
Mestna občina Slovenj Gradec namerava 
letos začeti z gradnjo stavbe z bivalni-

mi enotami za osebe s posebnimi potrebami in mo-
tnjami v duševnem razvoju. Predvidena je  izgradnja 
stavbe, ki bo omogočala bivanje do 24 osebam in za-
poslenemu osebju. Investicija bo 80-% sofinancirana 
s sredstvi EU. Upravljavec bivalne enote bo Center za 
usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem.

Stik: Gral dizajn, d. o. o., 041 961 838
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priloga I–IVna sporedu od 9. do 23. februarja 2017
Kulturni dom Slovenj Gradec

četrtek, 16. februar 2017, ob 19.30
Rojstna hiša Huga Wolfa Slovenj Gradec

KINO: Petdeset odtenkov teme LadieSaxophone Quartet Tereza Kesovija

petek, 24. februar 2017, ob 20.00
Kulturni dom Slovenj Gradec
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Leto, ko Slovenj Gradec praznuje 750-letnico, 
bo obogatila kulturna ponudba v mestu s so-
delovanjem mnogih institucij, uveljavljenih in 
domačih umetniških ustvarjalcev. Dogajanje 

bo pestro skozi vse leto, osrednji prireditvi pa 
bosta junijski srednjeveški dan in septembrsko 
dogajanje ob občinskem prazniku. Praznovanje 
se je začelo s sprehodi ob mestnem obzidju, ki 
jih vsako prvo soboto v mesecu ob 10.30 vodi 
Nataša Škorjanc, zbirališče je pred Koroškim 

pokrajinskim muzejem, Glavni trg 24. 
Fotografi, bodite pozorni, kmalu se boste lah-
ko prijavili na zanimiv natečaj. 
Všečkajte Živel Slovenj Gradec na FB in bodi-
te informirani. (MN)

Sprehodi ob mestnem obzidju
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Slovenj Gradec letos obe-
ležuje 750-letnico prve 

pisne omembe Slovenj Gradca kot 
mesta. Jubilej bo pomembno za-
znamoval dogajanje skozi celo 
leto. Skrbi, da predvidena finanč-
na sredstva ne bodo zadostovala za 
kakovosten program, so odveč, po-
jasnjuje župan, ki napoveduje tudi 
pomembnejše letošnje naložbe in 
pojasnjuje nove spremembe odloka 
o nadomestilu za uporabo stavbne-
ga zemljišča, ki so lani razburjale 
mnoge občane.

Lansko leto so v Slovenj Gradcu 
precej zaznamovale nove odločbe o 
NUSZ; po mnogih pritožbah, peti-
ciji obrtnikov so svetniki konec de-
cembra potrdili spremembe odloka. 
Kaj prinašajo? Katerim zavezancem 
konkretno se torej nadomestilo po 
novem zniža, koliko manj denarja bo 
nateklo v proračun glede na lani?

Sprejetje novega odloka o NUSZ de-
cembra 2015 skupaj s spremembami 
in dopolnitvami, ki smo jih sprejeli 
konec lanskega leta, sledi naslednji 
politiki: prvič, pravično obremeniti 
vse zavezance, kar pomeni, da tisti, 
ki ima več stanovanjskih površin ali 
stavbnih zemljišč, tudi sorazmerno 
več plača. Drugič, postopno zmanj-
ševati te dajatve, tako za stanovanjski 
kot za nestanovanjski namen. In tre-
tjič, ustrezno obdavčiti lastnike ne-
pozidanih stavbnih zemljišč, tako da 
bodo motivirani ta zemljišča pozidati, 
ponuditi na trgu ali pa vrniti v kmetij-
sko rabo, če jim nič od tega ne ustreza.

Zadnje spremembe odloka pome-
nijo, da bomo letos plačali 60 % niž-
jo dajatev za tehnične prostore v sta-
novanjskih stavbah, 5 % manj za vse 
stanovanjske površine in od 3 do 7 % 
manj za poslovne in druge nestano-
vanjske površine.

Dejansko bodo položnice povpreč-
no za 25 % nižje za lastnike hiš in 5 % 
nižje za najemnike ali lastnike stano-
vanj v večstanovanjskih stavbah.

V primerjavi z lanskim letom, ko 
smo zaradi odobrenih oprostitev in 
po odpravi napak na koncu prišli do 
vsote 1.870.000 evrov, se bo letos iz 
tega naslova nateklo za okrog 70.000 
evrov manj denarja v proračun. 
Obrtniki so večkrat opozarjali na 
slabo komunikacijo z mestno občino, 
na neupoštevanje njihovih predlogov 
in zahtev. Kaj pravite na to in koliko 
ste zahteve obrtnikov upoštevali pri 
spremembah odloka?

Na več sestankih z vodstvom Območ-
ne obrtno-podjetniške zbornice smo 
obrtnikom poskušali pojasniti, kakšni 
so zakonski in proračunski okviri za 
kreiranje politike NUSZ. Sam sem 

vedno pripravljen na pogovor in tudi 
popustiti pred močjo argumentov, ni-
kakor pa se ukloniti argumentu moči.

V novem odloku in nazadnje v 
spremembah in dopolnitvah smo 
vendarle upoštevali željo obrtnikov 
po znižanju obdavčitve, seveda v ra-
zumni meri. Nismo pa pristali na ul-
timativne in nesprejemljive zahteve, 
izražene v protestih in peticiji. Višje 
položnice, ki so presenetile mnoge 
obrtnike, so bile posledica povečanja v 
obračun zajetih površin, ki smo jih po 
novem pridobili iz uradnih evidenc. 

Nesporno dejstvo je, da smo v obr-
tno poslovni coni že v letu 2016 NUSZ 
za poslovni namen znižali za 8 % in v 
tem letu še dodatno za 8 %, skupaj v 
dveh letih kar za 15,3 %. Tako so sedaj 
v MO SG obremenitve gospodarstva, 
tudi obrti, nižje kot v sosednji občini 
Ravne in še znatno nižje kot v MO 
Velenje. 

V Slovenj Gradcu se pojavljajo novi 
investitorji oziroma podjetniki. Za 
katere gre, si lahko obetamo nova de-
lovna mesta? 

Res je v zadnjem času zaznati večje 
zanimanje za nakup parcel za gospo-
darske dejavnosti. Sklepam, da naše 
poslovno okolje le ni tako neprivlač-
no. K temu morda prispeva razumna 
politika prodaje občinskih zemljišč, 
ki jih na dražbah ponujamo z izho-

diščno ceno 20 €/m2. V Poslovni coni 
Ozare smo vsa svoja zemljišča prodali. 
Z zasebnimi lastniki urejamo zame-
njave, tako da bomo pridobili še ostale 
parcele v poslovni coni in jih ponudili 
investitorjem, ki se zanimajo zanje.

Podjetja, ki so že vstopila v cono 
Ozare, so Megalogos, plastika Hra-
stelj, tiskarstvo Gams, ABC Breznik 
in Hermine Wech, medtem ko v Pa-
meče prihaja prevozniško podjetje 
Koratur. Veseli me, da je še nekaj re-
snih povpraševanj in da poleg tega 
dobro poslujejo in načrtujejo širitev 
dejavnosti tudi obstoječa podjetja v 
mestni industrijski coni.

Lansko leto ste zaključili s sprejetjem 
novega proračuna. Koliko je vreden? 
Koliko denarja bo namenjenega na-
ložbam?

Načrtujemo dobrih 20 milijonov od-
hodkov. Od tega je investicijam na-
menjenih slabih 8 milijonov ali 40 % 
proračuna.

Med večjimi naložbami je gradnja 
stanovanjskega bloka. Za kakšen 
blok gre in kakšen je časovni termin 
izvedbe projekta?

Slovenj Gradec je privlačna lokacija 
za bivanje, zato je povpraševanje po 
stanovanjih veliko, žal pa je ponudba 
slaba. Ustrezno so cene na trgu precej 
višje kot drugje na Koroškem. 

Imamo veliko število prosilcev za ne-
profitna stanovanja. Trenutno je na 
prednostni listi 60 družin, ki že več let 
v hudi stanovanjski in gmotni stiski 
čaka na dodelitev občinskih stanovanj.

Teh pa nimamo, saj že nekaj let 
zaradi premajhnih sredstev v stano-
vanjskem fondu nismo bili sposobni 
graditi. Vesel sem, da bo to morda že 
v tem letu mogoče, predvsem zaradi 
možnosti sofinanciranja gradnje z ne-
povratnimi evropskimi viri. 

Blok s 50 stanovanji povprečne ve-
likosti 50 kvadratnih metrov bo stal na 
Ronkovi. Sedaj smo v fazi pridobivanja 
projektne dokumentacije. V naslednjih 
mesecih pričakujemo poziv za oddajo 
vloge za sofinanciranje in še pred jese-
njo sklenitev pogodbe z Ministrstvom 
za okolje in prostor. Po tej časovnici bi 
se lahko gradnja pričela že letos, nasle-
dnje leto pa bi bila končana. 

Iz sredstev mehanizma Celostne te-
ritorialne naložbe (CTN) bo občina 
sofinancirala tudi sanaciji dveh de-
gradiranih območij. Lahko na kratko 
predstavite projekta? 

Gre za dva večja projekta. Prvi je sa-
nacija in revitalizacija degradirane-
ga industrijskega območja t. i. Nove 
opreme. V investicijo so zajeti stroški 
odkupa (ki je že realiziran), rušitev, 
obnove tistih delov objektov, ki so še 
uporabni, in zunanje ureditve. V ob-
novljenih prostorih bodo modularno 
zasnovane delavnice za proizvodna 
zagonska podjetja in obrtnike, ki za-
čenjajo dejavnost.

Drugi projekt zajema revitalizacijo 
območja med vzhodno obvoznico in 
Mislinjo, v okolici obstoječega baze-
na. Severno od bazena bo nastal cen-
ter urbanih športov, ki vključuje skate 
poligon, balvansko plezalno steno in 
grbinasto kolesarsko stezo. Na lokaciji 
letnega bazena bo postavljen zimski 
bazen 25 x 12 m z manjšim otroškim 
in razvedrilnim bazenom, savnami in 
prostori za dobro počutje. V drugi fazi 
revitalizacije območja, ki se bo izvaja-
la nekoliko kasneje, načrtujemo letno 
kopališče z biološkim bazenom, par-
kovno ureditvijo in otroškimi igrišči. 

Obe fazi bosta celovito in vsebin-
sko zaokrožili projekt, ki bo nadome-
stil manjkajočo ponudbo športnih in 
prostočasnih aktivnosti v domačem 
okolju. Tovrstno ponudbo smo doslej 
morali iskati v drugih krajih.

Ali bo MO SG črpala denar tudi iz 
drugih evropskih razpisov?

Seveda. Kandidiramo lahko na vseh 
razpisih, tudi projekte iz programa 
LAS lahko izvajamo, sicer le izven 
mestnega območja. Naj omenim dva 
projekta, ki sta že v teku.

Prvič, z avstrijskimi partnerji ima-
mo pripravljeno vso dokumentacijo za 

projekt z imenom »Stičišče romarskih 
poti na območju jugovzhodnih Alp«. 
Vlogo bomo oddali v marcu, ko pri-
čakujemo 3. javni poziv iz razpisa IN-
TERREG. Naše sodelovanje v projek-
tu predvideva informacijsko podporo 
Benediktove poti in gradnjo romarske 
postojanke na Razborju. Hkrati bodo 
krajani Razborja s tem projektom do-
bili večnamenski dom.

Drugi projekt v teku je bivalna 
enota za starejše osebe z motnjami v 
razvoju. V tem mesecu vlagamo vlo-
go za gradbeno dovoljenje za stavbo, 
ki bo stala na Ozarah. Gre za regijski 
projekt, kjer je MO SG partner, prija-
vitelj na razpis Ministrstva za delo in 
socialne zadeve pa je Center za uspo-
sabljanje, delo in varstvo Črna. 

Predvidena so večja vlaganja na po-
dročju šolstva.

Lokalne skupnosti so dolžne zagota-
vljati materialne pogoje za predšolsko 
in osnovnošolsko dejavnost. Temu 
področju namenjamo zajeten del 
proračuna, saj moramo po eni strani 
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Intervju: Andrej Čas, župan Mestne občine Slovenj Gradec

»Naše poslovno okolje 
le ni tako neprivlačno«

Namen izgradnje bivalne enote  v naši mestni občini je širjenje ustreznih socialnih storitev za odrasle osebe z motnjami v duševnem razvoju. Lokacija izgradnje bivalne 
enota bo  na Ozarah ob zahodni obvoznici ob vznožju Rahtela. Skupna velikost prostorov obsega 785,00 m2 neto uporabnih površin, bruto vrednost investicije pa znaša 
dobrih 1,5 milijona evrov. V bivalni enoti bo prostora za vključitev do 24 stanovalcev in 9 strokovnih delavcev v obliki novih zaposlitev.  Predviden pričetek gradnje je druga 
polovica leta 2017, objekt pa bo predan svojemu namenu v roku enega leta, in sicer  v drugi polovici leta 2018.

Bivalna enota



zadostiti zahtevnim normativom, po 
drugi pa želimo svojim otrokom omo-
gočiti najboljši možni standard.

Na področju vrtcev smo uspeli v 
kratkem času z izgradnjo novih vrtcev 
v Šmartnu, na Legnu in v Podgorju reši-
ti glavnino težav. Letos nadaljujemo na 
Selah, v naslednjih letih pa nas čaka še 
obnova spodnjih prostorov na Maistro-
vi in ureditev vrtca v Pamečah.

Na Prvi OŠ na Štibuhu bomo le-
tos uredili jedilnico, na Drugi OŠ pa 
nadaljujemo z zamenjavo strehe. Obe 
investiciji sta zahtevni in seveda neod-
ložljivi. 

Kako bo mesto obeležilo 750-letni-
co? Koliko denarja bo temu name-
njenega iz proračuna in kako pote-
kajo priprave?

V razpravi o predlogu proračuna so 
nekateri svetniki dvomili, da bomo z 
načrtovano proračunsko postavko za 
750-letnico v znesku 130.000 evrov 
zmogli izpeljati kakovosten program 
in dovolj častno obeležiti ta pomem-
ben jubilej. Prepričan sem, da so to-
vrstne skrbi odveč, saj se v občinski 
upravi zavedamo pomembnosti tega 
jubileja. Priprave tečejo po načrtu. V 
izvedbo bodo vključene vse organiza-
cije in društva s področja kulture in 
športa. Operativno vodstvo prevze-
mata zavoda SPOTUR in Kulturni 
dom, medtem ko je za vodenje pro-
gramskega sveta zadolžena dr. Andre-
ja Hribernik, direktorica KGLU. 

Slišati je, da so v načrtu združeva-
nja določenih institucij oziroma za-
vodov. Katerih in kakšni so razlogi?

Javne službe, ki jih izvajata zavoda 
SPOTUR in Kulturni dom, se na več 
področjih prekrivajo, npr. ko gre za 
organizacijo prireditev, festivalov. 
Poleg tega se mi zastavlja vprašanje 
racionalnosti poslovanja majhnih za-

vodov, kot je KD. Izvajanje javnih in 
tržnih dejavnosti, ki jih, mimogrede, 
naši zavodi izvajajo v premajhnem ob-
segu, bi bilo v skupnem zavodu za kul-
turo, mladino, šport in turizem zaradi 
skupne izrabe kadrovskih in drugih 

potencialov bistveno racionalnejše, 
preglednejše in kakovostnejše.

Vlada je po več kot desetih letih 
umeščanja sprejela uredbo o DPN 
za odsek Šentrupert‒Velenje. Kako 

gledate na potek in nadaljevanje 
projekta 3. razvojne osi?

Na potek postopkov do sedaj, na nji-
hovo dinamiko in način izvajanja, 
gledam kritično. Vse preveč je bilo 
vmešavanja politike, namesto stro-
kovno utemeljenih odločitev. Če ne 
bo zapletov in kar je najpomemb-
nejše, če bodo zagotovljen denar za 
gradnjo, potem lahko ocenjujemo, da  
bomo  novo cesto do Velenja in avto-
ceste dobili v 6 do7 letih. To ni tako 
kmalu, zato je nujno, da se kratko-
ročno bistveno več sredstev nameni 
za ustrezno modernizacijo obstoje-
čih cest. Zadnji prometni kolaps med 
Velenjem in Slovenj Gradcem bi mo-
ral biti resno opozorilo, da je to ne-
izogibno, ne oziraje se na dinamiko 
gradnje 3. razvojne osi. 

Sprejeta uredba za cesto Šentru-
pert‒Velenje jug pomeni korak na-
prej k realizaciji projekta. Rad pa bi 
spomnil, da je bila uredba o držav-
nem prostorskem načrtu za odsek 
med Velenjem in Slovenj Gradcem 
sprejeta že avgusta 2013, v tem času 
pa se na tem odseku, ki je za Koroško 
prioriteten, postopki projektiranja 
in priprave gradnje niso pričeli. To-
rej smo bili ves čas nekako v drugem 
planu ali ujetniki zapletov pri ume-
ščanju ceste na južnem delu. Bojim 
se, da bo tako tudi pri gradnji. Če ta 
ne bo potekala hkratno na celi potezi 
od A1 do SG, obstaja nevarnost, da 
se bo gradnja drugega odseka nevar-
no oddaljila.

Sprejeti državni prostorski načrt 
za Velenje jug‒SG jug ni predvidel 
priključka južne obvoznice Slovenj 
Gradca. Ali je to vprašanje že rešeno?

Ne samo to, naše južne obvoznice ne 
vključuje niti idejni projekt za nada-
ljevanje ceste proti Dravogradu. Ško-
da, da se je pri takratnih pogajanjih to 
spregledalo. Menim, da je pomen t. i. 
južne obvoznice širši, saj gre v bistvu 
za navezovalno cesto na HC  iz smeri 
Kotlje, Ravne, ki bo prevzela pomem-
ben del prometnih obremenitev. Zato 
bi projektiranje in gradnjo te navezo-
valne ceste že v začetni fazi morala 
prevzeti DARS v okviru projekta 3. 
RO, kot je bilo to v primeru  navezo-
valne ceste Škale‒Šalek v MO Velenje.

Vsemu navkljub smo v tem času 
nadoknadili zamujeno in lahko po-
vem, da so zahtevna usklajevanja z 
DARS in Direkcijo RS za infrastruk-
turo glede umestitve južne obvozni-
ce, priključka na 3. os in navezavo 3. 
osi na glavno cesto G1-4 pri kraju. S 
tem ko smo uskladili ta vprašanja, 
pa se bo premaknilo tudi pri gradnji 
krožišča v Šmartnu.

Maja Nabernik
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Zimski bazen je že skoraj dve desetletji ena od pomembnejših želja občanov, kar je bilo nazadnje izraženo leta 2015, ko je v okviru priprave dokumenta Trajnostne urbane strategije svoje 
mnenje in poglede na prihodnji razvoj Mestne občine Slovenj Gradec podalo 2000 anketirancev. Glavni namen investicije je širjenje ponudbe infrastrukture za rekreativno in športno 
vadbo predšolskih otrok, šolske mladine, odraslih in upokojencev. S pokritjem letnega bazena in njegovo preureditvijo v zimskega bo plavanje v Slovenj Gradcu mogoče skozi vse leto. V 
sklopu bazenskega kompleksa so predvideni tudi fitnes, savna center in gostinski lokal. Zimski bazen bo imel skupno cca 2000 m2 neto uporabnih površin, bruto vrednost inves-
ticije pa znaša 2,9 milijona evrov. Letošnje leto bo namenjeno pridobitvi potrebne investicijske in projektne dokumentacije, gradnja pa se bo začela leta 2018 in zaključila 2019. 

Zimski bazen

Vlada je na 117 seji, 12.1.2017 sprejela Uredbo o državnem prostorskem načrtu za državno cesto med priključkom Šentrupert in Velenjem. Fotografija prikazuje priključek  nove HC 
na avtocesto  A1 pri Šentrupertu in njen potek  v severni smeri proti Parižljam, Braslovčam in v nadaljevanju proti zahodnemu pobočju Gore Oljke  do  Podkraja (Pesje) pri Velenju.



Občinski svetniki so na 
zadnji lanski seji potr-

dili proračun Mestne občine Slovenj 
Gradec za leto 2017. Prihodki znašajo 
18,9 milijona evrov, odhodki 20,2 mi-
lijona evrov, občina se bo v letošnjem 
letu zadolžila za 1,3 milijona evrov. 
Delež naložb v proračunu predsta-
vlja dobrih 41 % oziroma 8,4 milijo-
na evrov. Največji naložbi sta gradnja 
stanovanjskega bloka neprofitnih 
stanovanj in sanacija degradiranega 
območja pri Novi opremi. 

V proračunu je predvidenih 21 % več 
prihodkov kot lani in 16 % več od-
hodkov. Občina bo za začetek gradnje 
novega bloka letos namenila 1,9 mili-
jona evrov, v višini milijon in pol pa 
bo naložbo sofinancirala država. Za 
sanacijo območja Nove opreme bodo 
pridobili 690 tisoč evrov s strani dr-
žave, občina pa bo za to naložbo letos 
namenila 760 tisoč evrov. Streho Dru-
ge osnovne šole Slovenj Gradec bodo 
letos obnovili v celoti in ne po fazah. 
Naložba je vredna 650 tisoč evrov, 
občina bo za ta namen najela kredit. 
Na področju šolstva bo večja naložba 
tudi nova jedilnica Prve osnovne šole 
Slovenj Gradec v vrednosti 300 tisoč 
evrov. Za praznovanje 750-letnice 
prve pisne omembe mestnih pravic bo 
občina namenila 130 tisoč evrov, kar 
je 25 tisoč evrov manj, kot so načrto-
vali v osnutku proračuna. 

Svetniki so izglasovali tudi dva 
amandmaja. Prvega na predlog žu-

pana in skupine osmih svetnikov, ki 
predvideva obnovo kulturne dedišči-
ne oziroma objekta na Cankarjevi 2. 
Za ta projekt, vreden 146 tisoč evrov, 
bodo kandidirali na razpisu Ministr-
stva za kulturo, s čimer bi pridobili 58 
tisoč evrov s strani države. Po obnovi 
bi pridobili dve stanovanji. Drugi spre-
jet amandma se nanaša na dopolnitev 
kadrovskega načrta mestne občine. Za 
potrebe na področju športnih dejavno-
sti je predvidena dodatna zaposlitev. 
Svetniki pa niso sprejeli tretjega pre-
dlaganega amandmaja svetniške sku-

pine SD za posodobitev odseka ceste v 
Spodnjem Razborju.

Za družbene dejavnosti je letos pred-
videnih 6,1 milijona evrov oziroma 30 
% vrednosti proračuna. Največ, 42 %, 
za otroško varstvo, 14 za kulturo, 8 za 
šport in 12 za socialno varstvo. Pri sle-
dnjem se občutno povečujejo sredstva 
za oskrbo v domovih starostnikov. Za 
področje komunalno-cestnega gospo-
darjenja je predvidenih 8 %, za naložbe 
v ceste in pločnike bo letos namenjenih 
950 tisoč evrov.

Maja Nabernik
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Občinski svet Mestne občine 
Slovenj Gradec je na svoji 22. 

redni seji, ki je bila v sredo, 21. de-
cembra 2016, obravnaval 13 točk 
dnevnega reda. 

Kot prvo točko so obravnavali pre-
dlog Odloka o proračunu Mestne ob-
čine Slovenj Gradec za leto 2017. Naj-
prej so se seznanili s spremembami in 
dopolnitvami, ki so nastale v fazi od 
osnutka do predloga, obravnavali pa 
so tudi amandmaje, ki so bili predlo-
ženi k predlogu odloka. Po končani 
razpravi so predlog Odloka o prora-
čunu Mestne občine Slovenj Gradec 
za leto 2017 potrdili.

Nadalje so se seznanili s Poslovnim 
načrtom Javnega podjetja Komunala 
Slovenj Gradec, d .o. o., za leto 2017 
in ocenili, da je le-ta pripravljen pre-
gledno in vzorno. Izrekli so pohvalo, 
da Komunala svoje storitve opravlja 
kvalitetno. Potrdili so tudi predlog 
uskladitve cen skladno z Uredbo o 
metodologiji za oblikovanje cen stori-
tev obveznih občinskih gospodarskih 
javnih služb varstva okolja. 

Na predlog občinskega sveta so 
strokovne službe pripravile spremem-
be in dopolnitve Odloka o nadome-
stilu za uporabo stavbnega zemljišča 
v Mestni občini Slovenj Gradec, ki 
bodo prinesle znižanje nadomestila. 
Člani občinskega sveta so že na prej-
šnji seji k osnutku podali nekaj pobud 
in ugotavljali, da so-le te vključene 
v predlog odloka. Obravnavali so še 
nekaj amandmajev, nato pa predlog 
odloka potrdili. Hkrati so potrdili 
tudi predlog Sklepa o vrednosti točke 
za izračun nadomestila za uporabo 
stavbnega zemljišča v Mestni občini 
Slovenj Gradec za leto 2017, ki ostaja 
enaka kot v letu 2016. 

Občinski svet je sprejel tudi pre-
dlog Odloka o spremembah in do-
polnitvah Odloka o občinskem 
lokacijskem načrtu poslovno-stori-
tvene cone Slovenj Gradec – Ozare 
in severne obvoznice Stari trg ter po 
skrajšanem postopku osnutek Odloka 
o spremembah in dopolnitvah Odlo-
ka o zazidalnem načrtu individual-
ne zazidave Šmartno-Krnice (SC8). 
Spremembe in dopolnitve se nanašajo 
samo na posamične posege v prostor.

Sprejeli so tudi predlog Pravilnika 
o postopku in merilih za sofinancira-

nje letnega programa športa v Mestni 
občini Slovenj Gradec. Slednji določa 
pogoje, postopke, merila in kriteri-
je za vrednotenje in delitev sredstev, 
namenjenih za uresničevanje javnega 
interesa na področju športa v Mestni 
občini Slovenj Gradec. 

Nadalje so svetniki poslušali pred-
stavitev projekta »Povežimo Mislinj-
sko dolino«, ki zajema ureditev poho-
dniških poti in vmesnih prostorov za 
rekreacijo, igro in druženje na obmo-
čju Mislinjske doline. Investitor bo z 
ureditvijo poti in vmesnih točk uredil 
stanje na terenu do te mere, da bodo 
pohodi po teh poteh prijetni in varni, 
poti bodo primerno označene in ure-
jene, nameščene bodo tudi informa-
cijske table in klopi za počitek. 

Poslušali so tudi Poročilo o delu 
Nadzornega odbora Mestne občine 
Slovenj Gradec v letu 2016, ki je opra-
vil osem nadzorov. Pregledali so do-
kumentacijo, presodili pravilnost in 
gospodarnost trošenja proračunskih 
sredstev, opravili razgovor z odgovor-
nimi osebami in v skladu s Pravilni-
kom o obveznih sestavinah poročila 
pripravili dokončna poročila. 

V skladu s 43. členom Zakona o 
varstvu pred naravnimi nesrečami in 
drugimi nesrečami lokalne skupnosti 
sprejmejo svoje programe in načrte 
varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami, namen tega pa je letno na-
črtovanje dela in razvoja ter aktivno-
sti enot Civilne zaščite Mestne občine 
Slovenj Gradec. Občinski svet je ome-
njen letni načrt potrdil.

Podprli so predloge Komisije za 
mandatna vprašanja, volitve in ime-
novanja ter imenovali Benjamina 
Pirnata za v. d. direktorja Kulturnega 
doma Slovenj Gradec, predstavnike 
lokalne skupnosti v Upravni odbor 
Visoke šole za zdravstvene vede Slo-
venj Gradec in predstavnico lokalne 
skupnosti v Nadzorni odbor RRA 
Koroška. Prav tako so razrešili pred-
sednico Odbora za razvoj turizma, 
gostinstvo in trgovino ter imenovali 
nadomestnega predsednika. 

Dogovorili so se, da pobude in 
vprašanja posredujejo v pisni obliki 
ter potrdili nekaj predlogov sklepov 
s področja premoženjskopravnih 
zadev. 

Tatjana Špalir

22. redna seja Občinskega sveta MO SG

Svetniki so potrdili predlog 
odloka o proračunu

Za naložbe letos slabih 
8 milijonov evrov

Proračun Mestne občine Slovenj Gradec

V amfiteatru Gimnazije Slovenj Gra-
dec je konec decembra potekala 

javna razprava ob predstavitvi predloga 
ukrepov Celostne prometne strategije 
(CPS) MO Slovenj Gradec, ki so jih pri-
pravili izdelovalci CPS. V okviru javne 
razprave je hkrati potekala delavnica po 
skupinah, kjer je imel vsak udeleženec 

možnost postavitve prioritete in podati 
predloge dopolnitev. Kot je v navadi, je 
gradivo javne razprave in poročilo mo-
goče najti na spletni strani MO Slovenj 
Gradec, pod zavihkom Za občana/Pro-
met/Celostna prometna strategija.

Pred javno razpravo je potekalo 
žrebanje nagrajenca nagradne igre. V 

novembrski številki časopisa SGlasnik 
je bilo objavljeno nagradno vprašanje: 
»Kolikšen delež potovanj v Mestni ob-
čini Slovenj Gradec se opravi s kole-
som?« Pravilen odgovor je bil: manj kot 
5 %. Med vsemi prispelimi odgovori je 
bil izžreban g. Milan Ferenc iz Slovenj 
Gradca, ki je za nagrado prejel električ-
no kolo proizvajalca Reef, zastopnika 
podjetja HribiTec iz Ljubljane. Tik pred 
decembrskimi prazniki sta župan MO 
Slovenj Gradec Andrej Čas ter Aljoša 
Krivec, vodja Referata za medobčinsko 
redarstvo in promet, Milanu Ferencu 
predala kolo v uporabo in last. Nagra-
jenec se je kolesa razveselil, še posebej, 
ker ga bo uporabljala njegova žena. Kot 
pravi, da si bo zelo verjetno tudi sam 
v prihodnji sezone priskrbel podobno 
električno kolo. Obema želimo srečno 
vožnjo in obilo užitkov pri kolesarjenju.

Peter Zajc, 
RRA Koroška

Oblikovani so predlogi ukrepov
Celostna prometna strategija MO Slovenj Gradec 

O B Č INSK A  UPR AVA

Občinski prostorski načrt (OPN) 
Mestne občine Slovenj Gradec 

(MO SG) je bil v fazi dopolnjenega 
osnutka širši javnosti podrobno pred-
stavljen v okviru javne razgrnitve, ki 
je bila izvedena med 19. 5. 2016 in 20. 
6. 2016. V času javne razgrnitve so bile 
štiri javne obravnave, in sicer v MKC 
Slovenj Gradec, Gasilskem domu Pa-
meče, Gasilskem domu Šmartno in 
Kulturnem domu Podgorje. V času 
trajanja javne razgrnitve so občani in 
druga zainteresirana javnost podali 
skupno 81 pripomb. 

Strokovni izdelovalec OPN je 
zavzel negativno stališče do 27 pri-
pomb. Negativne so bile predvsem 
pripombe, ki so predstavljale pov-
sem nove pobude za spremembo na-
menske rabe prostora, in pripombe, 
ki so se nanašale na predhodno od 
nosilcev urejanja prostora (NUP) 
zavrnjene pobude. Te zavrnitve so 
izhajale predvsem iz dejstva, da 
vključevanje novih ali predhodno 
obravnavanih in že zavrnjenih po-
bud v kasnejših fazah priprave OPN 
ni mogoče, saj bi bilo potrebno zara-
di njih ponoviti tudi vse predhodne 
faze postopka, kar bi še dodatno 
podaljšalo pripravo akta. Pripombe, 

do katerih je izdelovalec zavzel pozi-
tivna stališča, so bile upoštevane pri 
pripravi predloga OPN oziroma vne-
sene v odgovarjajoče vsebine odloka. 

Nadalje je imel izdelovalec OPN v 
času po javni razgrnitvi največ dela 
z oblikovanjem predloga, čistopi-
som tekstualnega in grafičnega dela 
ter pripravo gradiva za pridobivanje 
drugih mnenj NUP. Opravljeno delo 
v obliki gradiva končnega predloga 
OPN je izdelovalec poslal na MO SG 
v prvi polovici januarja 2017. Ker MO 
SG na predlog OPN ni imela bistve-
nih pripomb je bilo gradivo konec 
minulega meseca že poslano na Mi-
nistrstvo za okolje in prostor (MOP). 
Slednje bo gradivo OPN po pregledu 
naložilo na svoje strežnike, kjer bo za 
pregled dosegljivo še ostalim NUP. 
Večjih zapletov pri pridobivanju dru-
gih mnenj MO SG ne pričakuje, saj 
je z vsemi najpomembnejšimi NUP 
gradivo OPN uspešno uskladila že 
v fazi dopolnjenega osnutka. Zadnje 
opravilo, ki nas še čaka, je dvofazna 
obravnava in sprejem OPN na občin-
skem svetu, kar je predvideno v pri-
hodnjih treh mesecih.

Boštjan Temniker

Predlog Občinskega prostorskega načrta

Gradivo predloga poslali na 
Ministrstvo za okolje in prostor

Največji projekt občine bo začetek gradnje novega bloka, ki bo stal slabih 5 milijonov evrov. Občina bo letos za to naložbo 
namenila 1,9 milijona evrov.
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Visoka šola za tehnologijo poli-
merov je v letu 2014 pripravila 

nov strateški načrt. V okviru sle-
dnjega so bili definirani nova vi-
zija zavoda, poslanstvo, vrednote 
in strateški cilji do leta 2020. Med 
strateškimi cilji si je zastavila tudi 
cilj »Okrepitev raziskovalne dejav-
nosti in preoblikovanje v fakulteto«. 
Menimo, da bo preoblikovanje v 
fakulteto bistveno izboljšalo prepo-
znavnost in ugled našega zavoda v 
nacionalnem in mednarodnem pro-
storu, kar bo prispevalo tudi k po-
večanemu zanimanju za vpis v naše 
študijske programe in dvigu kako-
vosti naše raziskovalne dejavnosti.

Za statusno preoblikovanje viso-
ke strokovne šole v fakulteto je po-
trebno soglasje Nacionalne agencije 
RS za kakovost v visokem šolstvu o 
izpolnjevanju merila za akreditaci-
jo fakultete. Vlogo za preoblikova-

nje smo skupaj z vlogo za prenovo 
študijskega programa Tehnologija 
polimerov, I. stopnja, pričeli pripra-
vljati konec leta 2015. Senat Visoke 
šole za tehnologijo polimerov je 
vlogo sprejel 17. 8. 2016 in jo skupaj 
z vlogo za prenovo študijskega pro-
grama 22. 8. 2016 posredoval na Na-
cionalno agencijo Republike Slove-
nije za kakovost v visokem šolstvu 
(NAKVIS). 

Vloga je podrobno opisovala iz-
polnjevanje Meril za akreditacijo 
in zunanjo evalvacijo visokošolskih 
zavodov in študijskih programov 
(kadrovski in prostorski pogoji, raz-
iskovalna dejavnost, zagotavljanje 
kakovosti, delovanje zavoda, štu-
denti …). Svet NAKVIS-a je nato 
15. 9. 2016 imenoval skupino stro-
kovnjakov v sestavi prof. dr. Bojan 
Dolšak (Fakulteta za strojništvo 
UM), prof. dr. Pero Raos (Strojarski 

fakultet, Slavonski Brod) in Igor Je-
sih (študent), ki je 8. 11. 2016 opra-
vila tudi obisk in izvedla intervjuje 
z vsemi deležniki VŠTP ter pripra-
vila poročilo. Na podlagi pozitiv-
nega poročila skupine strokovnja-
kov je Svet NAKVIS-a 15. 12. 2016 
podal soglasje k preoblikovanju ter 
k prenovljenemu visokošolskemu 
strokovnemu programu Tehnologija 
polimerov.  

Dolgoročno nam status fakultete 
omogoča tudi razvojne aktivnosti 
na področju priprave doktorskega 
študijskega programa Tehnologi-
ja polimerov, 3. stopnja. To je eden 
od dolgoročnejših ciljev zavoda, in 
sicer predvidoma skupaj z medna-
rodnim partnerjem. V Sloveniji na-
mreč na področju tehnologije poli-
merov primanjkuje raziskovalcev in 
visokošolskih učiteljev. Priprava in 
izvajanje skupnega doktorskega štu-

dijskega programa s tujo institucijo 
bi, z vzgojo kadrov ustvarjalnega 
in inovativnega duha za učinkovit 
prenos znanja v nove tehnologije, 

omogočila tako razvoj področja kot 
tudi razvoj našega zavoda, tako na 
področju študijske kot raziskovalne 
dejavnosti. (MM)Postala fakulteta

Visoka šola za tehnologijo polimerov

Zaradi povečanega obsega poslova-
nja in stalne širitve prodajnega pro-
grama s področja reklamnih storitev 
se v Ozare seli Reklamni studio Gams 
Aleš, s. p. Konec leta 2014 je podjetje 
med prvimi na Ozarah kupilo okrog 
1600 m2 veliko parcelo. »Zaradi za-
dnje čase zelo aktualne grafike na 
steklenih oblogah smo se odločili za 
gradnjo novega poslovnega objekta v 
dveh etažah skupne površine cca 800 
m2. Z novim objektom bomo tako 
lahko na enem mestu racionalizirali 

in modernizirali naš celoten poslovni 
proces, od priprave in tiska do mon-
taže grafik,« pojasnjuje Aleš Gams.

V podjetju zatrjujejo, da imajo 
pridobljeno že vso potrebno gradbe-
no dokumentacijo, izvedli pa so tudi 
nekaj pripravljalnih del (utrditev te-
rena za objekt ter škarpa s panelno 
ograjo). Z gradnjo bodo začeli v za-
četku marca, takoj ko bodo to dopu-
ščale vremenske razmere. »Do konca 
letošnjega leta imamo v načrtu do-
končanje spodnjih 400 m2 prostorov, 

ki bodo obsegali dve delavnici, večjo 
montažno halo, sprejemno pisarno s 
'show-roomom' ter skladiščne prosto-
re,« tako Gams, »izvedli pa bomo tudi 
grobo zunanjo ureditev objekta.«

Bo investicija morda pomenila 
tudi nova delovna mesta? »Že v le-
tošnjem letu načrtujemo zaposlitev 
grafičnega oblikovalca, nato pa še 
enega delavca za pomoč pri obliko-
vanju, pripravi in montaži grafik in 
reklamnih napisov ter postavitvah 
sejemskih prostorov.«

Ker so bile pred časom cene ze-
mljišč in prispevkov v Sloveniji, po-
sledično pa tudi v Slovenj Gradcu, 
(nerazumno) visoke, je podjetje re-
sno razmišljalo celo o gradnji poslov-
nega objekta v sosednji Avstriji, kjer 
se je dalo dokaj hitro in po ugodnih 
cenah priti do zemljišča. Tamkajšnje 
lokalne skupnosti so po Gamsovih 
besedah kazale tudi zelo veliko zani-
manja ter potencialnim investitorjem 
ponujale ugodne pogoje financiranja 
tovrstnih investicij.

»Ker naše družinsko podjetje že več 
kot 40 let deluje v Slovenj Gradcu in 
ker smo želeli širitev vendarle opra-
viti v domačem okolju, smo se začeli 
pogovarjati tudi z MO SG. Po ponov-
ni analizi cen zemljišč v PC Ozare so 
odgovorni spoznali, da je potrebno 
domačim investitorjem ponuditi kon-
kurenčnejše cene zemljišč,« še pristavi 
lastnik in direktor podjetja.
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Na vidiku nove investicije, 
pa tudi delovna mesta

Poslovna cona Ozare

Parcela podjetja Reklamna grafika Gams je pripravljena na gradnjo novega objekta. 
(foto Aleš Gams)

Pred časom smo poročali, da je po znižanju cene zemljišč v Poslovni coni (PC) Ozare naposled stekla 
tudi prodaja tamkajšnjih parcel. Ker se cona pospešeno polni, so na MO SG že začeli s pridobivanjem 

dodatnih površin, predvsem na podlagi zamenjav z lastniki zasebnih zemljišč na območju. Nove lastnike na Oza-
rah tako čaka še slab hektar parcel, namenjenih poslovni dejavnosti.

V letošnjem letu se obeta kar nekaj novogradenj, zato smo se pri investitorjih – v glavnem gre za lokalna podjetja 
– pozanimali o načrtovanih projektih ter o njihovem mnenju o splošni podjetniški klimi v občini. Ob tem velja 
poudariti, da investicijska dejavnost ne bo pestra samo na Ozarah. V PC Pameče se namreč seli osrednji regijski 
ponudnik linijskih avtobusnih prevozov.

Aleš Gams

S ceno, ki smo jo plačali za m2 ze-
mljišča, smo se približali 'našim 
realnim pričakovanjem'. Druga 
pesem so prispevki (komunalni, 
nadomestilo za stavbno zemljišče 
– NUSZ ipd.), ki znatno dvignejo 
ceno parcele, skoraj dvoletna 'voj-
na' za gradbeno dokumentacijo 
ter priprava finančne konstrukci-
je za realizacijo projekta. Ampak 
sedaj je vse to že za nami. Spomla-
di se lahko tako posvetimo gra-
dnji in čim prejšnjemu zaključku 
investicije.

Podobno kot najbrž večina tudi 

sam menim, da je višina NUSZ še 
vedno previsoka, četudi se nam je 
ob zadnjih spremembah znižala 
za cca 5 %. V našem konkretnem 
primeru plačujemo nekaj več kot 
2.200 EUR letno za 1600 m2 ze-
mljišča, na katerem še nič ne stoji. 
S stališča uporabnika še zmeraj ne 
razumem, zakaj moramo (ob se-
danjih pogojih in višinah NUSZ) 
vsakih 10 let ponovno kupiti svo-
jo zemljo. Menim, da bi se lahko 
občina v tej smeri še bolj potrudila 
pri iskanju ugodnejših rešitev, še 
posebej za mala lokalna podjetja.

Idejna zasnova nove proizvodne hale podjetja LabelProfi

Reklamni studio Gams pa ni edino 
podjetje iz grafične branže, ki na Oza-
rah načrtuje novogradnjo. To bo v krat-
kem storila tudi družba LabelProfi, d. o. 
o., ki se namerava letošnje poletje iz Pa-
meč preseliti v PC Ozare. »Načrtujemo 
izgradnjo novega poslovnega objekta 
za proizvodnjo samolepilnih etiket in 
fleksibilne embalaže,« je na vprašanje o 
naravi projekta odgovoril Uroš Sleme-
nik, solastnik slovenjgraškega tiskar-
skega podjetja. »Investicijo moramo 
končati do avgusta letos, začeli pa bomo 
takoj, ko bo to dopuščalo vreme.«

Pri investiciji družbe LabelProfi ne 
gre zgolj za gradnjo novega objekta, tem-
več bodo vzporedno z izvedbo te inve-
sticije tekli tudi postopki za nakup nove 
tehnološke opreme. Nove proizvodne 
zmogljivosti bodo tako pomenile tudi 
nove zaposlitve: »Predvidoma bomo le-
tos dodatno zaposlili še štiri ljudi.«

Slemenik pojasnjuje tudi razloge, za-
radi katerih je podjetje za lokacijo nove-

ga proizvodnega objekta izbralo ravno 
Slovenj Gradec: »To je bila dokaj logič-
na izbira, saj večina zaposlenih prihaja 
iz lokalnega okolja. Poleg tega želimo 
ostati v bližini svoje največje stranke, ki 
potrebuje dnevne dobave.«

Koliko pa je na odločitev za gradnjo 
v Ozarah vplivala splošna gospodarska 
klima v občini? Slemenik je tukaj rea-
len: »Lokalno poslovno okolje se kaj do-
sti ne razlikuje od ostalih delov Slove-
nije.« Vendarle pa v podjetju LabelProfi 
od MO SG pričakujejo, da bo v okviru 
svojih zmožnosti in pristojnosti prispe-
vala k izboljševanju infrastrukture (ce-
stne, IKT  ipd.) ter strateško delovala za 
privabljanje novih poslovnih akterjev v 
lokalno okolje.

Na vprašanje glede zadovoljstva s 
ceno kupljenega zemljišča na Ozarah 
ter z višino NUSZ je Slemenik jedr-
nat: »Cena zemljišča je bila primerna, 
NUSZ pa bi bil lahko nižji.«

Tisk samolepilnih etiket

Reklamna grafika
Za zemljišče v industrijski coni Ozare 
smo se odločili zaradi dobre lokacije 
in bližine doma. S ceno zemljišča smo 
bili zadovoljni, le višina NUSZ, ki je 
znašal kar dobrih 5 % nakupne cene 
zemljišča, nas je nekoliko presenetila.

Na naši parceli bo nastal sodoben 
obrat za predelavo plastičnih mas s 
pripadajočimi poslovnimi in skla-
diščnimi prostori, ki bo ob načrtovani 
rasti podjetja nudil tudi nova delovna 
mesta. V prvih letih po gradnji bo 
najverjetneje ostalo tudi nekaj prosto-
ra za oddajo poslovnih in skladiščnih 
prostorov v najem.

Projekt za gradnjo objekta je že 
izdelan, njegovo realizacijo pa načr-
tujemo v prihodnjih nekaj letih. Pred 
tem nas čaka še nekaj trdega dela in 
pogajanj z bankami.

Poleg že omenjenih podjetnikov 
bo nov objekt na Ozarah gradilo tudi 
podjetje Hermine Wech ‒ Koroška 
perutnina, d. o. o., z Raven na Koro-
škem. Obsežnejši prispevek o projek-
tu bomo objavili v eni od prihodnjih 
izdaj SGlasnika.

Predelava plastičnih mas
Naslednje podjetje, ki bo gradilo v 
PC Ozare, je Hrastplast, d. o. o. V 
zvezi z investicijo smo vprašanja 
naslovili na direktorja in lastnika 

družbe Mihaela Hrastelja, ki je oko-
liščine nakupa zemljišča ter glavne 
obrise projekta povzel v krajši izjavi 
za naš časopis.

Mihael Hrastelj

Aljaž Kitak
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Tudi Koroški pokrajin-
ski muzej bo prispe-

val, da bomo tako domačini kot 
turisti začutili leto 2017 kot pra-
znik mesta. Ob praznovanju 750. 
obletnice prve znane pisne omem-
be mestnih pravic Slovenj Gradca 
bodo objavili izsledke arheoloških 
raziskav, izvedenih v mestnem je-
dru v zadnjih dvajsetih letih. Ti iz-
sledki bodo, po besedah direktori-

ce muzeja Brigite Rajšter, bistveno 
dopolnili zgodovinske podatke za 
mesto Slovenj Gradec od obdobja 
visokega in poznega srednjega veka 
do zgodnjega novega veka. 

Osrednji poudarek programa dela 
Koroškega pokrajinskega muzeja v 
letu 2017 je praznovanje 750. obletni-
ce prve znane pisne omembe mestnih 
pravic Slovenj Gradca. 

Staro mestno jedro mesteca ob Mi-
slinji je do danes ohranilo svojo 
srednjeveško zasnovo, zato je tudi 
pomemben urbanistični spomenik. 
Maja 1994 so bile izvedene raziskave, 
s katerimi so želeli opredeliti izhodi-
šča za obnovo in varstvo starega me-
stnega jedra Slovenj Gradca, opravili 
so prva arheološka sondiranja v me-
stu. »Tako smo v dvajsetih letih izve-
dli arheološke zaščitne raziskave na 
Vorančevem trgu, Trgu svobode, na 
območju Gimnazije SG, v Ozki ulici 
in na območju, kjer zdaj stoji nova 
glasbena šola. Znotraj nove šolske 
stavbe smo uspeli in situ (na kraju 
samem) ohraniti t. i. cisterno. Na 
velikem in izjemno bogatem najdi-
šču pri novi glasbeni šoli je bila na-
mreč v Slovenj Gradcu prvič odkrita 
okrogla opečnata filtrirna cisterna 
premera 2 m, povezana v sistem treh 
kanalov,« pripoveduje Brigita Raj-
šter in pojasni, da so že lani v muzeju 
z interpretacijo gradbenih faz pose-
litve jugozahodne mestne četrti sre-
dnjeveškega Slovenj Gradca začeli z 
zaključevanjem petletnega projekta 
obdelave arhiva arheoloških najdišč, 
saj imajo samo za mestno jedro več 
kot štiri tone izkopanega materiala, 
a bodo podrobneje predstavili okrog 
700 izbranih predmetov. Za letošnjo 
jesen pripravljajo znanstveni sim-
pozij, poimenovan Točka v času, s 
podrobno predstavitvijo izsledkov 
teh raziskav, pridobljenih s primer-
jalnimi analizami najdb, izdali bodo 
tudi obsežen katalog. Raziskave že 
potekajo, k sodelovanju so povabili 
priznane strokovnjake za posame-
zna področja.

V katalog, ki ga pripravljajo, bodo 
vključili tudi stavbno razvojno anali-
zo dvorca Rottenthurn, ki je nastal iz 
Schultzhauzingerjevega obrambnega 
stolpa, prvič omenjenega leta 1361, 
in dela srednjeveškega obrambnega 
obzidja, katerega so gradili v letih 
od 1270 do 1300. Območje dana-
šnje glasbene šole je bilo v poznem 
srednjem veku priključeno graščini 
Rottenthurn, katere začetek gradnje 
je zabeležen v letu 1494. 

Ob mestnem obzidju z 
obrambnim jarkom
»V prazničnem letu želimo, da z mu-
zejem praznujete vse leto. Pripravlja-
mo več brezplačnih prireditev, od ka-
terih se je ena že začela, to je Sprehod 
ob mestnem obzidju. Z vodenjem po 
mestnih znamenitostih odstiramo 
mestne zgodbe, saj želimo domači-
nom in drugim obiskovalcem pribli-
žati zgodovinski utrip mesta,« pove  
direktorica KPM Brigita Rajšter.

Vsako prvo soboto v mesecu mu-
zej vabi na Sprehod ob mestnem 
obzidju, na katerem udeleženci spo-
znavajo srednjeveški Slovenj Gradec. 
Zberejo se pred stavbo Koroškega 
pokrajinskega muzeja na Glavnem 
trgu 24 ob 10.30, nato jih vodnica 
Nataša Škorjanc Beliš popelje po sre-
dnjeveškem obzidju in ulicah mesta 
ter pripoveduje o srednjeveški zgo-
dovini mesta s poudarkom na na-
stanku naselja in o življenju pred več 
kot 750 leti. 

Ulični razstavi razglednic 
in pomembnih 
Slovenjgradčanov 
V KPM pripravljajo dve ulični raz-
stavi. V aprilu bodo Glavni trg po-

pestrile najrazličnejše razglednice 
mesta iz muzejske zbirke. »Z raz-
stavo želimo predstaviti različne 
fotografske podobe mesta, obja-
vljene na razglednicah 20. stoletja. 
Obiskovalci bodo imeli priložnost 
slediti številnim spremembam, ki so 
se odrazile zabeležene kot fotografi-
je na razglednicah. Z drugo ulično 
razstavo želimo približati pomemb-
ne osebnosti, ki so v preteklih sto-
letjih prispevale k rasti tega kraja, 
da se zavemo, da z vsakokratnimi 
življenjskimi zgodbami skupaj tvo-
rimo zgodovino kraja,« še napove-
duje direktorica KPM in omeni tudi 
pedagoške dejavnosti. 

V mesecu marcu bodo v razstav-
nih prostorih nekdanjih mestnih 
zaporov v muzeju na Glavnem trgu 
24 odprli muzejske delavnice. V po-
sameznih zaporniških celicah bodo 
pripravili različne pedagoške vsebi-
ne, vezane na srednji vek, s poudar-
kom na obrtniških delavnicah. Poleg 
najmlajših otrok in šolske mladine se 
bodo v pridobivanju različnih obr-
tniških spretnostih lahko preizkusili 
tudi zainteresirani odrasli. 

Označili že nekaj 
nepremične dediščine 

 
Koroški pokrajinski muzej od leta 
2016 izvaja večletni projekt Ozna-
čevanje nepremičnih kulturnih 
spomenikov za Mestno občino Slo-
venj Gradec. Tudi to je darilo, ki ga 
mestu podarja občina. Že v januarju 
so v samem mestnem jedru označi-
li 31 kulturnih spomenikov, kot so 
župna cerkev, dvorec Rotenturn, 
rotovž na Glavnem trgu, Mersijeva 
hiša, rojstna hiša Huga Wolfa idr. 
Postopno bodo nadaljevali z ozna-
čevanjem iz mestnega jedra nav-
zven. Na znake bodo dodali nalepke 
s QR kodo, prek katerih se bo s pa-

metnimi telefoni mogoče aktivirati 
na spletno stran muzeja, kjer bodo 
dostopne podrobnosti o označenih 
spomenikih. 

Časovni trak
V slovenjgraškem muzeju so že pred 
leti ustvarili tako imenovani časovni 
trak s pomembnimi zgodovinskimi 
dogodki, ki so se zgodili v Slovenj 
Gradcu do leta 1763, ko je bil v mestu 
požar. Začenjajo pa z letom 1091, to je 
letom prve znane posredne omembe 
naselja Gradec. Na listini z datumom 
1. 5. 1091 je omenjeno ime Gradec 
– Grez za grajski grič nad Starim tr-
gom, kjer je danes cerkev sv. Pankra-
cija, stari Grad. Pripravljajo njegovo 
dopolnitev z dogodki od novega veka 
do moderne dobe. Na traku je med 
drugim omenjeno na primer, da je na 
listini iz 22. 5. 1337 omenjena prva 
mestna gostilna, ali pa, da so v letih 
od 1471 do 1483 mesto petkrat ople-
nili Turki. »Želimo, da bi tak časov-
ni pregled z eminentnimi letnicami 
mestne zgodovine župan v letošnjem 
prazničnem letu podaril šolam, ki 
so v mestu, tako osnovnim kot sre-
dnjim. Namen je približati zgodo-
vinske dogodke, ki jih je naše mesto 
doživelo, šolajoči se mladini. Da bi s 
pomočjo morda samolepilnega ča-
sovnega traku poskušali doumeti, da 
nismo samoumevni v tem trenutku, 
ampak da resnično stojimo na zgodo-
vinskih tleh,« se še dotakne načrtov 
in želja za leto 2017 direktorica mu-
zeja Brigita Rajšter. 

Odprta vrata 
Sokličeve zbirke in 
Wolfovega muzeja
Od junija do septembra, ko bo pra-
znovanje v polnem zamahu, bodo 
v muzeju na široko, brez vstopnine 
za obiskovalce odprli vrata muzeja 
in povabili na ogled zbirke Jakoba 
Sokliča, ki odkriva tančice mestne 
zgodovine in se trenutno nahaja v 
muzejskih prostorih stare mestne 
hiše oz. rotovžu na Glavnem trgu. V 
mesecu marcu bodo izdali katalog o 
etnoloških predmetih Sokličeve zbir-
ke, dodane bodo spominske izjave 
sodobnikov, ki so župnika in huma-
nista Jakoba Sokliča poznali. Poseb-
na vrednost kataloga bo dodan opis 
njegovega življenja in dela. 

Od junija do jeseni bo prost vstop 
za obiskovalce tudi v Muzej Huga 
Wolfa v skladateljevi rojstni hiši.

Ajda Prislan 

Koroški pokrajinski muzej

S ponosom gledamo na 
slovenjgraško bogato zgodovino 

Neglazirana oploščena pečnica z upodobitvijo moškega in ženske v noši višjih slojev s 
prizorom plesa, 15. stoletje, najdišče Gimnazija 1999.
(foto Tomo Jeseničnik) 

Neglazirana oploščena pečnica z upo-
dobitvijo mladeniča s čepico, okoli leta 
1500, najdišče Glasbena šola 2010.
(foto Tomo Jeseničnik)

Lončen krožnik z upodobitvijo treh prepletajočih se rib (tehnika sgraffito), konec 
16. in začetek 17. stoletja, najdišče Gimnazija 1999. 
(foto Tomo Jeseničnik) 

Bertold III. Andeški je bil sin 
Bertolda II. in Zofije Weimar-

-Orlamündske. Leta 1151 naj bi po 
materi dedoval med drugim tudi 
slovenjgraško posest, čeprav je ve-
čina zgodovinarjev mnenja, da je 
družina Andeških dejansko posta-
la slovenjgraška gospoda 1173. leta. 
Takrat je Bertold III. podelil novou-
stanovljenemu žičkemu samostanu 
privilegij, po kateremu mu ni bilo 
treba plačevati mitnine in davkov v 
Slovenj Gradcu.

Prav Bertold III. naj bi pred le-
tom 1180 prenesel prvotno nasel-
bino iz današnjega Starega trga na 
novo, boljšo lokacijo, na območje 
t. i. zelenega travnika med rekami 

Mislinjo, Suhadolnico in Homšni-
co. To območje je bilo rodovitno in 
naselje se je lahko širilo in razvijalo. 
Prenesel pa je tudi ime naselja Win-
dischgraetz. 

Bertold III. je bil zelo uspešen 
pri združevanju družinske posesti 
predvsem na Tirolskem, Franko-
vskem in Bavarskem. Bil je zvest 
privrženec cesarja Friderika I. 
Barbarosse in ta mu je podelil na-
slov mejni grof Istre. Ta naziv ga 
je povzdignil med državne kneze. 
Poročen je bil z Liutgardo, hčerko 
danskega kralja Svenda III. Še uspe-
šnejši pa je bil njegov sin Bertold IV.

Bertold III. je umrl 1188. leta.
Nataša Škorjanc

Vsako prvo soboto ob 10.30 ste vabljeni na sprehod ob mestnem obzidju.

Bertold lll. Andeški
Zgodbe srednjega veka
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Večina podob svetnikov, ki jih 
zasledimo na slovenjgraških 

svetinjicah, to so majhne spominske 
medalje, ki so jih verniki nosili okoli 
vratu, se začne pojavljati v 16. stole-
tju. Izdelane so bile iz različnih vrst 
kovine, ljudje pa so jih nosili kot izraz 
pripadnosti veri, zaobljubo, čaščenje 
ali priporočilo svetniku, pripadnost 
bratovščini oziroma sestrstvu, dokaz 
o uspešnosti ali pa zgolj kot okras (v 
funkciji nakita).

Prodajali so jih v romarskih kra-
jih, na stojnicah. Predstavljale so 
otipljiv dokaz o opravljeni zaoblju-
bi, zato se brez nje romar ni vračal 
z božjih poti. Romarji so bili prepri-
čani, da so te podobice  čudodelne. 
Zanimivo je, kje so potem končale: 
obesili so jih pred hišo oz. hlev, da 
bi pregnale zle duhove, dajali so jih 
v korita za krmljenje živine, zakopali 
v polja proti plevelu, mišim in mrče-
su ali obešali nad postelje zaradi nji-
hovega močnega vpliva na plodnost. 
Svetinjica je romarja na poti domov 

ščitila pred razbojniki. Največje 
svetinjice so imele premer 11 cm, 
praviloma pa merijo med 3 in 7 cm. 
Večinoma imajo obojestranske upo-
dobitve romarskih čudodelnih po-
dob, cerkva, svetnikov in zavetnikov.

Na slovenjgraškem najdišču Gi-
mnazija 1999 zasledimo marijanske 
svetinjice iz romarskih središč, kot 
so Maria Zell (od 15. stoletja naprej) 
in Marija Bistriška (od 16. stoletja 
naprej). Sv. Benedikt (na sliki) se po-
javi dvakrat. Njegovi zastopanosti 
na Slovenskem enakomerno sledimo 
od 15. do srede 20. stoletja. Benedikt 
(480−543) je bil ustanovitelj zname-
nitega benediktinskega reda. Upoda-
bljajo ga večinoma v redovni obleki 
z opatovsko palico in knjigo v roki. 
Priporočajo se mu šolarji in dijaki, 
v ljudski veri je pomočnik proti za-
strupljanju in čarovništvu. Tudi bol-
niki s kamni so se zatekali k njemu. 
Pri nas sta mu posvečeni dve župniji, 
Sv. Benedikt v Slovenskih goricah in 
Stranje pri Kamniku. V severovzho-

dni Sloveniji pripisujejo blagoslovom 
sv. Benedikta posebno moč. Kmetje 
so nekoč na njegov god dali blagosla-
vljati krave, te so z nekim korenjem 
vred peljali v Varaždin h kapucinom 
in ti so dodali svoj blagoslov. Tak 
blagoslov je zajel tudi stara poganska 
vračila: znana je Benediktova voda, 
s katero prekmurske gospodinje ob-
livajo podplate na pepelnico vsem 
članom družine, da bi jih obvarova-
le kačjega pika. Zato ga upodabljajo 
tudi s kelihom in kačo. 

(Povzeto po: Darko Knez, Slovenj-
graške devocionalije, Koroški zbor-
nik IV, 2005, 41−50.)

Saša Djura Jelenko

Svetinjica sv. Benedikta, tolčen bron, 17. stoletje 
(foto Tomo Jeseničnik)

Zgodbe srednjega veka

Zašcita pred razbojnikiˇ

Kaj mladi pričakujemo od obeležitve 
750-letnice omembe Slovenj Grad-
ca? Vsekakor si ne želimo svečanih 
proslav, katerih glavni namen je, 
da se nanje pridejo pokazat veljaki 
od blizu in daleč, se rokujejo, drug 
drugemu klanjajo in se na veliko 
zahvaljujejo. Ta obletnica naj bo po-
klon mestu in ljudem v njem. Naj se 
ponovno osvetli zelo bogata zgodo-
vina kot tudi sedanjost, ki je polna, 
marsikdaj v vsem trudu za boljše in 

lepše družbeno okolje spregledanih 
posameznikov. Če ne bi bilo ljudi z 
vizijami, srčnostjo in željo po bolj-
šem svetu, bi lahko o tako visokem 
jubileju samo sanjali. Verjamem, da 
se bo za vsakogar našlo kaj, pa naj 
bodo to koncerti, druženja ali kakr-
šnikoli drugi projekti. Naj bo ta obe-
ležitev priložnost, da stopimo skupaj 
in pokažemo, da je Slovenj Gradec 
mesto za ljudi.

Klemen Uršnik

Zavedati se moramo, da ravno v 
tem trenutku ustvarjamo zgodovi-
no. Zato je smiselno čim natančneje 
prikazati tudi trenutno dogajanje na 
področju kulture.

Gre za pomembno obletnico, ki 
jo bomo zagotovo s ponosom pro-
slavili. Želim si, da bi se na čim več 
prizoriščih publiki lahko predsta-

vili kreativni domačini, tudi sama 
bi z veseljem sodelovala. Upam, da 
bodo vsebine čim raznovrstnejše, 
saj vem, da so tako mladi kot sta-
rejši prebivalci zelo aktivni in lah-
ko veliko prispevajo, ne le kot obi-
skovalci. 

Nuša Kamnik

Kako naj Slovenj Gradec obeleži pomemben jubilej, smo tokrat 
povprašali nekaj mladih kulturnikov. Med drugim si želijo pisan in 
raznolik program tudi s predstavitvijo kreativnih domačinov ter 
osvetlitvijo zgodovine in sedanjosti.

Obletnica naj bo 
poklon mestu in ljudem

Moje mnenje je, da bi prireditve po-
tekale skozi vse leto v centru mesta, 
ni pa to seveda pogoj. Dobro bi bilo, 
da bi bil program čim bolj raznolik in 
pisan ter da bi poleg glasbe vseboval 
še na primer gledališke, lutkovne, 
plesne in ostale dejavnosti na pro-
stem, predvsem z namenom, da bi v 
ulice vnesli barve in bi mesto skupaj 
z njimi oživelo. 

Že nekaj časa premišljujem o ideji, 
vendar dvomim, da je tako lahko iz-
vedljiva, in sicer, da bi se vsi občani 
mesta Slovenj Gradec, ki bi odšli te-
kom dneva v mesto, na srednjeveški 
dan po svojih najboljših zmožnostih 
oblekli v stilu tistega časa, a to bi 
seveda bilo potrebno oglaševati in 
vzpodbujati ...

Alina Hirtl Alina Hirtl

Klemen Uršnik

Nuša Kamnik

Od praznovanja 750-letnice mesta 
pričakujem oživitev mestnega jedra. 
Premik iz notranjosti na ulice – pro-

gram, ki se v toplejšem delu leta iz-
vaja v posameznih objektih, bi si že-
lela videti zunaj, na ulicah. Ne le na 
mestnem trgu, temveč tudi drugje 
– v Kuharjevem parku, na Meškovi, 
v neizkoriščenem parku pri Gan-
dhiju, zapuščenem prostoru Nove 
opreme. Raje bi videla vrsto manjših 
pouličnih dogajanj – arheološke de-
lavnice, glasbene delavnice in mini-
aturni koncerti etno glasbenih sku-
pin. Arheo bolšjak! Glasbeni bolšjak! 
Na splošno več bolšjakov. Dogajanje 
med tednom – pozabljamo, da nas 

večina organizatorjev prireditev tišči 
svoj program v že tako prenatrpane 
vikende – tedni pa ostajajo dolgi in 
prazni. Pričakujem, da bo praznova-
nje obletnice mestu vdahnilo življe-
nje, in to je tudi najboljši učinek, ki 
ga lahko ima – da meščani ugotovijo, 
kako pozitivno vplivata na ljudi vr-
vež in toplina dogajanja, ter se to po 
koncu praznovanja trudijo ohranjati 
še naprej. 

Živa Škrlovnik, 
vodja Društva MAD

Živa Škrlovnik

Najzgodnejša naselbina na ob-
močju današnjega Slovenj 

Gradca, ki jo poznamo po imenu, je 
bila antična Colationa, vrisana tudi 
v znamenito Tabulo Peutingeriano: 
prepis itinerarija prometnih poti v 
poznem obdobju rimskega imperi-
ja. Na osnovi originalnega rimskega 
vojaškega zemljevida iz 4. stoletja in 
prepisa iz 1265 ga je za tisk leta 1507 
pripravil nemški antikvar Konrad 
Peutinger, po katerem je »tabula« 
dobila ime, danes pa ga hranijo v 
Dvorni knjižnici na Dunaju.

Na ruševinah antične poštne 
postaje ob pomembni poti iz Cele-
je proti Virunu na Gosposvetskem 
polju je nastal prvi zgodnjesrednje-
veški Slovenj Gradec, v virih prvič 
omenjen leta 1091 kot GREZ. Med 
pomembnimi pričami ustanovne 
listine benediktinskega samosta-
na v Šentpavlu v Labotski dolini se 
namreč omenja Weriand de Grez iz 
rodu Askvincev in torej sorodnik sv. 
Heme in eden izmed najimenitnej-
ših velikašev širše regije. Ime Grez 
oziroma Gradec nakazuje, da je vi-
tezov grad nastal v središču močne-
ga slovanskega poselitvenega obmo-
čja. Morda je na Gradcu oziroma na 
Grajskem griču nad Starim trgom 
prvotno res šlo za gradišče kot se-
dež župana geografsko lepo zao-
krožene Mislinjske doline ali celo 
širše pokrajine južno od Drave, kot 
v prispevku Začetki mesta Slovenj 
Gradec (Kronika, časopis za krajev-
no zgodovino, št. 56, 2008) zapiše 
zgodovinar Miha Kosi. To gradišče 
se je nato do 11. stoletja preobrazilo 
v fevdalni grad kot sedež velikega in 
pomembnega slovenjgraškega go-
spostva. Ohranjene listine omenjajo 
grad in naselbino pod njo v različ-
nih zapisanih oblikah kot GRAZ, 
GREZ, GRAEZ ali GRETZ vse do 
leta 1174, ko je pomembna naselbi-
na, tedaj bržkone že s tržnimi pra-
vicami, za razlikovanje od »bavar-
skega« Gradca na Štajerskem prvič 
zapisana kot »slovenji« Gradec (in 
Windisken Graze). Že pred tem je v 
listini, ki je nastala okoli leta 1164, 
z imenom pomembnega središča 
kot Greztal označena kar celotna 
Mislinjska dolina. Še mnogo stoletij 
kasneje so svet ob reki Mislinji ime-
novali (Slovenj)graška dolina, južna 

pobočja okoliških hribov pa še da-
nes nosijo ime Graška Gora. Geo-
grafsko poimenovanje Mislinjska 
dolina se je pravzaprav uveljavilo 
šele v 19. stoletju. 

V obdobju od zadnje četrtine 
12. do sredine 13. stoletja, ko so 
najpomembnejšo epizodo krajevne 
zgodovine izpisali grofje Andeški 
in novi Slovenj Gradec, ki je od sta-
rega trga pod hribom privzel tudi 
ime, na novo pozidali sredi kotline, 
najdemo v latinsko zapisanih virih 
ime tržne naselbine v najrazličnej-
ših oblikah kot WINDISS GRAZE, 
WINDISCH GREZ, WINDISCH-
GRECZ ali celo WINDIZ GREZ, 
najpogosteje pa vendarle kot WIN-
DIS GRAETZ, kar je tudi v vseh ka-
snejših stoletjih osnova za nemško 
ime WINDISCH GRAETZ, ki ga 
običajno pišejo narazen, v posame-
znih obdobjih pa tudi skupaj ali s 
pomišljajem, kot v imenu zname-
nite evropske plemiške rodbine 
Windisch-Graetz, ki so od 13. sto-
letja dalje, najprej kot ministeriali 
Andeških, kasneje pa kot ena izmed 
najuglednejših rodbin habsburške 
monarhije, ponesli ime našega me-
sta po svetu.

Uradni zapisi do razpada Av-
stro-Ogrske ob koncu prve sve-
tovne vojne naše mesto zapisujejo 
po nemško kot Windischgraetz ali 
Windischgräz, čeprav je bilo vsaj od 
poznega srednjega veka dalje brez 
dvoma v rabi tudi slovensko ime 
Slovenj Gradec. V zapisani obliki pa 
ga najdemo prvič šele pri Trubarju, 
v njegovem uvodu v zadnji del No-
vega testamenta iz leta 1577, ko v 
opisu dogodkov v našem mestu pol 
stoletja prej zapiše »v Slovenskim 
Gradci«. V času prve Jugoslavije 
med obema velikima vojnama 20. 
stoletja so ime mesto pogosto pisa-
li kar skupaj kot Slovenjgradec, da 
bi se nazadnje, a šele po drugi sve-
tovni vojni uveljavilo današnje ime 
Slovenj Gradec, ki nekoliko pre-
glavic povzroča le še v pridevniški 
obliki. Ali se prav piše slovenjgraški 
ali slovenjegraški? Menda je v redu 
kar oboje, čeprav so domači slavisti 
s prof. Tonetom Turičnikom vselej 
zagovarjali obliko slovenjgraški, ki 
se zdi ustreznejša tudi nam.   

Marko Košan

Oblike imena 
Slovenj Gradec 
skozi zgodovino
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Lokalna akcijska skupina 
(LAS) je lokalno razvoj-

no javno-zasebno partnerstvo, ki 
pripravi in izvaja lokalno razvojno 
strategijo ter sprejema odločitve o 
razdelitvi in upravljanju s finančnimi 
sredstvi. Do januarja 2017 so iden-
tificirali že 12 projektov. Razpis, na 
katerega se bodo z njimi lahko prija-
vili, bo predvidoma odprt v mesecu 
februarju. 

Financiranje razvoja 
podeželja po pristopu 
LEADER in CLLD
Evropska komisija v skrbi za državljane 
članic Evropske unije razvija številne 
mehanizme in pristope, s katerimi želi 
vplivati na skladen in uravnotežen ra-
zvoj vseh držav članic Evropske unije, 
vseh regij, mesta in podeželja ter vseh 
prebivalcev na območju Evropske uni-
je. Pristop LEADER spodbuja posame-
znike, občine, ustanove, podjetja, dru-
štva in druge zainteresirane na nekem 
lokalnem območju, da se med seboj 
povežejo in oblikujejo skupno razvojno 
vizijo ter aktivno sodelujejo pri njenem 
uresničevanju. V programskem ob-
dobju 2007‒2013 je bil del Evropskega 
kmetijskega sklada za razvoj podeželja 
podprt s sredstvi 4. osi LEADER.

Sedem temeljnih 
načel pristopa LEADER 
celovito usmerja razvoj 
podeželskih območij. 

Območje lokalne akcijske skupine 
(LAS) je homogeno in povezano, prebi-
valci imajo skupne razvojne potrebe in 
pričakovanja. Upoštevanje pristopa od 
spodaj navzgor zagotavlja sodelovanje 
lokalnih akterjev pri sprejemanju od-
ločitev glede razvojne strategije obmo-
čja in izbiri prednostnih nalog za do-
seganje razvojnih ciljev. LAS pripravi 
in izvaja lokalno razvojno strategijo ter 
sprejema odločitve o razdelitvi in upra-
vljanju s finančnimi sredstvi. Inovacije 
pomenijo razvoj novih produktov in 
pristopov, lahko pa tudi prenos in pri-
lagoditev dobrih praks, znanj in izku-
šenj od drugod ter iskanje novih rešitev 
razvojnih problemov in aktiviranje ra-
zvojnih priložnosti. Pri pripravi in iz-
vajanju strategije se povezujejo akterji 
iz različnih sektorjev: javnega, zaseb-
nega in ekonomskega. Ukrepi in pro-
jekti v strategiji morajo biti med seboj 
povezani. Povezovanje v mrežo lokal-
nih partnerstev predstavlja izmenjavo 
izkušenj, dosežkov in znanja znotraj 
LAS in med ostalimi LAS ter krepi vezi 
med ljudmi, projekti in podeželskimi 

območji. LAS se lahko povezuje in so-
deluje z drugimi območji, regijami in 
državami pri skupnih projektih, s ka-
terimi razširi svoje lokalne dejavnosti, 
razreši nekatere razvojne dileme, pove-
ča dodano vrednost lokalnim virom in 
krepi promocijo območja.

Nadgradnja pristopa 
(metode) Leader je pristop 
CLLD
Community Led Local Development 
(CLLD) – Lokalni razvoj, ki ga vodi 
Skupnost ali CLLD je pristop ali meto-
da, ki jo je kot novost v programskem 
obdobju 2014‒2020 Evropska komisija 
ponudila državam članicam v izvaja-
nje z namenom, da bi se dosegli mul-
tiplikativni učinki pri povezovanju 
ukrepov in sredstev iz več strukturnih 
skladov hkrati, torej tudi o sredstvih 
CLLD govorimo, ko gre za združeva-
nje sredstev več strukturnih skladov, ki 
so dodeljena v izrecno upravljanje lo-
kalnim območjem , to je lokalnim ak-
cijskim skupinam. Država Slovenija se 
je odločila, da bo Lokalni razvoj, ki ga 
vodi Skupnost podprla s sredstvi treh 
evropskih skladov: Evropskega kmetij-
skega sklada za razvoj podeželja (EK-
SRP), Evropskega sklada za regionalni 
razvoj (ESRR) in Evropskega sklada za 

pomorstvo in ribištvo (ESPR).

Predstavitev Strategije 
lokalnega razvoja LAS MDD
Območje Lokalne akcijske skupine za 
Mislinjsko in Dravsko dolino (LAS 
MDD) zajema 8 občin in se razprosti-
ra na 736,9 km², zajema več kot 46.000 
prebivalcev in ima 51 članov. Pogodbe-
no partnerstvo je bilo ustanovljeno 9. 9. 
2015, vodilni partner je Mestna občina 
Slovenj Gradec. Predvideno je finan-
ciranje iz skladov EKSRP in ESRR. V 
Strategiji lokalnega razvoja LAS MDD 
so opredeljeni cilji, tematska področja 
ukrepanja, potrebe lokalnega okolja in 
ukrepi, ki so potrebni, da bi omogočili 
skladen lokalni razvoj. Splošni cilji te 
strategije so zelena delovna mesta in 
skladen, vzdržen razvoj podeželja, ki 
temelji na razvoju endogenih potenci-
alov podeželja in urbanih območij za 
boljšo gospodarsko in socialno vklju-
čenost. Torej so tematska področja 
ukrepanja ustvarjanje delovnih mest, 
razvoj osnovnih storitev na podeže-
lju, varsto okolja in ohranjanje narave 
ter večja vključenost mladih, žensk in 
drugih ranljivih skupin. 

Cilji, ki morajo biti upoštevani v 
vseh programih, strategijah in projek-
tih, ki jih EU sofinancira, so poimeno-
vani horizontalni cilji EU in se dotikajo 
okolja, blaženja podnebnih sprememb 
in prilagajanja nanje ter inovacij in so-
cialne vključenosti. 

Potrebe, prepoznane na 
našem območju 
Potrebe, ki so prepoznane v Strategiji 
lokalnega razvoja LAS MDD in izhaja-
jo iz urbanih in/ali podeželskih obmo-
čij, so: povečanje produktivnosti v vseh 
gospodarskih panogah na podeželju, 
povečanje usposobljenosti v kmetij-
stvu in gospodarstvu ter učinkovitejši 
prenos znanja in inovacij v vse gospo-
darske panoge. Prepoznano je tudi, da 
je treba ohraniti in/ali izboljšati stanja 
biotske raznovrstnosti na območju 
LAS MDD. Naslednje prepoznane 
potrebe na našem območju so: zmanj-
šanje negativnih vplivov na kakovost 
površinskih in podzemnih voda na ob-
močju LAS MDD, izboljšanje prostor-
skega stanja urbane in podeželske kra-
jine, zmanjšanje emisije toplogrednih 
plinov na območju LAS MDD, pove-
čanje rabe obnovljivih virov energije 
(OVE) in dvig energetske učinkovitosti 
z uporabo alternativnih sistemov, kot 
so sončne celice in podobno (učinko-
vita raba energije (URE)), prilagoditev 

na podnebne spremembe in spodbu-
janje celostnih ekoloških pristopov. 
Ob tem so prepoznane tudi potrebe: 
spodbujanje uporabe finančnih instru-
mentov, povečanje tržne usmerjenosti 
ter horizontalne in vertikalne poveza-
nosti, kar se navezuje tudi na potre-
bo spodbujanja vlaganja v predelavo, 
razvoj in trženje lokalnih proizvodov 
ter zboljšanja tržne organiziranosti in 
povezanosti v kratkih verigah. Potrebe 
so tudi po ureditvi infrastrukture na 
območju LAS MDD, po spodbujanju 
k vlaganju v tehnološko opremo, po 
spodbujanju k uporabi lesa. Potrebe, 
ki so prepoznane v Strategiji lokalnega 
razvoja LAS MDD, so še: povečevanje 
raznovrstnosti nekmetijske dejavnosti 
na območju, izboljšanje dostopnosti do 
širokopasovnega interneta ustreznih 
hitrosti, vlaganje v obnovo in razvoj 
vasi, ohranjanje naravne in kulturne 
dediščine, aktivacija lokalnega obmo-
čja LAS MDD ter spodbujanje medge-
neracijske pomoči in sodobnih oblik 
socialnega podjetništva. 

Konec preteklega leta so organizi-
rali predstavitve Strategije in možno-
sti financiranja projektov za različne 
ciljne skupine. Po besedah direktorice 
Občinske uprave Mestne občine Slo-
venj Gradec Vesne Kozlar so v skladu 
s Strategijo v oktobru 2016 pričeli tudi 
z animacijami po vseh osmih občinah 
in do januarja 2017 identificirali že 12 
projektov. (AP) 
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Prejeli smo

Na vprašanje pred tedni, kaj si 
želim za letošnji božič, sem 

najbližjim odgovorila, da imam le 
eno željo. Željo, ki jo želim sama 
izpolniti sebi, hkrati pa še nekomu 
drugemu ... Ja, za letošnji božič si 
želim z majhno pozornostjo ob-
dariti naše najmlajše otročke na  
pediatričnem oddelku bolnišnice 
Slovenj Gradec. Zakaj?! Zato ker 
vem, kako je, če kot majhen otrok 
ležiš v bolnišnici za takšen pra-
znik, kot je božič. Ker vem, kako 
ti lahko kakšna topla beseda ali 
pozornost polepša dan. In kar je 
najpomembnejše, srečna sem, ko 
lahko osrečim druge. 

Potem je na žalost prišlo nekaj 
vmes in bila sem prepričana, da bom 
izpolnitev svoje srčne želje morala 
prestaviti na naslednje leto. Seveda 
me je to zelo potrlo. Potem pa se je 
zgodil čudež! Pozvonilo je. »Iščemo 
Beti,« je rekla simpatična gospodič-
na. Tukaj. »Presenečenje. Vaša želja 
se bo uresničila!« Moja? Nič mi ni 
bilo jasno … »Izvolite.« V roke sem 
dobila velik kartonski paket z darilci 
za otročke. 

»Videli in slišali smo že veliko 
želja, a tako srčne, in še za druge, 

pa še ne!« Bila sem šokirana, komaj 
sem dojemala, kaj se dogaja. »Še en-
krat čestitke in ostanite tako srčna še 
dalje,« so bile zadnje besede. Sledilo 
je še fotkanje in namig, da za več in-
formacij naj povprašam prijateljico, 
soimenjakinjo Beti. Občutki so bili 
neverjetni. Mislim, da od veselja ni-
sem čutila svojega telesa. Nato sem le 
poklicala mojo predrago Beti, ki mi 
je povedala celotno zgodbo.

Beti, ki me vedno pozorno poslu-
ša in izkazuje, koliko ji pomenim, je 
naredila nekaj neverjetnega! Prijavi-
la me je v žrebanje za izpolnitev želja 
v Mercatorju. Na skrivaj, brez moje 
vednosti je zame izpolnila prijavni-
co. Nanjo je napisala mojo največjo 
letošnjo željo in, glej ga zlomka, pred 
dnevi so jo poklicali, da sem bila iz-
brana za izpolnitev najsrčnejše želje. 
Vse je uredila, vsi so že vse vedeli, le 
jaz nisem imela pojma ... No, nekaj 
dni je bila »čudna na kubik«, a sedaj 
vem, zakaj!

Uresničila se mi je želja za božič, 
hkrati pa sem ga z darilci polepšala 
še otrokom na pediatriji. Če kdo ve, 
kakšni smo, so to ljudje, ki so nam 
najbližji. 

Betka Hrastnik

S praznično toplino ustvarjamo bližino

SGlasnik, februar 2017

Financiranje po pristopu 
LEADER spodbuja povezovanje

LAS za Mislinjsko in Dravsko dolino 

M E S T O  IN  P O D E Ž EL J E

Naše podeželje 
(foto Peter Cesar) 

Javni poziv za prijavo 
projektnih predlogov
Projekti na območju LAS MDD 
bodo sofinancirani iz dveh skla-
dov (EKSRP in ESRR), zato ves 
čas potekajo usklajevanja na obeh 
straneh. Predlog Javnega poziva 
LAS MDD je bil že poslan na AR-
SKTRP in MGRT in pričakujemo, 
da bomo potrditev dobili v začet-
ku februarja. Razpis bo predvido-
ma odprt do sredine marca. Vse 
informacije bodo objavljene na 
spletni strani LAS MDD. (EC) 

Z velikim veseljem smo januarja po-
delili priznanje Koroška osebnost 

leta 2016 mladi humanitarki s Prevalj 
Aniki Popič, ki je prejela več kot 40 % 
vseh glasov med osmimi nominiranci 
v akciji Koroškega radia Slovenj Gra-
dec. Za Koroško osebnost leta so bili 
poleg Anike Popič nominirani še: Alojz 
Kralj, Janez Lavre, Janja Garnbret, 
Aljaž Verhovnik in Mladinska iniciati-
va za 3. razvojno os, Ditka Čepin, Ivica 
Vaukan in KKŠ Summer Fest.  

Anika Popič je mlada humanitarka 
s Prevalj s posebno življenjsko zgodbo, 
ki jo je zaznamovala v toliki meri, da 
je želela v življenju tudi sama pomagati 
drugim, posebej pa tistim, ki se dotika-
jo socialnega dna ali jih je življenje za-
znamovalo z boleznijo. Že kot srednje-
šolka je bila prostovoljka v posebni šoli 
ob Mihi Pintarju Toledu, torej v CVIU 
− šoli za otroke s posebnimi potreba-
mi. Prostovoljno delo je nadaljevala v 
Domu starostnikov Velenje. V srednji 
šoli je prevzela kar nekaj nalog in re-
snih projektov Šolskega centra Velenje.

Letos je eden njenih odmevnejših 

projektov zbiranje sredstev za štirile-
tnega Dejana s Prevalj, ki oboleva za 
rakom na jetrih. Pod okriljem društva 
Azrine iskrice je Anika na Koroškem 
s pomočjo Zinke Polanšek spodbudi-
la akcijo zbiranja sredstev za njegovo 
družino. Najprej je informacijo razširi-
la preko družabnega portala Facebook, 
po precejšnjem odzivu ljudi pa je našla 
številne donatorje. Spodbudila je koro-
ška društva, ki so za zbiranje sredstev 
organizirala koncerte in športna tek-
movanja, izkupiček zbranih sredstev 
pa namenila Dejanovi družini. Po Ani-
kinih besedah je odziv rekorden, pro-
stovoljne prispevke za Dejana so zbirali 
ljudje po vsej Sloveniji. Hkrati so pri-
pravili tudi veliki koncert za Dejana v 
telovadnici OŠ Franja Goloba Prevalje.

Anika Popič je tudi koordinato-
rica Športno-humanitarnega društva 
Vztrajaj − Never give up. Vsako leto pod 
pokroviteljstvom društva organizira 
humanitarni projekt 10 krogov za 10 
nasmehov, ki poteka v desetih krajih po 
Sloveniji. Anika se odzove vsakršni hu-
manitarni akciji na Koroškem in seveda 

po Sloveniji, sodeluje s številnimi dru-
štvi in posamezniki. Anika je vesela in 
ponosna, da so ljudje prepoznali njena 
prizadevanja in so ji namenili svoj glas. 
Ostaja, kot pravi, srečna med nami, še 
posebej, kadar lahko osrečuje druge.

Irena Fasvald, 
odg. ur. Informativnega programa 

Koroškega radia

Koroška osebnost leta 2016 po 
izboru poslušalcev Koroškega radia

Mlada humanitarka Anika Popič



V iztekajočem se letu 2016, na 
silvestrovo, se je izteklo tudi 

življenje Mira Cvahteta, upokoje-
nega direktorja mlekarne – kasne-
je Kolinske v Slovenj Gradcu.

Rodil se je v naselju Koble, Loče pri 
Slovenskih Konjicah, kjer je obisko-
val tudi osnovno šolo, za trgovca se 
je izučil v Slovenj Gradcu, kasnejše 
vodstveno in komercialno znanje 
pa pridobil v različnih izobraževal-
nih ustanovah. 

Leta 1950 je bil nameščen za 
vodenje mlekarne, ki je bila v Ku-
harjevih prostorih na Francetovi 
17. To je bil povojni čas. Mlekarna 
je od kmetov prevzemala mleko ter 
z njim in mlečnimi izdelki oskr-
bovala mesto in širšo okolico. Za 
oskrbo je bilo potrebno organizi-
rati dostavna in prodajna mesta. 
G. Cvahte je že takrat pokazal izje-
mno trgovsko žilico. Razdelilnice, 
prodajalne mleka in kruha je širil v 
prodajalne z osnovnimi prehram-
benimi izdelki. Povezal je obrat z 
Mariborsko mlekarno in ustana-
vljal prodajalne v Slovenj Gradcu 
in po drugih krajih na Koroškem. 
Organiziral je oskrbo s potujočo 
trgovino v odmaknjene zaselke ter 
tako mnogim družinam na podeže-
lju olajšal oskrbo z nujnimi življenj-
skimi potrebščinami. Ko še ni bilo 
izobilja in široke ponudbe, je s svojo 
iznajdljivostjo in podjetniško žilico 
poskrbel, da je bila ponudba v teh 
trgovinah pestra in sodobna.

Razvoj je pospešeno tekel dalje. 
Mariborska in Celjska mlekarna 
sta pokrili potrebe mlekarstva re-
gije, zato je poiskal druge poveza-
ve. Obrat se je leta 1973 kot TOZD 
priključil h Kolinski Ljubljana. Po-
vezava je prinesla nov zagon tako 
v trgovski, gostinski kot proizvo-
dni dejavnosti. Zgrajena sta bila 
sodoben trgovsko-gostinski objekt 
Bellevu na Legnu in delikatesa na 
Glavnem trgu. Bellevue je mestu 
prinesel razgibanost zlasti v gostin-
ski ponudbi. Lep vrt je bil v pole-

tnem času z glasbenimi prireditva-
mi ena izmed najlepših lokacij za 
druženje na Koroškem. Delikatesa 
in market na Glavnem trgu pa sta 
mestu doprinesla sodobno ponud-
bo prehrambenih izdelkov.

Generacije trgovskega in gostin-
skega kadra so se izučile poklica.

Da bi zagotovil nadaljnji obstoj 
obrata in delo delavcem, si je priza-
deval, da je Kolinska Ljubljana proi-
zvodne prostore mlekarne obnovila 
in v njih leta 1975 zagnala proizvo-
dnjo citrus baz in sirupov za proi-
zvodnjo brezalkoholnih pijač za 
celoten jugoslovanski trg (iz teh baz 
so bile ORA, JUPI in še druge citrus 
pijače po Jugoslaviji).

Po osamosvojitvi se je trg zožil 
in potrebno je bilo zagotoviti nove 
proizvodne programe. Kolinska 
Ljubljana je del svoje proizvodnje 
za pekarstvo in mesno industrijo 
prenesla v Slovenj Gradec, a je obrat 
leta 1998 zaradi logistike in nasploh 
trendov po centralizaciji ukinila.

G. Cvahte se je upokojil leta 1993. 
Žalostile so ga spremembe in ruše-
vine, ki so nastale na stavbah, ki jih 
je s sodelavci gradil, po drugo strani 
pa ga je radostilo, da v vseh novih 
trgovskih in gostinskih lokalih v 
Slovenj Gradcu delajo in so zelo ce-
njeni kot dobri delavci številni pro-
dajalci, kuharji in natakarji, ki jim 
je omogočil uk in poklicno pot.

Do svojih sodelavcev je bil strog, 
dosleden, marsikdaj ga tudi ni razu-
mela okolica. Vendar kot tak, vča-
sih samosvoj, je lahko v tistem času 
zagotovil obstoj in širjenje podjetja. 
Imel je izreden posluh za razvoj me-
sta in njegovo udejstvovanje v kul-
turi, športu in turizmu. Odzval se 
je na vizijo umnih mož, prof. Karla 
Pečka in dr. Draga Plešivčnika, in 
pokril gostinski del pri vseh večjih 
projektih udejstvovanja kulture in 
športa našega mesta. Takrat se to ni 
imenovalo sponzorstvo, temveč so-
delovanje za razvoj in javno dobro.

Po upokojitvi se je posvetil ra-
zvoju posestva v Koblah, ki ga je 
podedoval po očetu. S svojo lastno 
podjetniško in trgovsko žilico ga je 
širil v smeri vinogradništva in sad-
jarstva ter tako poskrbel, da je bil do 
konca svojih dni podjetnik in trgo-
vec. Z ženo Amalijo, hčerko Miro, 
vnukom Ambrožem in zetom Mi-
lanom je uspešno uresničeval svoje 
drugo življenjsko obdobje vse do 
zadnjega silvestrskega dne, ko je v 
naši bolnišnici zaključil zadnje leto 
življenja.

»Ko pride smrt, se konča življe-
nje, ne konča pa se tisto, kar pušča-
mo za sabo.«

Naj počiva v miru!
Martina Šisernik
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Policijsko veteransko dru-
štvo Sever za Koroško je 

7. decembra v Podgorju organiziralo 
regijsko srečanje svojcev padlih poli-
cistov s Koroške in Štajerske: Bojana 
Štumbergerja, Željka Ernoiča, Marija-
na Doblška, Roberta Hvalca, Stanisla-
va Straška in Franca Šostra, ki so svoja 
življenja dali pred 25 leti v osamosvo-
jitveni vojni za samostojno Republiko 
Slovenijo. Prednovoletno srečanje je 
bilo povezano z globokim sočutjem 
do spoštovanih svojcev in naših padlih 
herojev, do katerih policijski veterani 
gojijo globok in trajen spomina, ki ga 
s posebno spoštljivostjo negujejo in 
ohranjajo skozi vse leto. 

Spomin je še posebej čuten in živ na 

veteranskih slovesnostih društev Sever, 
ob obletnici smrti ter ob dnevu spomi-
na na mrtve. Lani, ob 25. obletnici, so 
s posebnimi spominskimi slovesnost-
mi, na katerih so sodelovale delegacije 
policije, županov, policijskih veteranov, 
Zveze vojnih veteranov Slovenije in 
Zveze slovenskih častnikov, domoljub-
nih organizacij in praporščakov, po-
častili njihov spomin ob spominskih 
obeležjih in na njihovih grobovih. 28. 
junija so bile osrednje spominske slo-
vesnosti pri pomniku HOLMEC-91, v 
Parku herojev v Slovenj Gradcu ter na 
njihovih grobovih v Starem trgu, Šmar-
tnem in na Prevaljah. 

Srečanje, ki je bilo v prijetnem pred-
novoletnem vzdušju, so kulturno pope-

strili učenci Osnovne šole Podgorje z 
muzikalom Cvetje v jeseni. Ob tej prilo-
žnosti smo se iskreno zahvalili vsem, ki 
sodelujejo pri ohranjanju spomina na 
padle »heroje osamosvojitve«,  posebej 
pa tudi županu Andreju Času, koman-
dirjem in direktorju PU Celje Jožetu 
Senici, praporščakom domoljubnih 
veteranskih organizacij, predsedniku 
Pokrajinskega odbora ZVVS Igorju 
Brezovniku, predsedniku Območnega 
združenja SČ Kondradu Javorniku ter 
vsem ostalim veteranom in koroškim 
občinam, ki sodelujejo pri ohranjanju 
spomina. Srečanje bo v prihodnje po-
stalo tradicionalno.

Vinko Mlinšek, 
predsednik PVD Sever za Koroško

Regijsko srečanje svojcev 
padlih policistov

Policijsko veteransko društvo

S 1. februarjem stopijo v uporabo 
nekatere spremembe na podro-

čju pravic do denarnih socialnih 
pomoči in varstvenih dodatkov, 
zlasti glede vpisov zaznamb prepo-
vedi odtujitve in obremenitve pre-
moženja uporabnikov. Spremembe 
so tudi na področju šolskih kosil in 
očetovskega dopusta. 

Novosti na 
področju Zakona o 
socialnovarstvenih 
prejemkih

Novela zakona določa posebnosti 
glede vpisov zaznamb prepovedi 
odtujitve in obremenitve na nepre-
mičninah v zemljiški knjigi, zlasti 
kadar je denarna socialna pomoč 
dodeljena samskim osebam ali dru-
žinam, ki imajo v lasti stanovanje ali 
stanovanjsko hišo, v kateri dejansko 
prebivajo, imajo tam prijavljeno stal-
no prebivališče in vrednost take ne-
premičnine presega 120.000 evrov, a 
si kljub temu preživetja začasno sami 
ne morejo zagotoviti zaradi okoli-
ščin, na katere ne morejo vplivati. V 
takih primerih bo institut zaznambe 
prepovedi odtujitve in obremenitve 
ostal, do vpisa v zemljiško knjigo pa 
bo prišlo pod pogojem, da prosilec 
v zadnjih 24 mesecih denarne soci-
alne pomoči ni prejel ali jo je prejel 
največ osemnajstkrat ali da je v za-
dnjih 24 mesecih denarno socialno 
pomoč prejel več kot osemnajstkrat 
in soglaša z vpisom prepovedi odtu-
jitve in obremenitve nepremičnine, 
katere lastnik je. Navedena zakonska 
določila se smiselno uporabijo tudi 
na področju odločanja o varstvenem 
dodatku prosilcev. 

Ob tem direktor Centra za social-
no delo Slovenj Gradec (CSD) Tadej 
Poberžnik dodaja, da se s spremembo 

zakonodaje pri ugotavljanju upravi-
čenosti do denarne socialne pomoči 
oziroma varstvenega dodatka kot pre-
moženje ne šteje stanovanje, v katerem 
oseba dejansko prebiva in ima prija-
vljeno stalno prebivališče ter katerega 
vrednost ne presega ali dosega višine 
120.000 evrov. V takih primerih vpis 
zaznambe prepovedi odtujitve in obre-
menitve na premoženju ni predviden. 

Aktualna novost, ki jo prinaša 
sprememba zakonodaje je tudi, da bo 
Vrhovno sodišče Republike Slovenije 
po uradni dolžnosti izbrisalo vse za-
znambe prepovedi odtujitve in obre-
menitve nepremičnin, ki so bile na 
podlagi odločb centrov za socialno 
delo do upravičenosti do denarnih 
socialnih pomoči in varstvenih do-
datkov vpisane v zemljiško knjigo po 
1. januarju 2012. 

Glede vračil transferjev po smrti 
upravičencev, sprememba zakono-
daje ne predvideva vračila izrednih 
denarnih socialnih pomoči, glede 
vračila rednih socialnih pomoči in 
varstvenih dodatkov pa se bo upo-
števal kriterij, ali je imel upravičenec 
do transferjev v lasti stanovanje ali 
hišo, vredno več kot 120.000 evrov. V 
primerih, ko je upravičenec prejemal 
denarno socialno pomoč ali varstve-
ni dodatek, ob tem pa je imel v lasti 
nepremičnino, vredno nad 120.000 
evrov, sprememba zakonodaje pred-
videva omejitve dedovanja.  

Novosti na področju 
Zakona o uveljavljanju 
pravic iz javnih sredstev 

Novost na področju navedenega 
zakona predvideva spremembo na 
področju šolskih kosil. Subvencija 
kosila v višini cene kosila pripada 
redno šolajočim se učencem, ki so 
prijavljeni na kosilo in pri katerih 

povprečni mesečni dohodek star-
šev na osebo, ugotovljen v odločbi 
o otroškem dodatku, ne presega 36 
% neto povprečne plače v Republiki 
Sloveniji. Učencem, katerih starši ne 
bodo presegali navedenega cenzusa, 
bo pripadla subvencija za kosilo v 
višini polne cene kosila. Pred tem so 
bile višine subvencij različne glede na 
lestvico, glede na doseženi odstotek 
neto povprečne plače starša ali skrb-
nika otroka (40 %, 70 %, 100 % cene 
kosila). 

Novosti na področju 
Zakona o starševskem 
varstvu in družinskih 
prejemkih

Z novim leto so začele veljati tudi 
določene novosti na področju starše-
vskega varstva in družinskih prejem-
kov. Oče je upravičen do 50 koledar-
skih dni očetovskega dopusta (OČD), 
in sicer od tega 25 koledarskih dni 
plačanega in 25 koledarskih dni ne-
plačanega. Če so očetje v letu 2016 že 
koristili pravico do 5 koledarskih dni 
OČD, lahko letos na CSD ponovno 
oddajo vlogo še za dodatnih 5 kole-
darskih dni OČD, če imajo otroke, 
ki še niso dopolnili treh let starosti. 
Če pa še niso izkoristili pravice do 5 
dni v lanskem letu, lahko letos vložijo 
vlogo za uskladitev, in sicer za 10 ko-
ledarskih dni OČD. 

V tem članku je podana le splošna 
razlaga sprememb zakonodaj, ki 
se navezuje na področje socialnega 
varstva, podrobnosti pa bo vsak za-
interesiran posameznik lahko izve-
del na centru za socialno delo. Kon-
kretni primeri se namreč med seboj 
razlikujejo po vsebini, zaradi česar 
primerjava in posplošitev nista mo-
goči. (AP) 

Denarne pomoči v letu 2017
Novosti v zakonodaji na področju socialnega varstva

Vsem našim strankam in poslovnim partnerjem 
se zahvaljujemo za izkazano zaupanje.

Veselimo se nadaljnjega dobrega sodelovanja 
in želimo uspešno leto.

www.mkopija.si
Glavni trg 51, Slovenj Gradec
T: 02 88 42 650, M: 031 420 837
E: info@mkopija.si
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Na najnevarnejši prometni točki 
v Občini Mislinja, na križišču 

Šiman – Mrakov jarek, ki pelje iz Za-
vrš na glavno cesto proti Mislinji, je 
že mesec dni postavljen opozorilni 
sistem za udeležence v prometu, na-
menjen temu, da s svetlobnimi signali 
pravočasno opozarja vse udeležence v 
prometu na približevanje križišču in 
na prisotnost drugih udeležencev, to-
rej na nevarnost trka. 

Na tem kritičnem odseku državne ceste 
Slovenj Gradec–Mislinja, kjer je sicer 
omejitev hitrosti 70 kilometrov na uro, 
nekateri vozniki vozijo tudi po 130 kilo-
metrov na uro, zato so tisti, ki se na ne-
preglednem križišču Šiman – Mrakov 
jarek želijo priključiti na glavno cesto, 
v veliki, celo smrtni nevarnosti, zaradi 
nenadne priključitve nekoga s stranske 
ceste na glavno, pa so lahko v nevarno-
sti tudi tisti, ki se peljejo po glavni cesti. 
Zaradi omogočanja večje varnosti ude-
ležencev v prometu je Občina Mislinja 
s pomočjo delne donacije v sklopu pro-
jekta Skupaj za večjo prometno varnost 
Zavarovalnice Triglav in podporo pod-
jetja Aktivna signalizacija Korun na 
treh mestih okrog kritične točke posta-
vila nov inovativni sistem COPS@road, 
ki deluje na sončno energijo. 
Župan Občine Mislinja Bojan Bo-

rovnik je povedal, da se ravno na tej 
točki v občini zgodi največ prome-
tnih nesreč, ta sistem pa opozarja 
voznike, ki so na prednostni cesti, da 
se nekdo drug priključuje s stranske 
na prednostno cesto: »S tem smo na-
redili prvi korak predvsem na varno-
sti.« »Po dosedanji statistiki se vidi, 
da se ob postavitvi sistema COPS@
road zmanjša število prometnih ne-
sreč za več kot 80 %,« je dodal Peter 
Korun iz mladega slovenskega podje-
tja Aktivna signalizacija Korun, ki je 
to aparaturo razvilo in izdelalo. 

Moduli novega prometnega sistema 
COPS@road (Collision Preventing Sa-
fety system) so med seboj brezžično po-
vezani, aktivirajo pa se ob zaznavi soča-
snega prihoda vozil v križišče ter tako v 
realnem času opozarjajo na nevarnost 
trka. Vse enote sistema posredujejo na 
oddaljeni strežnik COPS statistiko o 
hitrosti vozil, zmanjšanju hitrosti vozil, 
pavšalno obremenitev križišča ter in-
formacije o delovanju sistema, podatki 
pa so posredovani tudi policiji. Pouda-
riti je potrebno, da sistem COPS@road 
ni nadomestilo za semafor in v nobe-
nem primeru udeležencem ne določa 
prednosti. Gre izključno za opozorilni 
sistem, ki voznike v realnem času opo-
zarja na nevarnost trka na nevarnih 
prometnih točkah. (AP) 

Nov prometni sistem 
opozarja o nevarnosti trka 

Na glavni cesti iz Slovenj Gradca proti Mislinji

Z leve: podžupanja Andreja Oder, direktorica OE Zavarovalnice Triglav Slovenj Gradec Tonja Vinkl, župan Občine Mislinja Bojan Borovnik, Peter Korun 
(foto Jože Tasič ml.)

Druga OŠ Slovenj Gradec se že od 
leta 2008 srečuje z vključeva-

njem otrok priseljencev v naš šolski 
sistem, njihovo število iz leta v leto 
narašča. V letošnjem šolskem letu je 
na novo všolanih 6 učencev priseljen-
cev, skupaj pa je letos na šoli 40 učen-
cev drugih narodnosti. 

V naši vsakodnevni praksi se torej 
soočamo z izzivi medkulturnosti. Da 
bi bili na tem področju še strokov-

nejši in uspešnejši, se je Druga OŠ 
Slovenj Gradec vključila v razvojni 
projekt Izzivi medkulturnega so-
bivanja in postala koordinatorska 
šola za Koroško. Z nami sodeluje še 
pet vzgojno-izobraževalnih zavo-
dov (VIZ) s Koroške (od vrtca do 
srednje šole): OŠ Mislinja, OŠ Muta, 
OŠ Koroški jeklarji Ravne na Koro-
škem, Srednja šola Slovenj Gradec in 
Muta ter Vzgojno- varstveni zavod 

Slovenj Gradec. Projekt bo potekal 
pet let (od septembra 2016 do avgu-
sta 2021). Koroška je tako vključena 
v mrežo 90 VIZ v Sloveniji, v kate-
rih načrtno razvijamo dobro prakso 
dela s priseljenci. Pri tem je ključno 
zavedanje, da ni dovolj samo delo z 
učenci, temveč je potrebno vključiti 
tudi starše ter pomagati strokovnim 
delavcem, da razvijejo primerne 
strategije in metode dela. Prav tako 

je potrebno razvijati dobro prakso v 
lokalnem okolju, ki predstavlja pod-
porno mrežno. Na podlagi izkušenj 
pri izvajanja programa bo na državni 
ravni pripravljen predlog dela z učen-
ci priseljenci. Več o projektu si lahko 
preberete na spletni strani: 
www.medkulturnost.si.

Na šoli v okviru projekta nudimo po-
moč pri učenju slovenščine učencem, 
pa tudi staršem, učno pomoč, pomoč 
pri organizaciji prostočasnih aktivno-
sti, šolo za mame, izvedli smo predava-
nje na temo učenja jezika v večjezičnem 
okolju, organizirali tečaj slovanske 
kulinarike (spoznali smo že pripravo 
bosanskih dobrot, trenutno pripravlja-
mo tečaj značilnih slovenskih jedi), v 
prazničnem času smo z dobrimi deli 
sodelovali pri pobudi Moj košček za 
mir – My piece for peace. 
Vsako leto bomo v spomladanskem 
času organizirali lokalni posvet, ki 

bo namenjen vsem deležnikom v 
lokalnem okolju, ki kakorkoli priha-
jajo v stik s priseljenci: predstavniki 
lokalnih oblasti, društva, zavodi. Na 
lokalnih posvetih bo priložnost za 
predstavitev primerov dobrih praks, 
izmenjavo izkušenj, razmišljanje o 
potrebah/izzivih ter razvijanje pod-
porne mreže v lokalnem okolju, ki bi 
priseljencem pomagala k hitrejši in 
lažji integraciji. 

Tanja Jeseničnik, 
multiplikatorka, 

Druga OŠ Slovenj Gradec

Projekt Izzivi medkulturnega sobivanja
Druga osnovna šola Slovenj Gradec

Po prometnem kolapsu, 
ki ga je zaradi snežnih 

razmer doživela Koroška v petek, 13. 
januarja, sta se župana Slovenj Grad-
ca in Mislinje nemudoma odzvala in 
sklicala sestanek strokovnih služb in 
ostalih deležnikov, ki so odgovorni 
za vzdrževanje in vozne razmere na 
regionalnih cestah, ki potekajo skozi 
obe občini. Čeprav so udeležbo na se-
stanku, ki je bil načrtovan za četrtek, 
19. januarja, potrdili vsi vabljeni, pa 
je v tem času sestanek z enako tema-
tiko sklical tudi predsedujoči Svetu 
Koroške regije, župan občine Ravne 
na Koroškem, dr. Tomaž Rožen, za-
radi česar smo sestanek odpovedali 
in se udeležili regijskega posveta, ki 
je bil sklican v petek, 20. januarja, na 

njem pa so udeleženci sprejeli skupno 
izjavo, ki so jo posredovali Direkciji 
RS za infrastrukturo in Ministrstvu 
za infrastrukturo, v njej pa so izpo-
stavili ključne ugotovitve sestanka in 
zahteve, ki jih imamo v zvezi z vzdr-
ževanjem cest prebivalci Koroške. 

Zmrznjena tla, dež, žled in sne-
ženje predstavljajo težko obvladljivo 
situacijo za vzdrževalce cest. Dejstvo 
je, da se ob takšnih vremenskih po-
gojih tudi na najsodobnejših prome-
tnicah pri nas in v tujini in ob dobro 
organiziranih vzdrževalnih službah 
dogajajo večurni zastoji. Temu se ni 
mogoče popolnoma izogniti, zato 
pozivajo vse udeležence v prometu, 
da se izrednim razmeram na cesti 
izognejo, če je pot resnično nujna pa 

ustrezno pripravijo in v takih okoli-
ščinah strpno reagirajo.

Opozorili so na neustrezen stan-
dard koroških cest ter državo pozvali, 
da čim prej pristopi k sanaciji najbolj 
kritičnih odsekov, v izjavi so predla-
gali izgradnjo tretjega voznega pasu 
na mislinjskem klancu ter dodatnih 
parkirišč za tovorna vozila pri vznož-
ju klanca. Opozorili so tudi na nuj-
nost širitve in asfaltiranja bankin na 
celotnem poteku glavnih regionalnih 
prometnic: G1-1 (Dravska dolina), 
G1-112 (Mežiška dolina) in G1-4 (Mi-
slinjska dolina). Policiji so v izjavi tudi 
predlagali, naj pri podobnih vremen-
skih razmerah intenzivneje izloča iz 
prometa osebna in tovorna vozila z 
neustrezno opremo, zimsko službo in 

vzdrževalce pa pozvali k zagotovitvi 
ustrezne mehanizacije in predvsem 
sredstev za posipanje, ki delujejo tudi 
v tako nizkih temperaturah, kakr-
šnim smo bili priča v teh tednih. 

Ker se na napakah tudi učimo, jih 
je potrebno ustrezno analizirati, da 
bomo na podobne razmere v priho-
dnosti bolje pripravljeni.

DS 

Predlog za izgradnjo tretjega pasu 
na mislinjskem klancu

Vzdrževanje cest na Koroškem
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Višja strokovna šola Slovenj Gra-
dec je decembra že šestnajstič 

podelila diplome svojim uspešnim 
diplomantom. Tokrat se je diplo-
mantom preteklih let pridružilo kar 
53 novih, in sicer iz programov Ko-
mercialist, Poslovni sekretar ter pre-
novljenih programov Ekonomist in 
Poslovni sekretar.

Zbrane goste sta pozdravila rav-
natelj Višje strokovne šole Slovenj 
Gradec magister Samo Kramer in 
župan Mestne občine Slovenj Gradec 
gospod Andrej Čas, ki sta poudarila 

pomembnost šole v ožjem in širšem 
lokalnem okolju, še posebej v času, 
ko marsikateri nadarjen mlad človek 
ne more na študij v večja, oddalje-
nejša in dražja mesta, ter izpostavila 
pomembnost vseživljenjskega učenja. 
Poudarjena je bila tudi izredna zapo-
sljivost diplomantov.

Kot vsakokrat doslej smo razgla-
sili tudi najuspešnejša diplomanta, to 
sta postala Matej Ogriz med rednimi 
študenti in Uroš Konič med izredni-
mi študenti. Obema je župan v imenu 
MO SG podaril knjižno nagrado. Višja 

strokovna šola pa vsakič nagradi tudi 
dva najzaslužnejša študenta: tokrat sta 
to izredna študentka Nataša Ferarič, ki 
je v roku enega leta diplomirala kar v 
dveh programih, in Jan Ramšak, ki je 
bil predsednik Študentske skupnosti, 
dvakrat udeleženec Erasmus+ projekta 
in aktiven v vseh organih šole. 

Nobena takšna slovesnost pa ni 
popolna brez glasbe: tokrat sta jo s 
svojim prekrasnim petjem obogatili 
naša diplomantka Klavdija Ketiš in 
študentka Jasmina Buč.

Milena Štrovs Gagič

Slavnostna podelitev diplom
Višja strokovna šola Slovenj Gradec

Iz slovenjgraške območ-
ne enote zavoda za goz-

dove je priznanje za vestno in pri-
zadevno delo prejel vodja Odseka 
za gozdne živali in lovstvo Zdravko 
Miklašič. Trdno je povezan z žival-
skim svetom in njihovimi življenj-
skimi prostori v koroških gozdovih. 
Zdravko Miklašič je bil idejni vodja 
in je skrbel za strokovno izvajanje 
projekta SUPORT, katerega nosilec 
je bila OE Zavoda za gozdove Slove-
nije Slovenj Gradec. 

S podelitvijo priznanj za izjemno 
vestno in prizadevno delo želijo na 
zavodu za gozdove izpostaviti tiste 
zaposlene, ki svoje naloge opravljajo 
nadpovprečno uspešno, strokovno, 
imajo pozitiven odnos do dela in svo-
jih sodelavcev. 

»Gozdar mora biti teoretično, 
strokovno in operativno povezan z 
gozdom, lastniki gozda kot tudi iz-
vajalci del v gozdu. Spoštovati mora 
tudi mnogonamenskost gozdnega 
prostora. Svojo paleto znanj mora 
znati na korekten način formalno in 
neformalno prenašati na vse, ki so 
odvisni od gozda ali z njim kakorko-
li povezani. Vloga gozdarja se spre-
minja v prostoru in času, pomemb-
no je, da to dojemajo in sprejemajo 
tudi gozdarji,« je ob tem povedal 
vodja OE ZGS Slovenj Gradec Milan 
Tretjak in dodal, da je takšen gozdar 
Zdravko Miklašič, vodja Odseka za 
gozdne živali in lovstvo na OE Slo-
venj Gradec. 

Miklašič se je z gozdarstvom sre-
čal v radeljskih in kasneje mislinjskih 
gozdovih Pohorja, kjer je kot revirni 
gozdar svoje visokošolsko gozdarsko 
znanje prenašal na gojitvena in teh-
nološka področja. Njegov interes je 
že takrat preraščal okvire rednega 
dela, saj je intenzivno proučeval in 

izboljševal sisteme individualne in 
kolektivne mehanske zaščite pred 
objedanjem gozdnega mladja. 

Naj delavec OE ZGS Slovenj Gra-
dec je postal zaradi svojega prispevka 
na gozdarskem področju in podro-
čju projektov, ob tej priložnosti pa je 
povedal: »Vesel sem, da so sodelavci 
in vodja območne enote prepoznali 
moje delo kot primerno za priznanje. 
Odsek za gozdne živali in lovstvo je 
področje, ki ga laična javnost pogo-
sto povezuje z lovom in lovstvom, 
zato lahko pri nekaterih ljudeh hitro 
dobi negativen prizvok. Med prosto-
živečimi živalmi, ki živijo v koroških 
gozdovih, pa ni samo 22 vrst divjadi, 
pač pa je tu še ogromno drugih, red-
kih, zavarovanih in ogroženih žival-
skih vrst, katerih življenjske potrebe 
je potrebno pri upravljanju z gozdovi 
še kako upoštevati. Ker prostoživeče 
živali večino časa preživijo v gozdni 
krajini, se tam tudi hranijo, kar pa 

lahko ob neupoštevanju tega dejstva 
zelo hitro pripelje do neusklajenih 
odnosov med prostoživečimi žival-
mi in rastlinstvom v gozdni krajini 
ter s tem do konfliktov na relaciji 
'gozdarji − lastniki kmetijskih ze-
mljišč in gozdov – upravljavci lovišč'. 
Izdelovanje načrtov upravljanja z 
divjadjo pomeni torej kompromis 
med vsemi deležniki v prostoru, ki 
na dolgi rok zagotavlja čim manj 
konfliktnih situacij. Če želimo ukre-
pe in usmeritve, ki so zapisani tako 
v načrtih upravljanja z divjadjo kot v 
gozdnogospodarskih načrtih, dejan-
sko izvajati, je potrebno timsko delo, 
veliko osebnih stikov s sodelavci, ki 
pripravljajo načrte na terenu, veliko 
pogovarjanja, ozaveščanja in medse-
bojnega zaupanja. Izkoriščam to pri-
ložnost, da se zahvalim vsem sode-
lavcem, ki mi pri tem pomagajo, saj 
brez konkretne realizacije na terenu 
ne bi bilo pozitivnih učinkov. Ravno 
tako gre zahvala dobremu sodelo-
vanju vseh koroških upravljavcev z 
lovišči, ki odgovorno sodelujejo pri 
pripravi lovsko upravljavskih načr-
tov in njihovem izvajanju.« 

Zaradi sistemskega pristopa do 
lovcev je Zdravku Miklašiču uspe-
lo v zadnjih letih značilno povečati 
odstrel parkljaste divjadi ter tako 
bistveno zmanjšati poškodbe od 
divjadi v gozdnem prostoru in na 
kmetijskih površinah.

V zadnjih letih se je aktivno po-
svetil tudi sodelovanju in strokov-
nemu vodenju nekaterih pomembni 
projektov in marsikdaj je bil gonil-
na sila, da so bili uspešno končani. 
Aktivno je in še sodeluje v projek-
tih: NATREG, ALPA, WETMAN, 
SI Natrura, RACHARGE/GREEN, 
PUN 2000, SUPORT (2013), RAA – 
ureditev kolesarskih poti, Travišča – 
Life to grasselands.

Priznanja je šestnajstim gozdarjem, 
vsak prihaja iz svoje območne enote 
Zavoda za gozdove Slovenije, podelil 
minister za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano mag. Dejan Židan skupaj z 
direktorjem ZGS Damjanom Oraž-
mom. Minister je na slavnostni pode-
litvi spomnil, da so slovenski gozdovi 

v zadnjih letih močno pod udarom na-
ravnih ujm, od žledoloma v letu 2014 
do obsežnega napada podlubnikov v 
zadnjih dveh letih. Pohvalil je zaposle-
ne na ZGS, ker s svojim prizadevnim 
delom v zahtevnih letih obvladujejo 
stanje v gozdovih. 

Ajda Prislan 

Zdravko Miklašič med gozdarji 
prejel naslov naj delavca

Priznanje za vestno in prizadevno delo

Zdravko Miklašič, območni naj delavec 2016 med koroškimi gozdarji 

Dobitnik priznanja Zdravko Miklašič na 
svojem »delovnem mestu« na terenu

Slovensko društvo Hospic je ne-
vladna humanitarna organizacija, 
ki je v Sloveniji že več kot 20 let in 
nudi brezplačno pomoč hudo bol-
nim in njihovim svojcem. Trudimo 
se za detabuizacijo smrti, da bi bila 
v družbi sprejeta kot naraven pro-
ces. Umiranje je del našega življenja. 
Strokovni delavci skupaj s prosto-
voljci tvorijo tim, ki je v podporo 
umirajočemu in svojcem, da skupaj 
prehodijo pot do smrti. Po smrti 
drage osebe pa žalujoče podpremo 
na njihovi poti žalovanja. Žalovalci 
imajo možnost osebnih srečanj ali 
pa se pridružijo skupini žalujočih. 
Poskrbljeno je tudi za večkrat poza-
bljene žalovalce – otroke. Zanje so 
pripravljene delavnice, glede na sta-
rost, in štiridnevni tabor žalujočih 
otrok ─ LEVJESRČNIH. V Sloveniji 
je enajst območnih odborov. Koroški 
odbor, ki se nahaja na Glavnem trgu 
9 v Slovenj Gradcu, bo prihodnje leto 
praznoval 10 let svojega delovanja.

Po osmih letih truda, dogovarjanj 
in usklajevanj so letos končno zagle-
dali luč sveta grobovi zgodaj umrlih 

in mrtvorojenih otrok v Starem trgu 
pri Slovenj Gradcu. Veliko veselje 
ob spočetju otroka in pričakovanju 
njegovega rojstva se vedno ne kon-
ča tako, kot si želimo. Sanje in želje 
staršev se včasih zaključijo s prezgo-
dnjim porodom in smrtjo otroka, 
spet drugi zaradi različnih vzrokov 
umrejo kmalu po porodu. Vsa teža, 
skrb in žalost, ki se je zgrnila na te 
starše, je ostala na njihovih ramenih. 
Pokop otroka v individualen ali dru-
žinski grob je bil bolj izjema kot pra-
vilo, ostali otroci pa so bili pokopani 
ob robu pokopališča. Grobovi so bili 
oštevilčeni in zapuščeni.

Z lanskim oktobrom pa se je vse 
spremenilo. Ti otroci so dobili sku-
pen prostor, ki je pietetno obeležen in 
je v ponos. Lep bel marmor naznanja, 
da smo prestopili prostor miru, kjer 
se nahaja skupen park zgodaj umr-
lih in mrtvorojenih otrok. Tu lahko 
svojci prižigajo svečke in se poklonijo 
svojim otrokom.

Marjetica Stojanović Verdinek,
predsednica Hospic OO Koroška

Skupen prostor, 
ki je pietetno obeležen

Grobovi zgodaj umrlih otrok



V slovenjgraškem domu starostni-
kov stanovalcem ponujajo novo 

storitev, to so prevozi, ki jih bodo 
izvajali prostovoljci oziroma upoko-
jeni poklicni šoferji. Starostniki, ki 
jih bodo vozili po opravkih, na kul-
turne prireditve, k zdravniku, bodo 
poravnali le stroške goriva, sicer bo 
storitev brezplačna. V prihodnje že-
lijo tovrstne prevoze omogočiti tudi 
starejšim, ki živijo doma. 

Vodstvo Doma starostnikov Slovenj 
Gradec je decembra sklenilo dogovore s 
štirimi upokojenimi poklicnimi šoferji. 
Ti bodo kot prostovoljci od ponedeljka 
do petka dopoldne ponujali prevoze za 
stanovalce, kar je pomembna dodana 
vrednost v ponudbi. »Potrebe po takšnih 
storitvah so velike, zdi se mi, da stano-
valci do zdaj tega pogosto niso izkoristili 
zaradi naše organizacije, mogoče tudi 
zato, da niso obremenjevali sorodnikov,« 
pojasnjuje vodja doma Marjana Kamnik.

Prostovoljci so izkušeni vozniki, 
vožnje bodo opravljali z lastnimi vo-
zili, stanovalci pa bodo poravnali le 
stroške za gorivo. Franc Plazovnik, 
predsednik Združenja šoferjev in av-
tomehanikov Slovenj Gradec, opozarja 
na nesrečo, ko so na prehodu za pešce 

povozili stanovalca doma. »Takšne ne-
sreče moramo preprečiti. Ker imamo 
za sabo toliko prevoženih kilometrov, 
izkušnje, sem na naši zvezi dal pobudo, 
da sodelujemo z lastnimi prevozi.«

Stanovalci doma so do zdaj za pre-
voze prosili sorodnike, najemali taksi 
ali pa je dom omogočil uporabo službe-
nih vozil. Nove pomoči prostovoljcev je 
zelo vesela tudi stanovalka v domu Ma-
rija Matvos: »Zdaj nisi vedel, kam bi se 

obrnil, da bi se lahko kam peljal, ni bilo 
možnosti. Ker mnogi od nas težko hodi-
mo, mislim, da bo prav vsak zadovoljen. 
Pa še zastonj bo, kar je zelo pomembno. 
Zelo sem zadovoljna, da so nam to omo-
gočili.« Stanovalka Marija Kadiš pravi, 
da je storitev zelo dobrodošla, ker so do 
zdaj za prevoze precej obremenjevali 
sorodnike, ki pa dostikrat nimajo časa, 
saj so v službi.

 Maja Nabernik

Prostovoljci ponujajo prevoze
Dom starostnikov Slovenj Gradec

Slovesnost ob podpisu dogovorov o prevozih. 
(foto arhiv Doma starostnikov Slovenj Gradec)

Ginekološko-porodni oddelek so 
preselili iz več kot 50 let stare stavbe 
Splošne bolnišnice Slovenj Gradec v 
nov prizidek. Zdaj so pogoji povsem 
drugačni, vsaka soba ima lastno ko-
palnico, prostori so večji, svetlejši, 
postelje za matere in novorojenčke pa 
najsodobnejše, pojasnjuje predstojni-
ca oddelka Katja Juvan: »Poleg tega 
je novost tudi posebna posteljica za 
novorojenčke, ki se ji reče gnezdo, in 
je pritrjena na posteljo matere. Žen-
skam, ki rodijo s carskim rezom ali 
po težjem porodu, omogoča, da otro-
ka lažje odložijo v posteljico.«

Prvega letošnjega novorojenčka so 
v Slovenj Gradcu čakali kar tri dni, 
mlada mamica Mateja Sešel je z iz-
kušnjami v novih prostorih več kot 

zadovoljna: »Kopalnico imamo pred 
vrati, prostori, postelje, vse je novo. 
Pripeljali so nas s porodnega oddel-
ka, to je mogoče še malo moteče, am-
pak bodo v kratkem uredili, potem 
pa bo res vse odlično.«

Za zdaj porodi potekajo še v stari 
stavbi, nov porodni blok naj bi začel 
delovati v naslednjih dveh mesecih. 
Po novem bodo porodne sobe ločene, 
kar bo zagotavljalo več intime, poja-
snjuje Juvanova: »Poleg tega imamo 
v novem porodnem bloku porodno 
kad za možnost porodov v vodi, za 
katere že zdaj izobražujemo babice. 
Pri prvih porodih nam bodo poma-
gale babice iz Postojne in Celovca.«

Novih prostorov so zelo veselijo 
tudi zaposleni. »S tem bomo omo-

gočali višji standard in boljše okolje 
našim pacientkam. V starih prosto-
rih so bili letom primerni sanitarni 
prostori oziroma kopalnice. Zdaj je 
povsem drugače. Upam, da bomo 
skupaj z novorojenčki in mamicami 
na Koroškem deležni najsodobnej-
ših opreme in pripomočkov. Vseka-
kor pa se bomo zaposlene še naprej 
trudile za prijaznost ter kvalitetno 
zdravstveno nego in oskrbo,« pravi 
diplomirana medicinska sestra Kri-
stina Pur.

V porodnišnici bodo uvedli tudi 
nov način protibolečinskega zdra-
vljenja med porodom oziroma upo-
rabo ultive, za vse nujne posege pa 
bo v porodnem bloku na voljo tudi 
operacijska dvorana. 

V Slovenj Gradcu so lani zabeležili 
864 porodov, podobno leto prej.

Maja Nabernik

Oddelek za ginekologijo in porodništvo v novih prostorih

Omogočali bodo porode v vodi

Lovro, prvi novorojenček letos na Koroškem, in mamica Mateja Sešel.
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Župan povabil vodstvo občine 
pobratenega mesta Gornji Mi-

lanovac na obisk v Slovenj Gradec. 
Spomladi bodo Šmarčani igrali pri-
jateljsko tekmo s srbsko košarkarsko 
ekipo tudi v Slovenj Gradcu. 

Pobrateni mesti Slovenj Gradec in 
Gornji Milanovac ohranjata stike na 
področju kulture, šolstva, športa in 
politike. Lansko pomlad se je v Gor-
njem Milanovcu menjala politična 
struktura, zato je naš župan Andrej 
Čas napisal pismo, v katerem je nove-
mu vodstvu čestital in izrazil željo po 
nadaljnjem sodelovanju med obema 
mestoma. Pismo in skromno darilo je 
novemu županu Gornjega Milanovca 
predal svetnik Mestne občine Slovenj 
Gradec Vinko Vrčkovnik, ki je tudi 
vodja in trener rekreativne košarkar-
ske ekipe iz Šmartna. Ta je na obisku 
jeseni v Gornjem Milanovcu Srbe po-
vabila na spomladansko prijateljsko 
tekmo, dobro pa se je odrezala tudi na 
tekmi v Južni Srbiji. 

»Pri županu Gornjega Milanovca 
in na njihovi občini sem bil prisrč-
no in zelo toplo sprejet. Predal sem 
jim pismo našega župana in njihovo 

vodstvo z županom na čelu povabil v 
naše mesto, ko bomo praznovali 750. 
obletnico prve znane pisne omembe 
mestnih pravic Slovenj Gradca. Po-
vabilo so z veseljem sprejeli in potr-
dili njihov prihod. Pogovori so bili 
res prijetni in prijateljski na vseh 
področjih. Seveda smo povabili tudi 
njihovo košarkarsko ekipo, zato bo 
v Slovenj Gradcu meseca maja  od-
igrana tudi košarkarska tekma,« je 
povedal Vinko Vrčkovnik, ki je po-
nosno dodal tudi, da so predlani med 
gostovanjem v Gornjem Milanovcu 
košarkarsko tekmo sicer izgubili, na 
zadnjem obisku pa so njihovo ekipo, 
še močnejšo od predlanske, prema-
gali. »Tekma je bila res na pravem 
borbenem nivoju, saj so domačini 
vodili skozi vse tri četrtine. V zadnji 
četrtini pa smo dali vse od sebe in se 
srčno borili ter na koncu premaga-
li ekipo Gornjega Milanovca za šest 
točk, na kar smo seveda ponosni,« je 
pojasnil Vrčkovnik. 

V šmarški ekipi je 12 košarkarjev, 
trenirajo in igrajo 10 let, zato se po-
zna, da so dobro uigrani in da so me-
sta v ekipi dobro izpopolnjena na vseh 
položajih. Dobra sta tudi vzdušje in 

medsebojno prijateljstvo. S to ekipo so 
pred dvema letoma gostovali tudi v s 
Slovenj Gradcem pobratenem Češkem 
Krumlovu, tja pa gredo zopet v spo-
mladanskem času. Prek leta odigrajo 
tudi prijateljske tekme z ekipami iz 
Slovenskih Konjic, Celja, Laškega. 

Po Vrčkovnikovih besedah bodo 
na področju športa še naprej s pono-
som ohranjali odnose s pobratenimi 
mesti Slovenj Gradca. V svojem ime-
nu in imenu celotne ekipe se zahvalju-
je vsem sponzorjem, ki pomagajo, da 
šmarški košarkarji lahko izpeljejo svo-
je načrte in cilje. »Pohvalimo se lahko 
tudi s podatkom, da naša košarkarska 
sekcija v Šmartnu deluje že 35 let in da 
je v njej v vseh teh letih delovalo res 
veliko število članov. Stremimo tudi k 
temu in delamo tako, da pridobivamo 
mlade člane, tako ohranjamo ogrodje 
ekipe vedno na nekem nivoju ─ v ui-
granosti, kondiciji in prijateljstvu,« je 
še povedal Vrčkovnik. 

Njegovi košarkarji že 20 let s ko-
šarkarskim turnirjem v trojkah so-
delujejo tudi na Martinovih dnevih 
─ praznovanju treh vaških skupnosti, 
ki se odvijajo v Šmartnu pri Slovenj 
Gradcu. (AP) 

V pobratenem mestu Gornji Milanovac  

Zmaga košarkarjev iz Šmartna

M E S T O  IN  P O D E Ž EL J E

(foto Tadej Fabijan)

Mislinjčanka Lucija Potočnik, 
Miss Universe Slovenije 2016, 

bo 29. januarja na svetovnem izbo-
ru na Filipinih Slovenijo zastopala v 
nacionalni kreaciji z idrijsko čipko 
slovenjegraške modne oblikovalke 
Stanke Blatnik Blagotinšek.

Obleka iz ročno tkane svile s 
prosojnimi detajli in digitalnim 

tiskom je nastala v sodelovanju z 
najstarejšo čipkarsko šolo na svetu 
− Čipkarsko šolo Idrija, ki obele-
žuje 140-letnico obstoja. Kreacija 
je bila premierno predstavljena na 
modni reviji Čipkasti modni spek-
takel v okviru svetovnega čipkar-
skega kongresa OIDFA Congress 
2016 v Ljubljani. (VJŽ)

Na svetovnem izboru v obleki 
domače kreatorke

Po tem, ko so sredi decembra v nov prizidek slovenjgraške bolnišnice že preselili ginekološke ambulante, so konec minulega leta v 
nove prostore preselili še Oddelek za ginekologijo in porodništvo. Najkasneje v dveh mesecih načrtujejo tudi selitev porodnega blo-

ka. Najsodobnejša oprema in druge novosti bodo bistveno izboljšale pogoje za porodnice in novorojenčke kot tudi zaposlene. 
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Koroška galerija likov-
nih umetnosti v novo 

leto vstopa s številnimi mednaro-
dnimi projekti, pestrim otroškim in 
mladinskim programom, hkrati pa 
bo letošnje leto v znamenju razstav 
mednarodno priznanih umetnikov, 
ki vključujejo kritičen pogled na ak-
tualno dogajanje po svetu. 

Preteklo leto nas je naučilo marsikaj, 
priložnost sodelovanja pri mednaro-
dnem projektu Performing the Muse-
um je poleg bogatega razstavnega in 
performativnega programa pokazala 
na pomembnost povezovanja v med-
narodne partnerske mreže in izme-
njavo izkušenj ter znanj, ki predstavlja 
danes zelo pomemben segment dela v 
sodobnih muzejih in je posledično tudi 
vir bogatenja vsebin, ki jih le-ti ponu-
jajo. Hkrati pa je sodelovanje s tujimi 
partnerji spodbudilo k preizpraševanju 
specifične zgodovine sodelujočih insti-
tucij, posebnosti naših arhivov in zbirk 
pa so ponudile bogate nabore tem za 
premislek, tudi o sedanjosti in vlogi 

umetnosti in umetniških institucij v 
svetu danes. Glavno vodilo razstavne-
ga programa KGLU bodo tudi letos do-
stopnost in spodbujanje zanimanja za 
umetnost pri različni publiki ter mo-
žnosti za razvoj kritične misli. Želimo, 
da bi naš razstavni program ter ideje, 
ki jih zastopamo, dosegli poleg rednih 
obiskovalcev tudi obiskovalce iz šibkej-
ših socialnih okoliščin, pri mlajši pu-
bliki pa želimo spodbuditi samoinicia-
tivnost in zanimanje za umetnost tudi 
izven šolskega pouka. 

Vojna in Migracije strahu
Pojmi mir, humanost in prijateljstvo, 
ki so z istoimensko razstavo začrtali 
razstavno politiko KGLU v 60. le-
tih, kličejo po preizpraševanju vlo-
ge umetnosti ter njenega angažmaja 
znotraj svetovnega družbenopolitič-
nega dogajanja, zato bosta osrednji 
razstavi letošnjega leta, Migracije 
strahu (oktober) in Vojna (decem-
ber), ponudili kritičen pogled na 
geopolitične spremembe v Evropi in 
njihove posledice. Razstava Migraci-

je strahu bo nastala kot plod medna-
rodnega sodelovanja na evropskem 
projektu Story time (Čas za zgodbe), 
ki združuje mednarodne avtorje, 
spremljala pa jo bo vrsta dogodkov z 
namenom spodbujanja sprejemanja, 
širšega razumevanja in opozarjanja 
na enega bolj perečih problemov so-
dobne družbe. Z razstavo s pomenlji-
vim naslovom Vojna bomo obeležili 
60 let KGLU, razstava pa bo tudi del 
dogajanja 750 let mesta Slovenj Gra-
dec. V njej bomo združili in soočili 
nekatere pomembne opuse velika-
nov svetovne umetnosti in refleksijo 
vojne, kot se zrcali v delih sodobnih 
domačih in tujih umetnikov. V jedru 
razstave bodo pomembna grafična 
serija nemškega ekspresionističnega 
slikarja Otta Dixa z naslovom Krieg, 
izbor vojne fotografije znamenite Lee 
Miller ter izbor fotografij z razstave 
v okviru projekta Lekcije leta 1991 
z območja bivše Jugoslavije. Vanjo 
pa bomo vključili tudi izbrana dela 
slovenskih umetnikov na omenjeno 
temo iz obdobja od prve svetovne 
vojne do danes ter izbrana dela ume-
tnikov iz držav s področja bivše Jugo-
slavije (zlasti Bosna in Hercegovina) 
in širšega mednarodnega prostora. 

Zbirka KGLU v dialogu s 
koroškimi avtorji
V novem letu ne pozabljamo na do-
mače umetnike, predvidevamo nove 
postavitve obstoječih zbirk s poudar-
kom na delih Tisnikarja in Borčića, 
letošnja novost pa bo povabilo ko-
roškim avtorjem, da svojo aktualno 
produkcijo predstavijo v dialogu z 
zbirko KGLU. V 2017 načrtujemo tri 
predstavitve regionalnih avtorjev, se-
rija razstav predstavlja kontinuiteto v 
programskih smernicah KGLU, ki se 

osredotočajo na spremljanje sodobne 
umetniške produkcije na Koroškem. 
Tovrstna programska smernica za-
gotavlja tudi sprotno spremljanje ak-
tualne produkcije avtorjev iz regije in 
njihovo kontekstualizacijo.

Galerija Ravne
Razstavna dejavnost podružnične eno-
te Galerije Ravne se bo tudi v tem letu 
osredotočala na zaključene predsta-
vitve aktualne umetniške produkcije. 
Izbor razstav sledi ideji o raznolikem 
programu s poudarkom na mlajših av-
torjih. Na ta način Galerija Ravne po-
nuja vpogled v najaktualnejše dogaja-
nje na področju umetnosti tako v regiji 
kot tudi širše. V februarju se bo po treh 
letih v Galeriji Ravne znova predstavil 
Štefan Marflak s ciklusom najnovejših 
slik, ki ga je naslikal prav za to razsta-
vo. V svojih delih se umetnik vrača v 
izhodišča modernističnega abstrak-
tnega ekspresionizma, kar je v tem 
zgodovinskem trenutku v slikarstvu 

izjemno redko. Aprilska razstava bo za-
okrožila nekajletno ustvarjanje Davida 
Leitingerja, kjer bodo poleg razstavlje-
nih načrtov in idejnih skic na ogled tudi 
skulpture, ki bodo povezale intimni 
prostor galerije z javnim. Pino Poggi, ki 
smo ga z razstavo Evropa, Deukalion in 
Pyrrha v Galeriji Ravne gostili že 2012, 
v drugi polovici leta razstavlja dela, v 
katerih obravnava starogrški mit o Ika-
riusu, izumitelju vina. Pino Poggi s to 
instalacijo nadaljuje s predstavljanjem 
izbranih starogrških mitov, v katerih na 
svoj specifičen način ilustrira dogodke 
v njih, ki so temelj naše civilizacije, 
hkrati pa skozi instalacije aktualizira in 
univerzalizira tematiko. Druga polovi-
ca leta obljublja razstavi Marka Požlepa 
in Sanele Jahić. Prvi se bo predstavil z 
dokumentacijo performansa Otok, ki 
tematizira odtujitev individuuma zno-
traj družbe, poudarja problem begun-
cev, imigrantov in vsakršnih prišlekov 
znotraj obstoječega političnega sistema. 
Sanela Jahić se bo v Galeriji Ravne pred-
stavila z instalacijama Tempo tempo in 
Trenje ter z videom Tovarna. Umetni-
ca v svojih delih raziskuje odnos med 
človekom in strojem ter na novo posta-
vlja razmerje med dokumentarnim in 
umetniškim videom. Maša Špiler

Predstavitev slikanice o Vrančku Kokiju 
(foto arhiv Koroške galerije)

V novo leto vstopajo s številnimi projekti
Koroška galerija likovnih umetnosti v 2017  

KULT UR A

(foto arhiv Koroške galerije)

V letu 2017 bo Pihalni orkester 
Slovenj Gradec posnel zgoščenko 

s priredbami koroških narodnoza-
bavnih skladb. Ob 750. obletnici prve 
znane pisne omembe Slovenj Gradca 
kot mesta bodo krstno izvedli celo-
tno skladbo izpod peresa Benjamina 
Pirnata Colatio pons Europae, ki je 
posvečena Slovenj Gradcu. 

 
Že več kot 80-letni Pihalni orkester 
Slovenj Gradec, pomemben kulturni 
dejavnik v domačem kraju, je tudi letos 
odigral svoj tradicionalni božično-no-
voletni koncert, posvečen tudi držav-
nemu prazniku, dnevu samostojnosti 

in enotnosti, gostja slavnostnega glas-
benega popoldneva pa je bila priljublje-
na slovenska pevka Helena Blagne. Or-
kester zdaj šteje od 70 do 80 članov, od 
katerih so se nekateri razselili po Slove-
niji, zato razen na večjih koncertih in 
tekmovanjih ne nastopajo vsi, po nava-
di jih skupaj nastopi od 40 do 50. Igrajo 
skladbe, ki so pisane samo za pihalne 
orkestre, kot tudi priredbe sodobnih 
rock, pop, jazz variant,  kar smo lahko 
na decembrskem prazničnem koncer-
tu tudi slišali, saj je bil usmerjen bolj 
v plesno, dance glasbo, predvsem pa 
v slovenske popevke – skladbe naših 
avtorjev. Nekaj jih je zapela Helena 

Blagne, poleg nekaterih svojih znanih 
v spremljavi slovenjgraškega pihalnega 
orkestra pa je zapela tudi del iz Verdije-
ve Traviate. V zadnjem delu je orkester 
igral skladbe Tadeja Hrušovarja. 

Najzahtevnejše skladbe, ki jih igrajo, 
so klasika, dosti so igrali na primer Čaj-
kovskega, in skladbe striktno pisane za 
pihalne orkestre, ki so namenjene pred-
vsem za tekmovanja in so vrhunec v te-
žavnosti za pihalne orkestre. Nič novega 
pa ni, da je bil slovenjgraški orkester 
pestro dejaven tudi vse leto 2016, med 
drugim ga je bilo velikokrat videti na 
televiziji. Še vedno tekmujejo v najvišji 
zahtevnostni, to je koncertni skupini, in 

izvajajo različne zvrsti od klasike prek 
rocka in jazza do same pop glasbe. 

Smele načrte imajo tudi v letu 
2017. Dirigent Peter Valtl je napo-
vedal, da bodo že kmalu po novem 
letu izdali zgoščenko, na kateri igrajo 
slovensko narodnozabavno glasbo 
‒ predvsem koroških narodnoza-
bavnih ansamblov, katerih nekateri 
člani so tudi člani slovenjgraškega 
pihalnega orkestra. »Na Graški Gori 
smo posneli uvodno skladbo, sodelo-
vali smo z ansambloma Vihar, Rosa, 
nekaj smo posneli tudi od Štirih ko-
vačev. Ostal nam je še naš član Igor 
in njegovi Zlati zvoki, z njim smo 
še nekaj posneli v januarju, zdaj pa 
nas čaka izid zgoščenke, ki bi jo radi 
uporabili za promocijo predvsem na 
gostovanjih v tujini,« je povedal Valtl. 

Sodelovali bodo tudi v letu pra-
znovanja 750. obletnice prve znane 

pisne omembe mestnih pravic Slovenj 
Gradca. »Naš član Benjamin Pirnat je 
napisal skladbo z naslovom Colatio 
pons Europae, ki je posvečena Slovenj 
Gradcu, in to skladbo bi radi letos pre-
mierno v celoti izvedli. Samo uverturo 
smo že igrali, celotne skladbe pa ne. 
Menim, da je ravno ta obletnica mesta 
Slovenj Gradec primeren čas, da krstno 
izvedemo celotno skladbo, ki je bila 
napisana prav za Slovenj Gradec. To so 
načrti za čas v prvi polovici letošnjega 
leta,« je še povedal dirigent orkestra. 

Ob 80-obletnici uspešnega delova-
nja Pihalnega orkestra Slovenj Gradec 
je član Igor Podpečan orkestru napisal 
in posvetil koračnico Koroška pomlad 
– Carinthia spring. Tudi za napoveda-
no zgoščenko s priredbami skladb ko-
roških narodnozabavnih ansamblov 
je večino aranžmajev ustvaril Igor 
Podpečan. (AP) 

Helena Blagne ob spremljavi Pihalnega orkestra Slovenj Gradec

Pihalni orkester Slovenj Gradec je več kot godba na pihala 

Igrajo tudi lastne avtorske skladbe
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V Knjižnici Ksaverja Me-
ška Slovenj Gradec smo 

si lahko ogledali fotografsko razstavo 
Nič drugačne mame avtorja Primoža 
Lavreta. Prireditev z razstavo prireja 
Zveza društev za cerebralno paralizo 
Slovenije Sonček in potuje po vsej Slo-
veniji, trenutno po Koroški. Vsi dele-
žniki omenjene akcije si prizadevajo 
ustvariti takšno kulturno okolje, ki 
bo drugačnost v telesnih in intelektu-
alnih sposobnostih sprejemalo brez 
vrednostnih predznakov.

Matere otrok s posebnimi potreba-
mi niso čisto nič drugačne od tistih, 
ki imajo zdrave otroke, je pa res, da v 
svoji skrbi za otroka potrebujejo malo 
več organizacije. Vse mame so mame 
ne glede na to, ali so njihovi otroci 
drugačni in zato potrebujejo posebno 
nego. In te mame ne potrebujejo na-
grad, temveč sistem, ki bo njihovim 
otrokom zagotovil boljše pogoje življe-

nja, vključevanje v družbo in sprejetost 
tudi v njihovi odrasli dobi – takšno je 
tudi sporočilo dvajsetih razstavljenih 
fotografij velikega formata. 

Fotografije mam z otroki s posebni-
mi potrebami je posnel Primož Lavre 
iz Šmartna pri Slovenj Gradcu, sicer 
urednik fotografije v reviji Reporter in 
tudi sam oče hčerke s posebnimi potre-
bami. V prvih letih 21. stoletja je med 
drugim sodeloval z UNICEF-om in z 
njim obiskal Albanijo, Burkino Faso in 
Centralno afriško republiko. Leta 2006 
ga je takratni predsednik republike 
Slovenije Janez Drnovšek povabil kot 
uradnega fotografa na tri obiske v tu-
jini. V letu 2008 je kot uradni fotograf 
s sodelavci fotografiral predsedovanje 
Slovenije EU za potrebe vlade. Širi leta 
kasneje je dobil priznanje Boruta Me-
ška za posebne dosežke. 

Otvoritev razstave v Slovenj Gradcu 
je spremljal kulturni program v izved-
bi uporabnikov Varstveno-delovnega 

centra Sonček Ivančica Slovenj Gradec, 
ki se nahaja v Trobljah, članov Koro-
škega društva za cerebralno paralizo in 
nekaterih gostov. Na ogled je bila tudi 
prodajna razstava izdelkov iz delavnic 
centra Ivančica, kamor se vključujejo 
odrasli člani Koroškega društva za ce-
rebralno paralizo. 

Predsednica Koroškega društva za 
cerebralno paralizo Petra Papotnik je 
zbranim v slovenjgraški knjižnici po-
vedala, da s to akcijo podajajo zgodbo, 
ki se začne ob rojstvu otroka z določe-
nimi posebnostmi in ko mame začutijo 
strah, jezo, nemoč. Srečanje z ugoto-
vitvijo, da se otrok razvija drugače od 
ostalih otrok, sproži pri starših vrsto 
vprašanj, ki zahtevajo odgovore. Ven-
dar nemalokrat teh odgovorov ni, po-
trebno je sprejeti stanje takšno, kot je, 
se spopasti z vsakodnevnimi težavami 
in ovirami. »A starši otrok s posebnimi 
potrebami vemo, da večino težav ne bi 
bilo, če bi država poiskala sistemske re-

šitve – zgodnjo obravnavo – pomoč in 
s tem podporo celotni družini: pomoč 
družini v vseh življenjskih obdobjih, 
vključevanje otrok v vrtce, pravico do 
šolanja vseh otrok v svojem šolskem 
okolišu, v eni šoli za vse z možnostjo 
prilagojenih šolskih programov otro-
kom in možnostjo prehajanja med 
programi, bivanje odraslih oseb z inva-
lidnostjo v skupnosti s podporo sistema 
dolgotrajne oskrbe in osebne asistence 
,« razlaga Papotnikova, prepričana, da z 
drugačnostjo ni nič narobe in od nje ni 

potrebno odvračati pogledov. »Mame 
smo mame. PIKA. Če smo drugačne 
mame, si za svojo vlogo ne želimo me-
dalj za hrabrost in ne želimo si pomilo-
vanja. Tako kot vse mame smo srečne, 
zaskrbljene, razigrane in otožne. Smo 
glasne in tihe, hude in ponosne. In za 
svoje otroke si tako kot vse mame želi-
mo najboljše!« je še odločno dodala. 

Razstava Nič drugačne mame s po-
sebnim otvoritvenim programom bo 
v mesecu februarju najprej na ogled v 
Vuzenici. (AP) 

Svet je razcepljen na dvoje. Vrhunec 
tega privlačno-odbojnega delova-

nja je moško-ženski odnos. V Lesja-
kovi novi knjigi je vse zelo postavlje-
no v dvojino, trojino, kot pravi sam 
avtor, mnogo je dialogov jaz – ti, jaz – 
ona, on – ona. »In v literaturi si lahko 
privoščimo, da junake soočamo same 
s sabo, če se že sami nočejo v živo.« 
Ključ do blaginje je dviganje zavesti. 

Matjaž Lesjak je izdal že svojo četrto 
knjigo, nekakšno nadaljevanje vseh nje-
govih dosedanjih knjig, zbir trinajstih 
zgodb s skupnim naslovom Oder za 
dva. Označili so jo za izzivalno litera-
turo, kajti bralca včasih popelje na mejo 
med njim in literarnimi junaki in mor-
da se bo kdo med branjem spraševal, kje 
je rob resničnosti in kdo sanja koga … 

Zgodbe so z vsako knjigo daljše, 
večplastne, nekatere so že na meji tra-
gičnosti. Vsebujejo psihološko zagato, 
ki jo morajo rešiti: nekdo celo življenje 
išče žensko, ki jo je nekoč videl, nek 
pisatelj živi z dolgočasno ženo in si 
ustvari svoj literarni lik, ki oživi in na 
konci onadva zaživita svoje življenje. 

»Eno zgodbo postavljam v nek bo-
gataški vikend, kjer se ljudje sprejo, 
na koncu jo premaknem v gledališče, 
kjer berejo to zgodbo. Ko jo prebere-
jo, se na odru pojavi eden od akterjev, 
ki so nastopili v tej zgodbi, v živo in 
potem morajo gledalci odreagirati, 
kako ga bodo rešili. Privoščil sem 
si več nivojev literature: realni nivo, 
sanjski nivo, zamišljeni nivo, povsod 
so pa zelo živi ljudje,« pojasni sam av-
tor in doda, da se je tudi sam v zgod-
bah pogosto zelo zabaval, saj tudi v 
grenke zgodbe daje smeh, morda vča-
sih res malo zamišljen, malo grenak, 
pa vendarle smeh. 

Za videzom se skriva 
drugačna resnica 
Lesjakovo literarno ustvarjanje so-
vpada s tem, da se v zadnjih letih 
ukvarja s psihoterapijo, kar pomeni, 
da poskuša videti nevidno ‒ nevidno, 
ki je za stvarmi, nezavedno. Zato je 
predvsem najprej opazovalec. »Moje 
delo me je naučilo, da je za videzom 
pogosto popolnoma druga resnica, 
včasih šokantno drugačna, tako da 
sem postal zelo previden pri tem, 
kako ljudi ocenjujem na podlagi vi-
deza ali zunanjih slik. Ker notranjost 
je običajno čisto nekje drugje, varno 
skrita, ampak nekje pač pride ven. In 
v literaturi si lahko privoščimo, da 
junake soočamo same s sabo, če se že 
sami nočejo v živo,« pojasni Lesjak. 

In kakšen je recept za lepo življenje, 
za srečo? Posplošenega odgovora ni, saj 
ne gre drugače, kot da se pogleda vsa-
kega posameznika posebej. »Mogoče je 
del odgovora v tem, da nehamo sanjati. 
Večina trpljenja na tem svetu je pov-
zročenega od ljudi, ki so neozaveščeni. 
Stalna borba in trud za dviganje zavesti 
je eden od ključnih elementov. Potem 
pa pridejo specifike, namreč vsak v ži-
vljenje predeluje nekaj tipičnih zahtev, 
ki jih postavlja življenje pred njega. 
Izgleda, da je tako, da se z nekaterimi 

stvarmi zelo soočamo in večkrat in z 
drugimi skoraj nič, to je pač naša ži-
vljenjska naloga – prej ko to spoznamo, 
boljše je,« še doda avtor Odra za dva.

Matjaž Lesjak se je že predstavil v 
svojih knjigah, zdaj pa je s tem nehal. 
'Kaj sem in kaj nisem' so neke navide-
zne dnevne identitete, pravi: »Če re-
čem, da sem zdravnik, psihoterapevt, 
alpinist, smučar, so to identitete, ki si-
cer ne povedo veliko, se pa ljudje z nji-
mi tolažimo, da smo 'nekdo'. Ko gre-
mo spat, ko izgubimo zavest, smo nič, 
potem se zjutraj zbudimo in smo vse. 
Če smo preveč vse, potem svet izgine, 
zato moramo biti manjši in skromnej-
ši, da lahko življenje teče skozi nas, ne 
da ga mi zadržujemo. Precej teh iden-
titet sem izgubil, na primer nehal sem 
delati v zdravstvu, delam popolnoma 
v svoji ambulanti, ki je samoplačni-
ška, za psihoterapijo. Vidim, kako je 
ta svet titulacij, naslovov navidezen, 
sam po sebi ne pove o človeku skoraj 
nič, večinoma so to naše obrambe 
pred neposrednostjo življenja, da bi 
bili to, kar smo.« Zdaj Matjaž Lesjak 

poskuša biti pisatelj, ki zajema tudi iz 
svoje psihoterapevtske izkušnje. 

V iskanju notranjega 
ravnovesja 

Ukvarja se tudi z borilno veščino Taj 
či čuan ali Či gong (Tai ji quan & Qi 
gong). O tej in podobnih pove, da so se 
tekom stoletij in celo tisočletij pretvori-
le v borbo s samim seboj: »Nekoč kla-
sične borilne veščine, kot sta karate in 
judo, so se pretvorile v mehko gibanje 
in zaznavanje finejših energij. Gibi so še 
skoraj vedno isti, kot bi bili v obrambne 
namene ali napadalne, vendar ne napa-
daš nikogar več, ampak iščeš svoje la-
stno ravnovesje. Taj či čuan je gibajoča 
se meditacija,« še pojasni. 

Lesjakova želja, ki jo sporoča svetu, 
je s čim manj želja živeti tu in sedaj, biti 
v skladu z večjim življenjem, ki je okrog 
nas, in potem se stvari nenadoma prič-
nejo pravilneje odvijati. Napisal je šte-
vilne aforizme, ki jih je vključil tudi 
v svoja literarna dela. Med njimi so: 
»Življenje nas ne tepe, ampak prebuja.« 
»Človek ne more biti večji, kot so nje-
govi predsodki.« »Ljudje imajo potre-
bo, da bi imeli svoje stališče o življenju, 
namesto da bi imeli več življenja v svo-
jih stališčih.« »Ne odstranjuj zunanjega 
sovražnika, ostal boš sam s svojimi na-
pakami, ki si jih prej pripisoval njemu.« 
»Ljudje zgrešijo resnično življenje v is-
kanju prave ideologije.« »Edina dejav-
nost, ki jo človek sme izvajati v naravi, 
je tišina.« »Boljše nag v dvoje, kot lepo 
oblečen in sam.« »Ne sodite me po iz-
gledu mojih čevljev, ampak po poti, ki 
sem jo prehodil.« 

Ajda Prislan 

Slovenjgradčanka Tina Orter je v 
šestih letih dobrodelnega delo-

vanja narisala nasmeh na usta okoli 
3000 otrokom. Napoveduje, da za-
ključuje s prirejanjem velikih dobro-
delnih prireditev, kajti čas je za nove 
projekte, ki bodo očem malce bolj 
skriti, a bodo kljub temu risali na-
smehe otrokom še naprej. 

V Slovenj Gradcu, Ljubljani, Mengšu, 
Laškem in Mariboru je izpeljala kar 
osem dobrodelnih prireditev, poime-
novanih Nasmeh. Zbrani denar so na-
menili izboljšanju življenjskih pogojev 
ljudi, ki so tega potrebni, njihovi na-
smehi pa Tini vzbujajo čarobne trenut-
ke, solze sreče, novo upanje. Hvaležna je 
za iskrene otroške objeme: »Z maskoto 
medvedkom obiskujeva bolnišnice, to 
so neprecenljiva srečanja, ki jih nikoli 
ne pozabiš. Včasih v medvedku tečejo 
solze, a otrokom vedno pokaže nasmeh, 
jim podari topel objem in odkar sem 

napisala slikanico Medvedek peče slo-
vensko potico, poleg medalj hrabrosti 
otrokom podarja tudi to knjigo.« 

Ponosna je na to, da jo je pred-
sednik Republike Slovenije Borut 
Pahor kar trikrat povabil v predse-
dniško palačo, čeprav ne deluje kot 
društvo, pač pa kot posameznica. 
Nazadnje je bila pri njem pred mese-
cem in pol. »Bilo je nasmejano! Hva-
ležna sem mu za potrditev, da sem na 
pravi poti,« je povedala Tina, ki pred-
videva, da je skozi vsa ta leta narisala 
nasmeh okoli 3000 otrokom. 

Pod Tinino taktirko so zbirali igrače 
za bolnišnico v Slovenj Gradcu in Rde-
če noske, priredila je Nasmeh za otroke, 
obolele z rakom, in majhnega junaka, 
Nasmeh za socialno ogrožene otroke, 
po katerem so nekaj otrok peljali prvič 
na morje, nekaterim družinam z otroki 
s posebnimi potrebami pa so podarili 
sredstva za nujno potrebne terapije, 
Nasmeh za izjemno borko ─ deklico 

Najo s cerebralno paralizo, Nasmeh 
za Varno hišo, Nasmeh za Specialno 
olimpijado Slovenije, Nasmeh za fantka 
s poškodbo glave. Na Nasmehu za otro-
ke iz URI Soča je organizirala tudi foto-
grafiranje otrok z znanimi športniki in 
pevci. »Za URI Soča sem imela dražbo. 
Donacije sem iskala skoraj po celem 
svetu, če lahko tako rečem, in sem do-
bila na primer rutico od Rogerja Fede-
rerja, originalno podpisano kartico od 
Eltona Johna, pa od alpskega smučarja 
Hirscherja, podpisano kapo od Seba-
stiana Vettla iz Formule 1, Tina Maze 
je dala svoj podpisan trak,« se spomni 
Tina Orter in doda še Niki Laudo, Steffi 
Graf, Jana Plestenjaka, Mira Cerarja ter 
mnoge druge. 

Zbirala je igrače za bolne otroke in 
jih posredovala organizacijama Rdeči 
križ in Karitas ter bolnišnicam, kar 200 
socialno ogroženih otrok so obdarili z 
drobnimi darili, maskota medvedek je 
obiskal nekaj vrtcev, kupila je vstopni-
ce in peljala nekaj učencev iz Centra 
za usposabljanje, delo in varstvo Črna 
na Koroškem na koncert njim ljubega 
glasbenika in še kaj. Dobrodelnosti je 
posvetila celo svoje diplomsko delo z 

naslovom Donatorstvo in organizira-
nje dobrodelne prireditve. 

Zdaj z organizacijo dobrodelnih 
prireditev zaključuje: »Ostalo bo tisto, 
kar res šteje največ, to so direktni stiki 
z otroki.« Zahvaljuje se vsem, ki so bili 
z njo, glasbeniki, donatorji, sponzor-

ji, z nekaterimi je sodelovala skozi vsa 
leta. In pravi, da je čas za nove projek-
te. Nadaljevala bo z obiski z maskoto 
medvedkom v različnih ustanovah za 
otroke s posebnimi potrebami in bol-
nišnicah, kjer bo mladim risala nasme-
he še naprej. (AP)

Od drugačnosti ni potrebno 
odvračati pogledov

Razstava Nič drugačne mame

Nova knjiga: Oder za dva Matjaža Lesjaka 

Titulacije in naslovi so obrambe 
pred neposrednostjo življenja

Dobrodelne akcije Tine Orter 
Tisočim otrokom narisala nasmeh

Na prireditvi Nič drugačne mame, z leve: predsednica Koroškega društva za cer-
ebralno paralizo Petra Papotnik in Aleksandra Terek, uporabnica centra Ivančica 
Slovenj Gradec 

Matjaž Lesjak 
(vir: spletna stran 9trigon) 

Naslovnica najnovejše Lesjakove knjige 
Oder za dva

Tina Orter na obdaritvi otrok v družbi predsednika RS Boruta Pahorja na URI 
Soča, Ljubljana, 2016
(foto arhiv projekta Nasmeh)
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Še do 12. marca je v Ko-
roški galeriji likov-

nih umetnosti v Slovenj Gradcu na 
ogled pregledna razstava del Franca 
Berhtolda Grafike in dela na papir-
ju 1967‒2016. Posebno pozornost je 
Berhtold namenil razvijanju učin-
kov večbarvnega tiska, pri čemer je v 
Sloveniji izjemen. Razstavo spremlja 
katalog z uvodno študijo kustosa 
razstave Marka Košana. 

Slikar in grafik Franc Berhtold je eden 
od najbolj prepoznavnih slovenjgra-
ških likovnih ustvarjalcev z bogatim 
prispevkom k likovni podobi mesta in 
občine. Kako obsežno je njegovo delo, 
dokazuje že podatek, da je ustvaril več 
kot sto lesorezov, linorezov, sitotiskov, 
predvsem pa grafik. Po besedah ume-
tnostnega zgodovinarja Marka Koša-
na je Berhtold eden izmed največjih 
mojstrov klasične grafične umetnosti 
globokega tiska v Sloveniji. Posebno 
pozornost je namenil razvijanju učin-
kov večbarvnega tiska, pri čemer mu 
v slovenskem prostoru ni najti para. 
Ustvaril je povsem samosvoj motivni 
svet idealne, poetične pokrajine, ki jo 
v neprestanem eksperimentiranju zna 
pripeljati tudi na rob abstrakcije.

Njegova retrospektivna razstava v 
Koroški galeriji likovnih umetnosti 
kaže 251 del, torej vsa poglavja v nje-
govem ustvarjanju od časa takoj po 
diplomi leta 1967 na mariborski peda-
goški akademiji do danes. 

Prvi sklop zajema linoreze z moti-
vi domačega okolja in rojstne Strojne 
nad Prevaljami ter dela, ki so nastala 
v prvih letih, ko se je naselil v Slovenj 
Gradcu in se zaposlil kot likovni pe-
dagog v slovenjgraški osnovni šoli. V 
tem času je beležil različne zanimive 
motive iz Slovenj Gradca, ki jih je moč 
prepoznati, a imajo zdaj tudi že zgo-
dovinsko vrednost. 

Drugo njegovo likovno obdobje sega 
v čas 70. let preteklega stoletja, ko se je 
zaposlil kot industrijski oblikovalec v 
Tovarni meril v grafičnem oddelku, 
kjer je imel pri roki sitotisk kot posebno 
grafično tehniko, ki ga je navdušila za 
celo serijo del z motivom školjke. 

Zanimive ideje iz serije 
dvorišč Tovarne meril 

Naslednja prelomnica v Berhtoldo-
vem ustvarjanju je bila v 80. letih, ko 
se je v Slovenj Gradec preselil zname-
niti grafik Bogdan Borčić. Ta mu je s 
svojimi nasveti pomagal odločiti se za 
ustvarjanje v zahtevnejših grafičnih 
tehnikah globokega tiska, jedkanice, 
mezzotinte, akvatinte, suhe igle ter 
v kombinaciji vseh teh. V tistem ob-
dobju je najprej nastal ciklus dvorišč 
Tovarne meril. Motivi kontejnerjev z 
odpadnim materialom so postali za-
nimiv likovni motiv, ki ga je Berhtold 
razvijal v jedkanici, suhi igli in kom-
binaciji obeh tehnik. Na vprašanje, 
kaj ga je fasciniralo, navduševalo pri 

dvoriščih Tovarne meril, je odgovoril: 
»Okolje je vplivalo name, videl sem 
zapuščene kotičke. To je razčlovečena 
pokrajina in življenje, gledano še na 
drug način. Ti razpadajoči predme-
ti so mi dali izziv za razmišljanje in 
ustvarjanje o nastanku, življenju in 
minljivosti stvari na malo filozofski 
način. Upodobil sem črno-bele jed-
kanice, na katerih so kotički z ostanki 
materiala, stari kesoni, zapuščeni ko-
tički tovarne, ki imajo svoj videz, pač 
stvari, ki jih ne vidiš vsak dan.« 

Pokrajine v večbarvnem tisku 
požele nagrade 

V začetku 90. let je Berhtold vse svo-
je bogato znanje uporabil v ciklusu 
pokrajin z večbarvnim tiskom, ki 
pomenijo vrhunec njegovega ustvar-
janja. Z njimi je dosegal velike uspe-
he na grafičnih bienalih širom sveta, 
skupinsko je razstavljal tudi na Ja-
ponskem, in pobiral nagrade. 

Marko Košan o njem pripoveduje, 
kako je v zadnjih letih svoje motive 
nadgradil v smeri abstrakcije in eks-
perimenta, nastale so serije suhe igle 
z njegovim značilnim barvnim odti-
skovanjem: »Nastale so cele serije v 
posebnem panoramskem, zelo hori-
zontalno usmerjenem formatu, mo-
tivi z asociacijo na okolje, na naravo, 
a vendarle z asociativnimi naslovi, ki 
jih zaokrožajo v neke celote.« 

Berhtold na vprašanje, kaj ga je 
pravzaprav speljalo v abstrakcijo, od-
govarja: »Čiste abstrakcije pri mojih 
delih ni, je pa čisto naravna pot raz-
mišljanja – začneš nebistvene stvari 
opuščati – abstrakcija je odmišljanje 
in posvečanje tistemu, kar se meni 
zdi bistveno. Ni pa veliko abstrakci-
je v mojih delih. Je pot od realnega k 
namišljenemu in nekje na tej poti so 
moje grafike.« 

Grafika je zahtevna tehnika, po-
stopek, ki ima v sebi od 7 do 10 faz 

in vsaka mora biti korektno nare-
jena: od osnutka, ki ga narišeš in ga 
preneseš na ploščo, potem to ploščo 
obdelaš, da dobiš matrico; za barv-
no grafiko pa ustvarjalec potrebuje 
za vsako barvo svojo ploščo. »Plošče 
tako urediš, da z dvema ploščama 
dobiš več barv – jaz dobim 6‒9 barv 
s tem, da jih premišljeno uporabim, 
da se križajo. Plošča za rumeno bar-
vo in plošča za modro nam pri kri-
žanju dasta zeleno barvo in ta prin-
cip uporabljamo, da si obogatimo 
barvno skalo,« je opisal Berhtold. Pri 
morebitni napaki je konec. Včasih jo 
je mogoče popraviti, če grafiku uspe 
ustrezno dodatno zbrusiti ali zgladiti 
kovinsko ploščo, pri nekaterih po-
stopkih pa se napake ne da popraviti. 

Franc Berhtold svoje grafike ti-
ska sam, zato nosijo v sebi njegovo 
osebno noto. Poudarja, da je bistvo 
pri grafiki ravno v tem, da avtorja 
ob tisku čaka presenečenje, saj mora 
pri ploščah večino dela predvidevati, 
kaj bo kje prišlo, kje bo temno, kje bo 
svetlo, kje bo sivo, kje se bodo barve 
bolj križale. 

Vendar je imel grafiko rad že zelo 
zgodaj, ko je začel ustvarjati. »Tudi 
diplomo na Pedagoški fakulteti na li-
kovnem oddelku sem delal iz grafike 
pri Bojanu Golji, znanem grafiku, ki 
nas je znal navdušiti. Že prva stvar, 
ki sem jo objavil, je bila grafika – kot 
študent sem v študentskem glasilu v 
Mariboru objavil eno malo jedkanico 
Maribora in to je bil že prvi tak moj 
grafični projekt, ki je bil morda malo 
že nagrajen,« se spominja. 

Z menjavo tehnike je 
spremenil tudi motive 

In kaj ga navdušuje danes? »Delam. 
Imam celo jasnejše predstave o tem, 
kaj bi rad naredil. Še bolj se približu-
jem očiščevanju, opuščanju podrob-
nosti in opisovanja,« odgovarja. 

Med službovanjem v Tovarni meril 
je Franc Berhtold hudo zbolel, zato 
se je predčasno upokojil. Pravi, da je 
imel smolo, ker je bil dvakrat obre-
menjen – v tovarni in v svojem ate-
ljeju. V tovarni je bil poleg njegove-
ga delovnega mesta tudi laboratorij, 
okolje polno strupenih hlapov, in 
sčasoma se je rahlo zastrupil. Delal 
je s kemikalijami, terpentin je celo 
karcinogen, in posledice so bile sko-
raj usodne. »Ko sem bil ustvarjalno 
najbližje vrhu, sem resno zbolel in 

sem po nasvetu zdravnikov mo-
ral določene stvari opustiti. Zdaj 
sem prišel k sebi, a se borim, moje 
ustvarjanje sem prilagodil. In ko 
prideš na druge tehnike, prideš tudi 
na drugačne motive,« je še razložil, 
da mirovati ne more. Zdaj uporablja 
(nenevarne) mehanične tehnike, kot 
so suha igla in mezzotinta, ne upora-
blja več kislin in drugih kemikalij, ra-
zen barv za tisk. In njegova umetniška 
strast se nadaljuje. 

Ajda Prislan 

Mojster klasične grafične umetnosti globokega tiska

Franc Berhtold 
na poti od realnega k namišljenemu

Pejsaž s plastičnimi vrečami, 1984, jedkanica in akvatinta

Autumn days, 1989, jedkanica in akvatinta 

Slikar in grafik Franc Berhtold

Park XIV, 2005, barvna mezzotinta 

… ko jo dopolnimo še s primer-
nim nakitom. Z njim obeležujemo 
pomembne življenjske korake ter 
ustvarjamo in ohranjamo spomine; 
zagotovo ga v primerjavi z obleko v 
prihodnosti lahko nadenemo večkrat, 
zato začnemo o nakitu razmišljati že 
vzporedno z izbiranjem obleke.

Da bo kos ali set maturantske-
ga nakita res hranil in zbujal lepe 
spomine, mora najprej biti udoben. 
Prepričati se moramo, da je nakit 
prave velikosti, ohranja svoj položaj 
na telesu in svojo obliko ter je kva-
litetno izdelan. Tak nas ne moti pri 
gibanju in nam ne povzroča skrbi, 
da bi ga poškodovali ali izgubili. 
Seveda pa izbira nakita poteka tako, 
da najprej ocenjujemo njegov videz, 
šele potem nosljivost.

Vedno več je navduševanja nad 
dizajnom in zgodbo, dobri dizaj-
nerski kosi pa lahko nastanejo iz 
najrazličnejših materialov, zlato ni 
več pogoj. Vseeno je dobro pomisli-
ti na trajnost materiala in se sezna-
niti z vzdrževanem izbranega na-
kita, največjo pozornost pa seveda 
posvetimo njegovemu videzu; torej 
obliki, barvi in teksturi površine. 
Ustreza naj materialom in kroju 
obleke ter tudi postavi.

Nakit najlepše pride do izraza, 
če je na koži ali le delno prekriva 
oblačila; to še posebej velja za nežne 
in tanjše kose, ki so najvarnejša in 
najpogostejša izbira. A s premišlje-
no izbiro lahko tudi poudarimo 

svojo osebnost in domiselno nad-
gradimo izbiro stylinga. Po prin-
cipu manj je več se število kosov 
manjša z njihovo velikostjo; tako 
so lahko pika na i samostojni večji 
uhani ali celo en sam uhan. Nakit 
lahko nosimo samo v laseh ali pa 
si nadenemo masivno zapestnico, 
ki zanimivo in drzno deluje celo na 
rokavu. Danes se nakit, ki je bil vča-
sih rezerviran le za večerno toaleto, 
nosi vsak dan, zato je skrb, da bi bil 
maturantski nakit za enkratno upo-
rabo, odveč. Če se odločimo za večji 
kos, bo oprava bolj dramatična, a se 
zavedajmo, da s tem del telesa, na 
katerem ta nakit nosimo, precej po-
udarimo. Izbira ogrlice lahko, po-
dobno kot obleka, vpliva na zazna-
vanje oblike telesa. Tako npr. daljša 
ogrlica na videz podaljša krajši in 
močnejši vrat in poudari eleganco. 
Najbolj univerzalna dolžina ogrlice 
sega pod ključnico in je primerna za 
vse postave in večino izrezov.

Izbran nakit je popoln košček se-
stavljanke takrat, ko poudari našo in-
dividualnost, ko zaživi z nami in nas 
še dolgo spominja na lepe trenutke.

Bi radi še kak dodaten nasvet? 
Vabljeni v Pop-up dizajnersko trgo-
vino na Glavnem trgu 25 v Slovenj 
Gradcu, kjer je poleg oblačil v po-
nudbi tudi pestra izbira nakita v raz-
ličnih materialih, ustvarjalkam pa je 
vedno dobrodošel izziv izdelati kos 
ali celoten styling po naročilu.

Vesna Jurjec Žvikart

Pop-up stilski nasvet
Maturantska obleka zasije …

Pop-up styling: obleka − Stanka Blatnik Fashion, nakit − gostujoča oblikovalka 
Pop-up Miriam Kosec, ličenje − Estetique Hofbauer, foto − Nika Hölcl Praper, 
fotobeležNica



Glasbeno-plesno-gledališka pred-
stava Projekt 96 slovenjgraških 

gimnazijcev in Glasbene šole Gvido, 
posvečena 20. obletnici Gimnazije 
Slovenj Gradec, se avtorsko, s kritič-
nim jezikom dotika razvoja sodobne 
družbe. Skozi najstniške oči prikazu-
je spremembe, ki jih je svet doživel v 
zadnjih dvajsetih letih. 

Dijaki se v predstavi časovno vračajo 
nazaj do leta 1996, ko je Gimnazija 
Slovenj Gradec odprla svoja vrata, in 
skozi nekaj slik kritično opozarjajo na 
stvari, ki so bile aktualne že takrat, a 
se do danes nič niso izboljšale. Pleše-
jo, pojejo, dotikajo se tudi dramske 
umetnosti, vendar so igro večinoma 
nadomestili z glasnim protagonistom, 
modrecem brez dlake na jeziku, ki 
skozi predstavo pove nekaj krepkih, 
družbenokritičnih misli. Vsebina, ki 
jo sporočajo, je njihova avtorska, spo-
sodili pa so si takrat popularne sklad-
be, s katerimi se podajajo skozi čas 
in ki skozi besedila izražajo določene 

probleme in njihove rešitve, prikazu-
jejo tudi nekatere lepotne standarde, 
večinoma pa so za zabavo. Koreografi-
ja je delo Maše Kolšek in Mateje Rožič, 
slednja že dolgo sodeluje s slovenjgra-
ško gimnazijo in ima v svoji skupini 
izvrstne plesalke. 

Boter celotnega projekta je Tomaž 
Pačnik iz Glasbene šole Gvido, ki 
takole povzame vsebino predstave: 
»Vzpostavljamo problem tehnologije, 
Facebooka, telefonov, se sprašujemo 
in kažemo, zakaj je našteto dobro in 
zakaj ni. Dotikamo se odnosov moški 
‒ ženska, pa organizacij, kot je OZN, 
ki je pravzaprav sama sebi namen.« 

Maša Jakopič, pevka in plesalka v 
predstavi, je povedala, da se dijaki z 
vsebinami v predstavi lahko zelo po-
vežejo. Najbolj ji je všeč del iz politike, 
ko prikazujejo, kako se je svet poslab-
šal glede na to, kaj vse so že takrat vo-
dilni obljubljali: obljubljali so, da bo-
sta s sveta izginili revščina in lakota, 
pa se nič od tega ni zgodilo. Všeč ji je 
tudi del, ki govori o onesnaževanju. 

Govorca, kričača v predstavi Maksa 
Pšeničnika pa so ganile manipula-
cije prek medijev, prek družbenih 
omrežij in uporaba telefonov. »V 
predstavi pokažemo, da se moramo 
ljudje med sabo bolj povezati, da ne 
smemo toliko gledati v te male škatle, 
ki so po večini že bolj pametne kot 
mi sami. Najbolj pa me je ganilo to, 
da se dandanes moški ne znajdemo 
v tej prevladi žensk in da včasih, ko 
ženske govorijo eno, delajo pa drugo, 
ne vemo, kaj bi naredili,« je povedal 
in pojasnil, da v predstavi gledalcem 
glasno in direktno teži s problemi in 
opozarja na današnje standarde, kar 
zna biti tudi težko. 

»Danes je treba biti kritičen, ne 
pa se takoj sprijazniti in zadovoljiti 
s tem, kar nam ponujajo svet, poli-
tika, kapital. Zato ne ustvarjamo ali 
poustvarjamo nekih že narejenih 
mjuziklov, ki jih je najlažje postaviti 
na oder. Kajti tovrstne avtorske vse-
bine zahtevajo tudi človeka, njegovo 
razmišljanje, kar se mi zdi dobro za 
kreativno delo dijakov,« je še pripo-
mnil Pačnik. 

Sodelujoči v predstavi ugotavljajo, 
da so bili včasih odnosi med ljudmi 
bolj človeški, na licu mesta. »Menim, 
da je včasih bilo bolje, ker so se ljudje 
znali bolj družiti med sabo, povedali 
so si stvari v obraz in ne prek telefonov 
ali drugih medijev. Na forumih smo 
glasni, v resničnem življenju pa ne na-
redimo nič in smo tako rekoč ovce,« je 
jasen Maks. Maša pa ob tem poudarja, 
da se sodelujoči v predstavi zdaj znajo 
veliko bolj povezati, ker se zavedajo 
opisanih problemov, in znajo dosti bo-
lje komunicirati med sabo. Nastopajo 
tudi za šole, za katere imajo pripravlje-
ne učne liste, da se lahko učenci z učite-
lji pred ogledom predstave pogovarjajo 
o temah, s katerimi se bodo srečali. 

Ajda Prislan 
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Maks Pšeničnik v predstavi Projekt 96 
(foto Nika Hölcl Praper)

Družbenokritična predstava gimnazijcev

Projekt 96 brez dlake na jeziku
Kolumna

Kako malo je včasih potrebno, da 
se naš milni mehurček cone udobja 
razpoči in nas potisne v razmišlja-
nje, ki ga že ves čas potiskamo v 
tisti del naših misli, za katere smo 
prepričani, da so dokončne in kot 
take vedno veljavne. Dovolj je bila 
vroča debata v dobri družbi in bolj 
za šalo kot zares navržene besede: 
»Pa ti nekaj napiši o kulturi!« Moja 
prva reakcija je bila: Resno? O kul-
turi lahko tudi pišemo? Kultura 
je vendar nekaj, kar živimo, je del 
našega vsakdana, je neizogiben del 
našega življenja. In v trenutku, ko 
so vsi ti ugovori vreli iz mene, se 
je od nekje kot vztrajen lesni črv 
na plano prebijala druga misel. 
Se nam ni mogoče v zadnjih letih 
kultura nekako izmuznila iz na-
ših življenj, postala nekaj, kar pač 
počnejo »oni«, kar nas zanima le 
občasno in kar je nekaj, kar pač 
konzumiramo tako, kot smo tega 
navajeni pri potrošnji vseh drugih 
dobrin. Se mogoče kot družba tudi 
do kulture obnašamo po načelu 
»zgrabi, uporabi, pozabi in hlastaj 
po naslednjem«? 

Milni mehurček cone udobja se 
je razpočil in v srce usidran dvom 
zahteva odgovore. Dve stvari mi 
preprečujeta, da bi analiziral kul-

turo kar tako, na počez. Prva je 
premalo časa (kar je seveda samo 
izgovor), druga pa, da se čutim vsaj 
malo kompetentnega le na enem 
malem koščku kulture, ki je del 
mene vse od takrat, ko sem pred 
več kot dvajsetimi leti prvič stopil 
na odrske deske (hvala, Mičo!). 
Ljubiteljsko gledališče (ki ga ne-
kateri »zmerjajo« z amaterskim) 
je tisti delček kulture, ki me v moji 
ljubezni do njega ni pustil, da ne bi 
prevetril vpliva njegovega deleža 
v naših življenjih. Pa sem skočil iz 
svoje kože, pogledal z vseh zornih 
kotov in se razveselil! 

Verjetno sedaj mislite, da bom 
to razmišljanje tukaj obelodanil. 
Ne bo šlo! Gledališče je namreč 
zanimiva zadeva in mi, ljubiteljski 
gledališčniki, čudni tiči. Pri nas 
ni instant odgovorov in gledališka 
kultura je nam edini medij, skozi 
katerega povemo svoje misli. V te-
mno dvorano povabimo ljudi, jim 
prepovemo mlaskanje in žvečenje 
popkorna, srkanje pijače in telefo-
niranje, osvetlimo oder in od tam 
skozi igro povemo vse, kar nas teži 
in kar bi radi povedali vsem. 

In zato sem se razveselil. Lju-
biteljska gledališka kultura je del 
našega in vašega vsakdana. Ne 
moremo je povaljati v prahu po-
trošništva, jo na hitro požreti in 
izpljuniti. Ker pušča sledi. Ker nam 
včasih zamaje naša prepričanja, 
drugič nas spet utrdi v njih. Ker 
se v gledališču kalimo in brusimo 
tako gledališčniki kot gledalci, ker 
nas čarobnost predstave še dolgo 
spremlja v sivih dneh. In to je KUL-
TURA. 
P. S. Mogoče vam je bilo to pisanje 
nerazumljivo. Pridite v gledališče. 
Razumeli boste.

Prispevek je mnenje avtorja in ne 
izraža nujno stališča izdajatelja ča-
sopisa SGlasnik.

Ljubiteljska gledališka 
kultura je del vsakdana

Sergej Dolenc, predsednik 
Koroškega deželnega teatra

Društvo Koroška akademija zna-
nosti in umetnosti (KAZU), ki 

bo vzpostavljalo intenzivnejše so-
delovanje med koroškimi doktorji 
znanosti in vrhunskimi umetniki, 
bo ustanovljeno do poletja, sedež pa 
bo imelo na Fakulteti za tehnologijo 
polimerov. Poleti bodo izvolili vod-
stvo in pripravili program dela.

Kot je na slovesnosti v okviru 
prireditev ob 10-letnici Visoke šole 
za tehnologijo polimerov poudarila 
dr. Silva Roncelli Vaupot, članica 
iniciativne skupine za ustanovi-

tev društva, bo društvo spodbudi-
lo razširjanje in izmenjavo znanja, 
inovativnih izkušenj in umetniških 
praks ter okrepilo prispevek čla-
nov k razvoju znanstvene misli in 
umetniške ustvarjalnosti v regiji. 
»Za uresničitev tega poslanstva bo 
društvo KAZU organiziralo in so-
organiziralo predavanja, znanstve-
ne konference in simpozije, izvaja-
lo mentorstva, izdajalo znanstvene 
publikacije, pripravljalo projekte ter 
se vključevalo v razreševanje aktual-
nih in razvojnih problemov in dilem 

Koroške. Sodelovalo bo z različnimi 
organizacijami, zavodi in društvi ter 
delovalo odprto in sodelovalno.«

Iniciativno skupino za ustanovi-
tev društva sestavljajo: Anja Benko, 
Andreja Hribernik, Silvija Borovnik, 
Ivo Verovnik, Uroš Zavodnik, Tomaž 
Rotovnik, Simon Klančnik, Nado 
Vodopija, Luka Zajec in Silva Ron-
celli Vaupot. Iniciativna skupina pre-
dlaga, da bi bil minimalni kriterij za 
vključitev v društvo pridobljen dok-
torat znanosti, medtem ko kriterijev 
za umetnike še niso pripravili. (MN)

Izmenjava znanja, izkušenj in 
umetniških praks

Regijska akademija znanosti in umetnosti

Zveza slovenskih glasbenih šol – Tekmovanje mladih glasbenikov Republike Slovenije

REGIJSKO TEKMOVANJE
MLAD IH GLASBEN IKOV
CELJSKEGA IN KOROŠKEGA OBMOČJA
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SLOVENSKE KONJICE, 1. 2. 2017
trobenta, rog

SLOVENJ GRADEC, 1. 2. 2017
kitarski duo

ŽALEC, 1. 2. 2017
komorne sk. z godali in klavirjem

CELJE, 2. 2. 2017
tolkala

LAŠKO, 2. 2. 2017
harmonika

NAZARJE, 4. 2. 2017
evfonij, tuba, pozavna

VELENJE, 6. 2. 2017
klavirski duo

RAVNE NA KOROŠKEM, 7. 2. 2017
jazz solo

Na pobudo Mestne občine Slovenj 
Gradec smo se v lanskem letu v 

Koroškem pokrajinskem muzeju od-
ločili, da bomo izpeljali projekt ozna-
čevanja nepremičnih spomenikov v 
Mestni občini Slovenj Gradec. Me-
stna občina Slovenj Gradec ima 136 
spomenikov lokalnega in 3 državne-
ga pomena. Pravilnik o označevanju 
nepremičnih kulturnih spomenikov 
določa, da mora biti vsak spome-
nik lokalnega pomena zaradi boljše 
prepoznavnosti označen z oznako 
spomenika, in sicer najpozneje do 
konca leta 2021. 

Mestna občina Slovenj Gradec pred-

videva, da bomo njihovo označitev 
izvedli postopoma, v več fazah. V letu 
2016 smo označili spomenike lokalnega 
pomena v mestnem jedru, to so mestne 
hiše, cerkev sv. Elizabete, dvorec Ro-
tenturn, mestno jedro in Park he-
rojev. Prepoznavnost pa Mestni ob-
čini Slovenj Gradec dajejo tudi trije 
spomeniki državnega pomena, to 
so cerkev sv. Duha, Vodriž – razva-
line gradu in bolnišnica Trška gora. 
Označevanje nepremičnih spomeni-
kov poteka v skladu s priročnikom, 
ki določa enoten in prepoznaven sis-
tem označevanja v zvezi z obliko in 
velikostjo označb. 

Priročnik določa tri vrste tabel, in 
sicer tablo označevalnega elementa 
A1, tablo označevalnega elementa B1 
in dopolnilno tablo elementa C. Po-
samezna oznaka spomenika bo vse-
bovala naslednje obvezne informa-
cije: kategorizacija spomenika, ime 
spomenika, EŠD iz registra kulturne 
dediščine, znak Haaške konvencije 
in ime lokalne skupnosti. Vsi napi-
si na tablah so v slovenskem in an-
gleškem jeziku. Na izbranih najpo-
membnejših spomenikih bodo table 
poleg obveznih informacij vsebovale 
še QR kodo. 

Pri projektu sodelujemo z Mestno 
občino Slovenj Gradec ter z Zavodom 
za varstvo kulturne dediščine Slo-
venije, OE Maribor, konservatorsko 
svetovalko Svjetlano Kurelac, Mini-
strstvom za kulturo RS – Direktorat 
za kulturno dediščino in podjetjem 
Prost prostor, d. o. o.

Aleksandra Ramšak

Koroški pokrajinski muzej

Označevanje 
nepremičnih spomenikov



30. PONEDELJEK
1100 Koroška osrednja knjižnica, grajska klet  

OH, KRASNI NORI SVET, 1. DEL 
Gledališka igra po motivih knjige A. Huxleyja, »Krasni novi svet«.
Nori smo, če mislimo, da se sveta ne da spremeniti!
Oh, krasni nori svet bomo v štirih delih uprizorili v grajski kleti. Gledališka 
igra daje gledalcem možnost, da se postavijo v kožo Štefana in Mance, 
ki želita ugajati svetu. Prepričani smo, da si Krasni novi svet želi in zasluži 
spremembo v Krasni nori svet. Manca se vsak dan nasmehne lastni podo-
bi v ogledalu in si mrmra: »Kako nor je ta svet!«.
Po vsaki uprizoritvi bo diskusija, kjer bomo delili občutke in spoznanja o 
norem svetu, ustvarjenem v gledališki igri.
Igra je namenjena dijakom 4. letnikov, ki knjigo obravnavajo na maturi, in 
vsem ostalim. Ustvarjalci Krasnega norega sveta: dramaturgija – Tea Ko-
vše, koreografija – Katja Vravnik, scenografija – Simona Vončina, glasba 
– Mojca Kamnik.
M Koroška osrednja knjižnica.     

1700 Kulturni dom Slovenj Gradec 
VSE ZA PRSTAN (SINHRONIZIRANO)   
Animirana komična pustolovščina, J. Koreja/ZDA (2016), 82'
M Kulturni dom Slovenj Gradec.   I 4 EUR

1800 Čarnica, Ozka ulica 1, Slovenj Gradec  
BREZPLAČNO PREDAVANJE O KONOPLJI
Mag. Alenka Zapušek s kmetije Vrhivšek bo razjasnila številne mite, ki 
spremljajo konopljo. Imeli boste možnost poskusiti, povonjati in potipati 
konopljo in izdelke iz nje ter vprašati vse, kar vas zanima. Info in prijave: 
Bojana, tel. 041 203 233. Zaželen je prispevek 2 EUR za stroške prostora.
M Čarnica.     

1900 Kulturni dom Slovenj Gradec 
PR'HOSTAR        
Komedija, Slovenija (2016), 95'
V enajstih tednih predvajanja je komedijo Pr'Hostar režiserja Luke Marče-
tića videlo že več kot 185 tisoč gledalcev. Film si je prislužil tretjo veliko 
zlato rolo in postal drugi najbolj gledan slovenski celovečerec!
Komedija gledalca popelje na idilično gorenjsko podeželje v majhen 
hotel Pr'Hostar, ki posluje razmeroma slabo. Za njegovo klavrno stanje 
je v veliki meri odgovoren stiskaški in pogoltni direktor, delež krivde pa 
neizpodbitno nosi tudi svojeglavo osebje. Ko na vrata hotela potrka tuji 
kupec dvomljivega slovesa, se zaposleni zbojijo za svoje službe. Odločno 
vzamejo stvari v svoje roke in skušajo sabotirati prodajo.
M Kulturni dom Slovenj Gradec.   I 4 EUR

31. TOREK
1630 Knjižnica Mislinja, Šentlenart 27  

ANGLEŠKA MOLJČKOVA URICA S PETRO
M Knjižnica Ksaverja Meška.     

1800 Mladinski center Dravograd, Koroška cesta 50, Dravograd  
MODROSTI VZHODA »ČAS«
M Društvo za dušo.     

1800 Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec  
750 LET MESTA SLOVENJ GRADEC 
Okrogla miza ob 100-letnici rojstva pisatelja Igorja Šentjurca, ki se je rodil 
zadnjega januarja 1927- 1996 in je svojo rano mladost (do 10. leta) pre-
živel v Slovenj Gradcu. Leta 1953 je zaradi političnih konfliktov zapustil 
Jugoslavijo in je zato ostal v Sloveniji dokaj neznan avtor. Živel je v Nemčiji, 
kjer si je pridobil širok krog bralcev. V nemščini je napisal več kot trideset 
romanov, številni so bili ponatisnjeni in prevedeni v razne evropske jezike. 
V slovenščino je preveden en sam roman Očetova dežela, ki je l. 2001 izšel 
pri Mladinski knjigi.
M Knjižnica Ksaverja Meška.     

1900 Kulturni dom Slovenj Gradec 
FILM TEDNA: ČREDA        
Komedija, Srbija (2016), 98', režija: Nikola Kojo
Igrajo: Nikola Kojo, Zoran Cvijanović, Vesna Trivalić, Nataša Ninković, Nikola 
Đuričko, Goran Šušljik, Jernej Šugman idr.
V zabavni satiri na račun ustvarjalcev sedme umetnosti spoznamo prija-
telja Kolja in Cveja, ki si želita posneti svojo televizijsko serijo o prigodah 
igralcev. Ker zgolj s scenarijem ne prepričata producentov, se odločita na 
lastno pest posneti pilotsko epizodo, toda ob tem se soočata s številnimi 
komičnimi težavami. Borita se z nemogočimi muhami nastopajočih in 
nerganjem snemalcev, za vrat jima dihajo oderuhi, pri katerih sta si sposo-
dila denar, nazadnje pa morata, že povsem obupana, zastaviti tudi lastni 
duši in tako dokazati svojo predanost igralskemu poklicu.
M Kulturni dom Slovenj Gradec.   I 4 EUR

1. SREDA
1700 Špajz, Celjska cesta 22, Slovenj Gradec  

DELAVNICA: STRING ART
Na delavnici bomo izdelovali silhuete, sestavljene iz bucik in niti.  
M Društvo MAD.      Prostovoljni prispevki za material

1700 Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec  
ANGLEŠKA MOLJČKOVA URICA S PETRO
M Knjižnica Ksaverja Meška.     

2015 Špajz, Celjska cesta 22, Slovenj Gradec  
TREBUŠNI PLES
Vsako sredo zvečer. Vabljeni vsi, vseh oblik in agregatnih stanj.  
M Društvo MAD.      

2. ČETRTEK
1000 Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec  

DOPOLDANSKI KLEPET O NOVIH KNJIGAH
M Knjižnica Ksaverja Meška.     

1530 Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec  
ZDRAVILNA ENERGIJA DREVES
Delavnica z Marinko Lampreht.
M Knjižnica Ksaverja Meška.     

1700 Knjižnica Podgorje, Podgorje 172  
MOLJČKOVA URICA Z ALENKO
M Knjižnica Ksaverja Meška.     

1700 Knjižnica Pameče–Troblje, Pameče 134  
MOLJČKOVA URICA S SAŠO
M Knjižnica Ksaverja Meška.     

1700 Odhod s parkirišča pri športni dvorani v Slovenj Gradcu  
ABONMA OPERA IN BALET MB: RENSKO ZLATO 
Glasba in libreto: Richard Wagner / Režija: Igor Pison 
M Kulturni dom Slovenj Gradec.     I

1700 MOCIS, Partizanska pot 16, Slovenj Gradec  
DUNAJSKI VEČER V SLOVENJ GRADCU 
MOCIS vas vabi k aktivnemu odkrivanju slovenskega dela Dunaja. Najprej 
na predavanju oz. t. i. Dunajskem večeru v Slovenj Gradcu in nato še z 
obiskom Dunaja, kjer boste s pomočjo odličnih poznavalcev spoznali vse 
ključne točke slovenske prisotnosti v avstrijski prestolnici. 
V goste so povabili trenutno najvidnejšega »slovenskega Dunajčana«, 
direktorja slovenskega kulturnega centra Korotan, kuratorja Knaflove 
ustanove, vsestranskega kulturnika, popotnika in raziskovalca, gospoda 
Antona Levsteka.
M Javni zavod MOCIS Slovenj Gradec.     

1900 Kulturni dom Slovenj Gradec 
KROGI   
Rings, grozljivka, ZDA (2015), 120', režija: F. Javier Gutiérrez
Trinajst let je minilo, odkar je smrt kosila med tistimi, ki so si ogledali srhljivi 
posnetek s skrivnostnimi podobami iz preteklosti, zlobni duh maščevalne 
deklice Samare pa še vedno išče krvavo zadoščenje. Ko si smrtonosni po-
snetek ogledata mlada Holt in Julija, se znajdeta na begu pred Samarinim 
maščevanjem, toda da bi razvozlala njeno skrivnost, našla rešitev ter se 
izognila krvavi smrti, imata na voljo zgolj sedem dni časa.
M Kulturni dom Slovenj Gradec.   I 4 EUR

3. PETEK
1800 Čarnica, Ozka ulica 1, Slovenj Gradec  

PREDSTAVITEV KNJIGE »TELO GOVORI - ZDRAVJE JE V 
NAŠIH ROKAH IN NOGAH«
Avtorica knjige Helena Bizjak nam bo v praksi pokazala, kako si lahko sami 
pomagate s conalno masažo, kako deluje refleksologija  in še marsikaj ta-
koj uporabnega.
M Čarnica.     

1900 Kulturni dom Slovenj Gradec  
PROSLAVA V POČASTITEV SLOVENSKEGA KULTURNEGA 
PRAZNIKA TER PODELITEV BERNEKERJEVIH ODLIČIJ 
M Mestna občina Slovenj Gradec.     

1900 Knjižnica Mislinja, Šentlenart 27  
ROMANTIČNI GLASBENO-LITERARNI VEČER »ENA ZATE« 
Z GLASBENIMA GOSTJAMA BOJANO IN ALJO 
M Knjižnica Ksaverja Meška.     

4. SOBOTA
1000 KPM, Rojstna hiša Huga Wolfa, Glavni trg 40, Slovenj Gradec    

PREŠERNA DELAVNICA – KULTURNO RAZGRAJANJE 
V okviru cikla Spoznajmo glasbo vabimo predšolske otroke in otroke prve 
triade osnovne šole na brezplačno glasbeno delavnico. Na tokratni delav-
nici bomo zopet uporabili različne materiale pri izdelavi glasbil, najprej 
pa bomo s pomočjo kozarcev in vode »iskali tone in melodije« ter se šli 
skladatelje. Zatem bomo izdelali čisto pravi »rainmaker«, to je naprava, s 
katero lahko prikličemo tudi dež! In če nam bo ostalo še kaj časa, si bomo 
iz slamic izdelali piščalko ter iz nje izvabili čudne in smešne zvoke.
M Koroški pokrajinski muzej in Glasbena šola GVIDO.     

1030 Zbirno mesto: Koroški pokrajinski muzej, Glavni trg 24    
SPREHOD OB MESTNEM OBZIDJU 
Koroški pokrajinski muzej ob praznovanju 750-letnice mesta Slovenj Gra-
dec vsako prvo soboto v mesecu ob 10.30 podarja meščanom in obisko-
valcem možnost brezplačno spoznati zgodovinski utrip mesta. 
Zbirno mesto v muzeju. Vodila bo Nataša Škorjanc Beliš.
M Koroški pokrajinski muzej.     

1400 Plesna šola Devžej, PTC Katica, Slovenj Gradec    
PLESNA DELAVNICA SWING ZA ZAČETNIKE 
Prijave in informacije na tel. 041 649 816.
M Plesna šola Devžej.     I

1600 Kulturni dom Slovenj Gradec 
VSE ZA PRSTAN (SINHRONIZIRANO)   
Animirana komična pustolovščina, J. Koreja/ZDA (2016), 82'
M Kulturni dom Slovenj Gradec.   I 4 EUR

1630 Odhod s parkirišča pri športni dvorani v Slovenj Gradcu  
ABONMA POKLICNIH GLEDALIŠČ: VOJNA IN MIR (OGLED 
V CANKARJEVEM DOMU V LJUBLJANI) 
Romunski režiser Silviu Purcǎrete, ki živi v Franciji ter ustvarja v najugle-
dnejših opernih in gledaliških hišah vsega sveta, se bo skupaj s slovenski-
mi igralci in s svojimi stalnimi umetniškimi sodelavci junaško lotil priredbe 
in uprizoritve tega dela. »Vojna in mir, o katerih govorimo, sta iz iste snovi. 
Prve ni brez drugega. Mir se rodi iz vojne in tako že tudi sam vsebuje nje-
ne zasevke,« pravi Purcǎrete. Pomembna iztočnica za številne Purcǎretove 
predstave je občutenje apokalipse, tisti trenutek, v katerem človek skoraj-
da opusti upanje na odrešitev; ravno v tem ključnem trenutku se začnejo 
njegovi bogati gledališki svetovi. 
M Kulturni dom Slovenj Gradec.     I

1800 Kulturni dom Slovenj Gradec 
JACKIE   
Biografska drama, ZDA/FRA/Čile (2016), 99',  režija: Pablo Larrain 
Po atentatu na predsednika Johna F. Kennedyja se prva dama Jacqueline 
Kennedy spopada z žalostjo in travmami, da bi nazaj pridobila svojo vero 
in dostojno predala zgodovinsko zapuščino svojega moža. Nominacija za 
zlati globus za najboljšo glavno žensko vlogo. 
M Kulturni dom Slovenj Gradec.   I 4 EUR

1800 Čarnica, Ozka ulica 1, Slovenj Gradec  
TEČAJ REFLEKSOTERAPIJE IN AKUPRESURE
Tečaj bo vodila Helena Bizjak. Podrobnejše informacije o tečaju boste iz-
vedeli na predstavitvi, ki bo 2. 2. 2017 v Čarnici.
M Čarnica.     

2000 Kulturni dom Slovenj Gradec 
KROGI   
Rings, grozljivka, ZDA (2015), 120', režija: F. Javier Gutiérrez
M Kulturni dom Slovenj Gradec.   I 4 EUR

2000 KPM, Rojstna hiša Huga Wolfa, Glavni trg 40, Slovenj Gradec    
HUGO WOLF GOES JAZZ 
Koroški pokrajinski muzej, Muzej Slovenj Gradec, in Glasbena šola Radlje 
ob Dravi vas v okviru cikla Hugo Wolf za mlade vabita na  odprto  vajo  
jazz glasbenikov.  
Z odprtimi vajami jazza, kot smo obljubili, nadaljujemo in vam krajšamo 
dolge prvosobotne večere. V rojstni hiši slavnega skladatelja poznoro-
mantičnega samospeva študenti jazza spoznavajo Wolfova dela, saj že-
limo, da jih slednja navdihnejo za nove aranžmaje in glasbene preobleke.
M Koroški pokrajinski muzej.     

2200 Špajz, Celjska cesta 22, Slovenj Gradec  
KONCERT: BAD RELIGION COVER BAND
Slovenski Bad Religion band je nastal leta 2008. Igrajo punk rock priredbe 
banda Bad Religion. Simon Mislej na bobnih, Matej Likar na basu, Aljoša 
Todorovič in Gašper Černigoj na kitari ter David Božič z glasilkami.  
M Društvo MAD.     I 3 EUR, člani 2 EUR 

5. NEDELJA
1030 Kulturni dom Slovenj Gradec 

FILMSKA MATINEJA: POŠAST MOLI (SINHRO., 4+)   
Animirani film, Švica/Nemčija/Švedska (2016), 70'
M Kulturni dom Slovenj Gradec.   I 3,50 EUR

1700 Kulturni dom Slovenj Gradec 
VSE ZA PRSTAN (SINHRONIZIRANO)   
Animirana komična pustolovščina, J. Koreja/ZDA (2016), 82'
M Kulturni dom Slovenj Gradec.   I 4 EUR

1900 Kulturni dom Slovenj Gradec 
JACKIE   
Biografska drama, ZDA/FRA/Čile (2016), 99',  režija: Pablo Larrain 
M Kulturni dom Slovenj Gradec.   I 4 EUR

6. PONEDELJEK
1700 Kulturni dom Slovenj Gradec 

VSE ZA PRSTAN (SINHRONIZIRANO)   
Animirana komična pustolovščina, J. Koreja/ZDA (2016), 82'
M Kulturni dom Slovenj Gradec.   I 4 EUR

1800 Koroška osrednja knjižnica, Na gradu 1, Ravne na Kor. 
OBRAZI KULTURE – FOTOGRAFIJA IN FILATELIJA: TOMO 
JESENIČNIK  
V počastitev slovenskega kulturnega praznika predstavljamo fotografske 
stvaritve koroškega rojaka. Fotograf Tomo Jeseničnik, samostojni kulturni 
ustvarjalec, je doslej sodeloval pri najrazličnejših filatelističnih projektih. 
Avtorja razstave sta arhitekt Borut Bončina in filatelist Peter Močnik.
M Koroška osrednja knjižnica.     

1800 Čarnica, Ozka ulica 1, Slovenj Gradec  
PREDSTAVITEV ORIFLAME KOZMETIKE
M Čarnica.     

1900 Kulturni dom Slovenj Gradec 
VEČERNI FILM. ABONMA IN IZVEN: JAZ, DANIEL BLAKE   
Drama, VB/Francija/Belgija (2016), 100', režija: Ken Loach 
Režiser socialnorealističnih dram Angelski delež in Veter, ki trese ječmen 
predstavlja portret slehernika v boju proti absurdnemu sistemu podelje-
vanja socialnih podpor v Veliki Britaniji. Devetinpetdesetletni tesar Daniel 
Blake po srčnem napadu prvič v življenju potrebuje pomoč države. A ob 
zaprositvi za socialno pomoč Blake trči ob zid institucionalne birokracije, 
katere obraz so brezčutni socialni delavci. Na tej poti spozna Katie, mlado 
samohranilko z dvema otrokoma, ki ima podobne težave. Oba se znajdeta 
na nikogaršnjem ozemlju, v primežu socialnih institucij, ki v današnji Veliki 
Britaniji delujejo v duhu politične retorike »delavni proti lenim«.
M Kulturni dom Slovenj Gradec.   I 4 EUR
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Program prireditev 
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Slovenj Gradec / Koroška 

CENIK KINO VSTOPNIC, KULTURNI DOM SLOVENJ GRADEC

REDNA CENA 4 EUR

NEDELJSKE MATINEJE 3,50 EUR

DNEVNI SPORED

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

petek, 24. februar 2017, ob 20.00 

Kulturni dom Slovenj Gradec

Tereza je ena najuspešnejših pevk bivše Jugoslavije. Eleganca, ki iz-
haja iz vrhunske interpretacije, je že od vekomaj zmagovalna kom-
binacija za vse ljubitelje šansonjerskega pristopa k pop glasbi. 

'Oči duše' je Terezin prvi studijski album od leta 2007 in ga upravi-
čeno lahko označimo za prekrasno in prvorazredno izdajo, na kate-
ro se je splačalo čakati toliko let. Po 55-ih letih glasbene kariere je 
še vedno lepo slišati, da ima najlepši ženski vokal iz prostora bivše 
skupne države še vedno toliko za povedati s svojimi „očmi duše“.
Vstopnice: Kulturni dom, Petrol, poštne poslovalnice, www.Eventim.Si

EKOLOŠKO DRUŠTVO SLOVENJ GRADEC
GSM 031 51 38 69 in 031 36 58 71, ekoloskosg@gmail.com, 
Facebook: Ekološko društvo Slovenj Gradec

Mesto brez plastičnih vrečk
• Delavnice izdelovanja trajnih nakupovalnih vrečk
• Zmanjšanje porabe plastike
• Mesto s čistim zrakom
• Brezplačni dvoriščni sejem
• Zeleno info središče v mestni pasaži v Slovenj Gradcu
• Brezplačna knjižnica – hladilniki
• Jutranja vadba 1000 gibov v Parku miru od ponedeljka do petka
Srečujemo se vsako prvo sredo v mesecu ob 19. uri v MKC, Ozare 18, Slovenj Gradec

N A P O V EDNIK

L E G E N D A  S E  V R A Č A

TEREZA KESOVIJA
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7. TOREK
1400 Kulturni dom Slovenj Gradec 

ŠOLSKI FILMSKI ABONMA IN IZVEN: MATURA   
Drama, Romunija/FRA/BEL (2016), 128', režija: Cristian Mungiu.
M Kulturni dom Slovenj Gradec.   I 4 EUR

1630 Čarnica, Ozka ulica 1, Slovenj Gradec  
BREZPLAČNA TRANSMISIJSKA MEDITACIJA
M Čarnica.     

1630 Knjižnica Mislinja, Šentlenart 27  
MOLJČKOVA URICA Z DARJO
M Knjižnica Ksaverja Meška.     

1700 Trg svobode Slovenj Gradec  
POČASTITEV KULTURNEGA PRAZNIKA NA PROSTEM 
Z RECITACIJAMI OB KURJENJU LESENE PEČI IN ČAJU
M Turistično okoljsko društvo Slovenj Gradec.     

1700 Kulturni dom Slovenj Gradec 
GIMNAZIJSKI FILMSKI ABONMA IN IZVEN: MATURA   
Drama, Romunija/FRA/BEL (2016), 128', režija: Cristian Mungiu.
M Kulturni dom Slovenj Gradec.   I 4 EUR

1800 Koroški pokrajinski muzej, Muzej Ravne na Kor., Na gradu 2    
KOROŠKI MUZEJSKI VEČER – PREDAVANJE »GRAJSKE 
STAVBE V GUŠTANJU DO SREDINE 16. STOLETJA« 
Koroški pokrajinski muzej vas vabi na predavanje prof. Borisa Hadinjaka 
Grajske stavbe v Guštanju do sredine 16. stoletja. 
V predavanju bo predstavljena ne samo zgodovina grajskih stavb v Gušta-
nju, to je nič manj kot osem gradov, dvorov in dvorcev na območju Raven 
na Koroškem, od prve omembe Guštanja leta 1248 do srede 16. stoletja, 
pač pa tudi z njimi neposredno povezana takratna zgodovina Guštanja. 
Nove ugotovitve so sad natančnega branja že znanih virov in odkritja do 
zdaj neznanih virov o zgodovini Guštanja. Kaže, da so bili Cmureški in ne 
njihovi dediči Ortski prvotni posestniki Guštanja. Sicer sta v 13. in 14. sto-
letju v Guštanju živeli dve viteški rodbini, Pawerji (= Kmetje) iz Guštanja, 
ki so imeli v grbu kmeta in so verjetno živeli na spodnjem gradu, in Gu-
štanjski, ki so imeli v grbu gamsa in so verjetno živeli na zgornjem gradu. 
Nekaj novih ugotovitev je tudi glede Aufensteinskih, ki so v času posedo-
vanja Guštanja bili najbolj pomembna rodbina na Koroškem. Vrsta novih 
ugotovitev je povezana tudi z Erolzheimski, prvimi zanesljivimi posestniki 
Spodnjega Guštanja oz. kasneje Grinfelsa, in njihovimi nasledniki Kollni-
tzerji. Nova spoznanja o oskrbnikih gradu Guštanj v 15. stoletju segajo ne 
samo do Janeza iz Loke, ustanovitelja slovenjgraškega špitala, pač pa pre-
ko rodbin Roggendorfer in Prueschenk v vrh plemstva habsburških dežel. 
V primerjavi z njimi so bili domači Hebenštrajti, Gamsi in Javorniški v 16. 
stoletju seveda zgolj skromni sodobniki, a za zgodovino Guštanja nič manj 
pomembni. Predavanje bo zaključil prihod Gaisruckov leta 1557, ki bodo 
kot posestniki Grinfelsa 172 let soustvarjali zgodovino Guštanja.
Po predavanju bo možen ogled razstave Dvorec Grinfels.
M Koroški pokrajinski muzej.     

1930 Kulturni dom Slovenj Gradec 
FILM TEDNA: MATURA   
Drama, Romunija/FRA/BEL (2016), 128', režija: Cristian Mungiu.
Romeo Aldea, 49-letni zdravnik iz Transilvanije, vzgaja hčerko Elizo v želji, 
da bi po dopolnjenem osemnajstem letu odpotovala na študij v tujino. Vse 
se odvija po očetovem načrtu. Elizi se obeta štipendija za študij psihologije 
v Veliki Britaniji, opraviti mora le še maturo, kar je za odlično dijakinjo gola 
formalnost. Toda grozljivi incident, ki se pripeti na dan pred prvim pisnim 
izpitom, postavi na kocko dekletovo prihodnost. Romeo mora sprejeti tež-
ko odločitev. Za nastalo situacijo je sicer mogoče najti rešitve, a te kršijo 
načela, ki jih je kot oče doslej vcepljal svoji hčeri.
Prvak romunskega novega vala Cristian Mungiu se v trpki, realistični mo-
ralni drami o vrednotah, vzgoji, kompromisih in korupciji loti težavnega 
vprašanja, ali cilji upravičujejo sredstva, ko je posredi dobrobit naših otrok. 
Nagrada za najboljšo režijo na letošnjem festivalu v Cannesu.
M Kulturni dom Slovenj Gradec.   I 4 EUR

8. SREDA
900 KPM, Muzej Radlje ob Dravi, Koroška cesta 68 

PREŠERNOV DAN V MUZEJU 
Brezplačen ogled muzejskih razstav in zbirk v dvorcu Radlje. Ob 10. uri vas 
bo po razstavah vodila kustodinja Alenka Verdinek.
M Koroški pokrajinski muzej.     

1000 Koroški pokrajinski muzej, Muzej Sl. Gradec, Glavni trg 24  
PREŠERNOV DAN, SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK  
Brezplačen ogled muzejskih razstav in zbirk ob slovenskem kulturnem 
prazniku v času od 10. do 13. ure in od 14. do 17. ure.
M Koroški pokrajinski muzej.     

1800 Čarnica, Ozka ulica 1, Slovenj Gradec  
POTOPIS IN PREDSTAVITEV KNJIG O CAMINU
Srečali in spoznali boste kar nekaj romarjev, ki so prehodili celotno Jako-
bovo pot. Na voljo bodo tudi knjige o Caminu, ki so jih napisali Snežana 
Brumec, Ivan Gričnik, Mirjana Steblovnik, Bojana Vranjek in še kdo. Info in 
prijave: Bojana, tel. 041 203 233. Zaželjen je prispevek 2 EUR za stroške 
prostora. 
M Čarnica.     

9. ČETRTEK
900 TUŠ Center, Prežihova cesta 5, Ravne na Koroškem   

OSMI MEDDRUŠTVENI TURNIR V BILJARDU ZA POKAL 
ZVEZE PARAPLEGIKOV SLOVENIJE
M Zveza paraplegikov Slovenije.     

1800 Čarnica, Ozka ulica 1, Slovenj Gradec  
PREDAVANJE UM – MOJ NAJVEČJI PRIJATELJ ALI SOVRA-
ŽNIK IN MEDITACIJA NA NOTRANJO SVETLOBO IN ZVOK 
M Čarnica in Holozofsko društvo Slovenije.     

1800 Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec  
PRAVLJIČNI VEČER ZA ODRASLE 2017 
Večer bo popestril Adi Smolar. 
M Knjižnica K. Meška in Mariborska knjižnica.     

1900 Knjižnica Mislinja, Šentlenart 27  
ODPRTJE RAZSTAVE FOTOFIRBCI »NASMEJTE SE Z NAMI« 
Računalniško podprta predstavitev fotografij. Večer bo popestril Ženski 
pevski zbor Mislinja. 
M Knjižnica Ksaverja Meška.     

1900 Kulturni dom Slovenj Gradec 
PETDESET ODTENKOV TEME    
Fifty Shades Darker, romantična drama, ZDA (2017), 115'
Scenarij: Niall Leonard po romanu E.L. James 
Režija: James Foley 
Igrajo: Dakota Johnson, Jamie Dornan, Hugh Dancy, Eric Johnson, Jennifer 
Ehle, Luke Grimes, Rita Ora, Victor Rusak idr.
Temačna ljubezenska zgodba, posneta po uspešnici pisateljice E.L. James, 
se nadaljuje z novimi čustvenimi zapleti med bogatim Christianom in ro-
mantično Anastasio. Čeprav skuša mladenka preboleti njun boleči razhod, 
jo očarljivi lepotec prepriča, da dasta ljubezni še eno priložnost, vendar 
tokrat pod Anastasijinimi pogoji. Ko ji Christian počasi razkriva svoja ču-
stva in strahove, mu izbranka počasi pričenja zaupati, toda duhovi njegove 
temačne preteklosti znova priplavajo na površje in ogrozijo njuno zvezo, 
Anastasia pa se znajde v smrtni nevarnosti.
M Kulturni dom Slovenj Gradec.   I 4 EUR

10. PETEK
1800 Kulturni dom Slovenj Gradec 

ZLATO    
Gold, pustolovski triler, ZDA (2016), 121', režija: Stephen Gaghan
M Kulturni dom Slovenj Gradec.   I 4 EUR

2000 Kulturni dom Slovenj Gradec 
PETDESET ODTENKOV TEME    
Fifty Shades Darker, romantična drama, ZDA (2017), 115'
M Kulturni dom Slovenj Gradec.   I 4 EUR

11. SOBOTA
1600 Kulturni dom Slovenj Gradec 

LEGO BATMAN FILM (3D, SINHRONIZIRANO)     
Animirana komedija, ZDA/Danska (2017), 90', režija: Chris McKay
Eden največjih filmskih junakov sodobnega časa je dobil še svojo LEGO raz-
ličico. Batman je že od nekdaj bil zanimiv lik, ker ga je kljub premoženju in 
dobremu izgledu smrt njegovih staršev naredila precej mračnega. V Lego 
Batman filmu humor in zgodba izvirata pretežno iz soočenja Batmana z li-
kom Robina, ki je prav tako sirota, ampak je kljub temu popolno nasprotje 
optimističnemu, nabildanemu in razburjenemu večnemu otroku Batmanu. 
M Kulturni dom Slovenj Gradec.   I 5 EUR

1800 Čarnica, Ozka ulica 1, Slovenj Gradec  
DELAVNICA CELIČNEGA ZDRAVLJENJA IN JEDRNE
PREOBRAZBE Z ZDRAVITELJEM TOMAŽEM FLEGARJEM
M Čarnica.     I 30 EUR

1800 Kulturni dom Slovenj Gradec 
ZLATO    
Gold, pustolovski triler, ZDA (2016), 121', režija: Stephen Gaghan
Igrajo: Matthew McConaughey, Edgar Ramirez, Bryce Dallas Howard, Toby 
Kebbell, Corey Stoll, Stacy Keach idr. 
Ustvarjalci napetih trilerjev Trenutek odločitve, Preprodajalci in Siriana predsta-
vljajo zgodbo, posneto po resničnih dogodkih, o vzponu in padcu najbolj ne-
navadnih iskalcev zlata. Propadlemu poslovnežu Kennyju se zaprejo vsa vrata 
na Wall Streetu, zato zadnji denar porabi za odpravo iskanja zlata v indonezijski 
džungli. S pomočjo geologa Michaela res odkrijeta bogato zemljišče, toda za 
odprtje rudnika potrebujeta veliko denarja. Kenny se odpravi nazaj v ZDA, kjer 
vzbudi veliko zanimanje in na borzi čez noč obogati. Vendar si vsak želi odrezati 
čim večji kos bleščeče pogače, zato se visokoleteče sanje hitro sesujejo v prah.
M Kulturni dom Slovenj Gradec.   I 4 EUR

2000 Kulturni dom Slovenj Gradec 
PETDESET ODTENKOV TEME    
Fifty Shades Darker, romantična drama, ZDA (2017), 115'
M Kulturni dom Slovenj Gradec.   I 4 EUR

2100 Špajz, Celjska cesta 22, Slovenj Gradec  
BOB MARLEY WAS BORN: 77!
Gostili bomo štiri DJ-je: dva pod imenom Reggaeneration sound, 3 Kings 
sound station ter Ras Gathering. Skupaj bomo praznovali 77. rojstni dan 
Boba Marleyja, preminule legende reggae glasbe.  
M Društvo MAD.     I 2 EUR

12. NEDELJA
1030 Kulturni dom Slovenj Gradec 

FILMSKA MATINEJA: VSE ZA PRSTAN (SINHRO.)   
Animirana komična pustolovščina, J. Koreja/ZDA (2016), 82'
M Kulturni dom Slovenj Gradec.   I 3,50 EUR

1700 Kulturni dom Slovenj Gradec 
LEGO BATMAN FILM (3D, SINHRONIZIRANO)     
Animirana komedija, ZDA/Danska (2017), 90', režija: Chris McKay
M Kulturni dom Slovenj Gradec.   I 5 EUR

1900 Kulturni dom Slovenj Gradec 
PETDESET ODTENKOV TEME    
Fifty Shades Darker, romantična drama, ZDA (2017), 115'
M Kulturni dom Slovenj Gradec.   I 4 EUR

13. PONEDELJEK
1700 Kulturni dom Slovenj Gradec 

LEGO BATMAN FILM (3D, SINHRONIZIRANO)     
Animirana komedija, ZDA/Danska (2017), 90', režija: Chris McKay
M Kulturni dom Slovenj Gradec.   I 5 EUR

1900 Kulturni dom Slovenj Gradec 
PETDESET ODTENKOV TEME    
Fifty Shades Darker, romantična drama, ZDA (2017), 115'
M Kulturni dom Slovenj Gradec.   I 4 EUR

14. TOREK
1000 Knjižnica Mislinja, Šentlenart 27  

DOPOLDANSKI KLEPET O NOVIH KNJIGAH  
M Knjižnica Ksaverja Meška.     

1000 Kulturni dom Slovenj Gradec 
KINO OB KAVI: TONI ERDMANN    
Komična drama, Nemčija/Avstrija (2016) 162', režija: Maren Ade 
Igrajo: Peter Simonischek, Sandra Hüller, Michael Wittenborn, Thomas Loi-
bl, Trystan Pütter, Hadewych Minis, Lucy Russell idr. 
S človeško toplino in drznim humorjem prežeta pripoved o obujanju ljubezni 
med očetom in hčerjo, ki je navdušila kritike na letošnjem festivalu v Cannesu.  
Zgodba o odnosu med ambiciozno tridesetletnico Ines, vodjo poslovnega 
sektorja v pomembnem finančnem podjetju, in njenim očetom Winfrie-
dom, postaranim, nikoli zares odraslim hipijem, ki rad stresa neslane šale in 
ljudi okrog sebe spravlja v zadrego. Ker Winfried ob nenapovedanem obisku 
svojo hčer dojame kot izgubljeno ter podrejeno službi in skrajno formalnim 
srečanjem na najvišji poslovni ravni, se prelevi v »Tonyja Erdmanna«, alter 
ego z groteskno lasuljo in črvivimi zobmi, nakar se kot lažen poslovnež nena-
povedano pojavlja v hčerkinem službenem in družabnem okolju …
M Kulturni dom Slovenj Gradec.   I 4 EUR

1630 Čarnica, Ozka ulica 1, Slovenj Gradec  
BREZPLAČNA TRANSMISIJSKA MEDITACIJA
M Čarnica.     

1630 Knjižnica Mislinja, Šentlenart 27  
LUTKOVNA MOLJČKOVA URICA Z ALEKSANDRO   
M Knjižnica Ksaverja Meška.     

1900 Kulturni dom Slovenj Gradec 
FILM TEDNA: PATERSON     
Komična drama, Francija/Nemčija/ZDA (2016), 118' 
Režija in scenarij: Jim Jarmusch 
Igrajo: Adam Driver, Golshifte Farahani, Kara Hayward, Sterling Jerins, Jared 
Gilman, Luis Da Silva Jr., Frank Harts idr. 
Z meditativno, poetično odo iskanju umetniške veličine v najbolj nezna-
tnih trenutkih našega življenja Jim Jarmusch še naprej vztraja v povsem 
samosvojem filmskem svetu. 
Paterson je voznik avtobusa v istoimenskem mestecu New Jerseyja. Vsak 
dan sledi isti rutini. Med vožnjo opazuje mesto, ki polzi mimo njega, in 
srka drobce pogovorov med potniki. Med malico v beležko zapisuje svojo 
poezijo. Po službi gre na sprehod s psom. Med sprehodom se ustavi v baru 
in spije natanko eno pivo. Ko opravi vse to, gre domov k ženi Lauri. Za 
razliko od njegove ustaljene rutine se njeno življenje nenehno spreminja; 
Laura svojega moža vsak dan preseneti z novimi sanjami. A on ljubi njo in 
ona njega. On podpira njene ambicije, ona njegov dar za poezijo. Film tako 
potihoma opazuje majhne zmage in poraze vsakdanjega življenja, s tem 
pa tudi poezijo, ki se skriva v najmanjših detajlih vsakdanjika. 
M Kulturni dom Slovenj Gradec.   I 4 EUR

15. SREDA
1700 Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec  

LUTKOVNA MOLJČKOVA URICA Z ALEKSANDRO   
M Knjižnica Ksaverja Meška.     

16. ČETRTEK
1700 Knjižnica Podgorje, Podgorje 172  

MOLJČKOVA URICA Z ALENKO
M Knjižnica Ksaverja Meška.     

1700 Knjižnica Pameče–Troblje, Pameče 134  
MOLJČKOVA URICA S SAŠO
M Knjižnica Ksaverja Meška.     

1800 Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec  
GLEDALIŠKA PREDSTAVA STUDIA A: »ZOO STORY« 
EDWARDA ALBEEJA
Režija: Aleksandar Čaminski
M Knjižnica Ksaverja Meška.     

1900 Kulturni dom Slovenj Gradec 
PETDESET ODTENKOV TEME    
Fifty Shades Darker, romantična drama, ZDA (2017), 115'
M Kulturni dom Slovenj Gradec.   I 4 EUR

1930 Rojstna hiša Huga Wolfa, Glavni trg 40, Slovenj Gradec  
ZA WOLFOV KONCERTNI ABONMA IN IZVEN:
LADIESAXOPHONE QUARTET
Izkušene glasbenice – Petro Horvat (sopran saksofon), Weroniko Partyka 
(alt saksofon), Betko Bizjak Kotnik (tenor saksofon) in Jovano Joka (bari-
ton saksofon) – je v zasedbo spojila ljubezen do klasičnega saksofona in 
komornega muziciranja. Njihova zgodba se je začela septembra 2013 po 
letih različnih glasbenih projektov, v katerih so sodelovale, v želji da širši 
publiki predstavijo repertoar za klasični saksofon na vrhunski ravni in to v 
edinstvenem ženskem sestavu. V kratkem času so se predstavile v Varaždi-
nu, Puli (HR), Szczecineku (PL) in na festivalu Emona v Ljubljani. 
Članice kvarteta so diplomantke in nagrajenke tekmovanj. Njihovi men-
torji so bili prof. Matjaž Drevenšek (Akademija za glasbo v Ljubljani), Jean-
-Denis Michat (CNR Lyon), Lars Mlekusch (Konservatorium Wien - Priva-
tuniversitaet) in Oto Vrhovnik (Universitaet fuer Musik und darstellende 
Kunst Wien). So uspešne pedagoginje, zaposlene na Konservatoriju za 
glasbo in balet Ljubljana, Srednji glasbeni šoli v Varaždinu, vodijo poletne 
seminarje in delavnice za saksofon ter aktivno igrajo v zasedbah: Sakso-
fonski orkestar Sequoia, Trio Lirique, Partyka/Rzepecka, JazzIstra Orchestra, 
Duo Betka Bizjak Kotnik in Milanka Črešnik, LadieSaxophone Quartet.
M Kulturni dom Slovenj Gradec.     I 10 EUR

17. PETEK
1800 Kulturni dom Slovenj Gradec 

T2 TRAINSPOTTING    
Komična drama, Velika Britanija (2017), 100', režija: Danny Boyle
Scenarij: John Hodge po romanu Irvina Welsha 
Igrajo: Ewan McGregor, Ewen Bremner, Jonny Lee Miller, Robert Carlyle, 
Kelly Macdonald, Shirley Henderson, Irvine Welsh idr.
Najprej je bila priložnost. Potem je bila prevara. Po dvajsetih letih se Mark 
Renton vrača v edini kraj, ki mu lahko resnično reče dom. Nanj nestrpno 
čakajo Spud, Sick Boy in Begbie ter drugi stari prijatelji: žalost, izguba, ve-
selje, maščevanje, sovraštvo, prijateljstvo, ljubezen, hrepenenje, strah, ob-
žalovanje, heroin, samouničenje in smrtna nevarnost.
M Kulturni dom Slovenj Gradec.   I 4 EUR

2000 Kulturni dom Slovenj Gradec 
PETDESET ODTENKOV TEME    
Fifty Shades Darker, romantična drama, ZDA (2017), 115'
M Kulturni dom Slovenj Gradec.   I 4 EUR

18. SOBOTA
1030 Kulturni dom Slovenj Gradec  

ZA LUTKOVNI ABONMA IN IZVEN: »PO SLEDEH 
DINOZAVROV«, ZAVOD ENOSTAVNO PRIJATELJI 
Igrata: Katja Lavrič (gospa Guga) in Uroš Lavrič (dinozaver) 
Scena, kostumi: Mateja Demšar, Martin Lunder in Nataša Hrabar 
Jamska gospa Guga živi v veliki jami in se vsak dan igra v bližnjem gozdu. 
Nekega dne opazi čudne sledi, ki jo pripeljejo do velikega jajca, ki ga še ni 
videla. Ker ne ve, kaj je našla, ji pomagajo otroci. Skupaj ugotovijo, da je 
jajček za jesti in Guga se razveseli, saj je zelo lačna. A bolj, ko se trudi razbiti 
jajce, bolj trda je njegova lupina, zato se odloči poiskati kamen. Medtem 
pa ji jajce zmakne jamski gospod Uga, ki umira od lakote. Sledi pravi dvo-
boj, a še preden se uspeta dogovoriti, jajce oživi. 
Zabavna, smešna in interaktivna predstava za otroke od 3. leta dalje traja 
40 minut.
M Kulturni dom Slovenj Gradec.     I 6 EUR

1600 Kulturni dom Slovenj Gradec 
VRABČEK RICHARD (SINHRONIZIRANO)     
Animirana družinska pustolovščina, Luksemburg/Belgija/Nemčija/Norve-
ška/ZDA (2016), 90’ ; Režija: Toby Genkel, Reza Memari 
Animirana družinska pustolovščina o vrabčku, ki verjame, da je štorklja! 
Osiroteli vrabček Richard je vse življenje odraščal med štorkljami in postal 
del njihove skupnosti. Kljub posmehu nekaterih samovšečnih štorkelj, po-
gumni mladenič ne posluša žaljivk na račun svojih posebnosti, dokler ne 
pride čas selitve. Ko zima potrka na vrata, ga štorklje pustijo doma, saj so 
prepričane, da malček ne bo zmogel dolge poti do Afrike. Toda neustrašni 
vrabček se s čudaškima prijateljema odpravi na nevarno pot, polno zabav-
nih dogodivščin in velikih preizkušenj. 
M Kulturni dom Slovenj Gradec.   I 4 EUR

1800 Kulturni dom Slovenj Gradec 
T2 TRAINSPOTTING    
Komična drama, Velika Britanija (2017), 100', režija: Danny Boyle
M Kulturni dom Slovenj Gradec.   I 4 EUR

2000 Kulturni dom Slovenj Gradec 
PETDESET ODTENKOV TEME    
Fifty Shades Darker, romantična drama, ZDA (2017), 115'
M Kulturni dom Slovenj Gradec.   I 4 EUR

2200 Špajz, Celjska cesta 22, Slovenj Gradec  
JOHNNY CASH TRIBUTE BAND 
Aleš Gangl ter Alex Paradiž nas bosta božala z glasbo večnega Johnnyja Casha! 
M Društvo MAD.     I 3 EUR, člani 2 EUR

19. NEDELJA
1030 Kulturni dom Slovenj Gradec 

FILMSKA MATINEJA: LEGO BATMAN FILM (3D, SINHRO.)     
Animirana komedija, ZDA/Danska (2017), 90', režija: Chris McKay
M Kulturni dom Slovenj Gradec.   I 3,50 EUR

1800 Kulturni dom Slovenj Gradec  
MELODRAMA “UČINEK KOBILICE”, KD GLEDALIŠČE 
VELENJE (ZA ABONMA KDT IN IZVEN) 
Avtor: Rok Vilčnik rokgre; Režija: Dejan Spasić 
Gre za krstno izvedbo dramskega besedila, uveljavljenega slovenskega 
dramatika Roka Vilčnika rokgreja, dvakratnega Grumovega nagrajenca, 
ki ga je napisal leta 2010. Drama se v melodramatskem slogu poigrava 
z vprašanji spolne identitete in kulturnimi stereotipi dojemanja le-te. Je 
dovolj imeti penis, da si moški? Je brez vagine mogoče biti ženska? Je 
identiteta spola osebno prepričanje, kulturno ustvarjena ali stvar notranje-
ga gona, ki ga ne moremo nadzirati? Se res, samo zaradi spolnih organov, 
ljudje jasno in varno ločimo na moške in ženske; ali pa se lahko, zaradi ene 
majhne, sitne kobilice, zamaje vse, v kar smo verjeli? 
M Koroški deželni teater.     I 10 EUR
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20. PONEDELJEK
1700 Kulturni dom Slovenj Gradec 

POČITNICE V KINU: VRABČEK RICHARD (SINHRO.)     
Animirana družinska pustolovščina, LUX/BEL/ZDA (2016), 90’ 
M Kulturni dom Slovenj Gradec.   I 3,50 EUR

1800 Čarnica, Ozka ulica 1, Slovenj Gradec  
PREDSTAVITEV ORIFLAME KOZMETIKE
M Čarnica.     

1900 Kulturni dom Slovenj Gradec 
PETDESET ODTENKOV TEME    
Fifty Shades Darker, romantična drama, ZDA (2017), 115'
M Kulturni dom Slovenj Gradec.   I 4 EUR

21. TOREK
1630 Čarnica, Ozka ulica 1, Slovenj Gradec  

BREZPLAČNA TRANSMISIJSKA MEDITACIJA
M Čarnica.     

1700 Kulturni dom Slovenj Gradec 
POČITNICE V KINU: VRABČEK RICHARD (SINHRO.)     
Animirana družinska pustolovščina, LUX/BEL/ZDA (2016), 90’ 
M Kulturni dom Slovenj Gradec.   I 3,50 EUR

1800 Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec  
PREDSTAVITEV KNJIGE PSIHIATRA CVETA GRADIŠARJA:  
NASMEH DUŠE – POKLON ZDRAVJU 
M Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec.     

1900 Kulturni dom Slovenj Gradec 
FILM TEDNA: JAZ, DANIEL BLAKE   
Drama, VB/Francija/Belgija (2016), 100', režija: Ken Loach 
M Kulturni dom Slovenj Gradec.   I 4 EUR

22. SREDA
1700 Kulturni dom Slovenj Gradec 

POČITNICE V KINU: VRABČEK RICHARD (SINHRO.)     
Animirana družinska pustolovščina, LUX/BEL/ZDA (2016), 90’ 
M Kulturni dom Slovenj Gradec.   I 3,50 EUR

23. ČETRTEK
1700 Kulturni dom Slovenj Gradec 

POČITNICE V KINU: VRABČEK RICHARD (SINHRO.)     
Animirana družinska pustolovščina, LUX/BEL/ZDA (2016), 90’ 
M Kulturni dom Slovenj Gradec.   I 3,50 EUR

1900 Kulturni dom Slovenj Gradec 
PETDESET ODTENKOV TEME    
Fifty Shades Darker, romantična drama, ZDA (2017), 115'
M Kulturni dom Slovenj Gradec.   I 4 EUR

24. PETEK
1800 Koroška osrednja knjižnica, Na gradu 1, Ravne na Kor. 

PREDAVANJE: O LEPOTI VIZUALNE KOMUNIKACIJE  
O pomembnosti in vplivu vizualne komunikacije bo spregovorila Lidija 
Smolar, grafična oblikovalka in arhitektka.
M Koroška osrednja knjižnica.     

1900 Knjižnica Mislinja, Šentlenart 27  
PREDSTAVITEV KNJIGE SIMONA MIČIĆA: »DEČEK S 
TATUJEM NA SRCU: RESNIČNA ZGODBA« 
M Komisija za preprečevanje odvisnosti Občine Mislinja.     

2000 Kulturni dom Slovenj Gradec  
LEGENDA SE VRAČA: TEREZA KESOVIJA 
Tereza je ena najuspešnejših pevk bivše jugoslavije. Eleganca, ki izhaja iz 
vrhunske interpretacije je že od vekomaj zmagovalna kombinacija za vse 
ljubitelje šansonjerskega pristopa k pop glasbi. »OČI DUŠE« je Terezin prvi 
studijski album od leta 2007 in ga upravičeno lahko označimo za prekra-
sno in prvorazredno izdajo, na katero se je splačalo čakati toliko let. Po 
55-ih letih glasbene kariere je še vedno lepo slišati, da ima najlepši ženski 
vokal iz prostora bivše skupne države še vedno toliko za povedati s svojimi 
»očmi duše«.
M Kulturni dom Sl. Gradec.   I 18 EUR, v predprodaji 15 EUR
Prodajna mesta: Kulturni dom Slovenj Gradec, Petrol, poštne poslo-
valnice, www.eventim.si 

25. SOBOTA
1600 Kulturni dom Slovenj Gradec 

SNEŽNA KRALJICA 3: OGENJ IN LED (SINHRONIZIRANO)     
Animirana družinska pustolovščina, Rusija (2016), 80' 
Režija: Aleksey Tsitsilin
Čarobna animacija, ustvarjena po zgodbi Hansa Christiana Andersa, sle-
di dogodivščinam pogumne Gerde in njenega brata Kaija. Po zmagi nad 
zlobno Snežno kraljico sta deželo rešila ledenega okova, toda Gerda še 
vedno ne najde duševnega miru. Še vedno ne ve, kaj se je zgodilo z nju-
nima staršema, ki sta vodila upor proti Snežni kraljici. Z živalskimi prijatelji 
se odpravijo iskat sledi za izgubljenimi starši, na zabavni pustolovščini pa 
odkrijejo starodavni čarobni urok, ki utegne v napačnih rokah povzročiti 
svetovno katastrofo.
M Kulturni dom Slovenj Gradec.   I 4 EUR

1800 Kulturni dom Slovenj Gradec 
T2 TRAINSPOTTING    
Komična drama, Velika Britanija (2017), 100', režija: Danny Boyle
M Kulturni dom Slovenj Gradec.   I 4 EUR

2000 Kulturni dom Slovenj Gradec 
JOHN WICK 2    
Akcijska kriminalka, ZDA (2017), 120', režija: Chad Stahelski
Igrajo: Keanu Reeves, Ian McShane, Ruby Rose, Bridget Moynahan, Peter 
Stormare, John Leguizamo, Laurence Fishburne idr.
Legendarni plačani morilec John Wick se je prisiljen vrniti iz upokojitve 
po tem, ko ga nekdanji sodelavec prosi za pomoč, da bi lahko prevzel taj-
no združbo, ki stoji na čelu vseh najsmrtonosnejših plačanih morilcev na 
svetu in vodi njihovo delovanje. John Wick se odpravi v Rim na morilski 
pohod.
M Kulturni dom Slovenj Gradec.   I 4 EUR

2000 MKC Slovenj Gradec, Ozare 18  
TEMATSKI PUSTNI PLES 
Kavbojci in indijanke (ter obratno) – bodite pripravljeni!
Glasbo predvaja DJ Dušan Stojanovič. 
M JZ Spotur in prostovoljci.     

26. NEDELJA
1000 Čarnica, Ozka ulica 1, Slovenj Gradec  

CELODNEVNA DELAVNICA Z ANGELI
Delavnica bo potekala od 10:00 do 15:30. Na delavnicci meditacij ne bo 
manjkalo, naučili pa se boste tudi energetsko pripraviti prostor, izdelali bo-
ste svoje angelske kartice in še marsikaj drugega. Andrej in Gordana Lesjak 
iz Notranje Svetlobe.
Info in obvezne prijave: Bojana, tel. 041 203 233
M Čarnica.     I 52 EUR

1030 Kulturni dom Slovenj Gradec 
FILMSKA MATINEJA: VRABČEK RICHARD (SINHRO.)     
Animirana družinska pustolovščina, LUX/BEL/ZDA (2016), 90’ 
M Kulturni dom Slovenj Gradec.   I 3,50 EUR

1400 Glavni trg in Trg svobode Slovenj Gradec   
45. PUSTNI KARNEVAL 
M Javni zavod Spotur Slovenj Gradec.     

1600 Čarnica, Ozka ulica 1, Slovenj Gradec  
BREZPLAČNA PREDSTAVITVENA DELAVNICA 
KRISTALI – ČAROBNI POMOČNIKI
Andrej in Gordana Lesjak iz Notranje Svetlobe.
Zaželen je prispevek 2 EUR za stroške prostora. Info in prijave: Bojana, tel. 
041 203 233.
M Čarnica.     

1700 Kulturni dom Slovenj Gradec 
SNEŽNA KRALJICA 3: OGENJ IN LED (SINHRONIZIRANO)     
Animirana družinska pustolovščina, Rusija (2016), 80' 
M Kulturni dom Slovenj Gradec.   I 4 EUR

1900 Kulturni dom Slovenj Gradec 
T2 TRAINSPOTTING    
Komična drama, Velika Britanija (2017), 100', režija: Danny Boyle
M Kulturni dom Slovenj Gradec.   I 4 EUR

27. PONEDELJEK
1700 Kulturni dom Slovenj Gradec 

SNEŽNA KRALJICA 3: OGENJ IN LED (SINHRONIZIRANO)     
Animirana družinska pustolovščina, Rusija (2016), 80' 
M Kulturni dom Slovenj Gradec.   I 4 EUR

1900 Kulturni dom Slovenj Gradec 
JOHN WICK 2    
Akcijska kriminalka, ZDA (2017), 120', režija: Chad Stahelski
M Kulturni dom Slovenj Gradec.   I 4 EUR

28. TOREK
1600 Čarnica, Ozka ulica 1, Slovenj Gradec  

BREZPLAČNA TRANSMISIJSKA  MEDITACIJA 
M Čarnica.     

1630 Knjižnica Mislinja, Šentlenart 27  
GLASBENA MOLJČKOVA URICA Z ALEKSANDRO 
M Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec.     

1900 Kulturni dom Slovenj Gradec 
FILM TEDNA: MOLK    
Silence, zgodovinska drama, ZDA, Tajvan, Mehika (2016), 159' 
Scenarij: Jay Cocks in Martin Scorsese po romanu S. Enda 
Režija: Martin Scorsese 
Igrajo: Andrew Garfield, Adam Driver, Liam Neeson, Tadanobu Asano, Cia-
ran Hinds, Issey Ogata, Shin'ya Tsukamoto idr. 
Z oskarji nagrajeni režiser neizprosnih dram Tolpe New Yorka, Dvojna igra 
in Zlovešči otok predstavlja zgodbo o dveh portugalskih jezuitskih duhov-
nikih, ki se v 17. stoletju odpravita na Japonsko. Predstojnik jima naroči, 
naj najdeta njunega nekdanjega mentorja, ki je v deželi vzhajajočega son-
ca širil krščanstvo. Odkriti morata, če se je resnično odpovedal veri, ko so 
ga nasprotniki ujeli in mučili. V skrivnostni deželi, polni neznanih pravil in 
običajev, se mladeniča znajdeta sredi krvavega upora proti zadnji fevdalni 
vladavini šogunov.
M Kulturni dom Slovenj Gradec.   I 4 EUR

Javni razpis za leto 2016

Železnikarjeva nagrada se podeli za aktivno delovanje in izjemne 
uspehe ter dosežke večletnega dela, ki jih dosežejo posamezniki, 
skupina ali organizacija s strokovnim in/ali organizacijskim de-
lovanjem na področju športa, ki pomenijo pomemben prispevek 
k razvoju športa, ugledu in uveljavljanju občine. 
Železnikarjevo nagrado lahko prejmejo športni delavci ali aktivni 
športniki za življenjsko delo ali dosežke, s katerimi so se izjemno 
uveljavili v državnem ali mednarodnem okolju.

Železnikarjeva plaketa se podeli posameznikom, skupini ali or-
ganizaciji kot priznanje za dosežene športne rezultate, uspešno 
organizacijsko in/ali strokovno delo na področju športa.

Predlog za podelitev priznanja mora biti predložen v pisni obli-
ki in mora vsebovati: podatke o predlagatelju, natančne podatke 
o kandidatu, utemeljitev in obrazložitev predloga s konkretno 
navedbo vrste priznanja in morebitne dokumente, ki potrjujejo 
dejstva v utemeljitvi. 

Kandidate za priznanja lahko predlagajo v obliki predloga fizične 
in pravne osebe. Vsak predlagatelj lahko predlaga enega kandida-
ta samo za eno isto priznanje. Predlagani kandidat lahko prejme 
samo eno priznanje za isti dosežek. Komisija za podelitev Žele-
znikarjevih priznanj podeli v posameznem letu eno Železnikar-
jevo nagrado in največ tri Železnikarjeve plakete. 

Predloge je potrebo poslati najkasneje do torka, 28. februarja 
2017, na naslov: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 
Komisija za podelitev Železnikarjevih priznanj pri Občinskem 
svetu Mestne občine Slovenj Gradec.

Za podelitev Železnikarjevih nagrade in plaket

MO SG objavlja javne razpise
Za sofinanciranje programov na področju 
športa v javnem interesu v Mestni občini 
Slovenj Gradec za leto 2017
Predmet razpisa je sofinanciranje izvajalcev programov športa 
v javnem interesu.

Na razpisu lahko sodelujejo vse pravne osebe javnega in za-
sebnega prava in zasebniki, ki izpolnjujejo predpisane pogoje 
za izvajanje dejavnosti na področju športa.

Vloge, izpolnjene izključno na predpisanih obrazcih in s 
priloženo predpisano dokumentacijo, morajo kandidati poslati 
s priporočeno pošiljko na naslov: Mestna občina Slovenj Gra-
dec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec ali oddati osebno naj-
kasneje do ponedeljka, 20. 2. 2017. Priporočena pošta je lahko 
do tega dne oddana na pošti.

Za sofinanciranje delovanja turističnih 
društev v Mestni občini Slovenj Gradec za 
leto 2017
Predmet razpisa je sofinanciranje programov aktivnosti turistič-
nih društev v Mestni občini Slovenj Gradec za leto 2017.

Vlogo na razpis je potrebno oddati v Vložišču Mestne občine 
Slovenj Gradec ali poslati s priporočeno pošiljko na naslov: MO 
Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec najkasneje do 
ponedeljka, 20. 2. 2017. Priporočena pošta je lahko do tega dne od-
dana na pošti.

Za sofinanciranje programov in projektov 
na področju mladinskih programov v 
Mestni občini Slovenj Gradec za leto 2017
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje javno dostopnih mla-
dinskih programov in projektov, ki jih izvajajo mladinske nepri-
dobitne organizacije v Mestni občini Slovenj Gradec.

Vloge, izpolnjene izključno na predpisanih obrazcih in s 
priloženo predpisano dokumentacijo, morajo kandidati po-
slati s priporočeno pošiljko na naslov: Mestna občina Slovenj 
Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec ali oddati osebno 
najkasneje do ponedeljka, 6. 2. 2017. Priporočena pošta je lahko 
do tega dne oddana na pošti.
Več informacij o razpisih in razpisna dokumentacija je dostopnih 
na spletni strani: www.slovenjgradec.si.

SREDNJA ŠOLA 
SLOVENJ GRADEC IN MUTA:
• OBDELOVALEC LESA
• TRGOVEC
• GASTRONOMSKE IN 
   HOTELSKE STORITVE
• MIZAR
• EKONOMSKI TEHNIK
• GASTRONOMIJA IN TURIZEM
• PREDŠOLSKA VZGOJA
• OKOLJEVARSTVENI TEHNIK
• LESARSKI TEHNIK - NOVOST!

SREDNJA ZDRAVSTVENA ŠOLA:
• ZDRAVSTVENA NEGA
• BOLNIČAR - NEGOVALEC

GIMNAZIJA:
• SPLOŠNA GIMNAZIJA

www.sc-sg.si

!! AKCIJA !!
 Š O L N I N A

1150 EUR
(možnost obročnega odplačila)

MOŽNOST ŠTUDIJA
V SLOVENJ GRADCU in VELENJU

v programih

E K O N O M I S T  in
POSLOVNI SEKRETAR

Info: 02 884 65 02 www.vss.sc-sg.si

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA  SLOVENJ GRADEC 
JE ŠOLA Z MEDNARODNIMI IZKUŠNJAMI 
IN ŠTEVILNIMI PRIZNANJI, 
KJER IMA VSAK ŠTUDENT SVOJE IME

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

02 882 94 35 

Vsak delovni dan
od 9. do 11. ure ter od 15. do 17. ure T.: 051 302 720, 041 657 691

E-pošta: info@td-slovenjgradec.si

Facebook: Turistično društvo Slovenj Gradec

TURISTIČNO OKOLJSKO DRUŠTVO IMA STATUS DRUŠTVA, 
KI DELUJE V JAVNEM INTERESU IN SKRBI ZA:

• pohodništvo in urejanje gozdnih 
učnih in rekreativnih poti; 

• ocenjevanje okolja; 
• okoljevarstvo in ekologijo;

• izobraževanje in povezovanje z drugimi društvi;
• pripravo fotonatečajev; 

• aktivnosti mladih; 
• očiščevalne akcije;

• urejanje primestnih gozdov; 
• fitnes v naravi »Dobrava«;

• povezovanje in vključevanje vseh generacij.
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MOCIS CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE 
ODRASLIH JE V DECEMBRU ZA VAS 
PRIPRAVIL NASLEDNJE AKTIVNOSTI:

• Brezplačni izobraževalni programi za zaposlene, starejše od 45 let; 
prijave so mogoče po telefonu: 02 884 64 09.

• Brezplačno informiranje in svetovanje ter vrednotenje znanja zapo-
slenih; več informacij dobite po telefonu: 02 884 64 07.

Projekta sta sofinancirana s strani Evropskega socialnega sklada in Mini-
strstva za izobraževanje, znanost in šport.

Informacije o ostalih tekočih dogajanjih na MOCIS-u najdete na spletni 
strani: www.mocis.si.

NAJ BO VAŠA IZBIRA MOCIS. Več kot 15 let dajemo znanju pomen.

N A P O V EDNIK

 

»JUHUHU, ZIMSKE POČITNICE SO TU!« 

 
ZIMSKE POČITNICE 2017 
SKUPNE ŠPORTNE AKTIVNOSTI: ŠPORTNA DVORANA SLOVENJ 
GRADEC 
Kdaj: od 9. do 12. ure v naslednjih dneh: ponedeljek (20. 2.), torek (21. 2.), sreda 

(22. 2.), četrtek (23. 2.)  

Aktivnosti: rokomet, judo, strelstvo, plezanje, atletika, nogomet, osnovna 

motorika, kondicijsko treniranje, košarka, boj med dvema ognjema, motorični 

poligon, dvoranski hokej 

Kdo: vsi otroci od 6. do 14. leta 

Informacije: 02 883 81 80, info@sportnazvezasg.si  

 

SMUČANJE      
Prijave in nakup kart: Turistična pisarna Slovenj Gradec (do četrtka, 18. 2. 2017) 

Odpiralni čas : od ponedeljka do petka od 8. do 16. ure; sobota, nedelja od 10. do 

13. ure 

Kontakt: 02 881 21 16, tic@slovenjgradec.si 

Kje: smučišče Kope 

Odhod: odhod avtobusa izpred osnovnih šol po naslednjem razporedu: Podgorje 

(9.15), Sele (9.30), Pameče (9.45), Slovenj Gradec – Druga osnovna šola (10.00),  

Šmartno (10.15) 

Prihod (okvirno): Šmartno (14.00), Slovenj Gradec (14.10), Pameče (14.20), Sele 

(14.30), Podgorje (14.40) 

Informacije: info@sportnazvezasg.si 

Cena karte: 11 eur (prevoz je brezplačen) 

Pomembno:  

• Poskrbljeno bo za spremstvo otrok nad 12 let.  
• Za spremstvo bodo poskrbeli smučarski učitelji iz Šole smučanja in deskanja 

na snegu Nitro Kope. 
• Otroci, mlajši od 12 let, se lahko smučanja udeležijo samo v spremstvu starša. 

ali odrasle osebe, ki jih lahko spremljajo tudi na avtobusu. 
 

 

 OSTALE AKTIVNOSTI 
 
ŠAH 
Društvo: Šahovski klub Slovenj Gradec 
Kje: Mocis center (stari MKC), Celjska 22, 
Slovenj Gradec  
Kdaj: ponedeljek, torek, sreda, četrtek, petek 
(17.00‒20.00) 
Informacije: 040 846 718, 
grega.smon@gmail.com 
 
TENIS 
Društvo: Tenis klub 96 Slovenj Gradec 
Kje: Tenis center Murko 
Kdaj: ponedeljek, torek, sreda, četrtek, petek, 
sobota (8.00‒12.00)  
Informacije: 041 712 922, cic.tenis@gmail.com 
 
BADMINTON 
Društvo: Športno društvo Sele - Vrhe 
Kje: Prva OŠ SG 
Kdaj: ponedeljek (19.00‒20.30), torek 
(16.00‒17.30), četrtek (17.00‒18.30), sobota 
(14.30‒18.30) 
Informacije in obvezne prijave: 040 205 118,  
badminton@sele-vrhe.si 
 
JAHANJE 
Društvo: Cross Country Club Legen 
Kje: jahališče Legen 
Kdaj: ponedeljek, torek, sreda, četrtek, petek 
(14.00‒16.00) 
Informacije: 051 320 984, 
vlado.jarh@gmail.com 
 
KEGLJANJE 
Društvo: Kegljaški klub Slovenj Gradec 
Kje: Kegljišče Slovenj Gradec 
Kdaj: ponedeljek, torek, sreda, četrtek, petek 
(11.00–13.00) 
Informacije: 040 852 981, 
ivan.korosec1@gmail.com 
 
ATLETIKA 
Društvo: Atletski klub Slovenj Gradec 
Kje: Športna dvorana Slovenj Gradec (mala 
telovadnica) 
Kdaj: torek in četrtek (15.30‒16.30) 
Informacije: 040 432 152, 
atletskiklub.sg@gmail.com 

 

 
ŠPORTNA ZVEZA SLOVENJ GRADEC 

Kopališka ulica 27 
2380 SLOVENJ GRADEC 

Tel.: 02 883 81 80 
E-pošta: info@sportnazvezasg.si 

Spletna stran: http://www.sportnazvezasg.si 
 

 

Kavbojci in indijanke
bodite pripravljeni. 

Slovenj Gradec

Plešemo na pustno soboto, 25. februarja 
2017 ob 20.00 v MKC Slovenj Gradec, Ozare. 

 Plesni DJ je Dušan Stojanovič. 
     organizator/ Spotur&prostovoljci

Tematski 
pustni 

ples

Ali veste, da je znamenito zborovsko skupino, svetovno znane 
Dunajske dečke, davnega leta 1456 ustanovil slovenski duhovnik Jurij 

Slatkonja, prvi škof dunajske stolnice sv. Štefana? 

To je samo eden izmed biserov slovenske kulturne in duhovne ogrlice, ki je 
dala svoj pečat avstrijski prestolnici.

Dunaj je s svojo bogato zgodovino, harmoničnim prelivanjem evropskih in 
svetovnih kulturnih tokov, stoletja dolgo sooblikoval tudi slovensko zgodovi-
no. Je mesto, ki je bogatilo duše vseh priseljencev, hkrati pa spretno vsrkavalo 
vse, kar je bilo dobrega in koristnega. Tudi Slovenci so dali avstrijski prestolnici 
del svoje najžlahtnejše inteligence. Seznam zvenečih imen slovenske kulturne 
in znanstvene zakladnice je dolg in dragocen. France Prešeren, Ivan Cankar, 
Franc Miklošič, Hugo Wolf, Jože Plečnik, Maks Fabiani in še vsaj sto drugih 
Slovencev imajo svoje vidno mesto v dunajski kulturni zakladnici. Pot po sledeh 
dunajskih Slovencev je dolga in nadvse zanimiva. 

Mocis vas zato vabi k aktivnemu odkrivanju slovenskega Dunaja. Najprej na 
predavanju oz. t. i. Dunajskem večeru v Slovenj Gradcu in nato še z obiskom 
Dunaja, kjer boste s pomočjo odličnih poznavalcev spoznali vse ključne točke 
slovenske prisotnosti v avstrijski prestolnici. 

V goste so povabili trenutno najvidnejšega »slovenskega Dunajčana«, di-
rektorja Slovenskega kulturnega centra Korotan, kuratorja Knafljeve ustanove, 
vsestranskega kulturnika, popotnika in raziskovalca gospoda Antona Levsteka. 

Dunajski večer v Slovenj Gradcu pripravljajo 
v četrtek, 2. februarja 2017, 
ob 17. uri.   
Marca ali aprila pa se boste, opremljeni s potrebnim predznanjem tega večera, 
lahko z MOCIS-om odpravili na Dunaj, kjer vas bo gospod Levstek popeljal 
po sledeh znanih dunajskih Slovencev. Hkrati bo to priložnost za predstavitev 
našega mesta ─ kulturnega in zgodovinskega utripa Slovenj Gradca ob njego-
vem visokem jubileju, 750-letnici prve ohranjene omembe Slovenj Gradca kot 
mesta. Lepa priložnost torej, da se odkrije še kakšna zgodovinska povezanost 
obeh mest in vpliva na zbliževanje in prijateljstvo.

Vljudno vabljeni k sodelovanju in pridobivanju novih znanj na MOCIS-u. Saj že 
poznate njihov moto »ŽIVLJENJE TEČE SKOZI UČENJE«, a tokrat ČEZ MEJO. 

Odkrivanje 
slovenskega Dunaja

Mocis vabi

Športna zveza Slovenj Gradec
Javni razpis za podelitev priznanj na področju športa
PŠportna zveza Slovenj Gradec podeljuje priznanja za prispevek k razvoju in uveljavljanju športa, jubilejna pri-
znanja ter za športne uspehe in dosežke. Prejemniki priznanj Športne zveze so lahko: športna društva, aktivni 
športniki, športni pedagogi, amaterski in profesionalni športni delavci ter druge pravne in fizične osebe.
Kandidate za priznanja Športne zveze lahko predlagajo pravne in fizične osebe. Predlog mora vsebovati: naslov 
predlagatelja, podatke o kandidatu ter podrobno utemeljitev in ustrezno dokumentacijo o opravljenem delu. 
Kriteriji za izbor priznanj Športne zveze so opredeljeni v Pravilniku Športne zveze Slovenj Gradec o priznanjih na 
področju športa v MO Slovenj Gradec. Predloge lahko predlagatelji oddajo preko internetnega obrazca: http://url.
sio.si/sJV. Rok za oddajo je torek, 28. februar 2017. 
Podrobnejše informacije v zvezi z razpisom so na voljo na spletni strani: www.sportnazvezasg.si, sedežu Športne 
zveze Slovenj Gradec, Kopališka ulica 27, po telefonu: 883 81 80 ali preko e-naslova: info@sportnazvezasg.si.

Komisija za podelitev Železnikarjevih priznanj 
in priznanj Športne zveze na področju športa

Učenci in dijaki zaključnih letnikov!

Vabljeni na informativna dneva 

srednjih šol in Višje strokovne 

šole Šolskega centra Velenje

 v petek, 10. 2. 2017, 

in v soboto, 11. 2. 2017.

Podrobnejši razpored najdete na in na www.scv.si 

spletnih straneh posameznih šol.

Poziv mladim glasbenikom 2017 
Rojstna hiša Huga Wolfa tudi v letu 2017 poziva vse glasbene ustvarjal-
ce do 26. leta, ki potrebujejo oder za samostojne koncerte ali prostor za 
vadbo, da se obrnejo na Koroški pokrajinski muzej oz. Wolfovo hišo ter 
izkoristijo priložnost za brezplačno uporabo dvorane. Muzej ob izvedbi 
koncerta nudi tudi podporo s promocijo. 
S pozivom želimo vzpodbujati glasbeno ustvarjalnost mladih, jim 
omogočiti predstavitev njihovega dela v domačem okolju ter jim dati 
priložnost nastopa v hiši slavnega skladatelja. 
Mladi glasbeniki, ne glede na glasbeno zvrst, ki jo izvajajo, nas lahko 
kontaktirajo preko e-naslova: info@hugowolf.si ali se oglasijo na Glav-
nem trgu 40 v Slovenj Gradcu. (MK)

Kulturno društvo Graška gora vabi na
16. PUSTNO SREČANJE IN POKOP PUSTA
v torek, 28. februarja od 15.00 dalje
Organizator: KD Graška gora; vstop je prost

TOREK, 28.2. OD 15. URE DALJE
16. PUSTNO SREČANJE IN POKOP PUSTA
KRAJ: GRAŠKA GORA
ORGANIZATOR: KD GRAŠKA GORA
VSTOP PROST

ŠPORTNA ZVEZA SLOVENJ GRADEC
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Kljub mrazu, ki je začel na rahlo 
pobeljen božični večer pritiskati 

do kosti, je bilo v skromni cerkvici 
sv. Roka na Selah, kjer smo se zbirali 
pri polnočnici, čutiti v srcih prijetno 
toplino, vznemirjenje in veselo pri-
čakovanje. Še dva dni pred božičnim 
večerom so se mimo cerkve vozeči 
presenečeno ozirali na luč, ki je me-
dlo sijala z okna kora, nevedoč, da so 
se štiri mrzle dneve trudili mojstri iz 
Orglarske delavnice Maribor, pod 
vodstvom Andreja Dvoršaka, da so 
s svojimi včasih že otrplimi prsti 
uspeli do božiča namestiti orgle na 
njihovo običajno mesto in jih ustre-
zno uglasiti. 

Tako je že na polnočnico naša uše-
sa napolnil mogočni, malo drugačen 
zvok obnovljenih orgel. Ker je cerkev 
neogrevana in dokaj vlažna, bo po-
trebnega še nekaj časa in potrpežlji-
vosti, da bodo orgle zapele tako, kot 
se od njih pričakuje. Glede na to, kako 
majhna je selska fara, pa so obnovljene 
orgle in povečanje kora za vse, zlasti 
za selske pevce mešanega cerkvene-
ga zbora sv. Roka na Selah pod vod-
stvom zborovodje in organista Ma-
tjaža Petriča ter MPZ Franc Ksaver 
Meško, že kar mali čudež, na katere-
ga smo vsi krajani zelo ponosni. 

Brez pomoči dobrih ljudi pa bi nam 
težko uspelo. Prvi, ki nam je bil pri-
pravljen prisluhniti, je gospod Bernard 
Geršak, stolni kanonik iz Maribora, 
ki nam je pomagal pri zbiranju po-
nudb in navezovanju stikov. Gospod 
Jože Kopeinig, lanski zlatomašnik 
in vodja Katoliškega doma prosvete 
v Tinjah, nam je radodarno ponudil 
svojo pomoč. Glavna gonilna sila in 
koordinator projekta pa je bil zagoto-
vo naš domačin Marijan Hovnik s si-
nom Igorjem, ki sta kljub obilici dela 
na kmetiji in drugim obveznostim 
prevzela vso odgovornost in skrb, da 
je delo gladko steklo. Pri gradbenih 
delih so veliko pripomogli tudi pevci 
in krajani, bodisi fizično, s prosto-
voljnimi prispevki, bodisi z malico 
in okrepčilom za delavce. Za vse smo 
jim iz srca hvaležni.

Nevenka Knez

Leta 1971 se je Kulturno društvo 
Stari trg odločilo, da na pustno ne-

deljo pripravi pravi pustni karneval. 
Naslednje leto pa so sklenili, da oži-
vijo časopis Kurent, ki ga je davnega 
leta 1923 začel izdajati Salonski orke-
ster Slovenj Gradec. Izhajal je do leta 
1941. Po vojni je nekaj številk izdala 
Svoboda Slovenj Gradec. Prva številka 
v novi obliki je izšla 6. marca 1973 s 
podnaslovom Strokovni list za pustne 
norce na osmih straneh. Priprava kar-
nevala in izdajanje Kurenta sta odtlej 
potekala vzporedno. Društvo je s pro-
dajo časopisa in oglasi financiralo tisk 
in priprave za karneval.

Pripravljalni odbor za karneval sta pr-
vih deset let vodila Jože Kacijan in Jože 
Horvat. Naloga odbora je bila priprava 
vozov na povorko, ki se je začela ob 9. 
uri na pustno nedeljo na Glavnem trgu 
v Slovenj Gradcu. Na prvem karnevalu, 
leta 1972, so bili zelo domiselno prika-
zani življenje na kmetih nekoč, zabava 
ciganov, pustno sodišče, vožnja ukinje-
nega vlaka skozi mesto. 

Z leti se je število sodelujočih po-
večalo, nepogrešljivi so postali konje-
nica, pihalni orkester in parada otrok 
iz vrtcev. Na vseh prireditvah pa so 
organizatorjem zvesto stali ob strani 
starotrški gasilci. Karneval ni nikoli 
odpadel. Čas prireditve se je kasneje 
premaknil na popoldne, običajno na 
14. uro. Občani so pustne karnevale 

vedno nagradili z množično udelež-
bo in odobravanjem. Tako je z leti 
dobival vedno večje razsežnosti, za-
čel je povezovati pustne šaljivce iz 
Mislinjske in Mežiške doline, z Gra-
ške Gore, iz Podgorja in tudi Velenja.

Karneval ni nikoli odpadel. Čas 
prireditve se je kasneje premaknil 
na popoldanski čas, običajno na 14. 
uro. Občani so pustne karnevala ve-
dno nagradili z množično udeležbo 
in odobravanje. Tako je z leti dobival 
vedno večje razsežnosti, začel je po-
vezovati pustne šaljivce iz Mislinjske 
in Mežiške doline, z Graške gore, iz 
Podgorja in tudi Velenja.

Tudi organizacija se je z leti spremi-
njala, člani Kulturnega društva Stari 
trg pa so karneval uspešno organizi-
rali vse do leta 2014, ko je organizacijo 
prevzel Javni zavod Spotur. Tudi letos 
bo tradicionalni pustni karneval na 
Glavnem trgu potekal na pustno ne-
deljo, 26. februarja, od 14. ure dalje. 

Leta 2002 so poleg karnevala pr-
vič na pustni torek organizirali tudi 
pokop pusta na Graški Gori s sode-
lovanjem treh mejnih občin: Slovenj 
Gradec, Velenje in Mislinja. 

Kurent
Začetni člani uredniškega odbora 
in hkrati pisci in ilustratorji so bili: 
Tone Slapernik, Franček Jurač, Polde 
Krajnc, Jože Kacijan, Edvard Ander-

lič in slikar Karel Pečko. List se je iz 
osmih povečal na šestnajst, kasneje 
na štiriindvajset strani.

Emblem naslovnice je vsa leta 
enak, menja se le naslovna karikatu-
ra. Utrdile so se nekatere stalne rubri-
ke: začetni moto ‒ akrostih na besedo 
Kurent, kronika dogajanj preteklega 
leta, od leta 1984 se je podnaslov me-
njal vsako leto, običajno na trenutno 
stanje v družbi, šaljivi horoskop že 
leta sestavlja Heda Praprotnik, ki 
prispeva tudi humoreske, stalnica je 
tudi križanka Franca Novaka.

Pisci so se z leti menjavali. Zadnja 
leta so avtorji prispevkov tudi iz širše 
Koroške regije, tudi zato, ker nam je 
v Kulturnem društvu Stari trg v ve-
likem interesu, da časopis postane 
prepoznaven izven Mislinjske doline.

Karikature je dolga leta prispeval 
Jože Aberšek, kvalitetne ilustracije 
nekaj let dr. Bogomir Celcer. Za za-
dnjih šest številk je karikaturo za na-
slovnico prispeval priznani slovenski 
stripar in ilustrator koroških korenin 
Ciril Horjak. Urednica Kurenta je 
bila od leta 1980 do 1992 Heda Pra-
protnik, od 1992 do 2010 Marijana 
Vončina, od 2010 dalje pa časopisu 
urednikuje Simona Vončina.

Marijana Vončina

(Povzeto po zapisu, objavljenem v 
zborniku ob 100-letnici KD Stari trg, 
2002.)

V Turističnem društvu 
Slovenj Gradec so v so-

delovanju s Turističnim društvom 
Mislinja in ob podpori obeh občin pri-
pravili projekt Povežimo Mislinjsko 
dolino, ureditev rekreacijskih poti od 
Šmartna po Mislinjski Dobravi preko 
Završ do Mislinje oz. Doliča. Načrto-
vana pot pomeni dodatno turistično 
infrastrukturo za enake možnosti 
podeželja in mesta. Ideja zanj se je 
porodila že pred leti predvsem zaradi 
opažanj, da se vedno več občanov od-
pravlja v gozdove Mislinjske Dobrave 
na svojo dnevno rekreacijo. Še vedno 
pa se nekateri ljudje bojijo hoditi po si-
cer številnih že obstoječih poteh v Mi-
slinjski Dobravi, da se ne bi izgubili. 

Turistično društvo želi urediti osre-
dnjo rekreacijsko pot od Slovenj Grad-
ca do Mislinje, ki pa bo omogočala 
tudi poljubne krajše navezave na kole-
sarsko pot, pot do Vodriža in Podgor-
ja in vse ostale poti. Pred štirimi leti so 
že pričeli urejati prvi del rekreacijskih 
poti v primestnih gozdovih Dobrave, 
od toplarne do kmetije Repnik.

V društvu so zadovoljni, da sta fi-
tnes na prostem in prvi del poti po Do-
bravi zelo dobro obiskana, sem priha-

jajo krepit svoje telo ljudje od blizu in 
daleč, tu se srečujejo različne starostne 
skupine in različno telesno pripravlje-
ni. Prav obiskanost fitnesa v naravi je 
bila povod za nadaljnje snovanje pro-
jekta Povežimo Mislinjsko dolino, ki 
bi dal občanom s podeželja enake mo-
žnosti, kot jo imajo prebivalci mesta. 

Trasa je zamišljena na območju 
od Slovenj Gradca mimo Homca, le-
tališča in KOCERODA do Šmonove 
vasi, na Fričev vrh, na mejo z občino 
Mislinja ter preko Završ v Dolič in 
Mislinjo. Predvidena pot bo urejena 
na že obstoječih poteh in gozdnih 
vlakah ter krajših odsekih lokalnih 
cest, ob poti bodo na štirih lokaci-
jah (v Podhomcu, ob Šmonovi vasi, 
v Šmiklavžu in Završah) postavili 
rekreativne površine po vzoru že ob-
stoječega fitnesa pri toplarni. Pot bo 
opremljena s smerokazi, klopmi in 
mizami, nekaj informativnimi tabla-
mi in drugo opremo. Razpisna doku-
mentacija je pripravljena, pridobili so 
tudi že večino potrebnih soglasij in 
čakajo na razpis LAS MDD. 

Če bodo na razpisu uspešni, bodo 
projekt v višini 72.000 € lahko reali-
zirali v tem in naslednjem letu. 85 % 
od celotnega zneska bodo lahko pri-

dobili s sofinanciranjem Evropskega 
kmetijskega sklada za razvoj podeže-
lja. Po besedah predsednika Turistič-
nega društva Slovenj Gradec Petra 
Cesarja bodo vsa organizacijska in 
operativna dela pri izvedbi projekta 
opravili člani društva prostovoljno, 
kot že vse številne akcije do sedaj.

Družbeno razvojni  učinki nalož-
be so: izboljšanje pogojev za preži-
vljanje prostega časa v naravi za vse 
generacije, urejen prostor za različne 
socialne skupine, večja prepoznav-
nost Mislinjske doline kot turistične 
destinacije, predvidevajo tudi vpliv 
na razvoj turizma celotne Koroške. 

Ukrepi v projektu Povežimo Mi-
slinjsko dolino so skladni z raznimi 
strategijami, med njimi so: Strategija 
lokalnega razvoja (LAS MDD), Pro-
gram za razvoj podeželja Slovenije, 
Operativni program za izvajanje 
evropske kohezijske politike. 

To bo še eden od projektov Turi-
stičnega društva Slovenj Gradec, ki bo 
prebivalcem Mislinjske doline in še 
drugim obiskovalcem nudil brezplačno 
možnost uporabe rekreacijskih površin 
v naravi vsak dan, 24 ur na dan in vse 
dni v letu. Pridobili bomo 21 km ureje-
nih in označenih poti, na katerih bodo 

postavljeni 4 fitnesi v naravi, 26 klopi, 6 
miz, 49 smerokazov, počivališče (ali va-
ško jedro), 9 informativnih tabel, opo-
zorilna tabla in 22 ptičjih valilnic. 

Projekt so predstavili na seji Ob-
činskega sveta MO SG, nato še na seji 
v mislinjski občini, zdaj čakajo, da se 
bodo lahko prijavili na razpise za sofi-
nanciranje. Ob tem je bilo slišati veli-
ko odobravanja in podpore projektu, 
med drugim tudi o neprecenljivosti 
naših rekreacijskih poti, za katere bi v 
velemestih plačali tudi milijone, da bi 
si jih lahko uredili tako, kot jih ima-
mo v naravi mi. Projekt Povežimo Mi-
slinjsko dolino podpirajo tudi v Zdra-
vstvenem domu Slovenj Gradec, saj bi 
lahko bil iztočnica za njihove stare in 

nove programe, ki jih izvajajo (v ZD 
namreč vzpodbujajo telesne dejavno-
sti, ki jih ljudje radi izvajajo). (AP) 

V Turističnem društvu želijo, da bi 
se jim pridružilo še več mladih. Sicer 
pa Peter Cesar dodaja: »Vabimo vse, 
ki imajo interes, želje in ideje, da se 
pridružijo aktivnostim Turističnega 
društva Slovenj Gradec, da se akti-
virajo v kraju in dajo svoj prispevek 
k življenju in izboljšanju razmer v 
mestu.« Danes društvo šteje več kot 
200 članov, njihovo število narašča, 
narašča tudi število udeležencev nji-
hovih dogodkov in to je potrditev, da 
društvo deluje v pravi smeri. 

Ajda Prislan 

Zasnovan je projekt 
Povežimo Mislinjsko dolino

Za enake možnosti podeželja in mesta

Sobota, 25. 2. 2017  
TEMATSKI PUSTNI PLES  
Indijanci in kavbojci
MKC Slovenj Gradec od 20. ure dalje od 20. ure dalje 

45. PUSTNI KARNEVAL

Nedelja, 26. 2. 2017  
45. PUSTNI KARNEVAL      
Glavni trg od 14. ure dalje 

Torek, 28. 2. 2017  
16. PUSTNO SREČANJE in            
POKOP PUSTA     
Graška gora od 15. ure dalje 

Orgle, izdelane leta 1894, za katere v orglar-
ski delavnici pravijo, da so svojevrstne zaradi 
registrov in tehnike izdelave lesene omare. 
Izdelal naj bi jih mojster Franc Naraks.
(foto Igor Hovnik)

Naše podeželje 
(foto Peter Cesar)

Obnovljene orgle na Selah

Najlepše božično darilo
Pustno dejavno Kulturno društvo Stari trg
Karneval ni nikoli odpadel



Skoraj natanko dve leti 
po tem, ko se je Bog-

dan Gabrovec zavihtel na položaj 
predsednika Olimpijskega komite-
ja Slovenije (OKS), smo najvišjega 
športnega funkcionarja v državi 
znova povabili k pogovoru. Osre-
dnja tema: lokalni šport.

Spomnimo, da je gospod Gabrovec 
kmalu po nastopu svojega prvega 
mandata predsednika OKS spre-
govoril tudi za naš časopis. Tedaj 
(marec 2015) je napovedal vsebinske 
spremembe pri delovanju krovne 
športne organizacije, ki naj bi dale 
večji zagon predvsem lokalnemu in 
ruralnemu športu.

V tokratnem intervjuju nas je 
zanimalo, kako daleč je udejanjanje 
omenjenih zavez v praksi, še zlasti 
v domači občini, kjer je sedež med 
drugim našla tudi regijska pisarna 
OKS za Koroško. V nadaljevanju 
preberite, v kolikšni meri je z njenim 
delovanjem zadovoljen sogovornik. 

Gospod Gabrovec, kako je biti pred-
sednik OKS? Na zadnje, dva meseca 
po nastopu funkcije, ste dejali, da se 
morate še privaditi na spremenjeno 
vlogo. Čas privajanja je, bržkone, že 
zdavnaj mimo.

Za privajanje na nove zadolžitve sem 
imel sicer dovolj časa. Pravo vpra-
šanje je, če je en mandat dovolj, da 
realiziramo ambiciozne cilje, ki smo 
si jih zadali. Gre namreč za množico 
novih zadev, ki jih prej ni bilo. Mi-
mogrede, v kontinuiranemu izvaja-
nju imamo 69 projektov, od tega jih 
je novih skoraj 70 %. Gre večinoma 
za projekte, ki so vezani na šport za 
vse, se pravi športne dejavnosti na 
lokalni ravni ter njihovo navezavo 
na vrhunski šport.

Na tem področju imamo na OKS 
največ dela, pa tudi največ odpora. 
Ta prihaja delno s strani strokovnih 
služb na komiteju, ki še niso popolno  
dojele, da je potrebno spremeniti mi-
selnost. Ta se je včasih nagibala bolj 
v korist vrhunskega športa, medtem 
ko je bil lokalni šport pogosto zapo-
stavljen. 

Doseganje sprememb se je izka-
zalo za dokaj težavno delo, saj so v 
ekipi tudi strokovni delavci, ki so na 
OKS zaposleni že 20 in več let. Z ne-
katerimi smo se morali posloviti že 
na začetku mandata, z nekaterimi se 
žal še bomo. Strokovna služba mora 
biti formirana na način, da izvršuje 
strategijo vodstva, sicer projekti ne 
bodo izvedeni.

Vendarle se vaše napovedi o boljših 
časih za lokalni/ruralni šport ure-
sni-čujejo, kajne?

Zagotovo se. Slaba stran tega je, da 
se vrhunski šport čuti na nek način 
ogroženega, po mojem mnenju po-
polnoma po nepotrebnem. Obstaja-
jo dvomi v dobronamernost priza-
devanj, da se krepi šport na lokalni 
ravni, ampak tukaj ostajam pri svo-
jem stališču: šport nastaja v lokalnih 
okoljih, v klubih in društvih, česar 
se mora krovna športna organizaci-
ja zavedati in ustrezno ovrednotiti. 
Gre za zaveze, ki smo jih zapisali že 
v strategiji OKS iz leta 2013, torej še 
pred začetkom mojega mandata.

Prepričan sem, da nam bo to kljub 
odporom uspelo doseči. Zatika se se-
veda pri financiranju, saj smo v pri-
merjavi s prejšnjim obdobjem znatno 
(600-%) povečali sredstva za lokalni 
šport, kar je bilo za nasprotnike ne-
pojmljivo. Dvomijo zlasti v neposre-
dne učinke povečanega financiranja 
lokalnega športa na vrhunski šport, 
kar v tej fazi sicer drži. Učinki so 
mišljeni dolgoročno v smislu zagota-
vljanja množičnosti športa ter širine 
bazena, iz katerega črpamo bodoče 
vrhunske športnike. Če v prihodnjih 
nekaj letih ne poskrbimo za tovrstno 
širino, se lahko od tako vrhunskih 
rezultatov, kot smo jih dosegali do-
slej, poslovimo.

Eno izmed pomembnih spodbud lo-
kalnemu športu naj bi predstavljala 
ponovna oživitev regijskih pisarn 
OKS. Nosilka koroške pisarne je 
Športna zveza Slovenj Gradec. Kako 
ste zadovoljni z delovanjem domače 
pisarne?

Nadgradnjo prizadevanj za razvoj 
lokalnega športa predstavljajo ravno 
regijske pisarne OKS, ki jih je tre-
nutno 15. Njihov namen je ta, da se 
preko njih udejanja strategija razvoja 
slovenskega športa, za kar smo jim 
pri OKS namenili tudi dokaj realno 
sofinanciranje.

Pri delovanju pisarn se kažejo ne-
kateri problemi, ki se dotikajo tudi 
slovenjgraške pisarne. Ta bo ukinje-
na, če ob polletju tega leta ne bo re-
alizirala zavez o izboljšanju športne 
dejavnosti, ki so bile dane ob njeni 
ustanovitvi. Po moji oceni gre za 
najslabše delujočo regijsko pisarno 
v državi, kar je posledica notranjih 
trenj med strokovnim delom, ki je 
poklicno, in vodstvom Športne zve-
ze Slovenj Gradec. Kadrovske zdrahe 

pač ne morejo biti razlog za to, da se 
ne dela tisto, kar bi se moralo.

Žalostno je, da naša regijska pi-
sarna vse do sedaj ni uspela usta-
noviti oziroma pomagati ustanoviti 
športnih zvez v tistih koroških ob-
činah, kjer jih še ni. Imamo zgolj 6 
delujočih in 2 delno delujoči športni 
zvezi, vseh koroških občin pa je 12. 
V okoljih, kjer tovrstnih zvez ni ali 
pa so te slabo delujoče – takšen pri-
mer je, denimo, Črna, ki nam je dala 
7 olimpijcev in najboljšo slovensko 
športnico vseh časov –, se bo morala 
regijska pisarna bolj potruditi.

Ob Severni Primorski, ki gravitira 
proti Koprskemu primorju, je Koro-
ška edina regija, ki še nima urejene-
ga regijskega središča za medicino 
športa. Tudi to je posledica prešib-
kega angažmaja regijske pisarne, ki v 
konzorciju z zdravstvenim domom, 
bolnišnico ter centrom medicine 
dela, prometa in športa dr. Jezerni-
ka ni uspela vzpostaviti pogojev za 
uspešno kandidiranje na ustreznem 
razpisu OKS. To pomeni, da se mo-
rajo vsi kategorizirani športniki iz 
naše regije, ki potrebujejo medicin-
sko pomoč, ponjo voziti v Maribor 
ali Celje, kar je nesprejemljivo.

Težava je tudi v tem, da predsta-
vljajo tovrstni regijski centri nastav-
ke bodočega nacionalnega inštituta 
za šport, predvidenega v strategiji 
razvoja športa. Preoblikovali se bodo 
namreč v njegove izpostave, ki bodo 
po medicinski in drugih plateh ser-
visirale športnike. Tudi v tem smislu 
je zaostajanje naše regije za ostalimi 
skrajno problematično.

Vemo, da je aktualna predsednica 
Športne zveze Slovenj Gradec Mojca 
Verhovnik tudi članica Nadzornega 
odbora OKS. Kako je videti vajino 
sodelovanje?

Moje sodelovanje z gospo Verhovnik 
je 'omejeno', to pa zato, ker že narava 
delitve upravljanja OKS na izvršni 
in nadzorni odbor prepoveduje ka-
kršno koli dogovarjanje med nama. 
Situacija je podobna kot pri delitvi 
vej oblasti v državi.

Seveda se od časa do časa pogo-
varjava, v zadnjem času sicer redke-
je, skoraj nič. Običajno so najini po-
govori tekli ravno o problematiki, ki 
sem jo izpostavil prej, torej o (ne)de-
lovanju regijske pisarne, nekoopera-
tivnosti nekaterih njenih sodelavcev 
ipd. Ne želim razčlenjevati razlogov, 
zakaj je temu tako, saj bi s tem po-
segal v delovanje in organiziranost 
Športne zveze Slovenj Gradec, česar 

kot predsednik OKS nočem. Tudi 
sam sem nekoč vodil domačo špor-
tno zvezo, zato vem, kaj in koliko se 
je takrat naredilo. Žal mi je, da se za-
radi notranjih trenj pretekli dosežki 
delno podirajo, ampak to bodo mo-
rali na zvezi rešiti sami.

Kar zadeva nadzorstveno funk-
cijo v OKS, pa menim, da jo Mojca 
Verhovnik opravlja zelo korektno, 
'nenavijaško' v smislu vpliva doma-
čih razmer in interesov na njeno delo 
pri OKS.

Kateri so poleg, recimo temu, or-
ganizacijskih težav najbolj pereči 
problemi, ki dušijo športni razvoj 
domačega okolja? Kje vidite poten-
ciale, ki jih bo potrebno (še) bolj iz-
koristiti?

Kot predsednik OKS moram gledati 
širše, ne zgolj na Slovenj Gradec. V 
tem oziru menim, da je nujno, da se 
nacionalni program razvoja športa v 
Sloveniji, ki je bil narejen po dolgem 
času in ki vsebuje zelo jasne napotke 
lokalnim športnim akterjem, udeja-
nja v praksi.

Slovenj Gradec ima zaenkrat še 
to prednost, da ima regijsko pisarno 
OKS oziroma vse nastavke, da (p)
ostane regionalno športno središče. 
To pa pomeni tudi nujo po drugač-
nem pristopu k sodelovanju v regiji 
kot celoti, kar je bistvo regijskih pi-
sarn. Ne gre zgolj za povezovalnost 
med športnimi zvezami, temveč tudi 
med različnimi športi. Gre, denimo, 
za skupno načrtovanje dogodkov, 
bodisi tekmovalnega bodisi rekrea-
tivnega značaja.

Poskrbeti moramo tudi za to, da 
postane Slovenj Gradec regionalno 

središče za borilne športe, podobno 
kot so Ravne za plavanje, Radlje za 
namizni tenis itd. Imamo vse po-
trebne kapacitete, da se ta dejavnost 
razvije še bolj, pri čemer pa bo po-
trebnega še več lokalnega angažma-
ja. Kar se juda tiče, je odlična zgodba 
npr. turnir Koroška Open, ki se ga je 
lani udeležilo preko 1000 tekmoval-
cev, kar je absolutni slovenski rekord 
vseh časov na tem področju. Ko en-
krat dosežeš takšen uspeh, je potreb-
no na tem graditi.

Imamo tudi dobro navezavo s 
pobratenim japonskim mestom 
Myoko, ki jo je potrebno izkoristiti 
v pripravah na olimpijske igre v To-
kyu 2020. Japonska vlada se je od-
ločila, da bo preko nekaterih svojih 
mest, ki vzdržujejo tovrstne poveza-
ve (Myoko – Slovenj Gradec, Tokyo 
– Ljubljana ipd.), navezala realne 
športne stike s tujino. To pomeni, 
da bodo lahko kandidati za nastop 
na OI 2020 prihajali na trening na 
Japonsko brezplačno, krili naj bi jim 
tudi stroške prevoza. V ta namen je 
bil ustanovljen celo poseben sosvet, 
ki mu predseduje Miro Cerar st. Od 
tega si lahko marsikaj obeta tudi Slo-
venj Gradec.

Več pa bi bilo potrebno storiti 
tudi na področju zimskih športov, ki 
smo jih v našem okolju precej zane-
marili. Na žalost smo izgubili nek-
danji poligon na Rahtelu, ki je danes 
zaraščen, so pa tam še zmeraj kapa-
citete, na katerih bi se lahko izvajale 
zimske športne dejavnosti. Potrebno 
bi bilo doseči nov dogovor z lastniki 
zemljišč, kar pa se brez odločnejšega 
vključevanja lokalne športne zveze 
ne bo zgodilo.

Aljaž Kitak

V Športni dvorani Slovenj Gradec 
se je 6. januarja odvijal 4. turnir 

v malem nogometu za Pokal Mestne 
občine Slovenj Gradec. Letošnjega 
turnirja se je udeležilo 10 ekip, kar 
je manj kot v prejšnjih letih,  kljub 
temu pa je bil kvalitetno in dobro za-
stopan. Na turnirju so nastopile tudi 
ekipe iz Krškega in Velenja, za ekipo 
Veterani, ki je dosegla tretje mesto, 

pa so nastopali tudi igralci iz Avstri-
je. V napetem finalu je prvo mesto, 
po streljanju 6-metrovk, osvojila 
ekipa Pekarna Trg Prevalje. Drugi 
so bili Gunnersi iz Krškega. Za do-
bro vzdušje na tribunah je skrbel Dj 
Ukac. Velika zahvala gre Spoturju in 
ostalim sponzorjem, ki so pripomo-
gli k uspešni izvedbi turnirja.

Mitja Javornik

Turnir v malem nogometu
V Ljubljani je v organizaciji Atlet-

skega društva Kronos 14. ja-

nuarja potekal mednarodni članski 
miting s številno udeležbo domačih 
atletov ter gostov s Hrvaške in iz Ita-
lije. Atleti slovenjgraškega atletskega 
kluba so tudi tokrat sodelovali v bojih 
za najvišja mesta. 

Med člani je v teku na 60 m zelo do-
bro nastopil Mitja Kordež, ki je s ča-
som 7,14 s v močni konkurenci osvojil 
8. mesto. Med članicami sta nastopili 
tudi Veronika Pisnik (31. mesto) in 
Lana Verhovnik (38. mesto). 

S 1. mestom in osebnim rekordom 
med pionirkami U16, kjer je nastopilo 
kar 95 tekmovalk, nas je v tej najkrajši 
sprinterski preizkušnji razveselila Zala 
Hovnik. Zala, ki je bila najhitrejša že v 
kvalifikacijah, je v finalu s časom 8,08 
s prepričljivo ugnala vso konkurenco. 

Zelo dobro sta nastopili še Vita 
Vovk, ki je osvojila 7. mesto, in Neža 
Križovnik Jelen, ki je bila 28. (MV)

Zmaga Zale Hovnik na uvodnem 
mitingu zimske sezone

ŠP O R T18

Šport nastaja lokalno, 
v klubih in društvih

Bogdan Gabrovec, predsednik OKS

Bogdan Gabrovec

SGlasnik, februar 2017



Dijaki iz Gimnazije in 
Srednje zdravstvene 

šole Slovenj Gradec že vrsto let iz-
kazujejo skrb za okolje in lokalno 
skupnost. V letošnjem šolskem letu 
so se gimnazijci pridružili kam-
panji Pozor(!)ni za okolje, v okviru 
katere svoje okoljske aktivnosti 
še nadgrajujejo pod krovno temo 
zmanjševanja ogljičnega odtisa. 

Priljubljen slovenski komik, prevajalec 
in pisatelj Boštjan Gorenc - Pižama, 
ki v okviru Goodyearovega projekta 
Pozor(!)ni za okolje mlade spodbuja 
k okoljskim aktivnostim, pravi: »Ne 
meči vsega v isti koš. Sploh odpadkov.« 
Odgovorno ravnanje z odpadki, skrb 
za čisto in urejeno okolico, odgovorna 
raba vode in energije, pa tudi spoštljiv 
odnos do hrane ter spodbujanje traj-
nostne potrošnje in mobilnosti … vse 
to so področja delovanja več kot 16.000 
dijakov iz celotne Slovenije. 

H kampanji Pozor(!)ni za okolje so 
se priključili tudi dijaki iz Gimnazije 
Slovenj Gradec in v prednovoletnem 

prazničnem času, ko se zdi, da je vsega 
v izobilju, pričarali veselo vzdušje in 
hkrati opozorili na problematiko brez-
glavega nakupovanja. V sodelovanju z 
Ekološkim društvom Slovenj Gradec so 
priredili že četrti novoletni sejem Vzemi 
in daruj, kjer so zbrali in obiskovalcem 
ponudili stvari v ponovno uporabo. 

Dijaki so iz zbranih odpadnih in 
naravnih materialov izdelovali raz-
lične izdelke ali jih na kreativne nači-
ne ponovno uporabili. Tako je v času 
sejma zaživela Tovarna veselja. Po-
tekale so delavnice izdelave vrečk za 
večkratno uporabo, recikliranih ška-
tlic in raznih drugih stvari iz odpa-
dnih materialov. Dijaki so iz starega 
papirja in rabljenih plastičnih vrečk, 
s pomočjo koprene in plastičnih po-
krovčkov, izdelovali snežake. Poleg 
tega so decembra z učenci Druge 
osnovne šole Slovenj Gradec izvedli 
delavnico sveč z novoletnimi motivi. 
Takšne RESvečke so nastale iz odpa-
dnega jedilnega olja, izdelavo pa so 
dijaki predstavili tudi na tridnevnem 
novoletnem sejmu.

Dijaki so izdelali in zavili tudi EKO-
darila: iz ostankov volne, gumbkov 
in palic so izdelali ropotuljice, od 
doma so prinesli igrače, ki jih ne 
potrebujejo. V šolski telovadnici so 
nato priredili obisk dedka Mraza in 
z darili osrečili 48 otrok iz Vzgojno-

varstvenega zavoda Slovenj Gradec. 
Pri tem so odigrali posebno vlogo 
dijaki s Srednje zdravstvene šole Slo-
venj Gradec, ki so oblekli svoja de-
lovna oblačila in tako otrokom pri-
bližali poklic medicinske sestre. 

Sejem se je zaključil z odprto vajo 
MePZ MISMOMI Gimnazije in Šol-
skega centra Slovenj Gradec. Tudi ti 
so naredili zelen korak, pojasnjuje 
Zuhra Horvat, mentorica v Gimna-
ziji Slovenj Gradec: »Letos smo zbra-
li stare kravate, ki jih je pevski zbor 
uporabil za nastop v sklopu koncerta 

skupine HELP! A Beatles Tribute.«
Zahvaljujoč ambicioznim dija-

kom in mentorjem se po Anketi o 
okoljskih aktivnostih šol, ki v leto-
šnjem šolskem letu sodelujejo v pro-
jektu Pozor(!)ni za okolje, večina šol 
(89 %) lahko pohvali z visoko okolj-
sko odgovornostjo. Z opisanimi ak-
tivnostmi koroški srednješolci dajejo 
zgled, da lahko že z majhnimi dejanji 
vsak posameznik pripomore k veli-
kim okoljskim premikom in ob tem 
še komu na lica nariše hvaležen na-
smeh. (AP) 
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Rabljeni materiali dobili 
novo namembnost

Zelena kreativnost slovenjgraških srednješolcev

Sedem dijakinj Srednje šole Slovenj 
Gradec in Muta (Brina Vrhovnik, 

Gaja Šimić, Larisa Merzdovnik, 
Martina Mrakič, Nuša Tomis, Urška 
Tominc in Žana Šumah) je novem-
bra opravljalo Erasmus+ praktično 
izobraževanje na Malti. To pomeni, 
da se stroški izvedbe krijejo iz Eras-
mus+ sredstev, ki jih Evropska unija 
namenja za projekte mobilnosti. Di-
jakinje so bile zaposlene pri različnih 
delodajalcih. Večina se jih je vključila 
v dejavnosti turizma, saj Malta v ve-
liki meri »živi« od turizma.

Prvi dnevi
Prvi dan na Malti so se dijakinje po-
dale na bližnje ulice, da bi našle kaj 
za pod zob, sestavile so seznam za tr-
govino, saj so si kuhale same. Bile so 
navdušene, a niso se zavedale, kaj vse 
je za to potrebno. Spoznale so, kako 
naporno je nakupovanje in izbiranje 
hrane za sedem različnih okusov. 
Prvi teden so se bolj zanašale na že 
poznano hrano, v naslednjih dveh 
tednih pa so že preizkusile tradicio-
nalne malteške jedi. Dve izmed njih, 
in njim najljubši, sta bili pastizzi in 
qagħaq tal-għasel. 

Odpravile so se do Easy Job Brid-
ga, kjer so jim podali začetne infor-
macije in jih odpeljali do mentorjev. 
Tam so se seznanile z delom, ki so ga 
opravljale naslednje tri tedne. Dijaki-
nje so se na prakso vozile z javnimi 
prevozi. Dobile so avtobusne karte, 

na katerih je bil naložen denar za na-
daljnje vožnje, vendar voznemu redu 
tam niso mogle zaupati, saj nikoli 
niso vedele, ali bo avtobus prišel ali 
pa ga preprosto ne bo.

Proste sobote
V soboto so si dan načrtovale same. 
Zjutraj so se z avtobusom odpravile v 
Marsaxlokk, od koder so 40 min ho-
dile do plaže St. Peter's pool, kjer se je 
mogoče tudi kopati. Brez oklevanja so 
skočile v vodo. V popoldanskih urah 
pa so s profesorico odšle še v Sliemo 
ter opazovale glavno mesto Valletta v 
večernih lučkah. Zanje izjemen dan! 
Občutile so tudi nočno življenje in 
obiskale Paceville z ogromno klubi in 
raznoliko glasbo.

Drugo nedeljo našega bivanja so se 
odpravile na težko pričakovan izlet na 
otok Gozo. Zbrali so se pred kipom ne-
odvisnosti v Valletti in pot skupaj z di-
jakinjami z Jesenic nadaljevali do traj-
ekta, ki jih je zapeljal na otok. Na otoku 
jih je čakal hop on hop off avtobus. Nad 
njim so bile dijakinje zelo navdušene, 
saj so se prvič peljale s takšnim avto-
busom. Med vožnjo so si ogledovale 
znamenitosti, pokrajino in spoznavale 
zgodovino Goza, o kateri niso vedele 
prav veliko. Najprej so se ustavili pri 
najstarejših templjih, nato pa pot nada-
ljevali proti Azurnemu oknu, ki spada 
med najlepša čudesa na svetu, kar lah-
ko tudi same potrdijo. Natančneje so si 
ogledale še Calypso cave view in Ra-

mla bay. Dan je minil kot za šalo.

Izkušnje dijakinj
Z Nušo sva prakso opravljali na Malta 
5D. Moje mnenje o praksi je zelo po-
zitivno, saj sem se veliko naučila. Od 
začetka je bilo delo bolj monotono, za-
dnji teden pa je postalo kar zanimivo. 
Prva dva tedna sva bili promotorki na 
ulici, zadnji teden pa sva pomagali v 
kinu, saj so imeli gnečo. S to izkušnjo 
sem postala samostojnejša, odločnejša 
in iznajdljivejša. Utrdila sem tudi zna-
nje tujih jezikov, in sicer angleščine, 
nemščine in italijanščine, ter postala 
veliko bolj komunikativna. To je bila 
zame enkratna izkušnja, ki mi bo v 
nadaljnjem življenju zelo koristila.

Žana Šumah, GTT3

Prakso Erasmus+ na Malti sem opra-
vljala s sošolko Žano. Delali sva na 
Malta 5D, kjer vrtijo 20-minutno pred-
stavo o zgodovini Malte s 5D-efekti. 
Predstavo sva si ogledali tudi sami in 
bila nama je izredno všeč. Na začetku 

prakse sva na ulici delili letake, kasneje 
pa sva v kinu čistili očala ter pomagali 
pri vodenju turistov v sam kino in iz 
njega. Komuniciranje je potekalo v an-
gleščini, zato sem svojo angleščino zelo 
izboljšala, postala pa sem tudi veliko 
bolj komunikativna. Menim, da sem se 
naučila samostojnosti, a ne le pri delu, 
ampak tudi v osebnem življenju. Malta 
je bila zame nepozabna izkušnja, iz ka-
tere sem veliko odnesla.

Nuša Tomis, GTT3

Prakso na Malti sem opravljala v Mal-
ta Experience, to je kot kino predsta-
va o zgodovini Malte. Po predstavi je 
sledilo vodenje v zelo staro bolnišnico. 
V tem podjetju nisem delala sama, z 
mano je bila Brina Vrhovnik. Promo-
virali sva podjetje, in sicer sva delili 
letake v mestu in pred podjetjem. So-
delavci so bili zelo prijazni in za raz-
liko od ostalih Maltežanov zelo točni 
in resni. Delo ni bilo naporno, toda 
rahlo monotono, saj je bilo vsak dan 
enako. Nekako sem se privadila na to 
delo in pri tem uporabila veliko zna-
nja tujih jezikov. Poleg dela na Malti 
smo se tudi preizkusile v samostojno-
sti, iznajdljivosti in ugotovila sem, da 
bi lahko sama zlahka živela kje drugje. 
To sta bili dve prijetni in koristni iz-
kušnji, ki mi bosta prišli prav na mar-
sikaterem področju v prihodnje.

Martina Mrakič, GTT3

»Praksa na Malti je bila zame zelo po-
učna. Izpopolnila sem znanje angle-
škega jezika in se naučila samostojne-
ga življenja. Biti sem morala tudi zelo 
iznajdljiva. Delala sem v podjetju The 
Malta Experience. To je kino predsta-
va o zgodovini Malte, po predstavi 
pa je sledilo še vodenje v staro bol-
nišnico. Predstavo in vodenje sva si s 
sošolko Martino ogledali tudi sami. 
Delali sva predvsem v mestu Valletta, 

kjer sva delili letake in s tem promo-
virali podjetje. To delo se mi je zdelo 
morda nekoliko monotono in sem 
morala biti zelo potrpežljiva. Veliko je 
bilo tudi komunikacije. Delo na Malti 
mi je prineslo veliko izkušenj, postala 
sem samostojnejša, bolj komunikativ-
na, iznajdljivejša in odločnejša.«

Brina Vrhovnik, GTT3

Navade Maltežanov 
Ko smo prispele na Malto, nas je vse 
najprej presenetilo to, da vozijo ravno 
obratno kot mi. Sicer smo se po enem 
tednu že nekoliko navadile drugač-
nega sistema, vendar je to še vedno 
nekaj novega za vse nas. Na srečanju 
na Easy Job Bridgu so nam pojasnili 
tudi prometne povezave in nam pove-
dali, da »včasih na Malti avtobus pri-
pelje pravočasno, včasih pa ga sploh 
ni«. Zaradi tega nas je malenkost za-
skrbelo, ampak kot je že marsikomu 
znano, Maltežani radi zamujajo, saj 
njihovo življenje poteka počasneje in 
bolj sproščeno kot pri nas, zato mo-
ramo biti tujci dokaj potrpežljivi. Na 
avtobusih smo opazile še eno stvar, to 
je njihova vljudnost. Vedno z veseljem 
odstopijo sedež starejšim, nosečnicam 
in ljudem s posebnimi potrebami. Na-
sploh so domačini zelo ustrežljivi in 
hvaležni za vsako lepo besedo, zato z 
besedama hvala in prosim veliko do-
sežeš. Naslednja stvar, ki je vredna 
občudovanja, je njihovo spoštovanje 
do vseh drugačnih. Ne prenesejo ra-
sizma, seksizma ipd., kar imajo tudi 
zapisano na ustanovah, prav tako pa 
je razvidno z različnih skulptur, ki so 
oblikovane v slogu ''no hate''. Velika 
večina ljudi tukaj je zelo vernih, kar 
se odraža predvsem v podobah sve-
tnikov pri mnogih vhodnih vratih in 
ogromni količini ljudi v cerkvah.

Gaja Šimić

Dijaki Gimnazije in Srednje zdravstvene šole Slovenj Gradec z otroki VVZ Slovenj Gradec

Praktično izobraževanje 
dijakinj na Malti

Srednja šola Slovenj Gradec in Muta

Mladinski kulturni center

Matjaž Bornšek s svojim steklenim mor-
skim konjičkom

V Mladinskem kulturnem cen-
tru Slovenj Gradec so gostili 

posebno razstavo slik in umetnosti 
iz stekla. Prikazana sta bila primor-
ska krajina in živahno prebivalstvo 
morskih tal. 

Pravijo, da menda Primorci in Ko-
rošci skupaj pašemo, se ujemamo, 
in tudi zato so v Slovenj Gradcu 
stkali posebne vezi z umetniki v 
Izoli, odraz tega prijateljevanja pa je 
bila likovna razstava v MKC-ju na 
Ozarah, kulturni most, s katerim so 

v naš kraj prenesli del primorskega 
življenja in vzdušja od tam. Raz-
stavljala sta ustvarjalec unikatnih 
umetniških, ročno oblikovanih iz-
delkov iz stekla Matjaž Bornšek in 
akademski slikar Zoran Toković iz 
Zrenjanina, ki danes živi in ustvarja 
v Trstu in Izoli in si z Bornškom v 
starem jedru naše ribiške vasice deli 
atelje, razstavljal pa je že v večini 
evropskih prestolnic. Njun prijatelj 
Janko Čas iz Slovenj Gradca je pove-
dal, da mu je pri Primorcih najbolj 
všeč njihova odkritost, iskrenost. 
Čeprav so v druženju sprva neza-
upljivi, te, ko premagaš to bariero, 
vzamejo za svojega. 

Matjaž Bornšek, Izoljan po rodu, 
oblikuje trdo, specialno steklo z viso-
kim tališčem po sistemu taljenja ste-
klenih palčk z otoka Moran v Benet-
kah. Izdelal je tudi 'posebne izdelke za 
posebne ljudi': njegovo veliko stekle-
no šahovnico z granitnimi podstavki 
ima doma v Rusiji šahovski velemoj-
ster Gari Kasparov, nekaj njegovih 
steklenih okraskov je v Monaku, av-
tor pa je tudi znane steklene človeške 
ribice iz Postojnske jame. 

Na razstavi v Slovenj Gradcu je 
bilo moč videti živahne Tokovićeve 
slike s primorsko krajino in razne 
Bornškove unikatne upodobitve ra-
stlin in živali z morskega dna. (AP) 

Migetalo je morsko dno in 
sijalo primorsko sonce

Boštjan Gorenc - Pižama v okviru projekta 
Pozor(!)ni za okolje mlade spodbuja k ze-
lenim okoljskim aktivnostim.



Glasbena šola Slovenj Gradec je že tradicionalno 
izvedla božično-novoletna koncerta v Kulturnem 

domu Slovenj Gradec. Prvi koncert je otvorila mlajša vokalna 
skupina pod mentorstvom Vanje Mori in s klavirsko spremljavo 
Vlaste Šmon. Nastopili so tudi mali in veliki kitarski orkester 
(vodja Aleksandar Đukanović), harmonikarski orkester (dirigent 
Andrej Švab), pihalni orkester (dirigent Miha Šrimpf), godalni 
orkester (dirigentka Anita Marić) in simfonični orkester (di-
rigenta Miha Šrimpf in Anita Marić). Drugi koncert so otvorili 
učenci glasbene pripravnice in predšolske glasbene vzgoje pod 
mentorstvom Vlaste Šmon in Vanje Mori. Sledila je izjemna 
baletna predstava Hrestač. Sodelovale so vse skupine baleta pod 
mentorstvom Constantina Marina Gabriela. 

Andreja Pogorelc
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Fotoreportaža

Božično-novoletna 
koncerta 

Vstavite sliko družine Breznik.
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REŠITVE: POKIM, OLANO, LINDA, PEVCI, DETELJA, ALIBERT, REKA, MATAJUR, ARAL, OS, KUŽEK, 
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(foto arhiv GŠ Slovenj Gradec)
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