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drugem krogu volitev 2. decembra se
bosta za župana Mestne občine Slovenj Gradec pomerila aktualni župan Andrej Čas
in direktor zavoda Spotur Tilen Klugler. V intervjujih pojasnjujeta, kakšnega župana si Mestna občina
Slovenj Gradec zasluži, katere bodo prioritete pri
razvoju občine in med drugim, kakšne rešitve napovedujeta na področjih podjetništva, športa in stanovanjske problematike. (MN)
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Občinska uprava
Nova cestnokomunalna
infrastruktura

Veseli december v Slovenj Gradcu

6

Mesto in podeželje

P

raznični veseli december se bo v mestnem jedru začel v soboto, 1. 12., ob 17. uri s prižigom lučk. Na ta dan bo v Večgeneracijskem centru
Andeški hram med 16. in 18. uro potekala delavnica izdelovanja lampijončkov z lutkovno predstavo Izgubljeni snežak, otroci pa se bodo
lahko posladkali tudi s palačinkami. Od srede, 19. 12., do vključno sobote, 22. 12., bo na Trgu svobode potekal že tradicionalni božično-novoletni sejem, ki bo obogaten z različnimi koncerti in aktivnostmi za otroke. 21. 12. bo ob 17. uri na Trgu svobode otroke obiskal in obdaril
Božiček, mestno jedro pa bo zaživelo z Nakupovanjem pod lučkami, ko bodo lokali in trgovine odprti vse do 22. ure. (ML)
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Lokalne volitve 2018

Župan in kandidat za
ponovni mandat Andrej Čas
S katerim projektom boste v naslednjem mandatu najbolj spremenili ponudbo v Mestni občini Slovenj Gradec?
Slovenj Gradec je predolgo spal na nerealni ideji term. Osebno mi je bil bližje
projekt mojega vzornika, gospoda Komljanca, ki je želel izgraditi kompleks
bazenov s centrom dobrega počutja. Ta
bo sedaj zgrajen, zahvaljujoč evropskim
sredstvom, ki nam jih je uspelo pridobiti. Gre za pomemben dvig bivanjskega
standarda za prav vse kategorije občanov. Bogata vsebina bo bistveno izboljšala ponudbo mesta na področjih športa,
rekreacije, turizma in zdravega načina
življenja, mesto pa bo postalo privlačnejše za prebivalce in obiskovalce.

Vedno je premalo denarja za gradnjo
in obnovo vseh lokalnih cest. Imate
kakšne rešitve za hitrejšo izvedbo?

Ž

upan Andrej Čas, rojen
leta 1958 v Slovenj Gradcu, univerzitetni diplomirani inženir,
je bil najprej zaposlen v Gorenju, nato
je devet let poučeval fiziko na centru
srednjih šol v Velenju. Preden je pred
šestimi leti postal župan Mestne občine Slovenj Gradec, je vodil trgovsko-predelovalno podjetje Hmezad Exim,
d. d, Žalec. V pogovoru pojasnjuje, da
želi dobro zastavljene razvojne projekte zaključiti. Mestna občina si po njegovem mnenju zasluži takšnega župana, ki zna prisluhniti stiskam ljudi
in jih reševati v skladu z možnostmi,
namesto dajanja praznih obljub in stiskanja rok. Ponudbo v Slovenj Gradcu
bo med drugim izboljšal z izgradnjo
bazenskega kompleksa.
Zakaj ste se odločili za (ponovno)
kandidaturo? Kakšen izziv vidite v
županovanju?
Ker želim zaključiti s projekti, ki sem jih
zastavil, in zanje, brez dodatnega zadolževanja, tudi zagotovil vire financiranja.
Odkar sem župan, je Mestna občina
Slovenj Gradec po vseh kazalnikih napredovala in danes po kakovosti bivanja
visoko kotira. Naredili smo mnogo več,
kot bi mi nekateri želeli priznati, nihče pa se tudi ni okoriščal s prirejanjem
razpisov za zaposlitev sorodnikov ali
dodeljevanjem poslov prijateljem ali političnim podpornikom. V času mojega
županovanja so se projekti delili po črki
zakona, projektantov je bilo več kot 30,
ne le 3 ali 4 kot prej. Kriterij je bil kakovost in primerna cena, klientelizmu pa
sem nasprotoval.

Kakšnega župana si Mestna občina
Slovenj Gradec zasluži?
Takšnega, ki mu je izziv, kako izboljšati
pogoje življenja v našem lepem okolju in
doseči zadovoljstvo celotne skupnosti,
ne zadovoljstva privilegiranih posameznikov ali poslovnih lobijev. Tako delujem od začetka mandata in tako bom
tudi nadaljeval. Zaslužimo si finančno
in politično neodvisnega župana, ki bo
pripravljen na zrel in konstruktiven dialog, vendar brez strankarskega kupčkanja. Takšnega, ki namesto stiskanja
rok, nazdravljanja v gostilnah in dajanja

praznih obljub dejansko prisluhne problemom občanov in jih rešuje v skladu
s svojimi pristojnostmi. Župana, ki bo
občini v ponos, ji dvigal prepoznavnost,
ki bo mož beseda in ki bo tudi v poslovnem svetu užival ugled. Župana, ki si
promocije ne bo delal s članki o zlorabah
funkcije, temveč s članki o nagradah,
priznanjih, dosežkih, ki jih zaradi pravilno zastavljenih razvojnih usmeritev
dosegamo doma in na tujem.

Izpostavimo nekaj bistvenih točk vašega programa ...
Ustvariti želim privlačno in konkurenčno bivalno okolje za vse!
Na podeželju je prioriteta gradnja in
obnova cest, vaških jeder, kanalizacije
in širitev vodovodov, v območju mesta
pa so v prvi vrsti že prijavljeni evropski
projekti, ki skupaj predstavljajo dobrih
20 mio € investicij, ki sem jih v tem mandatu pripravil za izvedbo:
• kopališki center in park urbanih
športov;
• blok s 54 stanovanji;
• izgradnja 10 km kolesarskega omrežja;
• ureditev mestnih ulic po vzoru skupnih prometnih površin;
• cestne povezave v poslovnih conah
Mesto, Ozare in Pameče 3;
• čistilna naprava na vodovodnem viru
in širitev vodooskrbnega sistema.

Ostali projekti, za katere bomo pridobili sredstva:
•
•
•
•
•
•

•
•

koncertna dvorana glasbene šole;
obnova 3. OŠ Slovenj Gradec;
večnamenska dvorana;
bivalna enota za osebe z motnjami v
duševnem razvoju;
nadaljevali bomo z ukrepi izboljšanja
poplavne varnosti;
pripraviti in do konca mandata začeti
gradnjo južne obvoznice s priključkom na 3. razvojno os, kmalu pa tudi
ceste proti Podgorju in krožišča v
Šmartnem;
podhod pri križišču Celjske in Partizanske ceste, krožišča in prometna
varnost;
varstvo pred naravnimi nesrečami in
požari; skrb za delovanje gasilcev, nabava avto-lestve in gasilske opreme.

Na (ne)urejenost državnih cest župani
nimamo velikega vpliva. Kljub temu pa
mi je uspelo prepričati državo v obnovo
ceste proti Podgorju, nadaljevanje obnove ceste proti Kopam, moj pomemben
uspeh je, končno, tudi krožišče v Šmartnem, južna obvoznica, da ne govorim
o nujno potrebni hitri cesti do Slovenj
Gradca, ki postaja realnost tudi zaradi mojih naporov na državnem nivoju.
Žal pa zgolj s proračunskimi sredstvi
ne moremo slediti potrebam krajanov,
predvsem v bolj hribovitih delih občine.
Od 2012. leta dalje tudi ni več evropskih
sredstev, namenjenih cestam. Rešitve v
drugih občinah kažejo, da bi lahko z izvirnim finančnim modelom tudi pri nas
že v dveh letih dobili skoraj 60 km novih
cest, za kar bi sicer potrebovali 12 let, če
bi gradili le z lastnim denarjem. Če bo
občinski svet razumel te prednosti, bo
projekt, pri katerem pa bo potrebno maksimalno vključiti kapacitete Komunale,
domačih izvajalcev in ponudnikov, tudi
potrdil. To pa bo odlično vplivalo tudi
na generiranje delovnih mest ter predvsem, kar je moj cilj, izboljšalo cestno
infrastrukturo v naši občini.

Ali je naša mestna občina prijazna
do obrtnikov in podjetij? Ali potrebujemo nove poslovne cone?
Kar nekaj podjetij je v zadnjem času preneslo sedež in dejavnost v našo mestno
občino, obstoječa pa se širijo. Nihče ni iz
občine odšel zaradi previsokih dajatev ali
slabega poslovnega okolja. Gospodarstvo
in podjetništvo sta v porastu. Nižanje
davščin ni rešitev, lahko pa je stimulacija.
Komunalni prispevek in NUSZ sta se večini znižala, povišala sta se le v primerih
razhajanja s podatki v zastarelih bazah.
Podjetniki vedo, da sem jim pomagal
pri reševanju težav. V okolju je potrebno
poskrbeti za čim boljšo infrastrukturo
in kakovostne javne storitve, kar pa brez
pridobivanja sredstev, tudi z davki, ni
možno. Uspelo mi je, da končno postajamo vlagateljem zanimivi. Uvedli smo
olajšave za nove zaposlitve, za investicije,
spodbude za podjetnike začetnike itd. Če
se bo pokazalo, da imamo v primerjavi z
ostalimi previsoko nadomestilo, ga bom
ustrezno prilagodil. Obstoječih poslovnih con še nismo zapolnili, je pa smiselno pričeti s postopkom pridobivanja
novih, saj jih bomo potrebovali čez 5 do
6 let, po izgradnji hitre ceste.

Idejna zasnova za športno dvorano je
izdelana. Kako boste izvedli ta projekt?
Na potrebe po novi večnamenski športni dvorani, ki bi jo bilo mogoče tudi
tržiti, sam opozarjam že nekaj časa, a
virov v proračunu za to doslej ni bilo. Z
idejno zasnovo sem preveril izvedljivost
podaljška južnega dela obstoječe dvorane. Imamo vlogo zasebnega vlagatelja,
ugotovili smo naš javni interes, imamo
torej osnovo, potrebno bo še natančneje opredeliti kapaciteto in namen nove
dvorane. Pri financiranju je potrebno
vključiti vse državne nepovratne vire, saj
evropskih razpisov za ta namen trenu-

tno ni. Primeren način financiranja bo
uporaba t. i. finančnih instrumentov, ki
so pri nas novost. Slovenija jih vzpostavlja preko Slovenske investicijske banke,
za ta sredstva bomo kandidirali, da bi z
izgradnjo lahko pričeli že drugo leto.

So po vašem mnenju trije novi leseni
vrtci primer dobre ali slabe prakse?
Odlične. Vrtci so sodobni, funkcionalni
in ekonomični. Stari so bili dotrajani in
zdravju škodljivi. Ponosen sem, da mi je
v obdobju pomanjkanja razpisov, varčevalnih ukrepov, brez dodatnega zadolževanja uspelo zagotoviti daleč najboljše
pogoje za otroško varstvo za več desetletij. Na javni razpis za gradnjo vrtcev se
je prijavil sicer le en, a na srečo domač
ponudnik, ki je tudi oddal konkurenčno in ugodno ponudbo, kar je razvidno
iz primerjave cen vrtcev, ki so se takrat
gradili drugod po državi. Z vsem sem
ves čas seznanjal občinske svetnike, ki
so projekt soglasno in z odobravanjem
podprli. Kar trije popolnoma novi, moderni vrtci so nas stali 4,5 milijona evrov,
v prihodnjih 12 letih pa bomo odplačali
še 3,7 milijona evrov. S proračunom tega
ne bi zmogli financirati niti v 15 letih, življenjska doba teh objektov pa je seveda
veliko daljša.

V Slovenj Gradcu je veliko povpraševanja po stanovanjih, ponudba pa
temu ne sledi. Kako povečati ponudbo stanovanj?
Gradnja javnih in proaktivno privabljanje investitorjev v gradnjo tržnih stanovanj sta bili in bosta moji prioriteti. Imamo že odločbo o sofinanciranju bloka
54 neprofitnih javnih stanovanj, ki bodo
kmalu na voljo mladim družinam in
tistim s prednostnega seznama. Zemljišča, primerna za stanovanjsko gradnjo,
smo opredelili v občinskem prostorskem
načrtu (OPN) in sprejeli odloke, ki investitorjem olajšajo pridobivanje gradbenih dovoljenj. Trenutno potekata dve
javni dražbi za takšna zemljišča. Izvajamo postopek sprememb OPN, s katerim
širimo območja stavbnih zemljišč za
individualno gradnjo. Ukrepi, ki jih načrtujem, bodo zagotovo zmanjšali trend
bega mladih in spodbudili zdravo nepremičninsko konkurenčnost.

Kako kadrovsko in strokovno doseči čim boljšo učinkovitost občinske
uprave?
V začetku je bilo kar precej polen, ki sem
jih bil deležen z nepopularnimi prijemi,
kot npr. ukinitev neupravičenih dodatkov na plače, uvedba modrih con tudi za
zaposlene v upravi in javnih ustanovah,
prekinil sem s trošenjem denarja za novoletne zabave ipd. Precej težav sem imel v
uradu za pridobivanje evropskih sredstev,
kjer sem moral postaviti novo vodstvo, v
izogib ponovnim »napakam«, ki so nas
skoraj stale slaba 2 milijona evrov. Uprava
mora dojeti, da so njeni delodajalci občani, ki tudi izvolijo župana. Neetično s
strani uslužbencev pa je oviranje in rušenje aktualnega župana zaradi pripadnosti
političnim strankam ali zaradi osebnih,
tudi finančnih interesov. Od uslužbencev
pričakujem korektnost in strokovnost, z
večino tudi dobro sodelujem. Želel bi si
sicer, da bi bili zaposleni bolj vpeti v dogajanje v našem mestu. S tem bi se približali občanom. Želim tudi, da bi prav vsi
zaposleni občanom pomagali pri iskanju rešitev, ne pa da jih nekateri prav po
birokratsko odslavljajo. V naslednjem
mandatu bom dal več priložnosti domačinom, direktorja ali direktorico uprave
bom poiskal v Slovenj Gradcu, ne bo pa to
politična protiusluga komurkoli, temveč
bo kriterij izbire izključno strokoven, iskal bom poznavalca upravnih in pravnih
postopkov, kadrovskih zadev, osebo torej,
ki bo s svojo strokovnostjo in lokalno
pripadnostjo tudi vzor ostalim zaposlenim ter na voljo občanom kadarkoli, tudi
izven delovnega časa.

Slišali smo očitke, da se v javni upravi in zavodih netransparentno zaposluje?
Res je bilo tako, zato sem kmalu po prihodu na župansko mesto poskrbel, da
smo to spremenili. Sprejeli smo več aktov, ki se nanašajo na vodenje postopka
in izbiro kandidatov za nove zaposlitve,
pravilnike o delovnem času in evidentiranju prisotnosti, preizkusu alkoholiziranosti na delovnem mestu, nadzoru

bolniške odsotnosti in opravljanju zasebne dejavnosti delavcev v občinski upravi.
V mojem mandatu se ni moglo zgoditi,
da bi bil razpis pisan nekomu na kožo. V
primeru Temniker sem se na KPK ovadil
sam, z željo, da se zadeva razčisti. Pred
mojim prihodom so bila politična kadrovanja pogosta praksa, sam pod temi pritiski nisem klonil. Je pa tako, da direktorje javnih zavodov izbiramo preko javnih
razpisov, izberejo jih v svetih zavodov, na
predlog Komisije za volitve in imenovanja jih potrjuje občinski svet, ti organi pa
so povečini sestavljeni iz predstavnikov
političnih strank in je v njih vpliv politike
prevladujoč. Tega ne odobravam, menim
da je strokovnost pomembnejša od politične pripadnosti.

V predvolilni kampanji smo slišali
tudi očitke o različnih lobijih. Res
obstajajo?
Politični nasprotniki so mi očitali povezavo s »hmeljarskim lobijem« in interes za širitev hmeljišč, kar je popoln
nesmisel. Kot župan namreč ne morem
določati, kaj bodo kmetje gojili na svojih
kmetijskih zemljiščih, saj nimam zakonskih podlag. Bom pa skozi postopek
sprememb OPN, ki sem ga sprožil že v
mesecu maju, uvedel varovalni pas med
hmeljišči in strnjenimi naselji. Odredil
sem tudi monitoring, ki je dokazal, da
nas pesticidi zaradi hmelja ne ogrožajo.
Zanimivo pa je, da nihče ne omenja »hotelirskega lobija«, s katerim pa Mestna
občina Slovenj Gradec in Spotur imata
veliko poslovnih vezi. Nočitve naših gostov, pogostitve, najem občinske športne
infrastrukture itd. Vse v redu, dokler so
cene tržne in storitve najema športnih
objektov za potrebe hotelskih gostov dejansko plačane v celoti in v roku. Zaenkrat ne trdim, da niso. Sporno pa je, da
od proračuna in javnih športnih objektov tako zelo odvisno podjetje izdatno
lobira za mojega protikandidata.

Slovenj Gradec je (glede na analizo revije Moje finance) na 33. mestu
med slovenskimi občinami in na 5.
mestu med mestnimi občinami na lestvici »Kje se najbolje živi«. Kako to
komentirate?
Uvrstitev je potrditev, da je naša mestna
občina v dobrem položaju in da je bil v
zadnjem mandatu dosežen izjemen napredek. Omenjena raziskava tudi postavlja na laž tiste, ki trdijo, da nas prehitevajo sosednje občine in da nazadujemo.
Prepričan sem, da bomo z izvedbo projektov, ki jih bom izpeljal, kakovost življenja samo še izboljšali in se na lestvici
uvrstili še višje.

Katere strateške dokumente potrebuje Mestna občina Slovenj Gradec?
OPN, temeljni prostorski in strateški
akt, smo sprejeli lani. Prostorska strategija pa se mora prilagajati razvojnim
izzivom, zato je tak akt potrebno prilagajati. Trenutno tečeta dva postopka:
spremembe in dopolnitve tekstualnega,
strateškega dela; umeščanje južne obvoznice in priključitve na tretjo os ter določitev strateških območij za širitev naselij
(v tem delu uvajamo varovalni pas med
kmetijstvom in strjenimi naselji). Zaradi pridobivanja evropskih sredstev smo
sprejeli Trajnostno urbano strategijo
2014–2020, ki jo bomo kmalu dopolnili
z ukrepi za urbani razvoj in revitalizacijo
degradiranih območij, kar bomo financirali z evropskim denarjem finančne
perspektive 2020–2027.

Delovno mesto župana ne dopušča
veliko prostega časa. Čemu pa ga vi
najraje namenjate?
Res je. Prostega časa praktično ni. Delo,
srečanja in sestanki z občani in krajani,
vožnje v Ljubljano, so moj vsakdanjik.
Nisem nastopač, ki bi hodil po mestu
in se rokoval z ljudmi, raje brez velikega pompa delam za skupnost. Nekateri
mi zato očitajo da sem rezerviran, celo
vzvišen, kar obžalujem. Moja vrata so
bila in bodo vedno odprta za vse. Sicer
pa svoj prosti čas najraje preživljam z
družino in prijatelji. Živim na prečudovitem podeželju, kjer je vedno dovolj
dela, bodisi pri hišnih opravilih, na vrtu
ali v gozdu. Rad imam aktivnosti v naravi, hojo, kolesarjenje, tenis, v tem času
pa se že veselim smučanja, zato je tudi
v mojem interesu, da cesto do bližnjih
smučišč država uredi čimprej.
Maja Nabernik
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vabljali in ne nasprotno. Prednost pri
izvajanju del moramo pri razpisih
malih vrednosti dati domačim izvajalcem, našim obrtnikom, za katere
trdim, da so največji delodajalci v občini, saj zaposlujejo preko 1200 oseb.

Lokalne volitve 2018

Kandidat za župana
Tilen Klugler
-- izgradnjo novih stanovanjskih blokov, ureditev območij za novo individualno zazidavo;
-- spremembe in dopolnitve OPN
(občinski prostorski načrt);
-- intenzivnejše črpanje evropskih
sredstev;
-- večjo avtonomijo vaškim in četrtnim skupnostim;
-- izboljšanje infrastrukture na podeželju;
-- sofinanciranje malih čistilnih naprav;
-- subvencije za spodbujanje razvoja
kmetijstva;
-- centralno otroško igrišče s sanitarijami;
-- vzpodbujanje ostalih muzejskih in
galerijskih vsebin (Perger EXPERIENCE, muzej Štirih kovačev ...);
-- posodobitev in razširitev objektov
za šport in rekreacijo;
-- zagotovitev nemotenega delovanja
gasilskih društev z nakupom opreme, obnovo gasilskih domov in sofinanciranjem izobraževanj.
NADALJUJEMO:
-- s projektom izgradnje zimsko-letnega bazena;
-- z ureditvijo skate parka za mlade;
-- z izgradnjo bloka neprofitnih stanovanj;
-- z razvojem komunalno-cestne infrastrukture;
-- s prizadevanji za 3. razvojno os –
hitro cesto.

T

ilen Klugler, rojen 1976
v Slovenj Gradcu, po
izobrazbi diplomirani upravni organizator, direktor Javnega zavoda
SPOTUR, je svojo poklicno pot leta
2001 začel na Mestni občini Slovenj
Gradec, kjer je opravljal delo vodje
oddelka, pol leta je bil v. d. direktorja občinske uprave. Je oče dveh
otrok, z družino živi v hiši na Legnu.
Kot pojasnjuje v pogovoru, se je za
kandidaturo za župana odločil na
podlagi izkušenj in spodbud s strani
občanov. Meni, da si mestna občina
zasluži župana, ki povezuje. V pogovoru je med drugim nanizal bistvene točke programa, med projekti, ki
bodo izboljšali ponudbo, pa naštel
umestitev hitre ceste, zimsko-letno
kopališče, novo podjetniško cono in
centralno otroško igrišče.
Zakaj ste se odločili za kandidaturo?
Kakšen izziv vidite v županovanju?
Že po srednji tehnični šoli sem se
zavestno odločil, da bom študij nadaljeval na Fakulteti za upravo. Tudi
moja prva zaposlitev je bila ravno na
mestni občini. Z vsemi izkušnjami,
ki sem jih pridobil skozi svojo kariero, pa sem se odločil, da je primeren
trenutek, da prevzamem odgovornost in kandidiram za župana. Prejel sem tudi veliko spodbud s strani
občanov, s katerimi smo v pogovorih
skupaj ugotovili, da si v Slovenj Gradcu želimo sprememb, svežih idej, novih programov in projektov. Želim si
učinkovito občinsko upravo. Po mojem mnenju je Mestna občina Slovenj
Gradec obstala na mestu s številnimi
težavami, ki jih moramo pričeti reševati hitro in učinkovito. Zato je moj
osnovni izziv v županovanju to, da
moramo Slovenj Gradcu podati ugled
in sloves, ga razvijati v sodobno, napredno mestno občino.
To bo mestna občina, ki bo prijazna mladim, da bodo lahko razvijali svoje potenciale, ostali v mestu in
skrbeli za svoje družine, srednji generaciji, ki trenutno ustvarja, bo zagotavljala pogoje, da bodo lahko ustvarjali dodatno vrednost mestu, starejša

generacija in upokojenci pa se bodo
počutili zaželeni in varni.
Kakšnega župana si Mestna občina
Slovenj Gradec zasluži?
Že s svojim sloganom »Povezujem«
sem želel jasno in glasno povedati, da
si Mestna občina Slovenj Gradec zasluži župana, ki povezuje, zna prisluhniti
vsem ljudem in pri svojem delu in pri
razvoju občine upoštevati njihove ideje, mnenja v dobrobit vseh nas in naših
generacij, ki prihajajo. Župana, ki bo
znal povezati sosednje občine in ki bo
znal odpreti marsikatera vrata na ministrstvih v Ljubljani, predvsem pa župana, ki bo delo opravljal strokovno in
pošteno. In nenazadnje župana, ki bo
z novim mandatom pričel združevati
različno misleče v kompaktno celoto
z enostavnim imenom Slovenj Gradec.

Izpostavimo nekaj bistvenih točk
vašega programa ...
Mestna občina Slovenj Gradec za nadaljnji razvoj potrebuje nove pristope.
ZAČENJAMO in NAČRTUJEMO:
-- predlog znižanja NUSZ (nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča) za podjetnike v MO SG;
-- aktivnosti za vzpodbude novim
podjetnikom;
-- postopke prioritetnih povabil pri
izvajanju del domačih izvajalcev;
-- projekt Občanom prijazna občinska uprava;
-- prenovo Tretje OŠ Slovenj Gradec;
-- skrb za osebe s posebnimi potrebami (gibalno ovirane, slepe, gluhe
in naglušne, osebe z motnjo v duševnem razvoju), tako na področju
ureditve prostorov, infrastrukture
kot tudi pri izpolnjevanju novih
programov;
-- pristop k projektu oskrbovanih
stanovanj;
-- poseben poudarek na zdravstvenem in socialnem področju starejših občanov;
-- bolj smiselno ureditev prevoza
otrok v šolo;
-- novo podjetniško cono;

S katerim projektom boste v naslednjem mandatu najbolj spremenili ponudbo v Mestni občini Slovenj
Gradec?
•
•
•
•

Umestitev hitre ceste
Zimsko-letno kopališče
Nova podjetniška cona
Centralno otroško igrišče

Vedno je premalo denarja za gradnjo
in obnovo vseh lokalnih cest. Imate
kakšne rešitve za hitrejšo izvedbo?
Vzdrževanje in obnova cest morata
ostati v občinski javni službi. Le tako
bomo lahko zagotovili nepovratna
sredstva za urejanje podeželja, med
katerimi bo tudi obnova lokalnih
cest. V primeru koncesij bi koncesionar v 15 letih posodobil 35 km novih
cest, res v dveh oz. treh letih, potem
pa bi 15 let le plačevali izvedeno. Ob
sedanji dinamiki pa občina letno obnovi približno 7 km cest, kar pomeni
v 15-letnem obdobju dobrih 100 km
obnovljenih cest.
Z malo iznajdljivosti bomo obnovili čim več komunalne infrastrukture, tudi cestne, preko razpisov z
nepovratnimi sredstvi.

Idejna zasnova za športno dvorano je
izdelana. Kako boste izvedli ta projekt?
Idejno zasnovo je po dolgoletnem neuspešnem prepričevanju občine dal
izdelati Javni zavod Spotur. Športno
dvorano Slovenj Gradec nujno potrebuje, tako za dejavnosti osnovnega
šolstva, športa in prireditev kot tudi
za nadgradnjo športnega turizma.
Naš pristop bo v prvi fazi s prijavami
na razpis Fundacije za šport in ministrstva ter tako s črpanjem nepovratnih sredstev za izgradnjo le-te.
So po vašem mnenju trije novi leseni
vrtci primer dobre ali slabe prakse?
Vrtcev smo lahko zelo veseli. Veselimo se jih tako starši, otroci kot tudi
vzgojitelji, saj smo jih nujno potrebovali. Žal pa je pogodba o načinu
financiranja za občino draga, saj plačujemo visoke stroške obratovanja in
donosa zasebniku, in bi bila zagotovo
možna cenejša varianta s subvencijo
države, ki je bila na razpolago, in z
bančnim kreditom. Zagotovo pa bi
kot dober gospodar z občinskim premoženjem v primeru le ene prijave na
razpis le-tega razveljavil in odprl nov
razpis ter tako z več ponudniki uspel
pridobiti ugodnejšo ceno izvedbe.
V Slovenj Gradcu je veliko povpraševanja po stanovanjih, ponudba pa
temu ne sledi. Kako povečati ponudbo stanovanj?
Občina bo takoj pristopila h gradnji
novega stanovanjskega bloka. Poleg
tega pa bomo spodbujali zasebne investitorje, da pričnejo z gradnjo blokov v naši občini. Pristopili bomo
tudi k odprtju nove cone za individualno stanovanjsko gradnjo. S temi
ukrepi bomo prišli do novih nastanitvenih kapacitet, kar bo pripomoglo,
da bodo družine ostajale in prebivale
v naši občini.
Kako kadrovsko in strokovno doseči čim boljšo učinkovitost občinske
uprave?
V svoj program sem zapisal, da si bom
prizadeval izboljšati servis in kvaliteto dela občinske uprave v dobrobit
občanov. Učinkovitost bomo dosegli
s smiselno reorganizacijo občinske
uprave v smislu postavitve oddelkov
kot tudi z učinkovitejšo porazdelitvijo
del in nalog v okviru javnih zavodov.
Transparentnost delovanja župana
in občinske uprave bom postavil na
prvo mesto, vse informacije o delu
župana in občinske uprave pa bodo
javno dostopne.
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naj bi bili. Če pa ima kandidat podporo določenih političnih strank in neodvisnih list, pa je lahko le ponosen,
saj je nadaljnje delovanje veliko lažje
ob dejstvu, da se usklajujejo že pri
snovanju programa za naslednje mandatno obdobje. Pri vodenju občine
mora župan doseči politični konsenz,
za kar lahko trdim, da mi je uspelo.
Slovenj Gradec je (glede na analizo revije Moje finance) na 33. mestu
med vsemi slovenskimi občinami in
na 5. mestu med mestnimi občinami na lestvici »Kje se najbolje živi«.
Kako to komentirate?
Lega Slovenj Gradca ima velik vpliv
na kvaliteto življenja. Živimo v lepi,
neokrnjeni naravi. Tudi mestno jedro
je lepo urejeno, imamo prečudovito
podeželje. Z majhnimi ukrepi, ki so
zapisani v mojem programu, pa se
zagotovo lahko v letu 2030 uvrstimo
med top 10 občin, in to bo moja vizija
pri vodenju občine.
Katere strateške dokumente potrebuje Mestna občina Slovenj Gradec?
Najpomembnejši strateški dokument
bo plan razvoja vaških in četrtnih
skupnosti. Vsaka občan mora vedeti,
kdaj bomo izvajali kakšno investicijo na njihovem območju. Temu mora
slediti tudi občinski proračun.
Poleg tega pa moramo pristopiti k
snovanju strategije razvoja turizma,
trajnostne urbane strategije, strategije razvoja športa in mladih.
Delovno mesto župana ne dopušča
veliko prostega časa. Čemu ga vi sicer
najraje namenite?
V primeru izvolitve bom delo župana
vzel resno in zavzeto. Vem, da županovanje ne dopušča veliko prostega časa.
Kot sem že večkrat poudaril, sem rad
med našimi prebivalci, s katerimi se
rad družim in jim prisluhnem. Menim,
da so nova svežina, novi veter, poštenost in odprtost tisto, kar si Mestna občina Slovenj Gradec zasluži, predvsem
pa potrebuje za nadaljnji razvoj. Vsi
skupaj bomo lahko razvijali svoje potenciale in se počutili varne in dobrodošle. Ostali prosti čas pa bom najraje
namenil svoji družini, kjer moram kot
dober oče aktivno sodelovati pri odraščanju in vzgoji svojih dveh otrok.
Maja Nabernik

Slovenjgraški Glasnik,
številka 12, leto 7
december 2018

Izpostaviti pa moram tudi namero po
vzpostavitvi kontakta in sodelovanja
z ministrstvi in drugimi državnimi
institucijami, kar je bistveni pogoj za
razvoj infrastrukture in gospodarstva v občini.

ISSN 2232-6456
Izdajatelj:
Mestna občina Slovenj Gradec
Šolska ulica 5
2380 Slovenj Gradec
urednistvo@mo.slovenjgradec.si

Imamo lastno komunalo, ki ima kvalitetne zaposlene in visoke potenciale,
zato verjamem, da lahko naredimo še
veliko več in bolje.

Občina mora postati vitkejša in prožna, hkrati pa mora zaposlovati najboljše kadre, ne glede na njihovo prepričanje oz. pripadnost.

Uredniški odbor
Odgovorna urednica:
Maja Nabernik, tel.: 041 692 895

Ali je naša mestna občina prijazna
do obrtnikov in podjetij? Ali potrebujemo nove poslovne cone?

Slišali smo očitke, da se v javni upravi
in zavodih netransparentno zaposluje?

Po mojem mnenju je Mestna občina
Slovenj Gradec naredila premalo za
privabljanje novih investicij in za širitev obstoječih podjetij. Ena od teh
je zagotovo ureditev nove industrijske
cone, kajti le tako bomo lahko konkurirali na zahtevnem trgu in privabljali
potencialne investitorje, s tem pa zagotavljali nova delovna mesta z dodano vrednostjo. Na področju plačila
komunalnega prispevka načrtujem
subvencioniranje plačil za nova družinska podjetja in podjetja z višjo dodano vrednostjo ter ekološko naravnana podjetja. Dotaknil se bom tudi
nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča, kjer bomo znižali vrednost
točke za podjetnike in s tem le-te pri-

Pri izbiri kadrov delujem popolnoma
transparentno, v skladu z zakonodajo, vedno z objavo javnega poziva za
prosto delovno mesto in opravljenimi
razgovori s kandidati, ki izpolnjujejo
vse pogoje. Razgovor in izkušnje pa
so glavno vodilo pri izbiri kandidata. Poznan pa vam je primer, ki je
bil predstavljen skozi kampanjo o
netransparentnosti zaposlovanja na
Mestni občini Slovenj Gradec v zadnjem mandatu, kar pa nikoli ni bilo
in ne bo moje vodilo za naprej.
V predvolilni kampanji smo slišali
tudi očitke o različnih lobijih. Obstajajo? Kako jih komentirate?
Lobijev ne poznam oz. ne vem, kateri

Naklada: 7300 izvodov

Novinarja:
Ajda Prislan, tel.: 041 441 897
Aljaž Kitak, tel.: 040 471 157
Člani:
Tjaša Borovnik, Peter Cesar,
Lucija Čevnik, Aleš Gangl,
Andrej Golob, Marija Lah,
Benjamin Pirnat, Dušan Stojanovič,
Maja Šavc, Boštjan Temniker,
Viktor Vaupot, Mojca Verhovnik
Lektorici:
Nina Vožič Makuc, Urška Novak
Likovna zasnova in prelom:
Cerdonis, d. o. o.
Tisk:
Tiskarna Grešovnik, d. o. o.
Trženje oglasnega prostora:
Grafične storitve Mkopija
Marjetica Cerjak, s. p.
Glavni trg 51, 2380 Slovenj Gradec
02 884 26 50, 031 420 837
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Lokalne volitve 2018

LISTA MARJANA ŠARCA (LMŠ)

Seznam izvoljenih svetnic in svetnikov

1. SIMON SMOLAK

za sklic občinskega sveta v mandatu 2018–2022
SLOVENJEGRAŠKA LISTA
ZA MESTO IN PODEŽELJE

SOCIALNI DEMOKRATI
(SD)

1. JANEZ POTOČNIK

1. JERNEJA BOŠNIK

DEMOKRATIČNA STRANKA
UPOKOJENCEV SLOVENIJE
(DESUS)

POVEZUJEMO ZA SG! –
NEODVISNA LISTA
1. ZDRAVKO DORNIK

1. NIKOLAJ RUDOLF KOLAR

NOVA SLOVENIJA –
KRŠČANSKI DEMOKRATI
(NSI)
1. ZVONKA MARHAT

2. URŠKA ŠTUMPFL - PREVORČIČ

2. ALBERT KOTNIK

2. Dr. PETER PUNGARTNIK

2. FRANC MURKO

SLOVENSKA LJUDSKA
STRANKA (SLS)
1. PETER CESAR
3. BOŠTJAN RIGELNIK

3. ZDRAVKO KRAJNC
3. DANICA REPAS

SLOVENSKA DEMOKRATSKA
STRANKA (SDS)
1. LEA ČEGOVNIK

4. BRANKO SMRTNIK

STRANKA MODERNEGA
CENTRA (SMC)

4. FRANC PEČOVNIK

LISTA ANDREJA
BREZNIKA

1. SAMO JANUŠKA
2. SILVO GROS

1. ANDREJ BREZNIK

5. VINKO VRČKOVNIK

5. MARTINA ŠISERNIK

2. MARJAN ŽVIKART

Imena strank in list so razvrščena po številu mandatov in abecednem redu,
imena svetnic in svetnikov so razvrščena po abecednem redu v okviru posameznih list in strank.

LISTA BORISA RAJA (LBR)

SLOVENSKA NACIONALNA
STRANKA (SNS)

1. BORIS RAJ

1. HELENA BREZNIK

AK TUALNO
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V Slovenj Gradcu odprli Večgeneracijski center Andeški hram

Druženje, prenos znanja in učenje v
vseh obdobjih življenja
P

rostori Andeškega hrama, kjer imajo svoj sedež koroški rokodelci, so po novem
namenjeni tudi Večgeneracijskemu
centru Andeški hram. Na pobudo
Mocis centra za izobraževanje odraslih in slovenjgraškega zdravstvenega doma je Mestna občina Slovenj
Gradec zagotovila dostopen prostor,
namenjen neformalnemu druženju,
sodelovanju, prenosu znanja in aktivnemu življenju v vseh življenjskih
obdobjih. Obljubljajo pestre aktivnosti in vsebine, ki bodo omogočale
socialno vključevanje vseh generacij.
Oblikovali jih bodo tudi glede na pobude in želje uporabnikov centra.
Namen večgeneracijskega centra je
razvoj medgeneracijskega sodelovanja, spodbujanje vseh generacij h
kakovostnemu preživljanju prostega
časa. »Andeški hram v središču našega mesta je najprimernejša lokacija
za tovrstno dejavnost, rabo prostora
smo uskladili tudi z Rokodelskim
centrom Koroške, njihove dejavnosti se dopolnjujejo. Z zanimivimi in
pestrimi vsebinami bomo skupaj po-

skrbeli, da bo večgeneracijski center
postal kraj srečevanja vseh generacij
v Slovenj Gradcu,« je ob otvoritvi dejal slovenjgraški župan Andrej Čas.
»Center je namenjen prebivalcem
Slovenj Gradca in okoliških občin –
otrokom, mladostnikom, odraslim,
starejšim, posameznikom in družinam, skratka vsem generacijam.
Poudarek je na prepletanju vseh ne
glede na starost, status, narodnost …
Uredili bomo miren kotiček za dojenje in previjanje, zato pričakujemo
mamice in očete z dojenčki. Za čim
boljše delovanje centra in pestrejši
program vabimo tudi prostovoljce
in vse organizacije, društva, zavode
z raznovrstnimi izkušnjami, znanji
in spretnostmi, ki bi želeli sodelovati tako pri oblikovanju kot izvajanju
programov. Dobrodošli vsi, ki vam
je mar, kako bomo v Slovenj Gradcu
gradili skupnost, kako se bomo razumeli, sobivali, si medsebojno pomagali, se učili strpnosti, si prenašali
znanje ter si prisluhnili. Vse to je lahko naš večgeneracijski center,« pravi
Sonja Lakovšek, direktorica Mocisa.
Tudi zdravstveni dom je del izo-

braževanja, del osveščanja prebivalcev o izobraževanju na preventivnem
področju. Zbrane je ob otvoritvi nagovorila Marjeta Vaupot, direktorica
Zdravstvenega doma Slovenj Gradec:
»Pomembno je, da se približamo
lokalnim skupnostim, za kar smo
dobro poskrbeli v našem Centru za
krepitev zdravja Koroška. S tem vstopamo na področje, kjer so programi in svetovanja na voljo tudi izven
osnovne institucije zdravstvenega
doma. Ponosni smo, da sodelujemo v
večgeneracijskem centru, kjer bomo
poskrbeli za številne brezplačne dejavnosti in svetovanja s področja
preventive na področju zdravstva.
S svojim programom bomo uredili
prvo dojilnico za mamice v Koroški
regiji, kjer bodo lahko v miru podojile in previle svoje dojenčke. Program
bomo dopolnili z zdravstvenimi in
socialnimi vsebinami in delovali na
področju preventivnih programov
(kako spremenimo življenjski slog,
tehnike sproščanja …) ter nudili svetovanja tudi takrat, kadar zbolimo.«
Občani so tak center v Slovenj
Gradcu dolgo pričakovali in si ga

želeli. »Pričakovali smo, da Mestna
občina Slovenj Gradec organizira tak
center, saj glede na izkušnje iz drugih občin takšni centri krasno živijo,
delujejo in osrečujejo ljudi. V večji
meri jih sicer obiskujejo starejši, če
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pa bodo programi primerno zastavljeni, bodo vsekakor pritegnili tudi
mlajšo populacijo. Večgeneracijski
centri so v okolju, kjer se življenjska
doba podaljšuje, izjemno pomembni,
saj družba z njimi poskrbi za socialno vključenost in dolgoročno tudi
za zdravje starejših. Naša univerza
bo sodelovala z nekaterimi aktivnostmi, kot člani se bomo z veseljem
vključevali v nov center v Andeškem
hramu,« pravi Nevenka Gutenberger,
vodja programskega odbora Univerze za tretje življenjsko obdobje, ki deluje pod okriljem Mocisa.
Maja Nabernik

Zdravstveni dom Slovenj Gradec

Demenci prijazna točka
K

ot prvi zdravstveni dom na Koroškem je slovenjgraški dom odprl demenci prijazno točko. S tem so
postali osebna institucija, ki bo lahko
usmerjala prebivalce s tovrstnimi težavami, in osrednja točka, kjer bodo
na voljo informacije, kako prepoznati
demenco, kam se obrniti po pomoč.
Zaposleni v Zdravstvenem domu Slovenj Gradec so opravili izobraževanja s tega področja, tako so ustrezno
opremljeni s potrebnimi znanji. »Da
bi ta točka živela in imela nekoga, ki
bi bil prepoznaven, smo se odločili, da
bo vodilna oseba te točke Renata Marošek, ki prihaja iz Centra za krepitev
zdravja Koroška in se ukvarja s preventivnimi programi,« je ob otvoritvi
pojasnila direktorica Zdravstvenega
doma Slovenj Gradec Marjeta Vaupot.
Ob vzpostavljanju tega področja delovanja so se povezali z Domom Hmelina, ki je certificirana organizacija za
širjenje demenci prijaznih točk. Direktorica Doma Hmelina Silva Duler:
»Točke odpiramo zaradi boljše osveščenosti in širjenja demenci prijaznega
okolja. Statistični podatki so zaskrbljujoči. Na svetu vsake tri sekunde nekdo
zboli za boleznijo demenca, zdravila do
danes še ni. Zato je prav, da ustvarjamo

demenci prijazno okolje, kjer se tudi
tisti, ki zbolijo za to hudo boleznijo,
počutijo sprejeto, dobro in varno. Demenca je na nek način še vedno tabu.
Ravno zato smo v našem domu začeli s
projektom, z namenom, da že najmlajše osveščamo o tej bolezni. Da bi otroci
brez predsodkov sprejemali ljudi okoli
sebe in se tudi, ko bodo odrasli, lažje
spoprijemali s to boleznijo.
Demeci prijazna točka je nekaj, kar
bo bistveno izboljšalo ponudbo našega
zdravstvenega doma in tega se lahko v

starajoči se družbi samo veselimo.
Vse, kar storimo na tem področju, da
olajšamo stisko svojcev in bolnikov, je
dobrodošlo,« je ob tej priložnosti dejal
slovenjgraški župan Andrej Čas. Info
točka deluje v medetaži slovenjgraškega zdravstvenega doma, kjer so ob
sredah v dopoldanskem času na voljo
informacije o demenci. V Centru za
krepitev zdravja Koroška pa se na strokovno sodelavko lahko obrnete vsak
dan od ponedeljka do petka.
Maja Nabernik

Novi dodatni programi v Zdravstvenem
domu Slovenj Gradec
Zdravstveni dom Slovenj Gradec sledi svojemu poslanstvu na področju celostne oskrbe pacientov. V letu 2018 so poleg dodatnega tima fizioterapije, ambulante za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti, dodatnih dveh referenčnih
ambulant ter dveh specialistk družinske medicine in specialistke pediatrije
pridobili še dodatne programe, ki imajo dodatno vrednost za prebivalce Mislinjske doline. Dodatno so pridobili 0,5 tima mladinskega zobozdravstva ter
še dodatni tim odrasle ambulante. To pomeni, da bodo z januarjem 2018 odprli novo zobno ambulanto s celotnim timom. Opredeljevati bodo začeli po
novem letu, torej 2. januarja 2018. Enako velja tudi za 0,5 tima mladinskega
zobozdravstva, kjer bodo lahko starši opredelili svoje otroke do 18 let.
Dodatno so pridobili še 0,5 tima dispanzerja za ženske, kjer so že pričeli
z izbiro osebnega ginekologa v III. nadstropju zdravstvenega doma.
Te novosti predstavljajo izboljšanje zdravstvene oskrbe za vse prebivalce
v Mislinjski dolini.

Ob otvoritvi je nastopil otroški pevski zbor Prve osnovne šole Slovenj Gradec.

Splošna bolnišnica Slovenj Gradec

60 let otroškega oddelka
V

isok jubilej je Oddelek za pediatrijo slovenjgraške bolnišnice
obeležil s strokovno-družabnim
srečanjem v Mladinskem centru
Slovenj Gradec, ki se ga je udeležilo okoli 140 strokovnih delavcev
iz drugih slovenskih pediatrični
oddelkov ter zaposleni in nekdanji
zaposleni na pediatričnem oddelku v Slovenj Gradcu. Predstavili
so primere dobrih praks z vidika
kakovostne in varne obravnave ter
med drugim klinične primere iz
vsakdanjega dela.
Oddelek za pediatrijo Splošne bolnišnice Slovenj Gradec zagotavlja
vse potrebne zdravstvene storitve na
sekundarnem nivoju za otroško populacijo in mladino do izpolnjenega 18. leta starosti za Koroško-Šaleško regijo. Osnova dela na oddelku
je splošna pediatrija, neonatologija
ter urgentna obravnava otrok z velikim deležem infekcijskih bolezni. Najpogostejše glavne diagnoze
v zadnjih letih na oddelku so bile:
različna prirojena in perinatalna
obolenja novorojenčkov, črevesne
virusne okužbe, akutni bronhitis/
bronhiolitis, gastritis, bakterijske
pljučnice in okužbe sečil.
Predstojnica pediatričnega oddelka dr. Katarina Rednak Paradiž,
dr. medicine, specialistka pediatrije, pravi, da je velikega pomena za
razvoj oddelka pridobivanje kadra
oziroma pediatrov: »Naša vizija je
ostati visoko strokovno usposo-

bljen oddelek, optimalno organiziran, z možnostjo prilagajanja glede
na potrebe otroške populacije.« S
preselitvijo v nove prostore so pridobili tudi najnovejšo opremo za
zdravstveno oskrbo otrok, tudi s
pomočjo vodilnih v bolnišnici, ki
imajo posluh za njihovo populacijo.
Oddelek so v zadnjih letih tudi kadrovsko okrepili in ga nadgradili na
različnih področjih.
»Oddelek lepo napreduje, začetki pa so bili povsem drugačni, bilo
je malo prostora, po dva sta ležala v
isti postelji, veliko rizika je bilo ob
delu, nismo mogli delati tako pestro in strokovno kot danes. Kljub
pomanjkanju kadra smo delali dobro, z veliko truda in entuziazma,
shajati smo morali tako, kot smo
znali. Pred nastankom pediatričnega oddelka so otroke zdravili na
kirurškem in internem oddelku,« je
ob jubileju povedal prvi predstojnik
oddelka dr. Miloš Lužnik.
Za hospitalizirane otroke ima velik pomen tudi bolnišnična šola, ki
v slovenjgraški splošni bolnišnici deluje že več kot 40 let: »Trudimo se, da
otroci ne pozabijo preveč učne snovi,
sicer pa jim to pomeni tudi sprostitev. Največ delamo na tem, da otroci izgubijo strah pred bolnišničnim
obzidjem, z različnimi delavnicami
poskrbimo, da jim je lepo,« je ob tej
priložnosti povedala bolnišnična
učiteljica Dragica Navodnik.
Maja Nabernik
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Nova cestno-komunalna infrastruktura v Mestni občini Slovenj Gradec

Končane zadnje investicije v letu 2018

Varna šolska pot Krnice: izgradnja pločnika Krnice 2. faza z obnovo ceste v dolžini 450
m in sanacijo plazu. Vrednost investicije: 315.000 €. Izvajalec del: VOC Celje, d. o. o, in
Gradbeništvo Perše, Uroš Perše, s. p.
Cesta Lampret–Blodnjek (G1–Breznik): asfaltiranje ceste v dolžini 80 m. Končna vrednost investicije: 13.016 €. Izvajalec del: TOP-KOP , d. o. o.

Cesta Grajska vas: rekonstrukcija ceste v dolžini 675 m. Izvedli smo tudi del pločnika
in meteorno kanalizacijo. Vrednost investicije: 145.000 €. Izvajalec del: Gotovnik
Štefan, s. p.

Asfaltiranje ceste Kotnik (v Turiški vasi): rekonstrukcija ceste v dolžini 95 m. Vrednost investicije: 21.360 €. Izvajalec del: VOC Celje , d. o. o.

Slovenj Gradec prvak regije
M

estna občina Slovenj Gradec je v analizi revije Moje finance, kjer so na
podlagi statističnih podatkov ugotavljali, kje v Sloveniji se najbolje živi,
osvojila 1. mesto med občinami v Koroški regiji. Vseh 212 slovenskih občin
so na lestvico uvrstili glede na pet glavnih skupin kazalnikov: gospodarstvo,
prebivalstvo, infrastruktura, zdravje in kriminaliteta. Končna ocena, po
kateri se je Mestna občina Slovenj Gradec med vsemi slovenskimi občina
uvrstila na 33. mesto, je sestavljena na podlagi več kot 50 tisoč obdelanih
podatkov. Lestvica Top občine in regijski občinski zmagovalci so objavljeni v
oktobrski števili revije Moje finance.

Uvrstitev

Cesta Šmartno AP–Nadhomec (Tajhter): asfaltiranje ceste v dolžini 230 m. Izvedli smo tudi meteorno kanalizacijo. Končna
vrednost investicije: 43.315 €. Izvajalec del: TOP-KOP, d. o. o.

Domače potenciale predstavili tujim investitorjem

K

onec septembra so se predstavniki
Mestne občine Slovenj Gradec in
Regionalne razvojne agencije Koroška
udeležili mednarodnega srečanja Invest in Slovenia v Luksemburgu, ki so
ga organizirali luksemburška gospodarska zbornica, Slovensko-luksemburški poslovni klub in veleposlaništvo
Slovenije v Bruslju. Korošci so predstavili projekte, ki imajo potencial oziroma so zanimivi za tuje investitorje,
med drugim tudi projekt Mestne občine Slovenj Gradec Jenina, ki je v idejni
zasnovi v okviru 30 hektarjev zemljišča in gozda velik potencial za razvoj
turistično-rekreativnega in wellness
projekta. Izvir termalne vode je primeren tudi za rehabilitacijske programe
zdravilišča.
»Opažamo, da obstaja za zdravstveno obliko turizma in zdravilišč, športni in individualni turizem povečano
povpraševanje v širši regiji med Avstri-

jo, Slovenijo in Hrvaško. Slovenj Gradec je s svojo ugodno lego primeren za
domače in tuje investicije v turizem.
Potencial so prepoznali tudi investitorji, ki so se udeležili srečanja,« je povedal
Mihael Cigler, ki se je v imenu mestne
občine udeležil dogodka v Luksemburgu.
Mestna občina Slovenj Gradec
oglašuje lokacijo za turistična vlaganja z neposrednimi kontakti z
investitorji, preko mednarodnih nepremičninskih portalov in z nastopi
na nepremičninskih sejmih. To vlogo pa so zaupali lobistični pisarni iz
Londona, ki jo vodi Mihael Cigler. V
njegovem spremstvu je Slovenj Gradec oktobra obiskal britanski podjetnik Kent Walwin, znan po tem, da
želi na Velenjskem jezeru izgraditi
hotel na vodi.
Projekt Jenina so predstavili tudi
na sejmu EXPO Real v Münchnu, ki

je potekal med 7. in 10. oktobrom. Na
sejmu se predstavlja vedno več podjetij, mest in regij, letos kar 2095. Koroški predstavniki so se pogovarjali s
potencialnimi investitorji v hotelske
nastavitve, gradbenimi, logističnimi
podjetji, bankami in gospodarskimi zbornicami. »Investitorjem smo
predstavili objektivno sliko glede
ugodne situacije za investiranje v
našo regijo. Pogovori so obrodili prve
sadove, saj že poteka izmenjava projektov, finančnih projekcij in vabil v
našo regijo. Projekt Jenina se je izkazal za zanimivega in kot potencialna
možnost za družinski rekreativni,
športni in zdravstveni turizem,« pojasnjuje Cigler. Nazadnje so se udeležili tudi dogodka East Slovenia
Investment Compass, kjer je konec
oktobra 83 udeležencev izmenjalo
ideje in projekte za potencialne investicije. (MN)

1.
2.
3
4
5
6
7
8
9
10
13
17
18
25

Občina
Cerklje na Gorenjskem
Žiri
Gorenja vas - Poljane
Železniki
Šenčur
Lukovica
Komenda
Naklo
Logatec
Škofja Loka
Novo mesto
Ljubljana
Kranj
Koper

Prebivalstvo
7.619
4.871
7.541
6.709
8.592
5.799
6.192
5.377
13.976
22.919
36.533
289.518
55.950
51.794

Regija
Gorenjska
Gorenjska
Gorenjska
Gorenjska
Gorenjska
Osrednjeslovenska
Osrednjeslovenska
Gorenjska
Osrednjeslovenska
Gorenjska
Jugovzhodna Slovenija
Osrednjeslovenska
Gorenjska
Obalno-kraška

33

Slovenj Gradec

16.525

Koroška

45
46
47
54
56
66
69
72
81
85
90
107
109
110
146
153
176

Nova Gorica
Ravne na Koroškem
Velenje
Celje
Vuzenica
Mežica
Radlje ob Dravi
Črna na Koroškem
Muta
Dravograd
Ptuj
Murska Sobota
Prevalje
Maribor
Mislinja
Podvelka
Ribnica na Pohorju

31.638
11.253
32.802
49.377
2.685
3.541
6.191
3.314
3.382
8.799
23.162
18.734
6.797
110.871
4.557
2.358
1.148

Goriška
Koroška
Savinjska
Savinjska
Koroška
Koroška
Koroška
Koroška
Koroška
Koroška
Podravska
Pomurska
Koroška
Podravska
Koroška
Koroška
Koroška
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Katere bodo najpomembnejše
naloge naslednjega mandata?
Tako kot v tem mandatu bo tudi v naslednjem program usmerjen k
ciljem za zdravo, privlačno, konkurenčno in varno bivalno okolje.
Največja pozornost bo namenjena izvedbi evropskih projektov:
1. zimsko-letni bazen, skate poligon,
2. stanovanja,
3. kolesarsko omrežje,
4. mestno jedro,
5. cestne povezave poslovne cone Mesto, Ozare in Pameče ter
6. ultra filtracija vodnega vira in širitev vodovodov.

Ostale naloge, za katere ocenjujem, da so izvedljive:

1. investicije v obnovo in novogradnja lokalnih cest,
2. dokončanje kanalizacijskega omrežja,
3. razširitev športne hale z večnamensko dvorano,
4. druga faza glasbene šole (koncertna dvorana),
5. prenova 3. OŠ,
6. športna in otroška igrišča v vaških jedrih Pameče, Podgorje, Šmartno,
dom Razbor (financiranje LAS),
7. bivalna enota za starejše osebe z motnjami v dušenem razvoju (v
upravljanje CUDV Črna),
8. prenova odra kulturnega doma,
9. energetska sanacija zdravstvenega doma in stavbe na Gosposvetski 2.

Manjši projekti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

obnova KGLU,
širitev knjižnice,
obnova Osnovne šole Podgorje,
obnova spodnjih prostorov vrtca v enoti Maistrova,
muzej Štirih kovačev,
depoji KGLU in KPM,
rezidenčni atelje Pečko,
spomenik Pečku ob 100. obletnici rojstva,
center kreativnih dejavnosti,
center ljubiteljske kulture Stari trg,
izgradnja podhoda na Celjski cesti.
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ANDREJ ČAS
z izkušnjami
za mesto in za vas

Spoštovane občanke, spoštovani
občani, drage volivke, dragi volivci!
Za vašo podporo v prvem krogu županskih volitev
se vam iskreno zahvaljujem.
Napredek in razvoj nista samoumevna.
Dosegljiva sta le s pomočjo vseh nas, ki imamo
Slovenj Gradec radi in ga spoštujemo. Projekte, ki
sem jih zastavil, želim tudi izpeljati, zato bom svoje
izkušnje, vizijo, znanje in preudarnost še naprej
usmerjal v naše skupno dobro.
Naj vas pri oddaji glasu vodijo pokončnost, zrelost, suverenost in
pravičnost, predvsem pa modrost resne in prave odločitve.
Ker šteje prav vsak glas, vas vljudno vabim, da se drugega kroga volitev
udeležite v čim večjem številu. Odgovorno, dostojanstveno in preudarno še
prihodnja štiri leta. Za napredek skupnosti! Za napredek vseh nas!

Hvala za vaš glas, za vaše zaupanje.
Andrej Čas,
župan

Odgovorno, dostojanstveno in preudarno
še prihodnja štiri leta. Za napredek skupnosti!
Za napredek vseh nas!
Naročnik oglasa Andrej Čas

Gremo v mesto – zgodbe našega mesta

Urica, urarstvo in ključi:
Pridejo tudi na dom

V

majhni urarski delavnici Urica, urarstvo in
ključi deluje druga generacija v družini, obrt namreč nadaljuje Matej Nabernik. Leta 1990 je Urico ustanovil
in tako začel z urarstvom njegov oče
Dušan Nabernik najprej v Dravogradu, kjer je deloval na dveh različnih
lokacijah. Od tam se je preselil v Slovenj Gradec v lokal na Glavnem trgu
3, danes pa Urica obratuje na Glavnem trgu 2.
Že nekaj generacij Slovenjgradčanov
se na Glavnem trgu lahko ustavlja v
majhnem, lično urejenem lokalu Urica, kjer tudi popravljajo ure, te nepogrešljive spremljevalke vsakogar. Ko
vstopiš, najprej opaziš vitrine, polne
uric in ur, takšnih in drugačnih, in
kar potegnejo te v nostalgično vzduš-

je preddigitalne dobe, ki pričara urno
tiktakanje, kar eno čez drugo kot v
kakšni pravljici. Čaroben pomen ima
tudi ključ in tudi te ti lahko izdela Matej Nabernik, nosilec podjetja NABE,
katerega poslovna enota je Urica,
urarstvo in ključi.
Matej kot urar popravlja vse vrste
ur, tako mehanske kot tudi z baterijskimi mehanizmi. Gre za ročne, žepne, stenske, namizne ure, šahovske
ure in vse ostale vrste ur, pač popravlja mehanizme, opravlja menjave stekel in menjave in popravila pasov na
ročnih urah. Ure tudi prodaja in ima
zelo pestro ponudbo vseh vrst, ročnih
za odrasle, mladino in tudi tiste najmlajše, pa žepne ure, stenske, budilke.
»Seveda mora urar iti v korak s sodobnostjo, saj se vseskozi pojavljajo
nove tehnologije izdelave ur. Udeležu-

je se izobraževanj, se samoizobražuje,
veliko znanja pa si izmenjajo tudi sami
urarji med seboj,« pove Matej Nabernik in doda, da mora biti urar zelo
dobro strokovno podkovan, saj mora
poznati principe delovanja različnih
vrst mehanizmov. Skratka, mora biti
zelo potrpežljiv in natančen.
»Včasih je obstajala urarska šola, ki
pa je zaradi premajhnega zanimanja
žal ni več. Obstajajo razna izobraževanja in tečaji, kjer si urar lahko pridobi določena znanja. Mladi urarji
si lahko največ znanja pridobijo od
starih mojstrov in s prakso pri njih.
Dober urar je tisti, ki reši vse ali vsaj
večino problemov, s katerimi se glede
ur nanj obrnejo stranke. Da so stranke z njegovimi storitvami zadovoljne,«
še pojasni.
Urica, urarstvo in ključi pa ni samo
urarska delavnica. Izdelujejo tudi vse
vrste ključev, tudi kodirne avtomobilske. Poleg tega nudijo pestro izbiro
cilindričnih vložkov, ključavnic, večtočkovnih sistemov zapiranja, pravzaprav vse, kar stranke potrebujejo,
da lahko varno zaklenejo svoja vrata.
So pooblaščeni serviser za priznani
znamki Dom-Titan in Winkhaus. V
Urici lahko najdete kljuke, zapirala in
ostali ključavničarski material, nudijo
sisteme zaklepanja na generalni ključ v
mnogo različnih profilih cilindričnih
vložkov, kar je še posebej primerno za
poslovne in večstanovanjske objekte. Kupljeno pridejo tudi montirat na
dom stranke. In če imajo stranke težave z zaklepanjem vrat, je tudi za rešitev tega Urica pravi naslov. Izdelujejo
tudi kopije daljincev za dvižna vrata,

zapornice in podobno. Imajo pa tudi
zelo pestro izbiro unikatnega nakita.
Matej dela sam, a mu večkrat pri zahtevnejših popravilih s svojimi nasveti
na pomoč priskoči oče.
Očetovo delavnico je prevzel zaradi pomanjkanja delovnih mest v poklicu, za katerega se je izšolal, in zaradi zavedanja, da bi bila z upokojitvijo
očeta velika škoda opustiti očetovo
obrt. Po izobrazbi je univerzitetni diplomirani kulturolog, po opravljeni
diplomi je nekaj časa delal v JZ Spotur na področju športnih programov,
nekaj več kot leto je bil tudi uspešen
vodja Mladinskega kulturnega centra Slovenj Gradec. Nato se je odločil,
da prevzame očetovo obrt z lokalom
na Glavnem trgu, po naključju obrnjenim na prisojno stran ulice. Zato
mu sonce uniči vse izložbene artikle.
»Zato izložba v našem primeru ni
ravno pravi odraz naše delavnice in
prodajalne. Več pozornosti namenjamo urejenosti prodajalne in pestrosti
ponudbe, ki jo nudimo našim strankam. Čeprav je izložba tudi urejena,«
spregovori še o delavnici in prostoru
za stranke, kjer je bila pred Urico ena
od slovenjgraških optik.
»Delovanje v starem mestnem jedru
ima zagotovo svoje prednosti, še več pa
ima slabosti,« meni Matej: »Žal naše
mestno jedro ni urejeno po sistemu, ki
bi pritegnil veliko število obiskovalcev.
Ena glavnih ovir sta zagotovo pomanjkanje parkirnih mest v bližini in plačilo vhoda v mesto jedro. To žal mnogo
potencialnih strank zagotovo odvrne
od obiska naše delavnice.« A vendar
Urica vztraja v starem mestnem jedru
Slovenj Gradca, ker so tu prisotni vse
od selitve očetove dejavnosti iz Dravograda v Slovenj Gradec in so stranke

Matej Nabernik
(foto Ajda Prislan)

njihove lokacije navajene. Za izboljšanje poslovnega delovanja občanov v
starem mestnem jedru Matej Nabernik
predlaga ureditev prometnega sistema in zagotovitev dodatnih parkirnih
mest, da bi bilo mestno jedro dostopnejše in prijaznejše za obiskovalce. »V
obstoječem sistemu bi bilo dobro, da bi
lahko mi, ki imamo delavnice, trgovine in druge poslovalnice v mestnem
jedru, našim strankam dali kupon za
brezplačen prehod zapornic,« še omeni
zanimivo možnost.
Matej je tudi velik ljubitelj športa,
predvsem rokometa. Do nedavnega
je bil zelo aktivno vpet v delovanje
Rokometnega kluba Slovenj Gradec
2011. »Štiri leta sem bil predsednik,
štiri leta tudi trener mlajših selekcij.
Na Koroškem radiu pripravljam športne novice, rokometno oddajo in podobno. Sicer pa je v mojem življenju
najpomembnejša moja družina, moja
dva otroka, s katerima si želim kvalitetno preživeti čim več svojega časa,«
še pove o sebi.
Ajda Prislan
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Praznik vaških skupnosti Legen, Šmartno in Turiška vas

Martinovi dnevi 2018
V

zdušje na letošnjih Martinovih dnevih, večdnevnem praznovanju treh vaških skupnosti Mestne občine Slovenj Gradec,
katerih prebivalci se tako v osnovno
šolo kot nadžupnijsko cerkev svetega
Martina stekajo v vas Šmartno, je bilo
zaradi toplega in sončnega vremena,
kot ga v tem času že dolgo ne pomnimo, še bolj razigrano in veselo. Na
osrednji prireditvi ob prazniku, na
kateri je med drugim Moški pevski
zbor Šmartno pod vodstvom Janeza
Koleriča zapel šmarško himno, so
petim zaslužnim krajanom podelili
priznanja vaških skupnosti.
Sončna sobota je na plano privabila
številne družine z majhnimi otroki,
ki so napolnile dvorano šmarškega
gasilskega doma in aktivno spremljale prisrčno lutkovno predstavo domačega Nosko teatra Čarobna skrinjica.
Pestrost sobotnega martinovega dogajanja v Šmartnu je potrdila tudi
dobro obiskana martinova tržnica, ki
je poleg domačih dobrot in ročnih iz-

delkov okoliških kmetij in proizvajalcev na seneni oder pod šotor povabila
tudi otroke iz vrtca Leseni škrat, ki so
ubrano zapeli s svojimi vzgojiteljicami. S svojimi izdelki je sodeloval tudi
center Ozara iz Slovenj Gradca, organizatorice tržnice, članice Turistično olepševalnega društva Šmartno z
Marijo Lužnik na čelu pa so poskrbele
tudi, da je iz šotora omamno dišalo po
»domači kuhani košti«. Gospodinje iz
Turistično- športnega društva Vedrin,
Turističnega društva (TD) Legen in
Društva kmetic Mislinjske doline so
ob svojih stojnicah pražile krompir,
vsaka skupina na svoj prepričljiv način. Kmetice na primer pražen krompir z jurčki in pražen krompir s trdo
kuhanimi jajčki, hkrati so ponujale še
domače likerje, pecivo in suho sadje.
Na eni od stojnic se je dogajala letošnja novost tržnice – Šmarški likof,
na katerem so ponujali več vrst piva,
med njimi mlada piva okoliških malih
pivovarjev.
Ves dan in tudi večino dni vključno z martinovo nedeljo je dogajanje v
šmarškem gasilskem domu spremlja-

la razstava ročnih del članic Društva
upokojenk Šmartno, katerega predsednica je Mojca Zdovc. S svojimi izdelki so se jim pridružili tudi otroci
in vzgojiteljice iz šmarškega vrtca
Leseni škrat. Ti so najrazburljivejše
doživetje na Martinovih dnevih doživeli na pohodu, ko je vas že dobro
prekrila tema, na katerem so svetili s
svojimi v vrtcu izdelanimi steklenimi
lampiončki.
Naslednji dan so bili prvošolčki
sprejeti v šolsko skupnost, šolarji pa
so si priredili tudi Šmartinčkovanje.
Športniki in rekreativci, tudi tisti priložnostni, so se udeležili več športnih
prireditev. V soboto so se na turnirju
v odbojki pomerile najprej ženske,
popoldne še moški, v dneh prej sta
bila dvoranski turnir v malem nogometu in v Gasilskem domu Golavabuka v Tomaški vasi šahovski turnir
za krajane treh praznujočih vaških
skupnosti. Martinovi dnevi so se začeli v torek s košarkarskim turnirjem
trojk v telovadnici šmarške osnovne
šole in v organizaciji Športnega društva Šmartno. Zmagala je ekipa Finski, ki se je v finalu pomerila z ekipo
Sele-Vrhe, ekipa 3M je bila tretja.
Za svetlo bodočnost najpomembnejši sta bili slavnostni predaji svojemu
namenu novoasfaltiranih odsekov
cest Breznik in Tajhtar, obe cesti na
območju Vaške skupnosti (VS) Šmartno. Težko pričakovano dokončanje
ceste s prepotrebnim pločnikom na

zahtevnem terenu Krnic pa je prestavljeno v naslednjo pomlad.
Na samem prerezu traka na cesti
Tajhtar je zadovoljstvo izrazil tudi
župan Mestne občine Slovenj Gradec
Andrej Čas in pojasnil stanje na tretji, še nedokončani občinski investiciji na območju Šmartno–Legen, na
krniškem klancu. »Šmarčani na Martinovih dnevih pobirajo jesenske pridelke, danes smo odprli najprej odsek
ceste proti Brezniku, nato še cesto na
Tajhtarjev breg. Cesta iz Šmartna čez
Krnice na Legen je trenutno še v izvajanju, zaradi neintenzivnega dela
gradbincev v septembru. A bo zelo
kmalu položen grobi asfalt. Zdaj ne
želimo zaključiti s finim asfaltom, ker
se na tem izredno zahtevnem terenu
lahko pokažejo določena posedanja.
Zato bi cesto zaključili spomladi,
pešpot in prevoznost za vozila pa bosta zagotovljeni že kmalu.
Poleg krajših odsekov cest je bilo
letos v Šmartnu veliko narejenega na
kanalizacijskem omrežju. Kar se mi zdi
tudi zelo pomembno za tiste, ki imajo
težave s svojimi hišnimi greznicami,«
je še povedal župan in poudaril, da so
najučinkovitejši kontrolorji izvajanj del
na (občinskih)investicijah ravno okoliški prebivalci, kar pomeni posredno
tudi poziv občanom k nadzoru posegov in gradenj, ki so še v teku.
Na Legnu se je že tradicionalno zgodila odmevna glasbena prireditev,
že 23. Srečanje ljudskih godcev in
pevcev v organizaciji TD Legen in
s sodelovanjem VS Legen. »Letos je
bil na srečanju osrednji ansambel
Rompompom, ki je pred leti prvič
javno nastopil ravno na naši prireditvi, zato je zaigral več skladb. Vse
ostale skupine, tako godci kot tudi
pevke, pa so imele po dve točki. Na

našo prireditev prihajajo ansambli
in pevci iz Vitanja, Mislinje, okolice
Slovenj Gradca, Dravograda, Radelj,
Ribnice na Pohorju, Vuhreda in s
Prevalj,« je povedal predsednik TD
Legen Branko Podgoršek in dodal,
da je bilo vzdušje na prireditvi sproščeno, zadovoljnih je bilo vseh 67 nastopajočih, še posebej pa gledalci, ki
so dodobra napolnili dvorano. Zato
v društvu že razmišljajo o naslednji
prireditvi, ki bo 9. novembra 2019.
Turistično olepševalno društvo Šmartno je že prvi dan Martinovih dni
v avli osnovne šole odprlo razstavo
likovnih del domačinke Brede Pritržnik Kaj počnem, kadar mož v službi
porabi vse besede. Avtorica je na ogled
postavila svoje keramične in tekstilne
izdelke, obiskovalce odprtja razstave
je razvajala tudi s svojo čokolado, ki jo
naredi doma.
V gasilskem domu v Tomaški vasi
je bila na ogled razstava ročnih del
prebivalcev VS Turiška vas, svoje fotografije je razstavljala tudi Martina Kolar, »lovilka prekrasnih prizorov iz narave«. Kot že vrsto Martinovih dni v
preteklih letih pa sta Turistično-športno društvo Vedrin in VS Turiška vas
v goste na oder tega istega gasilskega
doma povabila igralsko skupino Kulturnega društva Šmiklavž z letos aktualno predstavo Vaja zbora.
Vrhunec je bil seveda na samo martinovo nedeljo, ko goduje sv. Martin,
za časa svojega življenja znan po izredni dobroti in skromnosti, zato je bila
v nadžupnijski cerkvi svetega Martina
slovesna maša. Med družabnim srečanjem, ko so zbrani pokušali »kislo
župo« domačih gospodinj, je v prireditvenem šotoru igral Pihalni orkester
Slovenj Gradec.
Ajda Prislan

Vzdušje na predstavi Nosko teatra Čarobna skrinjica je bilo tako veselo, da se je
predstava skorajda spremenila v interaktivno.

Martinova tržnica

Ljudski godci na Legnu
(foto Jožica Podgrajšek)

Novoasfaltirani 1800-metrski odsek ceste Tajhtar je zelo pomemben tudi kot že dolgo časa zaželena protiprašna zaščita; novo
pridobitev je blagoslovil župnik in dekan Franc Linasi.

Na košarkarskih tekmah trojk so igralce vzpodbujali tudi najmlajši navijači.
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V prvem krogu smo skupaj napisali dobro zgodbo. Vsak vaš
glas mi veliko pomeni, saj se zavedam, da na tej poti uspeha
za Slovenj Gradec nisem sam.
Zato vas ponovno vabim na volišča v nedeljo,
2. decembra 2018, in vas pozivam, da obkrožite
številko 1 za Tilna Kluglerja, ki povezuje in nadaljuje
pošteno do konca.

TI L EN K LUG LER
Tilen Klugler

Pošteno do konca!

tilenklugler

S podporo

za SG !

oglas-SG-lasniK-2KROG-5.indd 1

Priznanja treh vaških skupnosti 2018
Franc Hrastelj,
priznanje Vaške
skupnosti Legen

Franc Hrastelj, uspešen samostojni
podjetnik, je priznanje prejel za dolgoletno, aktivno in požrtvovalno delo
v več društvih v kraju kot član ali z
vodstveno funkcijo: Folklorna skupina Rej Šmartno, Turistično društvo
Legen, Prostovoljno gasilsko društvo
Legen, kjer je trenutno predsednik
komisije za delo z veterani in član tekmovalne desetine veteranov, s katero
je na občinskih tekmovanjih štirikrat
zaporedoma dosegel prvo mesto.

Daplast, d. o. o.,
priznanje Vaške
skupnosti Legen

Podjetje Daplast je na gospodarskem
področju prisotno že od leta 1972, ko je
Anton Kamenik kot samostojni podjetnik pričel z izdelavo drobnih izdelkov

iz plastičnih mas. S širitvijo v družbo z
omejeno odgovornostjo ali d. o. o. so zaposlili tudi nove delavce, trenutno jih je
zaposlenih 20. Podjetje je poznano tudi
kot donator različnim društvom, organizacijam in klubom ter tako pomaga
pri njihovem delovanju in razvoju.

lo pritegniti okoli 40 prostovoljcev, ki
so v času izgradnje opravili kar 1500
ur prostovoljnega dela. Hkrati so bili
prenovljeni igrišče za tenis, brunarica
športnega društva ter okolica teh igrišč.
Športno društvo Šmartno je s svojimi
aktivnostmi v letu 2018 prikazalo, da
v kraju obstaja potreba po vsebinah, ki
združujejo krajane, ter pripravljenost
krajanov za delo v skupno dobro.

Športno društvo
Šmartno,
Irena Kotnik,
priznanje Vaške
skupnosti Šmartno

Športno društvo Šmartno že od ustanovitve leta 1976 združuje športnike
iz kraja in okolice. Za svoje člane organizira športno-rekreativne dejavnosti,
za kraj pa upravlja športne objekte in
organizira športne in druge prireditve. Uspešnost njegovega delovanja se
kaže v številu članov društva, ki iz leta
v leto raste in je že preseglo številko
200. Letos je društvo na dolgoletno željo članov pristopilo k izgradnji igrišča
za odbojko na mivki in k delu je uspe-

priznanje Vaške
skupnosti Turiška vas
Irena Kotnik je že kot najstnica veliko
časa preživela v naravi s taborniki in
se učila veščin preživetja v naravi, pravilnega ravnanja z rastlinami, živalmi,
predvsem pa, da je potrebno naravo
ohraniti čisto in lepo tudi za naše zanamce. Svoje znanje je kot vodnica prenašala na mlajše. Kasneje se je vključila
v Prostovoljno gasilsko društvo Golavabuka, kjer je aktivna na več področjih, od leta 1993 opravlja tudi tajniške
posle (tajnica je bila tudi pri regijskem
svetu Gasilskih zvez Koroške regije).
Največ se je ukvarjala z mladimi in
prenašala svoje znanje nanje.
Leta 2011 je bila med ustanovnimi
člani Turistično-športnega društva
Vedrin, kjer je še sedaj zelo aktivna. S
svojim delom pripomore k večji prepoznavnosti naših krajev, k večji urejenosti domačega kraja in dokazuje, da se
lahko s skupnimi močmi naredi veliko.

Metoda Vranjek,
priznanje Vaške
skupnosti Turiška vas

Dobitniki priznanj treh vaških skupnosti: z leve Franc Hrastelj, Irena Kotnik, Metoda
Vranjek in Borut Kac, predsednik Športnega društva Šmartno.

Metoda Vranjek, zaposlena na Lesarski šoli Maribor kot predavateljica na
višji strokovni šoli, že od najstniških
let dalje sodeluje v Kulturnem društvu
Šmartno, kasneje se je včlanila tudi v

Prostovoljno gasilsko društvo Turiška
vas. Med mnogimi aktivnostmi med
gasilci je opravila tudi tečaj za višjo
strokovno svetovalko, do leta 2013 pa
še specialnosti za predavateljico, vodjo

22. 11. 18 14:06

članic in informatičarko. Vsa leta je aktivno pomagala pri vzgoji mladih gasilskih kadrov in z možem sta bila dolga
leta gonilna sila društva. Za zasluge je
prejela različna priznanja. (AP)

Sprehod ob mestnem obzidju
P
o nekajmesečnem poletnem premoru smo prvo novembrsko soboto v Koroškem pokrajinskem muzeju izvedli letošnji peti brezplačen
sprehod. Zanimanje za tokratni sprehod je bilo izjemno. Zabeležili smo
preko 150 sprehajalcev, od katerih je
bila večina članov Društva invalidov
Slovenj Gradec in Društva upokojencev Slovenj Gradec. Skozi jesensko
obarvano mesto smo se zaradi velikega števila obiskovalcev sprehodili v
dveh skupinah.
Podjetniški center Slovenj Gradec
oziroma koroški rokodelci, ki delujejo pod njegovim okriljem, so ponovno poskrbeli za odlično pogostitev.
V Andeškem hramu, kjer se nahaja
center koroških rokodelcev, so sprehajalce postregli s pecivom in toplimi napitki. Vse to je pripravila Katja Gornjec. V Rokodelskem centru

Koroške so si sprehajalci pogledali
tudi njihovo stalno razstavo. V atriju Andeškega hrama so trenutno na
ogled postavljene steklene skulpture
Matijaža Gostečnika in obiskovalci
so lahko prisluhnili avtorju razstave,
ki je predstavljal svoje ustvarjanje.
Obiskal nas je tudi Adi Smolar, ki
je Meškovi bukvarni daroval nekaj
svojih zadnjih zgoščenk, za katere
so lahko obiskovalci bukvarni podarili simbolični prispevek. Zuhra
Horvat je predstavila koncept delovanja bukvarne, njeno notranjost,
obiskovalci pa so se imeli možnost
tudi včlaniti.
Sobotno dopoldne je zaradi pestrega dogajanja kar prehitro minilo.
Če vas zanima spoznavanje mestne
zgodovine, vas vabim na naslednji
sprehod – 1. decembra.
Nataša Škorjanc
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Izvajanje zimske službe

z uporabo zimske opreme vozil. Na odsekih cest z vzdolžnim naklonom nad
10 % se šteje, da je prevoznost zagotovljena, tudi če je promet možen samo z
uporabo snežnih verig.
Kljub trudu, ki ga vlagamo v izvajanje zimske službe, da čim prej zagotovimo prevoznost cest in prometno
varnost, vse uporabnike obveščamo,
da se v zimskih razmerah na pot odpravijo pravočasno oz. prej, da imajo
pri sebi vso potrebno zimsko opremo
ter da v času izrednih zimskih razmer
še enkrat presodijo o nujnosti poti oz.
jo prestavijo na primernejši čas.

Zabojniki s soljo za
dodatno posipanje cest
in pločnikov
Na območjih cest z večjimi klanci in

pločnikov, kjer je velika možnost poledice, so postavljeni zabojniki s soljo
za preventivni posip. Namenjeni so
predvsem občanom, da si lahko sami
še dodatno zagotovijo večjo varnost
na teh odsekih cestišč in pločnikov.

Zimska služba v
številkah
V okviru izvajanja zimske službe skupno vzdržujemo v občinah Slovenj
Gradec in Mislinja preko:
• 230 km asfaltnih lokalnih cest in
javnih poti,
• 155 km makadamskih lokalnih
cest in javnih poti,
• 25 km kolesarskih stez in pešpoti,
• 455 km gozdnih cest.
Teja Račnik

Menjava vročevodnega kotla

V

Z

imska služba obsega
sklop dejavnosti in opravil, potrebnih za zagotavljanje prevoznosti cest in varnega prometa v zimskih razmerah, in je ena od težjih
nalog vzdrževanja javnih cest. Zimsko obdobje formalno traja od 15.
novembra tekočega leta do 15. marca naslednjega leta. V tem času izvajamo vse aktivnosti zimske službe:
pripravljenost, dežurstvo, zimski
pregled cest, preventivno posipanje,
strojno in ročno posipanje, strojno
in ročno odstranjevanje snega.
Priprave na zimsko službo začnemo
že veliko prej, z izdelavo programa
izvajanja zimske službe, pravočasno
je potrebno zagotoviti zadostno količino posipnih sredstev, opremiti
ceste z ustrezno zimsko signalizacijo
in opremo ter pripraviti stroje in specialno zimsko opremo oz. mehanizacijo. Del zimske službe, predvsem
pluženje lokalnih cest, javnih poti,
javnih površin in gozdnih cest, izvajamo s kooperanti, ki smo jih izbrali
na podlagi javnega naročila.
Kljub vsemu pa bi na tem mestu
izpostavili, da zimska prevoznost
cest ne pomeni, da so ceste popolnoma kopne in prevozne kot v drugih

letnih časih, v času sneženja je namreč nemogoče pričakovati, da bodo
v vsakem trenutku vse ceste dosledno
očiščene. Tudi vsa vozila morajo biti
v tem času opremljena z ustrezno
zimsko opremo, za tovorna vozila s
priklopniki in vozila, ki prevažajo
nevarne snovi, pa lahko velja v času
sneženja po določilih veljavnih predpisov tudi prepoved vožnje oziroma
obvezno izločanje iz prometa.

Prednostni razredi
vzdrževanja cest
Vzdrževanje prevoznosti posameznih
cest in dostopnosti v zimskih razmerah je določeno s prednostnimi razredi, v katere so ceste in druge prometne
površine razvrščene glede na kategorijo, gostoto in strukturo prometa,
geografsko-klimatske razmere in krajevne potrebe. V skladu s Pravilnikom
o rednem vzdrževanju javnih cest je
sedem prednostnih razredov.
V I. prednostni razred spadajo avtoceste in hitre ceste, ki morajo biti prevozne 24 ur, v času močnega sneženja
pa morata biti zagotovljena prevoznost
vsaj enega prometnega pasu in dovozov k večjim parkiriščem. V II. pred-

nostni razred spadajo glavne ceste,
glavne mestne ceste in pomembnejše
regionalne ceste, ki morajo biti prevozne od 5. do 22. ure, v času sneženja in
močnega sneženja so dovoljeni zastoji
do dveh ur. Ceste, ki jih vzdržuje Komunala Slovenj Gradec, spadajo v III.
do VI. prednostni razred regionalnih
in lokalnih cest, javnih poti, parkirišč
in površin za pešce, ki morajo biti prevozne od 5. oz. 7. do 20. ure, v času sneženja pa so dovoljeni zastoji do dveh ur,
predvsem med 20. uro zvečer in 5. oz.
7. uro zjutraj. V VII. prednostni razred
pa spadajo ceste in kolesarske povezave, ki se v zimskih razmerah zaprejo.
Po vsakem pluženju snega očistimo križišča in uredimo razširitve,
očistimo pločnike in pešpoti ter očistimo prometno signalizacijo in parkirne površine za osebna vozila.

Ko zapade 15 cm snega
Veliko je polemik o tem, kdaj je potrebno oz. kdaj začnemo plužiti ceste.
Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest v 30. členu določa, da je prevoznost cest od III. do VI. kategorije, torej
naših cest, zagotovljena, če višina snega
na presega 15 cm, promet pa je možen

Prvič na Koroškem izobraževanje

Ukrepanje ob nujnih stanjih učencev
V

mesecu novembru so inštruktorji Zdravstveno reševalnega
centra Koroške (ZRCK) na Prvi
osnovni šoli Slovenj Gradec izvedli
izobraževanje za pedagoške delavce
na temo Veščine za ukrepanje ob
nujnih stanjih in nenadno nastalih
bolezenskih znakih učencev. Ideja
za izobraževanje je nastala na željo
učiteljev, saj imamo vedno več učencev z alergijami na hrano in pike
žuželk, epilepsijo, astmo, sladkorno
boleznijo ali pa se morda poškodujejo pri športu in drugih dejavnostih. Ravnateljica Zvonka Murko
podpira izobraževanja, ki jih glede
na svoje delo potrebujejo in predlagajo zaposleni. Glede na ugotovitve
in priporočila raziskave o usposobljenosti učiteljev za ukrepanje
nudenja prve pomoči učencem v
osnovni šoli, ki jo je naredil reševalec ZRCK Brane Uršej na Visoki šoli
za zdravstvene vede Slovenj Gradec,
smo se na Prvi osnovni šoli odločili
za sodelovanje z ZRCK.
Pri snovanju programa so bila ključna Priporočila za ukrepanje ob nujnih stanjih in nenadno nastalih
bolezenskih znakih (NIJZ, 2018).
Pomemben zgled pri snovanju algoritmov so bile Smernice za ukrepanje
ob nujnih stanjih za osnovne šole na
Floridi (2016). Analiza zapisnikov

nujnih stanj in nenadnih obolenj na
Prvi osnovni šoli pa je bila osnovno
vodilo pri zasnovi programa izobraževanja, saj smo želeli pripraviti
kakovosten program, ki bo udeležencem nudil praktična znanja in veščine za ukrepanje ob nudenju prve
pomoči učencem.
Direktorica Marijana Kašnik in
koordinator inštruktorjev Samo
Podhostnik sta imela pomembno
vlogo pri snovanju programa in pripravi algoritmov, ki so pripravljeni
strokovno in usklajeni s pedagoškim
delom. Na delavnicah pa so z nami
delili svoje znanje še inštruktorji reševalci nujne medicinske pomoči:
Nejc Grabner, Peter Kovač, Miha Čoderl in Matej Ploder.
V uvodnem predavanju smo obnovili osnove prve pomoči ter ravnanja
ob nujnih stanjih in nenadno nastalih bolezenskih znakih. Poškodovanemu ali nenadno obolelemu učencu
lahko učitelji in drugi zaposleni s
preprostimi pripomočki in improvizacijo nudimo prvo pomoč na kraju
dogodka ali čim prej po dogodku. V
petih različnih delavnicah je bil skozi
algoritme ukrepanj velik poudarek
na praktičnem usposabljanju ob primerih iz prakse: oživljanje, uporaba
AED, ukrepanje ob nezavesti, zapori
dihalne poti, astmi, poškodbah glave, vratu in hrbtenice, krvavitvah,

vbodnih ranah, zlomih, izpahih in
zvinih okončin, alergijah, anafilaktičnem šoku, epileptičnem napadu,
sladkorni bolezni, opeklinah ter tujkih v očesu in ušesu. Učitelji smo se
skozi algoritme ukrepanj lahko sami
preizkusili, kako bomo ravnali ob
nujnih stanjih in nenadno nastalih
bolezenskih znakih naših učencev.
Delo v manjših skupinah nam je
omogočilo pridobiti veščine nudenja

skladu s srednjeročnim načrtom smo izvedli investicijo zamenjave vročevodnega kotla v toplarni na Štibuhu. Razlog za zamenjavo kotla je bila starost
in stanje obstoječega kotla ter strožja določila energetske zakonodaje. Obstoječ
kotel, moči 5,8 MW, je obratoval 38 let in opravil 41.705 obratovalnih ur. V prvih
sedmih letih je bil energent srednji mazut, nato pa zemeljski plin. V vseh teh letih
je bilo obratovanje kotla zanesljivo z razmeroma dobrim izkoristkom. V zadnjem
obdobju pa so se zaradi starosti kotla začele pojavljati napake – netesnost kotla,
kar je vplivalo na povečanje stroškov kotla.
Tudi sprememba energetske zakonodaje s posledično strožjimi zahtevami glede emisij dimnih plinov je botrovala k temu, da smo v podjetju sprejeli odločitev
zamenjave vročevodnega kotla. V ta namen je bila narejena energetska študija, na
podlagi katere smo pripravili projektno dokumentacijo in razpis za nov plinski
kotel, moči 6 MW. Osnovno gorivo bo še vedno zemeljski plin, kot rezerva pa bo
lahko kurilno olje.
Nov kotel ustreza zahtevam po najboljših tehnologijah, presega predpisani toplotni izkoristek in ima nižje emisije dimnih plinov v zrak. Deklarirani toplotni
izkoristek je 96,4 %, kar je za 4,3 % več v primerjavi s starim kotlom. Boljši toplotni izkoristek novega kotla je večinoma na račun prigrajenega prenosnika toplote
na izhodu dimnih plinov iz kotla. Vrednost investicije je znašala cca 320.000 EUR
brez DDV. (TR)

»Prinesi – odnesi«
Čezmerna uporaba?
Ne, ampak ponovna uporaba!
Imate doma izdelke, ki jih ne uporabljate več, ste se jih naveličali ali pa ste kupili
nove in ne veste kam s starimi? Pridružite se naši družbenoodgovorni in trajnostno naravnani pobudi Prinesi-odnesi in omogočite, da te izdelke ponovno
uporabi nekdo drug. Tisto, česar ne potrebujete več, ni odpadek, pač pa priložnost, da ga v enaki obliki uporabi nekdo drug ali pa z manjšimi posegi dobi
novo življenje.
Ponovna izmenjava delujočih in nepoškodovanih izdelkov v okviru Prinesi-odnesi je brezplačna, uporaba le-teh pa na lastno odgovornost.
Delovni čas Prinesi-odnesi:
- sreda: od 13. do 18. ure,
- sobota: od 8. do 13. ure.
Lokacija: v novih garažnih prostorih zraven upravne stavbe v Pamečah.
Ob ponedeljkih, torkih, četrtkih, petkih, nedeljah in praznikih ZAPRTO. (TR)

učinkovitih začetnih ukrepov v primeru dejanskih nesreč ali nenadnih
bolezenskih stanj naših učencev.
Najpomembnejši pri realizaciji
kakovostnega izobraževanja sta gotovo priprava in izvedba delavnic s
strokovnim znanjem inštruktorjev.
Zaposleni na Prvi osnovni šoli smo
bili nad izvedbo delavnic zelo navdušeni. Inštruktorjem reševalcem se
zahvaljujemo za učinkovito in koristno izobraževanje, saj so z nami
delili svoje znanje, ki je obogateno z
njihovimi neprecenljivimi izkušnjami na terenu.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli posebej

določa, da so za varnost osnovnošolcev dolžni poskrbeti učitelji in vsi
ostali zaposleni na šoli. Izobraževanja zaposlenih so gotovo eden izmed ukrepov zagotavljanja varnosti
učencev, saj delodajalce in zaposlene
k temu zavezuje Pravilnik o organizaciji, materialu in opremi za prvo
pomoč na delovnem mestu (2006).
Inštruktorji ZRCK so nam pripravili
praktično in zelo koristno izobraževanje, ki ga priporočamo enkrat na
leto vsem zaposlenim v osnovnih šolah in vrtcih.
Ksenija Uršej,
koordinatorica izobraževanja
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Humanitarno-medicinska odprava 2019

Mladi zdravniki v Kenijo

Člani ekipe: Tina iz Ljutomera, Mitja iz Bistrice ob Sotli, Jan iz Ljubljane, Primož iz
Brežic in Brina iz Slovenj Gradca
(foto Amadeja Smrekar)

Pet študentov medicine, kmalu
mladih zdravnikov, bo aprila naslednje leto odpotovalo na trimesečno
humanitarno-medicinsko odpravo,
in sicer na odročno kenijsko podeželje. Predstavljajo eno od številnih
odprav v vas Majiwa, kjer se Sekcija
za tropsko in potovalno medicino že
od leta 2004 trudi vzdrževati stalnost
zdravstvene oskrbe za okoliške prebivalce, ki imajo sicer slab dostop do
zdravstvene oskrbe.
Med študenti, ki se bodo čez tri
mesece, po zaključku študija, odpravili v Kenijo, je tudi Brina Šebez iz
Slovenj Gradca: »S prostovoljnim delom pomagati najbolj pomoči potrebnim je moja želja že od gimnazijskih
let. Po opravljenem predmetu Tropska medicina in ob enako navdušenih štirih zelo dobrih prijateljih in
sošolcih je ta želja postala uresničljiva. Podeželje Kenije pesti pomanjkanje osnovnih življenjskih dobrin, kot
so hrana, tekoča voda in streha nad
glavo, ter izrazito zmanjšan dostop

do zdravstva. Umirajo predvsem zaradi nalezljivih bolezni, kot so HIV/
AIDS, okužbe dihal, driska, malarija
in tuberkuloza. Te bolezni so pri nas
dobro zdravljene, tam pa lahko že z
osnovno zdravstveno oskrbo naredimo ogromno dobrega. Oskrbovali
bomo tudi bolnike s kroničnimi ranami in podhranjene otroke. Hkrati
želimo izboljšati kvaliteto njihovega
življenja tudi dolgoročno, zato bomo
prebivalce izobraževali o ustrezni zaščiti pred nalezljivimi boleznimi ter
primerni prehrani in higieni.«
Odprava nima zagotovljenih zunanjih virov financiranja in temelji na prostovoljnih prispevkih ter
donacijah, zato morajo za nemoten
potek dela zbrati dovolj finančnih
in materialnih sredstev. Veseli bodo
vsakršne finančne ali materialne
pomoči. Vse informacije so na voljo
na njihovi Facebook strani (https://
w w w.facebook.com/kenija2019/)
in spletni strani (https://kenija2019.
wordpress.com/).
Brina pravi, da lahko ljudje pomagajo na različne načine: »V drugi polovici decembra bomo sodelovali na
božično-novoletnem sejmu v Slovenj
Gradcu. Na stojnici lahko v zameno
za prostovoljni prispevek darovalci
dobijo katerega od naših izdelkov.«

Vesel, a nostalgičen koncert v Turiški vasi raznežil zbrane duše

Kreslinove so ponarodele
M

arsikatera Kreslinova pesem
je že ponarodela. Priljubljeni
Prekmurec, slovenski glasbenik in
poet, katerega izraz združuje tradicionalno panonsko melodičnost,
rockovsko uporništvo in izvirno
pesniško-glasbeno govorico, je ponovno razgrel srca zbranim na glasbeno-literarnem večeru.
Na zadnjem literarnem in glasbenem
dogodku v svoji režiji je Turistično-športno društvo Vedrin v sodelovanju z Vaško skupnostjo Turiška vas
preseglo svoje meje, gasilski dom v
domači Turiški vasi je namreč pokal
po šivih. Prireditev, na kateri sta nastopila le Vlado Kreslin in njegova
kitara, je privabila številne oboževalce
slovenske poezije, izhajajoče iz lirične prekmurske duše in z nežnimi, a
udarnimi melodijami uglasbene. Ne
samo Kreslinovo, tudi petje obiskovalcev se je slišalo še daleč izven gasilskega doma, sam Vlado pa je tak svoj
nastop oziroma tako občinstvo takole
označil: »Ko poješ za več tisoč ljudi,

poješ za maso, nikogar ne vidiš v oči.
Ko poješ tako, kot tukaj v Turiški vasi,
za okrog 100 ljudi, je takšen koncert
kot na štiri oči. Eno je narod, drugo je
človek. Na štiri oči je skoraj vsak človek v redu, vsak človek je na štiri oči
dober in takšni koncerti so kot na štiri
oči. Tu sem našel tudi štiri prijatelje, ki
jih nisem srečal več kot 20 let.«
Na koncertu v Turiški vasi, brez
vstopnine za obiskovalce, je bilo iz
Vladovih ust slišati različne zgodbe in
peripetije, ki so se mu in se še dogajajo
na njegovi glasbeno-poetični poti. To
pot je označil tudi z besedami enega
od najstarejših članov Beltinške bande, kjer še zmeraj sodeluje tudi njegov
90-letni oče Milan: »Dvakrat zaplešeš,
pa je življenje mimo.
Nekateri slovenski rockerji so mnenja, da svojih skladb ne morejo peti v
slovenskem jeziku. Vlado Kreslin je živ
primer, da temu ni tako, da slovenščina prav lepo zveni s pravo melodijo. A
nam je v Turiški vasi pojasnil, da pri
njih na vasi nikoli ni nihče rekel »rad te
imam«, tega kot otrok ni bil navajen. »I

Ekipa D.tajl svetuje

Prihaja praznični december
in z njim čas za …
Brezglavo zapravljanje? Ne! Obdarovanje? Malo pa že. Ustvarjanje? Ja!
Vse preveč hiter ritem življenja nas je
pripeljal do čudne preobrazbe praznikov. Marsikdo reče, »mah, kar ne
da se mi teh praznikov pa daril in
hrane«. Včasih čarobne decembrske
dni, ko je iz hiš dišalo po piškotih,

skozi okna pa so kukale izrezljane
papirnate snežinke, smo zamenjali za
bolj instant verzijo kupljenih dobrin.
In kam je izpuhtela ustvarjalnost? Je
zmanjkalo časa ali volje?
Mogoče smo le malo pozabili, kako
luštno je biti kreativen. V šoli smo imeli tako radi likovno vzgojo, hitro smo
se zamotili z risanjem, mame pa so bile

Letošnji komplet igrivih voščilnic za praznične dni je na pobudo Založbe Sidarta
narisal Jernej Myint illustrates.
(foto Jernej Kovač Myint)

love you« pa tako lepo steče. Problem je
torej v nas Slovencih, ne v slovenščini.
Vlado Kreslin je leta 1980 s skladbo Dan neskončnih sanj zmagal na
Slovenski popevki. Le kdo ne pozna
njegove slavne skupine Martin Krpan,
pa Malih bogov! Kasneje se je pričel
glasbeno družiti s starejšimi godci iz
rojstnih Beltincev, se posvetil ljudski
godbi in povzročil pravi preporod
etno glasbe in njenega dojemanja na
slovenskem. Izdal je dvajset albumov
z avtorsko glasbo, nekaj pesniških
zbirk, nastopal v filmu in gledališču,
je član Društva slovenskih pisateljev.
Njegovo poezijo in glasbo so označili kot plod njegove osebne karizme
in njegovega sugestivnega glasbenega
izraza. In zgodilo se je, da mu je ženska iz Teksasa (ZDA), ki je njegovo
skladbo Rulet zasledila na YouTube
portalu in jo v hipu vzljubila, čeprav
ni še nikoli prej slišala za Slovenijo,
niti ne razume besedice slovensko,
sramežljivo napisala e-pismo. Beseda
je dala besedo, Vlada in njegovo ženo
je obiskala pri njemu doma in napisala
knjigo. To je Ruth Dupré, njena knjiga
ima naslov Vlado Kreslin, Slovenija in
jaz (izšla l. 2014), v slovenščino jo je
prevedla Lili Potpara. Tako kot druge
ob materinskem dnevu najbolj vesele
narisanega šopka rož. Pred prazniki
smo izdelovali voščilnice in jih s ponosom dostavili v domači nabiralnik.
Mislim, da je prav vsaka oseba iskreno vesela, ko prejme darilce, ki je
bilo izdelano posebej zanjo: »Vau, a
prav meni si to naredil?« In kaj še bolj
nariše nasmeh na obraz? To, da unikatno darilo ni popolno … Ima svoje
napake, barvica je šla čez rob, po listu
se je polila kava, v pismu je od treme pri
pisanju nastala luknja in glineni skodelici je tik pred zdajci pod smrečico odpadel ročaj. Ups. Se zgodi! Ampak to
daje čar in pospešen utrip, ko nestrpno
čakamo, da nekdo odvije naše darilo.
Ustvarjanje pa je seveda še zabavnejše, če smo v dobri družbi, recimo
otrok, ker njim nikoli ne zmanjka idej!
Kot ilustrator vam seveda ne znam
svetovati, kako zašiti obleko … Zato:
izdelajmo voščilnice, porišimo jih s
prazničnimi motivi in jih razpošljimo
naokrog … Prepričan sem, da voščilnica še nikogar ni spravila v slabo voljo.
Ali pa porišimo in okrasimo piškote, tako bo naša ilustracija razveselila
tudi brbončice. Lahko tudi porišemo
kozarček, vanj položimo svečko in že
sveti nova praznična lučka.
Če pa nam ustvarjanje daril res ne
gre od rok, pa lahko ustvarjamo tudi
čarobne trenutke za svoje najdražje …
V imenu ekipe D.tajl vam želim
nagajivih idej poln december ter
vas vabim, da nas obiščete vsak dan
od torka do sobote. Nam nikoli ne
zmanjka nagajivih idej …
Jernej Kovač Myint

Kreslinove je tudi to knjigo o Kreslinu
bilo možno v Turiški vasi kupiti.
V znamenju tega našega prav posebnega trubadurja pa se je sredi letošnjega novembra začel tudi 29. Ljubljanski
mednarodni filmski festival Liffe, saj
so na odprtju krstno predvajali dokumentarec Poj mi pesem (2018, 106
minut) režiserja Mirana Zupaniča, ki
govori o več kot 40-letni glasbeni poti
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Stojnica v Univerzitetnem kliničnem
centru Ljubljana

Prostovoljne prispevke zbirajo na
transakcijskem računu (TRR: 011006030708380, sklic: 250574-18, namen:
Za odpravo Kenija 2019, naslov: Medicinska fakulteta, Vrazov trg 2, 1000
Ljubljana) ter preko SMS-sporočil s
ključno besedo KENIJA5 na številki
1919, s čimer lahko prispevate 5 € (velja za uporabnike Telekoma in A1).
Vlada Kreslina in predstavlja ključne
dele njegove ustvarjalne rasti, obenem
oriše tudi kulturni kontekst, znotraj
katerega deluje. Nekaj dni prej so Kreslinove pesmi pri Založbi Beletrina
izšle v knjigi Zakartana ura. V Turiški
vasi nam je povedal, da približno vsakih deset let izide ena njegova knjiga.
Med številnimi drugimi nastopi ga
lahko slišimo še 4., 5. in 6. decembra v
Cankarjevem domu v Ljubljani.
Ajda Prislan

Kreslin je med skladbami povedal tudi marsikaj zelo duhovitega.

PUM-o Slovenj Gradec

Predstavitev projektnega dela
V novembru so pumovci javnega
zavoda Mocis pripravili strokovno
srečanje, ki je bilo dobro obiskano. Mentorji so skupaj z udeleženci
predstavili projektno delo: promocijski film PUM-o je vse kar si želiš,
dvojezično knjigo Zgodbe o prijateljstvu ter čudovite izdelke iz lesa,
ki so plod kreativnosti mladih.
Predstavitvi je sledila še otvoritev
potujoče razstave AZIONE UTILE:
javni prevoz – mobilnost prihodnosti!?, ki se je iz slovenjgraškega doma
starostnikov preselila v PUM. Projekt

društva raum AU je namreč z namenom spodbujanja diskusij na temo
mobilnosti povezal različne deležnike, mlade pumovce, gimnazijce, člane
mladinskega sveta, uporabnike doma
starostnikov in vso zainteresirano
javnost. Kot vedno pa so tudi tokrat
pumovci poskrbeli, da gostje od njih
niso odšli ne lačni in ne žejni.
Zahvaljujejo se vsem, ki so si vzeli
čas in se udeležili njihovega dogodka, in vas vabijo medse na ogled razstave, ki bo do konca leta na ogled v
slovenjgraški gimnaziji. (UČ)
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50 let Viharnika

Iz glasila prerasel v koroško revijo
harniška pot vašega glasila, kaj vas
je bodrilo, da vztrajate že 50 let?

Na slavnostni prireditvi je čebelar Janez v zmedi urednici namesto članka prinesel
kar panj. Z leve: Ida Robnik, Saša Šuhel, Gorazd Mlinšek, Silvo Pritržnik, Janez Jurič,
Marta Krejan Čokl in Janez Bauer.
(foto Jože Tasič)

V

iharnik, glasilo delovne organizacije Gozdno gospodarstvo Slovenj Gradec,
je že petdeset let družinski album in
učbenik. Deluje regionalno in čeprav
že presega meje glasila, si v njegovem
uredništvu ob letošnjem 50. jubileju
želijo, da bi ostal, obstal in družinski
album in učbenik postal še drugim.
V zelo kratkem času so Obvestila, prvotno namenjena obveščanju zaposlenih v Gozdnem gospodarstvu Slovenj
Gradec (GG SG), postala koroška revija, ki jo je prebiralo vedno več ljudi. Vi-

harnik ohranja zgodovino, izobražuje,
obvešča, obuja spomine in je hkrati
razvedrilo. Petdesetletnico so proslavili v mislinjskem Lopanu, kjer so zbrane
presenetili s šaljivo igro, v kateri so nastopali ustvarjalci revije in direktor GG
SG Silvo Pritržnik. Slabo uro trajajoča
predstava z naslovom Ta veseli dan ali
Pisci spet zamujajo, s katero so predstavili nastajanje revije z več vidikov, je
požela velik aplavz. Glavna urednica je
Marta Krejan Čokl, ki prijazno odgovarja na nekaj naših vprašanj.
Gospa Marta Krejan, kakšna je vi-

25 let legenskega konjeniškega kluba

Še bolj bi se radi odprli
tudi ranljivim skupinam
V

petost konjeniškega kluba Cross
Country Club Legen v domači
prostor pomeni možnost kakovostnega preživljanja prostega časa občanov, tudi mladine in otrok, aktivnega staranja, predvsem pa krepitve
pozitivnih vrednot, ki se dotikajo
dela z živalmi in stika z naravo. Vrednost kluba pa se kaže tudi v turistični ponudbi v Mestni občini Slovenj
Gradec, saj je v zadnjem času postal
tudi sprehajalna točka obiskovalcev
iz mesta, prav tako pa ga obiskujejo
domači in tuji turisti.
Klub, ki ga je leta 1993 ustanovilo
14 zanesenjakov, se nahaja v lepem
naravnem okolju blizu cerkvice sv.
Jurija na Legnu in turistične ceste na
Kope. Trenutno združuje 70 članov,
ki nadaljujejo z dolgoletno tradicijo konjeništva na podeželju, njegov
osnovni namen pa je spodbujati mladino k druženju s konji, tako da se,
prav tako kot odrasli jahači, ukvarjajo z rekreacijo v naravnem okolju.
Leta 2014 so se z bližnje stare lokacije

preselili na zemljišče v lasti občine,
postavili ogrado za konje, manežo in
manjši klubski prostor ter do danes
še hlev za 11 konjev, med katerimi sta
dva ponija za otroke.
Glavne dejavnosti kluba so šola
jahanja in tečaji, ki potekajo pod
vodstvom inštruktorice jahanja iz
Konjeniške zveze Slovenije, terensko
jezdenje, nega konj, spoznavanje naravnega okolja – umeščanje konjeniških poti, aktivnosti civilne zaščite,
izbirne vsebine za srednješolce, počitniško jahanje za osnovnošolce, jahanje za ranljive skupine, vsakodnevna
srečanja krajanov Legna in mesta.
Vsebine jahanja za invalidne
skupine so namenjene za invalide z
začetno stopnjo multiple skleroze,
rahlo mentalno ovirane in spastike
(s spremljevalci). Za take udeležence
prirejajo prilagojene tečaje jezdenja,
na katerih tečajnike seznanijo s pristopom do konja, osnovami jezdenja
v koraku in kasu, pripravo konja na
jahanje, čiščenjem konja, sedlanjem
in uzdanjem konja. Tečaj obsega 10

Seme našega Viharnika je bilo zasejano v koroškem podjetju, ki je takrat
komaj dobro postalo polnoletno. Tako
kot vsako mogočno drevo je najprej
pognalo nekaj nežnih drobnih listov, ki
so vzbujali upanje in hkrati bojazen, da
jih ne bo uničila že prva pozeba. Ljudje,
ki jim je postalo in postajalo ljubo, so
ga skrbno zalivali, skrbeli za zemljo, iz
katere je pognalo, in po petdesetih letih
lahko ponosno sedejo v njegovo zavetje in poslušajo zgodbe, ki jih pripoveduje. A ne le to, zgodbe, ki jih zapisuje
in ohranja. Vsak dan nove in nove …
Bralke in bralci ter vsi, ki soustvarjajo
revijo, so razlog, da Viharnik še vedno
vztraja. Čeprav najbrž zveni klišejsko,
imamo »viharniki« svojo revijo zares
radi, ustvarjamo jo s strastjo in ponosni smo na vsako številko, ki izide.
Viharnik je sestavljen iz raznovrstnih
rubrik. Katerih področij se dotikate?
Poslanstvo Viharnika, za katerega so
do zdaj skrbeli Jurij Šumečnik, Andrej Šertel, Mitja Schondorfer in Ida
Robnik, je torej že v prvih nekaj letih
dobilo precej večje razsežnosti, kot je
kazalo ob njegovem nastanku. Korošci smo že zaradi bogatih gozdov
posredno vsi povezani z lesom, kar
je bil po mojem mnenju tudi glavni
razlog, da so se v reviji poleg gozdarstva pojavile še rubrike za kmetijstvo,
čebelarstvo, veterino, zdravstvo. Vselekcij (vaje ravnotežja, ježa brez sedla, vodenje v maneži), po katerih
redno obiskujejo jahalne ure.
Med dejavnostmi, ki jih Cross Country Club (CCC) Legen že izvaja, je
tudi tista, ki združuje vsebine jahanja
za invalidne skupine. Nadgradili bi jo
radi s projektom Konjeništvo za ranljive skupine, katerega teme so večja
vključenost mladih, žensk in drugih
ranljivih skupin ter socialna vključenost, zdravje in aktivno staranje.
»Našo dejavnost poskušamo razširiti
in ponuditi tudi ranljivim skupinam
(ženske, otroci, invalidi, morda tudi
begunci), skratka skupinam, ki potrebujejo našo pomoč. Ker vemo, da
to zmoremo početi, bomo naš projekt prijavili na občinsko upravo, ki
bi nam v skladu z zmožnostmi podelila določena sredstva. To pomeni, da
pričakujemo iz proračuna določena
sredstva za postavitev infrastrukture
v klubu, to je en kontejner za sanitarije, drugi za garderobo, morda tudi za
nabavo dodatne konjeniške opreme
in konjev, ki so primerni za učenje
otrok,« je predsednik konjeniškega
kluba CCC Legen Vladimir Jarh Nikolič spregovoril o viziji kluba, ki jo
želijo uresničiti v bližnji prihodnosti, in dodal, da opaža, da se otroci
in starejši radi pridružijo njihovemu
delovanju.
Vpetost konjeniškega kluba CCC
Legen je pomembna za celotno Me-

Svetovanje ENSVET

Odzračevanje ogrevalnega sistema
K

urilna sezona se je že začela in s
tem tudi težave z ogrevalnim sistemom, naj bo to v individualni hiši ali
večstanovanjskem objektu. Ogrevalni
ali hladilni sistem za svoje učinkovito delovanje med drugim potrebuje
izpolnjena dva dejavnika. Prvič, da je
sistem čist, brez delcev nečistoč, vodnega kamna, alg, sluzi …, in drugič,
da je sistem brez zračnih ali plinskih
mehurčkov. Tokrat se osredotočamo
na zračne mehurčke in kaj ti pomenijo za sistem. V primeru, da za odzračevanje v sistemu ni bilo poskrbljeno,
bo za doseganje učinkovitega delovanja potreben toliko večji poudarek
na odstranjevanju nečistoč. To bo še
posebej vidno, ko bo sistem star nekaj

let. Prisotnost zraka namreč povzroča
tvorjenje magnetita, ki je odgovoren za
upočasnjen pretok medija ter dodatno
nepotrebno obremenitev kotla in ostalih sistemskih komponent, ki so bile
vgrajene ravno z namenom povečanja
učinkovitosti.
Kopica težav, ki jih imajo sistemi
brez ločevalnikov zraka, izhaja iz formacije magnetita. Magnetit se tvori
naravno, kjerkoli so prisotni voda,
kovina in zrak. Težave sistemov brez
primernega odzračevanja so najvidnejše pri radiatorskem ogrevanju in
zmanjšanju njihove učinkovitosti, ki se
kažejo kot hladne točke in nepravilni
vzorci ogrevanja in stalno ohranjajo
določene prostore hladnejše od ostalih.

Radiatorji ali cevovodi so lahko glasni,
šumijo ali celo ropočejo.
Začasna rešitev je sicer ročno odzračevanje, vendar je le-to, zaradi konstantnega pretoka vode, rešitev kratkega roka. Raztezanje in krčenje zračnih
mehurčkov v sistemu povzroča večino
nadležnih zvokov, medtem ko njihovo
zbiranje v kotih radiatorjev ali v zavojih
cevi vodi do nastanka zračnih žepov,
ki blokirajo pretok vode ter zmanjšujejo učinkovitost radiatorjev in tudi
učinkovitost celotnega sistema. Vse to
vodi k zmanjšanemu prenosu toplote
in zmanjšani učinkovitosti delovanja
črpalke. Dolgoročno rešitev lahko
predstavlja vgradnja avtomatskega odzračevalnega lončka, ki bo konstantno

bine, ki jih objavljamo, so namenjene
vsem, saj pišemo o naših najmlajših,
o srednješolcih in upokojencih, predstavljamo tako umetnike kot športnike, tako znanstvenike kot manj
poznane ljudi, ki počnejo kaj zanimivega. Objavljamo strokovne prispevke, poljudne prispevke, zanimivosti
in utrinke iz vsakdanjega življenja.
Ohranjamo žalostne in vesele spomine – take, kakršno je tudi življenje.
Vpeti ste v celo Koroško, le sedež uredništva je v Slovenj Gradcu ...
Nekatere koroške občine ste nam
zelo naklonjene, nekatere pa so žal
bolj zadržane, čeprav je Viharnik od
vseh. Imamo zunanje sodelavce, torej
avtorje prispevkov iz vseh koroških
občin. Žal niso vse novice »pokrite« enako, saj ni veliko ljudi, ki so
pripravljeni brezplačno ali za zgolj
simbolično nagrado ždeti ure in ure
pred računalnikom, vendar na srečo
obstajajo tudi taki, in njim smo vsi iz
srca hvaležni za njihovo delo. Odzivi
so večinoma dobri, saj imamo veliko
naročnikov, bralci si revijo med seboj
izposojajo, nekateri jo berejo v knjižnici … Dejstvo pa je, da mladi skoraj nič več ne berejo. Tempo in način
življenja sta taka, da pogosto vsiljene
in nezanimive novice na hitro preletimo (dobimo jih na vsakem koraku,
v vsakem trenutku), potem pa zmanjka časa za druge stvari – za dobre revije, kaj šele knjige. Vseeno pa se mi
zdi, da se ta miselnost z leti, torej s

Jubilejna naslovnica (oblikoval Igor
Senekovič, Unigraf, Prevalje)
staranjem spremeni in vedno bolj cenimo tisto, česar del smo bili nekoč
tudi sami ali vsaj nekdo od »naših«.
In to mi daje upanje.
Vaše želje za naslednjih 50 let so, da
bi se ljudje še naprej zavedali pomena, ki ga ima vaša revija, kajne?
Razmišljali smo tudi o spletnem izdajanju, ampak ljudje še vedno raje
vzamejo revijo v roke, priznam, da
tudi sama raje listam, kot s prstom
drsim po ekranu. Je pa seveda prihodnost v tem in ta ideja ni za v koš.
Zelo sem vesela, ker je Študijska knjižnica Ravne digitalizirala vse izvode
Viharnika in Obvestil (poleg drugih
publikacij) do leta 2016 in so dostopni na spletu pod imenom dLib, Digitalna knjižnica Slovenije.
Ajda Prislan

V konjeniškem klubu na Legnu imajo tudi ponija, ki ga lahko jezdijo otroci.
stno občino Slovenj Gradec, ker se
prek delovanja kluba za člane in za
izven pri njih zbira mnogo mladine in starejših, mnogo interesa pa je
tudi s strani obiskovalcev od drugod, to je turistov. Ob tem Vladimir
Jarh Nikolič še poudarja, da si tako
povezavo ljudi želijo zdaj, še posebej
pa ob letošnjem četrtstoletnem jubileju, izpostaviti za širšo javnost. »Da
bodo ljudje, ki pridejo v našo lepo
Mestno občino Slovenj Gradec, vedeli in videli, kako lepo delamo s konji,

da smo del narave in zato ponujamo
takšne aktivnosti, kot je med drugim
tudi jahanje v naravi,« je prepričan.
V CCC Legen prihajajo na sprehod in druženje tudi organizirane
skupine otrok iz vrtcev in šol, pa tudi
družine z otroki. V delovanje kluba se
vključuje tudi zavod Ozara s svojimi
varovanci, ki imajo posebne potrebe.
Imajo tudi zelenjavni vrt, manjši hlev
za 3 koze, kurnik za ducat kokoši in
manjši okrasni ribnik.
Ajda Prislan

ločeval in odstranjeval tako velike kot
male zračne mehurčke ter preprečeval
možnost nastanka težav, ki jih zrak tako
pogosto povzroča. Avtomatski odzračevalni lonček se lahko vgradi tako na star
kot na nov sistem. Na dolgi rok kakovostna odzračevalna naprava odstrani
mnoge težave z zrakom in nečistočami,
podaljša se življenjska doba kotla in občutno zmanjšajo stroški obratovanja.
Kam bomo vgradili avtomatski odzračevalni lonček, je odvisno od sistema. Najboljša je vsekakor vgradnja
centralnega odzračevalnega lončka,
lahko pa svojo nalogo opravljajo tudi
manjši avtomatski lončki oz. čepi, katere lahko vgradimo kar direktno na
radiatorje. V splošnem je priporočljivo,
da se lončke vgrajuje na mesta, kjer je
medij iz kotla najbolj vroč, in manjše
na mesta, kjer se zadržuje zrak in nastajajo zračni žepi.
Mag. Damjan Korošec, u. d. i. s.,
energetski svetovalec ENSVET

Prijave za svetovanje v svetovalni pisarni
ENSVET sprejemamo od ponedeljka do četrtka med 13.
in 15. uro po
telefonu: 02 881
21 10 (Vložišče
MO SG).
V dogovorjenem terminu vas v
svetovalni pisarni pričakuje energetski svetovalec, s katerim se
individualno pogovorite o želeni
temi. Svetovalna pisarna ENSVET
Slovenj Gradec se nahaja v večstanovanjski stavbi na Celjski cesti 21
(vhod s strani v kletno etažo), 2380
Slovenj Gradec. Vprašanja lahko
zastavite tudi po e-pošti: damjan.
korosec@ensvet.si, kjer vam bomo
z veseljem odgovorili.
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Poziv k aktivni drži pri kreiranju politike v prihodnosti

V Slovenj Gradcu omizje o novih tehnologijah
in konceptih za ohranitev podeželja

Na omizju o novih tehnologijah in konceptih za ohranitev podeželja v dvorani Mladinskega kulturnega centra Slovenj Gradec, z leve: Marko Zevnik, direktor Zavoda
Sopotniki za prostovoljne prevoze starostnikov na podeželju, Franc Bogovič, evropski
poslanec in član Slovenske ljudske stranke, Peter Cesar, občinski svetnik in predsednik
Turističnega društva Slovenj Gradec
(foto Jože Tasič)

K

akšni so sodobni izzivi za kmetijstvo, kako
lahko zagotovimo, da digitalni prepad med podeželjem in mesti ne
bo povzročil izseljevanja, revščine
ter propada podjetij, obrtnikov in
kmetij? O tem so se pogovarjali na
omizju v Slovenj Gradcu, ki ga je s
pomočjo Turističnega društva Slovenj Gradec vodil evropski poslanec
Franc Bogovič.
Ali bomo znali izzive za kmetijstvo
izkoristili za odpiranje novih delovnih mest, učinkovit in hiter javni pro-

met, učinkovitejšo izrabo kmetijskih
in gozdnih površin ter čistejše okolje? Svetovno vprašanje je tudi, kako
že čez 30 let prehraniti 10 milijard
ljudi ob dejstvu, da je vedno manj obdelovalnih površin! Tudi v Sloveniji!
Na omizju v Slovenj Gradcu je poslanec v Evropskem parlamentu, član
Slovenske ljudske stranke, Franc Bogovič ob razgrinjanju dejstev odpiral
polja, kjer se iščočemu lahko zaiskrijo dobre ideje, rešitve. Predstavil je
projekt Pametne vasi na Koroškem,
s podnaslovom Nove tehnologije in
koncepti za ohranitev podeželja – to-

Mini olimpijada

Za koroške otroke s
posebnimi potrebami
Š

portna zveza Slovenj Gradec (v nadaljevanju Zveza) je že drugo leto
zapored organizirala Mini olimpijado
za vse koroške otroke s posebnimi potrebami. Letošnji dogodek je potekal
19. novembra v športni dvorani Gimnazije Slovenj Gradec. V osnovi je
to projekt Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS), ki želi spodbuditi otroke k redni športni aktivnosti ter jih
navdušiti za šport in aktivno življenje.
Na začetku prireditve so izvedli olimpijski protokol z olimpijsko zastavo in

baklo, ki so jo ob zvokih olimpijske
himne na prizorišče prinesli otroci,
udeleženci Mini olimpijade. Sledila je
še zaprisega športnikov, nato pa so se
tekmovanja v najrazličnejših športnikom panogah začela. Seveda vedno v
skladu z olimpijskimi načeli odličnosti, solidarnosti in prijateljstva.
Okoli 70 otrok je na prireditvi spoznalo različne športne discipline in z
njimi povezane motorične naloge. V
izziv so jim uredili 12 športnih postaj,
ki so jih za njih oblikovali člani Atlet-

rej, kako izkoristiti možnosti, ki jih
ponuja domače okolje. Predstavili
so se trije primeri odličnih praks, in
sicer Kmetija Krevh iz Podgorja pri
Slovenj Gradcu, Kmetija Šuler s Sel,
ki je trenutno v pridobivanju ekoloških certifikatov, in Zavod Sopotniki
za prostovoljne prevoze starostnikov
na podeželju (npr. prevoz nekoga, ki
nima svojega, pa tudi ne javnega prevoza, zato ne more k zdravniku ali v
trgovino). Pametne vasi namreč niso
le priložnost za povezovanje vasi in
mesta, pač pa tudi za dobro medgeneracijsko sodelovanje.
Na omizju je bilo slišati, da je največja pomanjkljivost med slovenskimi kmetovalci premajhna povezanost ali pa povezanosti sploh ni. Po
utemeljitvi je predsednik Slovenske
ljudske stranke Marjan Podobnik
nazorno poudaril, da slovenski kmet
zaradi nepovezanosti vrže proč kar 5
evrov na sekundo.
Konkretna pomoč, izziv ohraniti
podeželje živo in prijazno, je uvedba
in razširitev novih tehnologij na področju razvoja podeželja, med drugim
dobra pokritost s širokopasovnimi
povezavami. Cilj je tudi približati
proizvajalca in potrošnika v izogib visokim maržam posrednikov, danes
je namreč dejstvo, da kljub na koncu
dragemu izdelku za potrošnika kmet
od tega dobi zelo malo. Ponuja se tudi
cela vrsta rešitev na področju turizma.
Evropski parlament je lani na predlog poslancev Franca Bogoviča in
Tiborja Szanyija potrdil pripravljalni
ukrep v višini 3,3 milijona evrov, ki
bo namenjen prav razvoju pametnih
rešitev za evropsko podeželje. Pripravljajo se tudi inštrumenti za financiranje pametnih podeželskih območij v naslednji finančni perspektivi
Evropske unije.
skega kluba Slovenj Gradec, člani Društva Rokometna šola Alena Mihalja,
zaposleni na OKS in pa dijaki Srednje
zdravstvene šole Slovenj Gradec. Ob
zaključku prireditve so bili zmagovalci vsi in tudi vsi so prejeli diplomo za
udeležbo in praktično nagrado. Držali
smo se namreč načela: pomembno je
sodelovati in ne vedno zmagovati.
V Zvezi si želimo, glede na dober odziv otrok in njihovih spremljevalcev, da
bi ta prireditev postala stalnica v našem
okolju, in ker smo mnenja, da je lahko
takšna športna aktivnost eno izmed
sredstev, s katerim ugodno vplivamo
na otrokovo bio-psiho-socialno ravnovesje, izboljšujemo zdravstveno stanje,
ohranjamo in izboljšujemo motorične
sposobnosti, sproščamo čustveno napetost, navajamo na zdrav način življenja, razvijamo komunikacijo z okoljem
ter ustvarjamo samopotrjevanje.
Športna zveza Slovenj Gradec

Slovensko podeželje je več kot le kmetijstvo in Bogovič poudarja, da potrebujemo poseljeno podeželje, poseljeno
tudi s podjetji. Z novimi koncepti je
treba doseči tudi, da socialne in zdravstvene storitve ostanejo na podeželju, upravljane decentralizirano, in
sicer od ljudi s podeželja samih.
Na slovenjgraškem omizju o novih
tehnologijah in konceptih za ohranitev podeželja je evropski poslanec poudaril, da gre za koncept razmišljanja
in posledično iskanje možnosti: »Poiskati možnosti, kje so tisti kaveljčki,
na katere lahko obesimo ideje! Del
tega je lahko v lokalni politiki, del tega
v državni. Zelo pomembno je, kakšen
bo odnos do šolstva, ali bodo male

šole ostale, ali bodo ostale podružnične šole, ali bodo vrtci, zdravstveni domovi, torej socialne storitve, delovali
na podeželju. Velik del teh politik pa
se uravnava tudi na evropskem nivoju. V okviru kmetijske politike obeh
skladov, socialnega in regionalnega,
je zelo veliko evropskega denarja, ki
je na začetku finančne perspektive
dodeljen državam, države pripravijo
svoje operativne programe, v katerih
je vizija razvoja, in tu je tudi apel teh
okroglih miz (EU akcija za pametne
vasi, za tehnološko podprte vasi, op.
p.) k aktivni vlogi, da danes začnemo
kreirati politiko, ki se bo začela izvajati po letu 2021 in se bo izvajala do leta
2030.« (AP)

Poslovna konferenca

»Slovenska podjetnost
kroži prek meja«

P

odjetniški center Slovenj Gradec je v sklopu poslovne točke
SPOT svetovanje Koroška sodeloval
kot soorganizator 10. poslovne konference z nazivom Slovenska podjetnost kroži prek meja, ki jo je 14.
novembra v Dvorcu Bukovje Dravograd izvedla Regionalna razvojna
agencija za Koroško (RRA Koroška)
skupaj z Uradom za Slovence v zamejstvu in po svetu ter Slovensko
gospodarsko zvezo Celovec.
Ključni namen dogodka je bil srečanje podjetnikov in gospodarskih
institucij Slovenije s podjetniki ter
predstavniki gospodarskih institucij iz tujine, predvsem iz Avstrije.
Osrednji del dogodka je bila okrogla miza Izzivi čezmejnega sodelovanja, na kateri so gostje (mag.
Stefan La Croce (Advantage Austria), Zlatko Mičetić (Gospodarska
zbornica Reka), Andreas Kristan
(Turistično združenje Škocjan ob
Klopinjskem jezeru), David Valič
(Podjetniški center Slovenj Gradec)
in Uroš Slemenik (Labelprofi, d. o.
o.)) predstavili izzive in priložnosti, s katerimi se srečujejo pri vsakodnevnem poslovanju. Vsebina

okrogle mize se je nadaljevala v
okviru mreženja udeležencev. Izmenjavali so kontakte, predstavljali
rešitve in primere praks.
Z namenom dodatne promocije gospodarstva na Koroškem je
poslovna točka SPOT svetovanje
Koroška v sodelovanju z Območno obrtno-podjetniško zbornico
(OOZ) Slovenj Gradec 15. novembra organizirala ogled primerov
dobrih praks na Koroškem. Predstavnike tujih institucij, podjetij
kot tudi zainteresirane slovenske
podjetnike so peljali na ogled podjetij MG Rohr, d. o. o., Gašper trženje, d. o. o., ter Labelprofi, d. o.
o. Udeleženci so lahko spoznali
koroška podjetja, ki so predstavila
svoj razvoj od samega začetka do
današnjega trenutka. Ob koncu so
organizatorji udeležence povabili
še na ogled Fakultete za tehnologijo polimerov, ki je edina tovrstna v
Sloveniji in katera ima zelo veliko
izkušenj pri sodelovanju z gospodarstvom tako v Sloveniji kot tudi
čezmejno.
David Valič,
Podjetniški center Slovenj Gradec, d. o. o.

Nastaja park Janje Garnbret?
V sklopu vaškega praznika Martinovih dni so v Šmartnu pri Slovenj
Gradcu zopet sadili sadno drevje ob
kolesarski poti, na veselje organizatorjev akcije spet v počastitev naše
dvakratne svetovne prvakinje v
športnem plezanju Janje Garnbret,
domačinke iz Šmartna. Sajenje je
ob pomoči Mestne občine Slovenj

Gradec, Vaške skupnosti Šmartno,
prostovoljcev iz lokalnih društev
ter vaščanov organiziralo Društvo
Učni sadovnjak s programskim
vodjem, tudi domačinom iz Šmartna, Jožetom Santnerjem. Ob tem
načrtujejo še postavitev spominskih tabel z Janjinimi vrhunskimi
dosežki. (AP)

Ponosni na zlato Janjo so v Šmartnu zopet nasadili sadna drevesa.
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Film Toma Novosela o 90 let kina Slovenj Gradec

Kino je v prelomni dobi in pred novimi izzivi

Z leve: nekdanji kinooperater Marjan Kovač, pobudnik projekta Franjo Murko in režiser Tomo Novosel med ustvarjanjem
filma Kino in njegovih devetdeset

O

b 90. obletnici kina v
Slovenj Gradcu so v
Kulturnem domu Slovenj Gradec
premierno zavrteli najnovejši dokumentarni film Toma Novosela Kino
in njegovih devetdeset. Ob tem je
režiser poudaril, da je slovenjgraški kino spomenik neki volji, moči
in ideji prav družbo postaviti na pi-

edestal, kar pravzaprav kaže, da je
kultura vendarle nekaj vredna.
50-minutni film v režiji Slovenjgradčana Toma Novosela in v produkciji
Društva eksperimentalne umetnosti
Slovenija poleg izbranega arhivskega
materiala in posnetkov stare opreme
zajema pogovore s številnimi priča-

Lični keramični izdelki Brede Pritržnik

»Zračni dvojčki potrebujemo
nekaj, da se prizemljimo«

T

uristično olepševalno društvo
Šmartno je pripravilo razstavo likovnih del domačinke Brede
Pritržnik Kaj počnem, kadar mož
v službi porabi vse besede. Avtorica, tudi članica Šaleškega društva
likovnikov iz Velenja in sekcije
Vesta, poimenovane po rimski
boginji ognja, je na ogled postavila svoje keramične izdelke (tudi
keramične slike, nakit, maske in
kipe) ter izdelke iz tekstila in lesa.
Vsak izdelek Brede Pritržnik ima
svojo zgodbo. »Lotevam se najrazličnejših stvari in sem zelo vesela,
da sem našla svoj talent. Keramika
me je čisto prevzela,« je Pritržnikova povedala zbranim na otvoritvi.
Velik vtis nanjo je naredila mehiška slikarka Frida Kahlo: »Ženska,
ki se je borila z neštetimi problemi,
a vendar je vedno znova zasijala v
barvah, ki sem jih skušala ujeti tudi
v oblačila,« je prepričana ustvarjalka iz Šmartna pri Slovenj Gradcu.
»Njen obraz sem narisala na blago,
majico, barvala s tekstilno barvo,
prišila čipke, izdelala nakit. Ko sem
razstavljala v Krapini na Hrvaškem,
sem se pojavila z masko, ker je bilo
zaželeno, da se likovni ustvarjalci
maskirajo. Oblačilo, ki ga razsta-

vljam v Šmartnu na lutki, je pravzaprav moja pustna noša, maskirala
sem se v Frido Kahlo.«
Nakit, ki ga izdeluje Breda Pritržnik, je iz 18-karatnega zlata in
trikrat žgane gline, zadnje žganje je
nanašanje zlata pri 815 °C.
»Izpostavila bi tudi raku tehniko, kjer je keramika rojena v ognju,
saj je vzeta iz peči pri 1000 °C, vržena in zadušena v žagovini, dim se
zaje v reže in učinkuje. Do konca ne
veš, kak izdelek bo,« še pojasni.
Na vprašanje, zakaj je razstavo v
Šmartnu naslovila Kaj počnem, kadar mož v službi porabi vse besede,
je odgovorila: »Splošno je znano, da
moški porabijo na dan 7000 besed,
ženske pa nekoliko več. Včasih se
mi zazdi, da moj mož že v službi
pokuri vse besede in takrat se umaknem v svoj svet, iz katerega me je
težko izvleči.«
V zadnjih tednih se Breda Pritržnik uči 7 tehnik za obdelavo gline,
hodi na delavnico k znanemu lončarju Bahorju v Topolšico, nato bo
na Krasu ponovno ustvarjala v raku
tehniki. Pred iztekom letošnjega
leta gre še na delavnico akademske
kiparke Dragice Čadež Lapajne v
Ljubljano, pri kateri je že ustvarila
dva kipa boginje Venere. (AP)

Breda Pritržnik iz Šmartna pri Slovenj Gradcu med svojimi izdelki

mi, ki so živele za kino in s kinom.
Z nostalgičnim pridihom in optimistično naravnan odstira marsikatero
zanimivost, kaj je kino skozi vseh 90
let pomenil mestu in Slovenjgradčanom, pa tudi njegov razvoj in izzive,
pred katere je postavljen danes. Direktor fotografije je Miha Kolar, obdelava zvoka Aljaž Golčer.
Film je ob 85. obletnici slovenjgraškega kina naročila Mestna občina Slovenj Gradec na pobudo Franja
Murka, katerega družina je bila povezana s kinom, a se je režiser odločil
projekt raztegniti do njegove letošnje
90-letnice. Sam film je spontano kazal svoj razvoj, kakor se je v teh letih
pač razvijal kino, in zadnje posnetke
je Novosel posnel šele nekaj dni pred
njegovo krstno predstavitvijo v domačem kulturnem domu ob 90. obletnici
kina Slovenj Gradec. Takole pojasnju-

je: »Pred šestimi leti je bil naš kino na
prelomnici, saj so morali preklopiti
na digitalno tehnologijo. Takrat sem
posnel gledalce in pripravo filmskega
traka za predvajanje, ki so ga opustili.
Potem smo posneli zamenjavo projektorja, prišel je namreč nov ogromen
digitalni projektor – škatla z lučkami,
ki začne novo vladavino ...«
Po mnenju režiserja je zlata doba
kina mimo, zato v njegovem filmu
gledamo smrt filmskega traka. Z
začetkom digitalne dobe so se začeli drugi kinematografski načini,
hkrati se je kino zaradi poplave drugih medijev začel boriti za gledalce.
V filmski zgodbi se tokrat sprašuje,
kako se kinematografi spopadajo z
izgubo gledalcev, ker morajo konkurirati televiziji, drugim večjim cineplexom, spletnim vsebinam. Izpovedi starejših kinooperaterjev in ljudi,
ki so pred desetletji hodili v kino, ter
tistih, ki so bili v kinu dejavni še pred
kratkim, kažejo razliko med zlato
dobo in sodobnostjo, ki za kino pomeni neko prelomnico.
Tomo Novosel je prepričan, da se
ljudje danes ne zavedamo več potenciala in moči kina, ampak vanj bolj
poredko zahajamo: »Kino je stvar,
za katero si je treba vzeti čas, njegov
obisk je potrebno načrtovati, namesto da bi bilo samoumevno biti tam
in občudovati film na velikem platnu.
Tudi sam pravim: ko delamo filme, je
najlepša stvar videti jih v kinu, saj ni
primerjave s televizijo.«

Kako sta povezani
preteklost in prihodnost?
Novoselov film odgovarja tudi na
vprašanja, kako in kakšni so izzivi
sodobne kinematografije v Slovenj
Gradcu. Hkrati izpostavlja pomembnost in doprinos kina v našem mestu
– ki sta bila velika v vsakem desetletju posebej – do začetka obdobja, ko
se je njegova intenzivnost skorajda

Literarni večer z Alešem Tacerjem

Vsak pesnik, pisatelj je
kronist svojega časa
V

Gledališki skupini Anka Kulturnega društva Šmartno, ki jo
vodi Hermina Kranjc, so prepričani, da domače literarne ustvarjalce
poznamo manj kot tiste od drugod,
zato so v goste povabili pesnika in
pisatelja Aleša Tacerja iz okolice
Radelj ob Dravi. Na lepem literarnem večeru je pisatelj, katerega štiri
zadnje slikanice za otroke so prevedene tudi v nemški jezik, poudaril
povezanost z rodno grudo in vračanje k otroški duši.
V literaturi Aleša Tacerja iz Vasi pri
Radljah se ves čas zrcali tudi njegov
rodni Remšnik, kajti, »korenine,
od koder izhajaš, morajo ostati in
jih moraš negovati«, je prepričan.
Zbranemu občinstvu v avli šmarške
osnovne šole je pokazal veliko bero
svojih knjižnih naslovov, tudi nekaj
novejših za otroke, ki jih je ilustrirala
Šmarčanka Leja Pelc. Njegova starejša dela je ilustrirala njegova sokrajanka Tanja Ledinek.
Zadnje čase se ukvarja z otroško
literaturo, prepričan je, da s staranjem ljudje vedno bolj čutimo otroško dušo v sebi. Med najmlajšimi so
vse popularnejše njegove še dokaj
sveže slikanice Netopirček Gogo,
Belouško boli zob, Čarobno drevo
in čudežna kuhalnica, Lačna ježka,
ki sporočajo, da lahko prav v vsaki
stvari človek najde nekaj dobrega.
Pred tem je Aleš Tacer napisal nekaj

romanov in dve pesniški zbirki, pomaga drugim, da pridejo do izdaje
svojega romana, ukvarja se tudi z
lekturo. Že 20 let je član Mariborske
literarne družbe in družbe Mostovi,
ki goji prijateljstva in medsebojna sodelovanja med narodi, preko katerih
nastopa tudi v tujini. Piše pesmi za
narodno-zabavne glasbene skupine
in pevske zbore, marsikje se je prijela njegova pesem, je povedal. Glasbo
za njegova besedila so napisali Oto
Čeru, Albin Kranjc, Mitja Reichenberg in Tadeja Vulc.

ustavila. Včasih je bila kinopredstava
kulturni dogodek v mestu. A vendar
se še zmeraj vrti. Slovenjgraški kino
je eden redkih slovenskih kinematografov, ki se je obdržal neprekinjeno
polnih 90 let. Tudi ko so ga obnavljali, ni bilo premora, pač pa so filme
začasno vrteli na kaki drugi lokaciji v
mestu. Režiser izpostavlja, kar je bilo
v filmu večkrat omenjeno, da se kino
pri nas ne bi obdržal, če ne bi bilo toliko zanesenjakov, prostovoljcev, ki
so mu pomagali obstati. In dodaja:
»V današnji družbi take drže manjka. In ta kino je spomenik neki volji,
moči in ideji, da se družba postavi na
piedestal in da pokažemo, da kultura
je nekaj vredna.«
Pripovedovalci v filmu obujajo tudi
lepe spomine na premiere prav vsakega slovenskega filma v Slovenj Gradcu,
ko so oder kulturnega doma obiskali
režiser in celotna filmska ekipa. Prav
Franjo Murko v dokumentarcu ob 90.
obletnici slovenjgraškega kina govori
za film Vesna, kako je njegova ekipa
kar tri dni ostala in spoznavala naše
mesto. Takšni načini so privabili gledalce in, po mnenju marsikoga, ki
sodeluje v Novoselovem filmu, danes
takšnih gostovanj manjka.

Z novim slovenjgraškim
dokumentarcem čimprej
med ljudi
Sporočilo dokumentarca Kino in njegovih devetdeset je, da film in kino nikakor nista mrtva. Ravno nasprotno,
začenja se njuna nova doba. Po premieri v kulturnem domu naj bo čim prej
na spletni strani kina, da ga lahko vidi
čim več ljudi, kajti, »zdi se mi«, pravi
režiser, »da se mora ta zgodba širiti,
čim več ljudi mora izvedeti, kaj je slovenjgraški kino pomenil včasih, da se
bodo zavedali, kakšen potencial nosi v
sebi tudi za prihodnost«.
Ajda Prislan
Zanimiv pogovor s pisateljem Alešem Tacerjem je popestrila domača
vokalna skupina Zven Kulturnega
društva Šmartno, organizatorji so
zbranim pripravili tudi dobro zakusko.
Hermina Kranjc iz Gledališke
skupine Anka, ki je vodila pogovor
z gostom, piše komedije za ljubiteljsko gledališče. Njena posebna strast
je zapisovanje in raziskovanje starih
besed njenih prednikov iz okolice
Šmartna pri Slovenj Gradca. V gledališki skupini ob 10. obletnici delovanja le-te pripravljajo novo igro
Izpolni obljubo, ki jo je Kranjčeva
napisala prav v narečnem jeziku. Napovedala je svoj skorajšnji odhod iz
šmarške gledališke skupine, saj bi jo,
z velikim upanjem, da bodo vajeti v
njej prevzeli mlajši člani, vodila le še
do Anderličevih gledaliških dnevov
2019 v Slovenj Gradcu. (AP)

Aleš Tacer in Hermina Kranjc na literarnem večeru v Šmartnu
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Razstava v Koroškem pokrajinskem muzeju, Muzeju Slovenj Gradec

Podoživimo udobje
nekdanjih meščanskih domov
R

azstavljeni so garderobna omara, kredenca in
pisalna miza ter dve knjižni polici,
manjša miza in obešalnik. S temi kosi
dopolnjujejo tisti del zbirke pohištva,
ki govori o načinu življenja meščanov
Slovenj Gradca. Razstava Udobje našega doma bo v Muzeju Slovenj Gradec na ogled do 1. marca 2019.
V Koroškem pokrajinskem muzeju,
Muzeju Slovenj Gradec je na ogled
7 kosov pohištva iz meščanske hiše
družin Grmovšek in Žolnir na Partizanski 2 v Slovenj Gradcu (hiša je
danes v lasti drugega zasebnika). Razstava, poimenovana Udobje našega
doma, prikazuje meščansko kulturo
bivanja v Slovenj Gradcu v prvih petdesetih letih 20. stoletja.
Družina Grmovšek je poznana po

očetu Milošu, tudi dolgoletnem zaslužnem predsedniku Planinskega
društva Slovenj Gradec, po katerem so
poimenovali Grmovškov dom pod Veliko Kopo na Pohorju. Leta 1919 je bil
Miloš Grmovšek imenovan za šolskega
nadzornika v Slovenj Gradcu, po priselitvi v mesto ob rečici Mislinji je v 30.
letih preteklega stoletja zgradil vilo na
Partizanski poti, v kateri je živel s svojo
družino. Imel je sina in hčerko Slavico,
ki se je 1938 poročila z Bogdanom Žolnirjem. Pri Žolnirjih je bil kot učitelj in
prvi ravnatelj muzeja v Slovenj Gradcu
– torej Koroškega pokrajinskega muzeja – poznan Bogdan Žolnir.
Valerija Grabner iz Koroškega pokrajinskega muzeja pove, da so razstavljeni dobro ohranjeni kosi pohištva
staronemškega sloga, tako pohištvo
je bilo značilno za meščansko stano-

vanjsko opremo na Slovenskem od
zadnjih desetletij 19. stoletja do druge
svetovne vojne. »Pri restavriranju smo
odkrili napis ˈFriderik Belina mizarˈ
in letnico 1901, kar priča o tem, da je
garderobno omaro, kredenco in pisalno mizo izdelal isti mizarski mojster v
Pilštanju, to je v kraju, kjer je družina
Grmovšek živela najprej,« je pojasnila.
Pilštanj je naselje na zahodnem obrobju Kozjanskega hribovja v občini
Kozje.
Ob razstavi, ki sta jo pripravili Valerija Grabner in Aleksanda Ramšak,
je Koroški pokrajinski muzej izdal zloženko, ki jo je tako kot razstavo oblikoval Edi Koraca. Razstavljene predmete
je restavriral Aleš Senica.
Na fotografiji, ki jo je, tako kot
druge, s tokrat razstavljeno zapuščino družin Grmovšek in Žolnir posnel

Tomo Jeseničnik, je dvodelna kredenca, narejena iz smrekovega, orehovega
in javorovega lesa, orehovega furnirja
in marmorja. Stoji na struženih nogah, izdelana je bila v staronemškem
slogu leta 1901. Na predalih sta viseča
ročaja s ščitki, na vratih je ključavnica
s ključem iz medenine. Opis iz muzeja
navaja še, da je zgornja ploskev prekrita z marmorno ploščo, na njej je postavljen zgornji ožji del kredence, ki je na
sprednji strani podprt z balustroma.
Polnila na vratih so iz barvanega jedkanega stekla v obliki elipse, zgornji
del se zaključuje z vencem in rezbarjenim cvetličnim motivom v slemenskem čelu ter struženima okraskoma
na vsaki strani, oba dela kredence pa
sta ob straneh in po sredini okrašena
z ozko vertikalno intarzijo.
Tak slog, staronemški, vodilni pohištveni slog v zadnjih desetletjih 19.
stoletja, je v osnovi prevzel renesančne
in zgodnjebaročne ornamente ter elemente, velikokrat združene z gotskimi.
O značilnostih na razstavljenih kosih
Andreja Ramšak med drugim pove
tudi, da predvsem trije kosi vsebujejo
okrasne elemente oz. intarzijo, na njih

Kredenca družin Grmovšek in Žolnir iz
leta 1901
(foto Tomo Jeseničnik, arhiv Koroškega
pokrajinskega muzeja)

je tudi veliko rezljanega okrasja oz. rezbarjenih cvetličnih motivov. (AP)

Obisk mladih glasbenikov iz Makedonije

S

lovenjgraško glasbeno šolo je oktobra obiskala tudi skupina učencev glasbene šole Pianoforte iz Makedonije. Poleg učencev in učiteljev je
prišla tudi direktorica znanega festivala Ohridsko leto Nataša Popovik.
V okviru obiska so mladi glasbeniki
nastopili na koncertu, na katerem so
se predstavili njihov godalni orkester
in solisti iz Skopja.
Glasbena šola Pianoforte iz Makedonije je bila ustanovljena leta 2000
– ustanoviteljici sta Marina Chado
(diplomirana violinistka, ki se je šolala
na konservatoriju Petra Iljiča Čajkovskega v Moskvi; ima bogate izkušnje
nastopanja kot tudi pedagoško kariero;
nekaj časa je bila profesorica Waldorfske glasbene šole v Ljubljani) in Violeta
Stefanovska Shukovik (diplomirana pianistka, ki se je šolala na konservatoriju na Univerzi v Tasmaniji, Avstralija).
Solisti so zmagovalci lokalnih in
mednarodnih glasbenih tekmovanj
(Italija, Slovenija, Srbija, Kosovo in
Makedonija), komorni orkester pa je
leta 2017 osvojil 2. nagrado na EMJ
festivalu v Neerpeltu v Belgiji in 1. nagrado na mednarodnem tekmovanju

Ohrid te sakam. Vsi učenci nastopajo
na številnih lokalnih dogodkih oziroma svoje izkušnje prenašajo na mlajše
in spodbujajo mlade za glasbeno izobraževanje.
Kot solistka je nastopila Lara Trpčeska, hči priznanega makedonskega
pianista Simona Trpčeskega, ki nas je
počastil s svojo prisotnostjo. Na koncu je tudi zaigral za našo publiko in
izredno hvaležni smo lahko, da smo
zopet gostili tako svetovno znanega glasbenika. Simon Trpčeski se je
uveljavil z brezhibno tehniko in tankočutno izraznostjo kot solist z najimenitnejšimi svetovnimi orkestri in
solističnimi recitali, dejaven pa je tudi
kot komorni glasbenik. Veliko nastopa po Veliki Britaniji, kjer ga posebno
radi vabijo v goste, sicer pa nastopa
že po vsem svetu, od Hong Konga do
ZDA in Kanade ter vse Evrope.
Ob podpori makedonske države,
ki ga je doslej že večkrat nagradila z
najvišjimi priznanji in mu podelila
odlikovanje red za zasluge, se Trpčeski
posveča delu z mlado generacijo makedonskih glasbenih talentov.
Andreja Pogorelc

Glasbena šola slovenj Gradec

Na druženju smo tudi obujali spomine na preteklih 23 let našega sodelovanja.
Večerni nastop smo imeli v dvorani glasbene šole. Pred polno dvorano so nastopali združeni orkestri
Glasbene šole Slovenj Gradec in
ZUŠ Český Krumlov (harmonikarski orkester – dirigent Andrej Švab,
kitarski orkester – dirigenta Ale-

ksandar Đukanović in Klára Ferenczi ter sving orkester Krumzušband
– dirigent Pavel Hlaváč).
Sodelovanja z ZUŠ se vedno veselimo tako otroci kot učitelji, saj se
vedno kaj novega naučimo in pridobimo/ohranjamo prijateljske stike,
ki so v našem poklicu še kako pomembni.
Andreja Pogorelc

Nastop godalnega orkestra in solistov

Obisk iz partnerskega mesta
O

ktobra smo gostili učence, učitelje in ravnateljico glasbene
šole Základni umělecká škola (ZUŠ)
partnerskega mesta Český Krumlov.

Skupaj z gosti smo nastopali v Kulturnem domu Šentjanž za učence
osnovne šole. Po koncertu v Šentjanžu smo imeli sprejem pri župa-

nu Mestne občine Slovenj Gradec
gospodu Andreju Času, ki nas je
prijazno sprejel in gostom podaril
monografijo mesta Slovenj Gradec.

TURIZEM
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Veseli december v Slovenj Gradcu

Mestno jedro Slovenj Gradca

Nova atraktivna
doživljajska ponudba
V

mesecu novembru sta Javni zavod Spotur Slovenj Gradec in
podjetje Enigmarium odprla vrata
nove doživljajske atrakcije v mestnem
jedru Slovenj Gradca, Escape room
Enigmarium Slovenj Gradec, kjer je,
kot je pri Enigmariumu že v navadi,
zgodba povsem zlita z resnično mestno zgodovino. Igre »escape room«
oz. sobe pobega so v zadnjih treh letih
kot požar zajele ves svet in postale ena
najhitreje rastočih turističnih dejavnosti. Igra poteka na simbolni ravni,
skozi njo pa mora ekipa 2–5 igralcev
v eni uri v omejenem prostoru dešifrirati raznolike uganke, poiskati namige in skrite predmete, odkleniti skrivne prehode in odkriti ključ do rešitve.

P

raznični veseli december se bo letos v mestnem jedru pričel v soboto, 1. 12., ob 17. uri s prižigom lučk na
Glavnem trgu. Vzporedno s tem dogodkom pa vas v svoje prostore vabi tudi D.tajl Concept Store, kjer bodo
obiskovalcem predstavljali gostujoče oblikovalce.
Od srede, 19. 12., do vključno sobote, 22. 12., bo na Trgu svobode potekal že tradicionalni božično-novoletni sejem, ki bo
obogaten z različnimi koncerti in aktivnostmi za otroke. 21. 12 bo ob 17. uri na Trgu svobode otroke obiskal in obdaril Božiček, mestno jedro pa bo zaživelo z Nakupovanjem pod lučkami, ker bodo lokali in trgovine odprti vse do 22. ure.
Prireditve se bodo nadaljevale do konca decembra in se zaključile s silvestrovanjem na prostem, 31. 12. 2018, ko bo obiskovalce zabavala skupina CoverLover.
Vabljeni na praznični december v mestno jedro. (ML)

Napeta zgodba udeležence drži v
napetosti do zadnje sekunde, moderatorji igre pa s slikovnimi namigi
priskočijo na pomoč in poskrbijo, da
obiskovalci pridejo iz sobe pravočasno in široko nasmejani. Escape room
Enigmarium Slovenj Gradec se nahaja
v kletnem prostoru Andeškega hrama na Glavnem trgu 28, kjer je novo
funkcijo dobil prostor, ki je bil že kar
nekaj časa zapuščen.
Zgodbo Escape room Enigmarium
Slovenj Gradec so ustvarjalci poiskali v
bogati mestni zgodovini. Slovenj Gradec so ustanovili vplivni grofje Andeški, ki so meščanom zapustili bogato
kulturno in arhitekturno dediščino.
Grof Bertold V. je zgradil veličastno
cerkev in jo posvetil svoji nečakinji
Elizabeti Ogrski, ki je svoje življenje
posvetila revnim in ubogim. Njeno življenje so zaznamovali številni čudeži,
zato so jo razglasili za svetnico. Stara legenda pravi, da je Elizabeta od samega
gospoda Boga dobila v dar dragoceno

krono, razkošno obleko ter dragulje.
Ni želela, da bi bogastvo prišlo v neprave roke, zato ga je skrila. Morda celo v
skritem prostoru, ki naj bi se menda
nahajal v pristni srednjeveški kovnici
sredi Slovenj Gradca?
Svoj termin za obisk Escape room
Enigmarium Slovenj Gradec lahko
obiskovalci rezervirajo preko rezervacijskega sistema na spletni strani:
www.slovenjgradec.escape-room.si ali
pokličejo na telefon: 02 881 21 15 (TIC
Slovenj Gradec). Obisk escape rooma
je lahko tudi zelo lepo darilo, v TIC-u
Slovenj Gradec so tako na voljo tudi
darilni boni; lahko pa je tudi zabavna
popestritev novoletnih praznovanj ali
team buildingov v podjetjih.
Ekipo, ki bo obiskala Escape Room
Enigmarium Slovenj Gradec, čakata
nepozabno doživetje in izvrstna zabava. Čimprej si rezervirajte termin in nas
obiščite!
Marija Lah,
JZ Spotur
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Praznični popusti in skupne akcije lokalov

Vabijo k obisku mestnega jedra

L

okali mestnega jedra Slovenj Gradca vas v času božično-novoletnega sejma vabijo, da izkoristite številne ugodnosti, popuste in
darila, ki so jih za vas pripravili v prihajajočih prazničnih dneh. V
lokalih lahko najdete veliko zanimivih, praktičnih, inovativnih in
tudi unikatnih daril, s katerimi boste zagotovo razveselili sebe ali
svoje najdražje.
Popuste uveljavljate s predložitvijo kupona, ki ga najdete na straneh decembrske številke časopisa SGlasnik. Akcije veljajo ves čas
poteka božično-novoletnega sejma, ki se bo v mestnem jedru odvijal
med 19. in 22. decembrom. V petek, 21. 12., pa ste v mestno jedro vabljeni tudi na nočno Nakupovanje pod lučkami, ko bodo imeli lokali
za vas svoja vrata odprta kar do 22. ure. Nakupovanje bo spremljal
tudi zabavni program, ki se bo odvijal tudi ostale dni poteka sejma.
Od 1. do 22. decembra pa bo potekala tudi nagradna igra lokalov mestnega jedra, v kateri lahko zadenete obisk Sobe pobega
(Escape room Enigmarium Slovenj Gradec), ki so jo v novembru
odprli v mestu; sponzor nagrade je Spotur Slovenj Gradec. Za sodelovanje je potrebno v decembru (decembrski datum nakupa)
zbrati 5 računov iz lokalov mestnega jedra (1-krat račun iz gostinskega lokala, 4-krat račun trgovine ali storitve ali storitve kulturne
ustanove v mestne jedru). Račune v zaprti kuverti, opremljeni z
vašimi podatki (ime in priimek ter telefon in e-mail), oddate v Turistični pisarni Slovenj Gradec (TIC, Glavni trg 32). Žrebanje bo
potekalo 22. 12., nagrajenec bo obveščen osebno preko e-maila,
njegovi podatki pa bodo objavljeni tudi na Facebook strani Slovenj
Gradec – Gremo v mesto. Podrobnejša pravila in pogoji žrebanja
bodo v času trajanja nagradne igre objavljeni na spletni strani:
www.slovenjgradec.si ter na vpogled v pisarni TIC-a.
Vabljeni k sodelovanju in obisku prazničnega mestnega jedra.
Dr. Lucija Čevnik,
mestni management
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NAPOV EDNIK

SGlasnik, december 2018

Program prireditev
december 2018
Slovenj Gradec / Koroška
Spoštovane obiskovalke, spoštovani obiskovalci KDSG. Leto
se izteka. V KDSG smo v tem letu naredili veliko, nekaj očem
vidnega, veliko prikritega. Najvidneje in najpomembnejše je,
da je KDSG vedno bolj obiskan. Lansko izjemno uspešno
abonmajsko sezono smo letos še presegli, saj smo znova
zabeležili povečan vpis.
Veseli nas, da radi prihajate. Hvala vam, tu smo za vas.

1800 Kulturni dom Slovenj Gradec

Fahrenheit 11/9, Fahrenheit 11/9, dokumentarni film, ZDA, 2018, 128'.
Nov dokumentarec Michaela Moora, Fahrenheit 11/9, ponuja provokativen
in na trenutke komičen pogled na čas, v katerem se trenutno nahaja Amerika. V naslovu nosi datum 9. november, ko je bil Donald Trump razglašen
za predsednika ZDA. Moore pravi, da se v dokumentarcu ukvarja z dvema
najpomembnejšima vprašanjima v Trumpovi vladavini: „How the f**k did
we get here?” (Kako za vraga smo prišli do sem?) in “How the f**k do we get
out?” (Kako za vraga se rešimo iz tega?).
M Kulturni dom Slovenj Gradec I

1800 Čarnica

NEVIDNI SVET

Pomembna novica za vse, ki vas zanima parapsihologija, kaj je dušni zapis,
kako deluje astralni svet, kaj pomeni, če imate doma sliko, ki je stala pred
žaro v mrliški vežici, kako vplivajo na naše življenje naši predniki in še marsikaj. Z nami bo Branko Jurečič. Prostovoljni prispevek. Prijave obvezne. Info:
041 203 233, Bojana.
M Čarnica

20 Kulturni dom Slovenj Gradec
BOHEMIAN RHAPSODY

Bohemian Rhapsody, Bohemian Rhapsody, biografska glasbena drama,
ZDA, 2018, 134'.
Bohemian Rhapsody je močan poklon Queenom, njihovi glasbi in izjemnemu pevcu Freddieju Mercuryju, ki je kljuboval stereotipom in prestopal meje ter postal eden najljubših zvezdnikov na planetu. Film spremlja
strm vzpon benda skozi legendarne pesmi in revolucionaren zvok, njihov
grozeči konec, ko je Mercuryjev življenjski slog ušel z vajeti, ter njihovo
zmagovalno ponovno združitev na večer Live Aida, ko je Mercury, soočen
s smrtonosno boleznijo, povedel bend v enem najveličastnejših nastopov
v zgodovini rok glasbe.
M Kulturni dom Slovenj Gradec I

ŠOLSKI FILMSKI ABONMA IN IZVEN
4. 12. 2018 OB 14.00 IN 17.00
ZIMSKE MUHE

2.

NEDELJA

10

00

Kulturni dom Slovenj Gradec
KINO MATINEJA: ZVERJASEC IN ZVERJAŠČEK

Zverjasec in zverjašček, The Gruffalo and the Gruffalo's child, animirana pustolovščina, Velika Britanija/Nemčija, 2009, 54'.
Zverjasec: Čarobna zgodba govori o miški, ki gre na sprehod v gozd, da bi
našla lešnik. Tam sreča tri plenilce – lisico, sovo in kačo, ki jo želijo pojesti.
Pogumna miška mora uporabiti svojo pamet in iznajdljivost, da bi preživela.
Zverjašček: Neke viharne, snežene noči Zverjašček ne uboga očetovega
nasveta in se odtihotapi iz votline. Odpravi se v temačni gozd, da bi našel
Veliko zlobno miš. Na poti sreča kačo, sovo in lisico, a nikjer ni niti sledu o
Veliki zlobni miši. Ali Velika zlobna miš sploh obstaja?
M Kulturni dom Slovenj Gradec I

ABONMA KINO OB WOLFOVI KAVI
11. 12. 2018 OB 10.00
POJ MI PESEM
LUTKOVNI ABONMA IN IZVEN
15. 12. 2018 OB 10.30
METULJČEK CEKINČEK

1700 Kulturni dom Slovenj Gradec

ABONMA KINO KLUB IN IZVEN
17. 12. 2018 OB 19.30
SODNICA

FAHRENHEIT 11/9

Robin Hood, Robin Hood, akcijska pustolovščina, ZDA, 2018, 116'.
V vojni utrjeni križar in mavrski poveljnik združita moči in se dvigneta v upor
proti podkupljivi in pokvarjeni angleški kroni. Odlični akcijski prizori, premišljena bojna koreografija in brezčasna romanca o ikoni in legendi, ki jo
danes poznamo pod imenom Robin Hood.
M Kulturni dom Slovenj Gradec I

ŽELIMO VAM VESELE PRAZNIKE IN SREČNO NOVO LETO.

WOLFOV KONCERTNI ABONMA IN IZVEN
6. 12. 2018 OB 19.00
LOVRO POGORELIĆ IN ALEKSANDAR MILOŠEV
koncert bo v dvorani Glasbene šole Slovenj Gradec
cena za izven: 15€

1900 Kulturni dom Slovenj Gradec

ROBIN HOOD

00

4.

TOREK

1000 Knjižnica Mislinja
1400

1630
1700

1800

ALPINISTIČNO PREDAVANJE

Pepelko in skalni trol, Askeladden – I Dovregubbens hall, Norveška, 2017,
104'. Norveška pred dvesto leti. Živahen mladenič Espen, tretji brat v revni
družini, pomotoma povzroči požar v očetovi hiši. Tako postane Pepelko.
Na drugi strani čarobnega in temačnega gozda živi jezikava in pogumna
princesa Kristin, ki se ne želi poročiti z danskim princem Frederikom in zato
zbeži v gozd. Spoprijatelji se s Pepelkom, toda kmalu jo ugrabi velikanski
skalni trol Vijug.
M Kulturni dom Slovenj Gradec I

NOČ KRATKEGA FILMA
22. 12. 2018
16.00 - ANIMIRANI FILMI ZA OTROKE
18.00 - IZBOR FILMOV 21. FESTIVALA SLOVENSKEGA FILMA
20.00 - FILMSKI KLASIKI SLOVENSKEGA FILMSKEGA CENTRA
vstop prost

1900 Kulturni dom Slovenj Gradec

Aljaž Anderle zase pravi, da spada v tisto čudno skupino ljudi, ki jim je zima
najljubši letni čas. Mraz in led sta mu zlezla pod kožo do te mere, da ju
je bilo treba doživljati intenzivno, vsako leto, po vsem svetu. Projekcija je
odsev lednega plezalca in gorskega vodnika na sever, jug, vzhod in zahod
ter razmišljanja o tem, kaj človek v resnici lahko odnese od tega, da skače
naokrog po svetu in išče zimo.
M Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec 

1900 Kulturni dom Slovenj Gradec

BOHEMIAN RHAPSODY

FILM TEDNA: NAJVEČJI DAR

Bohemian Rhapsody, Bohemian Rhapsody, biografska glasbena drama,
ZDA, 2018, 134'.
M Kulturni dom Slovenj Gradec I

GLEDALIŠKI ABONMA (SAMO ZA ABONENTE)
29. 12. 2018 OB 15.30
OGLED PREDSTAVE CIRCA V CANKARJEVEM DOMU
Odhod avtobusov izpred avtobusne postaje pri športni dvorani Vinka
Cajnka.

3.

Največji dar, El mayor regalo, igrani dokumentarni film, Španija, 2018, 105'.
Film režiserja uspešnice Marijina zemlja. Morilci, ki prosijo odpuščanja, žrtve, ki odpustijo in objamejo svoje sovražnike … Kot bi imeli pred seboj
fikcijo, a vendar je realnost. Nikoli še nismo v filmih videli česa takega. Film
govori o ljudeh, ki so izvajali zlo nad drugimi in o tistih, ki so to zlo – večkrat
nedolžni – trpeli. Na neki točki življenja so spoznali, da jim jeza ne pomaga,
le bolj grenke jih dela.
M Kulturni dom Slovenj Gradec I

PONEDELJEK

900 Koroški pokrajinski muzej, Muzej Slovenj Gradec

TA VESELI DAN KULTURE V MUZEJU SLOVENJ GRADEC

Dan, ko številne kulturne ustanove po vsej Sloveniji odpro vrata za obiskovalce in tako počastijo obletnico rojstva pesnika Franceta Prešerna. Prireditvam se pridružujeta tudi Koroški pokrajinski muzej in Koroška galerija
likovnih umetnosti in vas vabita k ogledu stalnih razstav in zbirk. Od 9. do
18. ure brezplačen ogled muzejskih razstav. Ob 17.30 javno vodstvo po
Sokličevi zbirki s poudarkom na delih ljubljanske grafične šole. Vodila bo
Aleksandra Čas. Ob 18. uri sledi javno vodstvo po razstavi Bogdan Borčić
Slike 1984–2013 v KGLU. Vodil bo Jernej Kožar.
M Koroški pokrajinski muzej 

5.

SREDA

11

00

TA VESELI DAN KULTURE V MUZEJU RADLJE OB DRAVI

REDNA CENA
NEDELJSKE MATINEJE
3D PROJEKCIJE

4 EUR
3,50 EUR
5 EUR

1200 Lekarna Slovenj Gradec

MERITEV HITROSTI PULZNEGA VALA

Ali veste, koliko »stare« so vaše žile? Lekarna Slovenj Gradec in podjetje ARS
Pharmae vas vabita na brezplačno meritev hitrosti pulznega vala, kjer boste
lahko preverili elastičnost oziroma togost vaših žil. Merjenje bo potekalo
med 12:00 in 16:00. Na meritev se je potrebno predhodno naročiti osebno
ali po tel. 02 88 12 773. Vljudno vabljeni.
M Lekarna Slovenj Gradec 

900 Koroški pokrajinski muzej, Muzej Ravne na Koroškem
TA VESELI DAN KULTURE V MUZEJU RAVNE NA
KOROŠKEM

Od 9. do 15. ure brezplačen ogled muzejskih razstav v muzejskem razstavišču na gradu Ravne.
M Koroški pokrajinski muzej 

1700 Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec

1100 Koroški pokrajinski muzej, Muzej Dravograd

DNEVNI SPORED
1.

Od 9. do 18. ure brezplačen ogled muzejskih razstav. Ob 17. uri brezplačni
delavnici za odrasle in otroke »Nakit iz kamnov« in »Pobarvani so lepši?«.
Obe delavnici sta vezani na občasno razstavo Kamnine in minerali radeljskega območja.
M Koroški pokrajinski muzej 

TA VESELI DAN KULTURE V MUZEJU DRAVOGRAD

SOBOTA

1000 Kulturni dom Slovenj Gradec

VESELI DECEMBER V KULTURNEM DOMU SLOVENJ GRADEC

Približuje se najbolj magičen in prazničen del leta, ki ga bomo za našo
najmlajšo publiko tudi obeležili. V duhu obdarovanja vašim najmlajšim podarjamo ogled animiranega filma, predstave pa se bo udeležil tudi Dedek
Mraz. Vstopnine ni.
M Kulturni dom Slovenj Gradec 

1030 Koroški pokrajinski muzej, Rojstna hiša Huga Wolfa
SPREHOD OB MESTNEM OBZIDJU

Koroški pokrajinski muzej podarja meščanom in obiskovalcem možnost
brezplačno spoznati zgodovinski utrip mesta. Zainteresirani za spoznavanje srednjeveškega Slovenj Gradca ste vabljeni na zbirno mesto pred
nekdanjo mestno hišo. Vaša vodnica bo Nataša Škorjanc Beliš. Po sprehodu
se bomo odpravili v atrij Rojstne hiše Huga Wolfa, kjer bomo naš zadnji
letošnji sprehod zaključili in se posladkali.
M Koroški pokrajinski muzej 

1600 Večgeneracijski center Andeški hram

PRIČETEK VESELEGA DECEMBRA V VGC ANDEŠKI HRAM

Vabimo vse otroke in njihove starše na družabno srečanje ob pričetku veselega decembra. Pekli bomo palačinke in izdelovali lampijončke, ki jih bomo
ob 17. uri tudi skupaj prižgali.
M Večgeneracijski center Andeški hram 

1600 Kulturni dom Slovenj Gradec

Ob 11. uri vabljeni na predstavitev dopolnjene vsebine stalne razstave Kometri baroni s Pukštajna (1817–1932). Razstavi dodajamo gradivo za skupine z motnjami vida. Projekt Potipaj zgodbo o baronih Kometrih smo izvedli
v sodelovanju s Pedagoško fakulteto v Mariboru, avtorica zasnove gradiva
je Tamara Šuc.
M Koroški pokrajinski muzej 

Na ta veseli dan kulture bodo muzejska zbirka in aktualne razstave obiskovalcem na ogled brezplačno, pripravljamo pa tudi javno vodenje po muzeju in galeriji v Slovenj Gradcu ter program za otroke v Galeriji Ravne.
Javno vodstvo po Sokličevi zbirki s poudarkom na delih ljubljanske grafične
šole ter vodstvo po razstavi Bogdana Borčića Slike 1984–2013.
Kot veliki mojstri – zaključna razstava otroških del, nastalih na Bernekerjevih
ustvarjalnicah.
M Koroška galerija likovnih umetnosti 

POČISTIMO PRETEKLOST IN NAREDIMO PROSTOR
NOVEMU

Vabljeni na učinkovito meditacijo, med katero se bodo stopile blokade, odstirale pa nove ideje za nove poti. Po meditaciji bomo predali ognju listke,
na katere boste pred meditacijo napisali vse, kar vas bremeni in zadržuje
na mestu in s tem tudi simbolično zaključili z vsem, česar v življenju več ne
potrebujemo. Meditacijo vodi Bojana Vranjek. Prijave: 041 203 233, Bojana.
M Čarnica 

Obiščite spletno stran
Mestne občine Slovenj Gradec

www. slovenjgradec.si

MOLJČKOVA USTVARJALNICA S SUZANO
M Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec I
Čarnica
KAKO NAJBOLJ OPTIMALNO IZKORISTITI UČINEK
ETERIČNIH OLJ?
Že poznate aromaterapevtske medaljone in njihov učinek na zdravje? Vabljeni na brezplačno predavanje, kjer boste zvedeli, kako delujejo eterična
olja in kako jih najbolj optimalno izkoristiti. Z nami bo Ema Furlan, ki vam
bo strokovno odgovorila tudi na vsa vaša vprašanja. Obvezne prijave na:
041 203 233, Bojana.
M Čarnica 

6.

ČETRTEK

10

00

1530

Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec
RAZGOVORI O NOVIH KNJIGAH
M Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec 
Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec
ZDRAVILNA ENERGIJA DREVES

Delavnica z Marinko Lampreht
M Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec v sodelovanju z Marinko Lampreht 

1800 Čarnica

GRINCH 3D

Grinch, The Grinch, animirana družinska komedija, ZDA/Kitajska, 2018, 90'.
Čudaški Grinch živi samotarsko življenje v jami blizu mesteca Kdolsko. Družbo mu dela zvesti prijatelj, psiček Maks. Svoje bivališče sta si uredila z izumi
in izpopolnjenimi tehničnimi napravami, ki jima lajšajo vsak dan. Grinch se
pretežno zadržuje doma, prebivalce Kdolskega vidi le takrat, ko mu zmanjka hrane in mora po nakupih. Vsako leto pa mu dneve pred božičem pokvarijo z vedno večjimi, svetlikajočimi in glasnimi praznovanji.
M Kulturni dom Slovenj Gradec I

1800

1730 Koroška galerija likovnih umetnosti

TA VESELI DAN KULTURE V KOROŠKEM POKRAJINSKEM
MUZEJU IN KOROŠKI GALERIJI LIKOVNIH UMETNOSTI

Čarnica
MIKLAVŽEV SEJEM V ČARNICI

Na stojnicah boste našli vse od lončkov z božičnim žitom, izdelkov iz gline,
orgonite, energijske krožnike, ki jih boste lahko brezplačno preizkusili, našli
boste Štrikarije, spoznali in preizkusili boste Bachove cvetne esence in še
marsikaj unikatnega, kar ne najdete nikjer drugje. Na voljo za nakup vam
bodo domači ekološki izdelki kmetije Gornjec, na stojnici Meškove bukvarne boste lahko zamenjali knjige.
M Čarnica 

900 Koroški pokrajinski muzej, Muzej Radlje ob Dravi
CENIK KINO VSTOPNIC, KULTURNI DOM SLOVENJ GRADEC

RAZGOVORI O NOVIH KNJIGAH
M Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec 
Kulturni dom Slovenj Gradec
ŠOLSKI FILMSKI ABONMA IN IZVEN: ZIMSKE MUHE
Zimske muhe, drama, SLO, 85'.
Nabrito samozavestni Mára in malce čudaški Heduš se odpravita dogodivščinam naproti v zaledenela prostranstva, kajpada z avtom. Konec koncev
bo Mára kmalu dopolnil petnajst let. Film ceste o muhah, ki občasno zabrenčijo tudi pozimi, ter zgodba, ki – preden se konča na policijski postaji
– pripoveduje o izmuzljivih vezeh fantovskega prijateljstva in neukrotljivi
želji po doživetjih, čeprav ne veš natančno, kakšnih.
M Kulturni dom Slovenj Gradec I
Knjižnica Mislinja
MOLJČKOVA USTVARJALNICA S SUZANO
M Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec 
Kulturni dom Slovenj Gradec
ŠOLSKI FILMSKI ABONMA IN IZVEN: ZIMSKE MUHE
Zimske muhe, drama, SLO, 85'.
M Kulturni dom Slovenj Gradec I
Čarnica
KAKO OBVLADATI STRES IN NAJTI MIR TER
ZADOVOLJSTVO?
Kako znižati vpliv stresa na življenje ter kako najti mir in zadovoljstvo v tem
hitrem tempu? Na predavanju bomo spregovorili o tem, kaj nam povzroča
stres in kako ga pravočasno prepoznamo. Z nami bo Špela Kresnik, magistrica psihologije in NLP praktik. Prijave: 041 203 233, Bojana.
M Čarnica 

1800 Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec

PEPELKO IN SKALNI TROL

VESELI DECEMBER V KDSG
1., 8., 22., 29. 12. 2018 OB 10.00
vstop prost

I

1700 Knjižnica Pameče-Troblje
1700
1800

1800

MOLJČKOVA URICA S SAŠO
M Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec 
Knjižnica Podgorje
MOLJČKOVA URICA Z ALENKO
M Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec 
Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec
PREDSTAVITEV STRIPA FRANJO MALGAJ, MLADENIČ,
KI GA JE IZBRALA ZGODOVINA
Z nami bosta scenarist Marijan Pušavec in risar Gašper Krajnc.
M Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec 
Čarnica
POMOČ NUMEROLOGIJE V VSAKDANJEM ŽIVLJENJU
Pregled leta 2019 in izračun osebnega števila za leto 2019 za vse prisotne. Z
nami bo priznana numerologinja Blanka Pušnik. Prijave: 041 203 233, Bojana.
M Čarnica 

2
II

NAPOV EDNIK

SGlasnik, december 2018

1900 Kulturni dom Slovenj Gradec

1630 Knjižnica Mislinja

KINO PREMIERA: SMRTONOSNI STROJI

Smrtonosni stroji, Mortal engines, akcijska domišljijska pustolovščina, ZDA,
2018, 128'.
Tisoč let po kataklizmi, ki je uničila civilizacijo, se je človeštvo prilagodilo in
razvilo nov način življenja. Zdaj se po svetu potikajo orjaška premična mesta, ki neusmiljeno prežijo na manjša naselja. Tom Natsworthy iz spodnje
ravni potujočega mesta London se mora po srečanju z nevarno ubežnico
Hester Shaw.
M Kulturni dom Slovenj Gradec I

1900 Glasbena šola Slovenj Gradec

1800

1800

WOLFOV KONCERTNI ABONMA IN IZVEN:
LOVRO POGORELIĆ

Lovro Pogorelić, klavir (Hrvaška), Aleksandar Milošev, viola (Hrvaška).
Dobitnik Prešernove nagrade Aleksandar Milošev je nastopal kot solist
s slovensko, zagrebško in beograjsko filharmonijo na mnogih festivalih,
vključno s Komornim festivalom Colmar (Francija), Poletni festival Dubrovnik, Mariborski glasbeni september in Festival Ljubljana. Je član godalnega
kvarteta Tartini in vodja viol Slovenske filharmonije.
Od svojega 17. leta Lovro Pogorelić redno koncertira širom sveta. Kot solist
ali z orkestrom izvaja pianistične kreacije s prepričljivo močjo in nesporno
individualnostjo. V kritiki izstopa: »Stil Lovra Pogorelića je precizen in vrhunsko izšolan … « G. Norris, The Daily Telegraph, London, 1988.
Koncert bo v dvorani Glasbene šole Slovenj Gradec. Cena za izven: 15 eur
M Kulturni dom Slovenj Gradec I

7.

PETEK

1800 Čarnica

KAKO URESNIČITI NOVOLETNE ŽELJE IN ZAOBLJUBE?

1900

12.
MOLJČKOVA JOGA PRAVLJICA S SAŠO
M Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec 

13.

SOBOTA

10

Koroška galerija likovnih umetnosti
BERNEKERJEVA USTVARJALNICA – PISANE OBLIKE

Ogledali si bomo slikarska in kiparska dela slovenskega umetnika Arjana
Pregla. Zamislili si bomo svoje skulpture, ki jih bomo izdelali iz modelirne
mase, nato pa jih z akrilnimi barvami naslikali na stare risbe mesta Slovenj
Gradec. Ustvarjalnica je namenjena otrokom od 4. leta do konca osnovne
šole. Prijava: leon.ravlan@glu-sg.si/02 620 36 58. www.glu-sg.si
M Koroška galerija likovnih umetnosti I

1000 Kulturni dom Slovenj Gradec

VESELI DECEMBER V KULTURNEM DOMU SLOVENJ GRADEC

14.
18 Čarnica

V okviru projekta Zbirke v gibanju v Koroški galeriji likovnih umetnosti tokrat gostuje Zbirka Umetnostne galerije Maribor. Kustosinja razstave Breda
Kolar Sluga se je odločila, da iz zbirke UGM predstavi samo avtorice, da bi s
tem spodbudila razmislek, kakšno sliko o ustvarjalnosti likovnic in vizualnih
umetnic v Sloveniji kažejo naše različne muzejske zbirke in kaj bi bilo potrebno storiti, da sliko dopolnimo. Razstava je pričetek soočanja z dejstvi,
o čemer govori tudi njen naslov Inventura. Nekaj podatkov je še vedno
šokantnih, razmerje med zastopanostjo avtoric in avtorjev govori v prid
slednjemu, in sicer v razmerju 1:5, število del pa celo v razmerju 1:10. Da
okrnjena slika ne bi bila še bolj pomanjkljiva, bodo na razstavi razstavljena
dela večine avtoric z več deli, torej več kot 60 umetnic z več kot 200 deli.
Razstava bo na ogled do 24. februarja 2019.
M Koroška galerija likovnih umetnosti 

2015 Kulturni dom Slovenj Gradec
BOŽIČEK IN DRUŠČINA

Božiček in druščina, Santa and Cie, komedija, Francija/Belgija, 2017, 95'.
M Kulturni dom Slovenj Gradec I

NEDELJA
Zverjasec in zverjašček, The Gruffalo and the Gruffalo's child, animirana pustolovščina, Velika Britanija/Nemčija, 2009, 54'.
M Kulturni dom Slovenj Gradec I

HLADNA VOJNA

Hladna vojna, Cold war, romantična drama, Poljska/Francija/Velika Britanija,
2018, 88'.
Wiktor in Zula se srečata leta 1949 med ruševinami povojne Poljske. On je
izobražen glasbenik, ki po podeželju išče kandidate za državno sponzorirano folklorno skupino, ona je mlada pevka, ki ga očara s svojim temperamentom in samosvojo držo. Čeprav se zdi, da si nista usojena, ne moreta
živeti drug brez drugega. Njuni burni romanci sledimo iz Poljske v vzhodni
Berlin, v Jugoslavijo in v pariške jazz klube petdesetih let.
M Kulturni dom Slovenj Gradec I

10.

PONEDELJEK

19 Kulturni dom Slovenj Gradec
00

˝Nori na ljubezen˝ je zelo kompleksna drama, ki predstavlja bogato snov za
preiskovanje različnih čustvenih stanj v širokem razponu, od zelo tankočutnih do močnih čustvenih izlivov. Igra se gradi na še enem poskusu dveh
ljubimcev, da premagata vse moralno-socialne ovire in se spet združita,
vsaj na trenutek v močnem objemu svoje ljubezni. Najnovejša igra ˝Studia
A˝ je sicer premiera krstne uprizoritve tega besedila v Sloveniji. Vloge: Eddie
– Luka Krajnik, May – Etijana Lesjak, Martin – Lucijan Cokan. Režija in scena:
Aleksandar Čaminski 

Poj mi pesem, Poj mi pesem, dokumentarni film, Slovenija, 2018, 107'.
Dokumentarec, ki ponuja uvid v ključne dele ustvarjalne rasti Vlada Kreslina
in obenem oriše kulturni kontekst, znotraj katerega deluje že več kot štirideset let. Tista črna kitara, Namesto koga roža cveti, Od višine se zvrti … so
že ponarodele pesmi Vlada Kreslina. Vlado ima pri svoji publiki kultni status,
ki ni posledica samopromocijskih strategij, ampak plod osebne karizme in
sugestivnega glasbenega izraza.
M Kulturni dom Slovenj Gradec I

11.

TOREK

1000 Kulturni dom Slovenj Gradec

KINO OB WOLFOVI KAVI IN IZVEN: POJ MI PESEM

Poj mi pesem, Poj mi pesem, dokumentarni film, Slovenija, 2018, 107'.
M Kulturni dom Slovenj Gradec I

1930 Kulturni dom Slovenj Gradec

ABONMA KINO KLUB IN IZVEN: SODNICA

Sodnica, The children act, drama, Velika Britanija, 2017, 105'.
Vrhovna sodnica Fiona Maye, specializirana za etično zahtevnejše primere
družinskega prava, uživa izjemno spoštovanje, a ne brez žrtev v zasebnem
življenju. Ko se njen zakon znajde na razpotju, dobi nujen primer na smrt
bolnega Adama, ki zaradi verskih razlogov zavrača transfuzijo krvi. Ker še
ni polnoleten, mu Fiona lahko odredi prisilno zdravljenje. Da bi fanta bolje
razumela, se odloči za nenavadno potezo in ga obišče v bolnišnici. Srečanje
dveh iskrivih duhov v obeh prebudi močna čustva.
M Kulturni dom Slovenj Gradec I

18.
1800

1900

BOŽIČNO-NOVOLETNI SEJEM V MESTNEM JEDRU
SLOVENJ GRADCA

Na Trgu svobode v Slovenj Gradcu bo v času od 19. do vključno 22. decembra potekal božično-novoletni sejem s pestrim spremljevalnim
programom. Na stojnicah bo na voljo pestra ponudba izdelkov koroških
rokodelcev ter prazničnih kulinaričnih izdelkov. S predstavami, animacijo,
ustvarjalnimi delavnicami ter obiskom Božička pa bo poskrbljeno tudi za
najmlajše. Na Trgu svobode bo od 1. decembra dalje postavljen tudi poseben božični poštni nabiralnik, kamor lahko otroci oddajo pismo za Božička.
30. 12. bo popoldne otroke obdaril tudi dedek Mraz. Veselo bo tudi na silvestrovo s silvestrovanjem na prostem ob živi glasbi.
M SPOTUR Slovenj Gradec 

SOBOTA

10 Kulturni dom Slovenj Gradec
30

LUTKOVNI ABONMA IN IZVEN: METULJČEK CEKINČEK

1600 Kulturni dom Slovenj Gradec

Pepelko in skalni trol, Askeladden – I Dovregubbens hall, Norveška, 2017, 104'.
M Kulturni dom Slovenj Gradec I

1800 Kulturni dom Slovenj Gradec

SPIDER-MAN: NOVI SVET 3D

Spider-man: Novi svet 3D, Spider-man: Into the spider-verse, animirana domišljijska pustolovščina, ZDA, 2018, 120'.
Spider-Manov svet bomo spoznali v povsem drugačni luči in tokratna dogodivščina nas bo prisilila, da postavimo pod vprašaj vse, kar se nam je
doslej zdelo, da vemo o najslavnejšem človeku-pajku na svetu. Phil Lord in
Christopher Miller, ustvarjalna genija za uspešnicami Lego film in 21 Jump
Street: Mladenič v modrem, vnašata svojo edinstveno nadarjenost v novo
Spider-Manovo pustolovščino, vendar s povsem svežo vizijo in skozi drugačno, revolucionarno zgodbo, ki bo nedvomno presenetila oboževalce.
M Kulturni dom Slovenj Gradec I

SREDA

1000 Trg svobode

ROBIN HOOD

Metuljček Cekinček je interaktivna, zelo barvita lutkovna predstava za otroke od dopolnjenega 2. leta. Skozi igro se bodo na zabaven način seznanili z
življenjem na travniku, izvedeli bodo, kako se gosenice spremenijo v metulje, kaj je opraševanje, s čim se hranijo pikapolonice, ali kaj je posebnega pri
deževnikih. Skupaj z nami bodo otroci šteli, spoznavali barve in seveda peli.
Dolžina: 30 minut. Predstave se bo udeležil tudi Dedek Mraz.
M Kulturni dom Slovenj Gradec I

MOLJČKOVA LUTKOVNA PRAVLJICA Z NATALIJO
M Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec 
Koroški pokrajinski muzej, Muzej Slovenj Gradec
KOROŠKI MUZEJSKI VEČER
Koroški pokrajinski muzej, Muzej Slovenj Gradec vas vabi na Koroški muzejski
večer s predavanjem Aleksandre Ramšak 90 let kina Slovenj Gradec. Rojstni
dan filma obeležujemo z letnico 1895, ko sta brata Lumière v Parizu posnela
kratki film z naslovom Delavci odhajajo iz Lumièrjeve tovarne. Prebivalcem
Slovenj Gradca pa je prvi film bil predstavljen pred 90 leti, natančneje jeseni
1928, ko je Albert Puncer zavrtel nemi film Volga, Volga. Tako Kino Slovenj
Gradec letos praznuje častitljivih 90 let. Na Koroškem muzejskem večeru se
bomo sprehodili skozi zgodovino kina in njegovo filmsko dediščino.
M Koroški pokrajinski muzej 
Kulturni dom Slovenj Gradec
FILM TEDNA: ZATON
Zaton, Napszállta, drama, Madžarska/Francija, 2018, 142'.
Mlada Írisz leta 1913 prispe v Budimpešto, da bi se zaposlila kot modistka
v klobučarskem salonu, ki je bil nekoč v lasti njenih pokojnih staršev. Ko jo
novi lastnik zavrne, se v iskanju svojega brata poda na mračne ulice mesta v
srcu Evrope. László Nemes nasledi z oskarjem nagrajeni prvenec Savlov sin
z enigmatično zgodovinsko dramo o rojstvu 20. stoletja, a hkrati o civilizaciji
na predvečer njenega zatona.
M Kulturni dom Slovenj Gradec I

19.

Robin Hood, Robin Hood, akcijska pustolovščina, ZDA, 2018, 116'.
M Kulturni dom Slovenj Gradec I

15.

TOREK

1630 Knjižnica Mislinja

2030 Kulturni dom Slovenj Gradec

PEPELKO IN SKALNI TROL

POJ MI PESEM

Vibracija zvokov globinsko deluje na človeka na mentalni ravni, sprošča napetost, zbistri um in poveča kreativnost. Vibracije, ki nastajajo ob udarcu na
gong, obrnejo tok zavesti od zunaj navznoter v naše bistvo obstoja. Z nami
bo Mateja Bobek. Cena: 10 €. Prijave: 041 203 233, Bojana.
M Čarnica I

NORI NA LJUBEZEN, SAM SHEPARD, GLEDALIŠKA
PREDSTAVA

KURSK: PREKLETSTVO GLOBINE

1900 Kulturni dom Slovenj Gradec

POT DO NOTRANJEGA RAVNOVESJA Z GONGOM,
POJOČIMI POSODAMI IN ANGELSKIM GLASOM

1930 MKC Slovenj Gradec

1700 Kulturni dom Slovenj Gradec

Kursk: Prekletstvo globine, Kursk, zgodovinska drama, Belgija/Luksemburg,
2018, 117'.
Film je nastal po knjigi Roberta Moora A tTime to Die, resnični zgodbi o katastrofi, ki je doletela podmornico Kursk. Ruska podmornica K-141 Kursk je
bila ponos ruske flote, simbol sposobnosti in moči ruske mornarice. Splavili
so jo leta 1994 in to 154 metrov dolgo plovilo na jedrski pogon je svoje delo
opravljalo zgolj šest let – dokler ni potonila. V filmu smo priča eni najhujših
pomorskih tragedij.
M Kulturni dom Slovenj Gradec I

1800 Čarnica

AQUAMAN

INVENTURA – ZBIRKE V GIBANJU: ZBIRKA UMETNOSTNE
GALERIJE MARIBOR GOSTUJE V KGLU

PONEDELJEK
Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec
POLIGON JUNAKOV

Intermedijska razstava v produkciji Gangl production v sodelovanju z Mladinskim kulturnim centrom Slovenj Gradec in Ministrstvom za kulturo.
M Knjižnica Ksaverja Meška v sodelovanju z Gangl production 

1800 Kulturni dom Slovenj Gradec

SMRTONOSNI STROJI

10

7

00

MEDITACIJA ČIŠČENJA STRAHOV Z REGRESIJO

Smrtonosni stroji, Mortal engines, akcijska domišljijska pustolovščina, ZDA,
2018, 128.
M Kulturni dom Slovenj Gradec I

Kulturni dom Slovenj Gradec
KINO MATINEJA: ZVERJASEC IN ZVERJAŠČEK

17.

Vabljeni na vodeno meditacijo v regresijo z čiščenjem strahov in progresijo, na kateri bomo dobili odgovore na vprašanja, ki se vam zastavljajo, pa
nanje nimate odgovora. Z nami bosta regresoterapevt in bioterapevt Bojan
Bone in bioterapevtka Tanja Djukić. Prijave: 041 203 233, Bojana.
M Čarnica 

1800 Kulturni dom Slovenj Gradec

00

PETEK

00

1800 Koroška galerija likovnih umetnosti

9.

Predstava v izvedbi KD Franci Kotar Trzin. Vsi poznamo zgodbo. Alica pade v
zajčjo luknjo in se znajde v prečudnem svetu. V naši zgodbi ni nič drugače.
Alica pade v »lukno«, bife poln ljudi, ki se igrajo čudne igre. So to norci, ali
je nora ona? Je še ista, kot je bila zjutraj, ko se je zbudila in zakaj za vraga
naenkrat nič več ne vé? Aličine dogodivščine so podkrepljene s plesnimi
in pevskimi točkami. Predstava po zvrsti spada v nonsens, žanr, kjer ni nič
smiselno. Ali pač? Predstava traja 75 minut in nima odmora. Predstava Alica
ni primerna za mlajše od 12 let.
M Kulturni dom Slovenj Gradec I

KINO PREMIERA: AQUAMAN

Aquaman, Aquaman, akcijska domišljijska pustolovščina, ZDA, 2018, 143'.
M Kulturni dom Slovenj Gradec I

PEPELKO IN SKALNI TROL

KINO MATINEJA: ČAROBNA ZIMA V MUMINDOLU

Čarobna zima v mumindolu, Muumien taikatalvi, animirana družinska komedija, Finska/Poljska, 2017, 82'.
Bliža se zima. Prijatelj Njuhec se odpravlja v svet, zato se poslovi od Mumintrola in mu zaželi sladke sanje. Mumintrolova družina se namreč pripravlja
na dolgo zimsko spanje. Mumintrolu pa ni do spanja – sneg je lep, na njem
se je lepo igrati. Tudi prijateljico malo Mi zamika igra na snegu, potem ko
jo zbudi veverica. Naravoslovec Samuh prismuča mimo in ji potrdi, da je
spanje popolnoma nesmiselno, saj prihaja božič.
M Kulturni dom Slovenj Gradec I

ČETRTEK

Aquaman, Aquaman, akcijska domišljijska pustolovščina, ZDA, 2018, 143'.
Režiser James Wan ponuja z obilo akcije prepojeno pustolovščino, odvijajočo se v podvodnem svetu sinjega morja, ki v svoji lepoti in brezmejnosti
jemlje sapo. Aquaman z Jasonom Momoo v naslovni vlogi razkriva zgodbo
o izvoru polčloveka in pol potomca Atlantide Arthurja Curryja; popelje ga
na potovanje njegovega življenja – potovanje, na katerem se bo ne le primoran soočiti z resnico o tem, kdo dejansko je, temveč tudi odkriti, ali je
vreden položaja, za katerega se je rodil: položaja kralja.
M Kulturni dom Slovenj Gradec I

Pepelko in skalni trol, Askeladden – I Dovregubbens hall, Norveška, 2017, 104'.
M Kulturni dom Slovenj Gradec I

NEDELJA

1000 Kulturni dom Slovenj Gradec

ABONMA KDT IN IZVEN: ALICA

1900 Kulturni dom Slovenj Gradec

Brezplačni animirani film presenečenja in obisk dedka Mraza.
M Kulturni dom Slovenj Gradec 

1600 Kulturni dom Slovenj Gradec

16.

1800 Kulturni dom Slovenj Gradec

Vabljeni na še eno zanimivo iz sklopa mesečnih delavnic z energoterapevtko Magdaleno Jankovec. Kakšne izzive nam daje življenje? Tokratna
tema bo kreiranje z zavedanjem, kakšne kreacije naredimo, da bo leto 2019
lahkotno, radostno, veličastno in finančno uspešno. Cena delavnice: 30 €.
Prijave: 041 203 233, Bojana.
M Čarnica I

Smrtonosni stroji, Mortal engines, akcijska domišljijska pustolovščina, ZDA,
2018, 128'.
M Kulturni dom Slovenj Gradec I
00

AQUAMAN

Aquaman, Aquaman, akcijska domišljijska pustolovščina, ZDA, 2018, 143'.
M Kulturni dom Slovenj Gradec I

KAKO IZBRATI, DA BO ŽIVLJENJE LAHKOTNO,
RADOSTNO IN VELIČASTNO?

Kulturni dom Slovenj Gradec
SMRTONOSNI STROJI

8.

2015 Kulturni dom Slovenj Gradec

1700 Čarnica

BOŽIČEK IN DRUŠČINA

20

Najnovejša igra ˝Studia A˝ je sicer premiera krstne uprizoritve tega besedila
v Sloveniji. Vloge: Eddie – Luka Krajnik, May – Etijana Lesjak, Martin – Lucijan Cokan. Režija in scena: Aleksandar Čaminski 

SREDA

17 Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec

1800 Kulturni dom Slovenj Gradec

00

NORI NA LJUBEZEN, SAM SHEPARD, GLEDALIŠKA
PREDSTAVA

00

Vabljeni na brezplačno delavnico o tem, kako uresničiti novoletne želje in
zaobljube. Z nami bo Tatjana Brumat, podjetnica z dušo in srcem, ki to, kar
predava, tudi sama živi. Prijave: 041 203 233, Bojana.
M Čarnica 
Božiček in druščina, Santa and Cie, komedija, Francija/Belgija, 2017, 95'.
Ko vsi palčki zbolijo, mora Božiček najti zdravilo na Zemlji, da bi rešil božič.
Novo leto je pred vrati, na severnem tečaju pa razsaja gripa. Božiček je v
hudih škripcih, ker je vseh 92.000 palčkov dobilo nevaren prehlad, ki jih je
prikoval na posteljo. Kdo mu bo zdaj pomagal, da izdela igrače za milijone
otrok po svetu?
M Kulturni dom Slovenj Gradec I

MOLJČKOVA JOGA PRAVLJICA S SAŠO
M Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec 
Čarnica
PREDAVANJE Z MEDITACIJO: DAR NAŠI DUŠI
Z nami bo Irena Debeljak, ki kanalizira dušne zapise in nas vedno znova
navduši s temami, skozi katere nas pelje. Prijave: 041 203 233, Bojana.
M Čarnica 
Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec
PREDSTAVITEV KNJIGE
Pisatelj, igralec in režiser Tom Costo bo predstavil svojo tretjo knjigo PMS
– prigode modernega samca, v katero je zbral zgodbe, ki jih je v preteklih
letih objavljal na svoji spletni strani.
M Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec 
Kulturni dom Slovenj Gradec
FILM TEDNA: NAJVEČJI DAR
Največji dar, El mayor regalo, igrani dokumentarni film, Španija, 2018, 105'.
M Kulturni dom Slovenj Gradec I

1900 MKC Slovenj Gradec

1700 Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec

MOLJČKOVA LUTKOVNA PRAVLJICA Z NATALIJO
M Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec 

20.
17

00

1700
1800

ČETRTEK
Knjižnica Pameče-Troblje
MOLJČKOVA URICA S SAŠO
M Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec 
Knjižnica Podgorje
MOLJČKOVA URICA Z ALENKO
M Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec 
Čarnica
UVOD IN MEDITACIJA V SVETE DNEVE BOŽIČA IN
NOVEGA LETA

Vabljeni na meditacijo, s katero si boste lahko skreirali svoje leto 2019. Dvanajst dni pred novim letom in dvanajst dni po novem letu nosi magično
moč za vse spremembe, ki si jih želimo. Vsak bo dobil tudi kanalizirano
sporočilo angelskih peres, ki mu bo vodilo in podpora za leto 2019. Skozi
meditacijo vas bo popeljala Bojana Vranjek, ki že vrsto let v praksi uporablja
moč teh energij. Prijave: 041 203 233, Bojana.
M Čarnica

NAPOV EDNIK

SGlasnik, december 2018

1900 Kulturni dom Slovenj Gradec

Bumblebee, Bumblebee, akcijska znanstvena fantastika, ZDA, 2018, 114'.
Leta 1987 si je Bumblebee našel zatočišče na odpadu v majhnem obmorskem mestecu v Kaliforniji. Poškodovanega in polomljenega ga najde dekle Charlie, ki bo kmalu dopolnila osemnajst let in išče svoje mesto pod
soncem. Ko mu pomaga, da si opomore, dekle kmalu ugotovi, da to le ni
navaden rumen Volkswagnov hrošč.
M Kulturni dom Slovenj Gradec I

21.

ASTERIX IN SKRIVNOST ČAROBNEGA NAPOJA

Asterix in skrivnost čarobnega napoja, Asterix: Le secret de la potion magique, animirana družinska komedija, Francija, 2018, 85'.
Priredba še ene stripovske pustolovščine nepremagljivih junakov, ki bo
pred velika platna privedla celotno družino. V tej zgodbi čarodej Čudomix
naznani, da je čas, da Galcem zagotovijo prihodnost; z Asterixom in Obelixom se poda na iskanje mladega druida, na katerega bo lahko prenesel
skrivnost čarobnega napitka, ki omogoča trajno zaščito.
M Kulturni dom Slovenj Gradec I

19 Čarnica

KAKO IZKLOPITI UM IN SE PONOVNO POVEZATI S
SVOJIM SRCEM?

10

00

1900 Kulturni dom Slovenj Gradec
ZDAJ ALI NIKOLI

Zdaj ali nikoli, Second act, komedija, ZDA, 2018, 100'.
Film govori o Mayi trgovki, ki povsem spremeni svoj način življenja in navade, da dokaže, da naziv in diploma nista odločilni za uspeh v življenju.
Maya že petnajst let živi v Queensu in dela na istem delovnem mestu v
tamkajšnjem supermarketu. Ko dolgo pričakovano napredovanje pred njenim nosom dodelijo nekomu drugemu, s pomočjo lažnega življenjepisa in
najboljše prijateljice Joan dobi sanjsko službo v pisarni. Edina težava je, da o
poslu, v katerem se je znašla, ne ve popolnoma ničesar.
M Kulturni dom Slovenj Gradec I

SOBOTA
Kulturni dom Slovenj Gradec
VESELI DECEMBER V KULTURNEM DOMU SLOVENJ
GRADEC: LUTKOVNA PREDSTAVA IZGUBLJENI SNEŽAK

Mali snežak se izgubi v gozdu in mrzlično išče svojo mamico. Pri tem mu
nesebično pomagajo gozdne živali in ga naučijo tudi marsikaj koristnega
za življenje. Ali se bo iskanje srečno končalo? Odgovor dobite na ogledu
predstave. Predstave se bo udeležil tudi Dedek Mraz. Vstopnine ni.
M Kulturni dom Slovenj Gradec 

1600 Kulturni dom Slovenj Gradec

NOČ KRATKEGA FILMA: ANIMIRANI FILMI ZA OTROKE

Slovenija se na pobudo Slovenskega filmskega centra že drugič pridružuje
mednarodnemu dogodku, ko bodo filmski ustvarjalci in prikazovalci izpostavili pomen kratkih filmov. Noč kratkih filmov postavlja kratko formo v
ospredje ter jo predstavlja kot samostojno stvaritev. Zimski solsticij je dan,
ko noč doseže svojo rekordno dolžino, zato so ga tudi mednarodne filmske
institucije izbrale za dan praznovanja kratkega filma, kajti to je pravi trenutek
za maraton različnih filmskih žanrov. Dogodek se je udomačil v že več kot
50-ih državah po celem svetu. Noč kratkih filmov z letošnjo izdajo postaja
tradicionalni poklon kratkemu filmu. Vstop prost. Animirani filmi za otroke
(6+): Maček Muri: Kosilo/Jernej Žmitek/2018, 10’, POK/Rok Predin, 2017, 4',
Koyaa: Vztrajne nalepke, Kolja Saksida, 2017, 3’, Potovanje na ladji Beagle:
Ljubezen galapaške želve/Jernej Lunder, 2017, 11', Princ Ki-Ki-Do: Steklofon/
Grega Mastnak/2017, 5’, Mala šola uresničarije/Niko Gru/2016, 11'.
M Kulturni dom Slovenj Gradec 

1800 Kulturni dom Slovenj Gradec

NOČ KRATKEGA FILMA: IZBOR FILMOV 21. FESTIVALA
SLOVENSKEGA FILMA

24.
25.

Noč kratkih filmov v sodelovanju s Slovenskim filmskim centrom z letošnjo
izdajo postaja tradicionalni poklon kratkemu filmu. Vstop prost.
Narodna noša/Mako Sajko/1975, 11', Sarabanda za 17. regiment/Jože Pogačnik/1977, 13', Balkanski revolveraši/Maja Weiss/1991, 13', Srce je kos
mesa/Jan Cvitković/2003, 10', Zakaj jih nisem vse postrelil/Miha Hočevar/1990, 13', Čikorija an kafe/Dušan Kastelic/2008, 8'.
M Kulturni dom Slovenj Gradec 

23.

TOREK

17 Športna dvorana Slovenj Gradec
00

FILM TEDNA: BOŽIČEK IN DRUŠČINA

Božiček in druščina, Santa and Cie, komedija, Francija/Belgija, 2017, 95'.
M Kulturni dom Slovenj Gradec I

26.

V današnjem času se šamanski bobni uporabljajo pri kreiranju glasbe, zdravljenju in v raznovrstnih srečanjih (drum circles), kjer boben predstavlja mediatorja
za povezavo z nevidnim vodičem. V celodnevni delavnici bodo udeleženci
pridobili dragoceno znanje o umetnosti izdelave in uporabe bobna v praksi.
Delavnico vodi Mário Rui Martins Fernandes (Portugalska). Delavnica bo v angleščini (za prevod je poskrbljeno). Pričeli bomo ob 10:00 in končali okoli 19.00.
Cena udeležbe in izdelave lastnega bobna znaša 150 €. Vsi potrebni materiali
so zagotovljeni in vključeni v ceno. PRIJAVE: oficina.drum@gmail.comalenka.
ravne@gmail.com. Število mest je omejeno na osem udeležencev.
M Alenka Lauko in Mario Rui Fernandes I

1530 Kulturni dom Slovenj Gradec

GLEDALIŠKI ABONMA: CIRCA

Ogled predstave v Cankarjevem domu v Ljubljani. Raziskovanje telesnih meja
in njihove zmogljivosti so pri skupini sodobnega cirkusa, CIRCA Contemporary Circus, prignane do skrajnosti. Tudi zato da nas vedno znova opominjajo
o tem, kako se je treba spraševati, kdo smo, od kod prihajamo, kaj počnemo
na tem svetu in kakšen je smisel našega obstoja. Ter da se čudimo. Čudimo
temu, kaj znanje, izkušnje in moč lahko naredijo iz človeškega telesa, česa
vsega je to edino telo, ki ga imamo, zmožno. Ogled predstave je samo za
imetnike gledališkega abonmaja. Odhod avtobusov izpred avtobusne postaje pred Športno dvorano Vinka Cajnka ob 15.30. Karte je potrebno prevzeti
v Kulturnem domu Slovenj Gradec med 17. 12. in 21. 12. v času uradnih ur.
M Kulturni dom Slovenj Gradec
Samo za imetnike gledališkega abonmaja Kulturnega doma Slovenj Gradec I

1600 Kulturni dom Slovenj Gradec

ASTERIX IN SKRIVNOST ČAROBNEGA NAPOJA

Asterix in skrivnost čarobnega napoja, Asterix: Le secret de la potion magique, animirana družinska komedija, Francija, 2018, 85'.
M Kulturni dom Slovenj Gradec I

1800 Kulturni dom Slovenj Gradec

MARRY POPPINS SE VRAČA

Marry Poppins se vrača, Marry Poppins returns, družinski domišljijski muzikal, ZDA, 2018, 130'.
M Kulturni dom Slovenj Gradec I

2015 Kulturni dom Slovenj Gradec
ZDAJ ALI NIKOLI

Zdaj ali nikoli, Second act, komedija, ZDA, 2018, 100'.
M Kulturni dom Slovenj Gradec I

30.

PARAPSIHOLOGIJA IN OBILJE

Vabljeni na delavnico o obilju, kjer boste izvedeli marsikaj uporabnega o
tem, kako se delajo prošnje za priklic obilja, kaj in zakaj so igre na srečo
hudičev denar, ki razdira in ubija, kaj je dušni zapis, kako deluje astralni svet
in še marsikaj o parapsihologiji. Z nami bo Branko Jurečič. Prostovoljni prispevek. Prijave so obvezne na 041 203 233, Bojana.
M Čarnica

10

00

1700 Kulturni dom Slovenj Gradec

MARRY POPPINS SE VRAČA

Marry Poppins se vrača, Marry Poppins returns, družinski domišljijski muzikal, ZDA, 2018, 130'.
M Kulturni dom Slovenj Gradec I

1800 Čarnica

KAJ JE TISTO »NEKAJ«, KAR LAHKO VPLIVA,
DA PRIDE DO SPREMEMBE?

1700 Trg svobode

Si želite spremembe? Bodite sprememba. December je mesec zaključkov
in spuščanja starega, nepotrebnega. Bodite radovedni, bodite kreativni,
bodite spontani, dovolite si biti srečni in dovolite si okusiti srečo. Z vami bo
Valerija Veleušič. Na predavanju/delavnici imate priložnost spoznati, kaj je
tisto »nekaj«, kar vpliva na potek dogodkov in dogajanja. Praznična cena je
15,00 €. Število mest je omejeno. Prijave obvezne do 24. 12. na info@talja.si.
M Čarnica I

OBISK DEDKA MRAZA IN OTROŠKA PREDSTAVA
ZIMA JE ZASPALA

Otroška predstava Zima je zaspala v izvedbi gledališča Makarenko. Po predstavi bo otroke obiskal in tudi obdaril dedek Mraz. Prijazno povabljeni.
M SPOTUR Slovenj Gradec 

1900 Kulturni dom Slovenj Gradec
BUMBLEBEE

Bumblebee, Bumblebee, akcijska znanstvena fantastika, ZDA, 2018, 114'.
M Kulturni dom Slovenj Gradec I

19 Kulturni dom Slovenj Gradec
00

ZDAJ ALI NIKOLI

31.

Zdaj ali nikoli, Second act, komedija, ZDA, 2018, 100'.
M Kulturni dom Slovenj Gradec I

28.

PETEK

1800 Kulturni dom Slovenj Gradec
ZDAJ ALI NIKOLI

Zdaj ali nikoli, Second act, komedija, ZDA, 2018, 100'.
M Kulturni dom Slovenj Gradec I

NEDELJA
Kulturni dom Slovenj Gradec
KINO MATINEJA: ČAROBNA ZIMA V MUMINDOLU

Čarobna zima v mumindolu, Muumien taikatalvi, animirana družinska komedija, Finska/Poljska, 2017, 82'.
M Kulturni dom Slovenj Gradec I

ČETRTEK

IZDELOVANJE NOVOLETNIH OKRASKOV
(delavnica je namenjena otrokom)
Za najmlajše je pričakovanje
prazničnih dni najlepši čas v
letu.
Da bo vzdušje čarobnejše, smo
za vaše otroke pripravili
kreativno delavnico, kjer si
bodo sami izdelali novoletne
okraske iz različnih materialov.
Delavnica bo potekala v petek,
14. decembra, ob 17. uri v
prostorih Zavoda SLOKVA.
Cena delavnice znaša 5 eur in
vključuje ves material.
Naj vaši otroci preživijo
kreativno in zabavno popoldne
ob izdelovanju ter druženju z
vrstniki.

Brezplačni animirani film presenečenja in obisk dedka Mraza.
M Kulturni dom Slovenj Gradec 

SREDA

1800 Čarnica

00

ŠAMANSKI OBRED IZDELOVANJA ŠAMANSKEGA BOBNA

VESELI DECEMBER V KULTURNEM DOMU SLOVENJ
GRADEC

1900 Kulturni dom Slovenj Gradec

NEDELJA

10 Gasilski dom Golavabuka

10 Kulturni dom Slovenj Gradec

BOŽIČNO-NOVOLETNI KONCERT PIHALNEGA ORKESTRA
SLOVENJ GRADEC POSVEČEN DRŽAVNEMU PRAZNIKU

Tradicionalni božično-novoletni koncert Pihalnega orkestra Slovenj Gradec
z gostjo Ireno Vrčkovnik, posvečen državnemu prazniku dnevu samostojnosti in enotnosti.
M Mestna občina Slovenj Gradec 

SOBOTA

00

PONEDELJEK

27.

NOČ KRATKEGA FILMA: KLASIKI SLOVENSKEGA
FILMSKEGA CENTRA

29.

/

Noč kratkih filmov v sodelovanju s Slovenskim filmskim centrom z letošnjo
izdajo postaja tradicionalni poklon kratkemu filmu. Vstop prost.
Spored: 1. Poslednji dan Rudolfa Nietscheja/Blaž Kutin/26',/2018 2. Voyage
Voyage/Lun Sevnik/6 min'/2018 3. Fundamenti/Peter Cerovšek/22'/2018
M Kulturni dom Slovenj Gradec 

2000 Kulturni dom Slovenj Gradec

Marry Poppins se vrača, Marry Poppins returns, družinski domišljijski muzikal, ZDA, 2018, 130'.
Dogajanje je postavljeno v London, 25 let po izredno uspešnem prvem delu, ki
je bil nominiran kar za 13 oskarjev. Michael in Jane sta odrasla, njuna priljubljena
varuška Marry Poppins pa ju obišče, da bi družini pomagala s svojimi magičnimi
močmi in energijo vrniti veselje, ki so ga izgubili v času njene odsotnosti.
M Kulturni dom Slovenj Gradec I
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PETEK

Vabljeni na predavanje Svoboden v srcu – pogovori z modrecem. Z nami
bo Tadej Zevnik, avtor knjige Svoboden v srcu, ki bo spregovoril o tem, zakaj ne smemo dopustiti, da naš um diktira naše življenje. Prispevek: 10 €.
Prijave: 041 203 233, Bojana.
M Čarnica I

MARRY POPPINS SE VRAČA

KINO MATINEJA: GRINCH

Grinch, The Grinch, animirana družinska komedija, ZDA/Kitajska, 2018, 90'.
M Kulturni dom Slovenj Gradec I
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KINO PREMIERA: BUMBLEBEE

I3I I

PONEDELJEK

2200 Trg svobode

SILVESTROVANJE NA PROSTEM S SKUPINO COVERLOVER

Na Trgu svobode bo 31. 12. 2018 od 22. ure dalje potekalo že tradicionalno
silvestrovanje na prostem. Letos bo obiskovalce zabavala skupina Coverlover, ob polnoči pa vam bo voščil tudi župan Mestne občine Slovenj Gradec.
Vabljeni na nepozabno zabavo v mestno jedro.
M SPOTUR Slovenj Gradec 
Kulturni dom Slovenj Gradec
Francetova cesta 5, 2380 Slovenj Gradec
kulturni.dom@siol.net, www.kulturni-dom-sg.si, tel.: 02 884 50 05

www.kpm.si

www.glu-sg.si

Knjižnica Podgorje
Knjižnica Podgorje je odprta:
• ob sredah od 11.00 do 15.00,
• ob četrtkih od 15.00 do 18.00.
Vsak drugi četrtek ob 17.00 potekajo pravljične ure za otroke.

KJE: na Podgorski cesti 2,
v Slovenj Gradcu
(NamaNova - vhod iz desne strani kot
v restavracijo zgoraj).
KONTAKT: info@slokva.si ali na
telefon: 031 345 095.

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

Pisarna odprta vsak petek od 9. do 11. ure
Vsak dan smo dosegljivi na telefonu:

051 441 638
Slovensko društvo Hospic, OO za Koroško
Glavni trg 9, 2380 Slovenj Gradec
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15 let delovanja študijskih krožkov na MOCIS-u

Pestrost študijskih krožkov
L

etos na MOCIS-u, Centru za izobraževanje odraslih praznujemo
petnajst let medsebojnega učenja,
ustvarjanja in prijateljstev v obliki
študijskih krožkov. Veliko posameznikov z različnimi znanji, izkušnjami in značaji se je v teh letih zvrstilo
v njih. Ti posamezniki so skupaj z
mentorji ustvarjali zgodbo o uspehu
in hkrati soustvarjali učečo se skupnost. Pripeljala jih je vedoželjnost,
vodila pozitivna naravnanost in zavedanje, da smo v skupini uspešnejši
in modrejši. Tudi s študijskimi krožki so se polagali temelji prepoznavnosti našega zavoda in se širil pomen
vseživljenjskega učenja v okolje.
Študijski krožki so ena izmed neformalnih oblik učenja odraslih, ki
spodbujajo aktivno sodelovanje udeležencev. Potekajo v manjših skupinah od 5 do 12 članov, ki jih družita
interes in želja po skupnem učenju
ter poglabljanju znanja o določeni
temi, da bi s pridobljenim znanjem in
izkušnjami obogatili sebe in okolico.
Člani študijskega krožka se sestajajo
tako, kot se dogovorijo, za celotno
obravnavo izbrane teme pa je potrebnih najmanj 25 ur. Udeleženci so si
med seboj enaki; nihče med njimi ni
učitelj ali učenec, vsi hkrati (ali izmenično) opravljajo te vloge.
Ker je v 15 letih delovalo 80 študijskih krožkov na različnih področjih:
osebnostna rast; umetnost in ustvarjanje; ekologija, kulinarika in zdrav

način življenja; narava in zelišča ter
ohranjanje kulturne dediščine, smo
delček tega učenja, raziskovanja in
ustvarjanja predstavili na festivalu
študijskih krožkov, 26. novembra, v
Koroški galeriji likovnih umetnosti.
Če pogledamo, s čim vse so se
mentorji in člani ukvarjali v študijskih krožkih, lahko vidimo, da je
bilo največ zanimanja za ustvarjalnost, ki so jo izrazili pri oblikovanju
cvetličnih aranžmajev, izdelovanju
jesenskih kreacij, drobnih daril, ki so
bila »s srcem narejena in z ljubeznijo
podarjena«. Učili so se tehnik polstenja, kaligrafije, oblikovanja gline, izdelovanja rišeljeja in necane čipke …
Na področju umetnosti so spoznavali
osnove barvnih zakonitosti, na slikarskem platnu odkrivali »skrivnostne
globine« ter na njem upodabljali »odseve Slovenj Gradca«. Člani študijskega krožka, ki so si za medij izražanja
izbrali fotografijo, so na terenu poskušali »ujeti trenutke« Slovenj Gradca,
Meškove poti in »štrekne« … Na področju osebnostne rasti so se ukvarjali
z vzgojo in izobraževanjem, se učili
boljšega razumevanja sebe in drugih,
s komunikacijo kot temeljem našega sobivanja so iskali »pot do sebe,
ki je cesta k drugim«. V medgeneracijskem druženju so skozi igre naših
dedkov in babic razmišljali o sožitju
sobivanja, s stanovalci doma starostnikov pa odstirali temo o »domu v
domu« … Udeleževali so se različnih

predavanj in se iz starih materialov
učili izdelovati različne uporabne
predmete (krpanke, vrečke za trajno
uporabo, predpasnike, torbe, lesene
predmete …). Pridobivali so znanja
za samooskrbo s sadjem in zelenjavo,
izdelavo naravnih čistil in kozmetike
ter spoznavali »čare zelišč, začimb in
dišav«. Na področju zdravega načina
življenja in kakovosti bivanja so spoznavali modrosti feng shuija, kuhali s
cvetjem, spoznavali čarobni svet buč,
se učili, kako z gibanjem in uravnoteženo prehrano ohranjati zdravje in
v zdravo prehrano vključiti več žitaric … Delovali so tudi na področju
ohranjanja kulturne dediščine, spoznavali lokalne značilnosti in proučevali lokalno zgodovino. Naučili so se
restavrirati, izdelovati izdelke iz šibja,
osnove kmečkega risanja itd. Raziskovali so sakralno stavbno dediščino
Slovenj Gradca, gradove Mislinjske
doline, življenje in delo Ksaverja Meška in obujali spomine na »štrekno«.
Celoten zbir obravnavanih tem
med 15-letnim delovanjem študijskih krožkov lahko najdete v zborniku, ki smo ga izdali ob obletnici
z namenom, da zapišemo ključne
akterje nastanka in razvoja krožkov,
opišemo značilnosti delovanja krožkov, ohranimo spomine in občutke
mentorjev in članov ter ohranimo
podatke za zanamce in na njih gradimo nadaljnji razvoj krožkov.
MOCIS

Poziv lastnikom praznih
prostorov v mestnem jedru
M

estna občina Slovenj Gradec
na podlagi sprejetega novega
pravilnika poziva vse lastnike praznih poslovnih prostorov in lokalov,
da le-te prijavijo v evidenco praznih
prostorov. S prijavo bodo njihovi
potencialni najemniki dobili možnost, da se bodo lahko prijavili na

razpis in v primeru uspešne prijave
pridobili sofinancirano najemnino.
Prijava lokala v evidenco je pogoj
za pridobitev sofinanciranja. Objava
razpisa je predvidena v začetku leta
2019 in bo omogočala, da bodo podjetniki, ki bodo začeli s svojo podjetniško potjo v mestnem jedru, lahko

pridobili sofinanciranje najemnine,
če bodo najeli katerega od praznih
lokalov. Več informacij glede prijave
v evidenco lahko lastniki pridobijo
na spletnih straneh Mestne občine
Slovenj Gradec in Podjetniškega centra Slovenj Gradec ali po telefonu: 02
884 29 26. (DV)

Nosko teater bo najmlajše razveseljeval tudi v decembru

Na sporedu sta Čarobna skrinjica
in Izgubljeni snežak
Z

adnja lutkovna predstava Nosko
teatra Čarobna skrinjica, avtorsko
delo vseh treh članic gledališke trojke,
Ksenije Poklič, Natalije Križaj in Sonje Simetinger, je dodobra napolnila
dvorano šmarškega gasilskega doma.
V pravljici nastopajo babica Zima,
medved, ki si srčno želi, da bi znal ple-

Nosko teater v predstavi Čarobna skrinjica

sati, miška, ki bi rada lepo pela, zajec,
ki je zelo pameten matematičar in si
najbolj želi, da bi dobro slišal, ter sova.
Zgodba govori o željah in upanju, kajti če si nekaj močno želimo, pravi ena
od igralk v predstavi, se konec koncev
lahko to tudi uresniči.
Tudi najnovejša predstava Nosko

teatra, zgodba o dobroti, srčnosti in
iskanju z naslovom Izgubljeni snežak,
ki jo pripravljajo za decembski praznični čas, je njihovo avtorsko delo.
Nastopile bodo še v slovenjgraškem kulturnem domu, knjižnici na
Ravnah, Starem trgu, Mislinji in drugih okoliških krajih. (AP)

Rojstnodnevne zabave in
popoldansko varstvo otrok
Načrtujete rojstnodnevno zabavo za svojega otroka in nimate idej, kako jo
izpeljati? Dobra novica za vas, saj si organizacijo rojstnega dne lahko precej
olajšate. V Zavodu Slokva že od meseca aprila dalje pripravljamo rojstnodnevne zabave za otroke, poleg tega ponujamo popoldansko varstvo z različnimi animacijami. Naše rojstnodnevne zabave so zasnovane tako, da jih
mi načrtujemo, gostimo, animiramo ter v celoti izpeljemo tematski rojstni
dan na naši lokaciji. Ponujamo različne tematske sklope, jih prilagajamo
in nadgrajujemo glede na želje vašega otroka, tako da tudi sam pomaga
soustvarjati svoje praznovanje. Ustvarjamo različne izdelke po otrokovih
željah, veliko pojemo, imamo disko, izvajamo plesne točke, animatorke pa
popestrijo dogajanje še z napihljivim gradom. Na koncu pa sledi še največje
presenečenje, in sicer pinjata, ki je za otroke nepozabno doživetje.
Svojega otroka lahko vsak popoldan pripeljete k nam tudi v varstvo, po
predhodnem dogovoru, kjer bo preživel varne in aktivne urice ob igri, plesu in ustvarjanju s svojimi vrstniki.
Med nami se spletajo prav posebne vezi, kar občutimo, ko se otroci z veseljem vračajo k nam. Zadovoljstvo staršev pa potrjuje, da so naše storitve
kreativne in kvalitetne.
Več informacij o praznovanju rojstnega dne in o
varstvu otrok lahko dobite na naši spletni strani: www.slokva.si ali nas pokličete na telefon: 031
345 095.
Alenka Berložnik,
direktorica zavoda

Obiščite spletno stran
Mestne občine Slovenj Gradec

www. slovenjgradec.si

Teden promocije
Wolfove kave
K

oroški pokrajinski muzej vas kot pobudnik in snovalec ideje Wolfova
kava skupaj z izbranimi gostinci vabi k pokušnji Wolfove kave v tednu
njene promocije (3. 12. do 9. 12.). Kot spominek je Wolfova kava že na
voljo v muzejskih trgovinah. Po novem pa bo del redne gostinske ponudbe
v izbranih lokalih v mestu. V času promocije bo Wolfova kava na voljo po
promocijski ceni.
Vabljeni na skodelico kave. Ponujajo jo:
Hiša Ančka, Celjska cesta 5, Slovenj Gradec;
Ars Cafe mestna kavarna, Trg svobode 7, Slovenj Gradec;
Čajnica Peč, Glavni trg 24, Slovenj Gradec;
Slaščičarna Šrimpf, Glavni trg 14, Slovenj Gradec;
Gostilna Murko, Francetova cesta 24, Slovenj Gradec.
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13. mednarodni turnir v judu Zavarovalnica Sava Koroška Open

Nuša Perovnik in Neža Pečoler na najvišji stopnički
V

Športni dvorani Slovenj Gradec je 20. in
21. oktobra v organizaciji domačega
Judo kluba Acron potekal 13. mednarodni turnir Zavarovalnica Sava

Koroška Open 2018, ki je v Slovenj
Gradec ponovno privabil lepo število
mladih športnikov ter njihovih spremljevalcev. Na turnirju, ki je potekal
za starostni kategoriji do 16 in 18 let,

je nastopilo 543 tekmovalcev iz 84
klubov, prispeli so iz 25 evropskih
držav. Turnir, ki že vrsto let velja za
največji judoistični dogodek v Sloveniji ter največji tradicionalni športni
dogodek na Koroškem, sta si ogledala
tudi predsednik slovenskega olimpijskega komiteja g. Bogdan Gabrovec
in veleposlanik Ruske federacije v
Sloveniji dr. Doku Zavgajev.

Predstavniki Judo kluba
Acron Slovenj Gradec
do sedmih odličij
Na turnirju so poleg dobre organizacije za uspeh kluba poskrbeli tudi
domači tekmovalci, ki so skupaj
osvojili kar sedem odličij (2-2-3). Nepremagani sta z zlatom okoli vratu
ostali Nuša Perovnik pri kadetinjah
in Neža Pečoler pri mlajših kadetinjah, srebrno odličje sta osvojili Tamara Kovač in Ines Hribernik, bro-

nasta odličja pa so si priborili Andrej
Yankovskyy, Urška Bernard in Tina
Kovač. Domači Judo klub Acron je
ekipno zasedel odlično peto mesto.
Najuspešnejši klub na 13. turnirju je
postal ruski Judo Club Edelweiss iz
mesta Grozni.
Ob izvedbi dogodka bi se zahvalili
vsem sponzorjem, predvsem general-

nemu sponzorju Zavarovalnici Sava,
Drugi osnovni šoli Slovenj Gradec,
športnim klubom, ki so v športni
dvorani odstopili svoje termine za
izvedo turnirja, ter številnim prostovoljcem, brez katerih turnirja na
takšnem nivoju nikakor ne bi bilo
mogoče izvesti.
Borut Marošek

Slovenjgraški judoisti odlični v jesenskem delu sezone
Judoisti slovenjgraškega Judo kluba
Acron so zelo uspešno nastopali v jesenskem delu sezone. Poleg številnih
odličij, ki so jih na turnirjih osvajale mlajše selekcije, je na največjih
tekmovanjih uspešno nastopila Zala
Pečoler, ki je postala peta najuspešnejša mladinska judoistka v Evropi,
nastopila je tudi na svetovnem mladinskem prvenstvu. Rok Pogorevc je
prav tako osvojil peto mesto na olimpijskih igrah mladih v Argentini.
Nuša Perovnik v tem delu sezone

ne pozna poraza. Najprej je zmagala
na močnem turnirju Varšava Open,
potem na domačem turnirju Zavarovalnica Sava Koroška Open, sledili
sta še zmagi na kadetskem evropskem pokalu in turnirju za slovenski
pokal. Andrej Yankovskyy je bil tretji
tako na domačem turnirju Zavarovalnica Sava Koroška Open kot kadetskem evropskem pokalu. Članska
ekipa kluba pa se je prvič v samostojni Sloveniji uvrstila v play-off prve
slovenske judo lige. (BM)

Častna listina Olimpijskega komiteja Slovenije za prostovoljstvo

Franjo Murko: Jaz verjamem v judo tudi v prihodnje!

Franjo Murko ob prejemu častne listine za prostovoljstvo

P

oleg še dveh prostovoljcev je dobitnik častne listine Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja
športnih zvez (OKS) za prostovoljno
delo v športnih okoljih Slovenjgradčan Franjo Murko. Častno listino
je prejel na predlog Judo zveze Slovenije. Na isti prireditvi v Ljubljani,
slovesnosti ob 27. obletnici krovne
športne organizacije na Slovenskem,
Dnevu OKS, je odličje prejel še en
Slovenjgradčan, to je Jože Plaz, ki je
od OKS prejel plaketo za prostovoljstvo, tudi priznanje za prostovoljno
delo v športnih okoljih.
Franjo Murko, razpet med ljubiteljsko
kulturo in športom, je s prostovoljnim delom v organizaciji judo športa pričel leta 1995, ko je na povabilo
Bogdana Gabrovca postal predsednik
Judo kluba Slovenj Gradec. Naslednje
leto, ko je bil Gabrovec izvoljen za
predsednika Judo zveze Slovenije (v
nadaljevanju Zveza), ga je aktiviral,
naj pomaga na področju stikov z javnostmi ter s predlogi za določene menedžerske in marketinške poteze in s
tem postaviti na noge tudi judo zvezo.
Od takrat je svetovalec predsednika
Zveze za to področje. »Ponosen sem
in vesel, da sem z Bogdanom Gabrovcem skozi vso to obdobje soustvarjal
uspehe slovenskega juda. V času, ko
sva začela na sedežu Zveze v Slovenski
Bistrici, judo zveza še ni imela časopisa, ni imela aktivnosti za odnose z javnostmi, nobenih marketinških aktivnosti, vse to smo na novo postavljali.
In tudi to je kamenček v mozaiku razvoja judo zveze, da je ta šport danes
eden najbolj prepoznavnih športov v
Sloveniji in da ima od individualnih

športov največ olimpijskih medalj (razen smučanja),« je pojasnil dobitnik
častne listine iz Slovenj Gradca, ki pri
Zvezi še vedno aktivno pomaga.
Franjo Murko je bil za stike z javnostmi odgovoren polnih 20 let, prirejal je novinarske konference, bil odgovoren za mednarodne odnose. Prav
tako je bil stalni član organizacijskih
odborov za vse večje mednarodne dogodke v organizaciji Zveze, od vseh
evropskih prvenstev do svetovnega
mladinskega prvenstva v Ljubljani.
Pomagal je pri zasnovi in izdelavi
časopisa Slovenski judo. Pri vseh publikacijah judo zveze, ki so jih izdali
ob obletnicah, večjih tekmovanjih in
drugih dogodkih, je pomagal pri urednikovanju.
»Bil sem stik med našo judo zvezo
ter svetovno in evropsko judo organizacijo. Ponosen sem, da sem spoznal
zdajšnjega predsednika evropske judo
zveze in zdajšnjega predsednika svetovne judo zveze, s katerima se lahko
kadarkoli pogovarjam. Osebni stiki
so učinkovitejši, sploh v športu, pa
tudi v kulturi,« pripoveduje Murko.
V Slovenj Gradcu je kot predsednik
judo kluba s skupnimi močmi z judoisti izpeljal poteze, ki so pripeljale do
novih kvalitet. »Osebno sem se pred
dvajsetimi leti skupaj z ženo odpravil na železniško postajo v Mariboru,
ko se je Ruslan Yankovskyy pripeljal
v Slovenijo, in ga odpeljal v Slovenj
Gradec. Pozno ponoči je bilo, tega ne
bom nikoli pozabil. Do danes se je izkazalo, da je bila to odlična naložba.
Poglejte, kaj je v teh dvajsetih letih
ustvaril v Slovenj Gradcu! Posrednik,
da smo Ruslana dobili v Slovenijo, je
bil Bogdan Gabrovec. Hvaležni pa

smo tako Ruslanu kot Borutu Marošku in Željku Gabrovcu. Borut in Željko sta z njegovo pomočjo študirala
judo v Kijevu, tam sta diplomirala na
fakulteti za šport, na eni od najboljših
tovrstnih fakultet v nekdanji Sovjetski zvezi,« je še zgovoren Murko, za
katerega v Zvezi poudarjajo, da je kot
prostovoljec nedvomno dodal kamenček v mozaik organizacijskemu in
tekmovalnemu vzponu juda v Slovenj
Gradcu in v Sloveniji.
Preporod slovenskega juda je prinesel prve slovenske olimpijske medalje tudi v judu. »Za napredek smo morali dobiti sponzorje. Ko je malo več
denarja, si privoščiš potovanja v tujino, tam dobiš nova znanja, ko dobiš
nova znanja, si boljši. In ko skombiniraš skupaj znanje, ki ga pridobivaš
po svetu, in znanje vrhunskega strokovnjaka, kot je Marjan Fabjan v Celju, pride do tega, da dobimo počasi,
postopoma, z leti vrhunske judoiste,«
poudarja.
Bil je med pobudniki in nato glavni organizator vseh prireditev za izbor
judoista leta. S tem so v Zvezi začeli
leta 2000, kar je preraslo v velike prireditve, ki se selijo po Sloveniji. »Tako
smo »pridobili« športne novinarje, da
spoznavajo in razumejo judo. V začetku so zamahnili z rokami in rekli,
saj ta judo ni nič, tam se samo nekaj
tepejo. A to ni res. Posledično javnost
spoznava njegovo širino kot enega temeljnih športov, kot sta še atletika in
gimnastika. In zakaj judo sodi med
temeljne športe? Ker človeka nauči
pasti. Kdor se 2–3 leta ukvarja z judom, zna pasti. Košarkar Ivo Daneu
je rekel, da če ne bi treniral juda, bi se
večkrat polomil, in podobnih zgodb je
še veliko.«
Eden od načinov popularizacije
tega športa, razširjenega v več kot 200
državah sveta, je tudi Mala šola juda,
ki je v Sloveniji zelo razvita. »Bogdan
Gabrovec si je kot predsednik Zveze
prizadeval, da bi judo prišel v šolske
programe zato, da bi se ljudje naučili
padati. Otroci se lahko hitro naučijo
padati in to lahko človeku ostane celo
življenje. Uspeh je tudi ta, da na Fakulteti za šport v Ljubljani tudi profesorji juda med drugimi učijo tudi
judo bodoče profesorje telovadbe.«
Pomembno je, da so vzgojili veliko
trenerjev juda, brez dobrih trenerjev
tudi dobrih tekmovalcev ni. Slovenjgraški klub ima že nekaj let vrhunske
mlade judoiste, saj zelo dobro delajo z
mladimi.
Murkov največji organizacijski
uspeh je bilo sodelovanje na vseh
evropskih prvenstvih v organizaciji
Zveze (prvo je bilo leta 1997 v Ljubljani), ampak višek vsega je bil, po

njegovih besedah, leta 2013, ko so
organizirali mladinsko svetovno prvenstvo v judu v ljubljanskih Stožicah:
»To je bil moj največji uspeh v vseh teh
letih spremljanja juda, biti pri organizaciji tako pomembnega svetovnega
športnega dogodka. V štirih dneh v
dvorani Stožice si je judo ogledalo kar
21.000 ljudi. Tekmovalo je več kot 90
držav s 650 tekmovalci. Takrat smo si
tudi mi srčno želeli kakšno medaljo in
danes zelo perspektiven in zelo dober
slovenski judoist Adrian Gomboc je
takrat dobil bronasto medaljo.«
Franjo Murko je bil tudi med ustanovitelji slovenjgraškega košarkarskega kluba.
Ajda Prislan

Franjo Murko

Mitja Kordež in Zala Sekavčnik

Dobitnika najvišjih odličij
Atletska zveza Slovenije (AZS) je
tudi letos razglasila najboljše atlete
leta. Slovesna podelitev priznanj je
potekala 9. novembra v Kulturnem
centru Janeza Trdine v Novem mestu. Mitja Kordež je bil razglašen za
najboljšega atleta v kategoriji mlajših
mladincev, Zala Sekavčnik pa kot
tretja v kategoriji pionirk. Za Mitja
je to že tretje priznanje AZS zapovrstjo. Z dosežki lanske sezone se je
med mlajšimi mladinci uvrstil na 2.
mesto, predlani pa je bil razglašen za
najuspešnejšega atleta med pionirji.
Mitja si je letošnje priznanje prite-

Zala Sekavčnik in Mitja Kordež

kel v teku na 200 m z uvrstitvijo na
9. mesto na Evropskem prvenstvu
za mlajše mladince in mladinke ter
uvrstitvijo na 18. mesto na mladinskih olimpijskih igrah. Bil je tudi državni mlajše mladinski prvak v teku
na 200 in 100 m. Zala je v kategoriji
pionirk osvojila naslov državne prvakinje v teku na 1000 m in naslov
vice prvakinje v teku na 2000 m. Na
Prvenstvu osnovnih šol je bila 2. v
teku na 1000 m. Večkrat je uspešno
nastopila za reprezentanco. Na Mednarodnih igrah otrok je bila 2. v teku
na 800 m. (MV)
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Mladinske olimpijske igre v Argentini

Jan Razdevšek,

prvi Slovenjgradčan z olimpijsko medaljo

Bronasti heroji na mladinskih olimpijskih igrah v Argentini, Jan je prvi z desne

J

an Razdevšek iz košarkarskega kluba Koš Celovec je član četvorke, ki si je priigrala bronasto medaljo na letošnjih
mladinskih olimpijskih igrah v Buenos Airesu, v tekmi za tretje mesto
so z 21 : 13 nadigrali Ukrajino. Bil je
tudi 2. podajalec turnirja, najboljšo
tekmo pa je odigral v četrtfinalu, ko
so našo ekipo njegovi meti pripeljali do zmage. Olimpijsko košarkarsko ekipo je spremljal selektor in
trener Matic Vidic.
Slovenjgradčan Jan Razdevšek je

sedemnajstletni dijak trgovske akademije v Celovcu, košarko trenira v
klubu Koš v Celovcu. »Med približno
štiridesetimi izbranimi košarkarji nas
je selektor izbral 10 in se nato med desetimi odločil za četverko Dan Osrečki, Erik Groznik, Adrian Hirschmann
in jaz. Ta ekipa je pred tem igrala
mladinske evropske kvalifikacije v
Franciji in osvojila naslov državnega
prvaka v kategoriji U23,« je povedal
bronasti olimpijski Slovenjgradčan in
pripovedoval dalje, kako so v Buenos
Aires prišli 1. oktobra in imeli še čas
za treninge. Potem pa: »Na tekmah

smo iz rednega dela prišli neporaženi,
v prvi četrtini finala pa smo dobili Rusijo, favorita. Tekmo z njimi smo začeli slabo, a smo jih na koncu premagali za 1 točko. V polfinalu smo igrali
z Belgijo in z malo premalo energije
izgubili. Sledila je tekma za 3. mesto
in premagali smo Ukrajince. Poleg
tekme za medaljo je bila najbolj sladka
tekma proti Rusom, ker smo jim vrnili poraz, namreč na kvalifikacijah za
evropsko prvenstvo so premagali oni
nas, zdaj smo jih pa mi!
Zelo dober občutek je biti tam
tri tedne s slovensko reprezentanco,
pridobiš nove izkušnje in nova prijateljstva. Kjer smo se mi gibali, je bilo
mesto lepo urejeno, tudi športno prizorišče. Edinstven občutek pa je pri
sami medalji, ko pred vsemi, pred več
tisočimi navijači prejmeš medaljo
okrog vratu – ta občutek je bil edinstven in do sedaj najsrečnejši v moji
karieri! In to me je zelo motiviralo za
naprej. Zaenkrat pa je moj cilj uspešno odigrati letošnjo sezono v klubu
Koš Celovec.«

Trener Vidic o Razdevšku (in
Buenos Airesu): Jan je zelo
dobro odigral mladinske
olimpijske igre
Jan Razdevšek je pokazal velik napredek skozi celotno sezono, kar ga

Mladinske olimpijske igre v Argentini

Rok Pogorevc, blizu olimpijske medalje
R

ok Pogorevc iz Judo kluba
Acron Slovenj Gradec se je na
Olimpijske igre mladih 2018, ki so
potekale v času od 6. do 18. oktobra
v glavnem mestu Argentine, kvalificiral kot 12. najboljši na svetovni jakostni judo lestvici. Kot trener judo
reprezentance Slovenije je Roka v
Buenos Airesu spremljal Ruslan
Yankovskyy, Rokov trener tudi v
Judo klubu Acron Slovenj Gradec.
»Če si bil na evropskih pokalih med
prvimi petimi najboljšimi oziroma
moral si biti na lestvici dovolj visoko, si se lahko udeležil mladinskih
olimpijskih iger. Preden smo šli v
Argentino, smo imeli več treningov

kot ponavadi, čeprav smo bili aktivni čez celo poletje. V Buenos Airesu
smo bili 18 dni, judoisti smo imeli
dva tekmovalna dneva. En dan tekmovanja posamično, naslednji dan
tekmovanja mešanih ekip. Konkurenca je bila zelo velika, čeprav sem
mnoge že poznal s prejšnjih tekmovanj. Prvi dan bi lahko bil sicer
boljši, izgubil sem namreč borbo
za tretje mesto. Spoznal sem, da je
vseeno, kako velika je tekma, dati
moraš vse od sebe in narediti cilj,
zaradi katerega si prišel tja. Kar se
tiče organizacije olimpijskih iger, je
bila po moji oceni zelo dobra. Pred
tekmovalnima dnevoma smo imeli
treninge 2-krat na dan, in sicer v fi-

tnesu in judo treninge, navijali smo
tudi za vse druge slovence, z avtobusi
so nas peljali v center mesta na otvoritev, kjer so prižgali olimpijski ogenj
...,« se spominja 17-letni dijak, ki obiskuje Gimnazijo Slovenj Gradec.

Borut Marošek o
Pogorevcu: Rok na
olimpijskih igrah
odličen peti
»Na mladinskih olimpijskih igrah
(Youth Olympic Games) v Argentini
je nastopilo 3998 športnikov iz 206
držav, tekmovali so v 32 športnih

Mladinske olimpijske igre v Argentini

Mitja Kordež, bodoči vrhunski tekmovalec
M
itja Kordež iz Atletskega kluba
Slovenj Gradec je eden najobetavnejših mladih slovenskih atletov,
ki je bil tudi letošnje leto po izboru
trenerjev izbran za najboljšega slovenskega atleta v kategoriji mlajših
mladincev. Po zahtevnih kvalifikacijah se je udeležil mladinskih
olimpijskih iger v Buenos Airesu v
Argentini, kot trener atletske reprezentance Slovenije ga je spremljal
Uroš Verhovnik, Mitjev trener tudi v
Atletskem klubu Slovenj Gradec.

Kaj je Mitja poleg teka na 200 m, kjer
je bil skupno odličen 18., še počel v
času mladinskih olimpijskih iger?
»Delali smo najrazličnejše stvari,
predvsem pa smo se družili. Organizatorji so nam pripravili veliko
športnih dejavnosti, tako da smo se
lahko preizkusili v številnih športih,
gimnastika, nogomet in še več, ter
spretnostnih akcijah, tudi na primer
v žonglerstvu, držati ravnotežje. Jaz
sem se lotil vsega po malem.«
Tudi s samo tekmo in s svojim re-

zultatom je zadovoljen. Všeč mu je
bil, kot je povedal, ustrezen tartan
(steza), podobno dober kot v Keniji,
kjer je bil na svetovnem prvenstvu
(2017). »V Buenos Airesu je sekundo hitreje od mene šel tekmovalec iz
Katarja (kasneje zmagovalec). Padel
mi je v oči, ker še nisem videl v živo
teka pod enaindvajsetimi sekundami
tako dobrega in tako mladega tekača,
enako starega kot jaz. Nisem še videl
od blizu tako dobrega teka pri tako
mladem atletu.«
Tudi priprave so bile pestre. Najprej se je moral na evropskem prvenstvu (bilo je na Madžarskem) uvrstiti
med prvih 11 in ker je bil na koncu 9.,
se je uvrstil na mladinske olimpijske
igre. »Če primerjam vsa moja tekmovanja do sedaj, sem imel v Argentini
najtežjo konkurenco,« je še povedal
in pojasnil, da sta s trenerjem Urošem Verhovnikom začela intenzivneje delati mesec dni pred odhodom v
glavno mesto Argentine. In: »Potem
sva v Buenos Aires prišla 13 dni pred
olimpijskimi igrami in ta čas izkori-

je tudi pripeljalo do zdajšnjega nivoja, je prepričan trener Matic Vidic.
Mladega Slovenjgradčana vidi kot
izjemno prijetnega fanta, ki je zelo
marljiv, vesten in odgovoren, precej
dobro se zaveda svojih prednosti ter
slabosti. O njem pove: »Svojo pot Jan
nadaljuje v Avstriji, kjer bo poskušal
združiti šolanje in košarko. V nadaljevanju kariere bi lahko, ob primernem razvoju, dosegel veliko. Prestal
je selekcijski proces izbire reprezentance, ki smo ga začeli že decembra
2017. Že v tekmovalni sezoni 2017 je
bil v ožjem izboru, a sem se takrat
odločil za starejše fante (Jan je bil
takrat leto mlajši od večine). Izbran
je bil kot eden izmed četverice, ki
so na koncu ostali izmed več kot 50
kandidatov.
Najprej bi rad povedal, da smo
izjemno srečni, ker smo osvojili kolajno. Po drugi strani pa malo boli,
da smo najslabšo tekmo odigrali v
polfinalu proti Belgiji in izgubili le
za 2 točki. Cilj pred tekmovanjem
je bil jasen – medalja, po možnosti
zlata. Torej smo cilj izpolnili. Šli smo
od tekme do tekme, na koncu bili
uspešni. V tekmi za 3. mesto smo bili
bolje pripravljeni, ustavili smo met
Ukrajincev izza črte, kar je prineslo
končno medaljo. Poleg Argentincev
smo igrali najboljšo košarko na celem
turnirju, to so nam priznali praktično vsi. Konkurenca je bila močna,
sploh evropske ekipe. Že v skupini
smo imeli izjemno neugodne in visoke Kitajce, v četrtfinalu pa smo
Rusom vrnili za poraz na kvalifikacijah za evropsko prvenstvo avgusta
letos. O polfinalistih ne gre izgubljati
besed, vse zelo močno. Pogoji so bili
spremenljivi, a za vse enaki, to je potrebno povedati. Nekaj dni je bilo izjemno mrzlo, tam okoli 10 stopinj. Po
drugi strani pa je kar nekaj dni veliko
pihalo, kar je onemogočalo uspešne

mete z razdalje. Jan je bil na koncu 2.
podajalec turnirja, najboljšo tekmo
pa je odigral v četrtfinalu, ko so nas
njegovi meti pripeljali do zmage. Impresivno, ni kaj.
Šlo je za res velik dogodek, morda
se ljudje tukaj pri nas sploh ne zavedajo, kako to izgleda. 4000 športnikov, 2000 trenerjev in osebja, odlični
prostovoljci (argentinski Slovenci so
govorili slovensko, bili ponosni na
nas; kapo dol), zelo solidna organizacija, vrhunska otvoritvena slovesnost,
prijetno mesto. Veliko druženja med
športniki, novih poznanstev in spletenih prijateljstev bo za vedno ostalo
v spominu. Buenos Aires je ogromen,
ogledali smo si kar nekaj znamenitosti, največji vtis sta pustila oba stadiona (Boca Juniors, ki ga je sprojektiral Slovenec Viktor Sulčič, in River
Plate) ter seveda glavni mestni trg s
75 metrov visokim obeliskom. (AP)

panogah. V panogi judo, v kategoriji
do 100 kg, je Slovenijo zastopal tudi
član Judo kluba (JK) Acron Slovenj
Gradec Rok Pogorevc.
Rok je v uvodu izgubil dvoboj s kasnejšim dobitnikom srebrnega odličja Gruzijcem Ilio Sulamanidzom, v
repasažu je premagal predstavnika
Taipeija WU Xiao-Zhanga in nato še
domačina Aleja Burgosa. V finalnem
sklopu, v borbi za tretje mesto, pa je
izgubil proti Madžaru Vegu Zsomboru in osvojil odlično 5. mesto.
Rok se je na igre kvalificiral kot
12. najboljši na svetovni in 7. na
evropski jakostni lestvici ter kot
najboljši slovenski predstavnik.
V letošnjem letu je namreč postal
zmagovalec in osvojil 3. mesto na
evropskem pokalu ter 2. mesto na
pokalu Afrike,« je povedal Borut
Marošek, trener v JK Acron Slovenj
Gradec. (AP)

Rok v olimpijskem Buenos Airesu

festivalu evropske mladine (OFEM) v
teku na 200 m osvojil bronasto medaljo ter na Svetovnem prvenstvu za
mlajše mladincev v finalu pritekel do

stila za še agresivnejše delo, naporne treninge, da sva naredila osnovo
za dober tek. Da dobro tečeš, moraš
dobro trenirati s tekom in različnimi
vajami za moč, hitrost in razteznost,
da se čim bolj poveže aktivnost mišic
s hitrostjo, da čim hitreje tečeš.«
Tudi te dni na polno trenira, saj
stoji pred dvema velikima izzivoma,
naslednje leto bosta namreč evropsko in svetovno atletsko prvenstvo.

Trener Verhovnik o
Kordežu: Mitja spada v ožji
evropski vrh
»Mitja Kordež je uvrščen v vrhunsko
mlado selekcijo, kar priča o tem, da
Atletska zveza Slovenije in strokovni
svet računata nanj kot na enega bodočih vrhunskih tekmovalcev, kar
mu zagotavlja še boljše pogoje za
kvalitetno vadbo. S svojimi rezultati
v tekih na 100 in 200 m spada v ožji
evropski vrh.
Potem ko je Mitja na lanskoletnem

Mitja v olimpijskem Buenos Airesu

Jan Razdevšek

osmega mesta, je tudi letošnja sezona prinesla kar nekaj velikih izzivov.
Deloma turbulentna se je na koncu
vendarle zelo uspešno končala. Mitja je odlično nastopil na Evropskem
prvenstvu za mlajše mladince in si
s tem zagotovil normo za udeležbo na mladinskih olimpijskih igrah
v Buenos Airesu. V Argentini je z
osvojitvijo 18. mesta in z najboljšim
rezultatom sezone, ki je bil samo 14
stotink slabši od državnega rekorda,
ponovno pokazal, za kako kvalitetnega tekmovalca v resnici gre.
Mitja je dijak 3. letnika Srednje
šole Ravne. Svoje šolske in športne
obveznosti uspešno usklajuje, v veliko pomoč pa sta mu tudi razumevanje in spodbuda tako šole kot tudi
atletskega kluba, katerega član je že
od leta 2010.
V Atletskem klubu Slovenj Gradec
ima Mitja zagotovljene zelo dobre
pogoje za kvalitetno vadbo in z velikimi pričakovanji smo že usmerjeni
v prihodnjo sezono, ko bo Mitja nastopil na Evropskem prvenstvu za
starejše mladince. Leto kasneje pa
bo mladinsko kariero zaključil z nastopom v Keniji, ki bo leta 2020 ponovno gostiteljica najboljših mladih
atletov sveta.« (AP)
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Gimnazija Slovenj Gradec

Dežela vzhajajočega sonca vse bliže
iz začimb z domačega vrta.
Obiskali smo Ljubljano, se zapeljali do Postojnske jame in v njo ter še
dalje v Piran ali na Bled. Veseli smo
bili tudi res lepega sončnega in toplega vremena, ki nas je spremljalo ves
čas izmenjave, razen ko smo obiskali Velenjsko jezero, kjer smo se hitro
sprehodili, saj je bil veter precej moteč. Vsi smo se nato ogreli v Termah
Topolšica in hitro pozabili, da nas je
malo prej prepihalo.
Odpeljali smo se tudi na Dunaj,
kjer smo si ogledali park Schönbrunn,
si ogledali sicer majhen, vendar lično
oblikovan japonski vrt in se sprehodili po samem centru mesta. Zagotovo smo si vsi privoščili znameniti
dunajski zrezek s krompirjevo solato.

T

radicija izmenjave z
Japonsko se je pošteno
ustalila v gimnazijski vsakdan. Leta
2002 so slovenjgraški gimnazijci
prvič obiskali Japonsko in od takrat
vsako leto poteka izmenjava dijakov
iz pobratenih mest Slovenj Gradec
in Myoko, ki je prerasla v enega pomembnejših kulturnih stikov med
Slovenijo in Japonsko. Projekt zadnja leta intenzivno podpirata tudi
župana obeh mest, Andrej Čas in
Akira Nyumura, deležen pa je še
posebne pozornosti Veleposlaništva Japonske v Sloveniji ter Veleposlaništva RS v Tokiu.

rierami, vendar smo se obojestransko
hitro pričeli učiti vsaj nekaj uporabnih besed, ki so nam olajšale komunikacijo. V veliko pomoč sta nam bili
japonistki Karmen Hvalec Sato, ki že
14 let živi v Myoku, ter naša nekdanja
dijakinja in domačinka Sanja Paradiž, sicer pa je bil jezik sporazumevanja angleščina. Kljub vsemu pa smo
hitro ugotovili, da jezikovne bariere
niso tako velike.
Skladno s temo izmenjave so v
šolskih prostorih potekale različne delavnice, ki smo jih nadgradili
s sprehodi v bližnji okolici in izleti
po Sloveniji. V okviru delavnic smo

prepoznavali drevesa, jih poimenovali in oblikovali štirijezikovni (latinsko-slovensko-angleško-japonski)
seznam drevesnih vrst parka v okolici šole. S prepoznavanjem dreves pa
smo nadaljevali na vseh naslednjih
potepanjih. Japonski prijatelji so nam
pokazali in nas poskušali naučiti
umetnost zlaganja papirja. Ugotovili
smo, da bi naši prsti za ustvarjanje lepih »origamijev« potrebovali odločno več vaje. Gospa Fanika Jeromel je
naše in japonske dijake naučila, kako
pripraviti mešanice zdravilnih čajev,
odličnih domačih zeliščnih namazov
in kako narediti domačo zeliščno sol

Letošnja izmenjava z delovnim naslovom Zdrav življenjski slog – vrtovi
in parki se je začela s prihodom gostov iz dežele vzhajajočega sonca 18.
oktobra in začasno končala 24. oktobra z njihovim odhodom. Začasno
zato, ker bomo naslednjo jesen obisk
vrnili mi, saj se bomo z dijaki podali
na pot v japonski Myoko.
13 dijakov gostiteljev iz 2. in 3. letnika gimnazije, koordinatorja izmenjave Danilo Mori in Jelka H. Samec
Sekereš, ravnatelj gimnazije mag.
Stane Berzelak, celotni učiteljski zbor
gimnazije ter zagotovo še kdo smo
neučakano pričakovali goste iz Japonske. 12 dijakov in 3 spremljevalci
so nam zelo popestrili vsakdan. Najprej smo se soočili z jezikovnimi ba-

Delavnica Pazi, požar!

Gasilci delili znanje z otroki in starši
N

ihče si ne želi, da bi se moral soočiti s požarom. Ker pa nesreča nikoli ne počiva, je prav, da obnavljamo
svoje znanje o ravnanju ob požaru. Še
posebej pomembno za varnost naših
otrok in nas samih je ozaveščanje o

klicu v sili na 112 in znanje uporabe
ročnega gasilnega aparata, ki je gotovo
pomemben del opreme naših domov.
Oktober je mesec požarne varnosti,
zato so gasilci Prostovoljnega gasilskega društva (PGD) Turiška vas 25. 10.

pripravili za predšolske in osnovnošolske otroke ter njihove starše delavnico
Pazi, požar!. Otroci in starši smo se v
lepem številu zbrali pred gasilskim domom v Turiški vasi, kjer nas je pričakalo kar 10 gasilcev, oblečenih v zaščitno
opremo in pripravljenih na požar.
Gasilci so se s cisterno pripeljali na
bližnji travnik, se opremili z dihalnimi aparati in nam prikazali gašenje z
vodo iz cisterne ter osvetlitev območja z osvetlitvenim stolpom. Skupaj z
gasilci smo ozaveščali osnovna pravila pri ravnanju ob požaru in klicu v
sili na 112. Ogledali smo si notranjost
gasilskega vozila in se seznanili z gasilsko opremo, ki smo jo lahko preizkusili. Spoznali smo način gašenja, ko
zagori olje, in se seznanili z aktivacijo
gasilnega aparata ter njegovo uporabo.
Pogumno smo se preizkusili v gašenju
požara z ročnim gasilnim aparatom.
Gasilci PGD Turiška vas se nenehno izobražujejo in izpopolnjujejo svoje
znanje. Z namenom ozaveščanja o varnosti in pravilnem ravnanju v primeru
požara so tokrat delili svoje znanje z
otroki in starši.
Ksenija Uršej,
članica PGD Turiška vas

»Biti priča stiku slovenskih dijakov
z japonskimi je bila neprecenljiva izkušnja. Za časa izmenjave se nismo
urili le v komunikaciji, temveč smo
spoznavali vse razlike in podobnosti
med nami. V izmenjavo sem vstopila polna pričakovanj, kako se bodo
japonski dijaki razlikovali od nas, a
izkazalo se je, da smo si bolj podobni kot različni. V sedmih dneh so
neznanci iz tuje dežele postali naši
prijatelji in veselim se, da jih lahko
naslednje leto obiščem.«
Hana Sekereš, 2. letnik
»Pred kratkim sem sodelovala v dijaški izmenjavi z japonskim mestom
Myoko in tako tudi sama doživela
edinstveno, nepozabno izkušnjo, ki
pa se mi je vtisnila globoko v spomin. Ko sem meseca junija našemu
ravnatelju prinesla »prijavnico«, se
pravzaprav nisem dodobra zavedala, v kaj natanko se spuščam. Ta
tako imenovana »dijaška izmenjava« je zvenela zabavno in kot enkratna priložnost, katere pa nisem
želela zamuditi. Bila sem navdušena,
ker sem bila med izbranimi dijaki za
izmenjavo, čeprav si nisem mislila,
da se lahko tako navežem na osebo iz popolnoma drugačnega sveta
in kulture v obdobju sedmih dni.
Gostila sem dekle – Runo Miyazaki. Pred njenim prihodom sva tudi
vzpostavili stik preko socialnega
omrežja. Ko sem jo prvič poskusila
kontaktirati, sem dolgo čakala na
njen odgovor. Ampak ko je le-ta prišel, je bilo navdušenje v moji družini nepopisno. Čas, ki smo ga jaz in
moja družina preživeli z Runo, je
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Prav hrana pa je bila za goste nekaj
posebnega, saj se načini priprave naše
in njihove hrane precej razlikujejo.
Navduševale so jih naše pekarne in
predvsem pekovski izdelki. Prav tako
so bili presenečeni nad količino kruha, ki ga pojemo, na Japonskem pa ga
komaj poznajo. Spoznali so tudi potico, jabolčni zavitek, krofe, gibanico in
druge značilne slovenske jedi.
Teden druženja je zelo hitro minil,
med udeleženci izmenjave so se spletle prijateljske vezi in na predvečer
odhoda so ob izmenjavi vtisov družin in udeležencev izmenjave tekle
solze. Na zaključni prireditvi sta bila
prisotna tudi namestnica japonskega
veleposlanika v Ljubljani gospa Keiko Furuta in župan Mestne občine
Slovenj Gradec gospod Andrej Čas.
Z velikim veseljem in polna pričakovanj se veseliva prihodnjega leta, ko
naju in naše dijake čaka obisk dežele
vzhajajočega sonca.
Danilo Mori in
Jelka H. Samec Sekereš
seveda minil (pre)hitro. Vendar pa
je za sabo pustil mnogo vtisov, spominov in nepozabnih dogodivščin.
Zato, hvala ti, Runa Miyazaki, da si
z mano delila svojo kulturo, mi pripovedovala zgodbe o svojem domu,
svojih ljudeh in svojem življenju; da
si mi dala priložnost, da sem te bolje
spoznala. Komaj čakam, da se ponovno vidiva. Arigato.«
Kaja Ramšak, 3. letnik
»Kot družina zelo radi potujemo in
raziskujemo nove dežele, običaje,
zato naju ni presenetila želja hčerke
Aje, da se vključimo v projekt izmenjave dijakov iz Japonske. Najprej
smo nekaj informacij o mestu Myoko, ljudeh in načinu življenja izvedeli preko interneta in se zato lažje
pripravili na našega gosta. Sledilo
je prvo snidenje – Koudai, majhen,
simpatičen, zabaven fantič z okroglimi očali nas je takoj očaral tudi s
svojo pozitivno energijo kljub precejšnji jezikovni barieri. V času njegovega bivanja kot družina nismo
spreminjali ritma in navad, saj smo
želeli, da naš gost doživi slovensko
pristnost. Skupaj smo odkrivali
bisere naše dežele: Ljubljano, Postojnsko jamo, Piran, Portorož.
Imeli smo se zelo lepo, še posebej
igriv, mladostniški odnos pa je naš
gost razvil z našim najmlajšim družinskim članom.
Ostajajo nam lepi spomini, fotografije ter želja, da bodo tudi naši
otroci prihodnje leto tako toplo
sprejeti na Japonskem.«
Družina Fajmut

Slovenski zajtrk v vrtcu v Šmartnu

O

b slovenskem dnevu hrane, tretji petek v novembru, so pojedli tradicionalni slovenski zajtk tudi v vrtcu Leseni škrat v Šmartnu pri Slovenj
Gradcu. Otroci so si bili edini, da so bili slovenski med, maslo, črni kruh in
mleko odlični! Slovenjgraški vrtci se v akcijo pravi slovenski zajtrk vključuje
že vrsto let z namenom ozaveščanja o kulturi prehranjevanja in uvajanja
domače, lokalno pridelane hrane. Šmarškim otrokom se je ta dan pridružil
tudi gasilec Matej Gradišnik: »Ker se sam zavedam, da je to najbolj zdravo
za otroke in tudi za nas, in z namenom, da se dejansko zavedamo, da je
lokalno pridelana hrana najboljša za otroke in tudi za nas starejše.« (AP)

Zajtrka se je med drugimi udeležila tudi Marija Lužnik s kmetije Dajeu, ki je
otrokom povedala, kaj vse gojijo na njeni kmetiji.
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Fotoreportaža

Film o zavidljivih devetdesetih
slovenjgraškega kina

O

b 90. obletnici kina v Slovenj Gradcu je bil v kulturnem domu krstno predstavljen najnovejši dokumentarni film Toma Novosela Kino in njegovih devetdeset. 50-minutni
film v produkciji Društva eksperimentalne umetnosti Slovenija, ki ga
je Mestna občina Slovenj Gradec naročila že ob 85. obletnici slovenjgraškega kina, poleg izbranega arhivskega materiala in posnetkov
stare opreme zajema pogovore s številnimi pričami, ki so živele za
kino in s kinom. Čeprav se vidi nostalgično, vendarle izraža tudi optimizem, da kino stoji pred svojo novo ero. (AP)
(foto arhiv Koroškega pokrajinskega muzeja)
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izdajateljORANŽADA,
mesečnika SGlasnik
vodil v zbirki nagrajencev naslednjih pet let.«)
Nagrajenci novembrske križanke časopisa SGlasnik: 1. nagrada: vstopnice za tri kino predstave v kinu Slovenj Gradec, Lojze Maurič, Sejmiška 17, 2380
Slovenj Gradec; 2. nagrada: vstopnici za dve kino predstavi v kinu Slovenj Gradec, Franjo Konečnik, Šmartno 184, 2383 Šmartno; 3. nagrada: vstopnica
za eno kino predstavo v kinu Slovenj Gradec, Mitja Keserin, Podgorje 73b, 2381 Podgorje.
Nagrajenci potrdilo o dobljeni nagradi prevzamejo v Kulturnem domu Slovenj Gradec do konca tega meseca. Nagrado morajo porabiti v roku 30 dni po prevzemu
potrdila. Dodatne informacije na tel.: 02 884 50 05, 02 881 24 93 ali 051 605 243.

