec
ANIMIRANI FILM: AVIONI (sinhronizirano V SLOVENŠČINO)
Animirana družinska komedija, ZDA (2013), 92 minut.
Ustvarjalci zabavne animacije Avtomobili predstavljajo nov svet komičnih letalskih avantur, na
katere se poda mladi prašilnik Praško, ki bi rad zamenjal delo na kmetiji za divje zračne dirke z
najhitrejšimi letali. Toda Praško se boji velikih višin, zato ga v uk vzame prizemljeni veteran Kapitan.
Kljub godrnjanju čemernega dvokrilca Šlepnostopa, se Praško s pomočjo prijateljice viličarke Loti in
čudaške cisterne za gorivo Eksa loti učenja zahtevnih zračnih manevrov, da bi lahko na dan dirke
vsem domišljavim letalcem dokazal, da lahko vsak dovolj zavzet letalec poseže po največjih višinah
in hitrostih.
M Kulturni dom Slovenj Gradec I 4 EUR
Koroška galerija likovnih umetnosti Slovenj Gradec
Odprtje razstave »Muzej kot prostor utopij«
Iz zbirke Koroške galerije likovnih umetnosti.
Na ogled do 16. 1. 2014.
M KGLU Slovenj Gradec 
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Športni center Vinka Cajnka Slovenj Gradec
sejem RAbljene smučarske opreme
M Smučarski klub Slovenj Gradec in Javni zavod Spotur 
Koroška galerija likovnih umetnosti Slovenj Gradec
Bernekerjeva jesenska ustvarjalnica:
Papir si lahko naredim tudi sam!
Iz odpadnega papirja bomo poskušali narediti nov papir. Delavnica je namenjena otrokom od 4. leta
starosti dalje ter osnovnošolski mladini. Vabljeni vsi, ki radi ustvarjate.
M Koroška galerija likovnih umetnosti Slovenj Gradec 
Kulturni dom Slovenj Gradec
ANIMIRANI FILM: AVIONI (sinhronizirano V SLOVENŠČINO)
Animirana družinska komedija, ZDA (2013), 92 minut.
M Kulturni dom Slovenj Gradec I 4 EUR
Družbeni dom, Trg 2a, 2391 Prevalje
Zborovski koncert MePZ Glasbene matice Ljubljana:
Slovanska folklora v zborovski glasbi
M KD Mohorjan Prevalje 

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 2.5 €, mladina 1,50 €; prvo nedeljo v mesecu je
vstop prost.

Koroški pokrajinski muzej, MUZEJ Slov. Gr.
+ Glavni trg 24, 2380 Slovenj Gradec
6 TOR.–PET. od 9.00 do 18.00, SOB. in NED. od 9.00 do 13.00
in od 14.00 do 17.00; ob ponedeljkih zaprto, ogled mogoč
ob predhodni najavi
* info.sg@kpm.si : www.kpm.si
( 02 884 20 55, 882 29 30, 882 29 31, fax: 02 884 20 55
I Odrasli 2,50 €, invalidi in upokojenci 2 €, mladi 1,70 €

KOROŠKI POKRAJINSKI MUZEJ, MUZEJ Ravne
Na Koroškem
+ Na gradu 2, 2390 Ravne na Koroškem
6 Vsak dan, razen PON., od 9.00 do 16.00, SOB. od 9.00 do
13.00; ob nedeljah in praznikih zaprto
* info.ravne@kpm.si : www.kpm.si
( 02 870 64 61, 870 64 62, 870 64 76
I Odrasli 2,50 €, invalidi in upokojenci 2 €, mladi 1,70 €

MUZEJ HUGA WOLFA SLOVENJ GRADEC
+
6
:
(
I

Glavni trg 40, 2380 Slovenj Gradec
TOR.–NED. od 10.00 do 16.00; ob ponedeljkih zaprto
www.hugowolf.si
02 870 00 09
Odrasli 2,50 €, invalidi in upokojenci 2 €, mladi 1,70 €

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

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

ATELJE UNIKATNIH IZDELKOV IZ TALJENEGA STEKLA
+ Glavni trg 43 (hotel), 2380 Slovenj Gradec
( 041 668 207 (Matijaž Gostečnik); odprto po dogovoru

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

GALERIJA DR. STANETA STRNADA
+ Splošna bolnišnica Slovenj Gradec, Gosposvetska 3,
2380 Slovenj Gradec
( Gsm: 031 471 020 (Janko Čeru)

ROKODELSKI CENTER KOROŠKE
+

(
:

Ronkova 4, PTC Katica, 2380 Slovenj Gradec
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
+
6
*
:
(
I

Črneče 146, 2370 Dravograd
Vsak dan od 10.00 do 17.00
kds.info@siol.net
http://www.kds-dravograd.si
02 872 33 50
Vstop prost

Mamljiva kulinarika
in oddih z namenom
skupaj z MojaObčina.si
Nagradna igra poteka:
www.facebook.com/mojaobcina.si

Vabilo na sajenje drevja
9. 11. 2013

Prvi joga studio na Koroškem!

Kontakt:
Silvija Paar RYT-200

040-436-857

+ 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,
Po dogovoru
h.perger@siol.net
http://www.perger1757.si
02 883 82 90, 884 14 96, gsm: 041 668 898
Vstop prost

TIC SLOVENJ GRADEC
+
6



Podgorska cesta
Nama Nowa
2380 Slovenj Gradec

KUPON: 10% POPUST
(mesečna karta
vplačana do 30.11.2013)

KOROŠKA OSREDNJA KNJIŽNICA RAVNE NA
KOROŠKEM

+
6
*
:
(
I

I3I I

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

KNJIŽNICA KSAVERJA MEŠKA SLOVENJ GRADEC
+ Ronkova 4, 2380 Slovenj Gradec
 PON.–PET od 7.00 do 19.00, SOB. od 7.30 do 12.30
* knjiznicasg@sg.sik.si : http://www.sg.sik.si
 02 883 93 50, fax: 02 883 93 61
 BIBLIOFON: 031 909 018
MOJA KNJIŽNICA − geslo za dostop do storitve lahko dobite
v vseh enotah knjižnice.
Enota Podgorje
6 SRE. od 11.00 do 15.00, ČET. od 15.00 do 18.00
( 02 88 58 253
Enota Pameče
6 TOR. od 7.00 do 8.15 in od 10.00 do 15.00, ČET. od 11.00
do 13.30 in od 16.00 do 18.00, PET. od 7.00 do 8.15
( 02 88 42 033
Enota Mislinja
6 SRE. in PET. od 14.00 do 18.00, TOR. in ČET. od 10.00 do 18.00
( 02 885 74 33

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

MLADINSKI CENTER MKC SLOVENJ GRADEC
+ Ozare 18, 2380 Slovenj Gradec
UČNA POMOČ ZA OSNOVNOŠOLSKE OTROKE
( 051 375 307 * nucam.info@gmail.com
Vsak delavnik ob 14.30
ŠAHOVSKI KLUB SLOVENJ GRADEC
Klubski termini vsak ponedeljek od 15.00 do 20.00
Ostalo
- rojstnodnevne zabave za otroke v MKC (za informacije
pokličite na gsm: 041 943 277, Petra)
- prost dostop do interneta
- javna brezžična e-točka
- možnost uporabe prostora za glasbene vaje
- glasbeno-snemalni studio
- mladinska info točka (info o razpisih, Mladi v akciji,
mladinske izmenjave, tabori, popustniki)

ŠPORTNO DRUŠTVO ŠMARTNO
Vabijo k rekreativni vadbi
Več informacij lahko dobite na e-naslovu: romana.jakopec@gmail.com ali po telefonu: 041 650 541.

V okviru praznovanja Martinovih dni, Vaške skupnosti Šmartno in pod
pokroviteljstvom MO SG ter sponzorjev nadaljujemo s projektom sajenja
sadnega drevja, zato vljudno vabimo vse občane, da se tega udeležite.
Zbrali se bomo pri Gasilskem domu Golavabuka (Tomaška vas) v soboto,
9. novembra, ob 10. uri dopoldan. Zaželeno je, da s sabo prinesete orodje,
če je seveda mogoče. Prav tako lahko vsak prinese svojo sadiko stare sorte
in jo posadi na tem zemljišču. Pomen tega je tudi spoznavanje in druženje
ljudi s podobnimi interesi.
Že nekoč je bilo ob tej trasi posajeno sadno drevje. Sadeži so bili
namenjeni vsem ljudem, kot bo to tudi sedaj. Radi bi v sodelovanje
privabili čim več ljudi, saj bo s tem sadovnjak pridobil na pomenu.
V zadnjih letih smo kot družba zapadli v pretirano potrošništvo in
mlajše generacije izgubljajo občutek in odnos do hrane, ter nekateri celo
živijo v prepričanju, da hrana zraste v hipermarketih. Predvsem njim je
namenjen učni sadovnjak, da jim pokažemo, kaj sadje kot eno osnovnih
živil pomeni ter kaj sploh pomeni pridelati hrano. Prav tako bodo starejši
lahko spoznavali vrste ter sorte sadja, njihovo vzgojo ter tudi primernost
posameznih dreves na domačem vrtu. Sadili bomo stare sorte, ki so dokaj odporne na bolezni. Pomembno je, da dobimo iz dreves zdrav sadež
poln vitaminov, katerega smo sami vzgajali ob pomoči strokovnjakov.

OBVESTILA
PLANINSKO DRUŠTVO SLOVENJ GRADEC
9. 11.

POHOD SPOMINA - KRN
Zahtevna
Ivan Hovnik, Vanč Hartman

16. 11. KRAS
Lahka
Danilo Goljat, Joc S., Marjeta Š.
29. 11. SREČANJE KOROŠKIH VODNIKOV
Vsi vodniki
Ostale informacije najdete na oglasnih deskah na
Vorančevem trgu in v Šolski ulici ali na internetni
strani www.pdsg.si.
PLANINSKO DRUŠTVO MISLINJA
9. 11.

OD LITIJE DO ČATEŽA
Franc, Danilo, Joc

MO Slovenj Gradec in Jože Santner, pobudnik projekta

MEŠKOVA BUKVARNA

na Glavnem trgu 28 (atrij Andeškega
hrama) je odprta vsak torek od 17.00
do 19.00 in četrto soboto v mesecu
od 10.00 do 12.00. Info: 051 235 359
Vabimo vas, da postanete član društva ljubiteljev
knjig Meškova bukvarna Slovenj Gradec. S plačano
letno članarino 5 € dobite člansko izkaznico in si lahko
izberete pet knjig. Društvo bo za svoje člane organiziralo
tudi druge dejavnosti (pohod po Meškovi poti, izlete,
klubske večere itd.).

Ozara Slovenija

Nacionalno združenje za
kakovost življenja
je neprofitno, nevladno in socialnohumanitarno društvo, ki deluje v javnem interesu na
področju zdravstvenega in socialnega varstva ter izvaja
programe psihosocialne podpore in rehabilitacije za
osebe s težavami v duševnem zdravju, pomaga ljudem v
duševni stiski in njihovim svojcem.
Dnevni center Slovenj Gradec deluje vsak delovni
dan od 7.00 do 14.00 v prostorih na Celjski cesti 2,
telefon: 02 885 06 40

16. 11. LEVSTIKOVA POT (ZAKLJUČEK)
Zaključek pohodniške sezone
Veči na internetni strani www.pdmislinja.si.
DRUŠTVO DIABETIKOV SLOVENJ GRADEC
Ostale aktivnosti:
Vsak četrtek kolesarjenje ob 17. uri
Vsak petek keglanje od 16. do 17. ure
Informacije: ga. Olga Repotočnik, 041 945 664, ga.
Minka Repnik, 041 435 113, g. Stane Oblak, 040 603 853

http://www.slovenjgradec.si/

TAXI KOROŠKA
Tel.: 070 900 300

Varna hiša Slovenj Gradec

02 882 94 35
Vsak delovni dan
od 9. do 11. ure ter od 15. do 17. ure

LOKALNA ENSVET
PISARNA SLOVENJ GRADEC

Upravna enota Slovenj Gradec
Meškova 21, (II. nadstropje)
Obiščete nas lahko
v sredo od 15.00 do 16.30.
Prijave za razgovor: tel.: 02 881 21 10
(vložišče Mestne občine Slovenj Gradec),
od pon. do čet. med 13. in 15. uro

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

Slovenj Gradec brez brez plastičnih vrečk,
delavnice izdelovanja trajnih nakupovalnih vrečk,
zmanjšajmo porabo plastike,
Slovenj Gradec – mesto s čistim zrakom,
brezplačni dvoriščni sejem,
zeleno info središče v mestni pasaži v SG

Srečujemo se vsako prvo sredo v mesecu ob 17.00 v Knjižnici
Ksaverja Meška

Vabljeni k ogledu programa Televizije Slovenj Gradec
Program predvajamo ob četrtkih od 18. ure dalje, ob petkih od 20. ure dalje ter ob nedeljah od
11. ure dalje.
Televizijski kanal je viden v omrežjih T-2 in Elektro
Turnšek (v digitalnem in analognem omrežju).
Oglasne in servisne videostrani, obvestila, posnetki kulturnih, glasbenih, občinskih prireditev, sej občinskih svetov Mestne občine Slovenj
Gradec in Občine Mislinja, informacije, mladinske oddaje, glasba, šport, turizem.
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Z meditacijo do srca!
Kdaj?
Vsako prvo soboto v mesecu, ob 20.00
Kje?
V prostorih Plesne šole Devžej (Katica, Slovenj Gradec)
EKOMOBIL

družba za ravnanje z izrabljenimi vozili, d.o.o.
Koroška cesta 40a, 3320 Velenje
Tel. 03 777 10 30
info@eko-mobil.si
www.eko-mobil.si

Cena?
Prostovoljni prispevek, ki bo v celoti namenjen brezplačnemu celoletnemu toplemu obroku
socialno šibkejšemu otroku (otrokom) v sodelovanju s 1. OŠ Slovenj Gradec

Družba EKOMOBIL izvaja dejavnost skupnega načrta ravnanja z izrabljenimi vozili na podlagi odločbe Ministrstva za kmetijstvo in okolje iz dne 23.04.2012.

Prijetno druženje je namenjeno vsem. Skupaj bomo začutili in prisluhnili ljubečemu ritmu utripa
srca. Za sproščeno in nepozabno druženje bom poskrbela Vesna Žel.

KAM Z IZRABLJENIM VOZILOM?
NA ZBIRALNA MESTA EKOMOBIL!

S seboj prinesite blazino, vodo in dobro voljo! Vesela bom vsake predhodne najave na
tel. št. 031 75 47 06.
Hvala Kulturnemu društvu Slovenj Gradec za omogočeno delovanje, Plesni šoli Devžej za
brezplačno uporabo prostora in hvala vsem, ki verjamete in podpirate omenjeni projekt!

Oddaja vozila v uničenje je za zadnjega lastnika POPOLNOMA
BREZPLAČNA, ob predaji pa boste prejeli POTRDILO O UNIČENJU,
ki je veljaven dokument na področju celotne Evropske unije in
na osnovi katerega lahko vozilo odjavite iz prometa. Prav tako
lahko na podlagi potrdila o uničenju na DARS oddate zahtevek za
NADOMESTNO VINJETO, v kolikor pa je vozilo še registrirano, lahko
oddate tudi zahtevek za POVRAČILO ŠE NEIZKORIŠČENEGA DELA
DAJATVE ZA UPORABO CEST TER AVTOMOBILSKEGA ZAVAROVANJA.

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

Razpis

brezplaCni

DVOrišcni SEJEM
prinesi,

SEZNAM ZBIRNIH MEST NA VAŠEM OBMOČJU KAMOR
LAHKO BREZPLAČNO ODDATE IZRABLJENO VOZILO:
▶ AVTO DETR d.o.o.

▶ KARBON, Čiste tehnologije, d.o.o.

▶ A.M. MIKLAVC d.o.o.

▶ AVTO REJC Matevž Rejc s.p.

▶ AMZS d.d., PE Dravograd

▶ SAVA AVTO d.o.o.

▶ A.N.B. TRADE d.o.o.

▶ Mirko MLAKAR s.p.

Slovenska cesta 66, 1234 Mengeš, 01 723 70 41

Nizka 21, 3332 Rečica ob Savinji, 03 838 80 90
Mariborska cesta 60, 2370 Dravograd, 02 871 07 00
Spodnje Stranice 11, 3206 Stranice, 03 752 10 22

▶ Avtoodpad Jože SAJKO s.p.

Hajnsko 33, 3253 Pristava pri Mestinju, 03 582 36 00

Partizanska cesta 78, 3320 Velenje, 03 899 65 77
Zg.Hajdina 28, 3000 Celje, 041 405 538

Dolenji Boštanj 60a, 8294 Boštanj, 07 816 33 20
Stopče 32b, 3231 Grobelno, 03 746 61 00

KAR NE POTREBUJEŠ vec,
a je lepo ohranjeno,
in/ali

OBRAT ZA
RAZSTAVLJANJE
IZRABLJENIH VOZIL

odnesi,

KARBON,

čiste tehnologije, d.o.o.
Koroška cesta 40a, 3320 Velenje
Tel. 03 777 10 30
info@karbon.si
www.karbon.si

Nepovratna sredstva za naložbe mikro podjetij, zadrug in
zavodov v prvo stopnjo predelave lesa
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je v Uradnem listu dne 4. 10. 2013 objavilo 2. javni razpis 123 –
Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom za gospodarske družbe, samostojne
podjetnike, zadruge in zavode za leto 2013.
Dodatne informacije: INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj
podeželja (ARSKTRP), tel.: 01 580 77 92, e-pošta: aktrp@gov.si.
Rok za prijavo je do vključno 27. 11. 2013 do 24. ure. (KŽ, Podjetniški center SG)

kar želiš
(tudi ce nic ne prineseš).

VSAKO 4. SOBOTO (RAZEN JULIJA)
OD 9. DO 12. URE

▶ Tacer ZLATKO s.p.

V MESTNEM JEDRU SLOVENJ GRADCA

Maistrova 17, 2360 Radlje ob Dravi, 02 888 05 86

▶ Enes DRAGANOVIČ s.p.

Cesta ob železnici 4, 3310 Žalec, 03 713 33 10
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KJE NAS NAJDETE, KAM POKLIČETE

MOCIS center za izobraževanje odraslih
Partizanska pot 16, 2380 Slovenj Gradec
T: 02/88 46 400, F: 02/88 46 401
info@mocis.si, www.mocis.si

Razpis
Ugodni krediti za tehnološko inovativna podjetja
Slovenski podjetniški sklad je objavil javni razpis P1 TIP 2013 - Garancije sklada za
bančne kredite s subvencijo obrestne mere namenjene tehnološko inovativnim podjetjem. Namenjen je mikro, malim in srednje velikim podjetjem (ki imajo vsaj 1 zaposlenega). Še posebej je razpis namenjen podjetjem, ki intenzivno sodelujejo z institucijami znanja in so že sodelovala na domačih ali mednarodnih razpisih s področja
razvojno raziskovalnih projektov. Namen javnega razpisa je spodbujanje podjetij za
izvedbo projektov, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja, širitev dejavnosti ter krepitev razvojno tehnoloških rešitev v podjetju. Maksimalna višina kredita: 1.500.000 EUR

Šolsko leto 2013/2014

Rok za prijavo: 5. 11. 2013 in 5. 12. 2013 oz. do porabe sredstev.

Univerza za tretje življenjsko obdobje
(U3Ž0)
Na MOCIS-u je začela delovati Univerza
za tretje življenjsko obdobje. Kot člani univerze se boste lahko 19. 11. 2013 udeležili
brezplačnega predavanja na temo Varna
vožnja. Predaval bo Miroslav Črešnik,
pomočnik komandirja PP Ravne na Koroškem. Več informacij o tem, kaj vam še ponujajo, si lahko preberete na njihovi spletni
strani www.mocis.si ali 02 88 46 406 ali
kristina.navotnik@mocis.si

Informacije: Podjetniški center Slovenj Gradec (KŽ)

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

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

Die, der, das, naj učenje nemščine bo špas
Nemški jezik po priljubljenosti še vedno krepko zaostaja za angleškim in še katerim drugim tujim jezikom. V teh težkih in negotovih časih,
ko vse več ljudi išče zaposlitev v tujini, pa njegova uporabniška vrednost strmo narašča. Ker se primerjava Korošcev in nemščine s Primorci
in njihovim znanjem italijanščine vedno znova nehote prikrade v naše misli, ker v pogovorih zelo pogosto naletimo na sogovornika, ki
se je v šoli sicer učil nemščino, sedaj pa »nima pojma«, ker je nemščina trd jezik … smo si skupaj z Mladinskim centrom Slovenj Gradec
zastavili pomembno poslanstvo – približati nemščino Korošcem ter dokazati, da učenje nemščine ni zgolj učenje slovničnih pravil in
mukotrpna uporaba nam vsem znanih die, der, das.
Začeti je potrebno pri najmlajših, zato smo v mesecu septembru organizirali dve dobro obiskani predstavitveni jezikovni delavnici.
Predšolske otroke je skozi igro, petje in ples popeljala Čebelica Maja, šolarje pa navihan Viki Viking. Otroci so s pomočjo risanih junakov
nezavedno osvajali besede v tujem jeziku in se na spontan in njim prijazen način učili tuj jezik. Na delavnicah so se zelo zabavali in ravno
to je tisto, čemur posvečamo največ pozornosti, saj se zavedamo, kako pomemben je otrokov prvi stik, ki bistveno vpliva na kasnejši
odnos do jezika. Poleg zabave veliko pozornosti posvečamo vsebini tečaja in individualnemu pristopu. Z delom v majhnih skupinah
spodbujamo osebni razvoj otrok in skrbimo, da vsakemu izmed njih podamo znanje na način, ki je zanj najbolj primeren in učinkovit.
Z jezikovnimi delavnicami bomo nadaljevali skozi celo šolsko leto. Tečaji že potekajo, a se nam lahko še vedno pridružite. Urnik tečajev:
vsak četrtek ob 16. in 17. uri za predšolske otroke ter ob 18. uri za šolarje.
Pripravili pa smo tudi tečaj nemščine za malčke (od 4. do 6. leta) ter istočasno še tečaj dinamične joge za mamice. Tako se bodo ob
četrtkih od 17. ure naprej malčki 'po nemško' zabavali, mamice pa bodo v tem času razgibavale svoje telo in se učile tehnik za sprostitev.
Na koncu želimo poudariti še to, da se starši moramo zavedati pomena zgodnjega učenja tujega jezika, saj so otroci v tej starosti izjemno
dojemljivi. Največji poudarek dajemo ustni komunikaciji. Ker pa imamo veliko idej in vemo, da svet stoji na mladih, pripravljamo tečaje
nemščine tudi za študente. Za vse tiste, ki hočejo več. Pridružite se nam!
Maja Sadar, profesorica nemščine

Slavnostni zaključek projekta CVŽU
(Center vseživljenjskega učenja Koroška)
Vabijo vas na zaključno konferenco projekta
CVŽU Koroška, ki bo v torek, 26. 11. 2013, v
Dvorcu Bukovje v Dravogradu ob 10.00 uri.
Z zaključno konferenco bodo skupaj s konzorcijskimi partnerji predstavili šestletno
izvajanje projekta Center vseživljenjskega
učenja Koroška, ki je bil sofinanciran s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in
šport ter Evropskega socialnega sklada. Prijazno vabljeni! Več informacij: 02 88 46 406
ali kristina.navotnik@mocis.si
Tečaji za prosti čas
Z novim šolskim letom bodo na MOCIS-u
ponovno poskrbeli, da boste aktivno preživeli svoj prosti čas. Pestro ponudbo delavnic si lahko pogledate na njihovi spletni
strani: www.mocis.si ali jih pokličete na 02
88 46 409 ali urska.novak@mocis.si
Delavnica izdelave ekološke kozmetike
Če se želite naučiti izdelovati kozmetiko iz
popolnoma naravnih sestavin, hitro in poceni, potem se nam pridružite na delavnici
izdelave ekološke kozmetike. Delavnica bo
potekala v soboto, 9. 11., od 9.−15. ure. Prijave so možne do 4. 11. 2013. Več informacij: 02 88 46 409 ali urska.novak@mocis.si
Jezikovno izobraževanje
Še vedno se lahko vpišete v začetni in nadaljevalni tečaj nemškega in angleškega jezika ter v začetni tečaj italijanskega jezika.
Ugodne cene in plačilni pogoji. Tečaji so
usklajeni z evropskimi jezikovnimi standardi in evropsko priporočilno lestvico
jezikovnih ravni CEF. Obsegajo šest jezikovnih ravni. Več informacij: (02) 88 46
408 ali marjeta.vaupot@mocis.si
Povezovanje otrok v lokalnem okolju
Program je namenjen spoznavanju slovenskega jezika, spoznavanju načinov učenja

… Cilj brezplačnega programa je pomagati
otrokom pri vsakodnevnih domačih nalogah ter pri učenju slovenskega jezika. Otroci in starši se bodo tako učili slovenščine
v prijetnem domačem vzdušju.Več informacij: (02) 88 46 408 ali marjeta.vaupot@
mocis.si
Slovenščina za tujce ZIP
Vabijo vas v brezplačni tečaj slovenskega
jezika Začetna integracija priseljencev. Prijave zbirajo do zapolnitve mest. Ponujajo
tudi možnost individualnega učenja slovenščine. Več informacij: (02) 88 46 408 ali
marjeta.vaupot@mocis.si
Nacionalne poklicne kvalifikacije – NPK
Obveščajo vas, da zbirajo informativne prijave za začetek usposabljanj iz naslednjih
nacionalnih poklicnih kvalifikacij: teletržnik, hišnik, izdelovalec spletnih strani.
Več informacij: 02 88 46 409 ali urska.novak@mocis.si
Projektno učenje za mlajše odrasle (PUM)
Vsi, ki ste stari od 15–25 let, nimate dokončane osnovne ali srednje šole, iščete zaposlitev, potrebujete pomoč pri učenju in iskanju službe, želite na prijeten in ustvarjalen
način preživeti prosti čas ..., se nam lahko
pridružite v brezplačnem programu PUM.
Kontaktna številka: 051 224 052 ali 02 88 46
412 ali damjana.kotnik@mocis.si
Se želite izobraževati, pa ne veste, kje, kaj,
kako in kdaj?
Potrebujete nasvete za učenje – kako se učiti pravilno in učinkovito? SVETOVALNO
SREDIŠČE KOROŠKA ponuja odraslim
brezplačno in zaupno INFORMIRANJE O
- možnostih izobraževanja za poklic, strokovno izpopolnjevanje ali prosti čas,
- vpisnih pogojih v različne programe, o
možnostih prehajanja med programi,
- trajanju izobraževanja,
- načinih preverjanja znanja,
- učni pomoči,
- možnostih za nadaljnje izobraževanje.
SVETOVANJE PRI
- odločanju za izbiro primernega izobraževanja,
- premagovanju učnih in drugih težav, povezanih z izobraževanjem,
- načrtovanju in spremljanju vašega izobraževanja.
Informiranje in svetovanje izvajamo:
- na sedežu Svetovalnega središča Koroška
(MOCIS; Partizanska 16, Slovenj Gradec) in
na dislokacijah v Koroški osrednji knjižnici
Ravne in Knjižnici Radlje. Več informacij: 02
88 46 407 ali svetovanje@mocis.si Dejavnost
financirata in podpirata ga Ministrstvo za
izobraževanje, znanost in šport in Evropska
unija iz Evropskega socialnega sklada v okviru Centra vseživljenjskega učenja.
Ugotavljanje in vrednotenje neformalno
pridobljenega znanja (UVNPZ)
Ponujajo Vam priložnost, da se BREZPLAČNO ovrednoti in prizna VSE VAŠE
ZNANJE, NE GLEDE NA TO, KJE STE SI
GA PRIDOBILI (v službi, doma, na tečaju
...). To vodi k povečanju možnosti zaposlovanja, uporabo obstoječih znanj in izkušenj
tako na delovnem mestu kot doma in ne nazadnje k večjemu osebnemu zadovoljstvu.
Več informacij: Simona Štruc (vodja projekta in svetovalka): 02 88 46 402, simona.
struc@mocis.si

Projekte PUM in UVNPZ sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in
Ministrstvo za zobraževanje, znanost in šport.
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Pikado

Po novem Memorial
Jurija Šumečnika st.
D

ruštvo invalidov Slovenj Gradec je prevzelo Koroško pikado ligo v posamezni
konkurenci in jo preimenovalo v
Memorial Jurija Šumečnika st. Zaključni turnir Koroške lige v pikadu
za moške in ženske ekipe je bil 1.
oktobra na Muti.
V organizaciji Društva invalidov Slovenj Gradec se je 27. septembra 2013 izvedel prvi Memorial Jurija Šumečnika
st. v pikadu v posamezni konkurenci.
Pred tem se je to tekmovanje odvijalo
v sklopu Koroške pikado lige, vendar je
na pobudo predsednice DI Slovenj Gradec Stanislave Tamše Koordinacijski
odbor društev invalidov za Koroško,
katerega članica je, lani v mesecu decembru sprejel sklep, da se le-ta preimenuje v »Memorial Jurija Šumečnika st.«
v pikadu. Tako bo tekmovanje v bodoče
vsako leto organizirano v Slovenj Gradcu v spomin na že pokojnega nekdanjega predsednika DI Slovenj Gradec Jurija Šumečnika, ki je v društvu aktivno
deloval v letih od 1983 do 1994.
Ker je bil Jurij Šumečnik pedagoški delavec, je dal pobudo za izvajanje

Pedagoške akcije in v sodelovanju z
DI Mežiške doline to tudi izpeljal. Pedagoška akcije se v organizaciji Zveze
delovnih invalidov Slovenije izvaja po
vseh društvih že od leta 1990, v njej pa
sodelujejo osnovnošolci in dijaki srednjih šol. Bil je tudi pobudnik za Planinski dan invalidov, ki bo v letu 2014
obeležilo že 30-letnico, od tega 10 let
na Uršlji gori in 20 let na Kopah, saj je
bila dostopnost na Uršljo goro za invalide prezahtevna. Zelo aktiven pa je
bil tudi na področju športa, predvsem
v šahu, katerega je poučeval večinoma
mlade in jih tudi spodbujal k igranju.
Na tokratno tekmovanje v pikadu,
ki je bilo v prostorih Društva upokojencev v Slovenj Gradcu, se je prijavilo
41 tekmovalcev – v ženski konkurenci
18 tekmovalk, v moški konkurenci pa
23 tekmovalcev. Tekmovalci so bili iz
vseh petih koroških društev invalidov,
članov ZDIS. Tekmovanje se pričelo
ob 16. uri po opravljenem žrebu, in sicer je vsak tekmovalec metal 2-krat po
7 metov s tremi puščicami. Prvi trije
tekmovalci v ženski in moški konkurenci so po končanem tekmovanju
prejeli tudi pokale, katere sta jim po-

Tek miru ob dnevu OZN

Tudi s Tekom dobre volje

T

oplo jesensko vreme je spremljalo tekače po ulicah Slovenj Gradca in okolice. Tradicionalna tekaška
prireditev Tek miru ob dnevu OZN je
tudi letos privabila množico tekačev
iz vse Slovenije.

V toplem nedeljskem dopoldnevu, 20.
10. 2013, je po ulicah koroške prestolnice teklo več kot 600 ljubiteljev teka.
Prireditev se je tudi letos pričela s Tekom dobre volje, v katerem je več sto
udeležencev preteklo 500 m krog med
ulicami, v znamenju prijateljstva, druženja, medsebojnega povezovanja in
strpnosti. Sledili so ulični teki, v katerih
so se otroci in mladi med seboj pomerili na različnih razdaljah. Najmlajši,
predšolski in učenci prvega razreda, so
pretekli Glavni trg do Venetskega konja,
medtem ko so dijaki po ulicah večkrat
zakrožili in pretekli razdaljo 1500 m.
Osrednji del prireditve – tek na 10

kilometrov, ki je štel tudi za Prvenstvo
Slovenije v cestnem teku ter Štajersko-koroški pokal, se je letos prvič združil
s tekom na 5 km, ki je bil namenjen tekačem, ki jim desetkilometrska razdalja predstavlja še prevelik izziv. Skupaj
jih je bilo več kot 200.
Državni prvaki v cestnem teku so
postali Mitja Krevs (AD Kladivar Celje)
med člani, Sonja Roman (AD Štajerska)
med članicami, Jan Samide (AD Olimpik) med starejšimi mladinci, Vesna
Kašnik (AK Velenje) med starejšimi
mladinkami, Mojca Cetrih (AK Šentjur) med mlajšimi mladinkami. Ena
od zlatih medalj prvenstva Slovenije pa
je ostala tudi v Slovenj Gradcu, saj si je
naslov državnega prvaka med mlajšimi
mladinci pritekel atlet domačega atletskega kluba Tine Glavič.
Slovenjgraški atleti so zelo dobro
tekmovali tudi v uličnih tekih. Zlati medalji sta osvojila Jaka Pogorevc in Lana

Ribolov s plovcem

okviru občinskega praznika
MO Slovenj Gradec je Koroška ribiška družina, Aktiv Slovenj
Gradec, že drugo leto organizirala odprto tekmovanje v ribolovu s
plovcem – posamezno za prehodni
pokal MO Slovenj Gradec. Tekmovanje se je odvijalo na ribniku
Brdinje pri Ravnah na Koroškem.
Prijavljenih je bilo 26 tekmovalcev, ki so se zbrali ob 7. uri zjutraj,
lov pa je potekal 9. do 13. ure. Po
končanem tekmovanju so bili vsi
tekmovalci deležni tudi malice,
katero jim je pripravila Preša.
Stanislava Tamše in Bojan Zdovc
sta že v drugič osvojila prehodni
pokal MO Slovenj Gradec v ribolovu s plovcem – posamezno.
V moški konkurenci so bili tekmovalci razvrščeni v tri sektorje.
Pokale, ki sta jih podeljevala Tadej
Paradiž, predsednik Koroške ribiške
družine, Aktiv Slovenj Gradec, in
Vili Kašnik, gospodar Aktiva in go-

Potočnik. Žiga Andrejc, Matej Kotnik,
Urban Prošt in Žan Korošec so si pritekli
srebrne, Maja Pogorevc, Mitja Kordež,
Domen Prednik, Lana Epšek in Luka
Temnikar pa bronaste medalje.
Tekmovanje je bilo dobro organizirano in je potekalo v prijetnem vzdušju.
Vsi udeleženci tekov so prejeli spominske majice, vsi otroci pa tudi spominske
medalje. Rezultate si lahko ogledate na
spletni strani http://atletskiklub-sg.si/
content/81, kjer je tudi kratek filmček s
prireditve.
Mojca Verhovnik

Streljanje z zračno puško

Prehodni pokal osvojila
Tamšetova in Zdovc
V

delila Stanislava Tamše in Tone Garb.
V moški konkurenci je bil najboljši Ivan Prijol iz DI Muta (1167 točk);
med ženskami je bila prva Viktorija
Voler iz DI Mežiške doline (756 točk),
druga pa Marija Blodnik iz DI Slovenj Gradec (653 točk).
Na zaključnem turnirju Koroške
pikado lige za leto 2013 je bila od
moških ekip najboljša ekipa iz MDI
»Drava« Radlje ob Dravi, od ženskih
pa je zmagala ekipa iz DI Mežiške
doline. Iz DI SG sta se turnirja udeležili ena moška in ena ženska ekipa.
Moška ekipa v sestavi Garb Tone,
Pohovnikar Roman, Breznik Srečko in Žel Avgust so se po 5. turnirju
uvrstili z 2 točkama na zadnje, 7. mesto, ženska ekipa v sestavi Goričan
Vilma, Kašnik Terezija, Pohovnikar
Hedvika in Flogi Marija pa s 16 točkami na odlično 2. mesto.
Na državno prvenstvo v pikadu
– ekipno so se z območnega tekmovanja, ki je bilo 12. oktobra na Muti,
uvrstili od ženskih ekip DI Muta in
MDI Mozirje, od moških pa DI Mežiške doline Ravne in MDI Mozirje. Tekmovanje je bilo izvedeno po
tehničnem pravilniku za organizacijo in izvajanje tekmovanj v pikadu - ekipno Zveze za šport invalidov
Slovenije - Paraolimpijski komite. Iz
Društva invalidov Slovenj Gradec sta
se tekmovanja udeležili 1 moška in
1 ženska ekipa. Državno prvenstvo
ZŠIS-Paraolimpijski komite bo 16.
11. 2013 v Šmartnem pri Litiji.
Stanislava Tamše

spodar salmonidnih vod pri Koroški
ribiški družini, so prejeli prvi trije
tekmovalci iz posameznega sektorja. Prejeli so tudi praktične nagrade, katere jim je izročil Jože Skaza
(ta je poskrbel tudi za organizacijo
tekmovanja). Prav tako so pokale in
nagrade prejele prve tri tekmovalke
v ženski konkurenci. Najboljši tekmovalec izmed vseh treh sektorjev v
moški konkurenci in najboljša tekmovalka v ženski konkurenci pa sta
prejela še prehodna pokala MO Slovenj Gradec, katera je podelil Hinko
Kašnik, svetnik Občinskega sveta
MO Slovenj Gradec.

Državno
prvenstvo
upokojencev:
Liljana Brodej
prva

S

rečanje se je odvijalo na strelišču
Partizan v Murski Soboti. Tekmovanja, ki je potekalo v prijateljskem vzdušju, se je udeležilo osem
ženskih in enajst moških ekip. Med
ženskami so 4. mesto zasedle upokojenke Slovenj Gradca (Lilijana
Brodej, Jelka Sušec in Silva Dražič).

Rezultat v ženski konkurenci:
- 1. mesto Stanislava Tamše (6550 g)

Prvo mesto je osvojila naša strelka
Lilijana Brodej s 175 krogi in tako že
tretjič zapored postala državna prvakinja. Ob tej priložnosti ji iskreni
čestitamo. Veliko veselje nam je priredila še Jelka Sušec, ponavadi četrta, saj je s 172 krogi osvojila odlično
2. mesto. Moška ekipa ni bila popolna, tekmovala oz. streljala sta samo
Franc Kušter in Stanislav Oblak, in
je zasedla zadnje mesto.

Stanislava Tamše

Stanislav Oblak

Rezultati v moški konkurenci:
- sektor A: 1. mesto Valter Valentin
(4500 g), sektor B: 1. mesto Bojan
Zdovc (13950 g), sektor C: 1. mesto
Jože Skaza (10350 g)
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Športniki Društva invalidov SG

Na srečanju športnih društev
in klubov MO SG

Š

ahista iz Društva invalidov Slovenj Gradec Bernard Rutnik in
Lika Ramadan osvojila bronasto
medaljo.
Športna zveza Slovenj Gradec je konec septembra organizirala in izvedla
športni program v sodelovanju s klubi in z društvi na že 7. srečanju športnih društev in klubov občine Slovenj
Gradec. Tekmovanja so se izvajala na
različnih lokacijah v devetih športnih
panogah: mali nogomet, košarka –
streetball, odbojka, kegljanje, tenis,
streljanje, šah, badminton in namizni
tenis. Športniki iz Društva invalidov

Slovenj Gradec so sodelovali le v treh
športnih panogah: kegljanju, namiznem tenisu in šahu.
Kegljaška ekipa v sestavi Avgust
Žel, Drago Mihalj, Martin Tamše in
Ivan Mernik se je med 12 ekipami s
1000 točkami uvrstila na 6. mesto.
V namiznem tenisu sta se prav tako
med 12 ekipami Boris Pušnik in Avgust Vertačnik uvrstila na 5. mesto.
Šah sta ekipno igrala Bernard Rutnik in Lika Ramadan, ki sta se med
8 ekipami uvrstila na 3. mesto in
tako osvojila bronasto medaljo.
Stanislava Tamše

Kegljaška ekipa DI; od leve proti desni: Ivan Mernik, Avgust Žel, Drago Mihalj in
Martin Tamše

Koroški plesni klub Devžej – 2. del

Plesalci stopajo na
najvišje stopničke
V
organizaciji Plesnega kluba
Devžej iz Murske Sobote je
12. oktobra potekal kvalifikacijski
turnir v standardnih in latinskoameriških plesih. Tekme sta se udeležila dva para Koroškega plesnega
kluba Devžej in oba odlično odplesala vseh deset plesov v svojih starostnih kategorijah. Mladinski par
Timotej Šlaher in Blažka Vranaričić si je v obeh zvrsteh priplesal
končno drugo mesto, dvakrat pa
je na zmagovalni podij stopil tudi
pionirski par Maro Vranaričić in
Sara Frühauf in sicer za drugo mesto v standardnih in tretje mesto v
latinskoameriških plesih.

Pred tem so bila naslednja tekmovanja: Na velikem mednarodnem tekmovanju v standardnih in latinskoameriških plesih WDSF Ljubljana
Open 2013 v organizaciji Plesnega
kluba Urška so nastopili plesni pari
iz kar 29 držav iz Evrope, Kazakstana, Kanade in Izraela, med njimi
tudi trije plesni pari Koroškega plesnega kluba Devžej. V tako imenovanem basic programu, ki šteje za
točke Slovenske plesne lige, sta si v
standardnih plesih tretje mesto med
starejšimi mladinci B priplesala Žan
in Erika Glinik.

- V Kidričevem sta potekala kvalifikacijski in raiting turnir v standardnih in latinskoameriških plesih.
Rezultati plesalcev Koroškega plesnega kluba Devžej: mlajša mladinca B Timotej Šlaher in Blažka Vranaričić sta v kvalifikacijskem delu
tekmovanja v standardnih plesih
osvojila drugo mesto, v latinskoameriških pa tretje; na raiting tekmi
sta bila v obeh zvrsteh peta; pionirja
Maro Vranaričić in Sara Frühauf sta
na kvalifikacijski tekmi zmagala v
standardu, v latinu pa sta bila tretja.
- V Ljubljani je potekal kvalifikacijski turnir v standardnih in latinskoameriških plesih. Rezultati
plesalcev Koroškega plesnega kluba
Devžej: starejša mladinca B Žan in
Erika Glinik sta si v standardnih
plesih priplesala četrto mesto in z
osvojenimi točkami dosegla normo
za prehod v najvišjo, A kategorijo
v tej plesni zvrsti; mlajša mladinca
Timotej Šlaher in Blažka Vranaričić,
ki v latinskoameriških plesih tekmujeta v A konkurenci, sta bila prva,
v standardnih plesih pa sta v B konkurenci osvojila 3. mesto; pionirja
Maro Vranaričić in Sara Frühauf sta
zmagala v standardu, v latinu pa sta
bila tokrat četrta.
Aleš Sila

Oba plesna para sta si oktobra v Murski Soboti priplesala odlični drugi mesti.
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Borilna veščina tajčičuan

Blagodejna harmonija gibanja
N
ajbrž je že marsikdo v televizijskih oddajah, filmih ali vsaj na
fotografijah zasledil skupine ljudi,
ki večinoma v parkih ali drugje v
naravnem okolju izvajajo počasno,
nežno gibanje, kot bi se predajali
neke vrste senzibilnemu plesu z namišljenimi plesalci. V tem primeru
je z veliko verjetnostjo opazoval
vadbo tajčičuana.

Vadbena tehnika čigong je namenjena izboljšanju zdravja in počutja
oziroma doseganju vitalnosti in dolgoživosti, v besedilu, ki sledi, pa vam
želim pobliže predstaviti sorodno
tehniko, imenovano tajčičuan. Tako
kot čigong tudi tehnika tajčičuan
(pogosto zasledimo skrajšan izraz
tajči) izvira s Kitajske, je pa njena
zgodovina, vsaj v danes znani obliki,
znatno krajša.
Če je namen čigonga že od njegovih zametkov dalje izboljšanje zdravja in vitalnosti, pa se je tajčičuan v
osnovi razvil kot borilna veščina. S
širitvijo in popularizacijo v 20. stoletju je v veliki meri izgubil borilni
pomen, tako da se danes v ustrezni
obliki večinoma poučuje in prakticira zaradi blagodejnih učinkov na
zdravje in počutje.
Izraz tajčičuan (zapisano poslovenjeno in v poenostavljeni izgovorjavi)
oziroma taijiquan ali t'aichich'uan
(v angleških prepisih) sestavljajo tri
kitajske pismenke s pomeni: najvišje
(veliko, vrhovno), skrajno (ekstremno)
in pest (boks). Tako lahko v kontekstu
njegovega izvornega, torej borilnega pomena tajčičuan (v nadaljevanju
TJČ) razumemo kot ultimativno pest
oziroma najvišjo (najpopolnejšo, najsposobnejšo) obliko borilne veščine.
Seveda je to zgolj izraz, kar nikakor ne
razveljavlja pomena oziroma učinka
drugih borilnih slogov. V kontekstu
tehnike, prakticirane v namen ohranjanja zdravja in vitalnosti, lahko prvi
del izraza (najvišje skrajno) razumemo kot dve od polarnosti dualne pojavnosti, ki jo zaznavamo oziroma v
kateri delujemo, torej telo in duha, ki
skozi gibanje (pest – zadnji del izraza)
harmonično sodelujeta. Torej lahko v
tem kontekstu izraz TJČ razumemo
kot harmonijo gibanja.

Tajči in čigong
Vadba TJČ se izvaja kot zaporedje gibov (slik), imenovano forma. Gibanje
je sproščeno, umirjeno, počasno, gibi
pa tekoči, povezani, gladki in praviloma zaokroženi. Vadimo stoje, tako kot
pri čigongu dajemo poudarek sproščeni, usrediščeni drži, trebušnemu
dihanju in mentalni osredotočenosti
na izvajane gibe. S takšno izvedbo
vadbe dosežemo stanje umirjenega in
jasnega uma, kar že samo po sebi deluje blagodejno ter odpravlja simptome
sodobnega stresnega načina življenja.
S sprostitvijo telesa, z izvajanjem gibov
forme ter miselno osredotočenostjo
kot podporo izvajanim gibom odpravljamo telesne zakrčenosti in skladno
s teorijo kitajske tradicionalne medicine stimuliramo pretok notranje energije (či) skozi telo. Tako dosegamo koherenco delovanja telesnih organov in
sistemov. Vadba izboljšuje tudi telesno
moč, gibljivost, koordinacijo gibanja
in občutek za ravnotežje.
Za razliko od čigonga tajči forme praviloma zajemajo več gibanja
po prostoru, ponavljanja gibov pa je

manj, torej so nekoliko bolj dinamične. Če so v primeru čigonga posamezne vaje namensko zasnovane za
stimuliranje, krepitev in usklajevanje
delovanja posameznih organov ali telesnih sistemov, pa se pri izvedbi TJČ
isti učinki dosegajo nekoliko manj
ciljno, toda še vedno celostno. To je
posledica izvornega namena TJČ.
Pravilneje je reči, da je TJČ izvorno borilna veščina, ki temelji na
uporabi tehnike čigonga v specifičen,
borilni namen. TJČ se močno navezuje tudi na filozofijo taoizma, saj je
njegov princip gibanja in delovanja
zasnovan kot stalno izmenjujoči in
dopolnjujoči se kvaliteti jina in janga
(trdno-mehko, zgoraj-spodaj, hitro-počasno, žensko-moško, noč-dan).
Tajčitu – izmenjujoči in dopolnjujoči se polarnosti jin in jang. Glede na
svoj borilni izvor vsaka slika forme
predstavlja konkretno, a praviloma
nekoliko poudarjeno izvedbo določenega obrambnega pristopa. Torej se
lahko vsaka slika v hitrejšem tempu
uporabi kot konkretni obrambni manever (česar se pri izvedbi v zdravilne
namene praviloma ne učimo).

Po sledeh tajčičuana skozi čas
Nekateri viri postavljajo začetke razvoja TJČ v 12. stoletje, in sicer v
povezavi z legendarnim kitajskim
taoističnim duhovnikom Zhangom
Shanfengom, ki naj bi bil utemeljitelj
konceptov mehkih, notranjih borilnih veščin (neijia), torej veščin, katerih izvedba temelji na uporabi notranje energije (či) pred surovo, zunanjo
silo, dokumentirani viri pa beležijo
začetke le-tega v 17. stoletju, ko naj
bi Chen Wanting, general dinastije
Ming, oblikoval osnove tega, kar danes poznamo kot TJČ.
Skozi zgodovino so se razvili različni slogi tehnike, ki so se, kot strogo varovana družinska skrivnost,
iz generacije v generacijo prenašali
znotraj posameznih rodbin, po katerih nosijo tudi imena. Do danes se je
tako uveljavilo pet najbolj znanih tradicionalnih slogov. Danes po razširjenosti prednjači slog Yang. Po kitajski
kulturni revoluciji je kitajska vlada z
namenom obnovitve uporabe tradicionalnih ljudskih znanj in veščin, ki so
bile pred tem zatirane, osnovala kitajsko komisijo za šport, v okviru katere
so oživili in popularizirali tudi vadbo
TJČ. Ker so tradicionalne forme precej dolge (originalno dolgo Yang formo je sestavljalo več kot 300 slik) in
zato sodobnemu človeku nepraktične
(tudi potrebe po učenju vseh skrivnosti borilne umetnosti, ki je nekoč
lahko določala mejo med življenjem
in smrtjo, ni bilo več), so mojstri, ki so
se odzvali povabilu, oblikovali krajše,
poenostavljene, imenovane standardne forme, izpeljane iz posameznih
tradicionalnih form ali pa sintetizirane iz različnih slogov. Poleg vadbe
v zdravstvene in borilne namene se
danes TJČ po svetu izvaja tudi kot
tekmovalna športna disciplina, pri
čemer gre za poudarek estetskega-demonstracijskega vidika izvedbe.
Vadba tajčija je posebno blagodejna v harmoničnem naravnem okolju.
Na vadbi čigonga in tajčija se med oktobrom in junijem enkrat tedensko
dobivamo tudi na Prvi osnovni šoli
na Štibuhu v Slovenj Gradcu. Za informacije pokličite 031 296 755.
Matej Šimon

Rokomet

Zveneča okrepitev v
vrstah Slovenj Gradca
R

okometaše Slovenj
Gradca je pred nadaljevanjem sezone okrepil Rok Šimič, ki
je proti MRD Dobova že odigral svojo
prvo tekmo.
Šimič je produkt slovenjgraške rokometne šole. Leta 2009 se je iz Slovenj Gradca preselil v velenjsko Gorenje, kjer je
uspešno igral 3 sezone. Zadnjo sezono je
odigral v Mariboru. Za seboj ima številne tekme v državnem prvenstvu in tudi
ligi prvakov. Rok je ob podpisu pogodbe
povedal: »Vesel sem, da sem se priključil
domačemu moštvu, ki ima ambicije po
vrnitvi v prvo ligo. Glede na to, kar sem
videl do sedaj, menim, da so cilji povsem
realni. V moštvu vlada zelo dobro vzdušje. Ker še nisem uspel dobiti kluba, ki bi
zadovoljil moje želje doma ali v tujini,
sem se odločil pomagati domačemu moštvu. Dogovorili smo se, da bom na voljo,
dokler ne pride ugodna ponudba. Morebiti se pa celo v Slovenj Gradcu najde kak
generalni pokrovitelj kluba, ki bo prepoznal kvalitetno delo, predvsem pa tudi
velik potencial domačih fantov.« (BG)

po odzivu gledalcev je bilo videti, da je
Maksič v Slovenj Gradcu prava legenda.
Svojo prvo tekmo v dresu Korošcev je odigral tudi Rok Šimič.
Obramba Korošcev je na trenutke
delovala neprebojno, v vratih pa je
tokrat blestel Domen Ošlovnik s 16
obrambami.
1. B DRL, 1. krog, Slovenj Gradec,
28. september 2013, 850 gledalcev,
RK Slovenj Gradec : MRD Dobova,
28 : 20 (15 : 10).
2. oktobra žreb 1/16 finala pokala
rokometašem Slovenj Gradca 2011
ni bil naklonjen; dobili so aktualne
državne prvake, igralce RK Gorenje
Velenje. Bili smo priča prvemu uradnemu koroško-šaleškemu derbiju,
ki so ga pričakovano dobili gostje. V
prvem polčasu smo spremljali enakovreden boj obeh ekip; Slovenjgradčani so bili odlični v obrambi, prav tako
v napadu, polčas pa se je končal neodločeno z 12 : 12. V drugem polčasu

Do tretje zaporedne
prvenstvene zmage
Rokometaši Slovenj Gradca 2011 so
pred nabito polno dvorano zmagovalno krenili v sezono. Pred številnimi gledalci, nekdanjimi rokometaši,
republiškimi prvaki iz leta 1963 in
pred očmi Nenada Maksiča kaj drugega kot zmaga ni prišlo v poštev.
Pred tekmo je potekal slavnostni
program. Predstavnik Mestne občine Slovenj Gradec Darko Sagmeister,
direktor občinske uprave, je podelil
priznanja republiškim prvakom ob
50-letnici osvojitve naslova. Zahvalo
za svoj prispevek k razvoju rokometa
pa je prejel tudi najboljši strelec slovenskih prvoligaških igrišč Nenad Maksič;

Planinci PD SG

Bili smo v Dolomitih

N

a lahka potepanja po Dolomitih
nas v okviru Planinskega društva Slovenj Gradec že kar krepkih
14 let vsako leto popelje Ivan Hartman - Vanč, vsa leta skrben organizator in planinski vodnik.
Dolomiti so del alpskega gorovja. Nahajajo se v severni Italiji v deželah Južna Tirolska, Trentino in Belluno in se
raztezajo od reke Adiže na zahodu do
doline Piave (Cadore) na vzhodu. Naš
letošnji pohod je potekal 21. in 22. julija,
severovzhodno od mesta Bolzano v pogorjih Latamar in Rosengarten. Vremenoslovci se niso zmotili – že pri zajtrku
in pripravi opreme za prvo turo nas je
obsijalo sonce in napovedalo lep dan.
Skupina vodnikov našega društva,
Cola, Vanč, Marjeta, Zdenko in Milan,
je 40 udeležencev pohoda popeljala na
prvo turo pod obronke gore Latamar, v
znameniti Labirintsteig. Do tega pravega skalnega labirinta smo hodili po gorskih travnikih, pašniku in tudi gozdni
poti. Na pašniku smo se pozdravili s pastirjem, ki je Vanču vrnil tam pozabljeno »šiltkapo«. Labirintsteig je območje
starega podora velikega skalovja s pogorja Latamar, ki je delno obraščeno z
borovci, grmičevjem, vseeno pa se pot

pohodnikom predstavi kot visokogorska skalnata pot, spretno speljana skozi
skalne »tunele«, predvsem pa razgledna
v vse smeri. Po prehojenem skalnem labirintu smo se spustili do najbolj zelenega jezera v Dolomitih − Karirsee.
Drugo turo prvega dne smo začeli
z vožnjo s sedežnico na višino 2125 m
na pobočju drugega pogorja Rosengarten. Veter je v popoldanskem času
prignal nekaj sivih oblakov in na polovici poti do našega cilja druge ture
smo bili deležni rahlega dežja. Preizkusili smo našo dežno opremo, kar pa
hoje po gorski poti do koče Rottwand
Hutte ni oviralo (2275 m). Po namestitvi v koči je sledilo družabno čakanje na večerjo, nato špageti, špageti in
še enkrat špageti. Koča ima čudovito
razgledno lokacijo, videli smo mnoge
znane vrhove Dolomitov z Marmolado, ki ima za ta čas še mnogo snega.
Sneg z rdečimi lisami kamenine pogorja Rosengarten nam je bil tudi sicer dosegljiv, in sicer za kakšno kepo
malo višje po poteh nad našo kočo.
V nedeljo po zajtrku in po vedrih
komentarjih že doživetega smo krenili na pot okoli pogorja Rosengarten,
v smeri proti prelazu Nigerpass (1668
m). Pot smo prehodili v petih urah,

Ženski nogomet

19 : 0
T

o je bila ena najvišjih zmag v zgodovini slovenske ženske nogometne lige.

Vadba v Poreču

so gostje prestavili v višjo prestavo,
domačim dovolili samo 9 zadetkov,
sami pa jih zabili 20 in se pričakovano uvrstili med 16 najboljših ekip.
Rezultat pred očmi 700 gledalcev je
bil 21 : 32 za RK Gorenje Velenje.
Z bučnim navijanjem sta se izkazali obe navijaški skupini, Slovenjgraški
Orli pri domačih in Šaleški graščaki
pri gostih. Upamo, da bomo že v sezoni 2014/15 priča derbijem v 1. ligi. Slovenj Gradec se poslavlja od pokalnega
tekmovanja, zato bo vso pozornost
lahko usmeril v prvenstveno tekmovanje, kjer je cilj le eden – 1. mesto.
Nato so rokometaši Slovenj Gradca z velikimi težavami prišli do tretje zaporedne prvenstvene zmage. V
domači športni dvorani so premagali
igralce RK Moškanjci- Gorišnica z
rezultatom 26 : 23. Do 45. minute so
vodili gostje. Jure Šavc je v 46. minuti
zadel za prvo vodstvo Korošcev (18 :
17) in to je domači ekipi dalo krila.
Pri domačih je izstopal Žan Šol, ki je
zadel 8-krat. Tri minute pred koncem
tekme se je poškodoval Rok Ovniček,
ki je bil z reševalnim vozilom prepeljal v bližnji zdravstveni dom.
1. B DRL, 3. krog, 12. oktober, 550
gledalcev, RK Slovenj Gradec 2011 : RK
Moškanjci-Gorišnica, 26 : 23 (11 : 12).
Bojan Gros

Igralke ženskega nogometnega kluba Preša Slovenj Gradec so se v 5.
krogu doma pomerile z aktualnimi državnimi prvakinjami, igralkami
ŽNK Teleing Pomurje, in zabeležile visok poraz. Beltinčanke so zmagale s kar 19 : 0, s šestimi zadetki se je izkazala Kaja Eržen. Slovenjgradčanke so nastopile v postavi: Markovič, Mirtič, Ješovnik, Čagran,
Preksavec, Kašnik, Goričan, Primec, Poberžnik, Garmut, Syla. (BG)

postopoma smo prehajali iz visokogorskega skalovja prek manjših melišč do
travnate in gozdne poti. Tudi nedelja je
bila sončna, razgledna. Nekaj kapljic
dežja nas je pričakalo pri avtobusu, da
smo malo hitreje, kot je običajno ob zaključku pohoda, menjali obleko, obutev in pospravili nahrbtnike.
Vsi udeleženci pohoda smo na turah uživali in si obljubili, da prihodnje
leto skupaj z Vančem proslavimo okroglo obletnico pohodov PD Slovenj Gradec v Dolomite. Ime Dolomiti izvira iz
imena francoskega mineralologa Deodata de Dolomieuja (1750−1801), ki je
bil prvi, ki je opisal mineral dolomit.
Marjeta Škorja,
vodnica PD Slovenj Gradec

Planinci ob povratku s tur v Dolomitih
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MKC

Druga OŠ SG

MKC Slovenj Gradec
gostil letošnji M3C fest
27.

septembra je MKC
Slovenj Gradec/MMC
Koroške gostil vsakoletni M3C fest,
multimedijski festival Mreže multimedijskih centrov Slovenije (Mreža
M3C; http://www.m3c.si/index.php/
Glavna_stran), ki je namenjen promociji produkcije, ki nastaja znotraj
multimedijskih centrov, ter posameznikom in skupinam, ki jih združujejo ustvarjalnost, tehnologija in vodenje. Festival, ki vsako leto poteka
na drugi lokaciji, temelji na predstavitvi lastne MMC produkcije. Z njim
povezujemo akterje, ki uporabljajo
IKT kot orodje za delovanje na kulturno-umetniškem, izobraževalnem
in raziskovalnem področju. Na enodnevnem festivalu v Slovenj Gradcu

Mladi v akciji

Primeri izključenosti v
različnih državah

K

ako vključiti v družbo ljudi s posebnimi potrebami? Kdo so ljudje
z manj priložnostmi? Kako premostiti
depreviligiranost v vsakodnevnem življenju? Na takšna in podobna vprašanja je odgovore iskalo 27 bodočih
mladinskih delavcev iz Latvije, Litve,
Estonije, s Finske, Poljske, iz Francije,
s Češke, Hrvaške in iz Slovenije.
Projekt je v okviru programa Mladi v
akciji potekal od 6. do 15. septembra v
Mladinskem kulturnem centru v Slovenj
Gradcu. Program so vodili trije trenerji:
Zigis Kreslins in Liga Kreslina iz Latvije

ter Mitja Javornik iz Slovenj Gradca.
Pred prihodom so bili udeleženci seznanjeni s programom projekta, ki smo
ga vsak dan dopolnili s presenečenji, ki
so od udeležencev zahtevala sposobnost
improvizacije in timskega dela. Posebnost usposabljanja je bila, da je šlo za
neformalno usposabljanje, kjer imajo
trenerji vlogo motivatorjev, moderatorjev in ocenjevalcev, hkrati pa udeležence
spodbujajo k samoiniciativnosti z uporabo metod neformalnega izobraževanja,
kot so igra vlog, empatija, metode izgradnje zaupanja in univerzalnega dizajna v
vsakdanjih življenjskih situacijah.

Prva osnovna šola SG

Voda = življenje
N

a Prvi osnovni šoli Slovenj Gradec smo izvedli mednarodni
projekt Voda = življenje, na katerem
so sodelovali učenci in učitelji sedmih Unesco šol iz Slovenije. Od leta
2005 je šola namreč nosilka Unesco
središča za Koroško.

Sodobna družba terja in hkrati uvaja
vedno več sprememb v vsakdanje življenje. Tudi šole pri tem niso nobena
ovira. Ena izmed možnosti druženja
in spoznavanja različnih metod in
prispevkov so tudi projekti, v okviru katerih potekajo izmenjave mnenj
učencev in učiteljev. Tabor je potekal
19. in 20. septembra, z organizacijskimi pripravami na šoli pa smo pričeli
že v mesecu avgustu. Cilj projekta je
bil spoznavanje različnih voda, njihovega pomena in sožitja z naravo. Učili
smo se drug od drugega in hkrati tkali
prijateljske vezi.
V dvodnevnem projektu so potekale različne delavnice, naravoslovni in
športni dnevi, kjer so učenci podrobneje razmišljali o pomembni tekočini

Slovenj Gradec skozi čas

N

je potekalo vsakoletno srečanje članov
Društva M3C, predstavljene pa so bile
multimedijske produkcije štirinajstih
sodelujočih centrov. Udeleženci festivala so med drugim obiskali tudi
Koroško galerijo likovnih umetnosti
Slovenj Gradec.
Poleg računalniške učilnice, javno
dostopne e-točke, regijskega kulturno-informacijskega portala, portala
Virtualna galerija, je ena pomembnejših pridobitev novega MMC tudi
prenovljen in tehnično dodelan avdio
snemalni studio, ki omogoča glasbeno
produkcijo tako amaterjem kot glasbenim profesionalcem. V avli MKC je na
voljo razstavni prostor, kjer pripravljajo
likovne, kiparske, fotografske in druge

našega življenja – vodi. Sodelovali so
v energijski noči in prenočili na šoli.
Med dejavnostmi so lahko razmišljali
o »čudežni« vodi, mlinčku, živem potočku, vodi kot naravni dediščini, tihi
vodi, ki bregove dere ... Pri vodenju
delavnic so sodelovali tudi zunanji
mentorji, sodelavci in strokovnjaki z
različnih področij.
Učenci so se udeležili tudi priredi-

19

razstave uveljavljenih in neuveljavljenih
umetnikov vseh generacij.
MMC Koroške je ljudem poznan
predvsem po svoji glasbeni produkciji,
izobraževanjih s področja (avtorske)
avdio (post)produkcije, računalniškem izobraževanju in usposabljanju
za različne starostne skupine in zahtevnostne stopnje ter kreativni rabi
IK-tehnologij.
MKC
Prvih nekaj dni je bilo namenjenih medsebojnemu spoznavanju in pridobivanju
potrebnega teoretičnega znanja. Praktični del projekta smo izvedli skupaj z
deležniki s Tretje OŠ Slovenj Gradec. V
okviru projekta so mladi iskali rešitve
za primere, ko se določene skupine ljudi ali posamezniki s posebnimi potrebami znajdejo izključeni. Predstavili so
primere izključenosti v svojih državah
in preučevali primere v Slovenj Gradcu.
Udeleženci so obiskali določene javne
institucije v mestu in ugotavljali, ali enakovredno omogočajo dostop in uporabo
tudi marginaliziranim skupinam.
Priprava programa in delo z učenci
Tretje OŠ sta bila za večino udeležencev najtežji, najodgovornejši in najkoristnejši del programa.
Udeležence smo razdelili v 4 skupine
glede na zahtevnost in potrebe določene
skupine učencev. Prisotna je bila začetna trema, ki pa je minila takoj po vstopu v učilnico. Skupaj smo preživeli tri
zanimive ure, na koncu pa so učitelji in
učenci Tretje OŠ za vse prisotne pripravili nastop in zapeli pesem v latvijščini,
kar je še posebej ganilo trenerja iz Latvije. Otroško veselje in čustva, ki so nas
obkrožala, so bila največje zadovoljstvo
in nagrada za opravljeno delo.
Glavni cilj usposabljanja je bil razvijanje kompetenc in znanj pri bodočih
mladinskih delavcih, ki bodo pridobljeno znanje kasneje širili v svojih organizacijah. Po končni evalvaciji in zaključku
projekta na Ekološko-turistični kmetiji
Lešnik smo z zadovoljstvom ugotovili,
da je bil zastavljeni cilj dosežen.
V mesecu oktobru smo se v sklopu MKC Slovenj Gradec odpravili na
projekt v Latvijo, ki pomeni nadgradnjo zgoraj predstavljenega.

Mitja Javornik
tve v mestnem jedru, kjer so sodelovali
z razstavo izdelkov na dveh stojnicah
in si ogledali celotno prireditev, ki jo je
v okviru Unesca pripravila Mestna občina Slovenj Gradec kot glasnik miru.
Vsi mladi gostje so skupaj z gostiteljem
z naše šole preživeli dva nepozabna
dneva, zagotovili pa so, da se k nam z
veseljem zopet vrnejo.
S prijateljstvom, z druženjem in s
spoznavanjem drugačnosti smo mlade
soočili s pomenom obnovljivih virov,
medgeneracijska povezanost pa bo prav
gotovo pripomogla k odgovornejšemu
širjenju pozitivnih vrednot.
Valerija Belaj, prof. geo. in zgo.

a Drugi OŠ Slovenj Gradec smo
si zadali cilj, da učence sistematično seznanimo z življenjem in delom v našem kraju nekoč in danes, in
rodil se je projekt Slovenj Gradec skozi čas. Vsako leto se prelevimo v raziskovalce, preučevalce naše zgodovine, radovedne fotografe, novinarje in
umetnike ter stopamo po stopinjah
naših prednikov. Naš projekt pa ne bi
bil tako uspešen, če nas ne bi vedno
prijazno sprejeli in o marsičem poučili mnogi meščani Slovenj Gradca.
Cilji projekta so seznaniti učence z
zgodovino našega mesta in bližnje
okolice, spoznavati pomen našega
mesta glasnika miru in njegovo povezavo z OZN, pomen obrti in industrije ter izdelati poročilo in na različne
načine upodobiti ogledano.
Učenci prvih razredov so si ogle-

dali stare hiše v mestu, drugošolci so
spoznavali poklice, ki so bili živi že
nekoč, in obiskali čevljarja, učenci
tretjih razredov so spoznavali življenje
na gradu, četrtošolci šege, navade in
legende o mestu, petošolci kulturno-zgodovinske objekte v mestu, šestošolci znane meščane, sedmošolci so
raziskovali v okolici mesta, osmošolci
v mestu, učenci devetih razredov pa so
se ukvarjali z muzejem na prostem in
zanimivimi stavbami v mestu.
Delo se nadaljuje tudi po projektnem dnevu. Pri turistični vzgoji
načrtno vzgajamo mlade turistične
vodnike, ki svoje sošolce in druge
učence s šole popeljejo po mestu.
Alenka Duler,
vodja projekta, učiteljica
geografije in izbirnega predmeta
turistična vzgoja
(besedilo priredila Ajda Prislan)

Vsi peš v šolo
T

udi letos smo v okviru Evropskega tedna mobilnosti izvedli
fit hojo in poskušali priti v šolo peš
ali z nemotoriziranim prevoznim
sredstvom (kolo, rolerji, skiro).
Za učence in starše, ki pridejo v šolo
po navadi peš, je bil ta dan običajen,
starši, ki otroke sicer vozijo v šolo, so
na ta dan avto predčasno parkirali
in z otroki kos poti do šole pešačili,
učenci vozači, ki uporabljajo šolski
prevoz, pa so izstopili na parkirišču
pred Mercatorjem, od koder so pot v
šolo nadaljevali peš z organiziranim
spremstvom (z učitelji). Letošnji slo-

gan tedna mobilnosti »Vaš korak za
čistejši zrak« smo vzeli zares.
Katja Uršič,
vodja projekta

Podružnica Sele-Vrhe

Otok, zasejan s cvetjem in
z grmičevjem
K

o smo se septembra vrnili v šolske klopi, nas je pred šolo čakalo
novo krožišče z otokom. Zelo rada se
ukvarjam z zasaditvami, zato smo se
z vodstvom šole dogovorili, da prazen otoček uredim skupaj z učenci.
Pri urejanju tega prostora sta nam
pomagala g. Verdel − s peskom in g.
Rotovnik − z vrtno zemljo in s folijo.
Najprej smo na sredino otočka zasadili omoriko, ki bo namenjena tudi novoletnemu krašenju. Na lep jesenski
dan, 4. oktobra, smo z otroki zarisali
in zakoličili gredice. Obstoječo zemljo
smo na teh mestih izkopali in navozili
kompost z našega kompostnika, ki ga
imamo pri vrtu. Dodali smo vrtno ze-

mljo in začeli s polaganjem folije. Pri
tem nam je malo ponagajal veter, a mi
se nismo dali. Ko je pripeljal kamion
s peskom, so zapele lopate v otroških
rokah, ki so hitele nalagat pesek v vedra in samokolnico. Bil je pravi užitek
opazovati otroke, s kakšnim zanosom
so to počeli. Pa naj še kdo reče, da današnji otroci ne znajo več delati!
Ko je bil otok prekrit z belino peska, so naš čakale še gredice. Pri tem
so se izkazale deklice, saj so fantje
po napornem fizičnem delu že malo
omagali. Zasadili smo trajnice, ki nas
bodo s svojim cvetjem razveseljevale skozi vse letne čase, ob robu večjih
gredic pa smo postavili še skale.
Prof. Marjeta Vinšek, učiteljica

Športna zveza Slovenj Gradec

Aktivne počitnice
Š
portna zveza Slovenj Gradec je
skupaj s svojimi člani – društvi
in klubi v času počitnic izvajala program aktivnih počitnic, namenjen
šolskim otrokom in mladini v Mestni občini Slovenj Gradec. V okviru naših programov smo ponudili
več športnih aktivnosti. Del je bil za
udeležence brezplačen, za nekatera
pa je bila potrebna finančna soudeležba. Pri organizaciji programa so
sodelovale vse osnovne šole slovenj-

graške občine. Počitniških aktivnosti se je v vseh aktivnostih udeležilo
več kot 350 otrok.
Aktivnosti so izvajali: Športna
zveza, DRŠAM – Rokometna šola
A. Mihalja, Atletski klub, ŠD Partizan, Tenis klub 96, Karate klub, Konjeniški klub, Šahovski klub, Cross
Country Club Legen, Kegljaški klub,
Judo klub, Judo klub Proton.
Viktor Sušec, prof.,
strokovni delavec
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KED Dežela škratov
in JZ SPOTUR

Jesensko škratovanje
v deželi škratov
D

ežela škratov je po lanskem zatišju letos spet na široko odprla vrata vsem otrokom, staršem, dedkom,
babicam in ostalim ljubiteljem škratov, bajeslovnih bitij in lepe
narave. Organizatorji smo pripravili dva konca tedna pestrega dogajanja. 28. septembra je pet skupin iz vrtcev in društev združilo
moči pri gradnji škratovih hišic iz naravnih materialov. Otroke je
po škratovi deželi prevažal škratov vlak, na ogled je bila stalna postavitev v škratovem gozdu, kjer so se ostalim bajeslovnim bitjem
pridružili škratki v čisto pravi vasici, vsak s svojim opravilom.
Coprnica Zofka je ponujala črvov sirup proti različnim boleznim,
otroke pa so vabile škratove delavnice. Škratova kulinarična ponudba (pečen kostanj, palačinke, škratov kruh z ocvirki, flancati) je bila letos obogatena s krompirjem na palčki, ki so ga škrati
poimenovali Zvitko, starši in otroci pa so lahko pristopili tudi k
stiskanju sladkega jabolčnega soka.
Ponovno smo se dobili 5. oktobra, ko sta se gradnji pridružili še
dve skupini, in 6. oktobra, ko je bil na voljo ogled ustvarjanja obeh
sobot in dveh lutkovnih predstav. Ker pa nam je vreme nekoliko
ponagajalo, smo se odločili, da se dobimo še enkrat –12. oktobra.
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Ime/priimek: ................................................................................, naslov: .................................................................................................................................................
Pravilno rešeno križanko pošljite do 15. novembra na naslov: Cerdonis, d. o. o. , Stari trg 278, 2380 Slovenj Gradec. Med prispelimi bomo
izžrebali tri nagrajence. Nagrade: celomesečne vstopnice za vse prireditve Kulturnega doma. Nagrajenki oktobrske križanke časopisa Glasnik:
1. nagrada (individualni wellnes s penino za 2 osebi v Hotelu Luka): Betka Nabernik, Malgajeva 4, Slovenj Gradec;
2. nagrada (torta 20 kosov iz slaščičarne Fragolissima): Jožica Jaš, Pohorska c. 4, Mislinja.

