
Okvirna širitev pokopališča se je zače-
la izvajati v letu 2014 za najbolj po-

goste vrste pokopov: enojne kombinirane grobove, 
žarne grobove in dvojne grobove. … Predvidena je 
še umestitev mostu – brvi čez Suhodolnico, ki bi 
služila ne samo pokopališču, temveč tudi povezavi 
obiskanih prostorov v bližini Suhodolnice (Stari 
trg, pokopališče, sprehajalna obvodna pot). (EK) 
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Program 
prireditev

januar 2016

Slovenj Gradec / Koroška

priloga I–IV16. januar 2016 ob 10.30
Kulturni dom Slovenj Gradec

21. januar 2016 ob 19.30
Rojstna hiša Huga Wolfa Slovenj Gradec

Predstava za otroke: 
Princeska Jokica
za lutkovni abonma in izven

Klavirski trio Karageorgiev
za Wolfov abonma in izven

Projekcija filma 
Deckument, od rolke do skejta
in odprtje fotografske razstave

30. januar 2016 ob 18.00
Kulturni dom Slovenj Gradec
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Nova ureditev in širitev 
pokopališča Slovenj Gradec

Izgradnja lesene brvi

stran 4 Aktualno

2Regijski 
dogodek 
mladinskega 
sektorja

Gospodarstvo

7V letu 2015 
ustanovljenih 
133 novih podjetij

Kultura

13Galerija Ravne
Risarske 
mojstrovine 
Štefana Planinca

Turizem

14Praznična peka
Steklen model 
za šarkelj 

Šport

17Odbojkarica 
Nina Kontrec 
Tiha želja je 
uvrstitev v prvo ligo 

Zadnja stran

20Fotoreportaža
Muzej kot prostor 
druženja

Mladi

19Iz različnih 
kultur združeni 
pod skupnim ritmom

Mestna uprava

5V slovo 
Častnemu 
občanu 
Otmarju Sekavčniku

10Mnenje o 
predlogu Zakona 
o gospodarjenju 
z gozdovi v lasti RS

Mesto in podeželje

V imenu občinskega sveta, uprave ter v svojem imenu 
vsem občankam in občanom voščim mirne in lepe božične praznike, 

v letu 2016 pa vse najlepše, obilo zdravja, sreče, osebnega zadovoljstva, 
medsebojnega razumevanja in dobrega sodelovanja. 

Iskrene čestitke tudi ob državnem prazniku, 
dnevu samostojnosti in enotnosti.

Andrej Čas,
župan 

Informacije: TIC Slovenj Gradec, 02 88 12 116, tic@slovenjgradec.siInformacije: TIC Slovenj Gradec, 02 88 12 116, tic@slovenjgradec.si
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V petek, 27. novembra, 
se je v prostorih MKC 

Slovenj Gradec odvil t. i. regijski do-
godek Mladinskega sveta Slovenije, 
dvanajsti po vrsti v letu 2015. Na po-
budo Urada Republike Slovenije za 
mladino (URSM) je organizator tovr-
stnih dogodkov Mladinski svet Slove-
nije (MSS) v sodelovanju z Mladinsko 
mrežo MaMa in zavodom Movit. 

Dogodek, ki so ga soustvarjali tudi lo-
kalni akterji na mladinskem področju 
na čelu s slovenjgraškim Spoturjem, je 
del širše pobude, katere namen je loci-
rati in mladim predstaviti priložnosti 
za udejstvovanje v domačem okolju. 
Podobni dogodki so se zvrstili v vseh 
statističnih regijah Slovenije, zaklju-
ček pa je predstavljalo prav srečanje 
predstavnikov mladinskega sektorja s 
koroško mladino.

Serijo uvodnih nagovorov je otvo-
ril župan MO SG Andrej Čas, ki je 
zbranim orisal svoje videnje situacije 
mladih v regiji. Razmere za življenje 
po njegovem niso najboljše, zato so 
dogodki, na katerih lahko mladi iz-
ražajo svoje želje in potrebe, zmeraj 
dobrodošli. V tem kontekstu jim je 
zaželel plodno debato in čim več za-
ključkov, ki bodo v pomoč tudi lokal-
nim oblastem pri kreiranju ustreznih 
politik. Poudaril je, da so njegova vra-
ta vedno odprta in da je občina že do-
slej pokazala pripravljenost prisluhni-
ti njihovim zamislim.

Vlogo lokalnih oblasti vidi Čas 
predvsem v ustvarjanju privlačnega 
okolja za bivanje, medtem ko je drugi 
del enačbe – ustvarjanje delovnih mest 
– bolj v rokah gospodarstva in državne 
politike. Ne glede na to je tudi občina 
aktivno pristopila k reševanju zadevne 
problematike z načrti za ustanovitev 
proizvodnega inkubatorja. 

Besede državnih nosilcev 
mladinskega sektorja
Dr. Peter Debeljak, direktor URSM, je 
v svojem nagovoru udeležencem ne-
koliko podrobneje obrazložil cilje re-
gijskih dogodkov, ki zadevajo identi-
fikacijo potreb in priložnosti mladih s 
fokusom na mladem podjetništvu ter 
deljenje dobrih praks v mladinskem 
sektorju. Izpostavil je tudi zanimiv 
paradoks državne politike v odno-
su do mladih in njihovega lokalnega 
okolja: po eni strani se od slednjega 
pričakuje, da v svojem okviru išče od-
govore na vse bolj globalne izzive, po 
drugi strani pa se mu z neprestanimi 
proračunskimi rezi dejansko jemlje 
zmožnosti za spopadanje s to pro-
blematiko. Vlada RS bi po njegovem 
mnenju morala delovati bolj lokalno 
oz. v dialogu z lokalnimi akterji bolje 
nagovarjati potrebe mladih.

Sledili so še pozdravi Danijela Va-
lentina (MSS), ki je izpostavil zlasti 
pomen strukturiranega dialoga vseh 
deležnikov mladinskega sektorja in 
deljenja dobrih praks, Davida Bano-
vića (MaMa), Tilna Kuglerja (Spotur) 
ter Elizabete Lakosil (Movit).

Lakosilova je kasneje podrobneje 
predstavila tudi program Erasmus+ 
kot krovni program EU na področju 
mladinskih projektov in mobilnosti. 
Poleg ključnega cilja – izboljšanje te-
meljnih kompetenc in sposobnosti 
mladih – EU z njim zasleduje še šte-
vilne druge cilje: promoviranje par-
ticipacije mladih v javnem življenju, 
aktivnega državljanstva, medkultur-
nega dialoga, socialne vključenosti, 
solidarnosti itd. 

Predstavila je tudi možnosti sofi-
nanciranja Erasmus+, ki marsikateri 
organizaciji omogoča delovanje in lažjo 
organizacijo dela. Organizacije in mla-

di tako po njenem pridobivajo kompe-
tence in izkušnje za boljšo zaposljivost, 
predvsem pa se lažje integrirajo v druž-
bo in postajajo kritični državljani. 

Primeri dobrih praks 
na lokalnem nivoju
Fokus prvega dela srečanja je bila pred-
stavitev dobrih praks lokalnih organi-
zacij, ki delujejo v mladinskem sektorju.

Prvi je bil MKC Slovenj Gradec, 
čigar aktivnosti (spodbujanje večje 
zaposlitve mladih, aktivna partici-
pacija mladih, strukturiran dialog, 
multimedija, mladinski turizem, 
različne mednarodne aktivnosti) je 
predstavila dr. Lucija Čevnik. Izpo-
stavila je zlasti pomen neformalnega 
učenja, ki mlade navaja na rabo tuje-
ga jezika ter samostojno organizacijo 
dela in stroškov. Kot je povedala, so 
mladi na začetku v projekte vstopali 
s precejšnjo rezervo, danes pa zani-
manje tudi zavoljo preteklih dobrih 
izkušenj konstantno raste.

Poleg MKC Slovenj Gradec sta svoje 
aktivnosti predstavili še dve mladinski 
organizaciji iz regije: Kompleks (Ravne 
na Koroškem), ki se trudi zagotavlja-
ti alternativno ponudbo na področju 
mladinske kulture in se pri tem poslu-
žuje inovativnih pristopov promocije 
dogodkov, ter MKC Marenberški (Ra-
dlje ob Dravi). Predstavnici slednjega 
sta med drugim izpostavili uspešno 
sodelovanje z Mladinskim svetom lo-
kalne skupnosti, ki je bil pred nedav-
nim ustanovljen tudi v MO SG.

S strani prisotnih na regijskem do-
godku je bilo med predstavitvami do-
brih praks slišali tudi predloge po večji 
prisotnosti nosilcev programov Era-
smus+ v lokalnih okoljih oz. 'na terenu', 
ne samo na nacionalni ravni. Elizabeta 
Lakosil je prisotne tozadevno pomirila 
z besedami, da se to že počne, predvsem 
po hostlih, kjer je moč priti v stik z mla-
dimi. Pri Movitu vodijo tudi aktivnosti 
v okviru regijskih dogodkov, ki se bodo 
nadaljevale tudi naslednje leto.

Ob koncu uvodnega dela dogodka 
je sledila še predstavitev uspešnega 
projekta Ustvarjalnik, ki se ukvarja 
izključno in le s področjem zaposlova-
nja mladih. Matija Goljar, pobudnik 
in vodja projekta, je povedal, da gre za 
podjetniški peskovnik, kjer pomagajo 
mladim do poslovnega preboja, orga-
nizirajo podjetniške delavnice in izo-
braževanja, vodijo podjetniške krožke 
ter skrbijo za promocijo podjetništva 
med mladimi. Ker sodelujejo s števil-
nimi šolami in sponzorji, ki njihovo 
delovanje podpirajo in jih sofinanci-
rajo, so zavezani k visoki transparen-
tnosti delovanja. 

Strukturiran dialog: 
nacionalno sreča lokalno
Po odmoru se je format srečanja ne-

koliko spremenil. Pričel se je struk-
turiran dialog med nacionalnimi in 
lokalnimi deležniki na mladinskem 
področju z izbranimi panelisti: Janom 
Škobernetom, poslancem v Državnem 
zboru RS, dr. Petrom Debeljakom, 
Majo Mešl, v. d. direktorice Visoke šole 
za tehnologijo polimerov (VŠTP) in 
pobudnico/bivšo koordinatorico pod-
jetniških forumov MO SG, ter Jure-
tom Knezom z RRA Koroška, vodjem 
projekta Podjetno v svet podjetništva. 
Osrednja tema: podjetniške možnosti 
in priložnosti mladih v regiji.

V vlogi predstavnika zakonodajne 
oblasti je Škoberne posebej izpostavil 
poskuse vzpostavitve ustrezne zako-
nodaje na nacionalni ravni, ki bi omo-
gočala primerno podlago za pospešeno 
vključevanje mladih na trg dela. Po 
njegovem je težava v pogostih nesklad-
jih med stališči predstavnikov v DZ RS. 
Omenil je Novelo zakona o gospodar-
skih družbah, ki je po njegovem pre-
pričanju velik dosežek aktualne vlade, 
dotaknil pa se je tudi spodbud v smeri 
prepoznavnosti slovenskega gospodar-
stva, recimo predstavitvenih sejmov, 
katerih neposreden učinek oziroma cilj 
je povečanje izvoza.

Dr. Debeljak meni, da je država 
pred velikim izzivom. Za njegovo 
reševanje bo potrebno zvesto slediti 
trem principom: prvič – stari odgo-
vori ne prinašajo rezultatov, drugič 
– težav ni mogoče reševati vertikalno 
in tretjič – potrebno se je zavedati, da 
je do mladih ljudi potrebno pristopati 
individualno, za kar pa po njegovih 
besedah potrebujemo močnejše lo-
kalne strukture. Družbena dinami-
ka se je v zadnjih 5–10 letih korenito 
spremenila, na kar se naša družba ni 
ustrezno odzvala. Razkorak med pri-
čakovanji in željami mladih ter od-
govori, ki jih ponuja država, je postal 
prevelik. V ta prepad se je po njegovih 
beseda ujelo največ mladih. 

Mladi in podjetništvo
Maja Mešl z VŠTP je na temo prilo-
žnosti za mlade podjetnike in dose-
danjih aktivnosti v tej smeri izpo-
stavila dejstvo, da mora biti osnovno 
poslanstvo šole posameznika ustre-
zno izobraziti za lastno podjetniško 
pot. »Študente poskušamo motivirati 
za mednarodno mobilnost, saj se s 
tem obnašajo proaktivno in iščejo 
pravo pot zase,« še dodaja Mešlova. 
Spodbujanje podjetništva v lokalnem 
okolju je na VŠTP izrednega pomena, 
vidijo ga kot svoje drugo poslanstvo, 
saj tako pomagajo tudi pri zajezitvi 
bega mladih iz regije. Najpomemb-
nejše se ji zdi, da se začenjajo orga-
nizacije na Koroškem povezovati in 
ponujati skupne aktivnosti za mla-
de, saj je povezovanje in sodelovanje 
najzanesljivejša pot do realizacije 
skupnega cilja – izboljšanja položaja 
mladih v regiji.

Nadaljeval je Jure Knez, vodja pro-
jekta Podjetno v svet podjetništva, ki 
je povedal, da je njihovo delo osno-
vano na pristnem stiku z mladimi. V 
zadnjih letih so ugotovili, da je med 
mladimi prisoten svojevrsten strah, 
ki jim onemogoča suveren nastop 
v svetu podjetništva. Opažajo tudi, 
da se mladi na podjetniško pot veli-

kokrat podajajo iz nuje, čeprav pra-
ksa kaže, da so ideje najuspešnejše 
takrat, ko jih posameznik razvija iz 
hobija. Prav tako ni dovolj, da se v 
okviru podjetniških programov po-
nuja zgolj prostor, temveč je potrebno 
izbrati tudi pravi kader, ga opolno-
močiti in poskrbeti, da bo na terenu 
delal pravilno, strokovno ter da se bo 
na svoji poti vseskozi učil. Svoj govor 
je Knez zaključil z zelo pomenljivi-
mi besedami: »Samo samozaposleni 
ne bodo dovolj za razvoj slovenskega 
gospodarstva in izboljšanje področja 
zaposlovanja mladih.«

V debato se je znova vključil po-
slanec Škoberne in izpostavil pomen 
nefinančnih ukrepov za večje zapo-
slovanje mladih. Kot pravi, Slovenijo 
čakajo aktivnosti na področju reorga-
nizacije dela, izkoristka polnega učin-
ka dela vsakega posameznika ipd., 
ki niso nujno drage, a lahko močno 
pripomorejo k optimizaciji področja 
zaposlovanja in trga dela.

Beseda je tekla tudi o vlogi mladin-
skih delavcev in organizacij pri razvoju 
malega podjetništva. Dr. Debeljak je 
ob tem znova podčrtal vlogo in pomen 
lokalnih skupnosti in posameznikov 
iz lokalnega okolja, ki po njegovem 
prepričanju doprinesejo potrebno ino-
vativnost za identifikacijo problemov 
in njihovo reševanje. Predstavljajo svo-
jevrstno alternativo, tako v načinu kot 
zornem kotu, ki je državni akterji nika-
kor ne smejo spregledati.

Aljaž Kitak 

Z roko v roki za svetlejšo 
perspektivo koroške mladine

Regijski dogodek mladinskega sektorja

Vabilu organizatorjev se je v velikem številu odzvala koroška mladina, ki ji je bil do-
godek namenjen.

SG v številkah 

SB SG v letu 2015
Od januarja do novembra 2015 je bilo v slovenjgraški bolnišnici 777 poro-
dov, do konca decembra bo številka seveda še nekoliko višja.

V Splošni bolnišnici Slovenj Gradec bo od januarja do vključno konca leta 
2015 hospitaliziranih, z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije po-
godbeno dogovorjenih, 14.920 pacientov z različno težavnostjo obravnave. 
Poleg tega se je na bolnišničnih oddelkih zdravilo še 230 pacientov samo-
plačnikov, predvsem tujcev. Ob tem je bilo v ambulantni obravnavi izvedenih 
4.017 manjših operativnih posegov in preiskav. V specialistični ambulantni 
dejavnosti bo do konca leta 2015 realiziranih 129.747 obiskov in še 39.041 ra-
dioloških preiskav (RTG, UZ, CT, MR, mamografija). V dializni dejavnosti 
je bilo izvedenih skoraj 10.000 dializ. V neakutni bolnišnični obravnavi je 
bilo realiziranih 2472 bolniško oskrbni dni ter 3566 oskrbnih dni za doječe 
matere in sobivanje staršev ob hospitaliziranem otroku.

Hvaležni smo vsem pacientom, ki nam zaupajo in se zdravijo v naši 
bolnišnici.

Martina Razdevšek, univ. dipl. ekon.

Javni zavod Spotur Slovenj Gradec 
je tudi letos aktivno sodeloval v vse-
slovenskem projektu Božiček za en 
dan. V Hostlu Slovenj Gradec je bil 
organiziran regionalni zbirni cen-
ter, kjer je bilo zbranih preko 350 
skrbno pripravljenih daril za social-
no ogrožene otroke širom po Slove-
niji in tudi v Bosni in Hercegovini. 
Ob koncu zbirne akcije so bila da-
rila odpeljana v glavni zbirni center 
v Ljubljani, kjer so darila vsebinsko 
pregledali ter razvrščena transpor-
tirali nazaj v regije. V letošnjem letu 
je k sodelovanju pristopil tudi Cen-
ter za socialno delo Slovenj Gradec 
in tako je Božiček za en dan v slove-
njgraškem mladinskem hotelu ob-
daril tudi več kot 100 slovenjgraških 
otrok. Za pomoč pri prevozu daril bi 
se radi zahvalili podjetju Log tran-
sport, d. o. o. 

Borut Marošek 

Obdarili več kot sto 
najmlajših Slovenjgradčanov

Božiček za en dan

(foto Primož Juvan)



Mednarodna organizaci-
ja mest glasnikov miru 

(IAPMC) je svojo 25. generalno skup-
ščino organizirala v makedonskem 

mestu Kumanovo, v času od 28. ok-
tobra do 1. novembra. Skupščine so se 
udeležile delegacije 15 mest glasnikov 
miru, med drugim tudi dvočlanska de-

legacija Slovenj Gradca, ki jo je tokrat 
vodil podžupan Janez Potočnik. Mesta 
so medse sprejela novega člana, mesto 
Strumica iz Makedonije je tako postalo 
110. član organizacije. V času begunske 
krize se Makedonija sooča z velikimi 
logističnimi težavami pri transpor-
tu ogromnega števila prebežnikov iz 
Bližnjega vzhoda, njihov zbirni center 
(Tabanovce), ki leži na meji z Republiko 
Srbijo in ki dnevno oskrbi več sto pri-
spelih, pa je v bližini mesta Kumanovo. 
V mesecu maju se je mesto Kumanovo 
soočilo tudi z izrednimi razmerami, 
saj je v obsežni akciji zajetja teroristov 
v mestu posredovala makedonska po-
licija, pri čemer je del mesta utrpel veli-
kansko materialno škodo, pri posredo-
vanju pa je življenje izgubilo tudi nekaj 
pripadnikov policije ter večje število 
pripadnikov teroristične skupine. Za-
radi vsega naštetega se je IAPMC odlo-
čila sprejeti povabilo mesta Kumanovo 
in generalno skupščino organizirati pri 
njih, tudi z namenom podpreti priza-
devanja mestnih oblasti pri vzposta-
vitvi varnosti in miru ter zmanjšanju 

etničnih napetosti med prebivalci v 
mestu, ki šteje preko 150.000 prebival-
cev makedonske, albanske, srbske in 
romske narodnosti. Ob tej priložnosti 
so gostitelji na skupščino povabili tudi 
veleposlanico UNDP (razvojni pro-

gram OZN) Luiso Vinton, skupščina 
pa je sprejela tudi dve resoluciji: resolu-
cijo o trajnostnih razvojnih ciljih OZN, 
v kateri so podprli sprejetje globalne 
agende trajnostnih razvojnih ciljev, 
ki so jih v mesecu septembru podprli 
Združeni narodi na generalni skupšči-
ni v New Yorku ter resolucijo »Kuma-
novski apel«, v katerem IAPMC med 
drugim poziva mednarodno skupnost 
k pomoči mestom in lokalnim sku-
pnostim, ki so pri reševanju begunske 
problematike še posebej obremenjena, 
tako finančno kot tudi logistično. Oba 
dokumenta sta na vpogled tudi na sple-
tni strani IAPMC (www.iapmc.org).

Dušan Stojanovič
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25. generalna skupščina IAPMC

Zahteva po pomoči lokalnim 
skupnostim, ki sprejemajo begunce

Zasedanje 25. generalne skupščine IAPMC
(arhiv MO SG)

Z novim letom so v SB SG uspe-
šno zaključili evropski projekt 

'Združeni za zdravje' (United4He-
alth), pri katerem so sodelovali z 
Zdravstvenim domom Ravne na Ko-
roškem in ljubljanskim podjetjem 
MKS Elektronski sistemi, d. o. o.

Rezultate sicer mednarodnega pro-
jekta, pri katerem so s pomočjo so-
dobne telemetrične tehnologije spre-
mljali stanje bolnikov z nekaterimi 
kroničnimi boleznimi, so slovenski 
akterji javnosti predstavili na začet-
ku decembra. V en glas so zatrdili, da 
rezultati telemetričnega spremljanja 
pacientov z diabetesom in s kronič-
nim srčnim popuščanjem govorijo 
sami zase in da bodo z izvajanjem 
tovrstnih storitev nadaljevali tudi v 
prihodnje, med drugim tudi na željo 
uporabnikov, ki so bili nad projektom 
navdušeni.

Kljub empirično preverljivim do-
brobitim za bolnike pa jim na poti 
do dokončne uveljavitve e-zdravja v 
praksi manjka predvsem blagoslov 
nacionalnega financerja (ZZZS), s ka-
terim še niso uspeli doseči dogovora 
o kritju stroškov tovrstnih storitev v 
prihodnje. Po besedah Janeza Lavre-
ta, direktorja SB SG, bodo sredstva 
za izvajanje programa do nadaljnjega 
črpali iz lastnih rezerv, dolgoročno 

pa računajo na modrost in daljnovi-
dnost zdravstvene zavarovalnice.

O projektu
'Združeni za zdravje' je 10 milijonov 
EUR vreden mednarodni projekt na 
področju e-zdravja, ki ga je v okvi-
ru izvrševanja Digitalne agende za 
Evropo preko mehanizma ICT PSP 
50-% sofinancirala Evropska komi-
sija. V projekt, ki je okrog 16.000 
bolnikom iz devetih evropskih regij 
približal storitve zdravja na daljavo, 
je bilo vključenih 15 partnerjev, med 
njimi tudi SB SG in ZD Ravne kot 
edini sodelujoči zdravstveni ustanovi 
iz Slovenije.

Poleg raziskovanja možnosti upo-
rabe novih telemedicinskih storitev 
in njihove učinkovitosti pri kronič-
nih obolenjih je projekt zasledoval še 
številne druge cilje. Med njimi velja 
izpostaviti zlasti težnjo po povezova-
nju partnerjev iz EU za razvoj tele-
medicinskih storitev ter širitev le-teh 
v lokalnih okoljih.

Pomemben vidik projekta je bilo 
tudi opolnomočenje bolnikov samih 
in njihova večja vključitev v procese 
zdravljenja, saj meritve izvajajo sami 
na svojem domu. Poleg tega teleme-
dicinske metode omogočajo tudi 
natančnejše dolgoročno spremljanje 

njihovega stanja, pravočasne inter-
vencije v primeru poslabšanj, učin-
kovitejše doziranje zdravil na podlagi 
trajnega spremljanja učinkov, spre-
mljanje sodelovanja pacientov itd.

Slovenski del projekta, ki ga je vo-
dil mag. Stanislav Pušnik, direktor 
ZD Ravne, se je formalno začel janu-
arja 2013, pri čemer so z dejanskim 
telemedicinskim spremljanjem bol-
nikov pričeli v aprilu istega leta. Za 
tehnološko podporo projektu v Slo-
veniji je sicer skrbelo podjetje MKS iz 
Ljubljane, ki že ima izkušnje s podob-
nimi evropskimi projekti. Po bese-
dah direktorja SB SG Lavreta so želeli 
po vzoru nekaterih kolegov iz tujine k 
sodelovanju v projektu privabiti tudi 
večje igralce na slovenskem IT trgu, 
vendar ti za to niso kazali pretiranega 
zanimanja.

Telemedicina v praksi
Na Koroškem je bilo v projekt vklju-
čenih skoraj 600 pacientov s kronič-
nimi boleznimi, od tega 400 slad-
kornih bolnikov in 180 bolnikov s 
kroničnim srčnim popuščanjem. 
Povprečna starost udeležencev je 
znašala 68 let. Strokovno delo z di-
abetiki je usmerjala Metka Epšek - 
Lenart, vodja programa za bolnike s 
kroničnim srčnim popuščanjem pa je 
bila Cirila Slemenik - Pušnik.

Na obeh programih so za paciente 
najprej pripravili uvodno izobraževa-
nje, kjer so jih seznanili z merilnimi 
napravami in ostalo telemedicinsko 
opremo (vključno z mobilno aplika-
cijo), ki so jo uporabljali za prenos 
meritev v bazo podatkov. Oprema, ki 
so jo prejeli bolniki, se je razlikovala 
glede na obolenje oziroma spremlja-
ne indikatorje (teža, krvni tlak, srčni 
utrip, zasičenost krvi s kisikom, koli-
čina krvnega sladkorja itd.).

Velika prednost tovrstne obravna-
ve bolnikov je dejstvo, da jim ni po-
trebno zapustiti doma za pregled pri 
zdravniku. Njihovo zdravstveno sta-
nje vseskozi spremljajo v Centru za 
zdravje na daljavo CEZAR, ki deluje 
kot enota SB SG, v primeru poslabša-
nja zdravja pa bolniku pomagajo z na-
vodili za ukrepanje. Podatke o zdra-
vstvenem stanju kroničnih bolnikov 
prejmejo prek mobilnega omrežja, 

koordinatorica centra (zaposlena di-
plomirana medicinska sestra) pa se 
v primeru odstopanj izmerjenih vre-
dnosti poveže z bolnikom oz. zdrav-
nikom, če je to potrebno.

Odgovorni poudarjajo, da CEZAR 
ni bil zasnovan le za izvedbo tega 
evropskega projekta, pač pa z jasnim 
namenom, da SB SG razvije in imple-
mentira nove telemedicinske storitve, 
ki bodo bolnikom trajno na razpola-
go. V centru CEZAR želijo svoje de-
lovanje iz Koroške regije razširiti v 
širši slovenski prostor ter storitve po-
nujati tudi pacientom iz drugih regij. 
Prav tako ne skrivajo ambicij po ra-
zvoju novih telemedicinskih rešitev, 
ki bi pomagale tudi drugim skupi-
nam kroničnih bolnikov, npr. tistim s 
povišanim krvnim tlakom, povečano 
telesno težo, z obolenji ledvic, pacien-
tom po transplantaciji organov itd.

Vsesplošno zadovoljstvo 
med deležniki projekta

Analize projekta, ki so jih izdelali v 
SB SG, kažejo na izjemen potencial 
telemedicinskih metod pri zviševa-
nju kvalitete zdravljenja kroničnih 
bolnikov. Ugotovili so, da bi lahko na 
tak način v relativno kratkem času 
storili velike korake naprej, še pose-
bej pri pacientih, ki trenutno ne do-
segajo ciljnih vrednosti.

Dober primer so, denimo, ampu-
tacije udov kot posledica hudih oblik 
sladkorne bolezni, po številu katerih 
je Slovenija trenutno na samem vrhu 
držav OECD. Z dosledno vpeljavo e-
-zdravstvenih storitev na področju 
spremljanja bolnikov z diabetesom 
bi lahko v relativno kratkem času 
zmanjšali tveganje za amputacijo za 
kar polovico, s čimer bi z vrha te ne-
slavne lestvice prišli na njeno dno.

Navdušenje strokovnih delavcev 
v zdravstvu delijo tudi pacienti. An-
keta, ki so jo izvedli med njimi, je 
pokazala, da so s projektom izjemno 
zadovoljni in da si želijo nadaljevanja 
telemedicinskega spremljanja svojega 
zdravja. Dober pokazatelj zadovolj-
stva udeležencev je tudi večkrat iz-
ražena pripravljenost, da v primeru 
izostanka financiranja s strani ZZZS 
sami krijejo stroške.

S projektom je ogromno pridobila 
tudi bolnišnica. Izpolnjeni so bili vsi 
cilji, zaradi katerih je bila sprejeta od-
ločitev o sodelovanju. Po zaključku se 
lahko SB SG tako pohvali z dragoce-
nimi osvojenimi znanji ter vpeljanim 
procesom telemetričnega spremljanja 
pacientov, s čimer so vzpostavljeni 
nujni predpogoji za nadaljevanje to-
vrstne obravnave pacientov z diabe-

tesom oz. s srčnim popuščanjem tudi 
po zaključku projekta.

Z njegovo izvedbo sta postala SB 
SG in ZD Ravne prvi ustanovi z re-
dnim izvajanjem telemedicinskih 
storitev za diabetes in srčno popu-
ščanje v Sloveniji ter svojevrstna refe-
renčna centra za telemetrijo, ki bosta 
na tem področju orala ledino. Prido-
bila sta tudi referenco za sodelovanje 
v drugih evropskih projektih ter se 
uveljavila v mednarodnem prostoru. 
Na krilih tega uspeha je tako že pri-
spelo povabilo k sodelovanju pri po-
dobnem projektu.

Kot 50-% financer projekta je svoje 
zadovoljstvo izrazila tudi EU. Projekt 
je doživel predstavitev v Evropskem 
parlamentu, kjer je požel veliko odo-
bravanje, v januarju pa bo v Bruslju iz-
vedena še zaključna skupščina sodelu-
jočih partnerjev, po kateri bodo jasne 
tudi vse ostale dobrobiti projekta.

E-zdravje kot investicija, 
ne strošek zdravstvene 
blagajne
Edini akter, ki po odnosu sodeč nav-
dušenja nad telemdicino ne deli pov-
sem, je ZZZS, s katerim se bolnišnica 
še zmeraj ni uspela dogovoriti glede 
nadaljnjega financiranja e-zdra-
vstvenih programov za diabetike in 
bolnike s kroničnim srčnim popu-
ščanjem.

Kot zagotavlja Lavre, so odgovor-
nim na zavodu predočili vse dobro-
biti tovrstnih metod za bolnike, ven-
dar tam na to gledajo predvsem kot 
na strošek, ne pa kot na investicijo, 
ki se zaradi manjšega števila hospi-
talizacij, natančnejšega odmerjanja 
zdravil, manjšega števila izostankov 
svojcev z delovnega mesta in nena-
zadnje boljšega zdravja bolnikov več 
kot povrne.

Zavoljo tega je kronične bolnike 
in njihova združenja pozval, naj od 
pristojnih državnih organov jasno in 
glasno zahtevajo nadaljevanje financi-
ranja tovrstnih storitev ter tako uvelja-
vijo svoje pravice, ki izhajajo iz zdra-
vstvenega zavarovanja. V nasprotnem 
primeru je mogoče, da bo potrebno 
tovrstne programe ukiniti, s čimer 
bodo na slabšem prav pacienti.

Zaenkrat ukinitev sicer ni pred-
videna, bodo pa sodelovanje omejili 
zgolj na tiste kronične bolnike, ki 
niso dosegali ciljnih vrednosti – prav 
tem program najbolj koristi –, ter na 
vse ostale udeležence v projektu, ki 
bodo posebej izrazili željo po nada-
ljevanju telemedicinskega spremlja-
nja svojega zdravja.

Aljaž Kitak

Splošna bolnišnica Slovenj Gradec

Zdravje na daljavo 
vse bližje koroškim bolnikom

Strokovno delo z bolniki sta v vlogi vodij telemedicinskih programov za diabetes in 
kronično srčno popuščanje predstavili Metka Epšek-Lenart (levo) in Cirila Slemenik-Pušnik.

Od leve: Andrzej Pietrasik, predsednik IAPMC, veleposlanica UNDP Luisa Vinton, 
župan Kumanova Zoran Damjanovski in podžupan Slovenj Gradca Janez Potočnik
(arhiv MOSG)
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Okvirna širitev poko-
pališča se je začela iz-

vajati v letu 2014 za najbolj pogoste 
vrste pokopov: enojne kombinirane 
grobove, žarne grobove in dvojne 
grobove. V naslednji fazi širitve so 
predvideni posegi širitve pokopali-
šča še z drugimi oblikami pokopov: 
otroški grobovi, anonimni grobovi 
in raztros pepela. Širitve ostalih 
oblik pokopov so predvidene v na-
slednjih fazah.

Osnovno izhodišče širitve pokopa-
lišča je, da iz klasičnega mestnega 
pokopališča s posto-pnim prehaja-
njem le-to preide v zelene površine 

na severovzhodni strani; iz umirje-
nega prostora pokopališča se prostor 
pokopališča potopi v naravni prostor, 
naravno krajino, v notranji mir. Iz 
tega razloga se tudi celotna razvr-
stitev pokopališča stopnjuje od kla-
sičnega načina pokopov do zelenih 
parkovnih površin.

Obstoječa lokacija pokopališča 
je razdeljena po oseh, ki so osnovna 
komunikacija, po kateri se gibljemo. 
Linije dreves dosledno sledijo osem 
in jih na tak način še poudarjajo.

Razlikujemo primarne, sekundar-
ne in notranje komunikacijske osi, 
ki povezujejo obstoječe pokopališče 
z novim delom ter se navezujejo na 

zunanji prostor. Od obstoječega po-
kopališča se osnovne komunikacij-
ske osi podaljšajo na novo zgrajeno 
pokopališče; to so sekundarne poti. 
Naloga zelenih površin je členitev 
posameznih grobnih polj. Zelene 
površine se pojavljajo v treh oblikah, 
kot drevesa, strižene žive meje ter 
travnate površine.

Vizualne točke – arheološko na-
selje Colatio, grad Pankracij in Uršlja 
gora – ustvarjajo osnovne povezave in 
komunikacije znotraj in zunaj poko-
pališča: pot od poslovilnega prostora 
kot zadnje poti do mesta zadnjega 
počitka poteka v osi Uršlje gore. Os 
poteka do osrednjega prostora nove-

ga dela pokopališča. Naravna ločnica 
med starim in novim pokopališčem 
je os Colatio. V namišljeni osi poteka 

primarna povezava in nov drevored. 
Na osi cerkva Pankracija in Rade-
gunde se pojavljajo novi objekti – v 
našem primeru kapelica – kostnica 
in Pomnik padlim. 

Poslovilni prostor postane pokrita 
dvorana in se s sedanje lokacije seli 
na južno stran pos-lovilne vežice. Po-
slovilni prostor je obrnjen proti Uršlji 
gori. Tako se pokojnik še zadnjič po-
slavlja od tega sveta, obrnjen k materi 
naravi. Ob južnem vhodu na poko-
pališče, ki je pretežno namenjenem 
avtomobilskemu dostopu, ustvarimo 
servisne prostore.

Na osi vzhod–zahod je predvidena 
vodna pot kot nosilec primarne ideje 
celotnega pokopališča – duhovne-
ga življenja. Vodo kot simbol lahko 
skrčimo na tri osnovne prevladujoče 
teme: vir življenja, sredstvo očiščeva-
nja in središče obnavljanja. Namen 
vodne poti je namigovanje na vrelec 
žive vode (fons vivus) – večni izvir 
naše biti. Vodna os se preko poslo-
vilnega prostora spušča po svoji poti 
proti Suhodolnici in naj bi predsta-
vljala življenjski tok, naše očiščenje, 
našo minljivost in kot vsaka voda se 
tudi ta voda miselno »potopi« v Su-
hodolnico. 

Znotraj te zasnove je predvidena 
še umestitev mostu – brvi čez Suho-
dolnico, ki bi služila ne samo poko-
pališču, temveč tudi povezavi obiska-
nih prostorov v bližini Suhodolnice 
(Stari trg, pokopališče, sprehajalna 
obvodna pot). 

Predvidena je brv dolžine oko-
li 18,25 m in širine 3,6 m. Ograja in 
pohodna površina je v osnovi pred-
videna kot lesena z vertikalnimi 
poudarki. Na vsaki strani brvi je v 
osrednjem delu, kjer je locirana klop, 
predvidena manjša optična razširi-
tev. Na tem delu je predvidena tudi 
višja ograja. 

Edi Koraca, udia

Izgradnja lesene brvi
Nova ureditev in širitev pokopališča Slovenj Gradec

 

 

Mestna občina Slovenj Gradec 
je zaključila z obnovo amfi-

teatra pri Tretji osnovni šoli Slo-
venj Gradec. Vrednost investicije 
je znašala 20.000 evrov. 

Amfiteater je, poleg Franca Mezner-
ja, zasnoval arhitekt Marijan Gna-

muš, Slovenjgradčan, ki sicer živi 
v Ljubljani. V njem je bil prvotno 
pritrjen kip, ki so ga sedaj po nekaj 
letih vrnili na njegovo mesto. Gre za 
skulpturo Ivana Sabolića 'Počitek' iz 
leta 1948, ki je med drugimi krasi-
la park skulptur oz. Gaj svobode na 
Štibuhu. 

Ideja o stalni razstavi plastik na pro-
stem se je porodila ob razstavi Mir 75 
– 30 OZN. Organizacijski odbor raz-
stave je razvil zamisel, da bi večja ki-
parska dela, ki bi jih poklonili držav-
niki, države ali umetniki, razstavili 
na prostem. Za podporo so zaprosili 
takratnega predsednika Jugoslavije 
Josipa Broza Tita. Ta je iz svoje zbir-
ke izbral Sabolićevo plastiko Počitek, 
ki je bila prvo kiparsko delo v parku. 
Darilo so odkrili na dan Združenih 
narodov leta 1974, skulptura, ki je 
bila pred leti zaradi varnosti uma-
knjena v Koroško galerijo likovnih 
umetnosti, pa je zdaj ponovno na 
svojem mestu.

Obnova amfiteatra na Štibuhu 
se je pričela v mesecu septembru in 
je bila končana v dobrem mesecu 
dni. Zajemala je zamenjavo globin-
sko impregniranih lesenih palisad, 
ki so sedaj dodatno drenažirane, 
medsebojno povezane z nerjave-
čim spojnim materialom in ovite z 
gumbasto folijo. Prav tako so pre-
novili tlake na stezah med palisa-
dami in armiranobetonsko ploščad 
znotraj amfiteatra. Spomladi, ko 
bodo temperature primernejše, 
bodo z zatravitvijo dokončno ure-
dili še brežine. (MM)Amfiteater na Štibuhu 

Ponovno na ogled tudi 
Sabolićeva skulptura Počitek

Obnova amfiteatra pri Tretji OŠ SG

Mestna občina Slovenj Gradec 
in JKP Komunala Slovenj 

Gradec sta 20. 7. 2015 z Vlado Repu-
blike Slovenije na podlagi sprejetega 
Zakona o pogojih za izvedbo ukre-
pa odpusta dolgov podpisali Spora-
zum o izvedbi odpusta dolgov.

Na podlagi omenjenega spora-
zuma je bila MO SG tako pristojna 
za reševanje vlog vlagateljev, ki so se 
nanašale na odpust dolga iz naslova 
najemnine neprofitnega stanovanja, 
komunalnega prispevka in nadome-
stila za uporabo stavbnega zemljišča. 
V zvezi s tem je občanke in občane še 
posebej obvestila, da se pri odpustu 
dolga iz naslova najemnine neprofi-
tnega stanovanja, komunalnega pri-
spevka in nadomestila za uporabo 
stavbnega zemljišča plača dohodnina, 
ker za navedene obveznosti po Zako-
nu o pogojih za izvedbo ukrepa od-
pusta dolgov ne velja posebna davčna 
obravnava. Odpust dolga, ki ni izrec-
no opredeljen v predmetnem zakonu, 
se v skladu z Zakonom o dohodnini 

šteje kot drug dohodek, katerega mo-
rajo občanke oziroma občani kot za-
vezanci za plačilo dohodnine navesti 
v napovedi dohodnine.

Na Mestni občini Slovenj Gradec 
smo vse prispele vloge vlagateljev, 
ki so se nanašale na odpust dolga 
iz naslova najemnine neprofitne-
ga stanovanja, komunalnega pri-
spevka in nadomestila za uporabo 
stavbnega zemljišča, preverili in 
ugotovili, da vloge treh vlagateljev 
ustrezajo kriterijem za odpust dol-
ga, skupni odprti dolg za vse tri vla-
gatelje pa znaša 12.249,60 EUR.

Občinskemu svetu Mestne občine 
Slovenj Gradec smo tako predlagali, 
da na svoji 13. redni seji, ki je potekala 
16. 12. 2015, sprejme sklep, da se na 
področju odprtih dolgov za najemni-
ne neprofitnih stanovanj za obdobje 
do 31. 12. 2013 upravičenim vlaga-
teljem odpiše dolg v celotni višini 
12.249,60 EUR, pri čemer so svétnice 
in svétniki naš predlog tudi podprli.

Mag. Mateja Tajnšek

Dolg odpustili trem prosilcem

Odpust dolgov na področju plačil 
najemnin za neprofitna stanovanja
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Z bolečino v srcu smo se 
30. novembra poslovili 

od občana, ki se je v zgodovino na-
šega mesta vpisal s krepkimi in po-
membnimi črkami, za kar mu je lo-
kalna skupnost podelila naziv častni 
občan. Gospod Otmar Sekavčnik je v 
svojem 92. letu starosti za vedno zati-
snil oči v četrtek, 26. novembra 2015. 

Nisi se izgubil kot zven
v tihoto, nisi odšel v nič in pozabo;
po tebi merim stvarem pomen
in tvojo pesem skušam peti za tabo. 
(T. Pavček)

Otmar Sekavčnik se je rodil 28. ok-
tobra 1924 v Starem trgu pri Slovenj 
Gradcu v petčlanski družini Matil-
de in Franca Sekavčnika. Osnovno 
šolo in nižjo gimnazijo je končal v 
Slovenj Gradcu. Trgovsko šolo je za-
ključil v Ljubljani leta 1940, na sre-
dnji ekonomski šoli pa je diplomiral 
po vojni v Mariboru. Polnega zagona 
in življenjskih načrtov je presenetila 

vojna. Z Osvobodilno fronto je pri-
čel sodelovati proti koncu leta 1942. 
Konec pomladi 1944 je dobil poziv, 
da se mora javiti nemški organizaci-
ji TOT na obvezno fizično delo. Ker 
je imel vzpostavljene veze z osvobo-
dilnim gibanjem že prej, mu ni bilo 
težko preiti bloka ob žici okupirane 
Ljubljane. Tako je, od aktivista OF 
na terenu, stopil v partizanske vr-
ste, v zaščitno četo VII. korpusa. V 
eni od hajk v bližini Kočevja je bil 
ranjen in ujet ter deportiran v eno 
najbolj zloglasnih nacističnih tabo-
rišč Mauthausen. 

Vse od konca druge vojne, ko se 
je še čisto mlad, bolan in izmučen, 
z neizbrisno človeško travmo vojne 
morije in nacističnega taborišča Ma-
uthausen vrnil v domači kraj, pa do 
zrele starosti je bilo življenje gospoda 
Ota podrejeno učenju, delu in druž-
beni angažiranosti. Najprej učenju, 
saj mu je vojna odvzela tudi najstni-
ška leta šolanja, nato pa se je že kma-
lu, kljub mladim letom in pomanj-
kanju izkušenj, spoprijel z raznimi 
nalogami v občini in okraju. Takšni 
so bili časi, mi je pripovedoval sam, 
kadar sem ga obiskal v domu staro-
stnikov. Žal preredko. Vesel je bil teh 
pogovorov in jaz sem rad poslušal 
njegovo pripovedovanje o tem, ka-
kšni so bili začetki, kako je najprej 
skupaj z delavci uspel rešiti Tovarno 
usnja likvidacije ter nato iz te ob-
robne delavnice narediti pomembno 
podjetje in zametek industrijskega 
razvoja v Slovenj Gradcu. 

V mnogih pogledih se je že tedaj 
ubadal s težavami, s katerimi se ve-
čina gospodarstvenikov ubada še 
danes. Prestrukturiranje, raciona-
lizacija in odpiranje v svet. Cilje je 
dosegel, saj je bil dober motivator 
in izjemno aktiven na vseh podro-
čjih družbenega življenja. V izjemno 
pestrem naboru vlog v življenju go-
spoda Ota so med pomembnejšimi 

funkcija predsednika občine, po-
slanca v skupščini RS, bil je član 
mnogih upravnih odborov in vod-
stveni funkcionar, požrtvovalen in 
predan član mnogih organizacij.

Gospod Otmar Sekavčnik je s 
svojim delom na političnem, pred-
vsem pa gospodarskem področju v 
obdobju po 2. svetovni vojni, pa vse 
do konca 70. let, nedvomno neizbri-
sno zaznamoval razvoj ter izdatno 
prispeval k dvigu ugleda občine in 
njenega gospodarstva. Poznali smo 
ga po vizionarstvu, pogumu in neu-
morni energiji, ki je v naši občini pu-
stila pomembne sledi, hkrati pa tudi 
zastavila nove smeri v gospodarskem 
razvoju. S svojim zgledom je vedno 
vodil mlajše generacije in jim pred-
stavljal vzor kot gospodarstvenik, 
ki je bil sposoben v podobno težkih 
razmerah, kot jih doživljamo danes, 
s svojo ustvarjalnostjo in z odločno-
stjo biti uspešen in tudi priljubljen v 
svoji sredini. V mislih nam bo naš 
Oto ostal kot vesten, predan in za-
gnan sodelavec, dober prijatelj vsem, 
ki so mu bili blizu, ter predvsem kot 
človek, ki je svoje delo in življenje v 
največji meri posvečal okolju, v kate-
rem je ustvarjal in deloval. Prav zara-
di tega je njegovo slovo še toliko težje 
in odhod še toliko bolj boleč.

Za svoje delovanje in pomemben 
prispevek v lokalni skupnosti in šir-
še je gospod Otmar Sekavčnik prejel 
tudi mnoga družbena priznanja, ki 
so mu veliko pomenila, pa vendar 
sem imel občutek, da mu nobeno, še 
tako pomembno priznanje ni pome-
nilo toliko kot ravno najvišje odličje 
domače skupnosti, rodnega Slovenj 
Gradca, naziv častni občan. Z veliko 
ganjenostjo in s ponosom je sprejel to 
zahvalo za svoje življenjsko delo.

Ni konec, ko nekdo odide. Kot 
ni sam po sebi začetek, ko se nekdo 
rodi. Če življenja ne osmislimo in če 
mu ne damo poudarka in pomena, 
ni nujno bogato in aktivno. A Otovo 
življenje je bilo prav takšno: bogato, 
aktivno in predvsem predano pravim 
ciljem. Ves čas, tudi v zadnjih letih 
življenja, aktiven in iskriv se je v 92. 
letu starosti, v četrtek, 26. novembra, 
podal k zasluženemu počitku. 

Ohranili ga bomo v neizbrisnem 
spominu. Andrej Čas, 

župan MO SG

Častnemu občanu 
Otmarju Sekavčniku

V slovo Mestna občina Slovenj Gradec

V sredo, 2. decembra 2015, je župan 
Mestne občine Slovenj Gradec, An-
drej Čas, v prostorih uprave MOSG, 
priredil sprejem za vse prostovoljke 
in prostovoljce, ki so sodelovali pri 
sanaciji Partizanskega doma v času, 
ko je MOSG Republiki Sloveniji 
ponudila možnost nastanitve pre-
bežnikov in prosilcev za azil. Par-
tizanski dom, ki je trenutno brez 
najemnika, so prostovoljci očistili, 
uredili ter bivanjsko usposobili za 
sprejem stanovalcev v izjemno hi-
trem času ter z minimalnim finanč-
nim vložkom. Prostovoljke in pro-
stovoljci, občanke in občani, tudi 
članice in člani društev, so po na-

vodilih župana in občinskih služb, 
Civilne zaščite, Rdečega križa ter 
ob izdatnem osebnem angažmaju 
občinskega svetnika Borisa Raja, 
ki je koordiniral delo prostovoljcev, 
objekt uredile in sanirale tako, da je 
sedaj sposoben sprejeti večje število 
oseb, zaradi česar bo poslej ponov-
no uporaben tudi za organizacijo 
šole v naravi in za podobne name-
ne. Župan se je vsem udeleženim 
na sprejemu zahvalil za požrtvoval-
nost in pohvalil njihovo pripravlje-
nost priskočiti na pomoč v dobrobit 
lokalni skupnosti, podelil pa jim je 
tudi priložnostna spominska dari-
la. (DS) 

Županova zahvala prostovoljcem

Mestna občina Slovenj Gradec je 
pri pripravi dokumenta Traj-

nostna urbana strategija (TUS) ak-
tivno vključila tudi občanke in ob-
čane. Nagrada za sodelovanje je bilo 
atraktivno kolo znamke Woodster. 

Dokument TUS analizira oz. opre-
deljuje specifične družbene, gospo-
darske, okoljske in s tem povezane 
prostorske izzive mesta ter predvidene 
aktivnosti za reševanje opredeljenih 
izzivov. Ker so na MO Slovenj Gradec 
želeli, da je priprava strategije skupen 
projekt, v katerem lahko vsi, ki v ob-
čini živijo, prispevajo k nadaljnjemu 
razvoju mesta, so ponudili različne 
možnosti sodelovanja.

Ena od možnosti je bilo tudi sode-
lovanje v anketi o prostorskih in pro-
metnih izzivih mesta, ki je bila izvede-
na med 19. 6. in 5. 7. 2015, v njej pa je 
bilo zajetih 21 % prebivalcev. Vsi an-
ketiranci so lahko sodelovali v nagra-
dnem žrebanju, sreča pri žrebu nagra-
de, ročno izdelanega lesenega kolesa 
znamke Woodster, pa se je nasmehnila 
Ceciliji Kresnik. »Mlada anketarka me 

je obiskala na domu. Menim, da je bila 
anketa dobra, podala sem kar nekaj 
svojih predlogov in mnenj in imela 
srečo pri žrebu,« je povedala Kresniko-
va, ki je nagrado prejela iz rok župana 
Andreja Časa, in sicer 30. novembra v 
prostorih MO Slovenj Gradec. Doda-
la je še, da je bila zelo presenečena in 
vesela, ko je izvedela, da je leseno kolo, 
ki ga izdeluje Slovenec Iztok Mohorič, 
njeno. »Že prej sem kolo videla na tele-
viziji in internetu in se mi zdi res zelo 
zanimivo, prava atrakcija.« Na vpraša-
nje, kaj meni o tem, da lahko tudi ob-
čanke in občani sodelujejo pri urejanju 
mesta in okolice, je dejala, da je dobro, 
če lahko posameznik izrazi svoje mne-
nje in seveda če ga tudi upoštevajo. 
»Tovrstnih anket bi bilo lahko še več, 
sicer pa menim, da je dobro, če lahko 
posameznik poda svoje predloge.« 

Rezultate ankete si lahko ogle-
date na spletni strani MO Slovenj 
Gradec (http://www.slovenjgradec.
si/novice/zakljucena-anketa-ubra-
nost-bivanja.html).

Maja Martinc

Nagrajenka prevzela kolo Woodster

Anketa ob projektu Trajnostna 
urbana strategija

Otmar Sekavčnik

Na pobudo KD REPS in v do-
govoru s poveljnikom štaba 

CZ MO Slovenj Gradec Marijanom 
Klemencem sta se 4. 12. 2015 osnov-
nošolcem OŠ Šmartno pri Slovenj 
Gradcu predstavili društvi KD 
REPS in SLO-CANIS. 

Kinološko društvo za reševalne pse 
(KD REPS) je po svojem namenu 
tudi priložnostna podporna enota v 
občinskem štabu CZ Slovenj Gradec 
v primeru naravnih in drugih nesreč 
ter zelo dobrodošel člen v verigi sil za 
zaščito, reševanje in pomoč. »Otro-
ci so lahko spoznali, kako težko in 

zahtevno je delo reševalnega psa, saj 
s pomočjo svojega odlično razvitega 
voha pomaga pri iskanju pogrešanih 
oseb. Kako to poteka, kakšen pes je 
primeren za reševalca, kako išče, smo 
otrokom prikazali najprej s kratkima 
predstavitvenima filmoma, potem 
pa še praktično v šolski telovadnici. 
Skrite (pogrešane) otroke je franco-
ska ovčarka Gejša z veliko vnemo 
in veseljem poiskala ter nakazala z 
gromkim laježem. Otroci so tako 
spoznali pravilno ravnanje ob more-
bitni izgubi, katero številko poklica-
ti v sili, kam iti oz. kdaj počakati na 
mestu ter kako se vsaj malo zaščititi 

pred vremenskimi vplivi. Poudarili 
smo tudi prijaznost reševalnih psov 
do ljudi in da se njihovega laježa, ki 
vodniku pomeni znak o najdbi po-
grešanega, ni potrebno bati.

Ukvarjamo se tudi s šolanjem 
psov pomočnikov za slepe in gibal-
no ovirane osebe. Njihov poklic je 
zelo odgovoren, zahteven in so dra-
gocena pomoč svojim uporabnikom. 
Kako lahko pomagajo, sta po ogledu 
kratkega filma pokazala še Gejša s 
pobiranjem raznih predmetov in 
labradorec Frodo z vodenjem »slepe-
ga« fanta po telovadnici in izogiba-
njem živim in neživim oviram.

Otroci so napeto poslušali in z 
zanimanjem opazovali prikaze. Med 
številnimi, ki so želeli sodelovati v 
predstavitvi, smo izbrali nekaj učen-
cev, da so na lastni koži izkusili, 
kako je živeti v temi in biti odvisen 
od drugih ter kako zelo zveča samo-
stojnost in neodvisnost ustrezno iz-
šolan pes.

Čas, namenjen druženju, je kar 
prehitro minil in otroke je bilo kar 
težko odtegniti od božanja psov ter 
zaključiti s številnimi vprašanji.

Menimo, da je bil obisk koristen, 
saj smo mladim glavicam na prije-
ten, poučen in zabaven način še malo 
razširili obzorja ter jih seznanili z 
drugačnostjo in s čudovitimi pasjimi 
sposobnostmi, ki jih s takim vese-
ljem podarjajo človeku,« je v svojem 
poročilu zapisala Alenka Galun iz 
Maribora.

Marijan Klemenc

Kako zelo so koristni reševalni psi
Prikaz učencem OŠ Šmartno

Cecilija Kresnik prejema nagrado – leseno kolo Woodster bike. 
(foto Dušan Stojanovič)
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V letu 2008 je bila v Ko-
roški galeriji likov-

nih umetnosti v Slovenj Gradcu 
večmedijska razstava prof. dr. Jožefa 
Muhoviča z naslovom Iz oči v oči s 
prezenco in med razstavljenimi deli 
je bila tudi skulptura Memento. Že 
v času trajanja razstave je bila dana 
pobuda, da bi skulptura ostala v Slo-
venj Gradcu, vendar se je to zgodilo 
šele leta 2012, ko jo je Mestna občina 
odkupila. »Prvotna lokacija za njeno 
postavitev je bila zamišljena na pod-
lagi izdelane idejne zasnove 'zelena 
površina' v parku ob bolnišnici, a 

ker tam MO SG ni lastnica zemlji-
šča in ker s strani Splošne bolnišnice 
Slovenj Gradec v treh letih ni bilo 
mogoče pridobiti služnostne pravi-
ce, smo našli novo lokacijo v parku 
za upravno enoto, kjer je nekoč stal 
spomenik padlim v vojni za Slove-
nijo. Slednji je bil premeščen v Park 
herojev pred gimnazijo,« je povedal 
Boštjan Temniker iz MO SG. 

Jožef Muhovič je študiral slikar-
stvo, umetniško grafiko, likovno te-
orijo in filozofijo na univerzi v Lju-
bljani, nato še v tujini. Na Akademiji 
za likovno umetnost in oblikovanje 

v Ljubljani kot redni profesor pre-
dava likovno teorijo. Skulpturo, ki 
je zdaj končno našla pot med ljudi, 
je umetnik ustvarjal v letih 1993 in 
1994 in je tridelna skulptura iz va-
ljanega železa, sestavljena iz treh 
železnih reliefov, poimenovana Me-
mento. Avtor je o njej povedal, da je 
bila od nekdaj namenjena ljudem, 
vendar dolgo časa ni uspela stati v 
urbanem prostoru. 

Memento je skulptura v in o času, 
ki vpije: »Človek, ki greš mimo, spo-
mni se! Na kaj?« »Lahko bi rekel, da je 
to zavest o materiji, ki traja, o času, ki 
nam vsem teče, in o človeku, ki skuša 
tako v materiji kot v času puščati po-
menljive in trajnejše sledove. Vsako 
umetniško delo skuša transcendirati 
čas, v katerem je nastalo, čeprav mu 
po drugi strani udarja takt njego-
va materialna osnova, ker traja tako 
dolgo, dokler ta osnova je. V zvezi z 
mojo skulpturo lahko rečemo, da bo 
preživela, če bi jo pustili pri miru, 
veliko generacij, ker je proces razpa-
danja temu primerno počasen,« je o 
svoji stvaritvi, ki od 3. decembra da-
lje krasi park pri stavbi Upravne eno-
te Slovenj Gradec, razložil umetnik 
prof. dr. Muhovič. 

Ajda Prislan

Memento Jožefa Muhoviča
Nova skulptura v parku pri upravni enoti

Na območju MO SG smo v de-
cembru zaključili pet investi-

cij s področja cestne in komunalne 
infrastrukture. Skupna vrednost 
investicij je znašala 366.550 €.

Cesta šola Razbor–Prevolnik 
(I. faza)

Izvedena so bila gradbena dela na 800 
metrov dolgem odseku, uredilo se je 
tudi odvodnjavanje in nasutje tam-
pona. V letu 2016 je planirana izved-
ba asfaltne prevleke ceste. Vrednost 
investicije je znašala 54.000 €.

Cesta Graška Gora–
Dobravski kot (I. faza) 

Na omenjenem odseku ceste je bilo 
izvedenih 800 metrov gradbenih del, 
uredilo se je tudi odvodnjavanje in 
nasutje tampona. V naslednjem letu 
lahko krajani pričakujejo še izvedbo 
asfaltnih del. Vrednost investicije je 
znašala 50.000 €.

Naselje Pameče (I. faza) 

Izvedena je bila rekonstrukcija lokalnih 
cest v naselju Pameče v skupni dolži-
ni 410 metrov. Na odsekih, kjer je bilo 
potrebno, se je na novo uredilo odvo-
dnjavanje cest. Hkrati je bil zamenjan 
del vodovodnega in kanalizacijskega 

omrežja. Vrednost investicije je znašala 
100.000 €.

Rekonstrukcija lokalne ceste v Pamečah 
(foto Maja Šuler)

Vodovod Suhi Dol 
Izvedena je bila zamenjava vodovo-
dnega omrežja v Suhem Dolu v sku-
pni dolžini 950 metrov. Vrednost in-
vesticije je znašala 129.000 €. 

Izgradnja vodovoda v Suhem Dolu 
(foto Maja Šuler)

KOMUNALA 
SLOVENJ GRADEC

Kanalizacija Ozare s 
črpališčem

V naselju Ozare sta bili izvede-
ni izgradnja fekalne kanalizacije v 
dolžini 370 metrov in povezava na 
obstoječo kanalizacijo preko črpa-
lišča. Vrednost investicije je znašala 
33.550 €.

Teja Račnik

Izvedba gradbenega izkopa za kanali-
zacijo Ozare 
(foto Boris Uršej) 

Izvedene investicije na področju 
cestne in komunalne infrastrukture

Komunala Slovenj Gradec

Komunala Slovenj Gradec opravlja 
svetovanje ter vgradnjo in servis 

malih komunalnih čistilnih naprav. 

Okoljevarstvena zakonodaja zahteva, 
da si morajo lastniki stavb z obstoječi-
mi greznicami, ki so na območjih, kjer 
ni predvidena izgradnja javne kanali-
zacije, zagotoviti čiščenje komunalne 
odpadne vode v malih komunalnih 
čistilnih napravah (MKČN), za novo-
gradnje pa velja, da morajo projektanti 
v projektni dokumentaciji predvideti 
izgradnjo MKČN. Na trgu je vedno več 
ponudnikov z različno kvaliteto čistil-

nih naprav, zato občanom svetujemo, 
da se pred nakupom le-te posvetujejo 
s strokovno službo Komunale Slovenj 
Gradec, ki v okviru enote Gradnje, 
vzdrževanje in servis (GVS) opravlja 
vgradnjo, servis ter vzdrževanje treh 
tipov MKČN, za katere smo mnenja, 
da delujejo dobro. Pred nakupom in 
vgradnjo MKČN občanom tudi pri-
poročamo, da na Komunali preverijo, 
ali je na njihovem območju predvidena 
izgradnja javne kanalizacije in kdaj, ter 
se šele nato odločijo za nakup. 

Teja Račnik

MKČN, ki jih vgrajuje Komunala Slovenj 
Gradec. 
(foto Dejan Požgan)

Vgradnja malih komunalnih čistilnih naprav

Javna razgrnitev osnutka Odloka 
o razglasitvi kulturnih spome-

nikov lokalnega pomena bo v avli 
občinske uprave od 1. 1. 2016 dalje, 
javna obravnava pa bo v prostorih 
Mladinskega kulturnega centra 
Slovenj Gradec na Ozarah 20. 1. 
2016. ob 17. uri. Na Mestni občini 
bodo sprejemali tudi pripombe in 
predloge lastnikov nepremičnin. 

Mestna občina Slovenj Gradec pri-
pravlja na podlagi strokovne pod-
lage Zavoda za varstvo kulturne 
dediščine, OE Maribor Odlok o 
razglasitvi kulturnih spomenikov 
lokalnega pomena na območju Me-
stne občine Slovenj Gradec. Ta bo 
nadomestil veljaven Odlok o razgla-
sitvi nepremičnih kulturnih in zgo-
dovinskih spomenikov na območju 
Občine Slovenj Gradec. 

Na podlagi 12. člena Zakona o 
varstvu kulturne dediščine (Uradni 
list RS, št. 16/08 in 123/08) vse la-
stnike parcel, na katerih so eviden-
tirani kulturni spomeniki, obvešča-
jo, da bo javna razgrnitev osnutka 
Odloka o razglasitvi kulturnih spo-
menikov lokalnega pomena na ob-
močju MO SG od 1. 1. 2016 do 20. 

2. 2016 v avli Mestne občine Slovenj 
Gradec na Šolski ulici 5. Ogled je 
možen v delovnem času uprave: v 
ponedeljek, torek in četrtek od 8.00 
do 15. ure, v sredo od 8.00 do 17. 
ure, v petek od 8.00 do 13. ure. 

Istočasno bo v okviru javne raz-
grnitve organizirana tudi javna 
obravnava, ki bo v prostorih Mla-
dinskega kulturnega centra Slovenj 
Gradec, Ozare 18, v sredo, 20. 1. 
2016, ob 17. uri. Na javni obravnavi 
bodo predstavljeni razlogi za raz-
glasitev, osnutek akta o razglasitvi 
in kartografska dokumentacija.

Mnenja oziroma pripombe in 
predloge lastnikov nepremičnin, 
ki so zajeti v odlok o nameravani 
razglasitvi kulturnih spomenikov 
lokalnega pomena, bodo sprejemali 
od 1. januarja 2016 do vključno 20. 
februarja 2016, in sicer: pisno na na-
slov Mestna občina Slovenj Gradec, 
Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, 
po e-pošti na naslov info@slovenj-
gradec.si s pripisom »Javna razgr-
nitev osnutka Odloka o razglasitvi 
kulturnih spomenikov lokalnega 
pomena na območju Mestne občine 
Slovenj Gradec« ali ustno na zapi-
snik. (AP)

Možno se je seznaniti z osnutkom odloka o 
razglasitvi nekaterih kulturnih spomenikov

Iz uprave Mestne občine sporočajo 

Železnikarjeva nagrada se podeli 
za aktivno delovanje in izjemne 

uspehe ter dosežke večletnega dela, 
ki jih doseže posameznik, skupina 
ali organizacija s strokovnim in/ali 
organizacijskim delovanjem na po-
dročju športa, ki pomenijo pomem-
ben prispevek k razvoju športa, 
ugledu in uveljavljanju občine. 

Železnikarjeva plaketa se podeli 
posameznikom, skupini ali organi-
zaciji, ki deluje na območju MO SG, 

kot priznanje za dosežene športne re-
zultate, uspešno organizacijsko in/ali 
strokovno delo na področju športa.

Predloge je potrebo poslati naj-
kasneje do torka, 9. februarja 2016, 
na naslov: Mestna občina Slovenj 
Gradec, Šolska ulica 5, Komisija za 
podelitev Železnikarjevih priznanj 
pri Občinskem svetu Mestne občine 
Slovenj Gradec. 

Komisija za podelitev 
Železnikarjevih priznanj

Javni razpis za leto 2015 za Železnikarjevo 
nagrado in Železnikarjeve plakete

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja

(foto Tomaž Osojnik) 
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Konec koledarskega leta 
smo navajeni delati ra-

čune pod črto, še posebej v sferi pod-
jetništva, kjer je natančno spremljanje 
poslovnih kazalnikov in učenje iz pre-
teklih izkušenj eksistencialna nuja.

Kaj kaže 'zaključni račun' Podjetni-
škega centra Slovenj Gradec (PC SG) 
v preteklem letu, smo se pogovarjali z 
njegovo direktorico Katarino Žagar, 
dobro poznavalko podjetniškega sek-
torja v občini, ki je nekoliko povzela 
pestro celoletno dogajanje na podro-
čjih svojega delovanja. Ponudila nam 
je tudi vpogled v aktivnosti centra, ki 
še naprej ostaja eden osrednjih gra-
dnikov podpornega okolja za razvoj 
občinskega podjetništva. To dokazu-
je tudi statistika koriščenja njegovih 
storitev s strani uporabnikov, za ka-
tere je center opravili preko 800 po-
slovnih svetovanj.

Po čem si boste v PC SG zapomnili 
leto 2015? Kako bi ga ocenili takole 
'čez palec'?

Za nami je uspešno leto – tako z vse-
binskega kot tudi s finančnega vidika. 
V letu 2014 nam je dosti energije po-
bralo zaključevanje velikega evrop-
skega projekta DUO Kunsthandwerk, 
pri katerem smo bili vodilni partner, a 
smo konec 2014 po letu in pol le doča-
kali zadnje izplačilo težko pričakova-
nih evropskih sredstev. Letošnje leto 
pa je bilo zopet 'normalno' urejeno s 
strani spodbud SPIRIT Slovenija za 
delovanje VEM točk, četudi žal še ni 
bilo razpisov EU za projekte, pri kate-
rih smo bili v preteklih letih uspešni. 
Dosegli (in presegli) smo načrtovano 
– z vidika števila opravljenih informi-
ranj in svetovanj, registracijskih po-
stopov, usposabljanj in izobraževanj 
ter drugih podpornih storitev, ki jih 
nudimo uporabnikom. Vesela sem, da 
tudi letošnja opravljena anketa med 
našimi uporabniki kaže, da so z naši-
mi storitvami zadovoljni. 

Kako ocenjujete uspešnost državnih 
spodbud podjetništvu? Kako se te 
odražajo na gospodarski aktivnosti 
v občini v smislu nastanka novih po-
slovnih subjektov?

Državnih spodbud podjetništvu je 
bilo letos manj, tudi zaradi priprav 
na koriščenje sredstev nove finančne 
perspektive 2014–2020, iz katere še 
ni bilo nekih novih razpisov. Sloven-
ski podjetniški sklad je kot osrednja 
finančna institucija za podporo pod-
jetjem pri njihovem dostopu do sred-
stev na finančnem trgu v letošnjem 
letu razpisal za okoli 100 milijonov 
EUR različnih spodbud (za kredite 
z garancijami, mikrokredite, za sub-
vencije inovativnim podjetjem ipd). 
Tudi Slovenski regionalni razvojni 
sklad in RRA Koroška sta imela (v 

okviru garancijske sheme) razpise za 
ugodnejša posojila, a nekega večjega 
povpraševanja s strani podjetnikov 
nismo zaznali. Najbrž tudi zaradi po-
gojev sodelovanja. Želeli bi si, da bi 
tovrstne spodbude res pomenile tudi 
razvojni stimulus podjetništvu. 

Žal Zavod za zaposlovanje ne izva-
ja več programa samozaposlovanja, v 
okviru katerega so brezposelni, ki so 
se odločili za samostojno podjetniško 
pot, lahko prejeli subvencijo, čeprav 
je bila to pomembna državna spod-
buda nastajanju novih podjetij. Po 
drugi strani pa bi bilo morda bolje, če 
bi država takšno subvencijo namesto 
v denarju novemu podjetniku raje 
namenila v obliki delnega ali celotne-
ga kritja prispevkov za socialno var-
nost, npr. za pol leta ali pa eno leto.

Vsak začetek je težak, še posebej v 
podjetništvu, ko se podajaš na novo 
pot, razvijaš proizvod/storitev, iščeš 
kupce, se ukvarjaš s pridobivanjem 
dovoljenj in z raznimi birokratski-
mi ovirami. Podpora na začetku je 
najpomembnejša, da podjetje zgradi 
dobre temelje, seveda pa je pomemb-
na tudi v kasnejših fazah rasti in ra-
zvoja podjetja.

Veseli nas, da je Mestna občina 
Slovenj Gradec prisluhnila naši po-
budi in namenja od leta 2010 dalje 
sredstva v višini 500 € občankam in 
občanom, ki ustanovijo podjetje in se 
v njem samozaposlijo. Občina s tem 
daje signal, da podpira podjetnike, 
da je podjetništvo v MO SG zaželena 
aktivnost, kar ob podpisu pogodb o 
dodelitvi subvencij zmeraj poudari 
tudi župan.

Pomembna podpora je tudi Mre-
žni podjetniški inkubator, ki omogo-
ča novim podjetnikom najem prosto-
rov pod ugodnimi pogoji. Upamo, da 
bo v prihodnjih letih prišel v regijo 
tudi denar za izvajanje t. i. podpornih 
aktivnosti za pomoč podjetjem, za 
poslovne cone, za proizvodni inku-
bator. Nujen pa je instrument pomoči 
v obliki ugodnih povratnih sredstev 
za začetek poslovanja (z garancijo in 
moratorijem), saj marsikdo ne more 
pričeti s poslovanjem, ker ne uspe do-
biti nekaj tisoč ali še manj evrov, ki 
jih potrebuje za zagon.

Čedalje več ljudi se odloča za pod-
jetništvo zaradi ekonomske nuje in 
ne zaradi poslovne priložnosti, ker 
je pač to (skoraj) edini način, da lah-
ko zaslužijo in preživijo, čeprav gre 
velikokrat za prikrito delovno raz-
merje. In država (je) po eni strani 
podpira(la) tovrstno podjetništvo, po 
drugi strani pa to preganja. Je pa pod-
jetniška aktivnost v naši občini kar 
živahna – letos je bilo ustanovljenih 
133 novih podjetij, lani 107. 

PC SG predstavlja pomemben del pod-
pornega okolja gospodarstvu (točka 

VEM, podjetniško svetovanje ipd.). 
Se vam zdi, da omenjeno okolje zado-
voljivo opravlja svojo funkcijo? Koli-
ko je še prostora za napredek? 

Zmeraj je prostor za napredek, ne-
nehno se je potrebno prilagajati po-
trebam potencialnih in obstoječih 
podjetnikov ter jim pomagati tam, 
kjer pomoč potrebujejo, in ne tam, 
kjer nekdo misli, da jo. Država je z 
vzpostavitvijo točk VEM naredila 
pomemben korak k podjetnikom 
prijaznejšemu podpornemu okolju, 
bo pa potrebnih še kar nekaj napo-
rov, da bi to res bile točke 'vse na 
enem mestu', kjer bi podjetnik lahko 
dobil celovite podporne storitve – od 
informiranja, svetovanja, registracij, 
finančnih spodbud ipd. – resnično 
na enem mestu. Že dve leti poslu-
šamo, da Ministrstvo za gospodar-
ski razvoj in tehnologijo pripravlja 
prenovo sistema VEM točk, ki bodo 
med drugim nudile podporo podje-
tjem tudi na področju črpanja evrop-
skih sredstev. V pripravi naj bi bile 
spremembe Zakona o podpornem 
okolju. Na tem področju bo potrebno 
postoriti še ogromno. 
Nam lahko postrežete z nekaj sta-
tističnimi podatki glede koriščenja 
vaših storitev s strani uporabnikov? 
Kateri vidiki poslovanja povzročajo 
podjetjem največ preglavic, katera so 
najpogostejša vprašanja?

Do konca novembra smo opravili 
malo več kot 800 podjetniških sve-
tovanj, pripravili več kot 100 odgo-
vorov na vprašanja, dosti je bilo tudi 
svetovanj in informiranj prek telefo-
na. Na 15 podjetniških delavnicah 
in seminarjih se je izobraževalo oz. 
usposabljalo več kot 270 odraslih 
udeležencev. Okoli 80 osnovnošol-
cev in dijakov je bilo vključenih v 
podjetniške delavnice in predavanja, 
tik pred koncem leta pa bomo pod-
jetniško delavnico izvedli še na OŠ 
Mislinja.

Veliko pozornosti je vzbudil štu-
dijski krožek, v okviru katerega smo 
ob letošnji razstavi DUO v izložbah 
lokalov mestnega jedra predstavili 
19 razstav DUO od leta 1977 dalje. 
S sodelavko sva opravili preko 590 
registracijskih postopkov, od tega 
131 ustanovitev novih podjetij. Med 
okrog 138 točkami e-VEM v drža-
vi, kjer je možno ustanoviti podje-
tje ali izvesti kak drug registracijski 
postopek, smo po številu izvedenih 
registracijskih postopkov v letu 2014 
na visokem 21. mestu, kar je tudi po-
kazatelj zaupanja strank in kvalitete 
naših storitev. Vse to je rezultat dobro 
opravljenega dela naju s sodelavko 
Veroniko Zupanc ter uspešnega so-
delovanja s številnimi zunanjimi 
partnerji. Pri izvedbi naših storitev 
se namreč povezujemo z ostalimi in-
stitucijami in posamezniki na lokal-
nem, regionalnem, nacionalnem in 
mednarodnem nivoju. Z vsemi sode-
lujemo dobro.

Naše uporabnike sicer najbolj za-
nimajo pogoji in stroški, povezani z 
delovanjem podjetja, pa tudi, kako 
priti do čim bolj ugodnih sredstev, 
bodisi za začetek delovanja ali izved-
bo investicije. Država je v zadnjih le-
tih temeljito deregulirala številne de-
javnosti, pa to ni zmeraj dobro za trg 
in potrošnike. Zelo je zaostrila kazni 
za delo in zaposlovanje na črno; ka-
zen lahko dobiš, če opravljaš dejav-
nost, ki je nimaš registrirane (ker je 
npr. to tvoja postranska dejavnost ali 
pa jo opravljaš zgolj občasno) ali pa jo 
imaš registrirano, pa zanjo ne izpol-
njuješ pogojev. Včasih se je tudi nam 
težko znajti med množico zakonov, 
predpisov, uredb, s katerimi je ureje-
na določena dejavnost, da bi uporab-
niku lahko dali celovit odgovor, kaj 
dejansko potrebuje za začetek.

Naj povem primer: še po letu in 

pol s strani resornega ministrstva 
nismo prejeli odgovora, ali lahko 
lastnik gospodarske družbe, ki je v 
delovnem razmerju nekje drugje, 
denimo v svojem podjetju brezplač-
no izvaja dejavnost ali pa bi se to ob 
morebitnem inšpekcijskem nadzoru 
štelo za zaposlovanje na črno. Morda 
banalno, a v naši državi je predpisa-

no celo to, kakšna naj bo minimalna 
višina črk in številk na ceniku. Kazni 
za nespoštovanje teh določb pa žal še 
zdaleč niso minimalne.

V zadnjem času so najpogostejša 
vprašanja uporabnikov povezana z 
uvedbo davčnih blagajn in pa s pod-
jetniško dejavnostjo upokojencev. 

Aljaž Kitak 
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Srečno 2016!

Gradite iskrene prijateljske 
vezi na trdnih temeljih.

Naj prihajajoče leto Vam prinese
novih priložnosti, 

osebnega zadovoljstva in uspehov.

Zahvaljujemo se vam 
za izkazano zaupanje 

in vam želimo 
vse najboljše v letu, 

ki prihaja. 

Vesel bozic in srecno 2016!
^ ^^

V letu 2015 ustanovljenih 133 novih podjetij
Katarina Žagar, direktorica Podjetniškega centra Slovenj Gradec

Obisk študentov Višje lesarske šole Maribor, april 2015

(26 več kot leto poprej)
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Pov rnimo  mest u  ž ivlje nje

Vabljeni v mestno pasažo

Podjetniški center Slo-
venj Gradec je vpet tudi 

v domačo in umetnostno obrt. Kako 
s svojega stališča ocenjuje zadnjo 
razstavo DUO direktorica centra 
Katarina Žagar in kakšna bo usoda 
razstave v prihodnosti?

Razstava DUO (domače in umetno-
stne obrti) je ena izmed prepoznavnih 
znamk Slovenj Gradca. Čeprav se mar-
sikomu morda ne zdi tako, nas tudi po 
razstavah domačih in umetnostnih 
obrti poznajo po celi Sloveniji in celo 
prek njenih meja. »Usoda razstave bo 

odvisna od obeh glavnih organizator-
jev – Obrtno-podjetniške zbornice Slo-
venije, ki strokovno skrbi za njen razvoj, 
in naše občine, ki prispeva pomemben 
del sredstev za izvedbo. Dejstvo pa je, 
da letošnja razstava, na kateri so svoje 
izdelke lahko predstavljali le člani OZS, 
ki imajo certifikat DUO (in prejemni-
ki zlate vitice, najvišjega priznanja na 
področju rokodelskega ustvarjanja), 
ni bila več celovita predstavitev roko-
delstva na Slovenskem, zato kot taka ni 
bila toliko zanimiva za obiskovalce kot 
prejšnje. Menim, da bi bilo v prihodnje 
bolje graditi na temeljih mednarodne 

razstave ART@CRAFT EUROPE 2012, 
pridobiti za njeno izvedbo evropska 
sredstva ter tudi tako odpreti vrata slo-
venskim rokodelcem v tujino,« razlaga 
Katarina Žagar, ki pokaže tudi na nekaj 
domačinov kot na primere dobre pra-
kse. »Odličen primer tega, kako se lah-
ko uspešno trži rokodelstvo, je družina 
Perger iz Slovenj Gradca, ki s sodob-
nimi produkti lectarsko-medičarske 
tradicije in sodobnimi tržnimi prijemi 
navdušuje svet,« poudarja in meni, da 
je bistvo uspeha v rokodelskem ustvar-
janju, poleg tega da je nekdo mojster 
v izdelovanju iz nekega gradiva (pa 

naj bo to les, polst, čipke, glina ali kaj 
drugega), to, da so njegovi izdelki upo-
rabni in prilagojeni sodobnemu času, 
torej času, ki ga živimo tukaj in sedaj, 
ne pa tistemu izpred 150 let: »V izdel-
kih mora biti tudi pridih dediščine (lo-
kalnega) okolja, iz katerega izhajaš oz. 
v katerem deluješ. In če smo soočeni s 
trendom BIO izdelkov, ponudimo pač 
BIO izdelke ali pa to, da so naši izdelki 
BIO, poudarimo še toliko bolj.« 

Želja Žagarjeve je, da bo razmere na 
področju rokodelstva malo bolje ure-
dil zaščitni zakon o rokodelstvu, ki 
ga pripravlja OZS in pri katerem je 
sodeloval tudi Konzorcij rokodelskih 
centrov Slovenije, katerega član je tudi 
Podjetniški center Slovenj Gradec. 

Tudi za projekt 'Kje je prostor?', ki 
so ga izpeljali mladi Slovenjgradčani, 
pove, da je primer dobre prakse, kako 
se lahko pomaga rokodelcem in dru-
gim ustvarjalcem, ter da bi ga kazalo 
razširiti še v druge kraje.

Aljaž Kitak

Izdelki naj bi bili uporabni in 
prilagojeni sodobnemu času

Razstava DUO pod žarometom

(foto Tomo Jeseničnik)

N A J H I T R E J Š I  I N  N A J B O L J Š I 
D I G I TA L N I  T I S K  N A  K O R O Š K E M

02 88 56 700    
031 674 997    
info@cerdonis.si
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F O T O G R A F I J A

O D  I D E J E  D O  I Z D E L K A  -  H I T R O  I N  U G O D N O
OD IDEJE DO IZDELKA - HITRO IN UGODNO

FOTOGRAFIRANJE

OBLIKOVANJE

TISKANJE
ZALOŽBA

02 88 56 700    031 674 997    info@cerdonis.si

NOVA 
TEHNOLOGIJA

KOZMETIČNO 
BE L JE NJE ZOB 

V 21 M INUTAH !

NAROČILA NA: 041 228 954 T
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K VA L I T E T N I  T E K S T I L  I N
U N I K AT N I  S T E K L E N I  I Z D E L K I
Z A Č A R O B N E , 
E D I N S T V E N E PR A Z N I K E . . .

Od Kogojevega Venetskega 
konja v mestnem jedru je 
najhitrejša pot do Rotenturna 
skozi Mestno pasažo, v kateri 
najdete izbrano ponudbo 
v butičnih trgovinah in 
storitvene dejavnosti, ki jih 
potrebujete v vsakdanu.

DOBRODOŠLI 
NA SPREHODU!

Tekstilni servis in šiviljstvo Valerija Dornik s.p.

Glavni trg 26, 2380 Slovenj Gradec
Tel.: 041 434 348

Popravila tekstilnih oblačil:

• krajšanje hlač, oblek, plaščev, bund, ...,
• menjave zadrg,
• pomanjševanje in povečevanje oblačil,
• šivanje 

izdelkov 
po meri in

• popravilo 
izdelkov iz 
usnja

17. 9.–11. 10. 2015
Koroška galerija likovnih umetnosti, 
Slovenj Gradec

Razstava sodobnih 
inovativnih izdelkov
na temeljih dediščine 
v Sloveniji
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Serijo predstavitev slove-
njgraških inkubirancev 

pod okriljem MPIK-a nadaljujemo 
z Natalijo Mravljak, ki je svojo po-
slovno priložnost našla v nudenju 
raznovrstnih programov in storitev 
na področju tujih jezikov. Tri leta 
po ustanovitvi je njeno podjetje na 
dobri poti, ustanoviteljica, ki stavi 
na sodobne metode poučevanja je-
zikov, pa že razmišlja o rasti in na-
daljnjem širjenju dejavnosti. 

Kakšen je profil vaših strank in kate-
re storitve jim ponujate?

Podjetje Moja TUTORIA nosi ime, ki 
naj označuje servis jezikovne pomo-
či, podpore, svetovanja in usvajanja 
jezikovnih veščin. Osrednja storitev, 
ki jo nudimo, so treningi jezikov 
(nemščine, angleščine in italijanšči-
ne), ki so prepleteni z elementi in-
tenzivne komunikacije situacijskega 
jezika. To pomeni, da je večina naših 
programov izobraževanja namenje-
na segmentu uporabnikov, ki ob vpi-
su izrazijo nek specifičen cilj svojega 
izobraževanja. Naše skupine so zato 
zelo majhne, saj se jim lahko tako 
lažje prilagajamo z individualizirani-
mi programi. Po začetnih usvojenih 
znanjih ta program nadaljujemo v 
višji stopnji, ki jo lahko predstavlja 
npr. določen jezik stroke, poslovni 
jezik ali zgolj komuniciranje za po-
tovanja in prosti čas. Naša gradiva 
črpamo iz različnih virov t. i. 'živega 
jezika', to so specialne revije, časopisi, 
spletne strani, avdioposnetki in pri-
pomočki za učitelje, ki so nujni del 
izobraževanja.

V otroških skupinah delamo po 
metodi 'learning by doing', tako da 

najmlajši sprejmejo tuj jezik kot se-
stavni del komunikacije med igro, 
risanjem, slikanjem, ročnimi spre-
tnostmi ipd. Torej, zelo različna je 
tudi starost naših slušateljev, od 5 do 
77 let. Na kratko, za tovrstno zabav-
no učenje ni nikoli prezgodaj in ni-
koli prepozno. Še več, koristnost ur-
jenja spomina za nekoliko starejše je 
posebej izrazita pri učenju ali bodisi 
le osvežitvi jezikovnih znanj, pri bra-
nju domače in tuje literature ter ob 
pripovedovanju zgodb. Sledijo igra-
nje inštrumenta, ples idr. Zelo pozi-
tivno je, da se vse več starejših odloča 
za takšen način preživljanja prostega 
časa. Imamo zelo dinamično sku-
pino za seniorke in seniorje, izbor 
programov pa bomo v prihodnosti 
še povečali ter bolj prisluhnili željam 
starejših po takšnem druženju. 

Druga skupina storitev podjetja je 
prevajanje različnih besedil, tekstov 
iz slovenščine v tuj jezik in obratno 
ter tretja storitev tolmačenje. V mo-
jem dosedanjem delu sem pridobila 
precej izkušenj pri zastopanju podje-
tij iz Slovenije v tujini, tako da sem 
spoznala tudi tuja podjetja in dina-
mično dogajanje v tamkajšnjih po-
slovnih okoljih. To še vedno predsta-
vlja veliko potencialno priložnost za 
naša podjetja in njihovo uveljavitev 
na tujih trgih.

Koliko kompetitivna je branža, v ka-
teri delujete? Kaj so po vašem mne-
nju vaše prednosti v primerjavi s 
konkurenco?

Ponudnikov podobnih storitev je na 
slovenskem tržišču zelo veliko, se pa 
ponudba med pomembnejšimi akter-
ji nekoliko razlikuje. Večje jezikovne 
šole nudijo izobraževanja v večjih 
skupinah in po programih, ki se v ve-
čji meri izvajajo ex cathedra, TUTO-
RIA pa želi ta pristop preseči.

Pogosto sem pri svojem dolgole-
tnem izobraževanju dobila občutek, 
da sicer sposobni učitelji svojega 
znanja ne znajo 'predati', posredovati 
učečemu, ponašajo se z avtoriteto, ki 
ne vzpostavi zaupanja med njimi in 
učenci oz. študenti. In vsem poznan 
odpor do šole, učenja dobi tako svojo 
potrditev. V tujini sem imela to sre-
čo, da je nekaj učiteljev name vpliva-
lo tako pozitivno, da učenje za znanje 
postavljam povsem v ospredje. Dobri 
rezultati, odlične ocene, sklenjene 
pogodbe in pridobljeni posli so samo 
posledica doslednega dela pri vseh 
uspešnih posameznikih.

Ker pa ekonomija obsega pozna svoj 
izračun, imajo na trgu večjo prednost 
večja podjetja, ki delujejo timsko in 
lahko tudi dosežejo višjo dodano 
vrednost pri storitvah. Zato je naš 
cilj rast podjetja in pridobitev novih 
sodelavcev.

Glede na bližino Avstrije in splošno 
situacijo na trgu dela, ki marsikoga 
sili v delo čez mejo, vam mora biti 
dejstvo, da poučujete (tudi) nemšči-
no, v veliko pomoč. 

Res je zmožnost in sposobnost vzpo-
stavljanja tega nevidnega mostu pri 
komunikaciji izjemnega pomena, pa 
naj gre za še tako zelo različne kultu-
re. No, našo Koroško regijo sem ve-
dno razumela kot nekakšno skupno 
geografsko področje Koroške (zgo-
dovinsko gledano), ki ga je ločevala 
meja med Avstrijo in Slovenijo, kot 
območje, kjer živijo pripadniki dveh 
ali več narodnosti, govorili smo in 
govorimo dva različna jezika, vendar 
imamo več podobnosti, kot si pred-
stavljamo na prvi pogled. Verjetno 
je temu vzrok tudi jezikovna bariera, 
drugačnost.

Načeloma v času mojega zgodnje-
ga izobraževanja šolski sistem ni bil 
naklonjen poučevanju nemščine, žal. 
Zdaj pa smo doživeli preobrat, ki je za 
mnoge naše Korošce in širše Slovence 
pomenil priložnost za delo, saj bi bili 
sicer ob izgubi tolikšnega števila de-
lovnih mest v regiji pahnjeni v revšči-
no, socialno izključenost; pred tem si 
ne gre zatiskati oči. Tako da deloda-
jalci v Avstriji kot prvi pogoj za delo 
postavijo znanje nemščine, saj je dru-
gače vključevanje v delovno okolje 
zelo težko; šele potem sledijo druga 
znanja in pridobljene izkušnje posa-
meznika. Številni iskalci zaposlitve v 
Avstriji so mnenja, da lahko usvojijo 
komunikacijske veščine v nekaj urah, 
vendar pa je za to potrebno nekoliko 
daljše obdobje, tudi če vsakodnevno 
prihajajo v stik z avstrijsko govoreči-
mi sodelavci. Nekateri so jim seveda 
pripravljeni pomagati, vendar so naši 
delavci pogosto prepuščeni lastni iz-
najdljivosti, zavzetosti in improviza-
ciji. Ravno to improviziranje postaja 
vse pogosteje zelo moteče, če ga upo-
rabljajo podjetja, ki želijo prodreti 
na avstrijski ali nemški trg; poslovni 
subjekti so lahko uspešni in konku-
renčni, če jim komunikacija po vseh 
kanalih ne predstavlja ovire.

Nedvomno smo Slovenci zelo ino-
vativni, kreativni, delovni in predani 

poslu, a ustrezno komuniciranje in 
marketing ostajata prepogosto šibki 
točki. Saj smo že po naravi preveč za-
držani, usmerjeni vase, in če nismo 
vešči jezika, nas konkurenca prehiti 
kot za šalo.

Zakaj inkubacija podjetja? Kakšne 
so vaše izkušnje s tem procesom?

Možnost inkubacije v MPIK Slovenj 
Gradec je prišla ravno ob pravem 
času, če povem povsem enostavno. 
Poslovni prostori, ki smo jih dobili v 
najem za opravljanje naše dejavnosti, 
so resnično odlični za start-up pod-
jetja. Naj izpostavim, da je zelo po-
membno, da se izobraževalni proces 
odvija v prostorih, kjer ni hrupa in 
drugih motenj. To okolje inkubator 
zagotavlja, saj smo locirani na odlič-
ni lokaciji na obrobju mesta, v zelenju 
pod Rahtelom. Dovolj parkirišč je 
tudi pomemben dejavnik, kajti ljudje 
prihajajo iz drugih krajev, in s tem ni 
nikakršnih težav.

Med inkubiranimi podjetji pa rav-
no tako poteka sodelovanje, drug od 
drugega koristimo storitve in sode-
lujemo pri projektih. Prav gotovo bi 
moralo postati sodelovanje še inten-
zivnejše, vendar nas je večina mikro 
podjetij in kadrovsko vsega ne zmo-
remo pokriti. Sicer pa je izkušnja zelo 
dobra in skupaj s strankami se dobro 
počutimo v teh prostorih.

Kako nameravate svoje podjetje širiti 
v prihodnje? Načrtujete kakšno novo 
zaposlitev?

Podjetje že zdaj sodeluje z zunanjimi 
sodelavci pri zagotavljanju določenih 
storitev. Ker se obseg dela povečuje, 
bomo v kratkem času morali prido-
biti nove sodelavce, ki bodo prevzeli 

določene jezikovne programe izobra-
ževanja in prevajalske storitve. Pod-
jetje TUTORIA je v svojem tretjem 
letu delovanja in krog stalnih strank 
se povečuje, iz meseca v mesec je ve-
čja tudi prepoznavnost.

V načrtu so novi pristopi k pou-
čevanju jezika za najmlajše v vrtcu 
in devetletki ter klubi za seniorje, ki 
bodo potekali preko celega leta in 
ne le v obdobju šolskega leta. V času 
poletnih in zimskih počitnic pa se 
bomo zavzeli, da mladim ponudimo 
jezikovne počitnice v atraktivnih 
krajih po regiji, kjer bo poudarek 
na druženju in usvajanju še drugih 
veščin.

Za konec: kakšen bi bil vaš nasvet 
mladim podjetnikom, ki šele dobro 
stopajo na svojo poslovno pot?

Podjetništva se je le težko naučiti iz 
učbenikov, so pa določena teoretična 
znanja nujno potrebna, da se lažje 
orientiramo in najdemo svojo pravo 
pot. Mladi podjetniki imajo dovolj 
energije in zagnanosti, jih pa na tej 
poti lahko čakajo določene pasti. 
Kljub temu svetujem, da tvegajo, da 
poskušajo uveljaviti svoje ideje, tudi 
če jim okolje ni najbolj naklonjeno. 
Seveda lahko računajo z določeni-
mi porazi, ki pa jih bodo oblikovali 
v močne in odločne podjetnike. Naj 
bodo predani, zavzeti, dosledni in 
vztrajni. Tudi moja pot je bila zelo 
zanimiva in zavita, vendar mi noben 
'ne' ni povzročil frustracije. Razen 
tega so mi uspehi mojih učencev in 
študentov dali toliko energije, da sem 
se lotila novih projektov še z večjo 
vnemo. Ker pa ostaja še veliko želja in 
načrtov, je zaznana nova priložnost 
vselej nov izziv. 

Aljaž Kitak

Za (zabavno) učenje tujih jezikov ni 
nikoli prezgodaj in nikoli prepozno

Moja TUTORIA, jezikovni servis, Natalija Mravljak, s. p.

Javni razpis 

Športna zveza  Slovenj Gradec podeljuje priznanja za prispevek k razvoju in 
uveljavljanju  športa, jubilejna priznanja, športne uspehe in dosežke. Predlo-
ge na ustreznih obrazcih morajo predlagatelji poslati s priporočeno pošiljko 
ali osebno oddati na naslov Športne zveze Slovenj Gradec, Kopališka  ulica 
27, do 9. februarja 2016. 

Podrobnejše informacije in obrazci so na spletni strani www.sportnazvezasg.
si ter na sedežu Športne zveze. 

Za podelitev priznanj Športne 
zveze Slovenj Gradecna področju 
športa v MO SG za leto 2015

Natalija Mravljak, s. p.
Ozare 19, 2380 Slovenj Gradec
M: 040 604 077
E: natalija.mravljak@t-1.si
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  PREVAJANJE
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Koncesijske pogodbe 
za gospodarjenje v 

državnih gozdovih bodo potekle 
v letu 2016. Ministrstvo za kmetij-
stvo in okolje je pripravilo predlog 
Zakona o gospodarjenju z gozdovi v 
lasti RS, posledica katerega bo usta-
novitev državnega podjetja, ki bo 
razpolagalo in gospodarilo z držav-
nimi gozdovi.

V Sloveniji je manj kot 25 % gozdov 
v državni lasti. Delo in prodajo lesa v 
teh gozdovih sedaj izvaja 27 subjek-
tov (na Koroškem 4), od tega je 13 
takšnih, ki imamo sklenjene pogod-
be za večje površine. Zaposlujemo 
neposredno 1500 ljudi in še doda-
tnih 500 preko povezanih podjetij. 
To dejavnost opravljamo z znanjem, 
usposobljenimi ljudmi, ki izhajajo 
iz lokalnega okolja, imamo ustrezno 
tehnološko in informacijsko pod-
poro ter razpolagamo z logističnimi 
prostori. Vse to nadgrajujemo s pri-
dobljenimi tržnimi potmi, z dolgo-
letnimi osebnimi odnosi s predstav-
niki kupcev, kajti uspešnost posla je 
odvisna od zaposlenih v podjetjih 
in ne od podjetja kot pravne osebe. 
Vse to smo gradili leta in leta, vlaga-
li sredstva in energijo v tehnologijo, 
usposabljanje zaposlenih in pogod-
benih izvajalcev ter se vseskozi pri-
lagajali zahtevam trga. Večina teh 
organizacij ima na osnovi Zakona o 
skladu kmetijskih zemljišč in gozdov 

sklenjene koncesijske pogodbe za go-
spodarjenje v državnih gozdovih, ki 
potečejo naslednje leto (2016). 

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 
je predlagalo in pripravilo spremem-
bo ureditve gospodarjenja z gozdovi v 
lasti RS ter pripravilo predlog Zakona 
o gospodarjenju z gozdovi v lasti RS, 
posledica katerega bo ustanovitev dr-
žavnega podjetja, ki bo razpolagalo 
in gospodarilo z državnimi gozdovi. 
To pomeni povečan vpliv osrednje 
slovenske regije na lokalno področje, 
kar nam vsekakor ni po volji, kajti v 
preteklosti sta gozdarstvo in lesna 
industrija bistveno vplivala na razvoj 
regije (turizem, razvoj podeželja s pro-
metno in komunalno infrastrukturo, 
razvoj kulturnih in športnih dejavno-
sti). Poleg tega Slovenija nima dobrih 
referenc z državnimi podjetji, tako da 
je ustanovitev novega državnega pod-
jetja dolgoročno vprašljiva. 

Zakon predvideva, da bo državno 
podjetje ob ustanovitvi potrebovalo 
20 mio € iz proračunskega vira RS. 
Sredstva bodo namenjena za obratni 
kapital pri začetnem delovanju pod-
jetja, naložbam v poslovne in skla-
diščne prostore ter nakupu strojev 
in opreme za sečnjo, spravilo in pre-
voz. Sprašujemo se o smotrnosti tega 
vložka za nekaj, kar ta družba (Slove-
nija) že ima in dobro deluje. Bolje je, 
da se ta sredstva namenijo za zagon 
lesnopredelovalnih podjetij.

Državni gozdovi so vzorno ureje-

ni. Tu si je gozdarska stroka enotna 
(ZGS, inšpekcije, gozdarski inštitut, 
fakulteta). Tudi javno mnenje je ta-
kšno. S koncesijskim odnosom smo 
dokazali, da je možno pravočasno, 
kvalitetno in strokovno izvesti obse-
žno sanacijo gozdov tako po žledolo-
mu v letu 2014 kot sanacijo po kala-
miteti podlubnika v letošnjem letu. 

Prepričani smo, da je donos iz dr-
žavnih gozdov, ki ga je v zadnjih letih 
dosegala država preko SKZG (v letu 
2104 je znašal 16,8 mio €), dober, po-
leg tega je treba upoštevati dejstvo, 
da obstoječa gozdarska podjetja prav 
tako plačujemo davke (1 mio v letu 
2014) in ustvarjamo dobiček, kate-
rega del gre za razvoj dejavnosti ter 
podporo lokalnega okolja. Dvomi-
mo, da bo prispevek državnega pod-
jetja višji in uspešnejši od tega, kar 
imamo danes. V letu 2017 se pred-
videva prihodek v državni proračun, 
in sicer 11,2 mio € − nadomestilo za 
upravljanje, 1,8 mio € − davek od do-
bička in 4,4 mio € − bilančni dobiček, 
skupno torej 17.4 mio € prispevka v 
državni proračun.

Za razvoj lokalne predelave 
lesa: les je zanimiv, ko iz 
njega izdelamo produkte

Gozdovi v Sloveniji pokrivajo 60 % 
površin, na Koroškem še celo nekaj 
več, kar je zagotovo podatek, ki nare-

di vtis. Gozd je javna dobrina, ki daje 
največ posrednih koristi na področju 
ekoloških in socialnih funkcij, katere 
je težko opredeliti v denarnem smi-
slu. V Sloveniji bi bilo iz zasebnih in 
državnih gozdov na letnem nivoju 
možno pridobiti 5 mio kubikov lesa, 
na Koroškem nekaj več kot 300.000 
m³. To predstavlja 250 mio € prihod-
kov na nivoju Slovenije in 15 mio € za 
Koroško. Torej je vtis o deležu gozdar-
stva, ko gledamo gozdove v gospodar-
skem smislu, nekoliko drugačen. Za 
primerjavo: BDP Slovenije znaša 37 
milijard €, delež gozdarstva je 0,6-%. 
Prihodek Telekoma je 756 mio €, pri-
hodek podjetja TAB Mežica je 174 mio 
€ na letnem nivoju. Torej posekan les 
iz slovenskih gozdov prav gotovo ni 
strateška gospodarska dejavnost, po-
stane pa zanimiv, ko ga predelamo in 
iz njega izdelamo produkte. 

Posamezni subjekti, ki delamo v 
državnih gozdovih, smo v teh letih 
vzpostavili gozdno-lesno verigo in 
vlagali sredstva v razvoj lesne in-
dustrije, kljub temu da nam ni bilo 
opredeljeno v koncesijski pogodbi. 
Novi zakon veliko govori o podpori 
razvoja lesne industrije. Obstoja bo-
jazen, da bomo z javnimi razpisi, ki 
jih predvideva zakon za delo v gozdu 
in prodajo lesa, še obstoječim lesno-
predelovalnim podjetjem ogrozili 
pomemben člen, to je dobavo lesa, in 
dosegli obraten učinek, kot ga pred-
videva novi zakon. V Sloveniji ima-

mo slabe izkušnje z javnimi razpisi in 
naročili, ki jih predvideva nova zako-
nodaja. Povezani so s korupcijami, z 
aferami in kar je najpomembnejše − s 
propadi dobrega poslovnega okolja 
in subjektov. Dober primer so nek-
daj uspešna gradbena podjetja, po-
nos našega gospodarstva ne samo pri 
nas, ampak tudi v tujini. Posledica je, 
da lahko danes redki resni gradbinci 
z znanjem, delovno silo in s tehnolo-
gijo nastopijo na domačih javnih raz-
pisih, kaj šele v tujini. Ne želimo si, 
da se podobno zgodi z gozdarstvom.

Gozdnogospodarske družbe je-
mljemo predlog zakona kot dejstvo. 
Želimo, da se v pravilnikih, ki bodo 
posledica zakona, opredelijo merila, 
ki bodo omogočala lokalno zaposli-
tev in razvoj lokalne predelave lesa. 

Slovenija je bogata družba v sve-
tovnem pogledu in sedanji koncesi-
onarji ne nasprotujemo spremem-
bam, nasprotujemo pa, da Slovenija 
postane bogata kolonija z revnimi 
državljani. 

Silvo Pritržnik, 
GG Slovenj Gradec
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Korošci si ne želijo povečanega vpliva osrednje 
slovenske regije na lokalno območje

Mnenje o predlogu Zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti RS

Glavni namen prezračevanja je 
zračenje prostorov in oskrbo-

vanje z novim svežim zrakom. V 
glavnem ločimo tri načine prezra-
čevanja, in sicer naravno, kanalsko 
in prisilno prezračevanje.

Stanovanje ščiti prebivalce pred vre-
menskimi vplivi, nuditi pa mora 
primerno bivalno ugodje in prijetno 
počutje. Na bivalno ugodje vpli-
va več dejavnikov, pri čemer imajo 
največji vpliv temperatura zraka in 
temperatura sten, kakovost zraka, 
relativna vlažnost in hitrost gibanja 
zraka. 

Človek s svojo prisotnostjo pora-
blja kisik iz zraka in oddaja v pro-
stor ogljikov dioksid CO2, kakovost 
zraka se slabša tudi zaradi sopare pri 
kuhanju in gospodinjskih opravilih, 
vpliva kopalnice, zalivanja rastlin 
in sproščanja različnih organskih 
spojin, zaradi vgrajenih materialov. 
Zrak v bivalnih prostorih vsebu-
je tudi različne bakterije, viruse in 
druge mikroorganizme, ki lahko ob 
ugodnih pogojih, posebej povišani 
relativni vlagi, povzročajo razne bo-
lezni. V zaprtih prostorih se kopiči 
radon, ki je naravni žlahtni plin, ki 
nastaja ob naravnem razpadanju ra-
dioaktivnih snovi, ki so v različnih 
koncentracijah prisotne v kamninah 
v zemlji; v stavbe prodira predvsem 
iz tal, v manjši količini pa tudi iz 
gradbenih materialov. Prav tako člo-
vek s svojo prisotnostjo v prostorih 
obremenjuje zrak – gospodinjstvo s 
štirimi člani proizvede dnevno od 
12 do 15 litrov vode v obliki vodne 
pare v zraku. 

V prostoru merimo relativno vla-
go v odstotkih. Relativna vlaga pove, 
koliko odstotkov od maksimalne 
možne vlage lahko vsebuje zrak. Če 

se zrak ohlaja, mu narašča relativ-
na vlažnost, ki lahko doseže 100 %. 
Temperatura, pri kateri je dosežena 
100-% vsebnost vlage, je temperatu-
ra rosišča, pri kateri se prične izlo-
čanje vodne pare v obliki kapljic na 
hladnih površinah, ki so navadno 
stekla, vogali sten, ter za omarami, 
kjer zrak ne kroži. Pojavita se lahko 
plesen in vonj po trohnobi. Največ-
krat se plesen pojavi v kopalnicah 
in spalnicah, ki niso ali pa so manj 
ogrevane, včasih se ogrevajo samo 
z odpiranjem vrat iz sosednjih pro-
storov. Nasvet: ne odpirajte vrat v 
toplejše prostore, če je temperatura 
v spalnici nižja in imate težave z vla-
go.

Naravno prezračevanje se dogaja 
skozi različna netesna mesta v stav-
bi, kot so okenske in vratne pripire, 
špranje pri roletnih omaricah in ne-
tesno vgrajeno stavbno pohištvo, ki 
omogočajo nekontrolirano vdiranje 
zraka v bivalne prostore. To prezra-
čevanje je odvisno od temperaturne 
razlike, jakosti in smeri vetra ter se 
neprestano spreminja. Netesna me-
sta je potrebno čimbolj zmanjšati s 
tesno vgradnjo in z dodatnim tesnje-
njem okenskih in vratnih špranj.

Zadostne količine zraka moramo 
torej zagotoviti na druge, čimbolj 
kontrolirane načine. Najbolj razšir-
jena metoda je zračenje z odpira-
njem oken. Pri tem ločimo dolgo-
trajno in kratkotrajno zračenje. Kot 
dolgotrajno zračenje ali tudi zrače-
nje s priprtimi okni lahko označi-
mo odpiranje oken z zvračanjem 
v polvertikalni položaj, ki ostane-
jo priprta večino dneva ali noči. S 
tem načinom omogočimo od 1- do 
4-kratno izmenjavo zraka v prosto-
ru. Tak način predstavlja v hladnih 
dneh veliko izgubo toplotne energi-

je, potrebne za ogrevanje, podhlaju-
jejo pa se tudi površine v neposredni 
okolici okna.

Veliko primernejše je kratkotraj-
no intenzivno zračenje prostorov 
z odpiranjem oken. V enakomer-
nih časovnih intervalih odpremo 
za kratek čas (5–10 minut) okna na 
stežaj. V tem času znaša izmenjava 
zraka med 9 in 15 h-1, kar pomeni, 
da se celotna količina zraka zamenja 
v 4−8 minutah. 

Kanalsko prezračevanje se upora-
blja za zagotovitev zračenja v večsta-
novanjskih stavbah, kjer so speljani 
prezračevalni kanali, posebej za zra-
čenje kopalnic in sanitarij, ki nimajo 
vgrajenih oken. Zrak za zračenje do-
teka iz okoliških prostorov in odteka 
skozi kanale na strehi. Pri tem zra-
čenju je zelo pomembna tempera-
turna razlika, ki zagotovi potrebno 
tlačno razliko med vstopom v kanal 
in izstopom na prosto. 

Prisilno prezračevanje zagotavlja 
dobro delujoče in energijsko učin-
kovito zračenje bivalnih prostorov. 
Zato potrebujemo kanalski razvod 
od posameznih prostorov do cen-
tralne odvodne enote, kjer je vgra-
jen odvodni ventilator (v zadnjem 
času se pojavljajo tudi lokalni sis-
temi prezračevanja, ki so primerni 
predvsem za starejše objekte, kjer ni 
mogoče izvesti kanalov). To je tudi 
edini način, da lahko zagotovimo 
zadostno oziroma načrtovano šte-
vilo izmenjav zraka v bivalnih pro-
storih. Predpogoj za izvajanje pri-
silnega prezračevanja je učinkovito 
tesnjenje oken v zgradbi. V nizkoe-
nergijskih hišah je takšen način edi-
ni učinkovit način prezračevanja.

Mag. Damjan Korošec, 
univ. dipl. ing. str.

Prezračevanje 
stanovanjskih prostorov

Svetovalna pisarna Ensvet Slovenj Gradec

Vsaka beseda, vsak pogled, vsako dejanje in 
vsak nasmeh, lahko prinese srečo drugim ljudem. 

Vsak trenutek je lahko nov začetek . 
Velika upanja ustvarjajo velike ljudi, zato 

radostno pojdimo naproti novemu letu 2016. 
Želimo vam polno zdravja, sreče, 

veselja in miru.

V novem letu 2016 vam želimo 
predvsem zdravja in notranjega 
miru! Želimo vam tudi prijetne 
božične praznike in čestitamo 
ob dnevu samostojnosti in 
enotnosti! Uredništvo

Dragi 
bralke in bralci 
SGlasnika!

(fo
to

 Je
rn

ej
a 

G
ol

ob
)



Članica Aktiva invalidov Šmartno 
Betka Pisar je 22. novembra pra-

znovala svoj visok življenjski jubilej 
in ob tej priložnosti jo je na domu v 
Mislinjski Dobravi obiskala delegacija 
šmarškega aktiva skupaj z Ljudskimi 
pevkami Lastovkami. Izredno čili in 
dobrovoljni devetdesetletnici so izro-
čili priložnostno darilo, pevke pa so ji 
čestitale na njihov način – s pesmijo. 
Dolgo skupno druženje je bilo zelo 
prisrčno. Ob odhodu so se z dobro 
razpoloženo jubilantko dogovorili, da 
se čez 10 let, ob njenem stotem jubile-
ju, zopet srečajo. 

Za Aktiv invalidov Šmartno 
Liza Krpač
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90 let Pisarjeve Betke
Aktiv invalidov Šmartno čestita 

Ponosni smo, da lahko 
pomagamo vsem ose-

bam, starejšim od 69 let. Pokličite nas!

Vsaj enkrat na leto se prostovoljci in 
prostovoljke Koroške, ki delamo v 
projektu Starejši za starejše za višjo 
kakovost življenja doma, srečamo z na-
menom, da si izmenjamo izkušnje in 
pridobimo znanja, kako biti še boljši pri 
delu s starejšimi. Tako je bilo tudi letos 
25. novembra. Zbrali smo se v Gostilni 
Kovač v Podgorju pri Slovenj Gradcu. 
Srečanje je organizirala naša koordi-
natorica za Koroško pokrajino Duška 
Zdovc Mavrin, seveda pa gre zahvala 
Zvezi društev upokojencev Slovenije, ki 
je nosilka izvajanja programa. Srečanja 
se je udeležilo preko 70 prostovoljcev 
in prostovoljk. Povabilu smo se odzvali 
tudi društveni koordinatorji vseh dru-
štev na Koroškem in predsedniki dru-
štev upokojencev, ki smo vključeni in 

delamo v projektu Starejši za starejše 
za višjo kakovost življenja doma. 

Namen projekta, ki se v taki obliki 
izvaja po celi Sloveniji že od leta 2004, 
je, da starejši prostovoljci in prosto-
voljke obiskujemo vse starejše nad 69 
let v svoji okolici in jih s strokovno 
pripravljenimi vprašanji najprej anke-
tiramo. Povprašamo jih, kako živijo, 
jim pomagamo reševati težave, ki pač 
pridejo s starostjo. Pomagamo jim 
predvsem z nasveti in pa drobnimi 
uslugami, prinesemo kaj iz trgovine, 
kaj preberemo. Predvsem pa jim veli-
ko pomenita topla, prijazna beseda in 
pogovor, kajti starejše najbolj pesti osa-
mljenost. Vzpodbujamo jih, da gredo v 
družbo, da se ne počutijo izključene iz 
naše družbe. Skratka pomagamo drug 
drugemu. Če potrebujejo pomoč, z nji-
hovo privolitvijo obveščamo pristojne 
institucije, to se pravi CSD, patronažno 
službo, RK, Karitas, občino. 

To delamo pravzaprav namesto dr-
žave, tako da je obveščena, v kakšnih 
pogojih živijo starejši. Lahko bi rekla, 
da naši starejši na Koroškem kakšnih 
večjih težav nimajo. V projekt je na 
Koroškem vključenih sedem društev 
upokojencev, in sicer Črna, Mežica, 
Prevalje, Ravne, Slovenj Gradec, Stari 
trg in Šmartno, v letu 2016 pa se nam 
bosta pridružili še dve društvi, in sicer 
Muta ter Dravograd. 

Na srečanje so bili povabljeni tudi 
župani koroških občin. Udeležila sta 
se ga župan Občine Mežica Dušan 
Krebel in župan Občine Prevalje Ma-
tic Tasič, pridružil pa se nam je tudi 
direktor Vzajemne zdravstvene zava-
rovalnice Ravne Gorazd Dretnik, ka-
tera je med drugim tudi sponzor pro-
jekta. Veseli smo bili vseh povabljenih, 
kajti s tem so pokazali in povedali, 
kako cenijo ta projekt in nas prosto-
voljce in prostovoljke, ki prispevamo 
k boljšemu in kakovostnejšemu življe-
nju starejših doma. 

Duška Zdovc Mavrin nas je tudi 
spomnila, da 5. decembra praznujemo 
mednarodni dan prostovoljstva, ki ga 
je že davnega leta 1985 razglasila Or-
ganizacija združenih narodov. Želja 
vseh nas je, da bi se v projekt vključila 
še druga društva upokojencev na Ko-
roškem, ki se še niso, saj bi bilo tako 
res poskrbljeno za vse naše starejše 
nad 69 let. Želimo si, da bi vsakdo 
imel dobro oporo v prostovoljcih in 
prostovoljkah, predvsem pa, da ne bi 
bili izključeni iz družbe in osamljeni. 

Mojca Zdovc

Srečanje prostovoljk in prostovoljcev Koroške pokrajine

Projekt Starejši za starejše

Delegacija Aktiva invalidov Šmartno 
s predsednikom aktiva Rudijem Hor-
vatom čestita slavljenki Betki Pisar. 
(foto Ivan Planinšec)

V okviru mednarodnega dneva 
invalidov smo člani Društva in-

validov Slovenj Gradec prisostvovali 
na kar dveh dogodkih na Koroškem. 
Najprej v občini Črna na Koroškem 
na podelitvi listine Občina po meri 

invalidov, nato pa še v Vuhredu na 
osrednji koroški proslavi ob medna-
rodnem dnevu invalidov.

V mesecu oktobru leta 1992 je Ge-
neralna skupščina Združenih naro-
dov razglasila 3. december za medna-

rodni dan invalidov, katerega namen 
je promocija razumevanja proble-
matike invalidnosti in prispevka, ki 
ga lahko daje integracija invalidov v 
vse aspekte političnega, socialnega, 
ekonomskega in kulturnega življenja 
vseh družb. Mednarodni dan inva-
lidov je vsako leto osredotočen na 
drugo temo. Praznovanje letošnjega 
je potekalo pod geslom »Odraščajmo 
skupaj v Evropi brez ovir«.

Praznik mednarodnega dneva in-
validov smo invalidi letos obeležili z 
osrednjo regijsko proslavo na Koro-
škem v organizaciji MDI Drava Radlje 
ob Dravi in Koronarnega kluba Radlje 
ob Dravi. Proslave so se udeležili in-
validi iz vseh petih koroških društev 
invalidov in številni gostje. Iz Društva 
invalidov Slovenj Gradec nas je bilo 
prisotnih dvajset članov. Sledila je Pe-
dagoška akcija, prebran je bil spis učen-
ca iz OŠ Radlje ob Dravi, za katerega je 
avtor prejel priznanje in nagrado. V 
posameznih društvih so izbrali po en 
najlepši sestavek in priznanja in na-
grade so prejeli tudi učenci iz tistih šol, 
kjer se nahaja sedež društva invalidov.

Stanislava Tamše,
predsednica DI Slovenj Gradec

V mesecu novembru je v Koroškem 
domu starostnikov (KDS), PE Slo-
venj Gradec potekal že 8. tradici-
onalni ples seniorjev. Zaposleni, 
stanovalci ter zunanji obiskovalci 
smo se zavrteli v ritmih glasbe, za 
presenečenje večera pa je poskrbela 
Folklorna skupina Dravca iz Dra-
vograda. Vsi skupaj smo preživeli 
čaroben večer. Vabljeni, da se nam 
pridružite na naslednjem plesu. 

V KDS, PE Slovenj Gradec pa smo 
4. 12. 2015 pripravili še kulturni 
program ob dnevu prostovoljstva 
našim prostovoljcem. Tudi na tak 
način se jim lahko javno zahvali-
mo za trud in prizadevnost, saj so 
v letu 2015 izvedli več kot 3000 pro-
stovoljnih ur. V programu sta sode-
lovala tudi domski pevski zbor in 
njihov hišni band. 

Anita Ruhitel 

Zaplesali in zahvalili 
se prostovoljcem

Koroški dom starostnikov 
Slovenj Gradec 

»Odraščajmo skupaj 
v Evropi brez ovir«

3. december − mednarodni dan invalidov

Lepo darilo za Jezusov rojstni 
dan bi bilo, če bi šli malo vase 

ter poskušali popravljati napake 
in vsaj malo izboljšati, kar ni bilo 
prav. Od dneva sv. Lucije (to je od 
13. 12.) do božiča so si kmetje zapi-
sovali vreme, ki naj bi potem drža-
lo za vsak mesec prihodnjega leta. 

Ana Kašnik, tudi pevka v zboru dru-
štva upokojencev, s katerim je go-
stovala s samostojnim koncertom v 
sklopu dunajskega adventnega petja 
v Šenbrunu, se je v svojem tretjem 
življenjskem obdobju začela ukvar-
jati z ročnim delom. Spomni pa se, 
da je takšne izdelke cenila tudi prej: 
»V času odraščanja mojih otrok je 
bilo veliko drugače in kar nekaj sem 
poskušala ohraniti. Leta 1961 sem 
kupila jaslice od gospoda župnika 
Sokliča. Imam jih še zdaj in mi veli-
ko pomenijo. S tem so odraščali tudi 
moji otroci.« 

Hvaležna je vsem, ki so ji omogo-
čili razna izobraževanja v rokodel-
stvu. Ko je bila prvič poslana prek 
društva invalidov v izobraževalno 
delavnico v Izolo, še ni verjela vase, 
da se človek lahko tudi v poznih le-
tih nauči toliko lepega in za to dobi 
tudi potrditev. Tam je s kolegicami 
rokodelkami izdelovala rožice iz krep 
papirja, s podobnimi šopki pa se je 
srečala že v otroštvu, ko je soseda za 
veliko noč delala venčke za bogkov 
kot. Kašnikova je za ohranjanje starih 
izročil kasneje dobila od komisije pod 
vodstvom dr. Bogataja certifikat ka-
kovosti za svoj izdelek, šopek bider-
majer. Veščine, ki jih obvlada, prena-
ša tudi na mlajše otroke, ki niso imeli 
možnosti razgibavati rok oz. prstov. 

Zanimivo delavnico so rokodelke 
imele tudi v društvu upokojencev. 
Ana Kašnik se spominja in pripove-
duje: »Pred nekaj leti smo v adven-
tnem času izdelale jaslice iz gline, ki 
smo jih razstavile v cerkvi sv. Duha v 
Slovenj Gradcu. Osnov nas je naučila 
gospa Anka. Ene sem naredila tudi iz 
ličja in ker so bele, so nekaj posebne-
ga. S pomočjo figurice, ki sem jo ku-
pila, sem oblikovala vse ostale. Seveda 
v delavnicah v Veržeju znajo to nare-
diti strokovneje. Meni je bilo najtežje 
narediti vola in oslička. 

Tako zdaj moj čas poteka zelo razgi-
bano, da včasih kar pozabim, kako 
pravzaprav beži. In mnogokrat se 
spomnim mame, ki nas je opomi-
njala, da ne smemo zapravljati časa 
z brezdeljem. Zmeraj imam v rokah 
kakšno delo, ki se ga na novo učim, 
in vesela sem, da sem se na letošnji 
delavnici v Izoli, na kateri smo si iz-
menjavale izkušnje kolegice rokodel-
ke iz vse Slovenije, naučila izdelovati 
šal ljubezni. Zaradi takega poimeno-
vanja je treba le-tega obvezno komu 
podariti, jaz pa upam, da ga bom 
končala do božičnih praznikov. Zdaj 
je namreč moderno, da se obdaruje 
tudi za božič, prej pa te navade nismo 
imeli. Obdaroval je samo Miklavž. 

Na priprave v adventni čas nas je 
lepo pripravil papež Frančišek. Na-
govoril nas je na leto usmiljenja in 
dobrih del, ki jih lahko opravljamo 
vsak dan. K svitnicam več ne hodi-
mo, ker zjutraj nimamo več maše, je 
pa priložnost za marsikaj drugega. 
Saj leto usmiljenja nam ponuja veli-
ko priložnosti. Tako bomo lahko za-
trdili, da imamo čisto vest, na katero 
se vse preveč lahkomiselno prisega. 

Vesela sem, da se adventni čas 
»prijemlje« tudi mladih, čeprav za-
nesljivo malo drugače. Se pa kar od-
zivajo na dobrodelnost. Z dobrimi 
deli, pa tudi lepa beseda nekaj velja. 
Vera brez del je mrtva, je učil že Je-
zus. Sedaj smo prižgali tretjo svečko 
na adventnem venčku. Letos sem jih 
naredila kar nekaj. Te navade v mo-
jih mladih letih ni bilo. In ni nobene 
potrebe iti po venček v trgovino, kajti 
če imaš malo časa, volje in domišljije, 
ga narediš doma. Mnogo jih naredi-
jo tudi v dobrodelnih delavnicah, pa 
smo spet pri dobrem delu. 

Advent se začne štiri tedne pred 
Jezusovim rojstvom. V tem času smo 
obeleževali nekaj svetnikov, med nji-
mi je sv. Miklavž prinašal darila, na 
dan sv. Lucije pa smo sejali žito in dali 
v vazo kakšno vejo, ki je do božiča 
zacvetela. Nabirali smo borove storže 
in mah za okrasitev jaslic. V zadnjem 
tednu pred božičem smo pekli kekse 
– božičnike iz modelov, posebej nare-
jenih za te praznike. Predstavljali so 
živali, srčke, zvezdice, punčke. Nekaj 
smo jih naredili z luknjico za okrasek 
za božično drevo. Otroci smo lahko 
polomljene ali preveč pečene kekse 
tudi pojedli. Dan pred božičem je 
veljal strog post, pekla se je potica in 
dišalo je po vseh sobah. 

Iz srca želim vsem manj mladim 
in mladim, da bi bil ta in prihodnji 
čas za vse lep. Včasih me kar zaskr-
bi, ko poslušam o dogajanju po svetu 
in tudi že pri nas. Kakšne spomine 
si bodo zapisovali v poznejših letih? 
Srčno upam, da lepe,« zaključi Ana 
Kašnik skupaj z željo vsem, da doži-
vite blagoslovljene božične praznike, 
v novem letu pa zdrave in srečne dni. 

Ajda Prislan 

Zdaj je moderno, da se 
obdaruje tudi za božič

Ana Kašnik iz Pameč – rokodelka jaslic 

Jaslice, ki jih je izdelala Ana Kašnik.
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Na Grajskem griču nad 
Starim trgom, ki je 

bil poseljen že v prazgodovini, so 
Slovenci postavili gradišče … Med 
najpomembnejše grajske razvali-
ne na območju Republike Slovenije 
uvrščajo ostanke gradu Vodriž … 

Zgodovinsko društvo za Koroško je 
prve dni decembra 2015 v Koroški 
osrednji knjižnici dr. Franca Sušni-
ka organiziralo okroglo mizo o gra-
dovih, dvorcih in plemiških rodbi-
nah na Koroškem. Namen dogodka 
je bil opozoriti na gradove, dvorce in 
plemiške rodbine na Koroškem, zla-
sti na Ravnah na Koroškem, kjer so 
preteklo leto odkrili ostanke obzidja 
gradu Grinfels iz domnevno 14. ali 
15. stoletja. Že v 11. oz. 12. stoletju 
je na območju sotočja potoka Suhe 
in reke Meže omenjen bamberški 
dvorec, v 13. stoletju pa zgornji grad. 

Dr. Igor Sapač, strokovnjak za 
stavbno dediščino, je opozoril na 
propadanje in izginjanje dvorcev in 
gradov na območju Mežiške, Mi-
slinjske in Dravske doline. Najdba 
ostankov gradu Grinfels na Ravnah 
na Koroškem mu je tako služila za 
vzpostavitev širšega konteksta izgi-
njanja tovrstne arhitekture, kar je 
predstavil na posameznih primerih 
tudi v Mislinjski dolini in na obmo-
čju Mestne občine Slovenj Gradec 
ter opozoril na izginule dvorce. Nji-
hov propad so povzročili različni ra-
zlogi. Nekatere so tako hudo razde-
jali in poškodovali v zadnji svetovni 
vojni, da jih niso več obnavljali. Tako 
usodo je med drugo svetovno vojno 
doživel dvorec Hartenštajn v Mi-
slinjski Dobravi. Partizani so ga po-
žgali, ker je v njem delovala nemška 
postojanka. Uničen je bil dvorec, ki 
ga je konec 16. stoletja pozidal Ber-
nard pl. Gall iz Vodriža. Pozneje 
je bil v lasti Josefa Schrökingerja, 
nadžupnika v Šmartnu pri Slovenj 
Gradcu, ki je leta 1836 doštudiral v 
Rimu. Zaslužen je za gradnjo baroč-
ne cerkve sv. Petra na Kronski gori, 
grajeni med leti 1725 in 1750. Dvo-
rec je leta 1750 prodal baronici Juli-
jani Kulmer. Konec 18. in na začet-
ku 19. stoletja je bil dvorec v posesti 
rodbine Pahernik. 

Med vojno so požgali tudi Plešiv-
ški dvor na Uršlji gori. Na Legnu pri 
Slovenj Gradcu so konec druge sve-
tovne vojne v dvorcu Galenhofen, 
prvič omenjenem leta 1471, skla-

diščili razstrelivo, kar je bilo zanj 
usodno, saj ga je razdejala prav ek-
splozija slednjega. Po drugi svetovni 
vojni so porušili tudi dvorec Troblje, 
za katerega je leta 1681 omenjen la-
stnik Schraegel, med prvo svetovno 
vojno pa je v njem dobila prostore 
vojaška bolnišnica.

Med pozabljeno dediščino v Mi-
slinjski dolini Sapač uvršča ostan-
ke dvorca Zavlar ali Feldenhofer v 
Starem trgu. Njegovo pozidavo v 17. 
stoletju domnevno pripisujejo ba-
ronom Sauer. V skupino pozabljene 
dediščine uvršča tudi renesančno 
upravno poslopje dvorca Legen iz 
17. stoletja. Dvorec je bil konec 16. 
stoletja v posesti Leysserjev in v 17. 
stoletju grofice Marije Schrotten-
bach. Leta 1737 sta bila dvorec in 
gospoščina v posesti grofa Žiga (Si-
gmunda) Thurna-Valsassine. Nje-
gov zadnji lastnik Vincenc Thurn je 
po letu 1920 stavbi odkril streho in 
s tem povzročil njen propad. Dvorec 
je bil leta 1930 v ruševinah, njegova 
podoba pa je ohranjena le še na fo-
tografijah in maketi, ki jo je izdelal 
Sapač.

Med ohranjene dvorce s spremenje-
no zunanjo podobo Sapač uvršča 
dvor Hajnžiče, ki stoji na križišču 
cest v naselju Vrhe. Dvor je omenjen 
v prvi polovici 17. stoletja, leta 1714 
pa je prešel v last barona Kulmerja. 
Tudi dvor Gradišče v Pamečah ima 
spremenjeno podobo. Dvor iz 16. 
stoletja je bil prvotno v lasti Him-
melbergerjev, nato pa Gaisruckov, 

rodbine, ki je na Ravnah posedovala 
grad Grinfels. V 17. stoletju je bil v 
lasti Javornikov, od leta 1780 pa gro-
fov Thurnov. V 19. stoletju je prešel v 
kmečke roke.

Na Grajskem griču nad Starim 
trgom, ki je bil poseljen že v praz-
godovini, so Slovenci postavili gra-
dišče. Grad s kapelo, ki se leta 1091 
imenuje Grez, so pozidali gospodje 
Ažvini iz rodu Breže-Seliških. Med 
leti 1130 in 1147 je bil v posesti gro-
fov Spanheimskih, nato Traunga-
vov. Njegova nadaljnja zgodovina 
je povezana z grofi Andeškimi, na-
tančneje z istrskim mejnim grofom 
ter s kamniškim mestnim gospo-
dom Henrikom IV. Andeškim in z 
njegovim bratom in naslednikom, 
oglejskim patriarhom Bertoldom V. 
Andeškim. V 15. stoletju so stavbo 
razdejali najprej Turki, leta 1473, 
nekaj let pozneje še Ogri. Danes na 
Grajskem griču stoji kompleks nek-
danje grajske kapele in župne cerkve 
sv. Pankracija, arhitekturni spome-
nik pozne romanike in zgodnje go-
tike, ki ga je zapustila bavarska ple-
miška rodbina Andeških. 

Med najpomembnejše grajske raz-
valine na območju Republike Slove-
nije uvrščajo ostanke gradu Vodriž 
pri naselju Vodriž na območju Me-
stne občine Slovenj Gradec. Grad 
je v pisnih virih prvič omenjen leta 
1338. Njegovo pozidavo datirajo že 
na začetek 14. stoletja in jo pripisu-
jejo oglejskim fevdnikom, vitezom 
Hebenstreitom. Skozi stoletja je grad 

prehajal v roke številnim lastnikom, 
med njimi Hansu Ungnadu, Luki 
Gambsu, Erazmu Gallu itd. Konec 
18. stoletja je grad opuščen, njegove 
razvaline pa so danes kulturni spo-
menik.

Grad Valdek v Gornjem Doliču 
naj bi sredi 12. stoletja postavili vi-
tezi Waldeck, ki so že leta 1141 ome-
njeni kot vazali andeških grofov in 
oglejskega patriarha. Pozneje, leta 
1322, je grad prišel v posest družine 
Auffenstein. Od 15. stoletja dalje je 
zamenjal več lastnikov, med njimi so 
bili baron Ludvik Sauer, Ferdinand 
Leysser, grofica Schrottenbach, Si-
gmund Thurn itd. Sredi 19. stoletja 
je bila dvonadstropna grajska stavba 
že ruševina in od leta 1994 zavaro-
vana kot kulturni spomenik. Status 
kulturnega spomenika imajo tudi 
razvaline gradu Irštanj na Kozjaku 
pri Mislinji. Grad so opustili kot 
utrdbo že v prvi polovici 15. stoletja. 

Med dobro ohranjene, obnovljene 
srednje velike stavbe sodi dvorec Ro-
tenturn v mestu Slovenj Gradec. Po 
navedbah zgodovinarja Jožeta Cur-
ka začetki stolpa segajo vsaj v drugo 
polovico 15. stoletja, ime Rotenturn 
pa se je uveljavilo po letu 1542. Sredi 
17. stoletja je njegov lastnik postal 
Hans Andrej Kulmer, ki je dvorec 
prezidal iz nekdanjega stolpa in dela 
mestnega obzidja. Sredi 18. stoletja 
je dvorec dobil baročno podobo. 

Gradovi in dvorci pri nas 
so ogroženi 

Stavbe nekdanjih dvorcev in gradov 
so na Koroškem in tudi Slovenskem 
ogrožena dediščina. Njihovo varova-
nje sicer urejajo Zakon o varstvu kul-
turne dediščine in drugi predpisi, a je 
dejanski uspeh odvisen od lastnikov, 
prepričljivosti strokovnih služb in 
naklonjenosti javnosti, da ohranijo 
podedovano, s preteklostjo povezano 
premoženje. Zakon o varstvu kultur-
ne dediščine dediščino opredeljuje 
kot »dobrine, podedovane iz prete-
klosti, ki jih Slovenke in Slovenci, 
pripadnice in pripadniki italijanske 
in madžarske narodne skupnosti in 
romske skupnosti ter drugi drža-
vljanke in državljani Republike Slo-
venije opredeljujejo kot odsev in izraz 
svojih vrednot, identitet, verskih in 
drugih prepričanj, znanj in tradicij. 
Dediščina vključuje vidike okolja, ki 
izhajajo iz medsebojnega vplivanja 
med ljudmi in prostorom skozi čas.« 
(UL RS, št. 16/2008 z dne 15. 2. 2008) 
»Dediščina so tisti elementi kulture 
in narave, ki si jih določena skupnost 
prizadeva ohraniti za prihodnje ro-
dove, da bi rabila potrebi ljudi po 
občutku identitete in pripadnosti,« je 
o kulturni dediščini zapisal Božidar 
Jezernik. 

Skrb za varovanje, ohranjanje, pro-
učevanje in predstavljanje javnosti 
je država poverila zavodom za var-
stvo kulturne dediščine in muzejem, 
prvi skrbijo za nepremično, drugi za 
premično dediščino. V zadnjem de-
setletju se je pod vplivom Unescove 
Univerzalne deklaracije o kulturni ra-
znovrstnosti in Unescove Konvencije 
o varstvu nesnovne kulturne dedišči-
ne uveljavil celosten pristop varovanja 
kulturne dediščine, kar pomeni, da je 
ob materialni dediščini pomembna 
tudi nematerialna, nesnovna kultur-
na dediščina, kar »pomeni prakse, 
predstavitve, izraze, znanja, veščine 
in z njimi povezana orodja, predme-
te, izdelke in kulturne prostore, ki 
jih skupnosti, skupine in včasih tudi 
posamezniki prepoznavajo kot del 
svoje kulturne dediščine. Skupnosti in 
skupine nesnovno kulturno dedišči-
no, preneseno iz roda v rod, nenehno 
poustvarjajo kot odziv na svoje okolje, 
naravo in zgodovino ter zagotavljajo 
občutek za identiteto in neprekinje-
nost s prejšnjimi generacijami, s čimer 
spodbujajo spoštovanje do kulturne 
raznolikosti in človeške ustvarjalno-
sti. V tej konvenciji nesnovna kulturna 
dediščina pomeni le tisto dediščino, ki 
je skladna z obstoječimi mednarodni-
mi instrumenti za človekove pravice, 
zahtevami o medsebojnem spoštova-
nju med skupnostmi, skupinami in 
posamezniki in s trajnostnim razvo-
jem.« (Zakon o ratifikaciji 2/2008).

Gradovi in dvorci z »življenjskimi 
zgodbami« so kulturna dediščina. Ta 
pa je dobrina, premoženje in je kul-
turni kapital. Unesco sporoča, da je z 
uničenjem kulturne dediščine člove-
štvo prikrajšano za znanje, identiteto 
in zgodovino! 

Na omenjeni okrogli mizo o gra-
dovih, dvorcih in plemiških rod-
binah na Koroškem decembra na 
Ravnah so sodelovali doc. dr. Anton 
Ravnikar, doc. dr. Igor Sapač, Saša 
Djura Jelenko, dr. Karla Oder, doc. 
dr. Miha Preinfalk ter Vinko Skitek, 
ki je dogodek organiziral in vodil.

Dr. Karla Oder, 
predsednica Zgodovinskega 

društva za Koroško

Pozabljena dediščina v Mislinjski dolini 

Gradovi in dvorci z zgodbami 
so kulturna dediščina

Tako je izgledal Galenhofen na 
Legnu; slika iz leta 1901.  
( Vir: http://www.slosi 
info/01gradovi/02podrobnejse/
koroska/g-3/galenhofen.php;  12. 
12. 2015)

Gradišče v Pamečah (»Gradisch bei Windischgraz«)
(Vir: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vischer_-_Topographia_Duca-
tus_Stiria_-_107_Gradisch_bei_Windischgraz_-_Gradisce.jpg; 12. 12. 2015)

'Ženski forum Slovenj Gradec je 
avtonomno interesno združe-

nje za enake možnosti žensk in mo-
ških. S svojim delovanjem želimo 
krepiti politično moč žensk, skrb za 
izboljšanje položaja žensk v družbi 

in graditi zavest, da brez enakosti 
spolov ni demokracije.' (Iz statuta 
ŽF OO SG)

Ideja ženskega foruma ni nova, 
porajala se je že nekaj let nazaj. Zdaj 
je dozorela v uradno obliko, ki smo 

jo na ustanovni seji 13. novembra 
2015 tudi potrdile. Ženski forum 
Slovenj Gradec je organiziran na 
območni ravni, združuje članice 
iz Mislinje in Slovenj Gradca, ki so 
izvolile predsednico Lucijo Fink in 
podpredsednico Matejo Keber. 

Pridružila se nam je evropska po-
slanka Tanja Fajon, ki je v pogovo-
ru razkrila svojo profesionalno pot, 
pasti in prednosti dela na političnem 
parketu ter zgolj žensko, kadar ni 
razpeta med Brusljem in Ljubljano.

Predstavili smo tudi dobrodel-
ni projekt Knjiga na počitnicah, 
s katerim želimo napolniti police 
Počitniškega doma Fiesa ter našim 
otrokom omogočiti bralne urice na 
počitnikovanju. Akcija zbiranja ra-
bljenih in novih knjig traja do kon-
ca decembra, prostor za zbiranje so 
nam prijazno odstopili ustvarjalke 
in ustvarjalec iz Pop-up dizajnerske 
trgovinice v mestnem jedru Slovenj 
Gradca.

Pisateljica, domačinka prof. Boža 
Božena Lesjak je predstavila in tudi 
prva donirala štiri svoje knjige: Če 
kuhamo prave besede, dobimo okus 

po dobrem; Čarobne besede: dobra 
sem, znam, zmorem!; Vsaka stvar se 
zgodi z razlogom; Zaupaj tistim, ki 
te imajo radi.

Lucija Fink

Ustanovitev Ženskega foruma Slovenj Gradec

Za enake možnosti in priložnosti
Javno povabilo

ZA IZBOR RAZSTAV 
V  MESTNI  GALERIJ I 
MO SG ZA LE TO 2016
Mestna občina Slovenj Gradec vabi umetnike, arhitekte, društva s po-
dročja kulture in umetnosti, zavode, ustanove, posameznike in samo-
zaposlene v kulturi, da prijavijo svojo razstavno dejavnost za izbor raz-
stav v Mestni galeriji Mestne občine Slovenj Gradec.

Razstave načrtujemo v prostih terminih preko celega leta 2016.

Več informacij najdete na: http://www.slovenjgradec.si/aktualni-jav-
ni-razpisi-in-javna-narocila.html.

Mestna občina Slovenj Gradec

JAVNO POVABILO za izbor razstav v MESTNI GALERIJI MOSG za leto 
2016

Mestna občina Slovenj Gradec vabi umetnike, arhitekte, društva s področja kulture in 
umetnosti, zavode, ustanove, posameznike in samozaposlene v kulturi, da prijavijo svojo 

razstavno dejavnost za izbor razstav v Mestni galeriji Mestne občine Slovenj Gradec.

Razstave načrtujemo v prostih terminih preko celega leta 2016.

Več informacij najdete na:

http://www.slovenjgradec.si/aktualni-javni-razpisi-in-javna-narocila.html.

 

Mestna občina Slovenj Gradec 



Jabolko kot sadež spoznanja me-
sene končnosti človeškega rodu 

je tudi zadnja velika neulovljiva 
simbolna alegorija, ki se je suge-
stivno znašla v prepoznavni me-
nažeriji Planinčevih motivov.

Slikarska dela iz zbirke Štefana Pla-
ninca v Koroški galeriji likovnih 
umetnosti so ob umetnikovi 90-letni-
ci od 18. decembra na ogled v Slovenj 
Gradcu, izbor iz obsežnega risarskega 
opusa pa bo v drugem delu razstave 
skupaj z originalnimi ilustracijami v 
januarju in februarju predstavljen na 
Ravnah na Koroškem.

Štefan Planinc je namreč risbi, 
zapisu na papir, namenjal povsem 
samostojno vlogo, zato jo je vselej 
oblikoval celovito, do končnega sa-
mozadostnega izraza. Pa ne le zato, 
ker je v prvih letih po diplomi in 
tudi kasneje do konca osemdesetih 
let vztrajal kot eden izmed naji-
menitnejših v dolgi vrsti odličnih 
slovenskih knjižnih ilustratorjev, 
temveč predvsem zato, ker se je vse-
lej videl kot pripovedovalec zgodb, 
četudi so te skrivnostne, težko ra-
zumljive, polne vseh mogočih, med 
sabo tudi nasprotujočih si aluzij. 
Kot ilustrator se zato nikoli ni za-
dovoljil s premočrtnim vizualnim 
podajanjem literature, temveč je 
bodisi s posebnim vzdušjem, ka-
kršnega začutimo v naslovni upo-
dobitvi psičke Lassie v snežnem 
metežu, domala ikonični podobi 
slovenske ilustracije, ali pa s števil-
nimi detajli, kot v Ingoličevem Taj-
nem društvu PGC, segel daleč pre-

ko obzorij literarnega opisa in vselej 
izpovedal še svojo vzporedno zgod-
bo. Hudomušno in duhovito naravo 
svojega značaja, ki se je v slikarstvu 
pretočila v jedko ironijo, tukaj pa se 
je izkazala z dobrohotno naklonje-
nostjo najmlajši publiki, je kasneje v 
risbah k otroškim knjigam Milana 
Dekleve in Smiljana Rozmana odel 
v drugačno, sodobno preobleko is-
krivega humorja.

Med risbami, ki so v pretežni 
meri sestavile slovenjgraško dona-
cijo, so seveda tudi skice in krokiji, 
hipne zabeležke idejnega utrinka 
ali ujeti pogledi v ambiente, zlasti 
v Grožnjanu, »mestu umetnikov«, 
kjer je z družino preživljal poletja. 
A v prvi vrsti so to likovnine, ki s 
svojo polnostjo in tehnično dovrše-
nostjo, ne glede na izbrano risalo in 
način tehnične izvedbe, presegajo 
običajni domet risbe in ustvarjajo 
popolno doživetje. Vse Planinčeve 
slikarske cikle so praviloma spre-
mljale tudi barvne realizacije na 
papirju, a so tudi te samostojna 
likovna dela in le redko ali niko-
li skice za sliko na platnu. A če je 
barva, tako na papirju kot v večjem 
formatu na platnu, kljub grote-
sknosti figuralnih upodobitev ven-
darle tudi nosilka liričnega vzdušja 
in poetičnega videnja, so risbe s 
tušem ali izvedbe v mešani tehniki, 
pri katerih je v ospredju prav tako 
kot britev ostra in natančna črta s 
tušem, tiste, ki bolj neposredno kot 
slike podčrtavajo srhljivo odtuje-
nost in tesnobnost njegovega sveta. 
Na papirju so se še jasneje izrisale 
upodobitve človeških nečimrnosti 
in naglavnih grehov, bolj predrzno 
in neposredno se je odstrla kultur-
na povrhnjica spolne morale in se 
razkrila moč nagona po reproduk-
ciji in telesnem užitku, najnazorne-
je zaznamovana z erotičnim prese-
kom sadeža poželenja. 

KGLU
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V času zimskih pra-
znikov vsako leto s 

pomočjo našega člana Nika R. Ko-
larja organiziramo srečanje z zna-
nim gostom. Natašo Tič Ralijan, ki 
je letos dopolnila 50 let, poznamo 
predvsem kot vsestransko igralko, 
ki se nam je priljubila tudi prek 
malih zaslonov.

Med nas smo že povabili Toneta Par-
tljiča, Sašo Pavček in Jerico Mrzel. 
Letos pa se je Niko R. Kolar dogo-
voril z gledališko igralko Natašo Tič 
Ralijan – najbolj znano po televizij-
ski vlogi Ane Lize. Vsako leto, ko smo 
organizirali srečanje z znano osebo, 
je bila dvorana gasilskega doma v Tu-
riški vasi dokaj polna, letos pa je na 

večerno srečanje z dramsko igralko, 
čeprav je bilo to sredi tedna, prišlo 
rekordno število ljudi – več kot 130.

Nataša se nam je najprej predsta-
vila z vlogo Ane Lize, lahko bi rekli 
v tragikomičnem liku, saj je le-ta ne-
nehno nesrečno zaljubljena. Nasme-
jala nas je do solz, bili pa smo zelo 
presenečeni, kako se je igralka samo 
v nekaj minutah spremenila iz kokete 
z lepim stasom in glasom v povsem 
preprosto osebo, ki po živahnosti in 
prekipevajoči energiji prav nič ne za-
ostaja za svojim najbolj znanim tele-
vizijskim likom, plavolaso Ano Lizo.

V drugem delu večera nam je 
Niko R. Kolar s svojimi vprašanji, 
postavljenimi Nataši, predstavil Na-
tašo v čisto drugačni luči. Nataša Tič 
Ralijan, ki je bila dolgoletna članica 
SNG Drama Ljubljana, je v zadnjih 
letih predvsem zaradi hude bolezni 
popolnoma spremenila svoj način 
življenja – postala je veganka, ki se 
ukvarja tudi z jogo in meditacijo. 
Ima neizmerno voljo in ljubezen do 
življenja in o njem govori odkrito 
in še humorno. Spregovorila nam 
je o bolečini, nasmehu, veselju, upu, 
obupu, veri, hrani, vodi, otrocih in 
Gašperju. Je prva in edina vitezinja 
dobre volje. Trenutno je v Ljubljani 
živeča svobodna umetnica.

Irena Kotnik

Darja Merkač in Nataša Tič Ralijan

Gledališki večer z Ana Lizo – Natašo Tič Ralijan

Nastopila je vitezinja dobre volje

Samo od nas je odvisno, v koli-
kšni meri bomo Ivanko vzeli za 

svojo in koliko bomo pripomogli k 
uveljavitvi njenega lika in njenih 
del tudi v domačem kraju. 

20. november, dan slovenskih splo-
šnih knjižnic, smo v Knjižnici Ksa-
verja Meška obeležili z dvema do-
godkoma. Uradno smo pričeli že s 
šesto sezono projekta bralne značke 
za odrasle, ki po koroških knjižni-
cah poteka pod motom »Korošci pa 
bukve beremo«. V Slovenj Gradcu in 
Mislinji nas vsako leto skupaj bere 
70–80 udeležencev, kar nas uvršča v 
sam slovenski vrh med projekti bra-
nja za odrasle. V ta namen izdelamo 
tudi priporočilni bralni seznam in 
letos smo nanj uvrstili našo rojaki-
njo, slovensko tržaško pesnico in 
pisateljico Ivanko Hergold. Le-tej 
smo ob dnevu slovenskih splošnih 
knjižnic tudi namenili osrednjo pri-
reditev, literarno-spominski večer za 
Ivanko Hergold. 

Ivanka Hergold se je rodila 27. 9. 
1943 na Legnu pri Slovenj Gradcu, 
visoko pod Pohorjem na domačiji 
pri Maroltovih. Po končani osnovni 

šoli, ki jo je obiskovala v Šmartnem 
pri Slovenj Gradcu, je maturirala na 
ravenski gimnaziji in bila ena prvih, 
ki se je že v maturitetni nalogi posve-
tila ustvarjalnosti Jožeta Tisnikarja, 
s katerim je kasneje prijateljevala še 
v zrela leta. Velik in odločilen vpliv 
nanjo je imel ravenski profesor in 
ravnatelj Franc Sušnik, ki je že ta-
krat v njej prepoznal pronicljivo in 
poetično dušo in kateremu je tudi 
sama kasneje v življenju nemalokrat 
namenila hvaležne besede. Študij 
je potem nadaljevala v Zagrebu in 
Ljubljani, leto dni tudi v Londonu. 
Poročila se je s tržaškim pesnikom 
in pisateljem Markom Kravosom in 
odtlej živela v Trstu, v Pahorjevem 
»mestu v zalivu«, ter v več desetle-
tjih prav tam ustvarila svoj glavni 
literarni opus, v katerem je zarisala 
tudi nekatere izrazite črte tržaške 
slovenske usode. Kot avtorica, četudi 
pogreznjena v moderno eksistenci-
alno problematiko, pa je Ivanka, kot 
ugotavlja profesorica Marija Pirjevec 
Paternu, še tako oddaljena od doma-
čega sveta, na poseben način za ve-
dno ostala koroška natura. Umrla je 
leta 2013 in je pokopana v Šmartnem 
pri Slovenj Gradcu.

Lansko leto je Slavistično društvo 
Trst-Gorica-Videm pripravilo sim-
pozij, ki so ga njegovi člani posvetili 
življenju in ustvarjalnosti leto prej 
preminule Ivanke Hergold. Na pod-
lagi le-tega je januarja letos pri Skla-
du Libero in Zora Polojaz izšel Zbor-
nik za Ivanko Hergold, v katerem so 
poleg še nekaterih vsebin (bibliogra-
fija, odgovori iz intervjuja, nagovor 
Borisa Pahorja) zbrani prispevki s 
tega simpozija. Predstavitev omenje-
nega zbornika je bila tudi osrednja 
nit literarno-spominskega večera v 
naši knjižnici. Od daleč so s poseb-
nim in srčnim spoštovanjem do av-
torice med nas prišli: s Češke gospod 
Peter Kuhar, recenzent Zbornika za 
Ivanko Hergold, sicer pa kritik, ure-
dnik in esejist, dolgoletni kulturni 
urednik na Televiziji Slovenija, zdaj 
pa že vrsto let živi in ustvarja v Pra-

gi, iz Trsta v Slovenj Gradec pa so 
pripotovali gospod Marko Kravos, 
slovenski tržaški pesnik, pisatelj, 
prevajalec, kritik, urednik in esejist 
ter dolgoletni življenjski sopotnik 
Ivanke Hergold, njen sin Kajetan 
Kravos, ki je tudi poskrbel za likov-
no opremo zbornika, gospa Vlasta 
Polojaz, psihoanalitičarka in pred-
sednica Sklada Libero in Zora Polo-
jaz, ki je omogočil izid zbornika, ter 
dve tržaški slovenistki in profesorici, 
gospa Loredana Umek ter pesnica in 
pisateljica gospa Vilma Purič.

Med gosti je krmaril gospod An-
drej Makuc, ki je večer tudi tematsko 
razdelil v dva sklopa, in sicer literar-
nega, v katerem so gostje spregovorili 
predvsem o avtoričinem ustvarjanju 
in njenih delih, še posebej romanu 
Nož in jabolko (Loredana Umek) in 
njeni poeziji, ki je izšla v delu Ponikal-
nice (Vilma Purič), ter spominskega, 
v katerem so svoje spomine na Ivanko 
izpovedali tako že omenjeni gostje kot 
tudi domačini, znanci in sorodniki 
(Peter Hergold, Jožica Škorjanc, Niko 
R. Kolar). Za branje odlomkov iz avto-
ričinih del sva poskrbeli Karin Šnabl 
in Draga Ropič, glasbeno pa nam je 
program popestrila Alina Hirtl.

Po dobrih dveh urah uradnega 
programa smo v nadaljevanju večera 
ob sproščenem vzdušju razmišljali in 
si zadali obvezo, da Ivanki Hergold 
in njenemu literarnemu opusu v pri-
hodnje posvetimo in namenimo še 
kakšno pozornost, zna biti simpozij 
zanjo tudi na Koroškem. Ivanka Her-
gold je, z besedami Marka Kravosa, 
ne le posebno zveneč glas intimno-
sti v sodobni slovenski književnosti, 
ampak tudi posebno dragocena dedi-
ščina kot memento o gorskih kmeti-
jah na koroškem delu Pohorja. 

Draga Ropič 

Anton Ingolič, Tajno društvo PGC, 1984, 
ilustracija Štefan Planinc

Ob dnevu slovenskih splošnih knjižnic 
Večer za pisateljico 
Ivanko Hergold z Gradišča

Ivanka Hergold 
( Vir: http://www.locutio.si/avtorjis-
like/ivanka-hergold.jpg; 10. 12. 2015)

Popravek 

V Galeriji Ravne je do 15. januar-
ja 2016 na ogled razstava umetni-
ce Katje Felle Distorzija vidnega/
Simulacija zvoka. Razstavo je po-
stavila kustosinja Tina Kralj, ki je 
napisala tudi osrednje besedilo 
v katalogu razstave. Tina Kralj 
je tudi avtorica besedila, ki je 
bilo objavljeno v prejšnji številki 
SGlasnika in podpisano s KGLU. 

KGLU

Koroški pokrajinski muzej je na 
Ta veseli dan kulture zaživel z 

akcijo Napiši kartico. 3. decembra je 
štiri enote muzeja – Slovenj Gradec, 
Ravne na Koroškem, Dravograd in 
Radlje ob Dravi – obiskalo okoli 200 
ljudi, od najmlajših do skupin upo-
kojencev, med obiskovalci ni manj-
kalo niti predstavnikov vmesnih ge-
neracij, kar posebej veseli zaposlene 
v KPM, ki varujejo in hranijo dedi-
ščino Mežiške, Mislinjske in Zgornje 
Dravske doline ter skrbijo za njeno 
promocijo. Obiskovalci so napisali 
in narisali okoli 150 kartic, najizvir-
nejše so bile z risbicami petletnikov 
slovenjgraškega vrtca. 

Kot je pojasnila arheologinja Saša 
Djura Jelenko, na razglednicah muzej 
upodobi presežke obrtniških izdelkov 

arheoloških najdb (zaponka, steklena 
čaša …), etnološke motive (panjske 
končnice). Najmlajši so najraje izbra-
li drevesnega polha fotografa Maksa 
Kunca. Prav tako so zelo privlačne 
razglednice muzejskih zbirk v dislo-
ciranih enotah, denimo Prežihova 
bajta, Prežihov Voranc, cerkev sv. 
Jurija. Zanimive so starinske upo-
dobitve mest (Guštanj). S pisanjem 
razglednic, ki so jih muzealci za svoje 
goste razposlali tudi v tujino, ne le po 
domovini, je muzej želel opomniti na 
dopisovanje 'na roko', s pisalom in pa-
pirjem, ki je v današnjem času že pra-
va redkost in skoraj že sodi v muzej. 

Karin Potočnik,
organizatorka in koordinatorica 

kulturnega programa,
Koroški pokrajinski muzej

Ta veseli dan kulture v muzeju 
Koroški pokrajinski muzej 
v več kot 150 poštnih 
nabiralnikih

Galerija Ravne 

Risarske mojstrovine 
Štefana Planinca
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Letos (2015) mineva 40 let, 
ko so gozdarji v sodelo-

vanju z lastniki gozdov, drugimi po-
sestniki in s turističnimi delavci pod 
vodstvom gozdarskega strokovnjaka 
Milana Ciglarja speljali slovenski del 
evropske pešpoti. 

E6, ki je poimenovana tudi po Mi-
lanu Ciglarju kot Ciglarjeva pot, 
povezuje Baltik z Jadranom. Naš del 
poti se priključi avstrijskemu delu na 
mejnemu prehodu Radelj, od koder 
se lahko sprehodimo skozi zanimive 
in slikovite predele Slovenije do Stru-
njana, prvotno pa celo do Reke na 
Hrvaškem. Zanimive zaselke in pre-
dele naše mozaične Slovenije pa od 
vzhoda proti zahodu povezuje mlajša 
Evropska pešpot E7 ali Naprudniko-
va pot. Za evropski poti skrbijo goz-
darji, planinci markacisti, turistični 
delavci, pa tudi kontrolorji in ime-
tniki žigov in vpisnih knjig. Evrop-
ski pešpoti povezujeta najrazličnejše 
ljubitelje narave. Tudi koroški del E6 
je turistično zanimiv. Tega se poleg 

turističnih organizacij zavedajo tudi 
v občinah, skozi katere je speljana E6. 
Občinski možje v Slovenj Gradcu in 
Radljah ob Dravi imajo vse večji po-
sluh za vzdrževanje poti. Upam, da 
finančna podpora glede na vzdrževa-
nost poti ne bo usahnila.

Koroški del poti E6 je speljan od 
prelaza Radelj mimo gostišča Žohar 
na Suhem vrhu nad Radljami, na Sta-
ri grad nad Radljami, skozi Radlje ob 
Dravi. V Vuhredu se prične pot dvi-
govati po severnemu pobočju mimo 
kmetij na Orlici in Sv. Antonu čez 
smučišče Kaštivnik do Partizanke. 
Točka pod Malo Kopo je druga naj-
višja točka na celotni poti. Najvišja 
točka je na Velikem Snežniku na No-
tranjskem (1796 m). Od zaprte koče 
na Partizanki se spustimo v Mislinj-
sko dolino, skozi Brde do letališča v 
Turiški vasi, čez Mislinjsko Dobrovo 
na grad Vodriž do Zgornjega Razbor-
ja. Prijeten je počitek pri Pečolarju, 
kjer ti Pečolarjeva Minka poleg žiga 
postreže še s hrano in pijačo. Koro-
ški del  E6 se zaključi na Ciganiji v 

Javorju v Občini Črna na Koroškem. 
V kolikor niste utrujeni, lahko pot 
nadaljujete do Slemena ali še naprej 
proti našemu morju.

Užitek je spoznavati pokrajino in 
ljudi ob E6. Uživali so tudi udeležen-
ci pohoda od Ivnika (Eibiswald) do 
gradu Vodriž od 17. do 19. septembra 
2015. Organizirani pohod je bil tudi 
sestavni del programa ob 40-letnici 
E6. V Ivniku so jih lepo sprejeli in 
pogostili avstrijski pohodniki, zani-
miv je bil tudi ogled pohodniškega 
muzeja. Pri podelitvi značk za preho-
jeno E6 sta prisostvovala tudi radelj-
ski župan in župan Eibiswalda. Sliko-
vita je pot iz Ivnika mimo že skoraj 
preveč urejenih kmetij do prelaza 
Radel. Tudi v gostišču Žohar je bil 
postanek zelo prijeten, zanimivo si je 
bilo ogledati stari grad nad Radljami, 
od koder je lep razgled na pohorski 
del poti v Dravski dolini. Drugi del 
poti pohoda je potekal naslednji dan. 
Prijetno je bilo pokramljati s pohor-
skimi kmeti. Ni pa bil lep pogled na 
razrita gozdna tla po motokrosistih. 

Ker je koča Partizanka zaprta, smo 
pohodniki prenočili v Grmovško-
vem domu. Zvečer je bilo zanimivo 
prisluhniti udeležencem poti, ki so 
pripovedovali zanimiva doživetja na 
njihovih pohodih po evropskih peš-
poteh. Predsednik KEUPS Jože Prah 
je predstavil nadaljnje aktivnosti ob 
40-letnici evropske pešpoti. 19. sep-
tembra smo se spuščali po slovenj-
graškem delu Pohorja do Vodriža. 
Lepo se je bilo povzpeti po obnovljeni 
poti do gradu Vodriž. Po skupni ak-
ciji pod vodstvom gozdarja in pred-
sednika Turističnega društva Slovenj 
Gradec Petra Cesarja je grajska oko-
lica ponovno urejena. Grad je zopet 
privlačen za pohodnike in turiste. 

Uradni zaključek pohoda od Iv-
nika do Vodriža je bil v Tisnikarjevi 
sobi v gostilni Bučinek. Pohodniki 
so se razšli z mislijo, da je naše po-
hodniške poti potrebno vzdrževati in 
na osveščevalen način na njih priva-
biti tudi mlajše generacije. 

Gorazd Mlinšek 

Kot koordinator za evropske peš-
poti v Koroški regiji se ponovno 
zahvaljujem vsem, ki so z delom, 
materialom in finančno pripo-
mogli, da je grad Vodriž zopet 
privlačen za pohodnike in turiste. 
Še posebno pa hvala lastnici ze-
mljišča in gradu gospe Ani Mariji 
Kac, ki je aktivno moralno in ma-
terialno pristopila k ureditvi poti 
in grajske okolice. (GM) 

Koroški del E6 je turistično zanimiv
Po Evropski pešpoti E6 od Ivnika do Vodriža

E6 nas vodi tudi mimo gradu Vodriž. 
(foto Gorazd Mlinšek) 

Koroški pokrajinski muzej je 4. 
decembra obdaroval prizadev-

ne na področju turizma, predvsem 
turistične kmetije in kavarne ter 
hotele in hostle. 

Več kot 20 muzejskih publikacij, ka-
talogov in ostalega gradiva so kustosi 
razdelili na 20 polic turističnih desti-
nacij v treh koroških dolinah in čaka-
jo, da jih prelistajo gostje. Muzejska 
knjižna polica je označena s posebno 
tablico z napisom v treh jezikih (slo-
venskem, angleškem in nemškem): 

Muzej na počitnicah – Počitnice v 
muzeju. Med naslovi katalogov naj 
izpostavimo: Iz črne kuhinje na luno, 
Dvorski ples po slovenjgraško, Paučk-
ove partizanske bolnišnice, Egipčan-
ski predmeti iz Sokličeve zbirke, Hugo 
Wolf (v nemščini in slovenščini), Uf, 
Industrija!, In kaj je svobode cena, 
Forma viva, Božanskim manom, Ar-
heologija Koroške krajine (100 let), 
Na poti v neznano, Svet živih – svet 
mrtvih, Ravne na Koroškem 750 let, 
Valvasorjev Guštanj, Srednjeveška 
slikana podoba koroških cerkva itd. 

Priložili smo kar nekaj promocijske-
ga materiala, ki vabi na oglede naših 
razstav in zbirk, Prežihove bajte, Me-
škove sobe, Herčeve žage in mlina, pa 
tudi na kreativne delavnice za otroke 
na zelo različne tematike. 

Direktorica Koroškega pokrajinskega 
muzeja Brigita Rajšter z ekipo vljudno 
vabi vse občanke in občane Slovenj 
Gradca na obisk in ogled zbirk, spro-
tno dogajanje pa lahko spremljate na 
spletni strani www.kpm.si. 

Karin Potočnik

Tudi igralec Igor Štamulak si je v Podgorju ogledal krstno izvedbo predstave 
Tisti grad tam nekje.

Vse skupine in zainteresirane posa-
meznike vabimo, da se pričnejo pri-
pravljati na tradicionalni, 44. pustni 
karneval, ki bo v Slovenj Gradcu po-
tekal v nedeljo, 7. februarja 2016.

Za dodatne informacije se lahko 
obrnete na Javni zavod SPOTUR, 
tel.: 02 881 21 16, e-pošta: tic@slove-
njgradec.si. 

ML

Za sodelovanje na 
pustnem karnevalu 2016

Vabilo

Turistične hiše dobile kataloge
Koroški pokrajinski muzej

Za preizkus steklenega mode-
la lahko praznike popestrite s 

peko preproste, t. i. 'pisane' pogače 
po receptu gospodinj z Ojstrice in 
okolice nad Dravogradom. 

Na vzporedni razstavi Iz rok do obli-
ke, ki je v mesecu oktobru spremljala 
20. razstavo domače in umetnostne 
obrti v Koroški galeriji likovnih ume-
tnosti, je bil med izbranimi izdelki, 
ki so združevali sodobno oblikovanje 
s tradicijo, predstavljen tudi steklen 
model za šarkelj Tadeje Konečnik in 
Lovra Pandela iz steklarstva Opal. 

Steklen model za šarkelj predsta-
vlja sodobno različico tradicionalne 
oblike lončenega modela, ki ga na 
Koroškem imenujemo 'rina' ali 'rija', 
in ga v tradicionalni koroški pre-
hrambeni kulturi uporabljamo za 
peko prazničnega boljšega kruha, 
predvsem šarklja ob veliki noči. 

Stekleno posodje, kot so kozarci, 
posode za tekočine in stekleni predme-
ti za dekorativne namene, poznamo na 
območju današnje Koroške že vse od 

rimskih časov dalje (rimska Kolationa, 
1. in 2. stol. n. š., današnji Stari trg pri 
Slovenj Gradcu). V zadnjih dveh dese-
tletji pa se je steklo s svojimi tehnolo-
škimi lastnostmi pospešeno uveljavilo 
tudi kot material, iz katerega izdelujejo 
različno posodje tako za kuho kot peko 
jedi v sodobni kuhinji. 

Pekač za šarkelj je prevzel obli-
ko lončenega modela z oblikovanim 
stožcem na sredini, ki omogoča ena-
komerno peko. Šarkelj predstavlja 
obliko praznične pogače, ki je zara-
di svoje oblike značilna za čas velike 
noči. Po kulinarični plati potice z bo-
gatim orehovim ali drugim nadevom 
zaznamujejo obložene mize božično-
-novoletnih praznikov. 

Pisana pogača 

Potrebne sestavine umerite glede na 
velikost modela za pečenje. Potrebu-
jete pšenično moko, kvas, mleko, ka-
kav, sladkor in sol.

Priprava: pripravimo kvasni nasta-
vek, ki ga skupaj z moko in mlekom 

umesimo v testo; približno tretjino te-
sta ločimo in dodatno umesimo kakav 
s sladkorjem; testo naj ločeno vzhaja; 
obe vzhajani vrsti testa zvaljamo; ka-
kavov del položimo na navadno testo; 
zvijemo trdo kot pogačo, položimo v 
dobro namaščen pekač in spečemo. 

Pečena pisana pogača je zanimive-
ga videza, saj kakavovo testo ustvarja 
videz nadeva. 

Brigita Rajšter, 
Koroški pokrajinski muzej 

Tisti grad tam nekje

Otroci s knjigo in predstavo ustvarili 
nov turistični produkt

Uspešna predstava otrok iz 
Osnovne šole Podgorje pri 

Slovenj Gradcu Tisti grad tam ne-
kje je povabljena tudi na gostova-
nje na Primorsko. 

V Osnovni šoli Podgorje pri Slovenj 
Gradcu se že dalj časa zavedajo, 
kako pomembno je utrjevati vezi 
med domačim krajem z okoliškimi 
znamenitostmi in učenci, ki odra-
ščajo v takem specifičnem okolju. 
Lani so zato sodelovali pri projektu 
Turizmu pomaga lastna glava, kjer 
so s prvimi idejami osvojili srebrno 
medaljo, je povedal ravnatelj mag. 
Aljoša Lavrinšek. Učenci so si iz-
mislili zgodbo, šola je izdala knjigo 
z naslovom Tisti grad tam nekje, v 
začetku decembra pa so zgodbo po-
stavili na oder, krstno seveda v do-
mačem kulturnem domu. 

Kralj Anžetus se odloči, da bo po-
iskal Tisti grad tam nekje – to je grad 
Viderdris v Vodrižu pri Podgorju, 
zato dobrovoljna in prijazna razi-
skovalka kraljična Veronika, ki jo 
igra šestošolka Lea, in pošten in po-
gumen kraljevič Lovrencius – šesto-

šolec Filip najdeta skrinjo čarobnih 
moči. Predstava, popolnoma v iz-
vedbi otrok, čeprav s prijaznimi in 
vzpodbudnimi strokovnimi nasveti 
dramskega igralca Igorja Štamulaka, 
rojaka iz Šmartna pri Slovenj Grad-
cu, nosi v sebi večplastno vrednost. 
Tako kot predhodno knjiga z istim 
naslovom vzgaja v pozitivnem duhu 
vrednot, kot so iskrenost, ljubezen, 
dobrosrčnost, skromnost, poštenje, 
prijateljstvo, dobra volja. 

Mentorici projekta Tisti grad 
tam nekje, ki združuje učence pod-
jetniškega in eko krožka šole v Pod-
gorju, sta Aleksandra Hovnik in 
Majda Tamše Horvat. V predstavi, 
ki si jo je občinstvo lahko ponovno 
ogledalo 22. decembra v slovenjgra-
škem kulturnem domu, sodeluje 11 
otrok – igralcev, pripovedovalka 
in družinski orkester z živo glas-
bo, v katerem igra tudi ravnatelj te 
osnovne šole. 

Po knjigi in gledališki predstavi 
imajo v načrtu ustvariti še gozdno 
učno pot iz Podgorja do Vodriža.

Ajda Prislan

Steklen model za šarkelj
Praznična peka

Steklen model za šarkelj 

TURISTIČNA 
PONUDBA NA SPLE TU
Vabimo vas, da si ogledate novo spletno stran s turistično ponudbo 
Slovenj Gradca in okolice:  

www.turizem-slovenjgradec.si 



Projekt Trajnostno upravljanje 
Pohorja z akronimom Suport 

išče rešitve, ki bi zavarovale naravne 
danosti Pohorja ter omogočile ra-
zvoj turizma brez posledic za žival-
ske in rastlinske vrste na Pohorju.

Pohorje je uvrščeno v ekološko 
omrežje Natura 2000. Z razvojem 
turizma in rekreacije se je pojavila 
problematika ogroženosti najvre-
dnejših naravnih delov Pohorja. Za-
vod za gozdove (ZGS) želi kot nosilec 
projekta Trajnostno upravljanje Po-
horja v sodelovanju s partnerji (Za-
vod Republike Slovenije za varstvo 
narave (ZRSVN), Regionalna razvoj-
na agencija za Koroško (RRA), Ob-
čina Zreče, Občina Ribnica) javno-
sti predstaviti pomembnost Nature 
2000 in dejstva, da se lahko turizem 
uspešno izvaja tudi brez posledic za 
naravo Pohorja.

Čeprav projekt Suport traja samo 
15 mesecev, obširno zajema omenje-
no problematiko. Izvedene so bile 

številne delavnice, kjer udeleženci 
aktivno sodelujejo. V namen izbolj-
šanja življenjskih pogojev za kocono-
ge kure (sem spadata divji petelin in 
ruševec) se na vršnem delu Pohorja 
izvajajo čiščenje planj, sajenje pri-
mernih drevesnih vrst, zamenjava 
žičnih ograj z lesenimi, označevanje 
žičnih ograj z odsevniki in moni-
toring plenilcev divjega petelina in 
ruševca. Končni cilj vseh teh akcij 
so nova spoznanja, ki bodo upravlja-
nje z naravo še v večji meri pravilno 
usmerjala. 

V namen ohranjanja Pohorja se 
na visokogorskih barjih izvajajo či-
ščenje zarasti, osnovanje vodnih 
kotanj in izdelava vodnih pregrad. 
Ovršnemu delu krajine daje slikovi-
tost barjanskih livad in jezerc prav 
poseben čar našega Pohorja.

V zelo kratkem času trajanja pro-

jekta so bile kljub kompleksnosti 
in obširnosti slednjega izvedene že 
skoraj vse načrtovane dejavnosti. Z 
namenom ohranjanja Pohorja kot 
življenjskega prostora številnih red-
kih in ogroženih vrst smo skupaj z 
uporabniki tega prostora dolžni poi-
skati optimalne rešitve ter ozavešča-
ti širšo javnost o pomenu naravnih 
vrednot. Ker se projekt že preveša v 
zaključno fazo, se nam iz analiz po-

datkov že zarisujejo končni rezultati. 
V kolikor bomo znali spoštovati 

naravno okolje (brez hrupa, vožnje 
po brezpotjih in mirnih conah) ter 
usklajevati turizem in rekreacijo z 
naravovarstvenimi vsebinami, so 
možnosti za ohranitev redkih in 
ogroženih vrst ter njihovih življenj-
skih prostorov realne. Naj bodo »po-
horski biseri« še dolgo v naš ponos.

Anita Mori 

Projekt Suport

Brez hrupa, vožnje po 
brezpotjih in mirnih območjih!
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Avstrija je decembra 
pravi doživljajski tu-

ristični magnet. Štajerska ponuja 
več – poleg običajnega adventnega 
vzdušja še številne posebnosti. 

Rdeča in zelena barva sta posvetni bar-
vi božiča. Stojnice in trgi so povsod pre-
plavljeni z zelenjem iz smrekovih vej ali 
drevesi in rdečimi svečami, s pentljami, 
prti in z okraski, s katerimi dopolnjuje-
jo vizualno sporočilo decembrske pra-
vljice: pričakovanje in upanje, mir, ve-
selje in ljubezen. Avstrija je med tistimi 
državami, ki v prostoru srednje Evrope 
negujejo tradicijo adventnih doživetij 
in dogodkov, zagotovo na prvem me-
stu. Letos ji je bilo vreme ob pričetku 
»adventovanja« še posebej naklonjeno, 
saj so pravočasno, ob koncu novembra 
priletele prve snežinke in s svojo hladno 
kristalno obleko poskrbele za pravo 
magičnost prostora. Avstrija je turizmu 
zapisana država, zato se na državnem 
in lokalnem nivoju intenzivno ukvar-
jajo z dogodki, ki vabijo v goste turiste 
od blizu in daleč. Advent je za to še po-
sebej primeren, saj so adventne tržnice 
Celovca, Gradca, Dunaja, Salzburga in 
drugih mest intenzivno oblegane tudi 
s Slovenci, ki odhajajo na Christkindl-
märkte, Weihnachtsmärkte, Advent-
märkte ali kakorkoli se že imenujejo 
tržnice in stojnice, ki kot pravljični azil 
ponujajo zgodbe in doživetja za srce, 
dušo in telo. Za velike in male.

Po katoliškem koledarju je četrta 
nedelja pred božičem, ki vedno pade v 
čas med 27. novembrom in 3. decem-
brom, prva adventna nedelja. Letos se 
je torej začelo 29. novembra in že prvi 
konec tedna je bil prežet z lučkami, s 
svečami, z baklami in ognji tudi na 

avstrijskem Štajerskem, natančneje v 
Hochsteiermarku, kamor sodijo kraji 
Mariazell, Bruck an der Mur, Turnau, 
Leoben. Kraji brez glasnega vrveža, a 
z velikimi posebnimi atrakcijami ad-
venta.

Iz Slovenj Gradca (preko Wolfs-
berga, Spielberga in Leobna) je do 
kraja Mariazell 215 km ali tri ure vo-
žnje. Kraj je sicer osrednje avstrijsko 
romarsko središče (znano tudi pod 
imenom Marijino Celje) in v listinah 
ga prvič omenjajo leta 1157. Leta 1330 
so cerkev posvetili Naši ljubi Gospe 
in romarji so prihajali predvsem iz 
Nemčije, Avstrije in z Madžarske ter 
iz Francije, Italije, s Hrvaške, Poljske 
in iz Švice. Zdaj prihajajo romarji v 
Mariazell, posebej v decembru, tudi z 
drugimi motivi: privlačijo jih adven-
tne atrakcije. 

Najprej največji adventni venec v 
Evropi. Postavljajo ga nad trškim vo-
dnjakom in mu puščajo kraljevsko 
dominanco nad trgom s stojnicami, 
bazilika pa mu daje zavetje in najlepšo 
možno kuliso ozadja. Venec s preme-
rom 12 m, ki je težek kar 6 ton, spletajo 
že lep čas pred adventom. Ima 24 sveč, 
od katerih so tri vijolične (barva spo-
kornosti), ena roza (barva katoliškega 
liturgičnega obreda in veselja), ostale 
pa bele. Vsak dan prižgejo po eno, le 
barvne sveče prižigajo ob sobotah ob 
17. uri kot poseben del adventnega ce-
remoniala. Velikanski adventni venec, 
za katerega zelenje porabijo kar 14.000 
evrov, je s tem avtentična reminiscen-
ca zgodovinskega prvega adventnega 
venca, ki so ga leta 1850 postavili v 
Hamburgu.

Na kalvariji nad baziliko se v pri-
vatni hiši Bruna Habertheuerja skri-

va naslednja posebnost tukajšnjega 
adventa – predimenzionirane jaslice, 
postavljene v obliki 12 scen Nove za-
veze. Pri tem kar 130 izrezljanih figur 
iz lesa, ustvarjenih v 18 letih, pred-
stavlja impozantno kompozicijo pod 
dvema obokoma na površini 18 m², 
pravo mojstrsko delo, ki s premika-
njem in z gibanjem ustvarja elektri-
ficirano iluzijo orientalske pokrajine 
in dogodkov iz življenja Jezusa. 

Atrakcija adventnega Mariazel-
la so tudi medenjaki, pripravljeni po 
receptih družine Pirker, ki združuje 
medičarsko, svečarsko in žganjarsko 
tradicijo. Ponujajo prikaz izdelave 
medenjakov in sveč, postavljajo na 
ogled vse od sveta čebel do izdelkov iz 
lecta, pripravljajo degustacije ter vabi-
jo v največjo hišo iz lecta (stoji v dvo-
rani Raiffeisensaal, na trgu), v kateri je 
tudi angelski poštni urad. Tam angeli 
osebno sprejemajo pošto z željami. V 
velikansko hišo iz lecta, ki v višino 
meri štiri metre in je narejena iz 3000 
zidakov iz medenjakov, ki skupaj teh-
tajo kar 1 tono, je mogoče vstopiti in 
se po njej sprehoditi. 

Pisarna božičnih pesmi je name-
njena kot pomoč vsem, ki so pozabili 
na pesmi in melodije, tradicijo in ob-
čutke preteklosti skozi zvok in glas-
bo. Vsak zna peti, trdijo na letakih, s 
katerimi vabijo v notranjost stojnice. 
Poiščite besedila ali note, ki ste jih 
pozabili, in stopite po poti tradicije 
štajerske in avstrijske ljudske pesmi, 
nagovarjajo. 
Med štajerskimi adventnimi zgodba-
mi izstopa lovski advent v kraju Tur-
nau, ki je vedno zgolj prvo adventno 
soboto in nedeljo. Izpolnjujejo ga 
tipična glasba, kulturna dediščina 

v navezi z lovsko tradicijo, posebna 
kulinarika, izdelki domače obrti ter 
veselo razpoloženje obiskovalcev. Ze-
lena bratovščina nastopa v vsem svo-
jem sijaju. 

Društvo za turizem, kulturo in ži-
vljenje Solzice Ravne pa je v soboto 
pred Miklavžem na Ravnah na Koro-

škem priredilo obisk parkljev. Da je bil 
dogodek, ki je zamišljen kot obujanje 
običajev in tradicij alpskega prostora, 
zanimiv, je dokazala množica obisko-
valcev, ki je skupino iz Bistrice v Rožu 
navdušeno pričakala in pozdravila.

Renata Picej 

Primer dobre turistične prakse 

Posebnosti adventnih tržnic 

Največji adventni venec Evrope je v Mariazellu.
(Vir: www.mariazellerland-blog.at)

Planje na Volovici pred pričetkom odstranjevanja zarasti 
(foto Anita Mori, poletje 2015)

Žične ograje smo na rastiščih koconogih kur zamenjali z lesenimi; na novo 
posajene sadike jerebike, bukve in macesna smo zaščitili z ograjo. 
(foto Anita Mori, december 2015)

Avstrijski parklji na Ravnah na Koroškem
(foto Renata Picej)

Spoštovani občanke in občani,

v prihajajočem letu 2016 vam člani Upravnega odbora 
Turistično okoljskega društva Slovenj Gradec voščimo 
veliko zdravja in osebnega zadovoljstva. Želimo,  da se 
tudi v prihodnje z veseljem udeležujete naših dogodkov, 
obiskujete naše pohodniške poti ter ostale prostore za 
aktivno preživljanje prostega časa.
Vse, ki imate voljo in pripravljenost sodelovati pri obli-
kovanju in izvedbi programa Turistično okoljskega dru-
štva Slovenj Gradec, vabimo, da se nam pridružite in s 
svojimi idejami prispevate k še aktivnejšemu delovanju 
našega društva.

Veselimo se skupnega druženja 

v letu 2016!

Turistično okoljsko društvo Slovenj Gradec
Peter Cesar, predsednik



Polno ime letošnjega med-
narodnega judo turnirja 

v Slovenj Gradcu v organizaciji Judo 
kluba Acron Slovenj Gradec je Zavaro-
valnica Maribor Koroška Open 2015. 
Predsednik kluba Borut Marošek je 
mnenja, da je ta turnir dokaz, da je 
mogoče tudi v malem mestu organi-
zirati velik dogodek. »Meje, da nekaj 
ni mogoče, so, kot izgleda, res samo v 
naših glavah. Opozoril bi še na slogo 
in vse sponzorje, ki pomagajo po svo-
jih močeh, da se turnir lahko odvije na 
takšnem nivoju,« dodaja.

Slovenjgraški judo klub je tak tur-
nir tokrat organiziral že desetič. Skoraj 
vsako leto so gostili več udeležencev in 
si izkušnje z organizacijo pridobivali 
postopoma. Marošek meni tudi, da so 
z letošnjim številom udeležencev zelo 
blizu maksimuma, glede na infrastruk-
turne zmožnosti, ki jih imamo v našem 
mestu, tako v bivalnem kot športnem 
smislu. Nekateri so menda že predlaga-
li, da bi turnir preselili v večje mesto, 
na primer v Celje. »Vendar to ne pride 
v poštev. Tukaj je pravo vzdušje, tukaj 
nas podpirajo sponzorji, tukaj smo mi 
doma in tukaj se tudi udeleženci poču-
tijo domače,« razloži Marošek in prija-
zno odgovori še na nekaj vprašanj, ki 
se porajajo o zakulisju tega obsežnega 
športnega dogajanja.

Kako ste organizirali turnir in vse 
potrebno ob njem? 

Pobuda za izvedbo prvega turnirja je 
pred desetimi leti prišla s strani tre-
nerja Ruslana Yankovskega, in sicer, 
da organiziramo judo turnir v pred-
novoletnem času in tako na enem 
mestu zberemo vse koroške judoiste. 

Ključnega pomena je to, da je naša 
organizacijska ekipa v vseh desetih le-
tih bolj kot ne ista. Vsi se trudimo, da 
je turnir organiziran na maksimalno 
visokem nivoju. Po vsakem turnirju 
naredimo temeljito analizo in na nasle-

dnjem poskušamo odpraviti pomanj-
kljivosti iz preteklega leta. Vsak izmed 
organizacijske ekipe pokriva svoje 
področje in vsak ve, kaj mora naredi-
ti. Tako ves turnir organiziramo člani 
kluba sami ob pomoči staršev mlajših 
članov in ostalih simpatizerjev tega 
športna pri nas. Pri tem so nam v veli-
ko pomoč lokalna podjetja, ki po svojih 
močeh pomagajo pri izvedbi turnirja. 

Kam ste namestili množico tekmo-
valcev, spremljevalcev in drugih, ki 
so sodelovali? 

Že lansko leto smo zapolnili domala 
vse spalne kapacitete v MO Slovenj 
Gradec, v letošnjem letu pa smo gle-
de na to, da je bil Partizanski dom na 
Kopah zaprt (okrog 60 ležišč), mo-
rali poiskati prenočišča tudi izven 
domače občine – v Dravogradu, na 
Ravnah na Koroškem, nekateri so 
spali celo v Vuhredu.

Največji izziv pri organizaciji tur-
nirja prestavlja ravno nastanitev vseh 
udeležencev, saj imajo prijavljene ekipe 
različne želje in potrebe. Ekip pri na-
stanitvah ne smemo deliti, pri tem pa 
moramo paziti, da čim bolje izkoristi-
mo bivalne kapacitete. Vsake postelje, 
ki v sobi ostane nezasedena, je škoda. 
Vsi morajo imeti pravočasne in kvalite-
tne obroke hrane. Skupine, ki prihajajo 
od daleč, z letalom in nimajo svojega 
prevoza, namestimo bližje, da lahko 
pridejo do dvorane in nazaj v hotel peš.

Ker se vse ekipe ne držijo razpisanih 
rokov in pošljejo prijave le nekaj dni 
pred pričetkom tekmovanja, se zgodi, 
da nam porušijo pripravljen namesti-
tveni razpored in moramo potem v zelo 
kratkem času pripraviti novega, za kar 
bi včasih potrebovali čarobno palčko.

V letošnjem letu nam je bilo na-
klonjeno tudi vreme, saj je vse dni 
sijalo sonce, ki je tudi pripomoglo k 
boljšemu razpoloženju udeležencev 
tako v dvorani kot izven nje. 

In kako je izgledala vsa ta logistika? 

Veliko ekip prihaja od daleč, z letalom 
na različna bližnja letališča (Dunaj, 
Budimpešta, Zagreb, Brnik) ob različ-
nem času. Potrebno jim je organizira-
ti prevoz do Slovenj Gradca in nazaj. 
Nekatere ekipe so manj številčne in 
je dovolj, če gremo po njih z osebnim 
vozilom, druge so številčnejše in je 
potreben kombi, več kombijev ali celo 
avtobus. Tudi tukaj se potrudimo, da 
čim več prevozov opravimo v lastni 
režiji, v kolikor pa res ne gre drugače 
ali je ekipa številčnejša, zaprosimo za 
transfer prevozno podjetje. 

Kako je bilo s prehrano? 

Za nas je najbolje, če imajo udeleženci 
urejene obroke na lokaciji, kjer prebi-
vajo. Če to ni mogoče, jim zagotovimo 
potrebne obroke v bližnjih gostinskih 
lokalih. V času tekmovanja pa so jim 
na voljo hladni obroki (t. i. lunch pake-
ti) v dvorani. Moramo pa biti pozorni 
še na ekipe, ki prihajajo iz musliman-
skih dežel, da jim zagotovimo hrano, 
ki je pripravljena skladno z njihovimi 
zakoni. Generalno pa pri nas pripra-
vljamo dobro hrano, ki je udeležencem 
po okusu, tako da s tem nimamo težav. 

Ali so udeleženci imeli čas pogleda-
ti, kje so? 

Ekipe, ki prihajajo z lastnim prevo-
zom, torej ekipe, ki so bližje nam, 
v glavnem pridejo samo na turnir 
in potem odpotujejo nazaj domov. 
Za skupine, ki prispejo od daleč in 
ostanejo pri nas dlje časa, pa organi-
ziramo tudi izlete in jim pokažemo 
kakšne bližnje znamenitosti. Vodje 
ekip in tudi tekmovalce, ki ostanejo 
na pripravah, po navadi v nedeljo po 
turnirju peljemo v Terme Topolši-
ca ali na Ravne na Koroškem, da se 
sprostijo v bazenu in savni. 

Egipčani so si letos želeli ogledati 
Ljubljano, za japonske udeležence pa 

je naša članica organizirala sprejem 
na šoli, kjer so skupaj s slovenskimi 
dijaki preživeli uro pri angleščini 
in slovenščini. Oboji so predstavili 
svojo kulturo, jezik in običaje. Sku-
paj so zapeli in naredili spominsko 
fotografijo.

V glavnem pa so udeleženci sko-
raj ves čas zaposleni s tekmovanjem 
oziroma treningom. Če prispejo v 
petek, se nastanijo, povečerjajo in 
gredo spat. Zjutraj jih že ob 6. uri 
čaka tehtanje, zajtrk in odhod v dvo-
rano. Tam so ves dan, čakajo in se 
pripravljajo na svoj nastop. Običajno 
pridejo v dvorano tudi tekmovalci, ki 
imajo tekmo naslednji dan, vzpodbu-
jat člane svoje ekipe. 

V ponedeljek, torek in sredo orga-
niziramo še skupne priprave. Dvo-
urni trening zjutraj in popoldne. Vse 
to je zelo naporno in večino prostega 
časa športniki izkoristijo za počitek, 
moda za obisk bližnje trgovine ali 
trgovskega centra. Nekatere ekipe 
izpustijo kakšen trening in čas izko-
ristijo za ogled lepot Slovenije. Napo-
timo jih na Bled, v Postojnsko jamo, 
Ljubljano (grad, BTC). 

Ena od letošnjih zanimivosti je bil 
otvoritveni nastop na ekipnem tekmo-
vanju, in sicer se je predstavila 20-član-
ska otroška čečenska folklorna skupina. 
Zaplesali so svoj tradicionalni ples zelo 
natančno, energično in temperamentno 
ter za prikazano poželi velik aplavz.

Na banketu, ki ga pripravimo za 
vse trenerje po prvem dnevu tekmo-
vanja, nas je presenetil sodnik iz Celja, 
ki je s seboj pripeljal ozvočenje in imel 
za vsako izmed držav udeleženk pri-
pravljeno kakšno pesem v njihovem 
jeziku, kar je zelo popestrilo dogodek 
in naredilo na trenerje močan vtis.

Kaj je še bilo treba postoriti po kon-
cu tekmovanj, ko so športniki odšli 
domov? 

Po končanem turnirju je potrebno po-
spraviti športno dvorano, vrniti vso 
izposojeno opremo, ki je bila potreb-
na za izvedbo tekmovanja, obdelati 
rezultate. Po odhodu obiščemo vse 
lokacije, kjer so bile nastanjene ekipe, 
in preverimo, če je vse v redu. Veliko 
ekip ostane pri nas še na pripravah, ne-
katere celo do konca tedna. V tem letu 
so Kazahstanci in Gruzijci odšli šele v 
petek, Egipčani v četrtek. Potrebno se 
je družiti z njimi, trenerje smo povabi-
li na skupne večerje. Na koncu se tako 
velikokrat spletejo prijateljski odnosi. 

Kaj tak dogodek pomeni Slovenj Grad-
cu in kaj je pomenila prisotnost vseh 
teh, recimo jim pomembnih imen (npr. 
ruski veleposlanik v Sloveniji, čečenski 
minister za turizem in še drugi)? 

Po mojem mnenju prestavlja naš turnir 
za Slovenj Gradec vsekakor veliko pro-
mocijo. Iz toliko različnih držav, kot 

se ljudje zberejo na tem dogodku, jih 
pri nas verjetno ne naštejemo tekom 
celega leta ali morda več let. Zaradi 
tega imajo neposredno korist pred-
vsem ponudniki bivalnih kapacitet, 
gostinci in trgovci. Za ponudnike 
bivalnih kapacitet, predvsem za pod-
jetje Vabo, kjer je nastanjeno največ 
ekip (Hotel Slovenj Gradec, Lukov in 
Grmovškov dom, apartmaji na Ko-
pah), ta dogodek verjetno predstavlja 
enega od ključnih virov dohodka v 
mesecu novembru, ko vlada obdobje 
mrtve turistične sezone, saj so v času 
turnirja pri njih zasedene vse bivalne 
kapacitete. Tako se odlično dopol-
njujemo z obojestransko koristjo. 
Skupaj udeleženci v občini in regiji 
v času bivanja ustvarijo preko 2000 
nočitev, kar predstavlja cca 7 % vseh 
nočitev, storjenih na letnem nivoju v 
MO Slovenj Gradec.

Prisotnost »znanih« oseb je vseka-
kor velika dodana vrednost turnirju, 
ki povzroči zanimanje širše javnosti. 
Kot organizatorji si štejemo v čast, da 
organiziramo dogodek, ki pritegne 
pozornost tovrstnih osebnosti. Mi-
slim, da je bil z videnim zadovoljen 
tudi predsednik Olimpijskega komi-
teja Slovenije g. Bogdan Gabrovec, ki 
je sicer pred 40 leti ustanovil naš klub 
in ga desetletja vodil in je sedaj to po-
sledično tudi plod njegovega dela.

Letos je ruski veleposlanik v Slo-
veniji dr. Doku Zavgajev ostal pri nas 
in spremljal dogajanje na tatamijih 
več kot pet ur ter se skupaj s čečensko 
delegacijo odzval na povabilo na ve-
čerjo po turnirju, kamor smo pova-
bili še nekatere predstavnike slovenj-
graških podjetij, ki so nam pomagali 
pri izvedbi turnirja in bi jim tovrstno 
srečanje lahko bilo v poslovno korist. 

Kaj bi naj in kaj je tekmovalcem po-
menila udeležba na takem dogodku?

Tekmovalci so prišli na turnir v prvi 
vrsti tekmovat. Nekateri kot člani 
klubov, drugi kot člani državnih re-
prezentanc. Za vse je udeležba na 
takšnem turnirju poseben izziv, saj 
je v kadetski konkurenci prerastel v 
enega izmed desetih najmočnejših v 
Evropi. Tekmovalci imajo možnost 
tekmovati tudi z evropskimi in s 
svetovnimi prvaki v svoji kategoriji. 
Na pripravah imajo zelo širok izbor 
sparing partnerjev iz različnih držav. 
Nezanemarljivo je tudi sklepanje po-
znanstev in druženje z vrstniki.

Seveda vsi vsaj površno vidijo naš 
kraj, naravo, ki je za tujce, kot pravi-
jo, zelo lepa. Za nekatere je to edina 
priložnost obiska Slovenije in prav 
je, da se potrudimo, da jim ostane 
udeležba na našem turnirju, ne gle-
de na dosežen rezultat, v čim lepšem 
spominu.

Viktor Vaupot, Ajda Prislan 
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10. mednarodni turnir v judu v SG Koroška Open 

Udeleženci iz kar 28 držav 
iz Evrope, Azije in Afrike

Na mednarodnem mitingu so mladin-
ci postavili nov državni rekord v štafe-
ti.  Mladi slovenjgraški atleti so zma-
gali kar v štirih disciplinah. 

Atleti so se s stadionov preselili v atlet-
ske dvorane, kjer so že začeli s tekmo-
valnim delom zimske sezone. 12. 12. 
2015 se je 10 slovenjgraških in 5 atletov 
Koroškega atletskega kluba uspešno 
udeležilo mednarodnega mitinga v 
Bratislavi, kjer so tekmovali v konku-
renci z atleti iz Slovenije, z Madžarske, 
s Hrvaške, Češke, Slovaške, iz Avstrije 
in Romunije. 

Izjemen rezultat je uspel četverici v 
štafeti 4x200 m. Žiga Pečnik, Žiga An-
drejc, Jaka Pogorevc in Mitja Kordež so 
s časom 1.37,74 s zmagali in za več kot 
sekundo izboljšali državni dvoranski 
rekord v kategoriji mladincev, ki je bil 
do tedaj v lasti  AD Štajerska. V štafeti  
4x200 m so nastopila tudi dekleta in 

s klubskim rekordom, v postavi Tjaša 
Lepej, Tjaša Fijavž, Veronika Pisnik in 
Zala Hovnik, osvojila tretje mesto. 

Tjaša Lepej (8,06 s), Tjaša Fijavž (8,44 
s), Zala Hovnik (8,32 s) in Lana Verhov-
nik (8,80 s) so bile štiri izmed stotih atle-
tinj, ki so štartale v teku na 60 m. Obe 
Tjaši in Zala so se uvrstile v finalna tek-
movanja, Tjaša Lepej je bila absolutno 
peta. Vse so tudi izboljšale svoj osebni 
rekord, Lana Verhovnik celo dvakrat, 
v teku na 60 m in suvanju 3-kg krogle, 
kjer je z metom 11,61 m zmagala v kon-
kurenci pionirk. Kot zmagovalca v svoji 
starostni kategoriji sta iz Bratislave od-
šla tudi Jaka Pogorevc (1000 m; 2:39,28) 
in Mitja Kordež (600 m; 1:28,85). Tine 
Glavič je v teku na 1000 m osvojil tretje 
mesto, Žiga Andrejc šesto v teku na 600 
m, na enaki razdalji je bila Veronika Pi-
snik sedma, Žiga Pečnik pa je bil v teku 
na 500 m deveti. 

Mojca Verhovnik 

Atletika

Odlično vstopili v zimsko sezono

Mladi slovenjgraški atleti v Bratislavi

Zdravja ter obilo športnih in rekreativnih 
užitkov vam želi Športna zveza Slovenj Gradec! 

Srečno v 2016!
  



31. ČETRTEK
2100 Trg svobode Slovenj Gradec

SILVESTROVANJE NA PROSTEM S SKUPINO POP DESIGN
M Mestna občina Slovenj Gradec in Javni zavod SPOTUR.    

2. SOBOTA
1600 Kulturni dom Slovenj Gradec 

SNOOPY IN CHARLIE BROWN: FILM O ARAŠIDKIH (3D, SIN.)  
Animirana komična avantura, ZDA (2015), 93', sinhronizirano 
M Kulturni dom Slovenj Gradec.   I 5,50 EUR

1700 Špajz, Celjska cesta 22, Slovenj Gradec
STANDARDNI PLESI
M Društvo MAD/Špajz.     

1800 Kulturni dom Slovenj Gradec 
SESTRI  
Komedija, ZDA (2015), 90' 
M Kulturni dom Slovenj Gradec.   I 5 EUR

2000 Kulturni dom Slovenj Gradec 
BOJNA SEKIRA  
Western, ZDA (2015), 132' 
M Kulturni dom Slovenj Gradec.   I 5 EUR

3. NEDELJA
1030 Kulturni dom Slovenj Gradec 

FILMSKA MATINEJA: DOBRI DINOZAVER (3D, SINHR.)
Animirana družinska pustolovščina, ZDA (2015), 90', 2i 
M Kulturni dom Slovenj Gradec.   I 4 EUR

1700 Kulturni dom Slovenj Gradec 
PESEM MORJA (SINHRONIZIRANO)  
Družinska domišljijska animacija, Irska/Danska/Belgija/Luksemburg/Fran-
cija (2014), 93’ 
M Kulturni dom Slovenj Gradec.   I 5 EUR

1900 Kulturni dom Slovenj Gradec 
VOJNA ZVEZD: SILA SE PREBUJA  
Akcijski domišljijski spektakel, ZDA (2015), 136' 
M Kulturni dom Slovenj Gradec.   I 5 EUR

4. PONEDELJEK
1700 Kulturni dom Slovenj Gradec 

SNOOPY IN CHARLIE BROWN: FILM O ARAŠIDKIH (3D, SIN.)  
Animirana komična avantura, ZDA (2015), 93', sinhronizirano 
M Kulturni dom Slovenj Gradec.   I 5,50 EUR

1900 Kulturni dom Slovenj Gradec 
BOJNA SEKIRA  
Western, ZDA (2015), 132' 
M Kulturni dom Slovenj Gradec.   I 5 EUR

5. TOREK
1400 Kulturni dom Slovenj Gradec 

ŠOLSKI FILMSKI ABONMA IN IZVEN:
VOJNA ZVEZD: SILA SE PREBUJA  
Akcijski domišljijski spektakel, ZDA (2015), 136' 
M Kulturni dom Slovenj Gradec.   I 5 EUR

1630 Knjižnica Mislinja, Šentlenart 27
GVIDO GLASBENA PRAVLJICA V KNJIŽNICI MISLINJA
M Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec.    

1700 Kulturni dom Slovenj Gradec 
GIMNAZIJSKI FILMSKI ABONMA IN IZVEN:
VOJNA ZVEZD: SILA SE PREBUJA  
Akcijski domišljijski spektakel, ZDA (2015), 136'
Uvod v film in pogovor po projekciji bo vodil režiser in scenarist dr. Uroš 
Zavodnik. 
M Kulturni dom Slovenj Gradec.   I 5 EUR

1830 Špajz, Celjska cesta 22, Slovenj Gradec
BREAKDANCE TRENINGI
M Društvo MAD/Špajz.     

1930 Kulturni dom Slovenj Gradec 
FILM TEDNA: MARIJINA ZGODBA  
Biografska drama, Francija (2014), 95’ 
M Kulturni dom Slovenj Gradec.   I 4 EUR

6. SREDA
1700 Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec

GVIDO GLASBENA PRAVLJICA V KNJIŽNICI SL. GRADEC
M Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec.    

1800 Knjižnica Dravograd
NOVE NAVADE ZA BOLJŠE ŽIVLJENJE
Četrto predavanje predavanje mag. Zmaga Godine o zdravem življenj-
skem slogu.
M Krščanska adventistična cerkev Dravograd.    

2015 Špajz, Celjska cesta 22, Slovenj Gradec
TREBUŠNI PLES
M Društvo MAD.     

7. ČETRTEK
1530 Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec

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

1700 Knjižnica Podgorje, Podgorje 172
MOLJČKOVA URA Z ALENKO V KNJIŽNICI PODGORJE
M Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec.    

1700 Knjižnica Pameče–Troblje, Pameče 134
MOLJČKOVA URA Z NATAŠO V KNJIŽNICI PAMEČE
M Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec.    

1900 Kulturni dom Slovenj Gradec 
PODLIH OSEM  
Western, ZDA (2015), 182’ , najnovejši film Quentina Tarantina
M Kulturni dom Slovenj Gradec.   I 5,50 EUR

8. PETEK
1630 Galerija Ravne, Gledališka pot 1, Ravne na Koroškem

BERNEKERJEVA USTVARJALNICA: JAZ OPIŠEM, TI NARIŠEŠ
Ogledali si bomo razstavo Katje Felle, se igrali tihi telefon, narisali risbice 
po navodilu in primerjali, kako se razlikujejo med sabo. 
Ustvarjalnice so namenjene otrokom od 4. leta starosti dalje ter osnov-
nošolski mladini. Prijave po telefonu: 02 620 36 58 ali na e-mail: ravne@
glu-sg.si.
M Koroška galerija likovnih umetnosti.    I 1,50 EUR

1700 Odhod avtobusov s parkirišča pri športni dvorani v SG
OGLED PREDSTAVE »HEDDA GABLER« V SNG MARIBOR 
Za abonma poklicnih gledališč in izven.
M Kulturni dom Slovenj Gradec.    I 19 EUR

1800 Kulturni dom Slovenj Gradec 
PEKLENSKI VAL  
Akcijski kriminalni triler, ZDA/Nemčija/Kitajska (2015), 113’
M Kulturni dom Slovenj Gradec.   I 5 EUR

1830 Knjižnica Mislinja, Šentlenart 27
POTOPISNO PREDAVANJE ERNE PODJAVORŠEK: KITAJSKA
M Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec.    

2000 Kulturni dom Slovenj Gradec 
PODLIH OSEM  
Western, ZDA (2015), 182’ , najnovejši film Quentina Tarantina
M Kulturni dom Slovenj Gradec.   I 5,50 EUR

9. SOBOTA
1000 Koroška galerija lik. umetnosti, Glavni trg 24, Sl. Gradec

BERNEKERJEVA SOBOTNA USTVARJALNICA: 
FANTASTIČNA BITJA IZ BLAGA
Ogledali si bomo razstavo Štefana Planinca Fantastični prasvetovi in iz filca 
ustvarili fantastična bitja.
Ustvarjalnica je zaradi zahtevnosti omejena na 12 udeležencev, zato so 
obvezne prijave po telefonu: 02 620 36 58 ali na e-mail: nina.popic@glu-
-sg.si. Ustvarjalnice so namenjene otrokom od 4. leta starosti dalje ter 
osnovnošolski mladini.
M Koroška galerija likovnih umetnosti.    I 1,50 EUR

1600 Kulturni dom Slovenj Gradec 
PESEM MORJA (SINHRONIZIRANO)  
Družinska domišljijska animacija, Irska/Danska/Belgija/Luksemburg/Fran-
cija (2014), 93’ 
M Kulturni dom Slovenj Gradec.   I 5 EUR

1700 Špajz, Celjska cesta 22, Slovenj Gradec
STANDARDNI PLESI
M Društvo MAD/Špajz.     

1800 Kulturni dom Slovenj Gradec 
DANSKO DEKLE   
Biografska drama, VB/Nemčija/ZDA (2015), 120'
M Kulturni dom Slovenj Gradec.   I 5 EUR

1800 Zbirališče na parkirišču bivše Komunale na Celjski cesti
37. SPOMINSKI POHOD V DRAŽGOŠE, 
17. REKREATIVNI POHOD ŽELEZNIKI
Začetek pohoda na Pasji ravni v smeri Zminec, v Breznico pod Lub-
nikom, v Praprotno, Zabrekve in Dražgoše. Pohod poteka v strnjeni 
koloni, ponoči in običajno pri nizkih temperaturah. Priporočamo to-
pla oblačila, dobro obutev, obvezno čelno svetilko in pohodne palice. 
Pohod traja 10 ur, zato je primeren le za planince z dobro kondicijo.
17. Rekreativni pohod Železniki 
Začetek pohoda: Železniki – Ratitovec – Dražgoše. Izpred bazena v 
Železnikih bomo krenili po cesti do vasice Prtovč in po krajšem oddihu 
pot nadaljevali po markirani poti čez Razor do Krekove koče na Rati-
tovcu, kjer bo daljši počitek in čaj. Pot bomo nadaljevali preko planine 
Pečana, se povzpeli na Kosmati vrh in se od tu spustili preko Jesenov-
ca, Ledin in Mosti do Rastovke, kjer bo krajši počitek in čaj. Pot bomo 
nadaljevali po Jelovici do razgledne točke na Vratnem robu in naprej 
po lovski stezi do Kališnika. Po krajšem počitku se bomo spustili skozi 
Jelenšče do osnovne šole v Dražgošah, kjer bo okrepčilo in potrditev 
izkaznic. V Dražgošah se pohod zaključi.
I Startnina je 10 EUR, plačilo ob vpisu pri kmetu Koširju ali pri bazenu 
v Železnikih. Za to dobite tople napitke med potjo, na cilju pa toplo 
malico, žig in priznanje pohoda. Cena prevoza: 20 EUR. Prijave: Vojko 
Pisar (041 872 353), Jože Hribar (031 571 696). 
M Planinsko društvo Slovenj Gradec.

2000 Kulturni dom Slovenj Gradec 
PEKLENSKI VAL  
Akcijski kriminalni triler, ZDA/Nemčija/Kitajska (2015), 113’
Film, ki ga je navdihnil istoimenski hit iz leta 1991, je zgodba o moderni 
različici Robin Hooda. Peklenski val bo na velika platna prinesel neverjetne 
podvige nekaterih najboljših ekstremnih športnikov na svetu ter vsebuje 
ene izmed najnevarnejših prizorov, ki so bili kadarkoli posneti.
M Kulturni dom Slovenj Gradec.   I 5 EUR

2200 Špajz, Celjska cesta 22, Slovenj Gradec
Koncert: SUZI SOPRANO + OORAL SEA
M Društvo MAD/Špajz.     I 3 EUR, člani 2 EUR

10. NEDELJA
1030 Kulturni dom Slovenj Gradec 

FILMSKA MATINEJA: SNOOPY IN CHARLIE BROWN: 
FILM O ARAŠIDKIH (3D, SINHRONIZIRANO)  
Animirana komična avantura, ZDA (2015), 93' 
M Kulturni dom Slovenj Gradec.   I 4 EUR

1700 Kulturni dom Slovenj Gradec 
PESEM MORJA (SINHRONIZIRANO)  
Družinska domišljijska animacija, Irska/Danska/Belgija/Luksemburg/Fran-
cija (2014), 93’ 
M Kulturni dom Slovenj Gradec.   I 5 EUR

1900 Kulturni dom Slovenj Gradec 
DANSKO DEKLE   
Biografska drama, VB/Nemčija/ZDA (2015), 120'
M Kulturni dom Slovenj Gradec.   I 5 EUR

11. PONEDELJEK
1700 Kulturni dom Slovenj Gradec 

PESEM MORJA (SINHRONIZIRANO)  
Družinska domišljijska animacija, Irska/Danska/Belgija/Luksemburg/Fran-
cija (2014), 93’ 
M Kulturni dom Slovenj Gradec.   I 5 EUR

1900 Kulturni dom Slovenj Gradec 
VEČERNI FILMSKI ABONMA IN IZVEN: DANSKO DEKLE   
Biografska drama, VB/Nemčija/ZDA (2015), 120'
Režija: Tom Hooper
Igrajo: Eddie Redmayne, Alicia Vikander, Ben Whishaw, Sebastian Koch, 
Amber Heard, Matthias Schoenaerts
V kina prihaja biografska drama Dansko dekle, ki je polna srčnosti, hrepe-
nenja in človečnosti. Kritiki so jo že razglasili za izjemen kinematografski 
mejnik. Resnična ljubezenska zgodba umetnic Lili Elbe in Gerde Wege-
ner. Zakon in profesionalno življenje Lili in Gerde se menjava skozi Lili-
no življenjsko potovanje. Kot prvi moški na svetu si je spremenil spol ter 
postal ženska. Njegova preobrazba je razdelila svet in postala novinarska 
senzacija.
M Kulturni dom Slovenj Gradec.   I 5 EUR

12. TOREK
1000 Kulturni dom Slovenj Gradec 

KINO OB KAVI: MLADOST   
Youth/La giovinezza, komična drama, Italija/Francija/Švica/Velika Britanija 
(2015), 124’, Fivia
Režija in scenarij: Paolo Sorrentino
Igrajo: Michael Caine, Harvey Keitel, Rachel Weisz, Paul Dano, Jane Fonda, 
Mark Kozelek, Robert Seethaler, Alex Macqueen
Dobitnik lanskoletnega oskarja za najboljši tujejezični film predstavlja 
vizualno osupljivo poetično meditacijo o minevanju, staranju in smrti ...
M Kulturni dom Slovenj Gradec.   I 5 EUR

1630 Knjižnica Mislinja, Šentlenart 27
JOGA ZA OTROKE S KATJO
M Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec.    

1800 Knjižnica Dravograd
POTOPISNO PREDAVANJE: 
NIKARAGVA, KOSTARIKA, PANAMA IN NEW YORK 
Predavanje Marinke Dretnik, Jasmine Popič in Suzane Planšak.
Tri »odvisnice od potovanj« vas vabijo na potepanje po Nikaragvi, Kosta-
riki, Panami in New Yorku. Vsaka država zase je bila odkritje - Nikaragva s 
svojimi vulkani in Pacifikom, Kostarika je prepričala z adrenalinom in ze-
leno barvo, Panama pa je z velikostjo glavnega mesta že pripravljala na 
največji šok, ulice New Yorka ...
M Knjižnica Dravograd.    

1830 Špajz, Celjska cesta 22, Slovenj Gradec
BREAKDANCE TRENINGI
M Društvo MAD/Špajz.     
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AKCIJSKE CENE KINO VSTOPNIC V KINU KULTURNI DOM 
SLOVENJ GRADEC

redna cena  akcijska cena

redna cena 5,00

3D filmi 5,50

nedeljske matineje 5,00 3,50

nedeljske matineje za 3D filme 5,50 4,00

DNEVNI SPORED

od 28. 1. do 6. 2. 2016
V kinu Kulturni dom Slovenj Gradec

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

Program prireditev 
januar 2016

Slovenj Gradec / Koroška 
Abonmaji
Kulturnega doma Slovenj Gradec, 
sezona 2015/2016

 

Imaš težavo?
Potrebuješ pogovor ali umik v varen prostor
in si star od 6 do 18 let? Pri nas lahko bivaš

do 21 dni, deležen si strokovne pomoči
in si aktivno vključen v reševanje lastnih težav.

Ozka ulica 1, 2380 Slovenj Gradec

041 96 20 29 / 02 88 50 111 – 24 ur na dan
csdsg.krizni.center@gov.si

K R I Z N I  C E N T E R
Z A  O T R O K E  I N  M L A D O S T N I K E  S LO V E N J  G R A D E C
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1900 Kulturni dom Slovenj Gradec 
FILM TEDNA: VRNITEV DOMOV   
Gui lai/Coming Home, drama, Kitajska (2014), 109’
Režija: Zhang Yimou
Režiser tankočutnih in vizualno osupljivih filmov Pot domov, Heroj in Hiša 
letečih bodal predstavlja veličastno ljubezensko zgodbo iz časa prelomnih 
političnih dogodkov. Lu Yanshi in Feng Wanyu sta predan zakonski par, ki 
se mora ločiti, ko Luja zaprejo kot političnega zapornika in ga pošljejo v 
delavsko taborišče. Feng v istem času doživi nesrečo, v kateri utrpi hude 
poškodbe in izgubi spomin. Ko Luja v zadnjih dneh kulturne revolucije 
vendarle izpustijo domov, ga žena ne prepozna in še vedno čaka njegovo 
vrnitev. Lu tako postane tujec v lastnem domu, a je odločen, da bo obudil 
njuno skupno preteklost in ženi pomagal vrniti izgubljene spomine.
M Kulturni dom Slovenj Gradec.   I 4 EUR

13. SREDA
1700 Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec

JOGA ZA OTROKE S KATJO
M Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec.    

2015 Špajz, Celjska cesta 22, Slovenj Gradec
TREBUŠNI PLES
M Društvo MAD.     

14. ČETRTEK
1100 Špajz, Celjska cesta 22, Slovenj Gradec

DELAVNICA: SITOTISK
Spoznali bomo osnove sitotiska: napenjanje sita, oslojevanje s fotosenzi-
bilno emulzijo, osvetljevanje, spiranje in tisk na blago. Delavnica bo zaradi 
obširnosti trajala 3–4 ure. 
M Društvo MAD/Špajz.
I 2 EUR (za člane vstop prost) + prispevek za material

1900 Kulturni dom Slovenj Gradec 
PEKLENSKI VAL  
Akcijski kriminalni triler, ZDA/Nemčija/Kitajska (2015), 113’
M Kulturni dom Slovenj Gradec.   I 5 EUR

15. PETEK
1700 Špajz, Celjska cesta 22, Slovenj Gradec

BOARDGAMES #4
M Društvo MAD/Špajz.     

1800 Kulturni dom Slovenj Gradec 
PEKLENSKI VAL  
Akcijski kriminalni triler, ZDA/Nemčija/Kitajska (2015), 113’
M Kulturni dom Slovenj Gradec.   I 5 EUR

2000 Kulturni dom Slovenj Gradec 
PODLIH OSEM  
Western, ZDA (2015), 182’ , najnovejši film Quentina Tarantina
M Kulturni dom Slovenj Gradec.   I 5,50 EUR

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

DELAVNICA ZA OTROKE: škrat notko v svetu glasbe
M Koroški pokrajinski muzej in Glasbena šola SG.    

1030 Kulturni dom Slovenj Gradec
PREDSTAVA ZA OTROKE: »PRINCESKA JOKICA«
Izvedba: Lutkovno gledališče Velenje, Burekteater 
“Princeska Jokica je miš! Samo, prosim, ne povejte ji tega, ker bo jokaaala-
aa ...” Stoječa improvizirana komična pravljica za otroke, kjer se srečajo en 
klovn in mogoče veliko lutk! Na komičen način lutkar, klovn in komik Kaje-
tan Čop predstavi svoje čarobne goste. Prvi stand-up za otroke v Sloveniji. 
Za lutkovni abonma in izven.
M Kulturni dom Slovenj Gradec.    I 5 EUR

1600 Kulturni dom Slovenj Gradec 
MEDO S SEVERA (SINHRONIZIRANO)  
Animirana komična pustolovščina, Indija/Irska (2016), 86'
M Kulturni dom Slovenj Gradec.   I 5 EUR

1700 Špajz, Celjska cesta 22, Slovenj Gradec
STANDARDNI PLESI
M Društvo MAD/Špajz.     

1800 Kulturni dom Slovenj Gradec 
VICTORIA
Kriminalna drama / triler, Nemčija (2015), 138’
Režija: Sebastian Schipper
Igrajo: Laia Costa, Frederick Lau, Franz Rogowski, Burak Yigit, Max Mauff, 
André M. Hennicke, Anna Lena Klenke idr.
Mlada Španka Victoria se med zabavnim obiskov nočnih zabav v osrčju 
Berlina spoprijatelji z dobrovoljno četverico domačinov, ki jo povabijo na 
nočni ogled mesta. Vendar brezskrbno uganjanje norčij ni edini cilj prija-
teljev, saj morajo to noč opraviti nevarno nalogo, s katero bodo poplačali 
zaporniški dolg. Victoria nenadoma postane sostorilka pri zločinu, vendar 
se tudi njeni novi prijatelji ne zavedajo, kaj vse jih še čaka v tej nepozabni 
noči, polni nepričakovanih preobratov in nevarnih presenečenj. 
M Kulturni dom Slovenj Gradec.   I 5 EUR

2015 Kulturni dom Slovenj Gradec 
PEKLENSKI VAL
Akcijski kriminalni triler, ZDA/Nemčija/Kitajska (2015), 113’
M Kulturni dom Slovenj Gradec.   I 5 EUR

17. NEDELJA
1030 Kulturni dom Slovenj Gradec 

FILMSKA MATINEJA: PESEM MORJA (SINHRONIZIRANO)  
Družinska domišljijska animacija, Irska/Danska/Belgija/Luksemburg/Fran-
cija (2014), 93’ 
M Kulturni dom Slovenj Gradec.   I 3,50 EUR

1700 Kulturni dom Slovenj Gradec 
MEDO S SEVERA (SINHRONIZIRANO)  
Animirana komična pustolovščina, Indija/Irska (2016), 86'
M Kulturni dom Slovenj Gradec.   I 5 EUR

1900 Kulturni dom Slovenj Gradec 
PODLIH OSEM  
Western, ZDA (2015), 182’ , najnovejši film Quentina Tarantina
M Kulturni dom Slovenj Gradec.   I 5,50 EUR

18. PONEDELJEK
1700 Kulturni dom Slovenj Gradec 

MEDO S SEVERA (SINHRONIZIRANO)  
Animirana komična pustolovščina, Indija/Irska (2016), 86'
M Kulturni dom Slovenj Gradec.   I 5 EUR

1900 Kulturni dom Slovenj Gradec 
VICTORIA
Kriminalna drama / triler, Nemčija (2015), 138’
M Kulturni dom Slovenj Gradec.   I 5 EUR

19. TOREK
1630 Knjižnica Mislinja, Šentlenart 27, Mislinja

ANGLEŠKA PRAVLJICA S PETRO V KNJIŽNICI MISLINJA
M Knjižnica Ksaverja Meška.     

1830 Špajz, Celjska cesta 22, Slovenj Gradec
BREAKDANCE TRENING
M Društvo MAD/Špajz.     

1900 Kulturni dom Slovenj Gradec 
FILM TEDNA: DANSKO DEKLE   
Biografska drama, VB/Nemčija/ZDA (2015), 120'
M Kulturni dom Slovenj Gradec.   I 4 EUR

20. SREDA
1700 Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec

ANGLEŠKA PRAVLJICA S PETRO 
V KNJIŽNICI SLOVENJ GRADEC
M Knjižnica Ksaverja Meška.    

2015 Špajz, Celjska cesta 22, Slovenj Gradec
TREBUŠNI PLES
M Društvo MAD/Špajz.     

21. ČETRTEK
1700 Knjižnica Podgorje, Podgorje 172, Podgorje pri Sl. Gradcu 

MOLJČKOVA URA Z ALENKO V KNJIŽNICI PODGORJE 
M Knjižnica Ksaverja Meška.     

1700 Knjižnica Pameče–Troblje, Pameče 134 
MOLJČKOVA URA Z NATAŠO V KNJIŽNICI PAMEČE 
M Knjižnica Ksaverja Meška.     

1700 Špajz, Celjska cesta 22, Slovenj Gradec
2nd HAND – IZMENJAVA OBLAČIL #2
M Društvo MAD/Špajz.     

1800 Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec
PREDSTAVITEV KNJIGE MATJAŽA LESJAKA: PLASTNICE
Z avtorjem se bo pogovarjala Miroslava Cajnkar Kac.
M Knjižnica Ksaverja Meška.     

1900 Kulturni dom Slovenj Gradec 
VELIKA POTEZA   
The Big Short, drama, ZDA (2015), 130’
Scenarij: A. McKay in C. Randolph po knjigi Michaela Lewisa 
Igrajo: Christian Bale, Steve Carell, Ryan Gosling, Brad Pitt, Melissa Leo, Ha-
mish Linklater, John Magaro, Rafe Spall, Marisa Tomei
Eden najpomembnejših filmov našega časa, ki vas bo v isti sapi nasmejal, 
užalostil in razbesnel do obisti! Velika poteza se norčuje iz naivnosti vseh, ki 
niso sodelovali pri finančnih malverzacijah, s katerimi so špekulanti pahnili 
svet v največjo krizo po 30. letih prejšnjega stoletja.
M Kulturni dom Slovenj Gradec.   I 5 EUR

1930 Rojstna hiša Huga Wolfa, Glavni trg 40, Slovenj Gradec
WOLFOV KONCERTNI ABONMA IN IZVEN:
KLAVIRSKI TRIO KARAGEORGIEV
Radka Krizova – violina, vokal; Marcela Krizova – klavir; Nikola Karageor-
giev – violončelo
Člani klavirskega tria Karageorgiev so diplomanti Janacek akademije za 
glasbo v Brnu in so zaposleni kot učitelji v glasbeni šoli v Češkem Krumlo-
vu. Leta 2010 je trio Karageorgiev osvojil tretjo nagrado na mednarodnem 
tekmovanju Marco Fiorindo v Italiji, leta 2014 pa prvo nagrado na medna-
rodnem tekmovanju Musica Insieme 2014.
Za Wolfov koncertni abonma in izven.
M Kulturni dom SG.    I 8 EUR, mladina in upokojenci 6 EUR

22. PETEK
1700 Špajz, Celjska cesta 22, Slovenj Gradec

2nd HAND – IZMENJAVA OBLAČIL #2
M Društvo MAD/Špajz.     

1800 Galerija Ravne, Gledališka pot 1, Ravne na Koroškem
ODPRTJE RAZSTAVE: ŠTEFAN PLANINC: DELA NA PAPIRJU
Akademski slikar Štefan Planinc, dolgoletni profesor na ljubljanski Akade-
miji za likovno umetnost, je leta 2005 Koroški galeriji likovnih umetnosti 
podaril pretežni del obsežnega ustvarjalnega opusa, ki zajema slike in ris-
be v časovnem loku od leta 1958 do 2003. V Galeriji Ravne bo na ogled 
izbor iz obsežnega risarskega opusa skupaj z originalnimi ilustracijami.
Na ogled do 12. februarja 2016.
M Koroška galerija likovnih umetnosti.     

1800 Kulturni dom Slovenj Gradec 
PETI VAL   
The 5th Wave, akcijski ZF spektakel, ZDA (2015), 110’ 
Režija: J. Blakeson 
Igrajo: Chloë Grace Moretz, Nick Robinson, Alex Roe idr.
Štirje valovi vse smrtonosnejših napadov so zdesetkali večino zemeljskega 
prebivalstva. Cassie (Chloe Grace Moertz) je ob stopnjevanju množičnega 
strahu in nezaupanja na begu, da bi rešila mlajšega brata. Medtem ko se 
pripravlja na neizbežni usodni peti val, združi moči z mladeničem, ki ute-
gne biti njen zadnji up ... če mu bo le lahko zaupala.
M Kulturni dom Slovenj Gradec.   I 5 EUR

1900 Knjižnica Mislinja, Šentlenart 27, Mislinja
AVDIO IN VIDEO PREDSTAVA POT DOMOV
Projekt je plod sodelovanja 17 slovenskih muzejev in galerij ter dveh po-
sameznikov, z njim pa zaznamujemo 70. obletnico konca druge svetovne 
vojne in 100. obletnico soške fronte. Nosilec projekta je Muzej novejše 
zgodovine Slovenije. Poleg osrednje razstave so sodelujoče ustanove pri-
pravile še svojo obliko aktivnosti. Osredinili so se na čas po vojnah: kako so 
se posamezniki vračali z bojišč domov, kaj vse so na poti še doživeli, kakšni 
občutki so jih spremljali ob misli na dom in kaj so našli tam. V avdio in 
video projekciji vam bomo predstavili zgodbe Korošcev in drugih, ki so bili 
s Koroško kakorkoli povezani; to so: Franc Sušnik, Lovro Kuhar - Prežihov 
Voranc, Alojz Peruš, Franc Uršej, Gusti Stridsberg, Ivan Kokal - Imre, Štefan 
Lednik, Ladislav Grat - Kijev, Drago Plešivčnik, Ivan Goličnik - Drenov, Lipej 
Kolenik - Stanko, Emil Sovdat - Milče, Ivan Jamnik, Anica Hovnik por. Ma-
rošek, in Marija Hovnik por. Slemnik, Francka Jenišek Barl, Ida Kolenbrand, 
Alojzija Kuhar, Flora Kotnik, Rudolf Slivnik in Valentin Stückler.
M Koroški pokrajinski muzej.     

2000 Kulturni dom Slovenj Gradec 
VELIKA POTEZA   
Drama, ZDA (2015), 130’
M Kulturni dom Slovenj Gradec.   I 5 EUR

2000 Špajz, Celjska cesta 22, Slovenj Gradec
DOKUMENTARNI Film: THE TRUE COST
V Špajzu bomo v sklopu 2nd hand – izmenjave oblačil predvajali doku-
mentarni film o oblačilih, ki jih nosimo. O tem, kdo jih izdela in o tem kdo 
zares plača njihovo ceno.
M Društvo MAD/Špajz.     

23. SOBOTA
1000 Koroška galerija likovnih umetnosti, Glavni trg 24

BERNEKERJEVA SOBOTNA USTVARJALNICA: 
DOMIŠLJIJSKA MASKA
Ogledali si bomo razstavo Štefana Planinca Fantastični prasvetovi in izde-
lali domišljijsko masko. Prijave po telefonu: 02 620 36 58 ali na e-mail: nina.
popic@glu-sg.si
M Koroška galerija likovnih umetnosti.    I 1,50 EUR

1700 Špajz, Celjska cesta 22, Slovenj Gradec
STANDARDNI PLESI
M Društvo MAD/Špajz.     

1700 Špajz, Celjska cesta 22, Slovenj Gradec
2ND HAND – IZMENJAVA OBLAČIL #2
M Društvo MAD/Špajz.     

1600 Kulturni dom Slovenj Gradec 
HOKUS POKUS ALBERT (SINHRONIZIRANO, 4+) 
Animirani film, Norveška (2013), 72'
Režija Torill Kove / Glasovi: Teja Bitenc, Gašper Jarni, Andrej Murenc, Vesna 
Pernarčič, Maja Kunšič    
Kako naj dobimo tisto, kar si želimo? Ali nam lahko pomaga namišljeni 
prijatelj? Naj pomoč raje poiščemo pri čarodeju? Včasih življenje poskrbi, 
da se najbolj magične stvari zgodijo brez uporabe čarovnije.
M Kulturni dom Slovenj Gradec.   I 5 EUR

1800 Zbirališče pri Gasilskem domu Legen
NOČNI POHOD NA KREMŽARICO OB POLNI LUNI
Začetek ob 18. uri pred Gasilskim domom na Legnu, povratek na izhodišče 
pohoda do 23. ure. Potrebna so letnemu času primerna pohodniška obla-
čila in obutev, naglavna svetilka, pohodniške palice. Prijava ni potrebna. 
Info: Milan Šuler (041 828 010).
M Planinsko društvo Slovenj Gradec.    

1800 Kulturni dom Slovenj Gradec 
PETI VAL   
The 5th Wave, akcijski ZF spektakel, ZDA (2015), 110’ 
M Kulturni dom Slovenj Gradec.   I 5 EUR

2000 Kulturni dom Slovenj Gradec 
VELIKA POTEZA   
Drama, ZDA (2015), 130’
M Kulturni dom Slovenj Gradec.   I 5 EUR

24. NEDELJA
1030 Kulturni dom Slovenj Gradec 

FILMSKA MATINEJA: PESEM MORJA (SINHRONIZIRANO)  
Družinska domišljijska animacija, Irska/Danska/Belgija/Luksemburg/Fran-
cija (2014), 93’ 
M Kulturni dom Slovenj Gradec.   I 3,50 EUR

1700 Špajz, Celjska cesta 22, Slovenj Gradec
2nd HAND – Izmenjava oblačil #2
M Društvo MAD/Špajz.     

1800 Kulturni dom Slovenj Gradec 
ABONMA KOROŠKEGA DEŽELNEGA TEATRA IN IZVEN:
»AULULARIA«, DRAMSKA DRUŽINA F. B. SEDEJ 
Avtor: Titus Maccius Plautus; prevod: Kajetan Gantar; režija: Franko Žerjal.
Kaj bi se zgodilo, če bi se kar čez noč spremenili iz siromaka v bogataša? Bi 
nas bogastvo osrečilo? Bi z njim uresničili vse naše skrite sanje? Ali bi bili 
v strahu, da bi ljudje izvedeli za naše bogastvo in se zato delali še večje 
siromake kot smo bili? Bomo našli varen kotiček, kjer bi lahko skrili naš za-
klad pred očmi poželjivih sosedov? Joj, koliko skrbi, koliko trpljenja, koliko 
nezaupljivosti in sumničavosti lahko prinaša bogastvo. O tem nam v Aulu-
lariji govori tudi Tit Makcij Plavt. Minilo je približno 2200 let, kar je bilo delo 
napisano, a je še vedno prav tako sodobno kot je bilo za časa Rimljanov 
in se prav tako tudi danes lahko smejemo osebam, ki jim je Plavt s svojo 
stvariteljsko silo vdihnil življenje.
M Gledališko društvo Koroški deželni teater.    I 10 EUR

25. PONEDELJEK

1700 Kulturni dom Slovenj Gradec 
HOKUS POKUS ALBERT (SINHRONIZIRANO, 4+) 
Animirani film, Norveška (2013), 72'
M Kulturni dom Slovenj Gradec.   I 5 EUR

1900 Kulturni dom Slovenj Gradec 
PETI VAL   
The 5th Wave, akcijski ZF spektakel, ZDA (2015), 110’ 
M Kulturni dom Slovenj Gradec.   I 5 EUR

26. TOREK

1630 Knjižnica Mislinja, Šentlenart 27
MOLJČKOVA URA Z DARJO V KNJIŽNICI MISLINJA
M Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec.    

1830 Špajz, Celjska cesta 22, Slovenj Gradec
BREAKDANCE TRENING
M Društvo MAD/Špajz.     

1900 Kulturni dom Slovenj Gradec 
FILM TEDNA: VICTORIA
Kriminalna drama / triler, Nemčija (2015), 138’
M Kulturni dom Slovenj Gradec.   I 4 EUR

27. SREDA

1700 Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec
MOLJČKOVA URA Z ALENKO V KNJIŽNICI SLOVENJ GRADEC
M Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec.    

2015 Špajz, Celjska cesta 22, Slovenj Gradec
TREBUŠNI PLES
M Društvo MAD/Špajz.     

28. ČETRTEK

1800 Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec
PAJKOVO POPOLDNE - ŽALOSTINKE ZA UMRLE LJUBEZNI
M Založba Cerdonis d.o.o.     

1900 Kulturni dom Slovenj Gradec 
POVRATNIK 
The Revenant, pustolovska drama, ZDA (2015), 156’
Režija: Alejandro González Iñárritu
Igrajo: Leonardo DiCaprio, Tom Hardy, Domhnall Gleeson
Film, ki je navdih našel v resničnih dogodkih, je epska pripoved o prežive-
tju in o preobrazbi (v) prostranosti Amerike. Legendarnega raziskovalca 
Hugha Glassa (Leonardo DiCaprio) med odpravo v še neraziskano divjino 
grdo izmaliči medved, člani njegove lovske odprave pa ga zapustijo in pre-
pustijo samemu sebi. Osamljen in na robu smrti se Glass ne vda obupu – 
poganjata ga neizmerna volja in ljubezen do žene Indijanke in sina; poda 
se na 320 km dolgo odisejado po prostranem in neukročenem Zahodu, 
da izsledi možakarja, ki ga je bil izdal: Johna Fitzgeralda (Tom Hardy). A 
kar se začne kot neutrudno iskanje maščevanja, postane junaška saga o 
vztrajnosti, o povratku domov in o odrešitvi. 
M Kulturni dom Slovenj Gradec.   I 5 EUR
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KOROŠKA GALERIJA LIKOVNIH
UMETNOSTI
+ Glavni trg 24, 2380 Slovenj Gradec
6  TOR.–PET. od 9.00 do 18.00, SOB. in NED. od 10.00 

do 13.00 in od 14.00 do 17.00; ob ponedeljkih 
zaprto, ogled mogoč ob predhodni najavi

* galerija@glu-sg.si : http://www.glu-sg.si
( 02 884 12 83, 882 21 31, fax: 02 882 21 30

KOROŠKI POKRAJINSKI MUZEJ, MUZEJ SG
JAKOB SOKLIČ IN SOKLIČEVA ZBIRKA 
+ Glavni trg 24, 2380 Slovenj Gradec
6 TOR.–PET. od 9.00 do 18.00, SOB. in NED. od 9.00 do 

13.00 in od 14.00 do 17.00; ob ponedeljkih zaprto, 
ogled mogoč ob predhodni najavi

* info.sg@kpm.si : www.kpm.si
( 02 884 20 55, 882 29 30, 882 29 31, fax: 02 884 20 55

KOROŠKI POKRAJINSKI MUZEJ, MUZEJ
RAVNE NA KOROŠKEM
+ Na gradu 2, 2390 Ravne na Koroškem
6 Vsak dan, razen PON., od 9.00 do 16.00, SOB. od 

9.00 do 13.00; ob nedeljah in praznikih zaprto
* info.ravne@kpm.si : www.kpm.si
( 02 870 64 61, 870 64 62, 870 64 76

MUZEJ HUGA WOLFA SLOV. GRADEC
+ Glavni trg 40, 2380 Slovenj Gradec
6 TOR.–NED. od 10.00 do 16.00; ob ponedeljkih zaprto
: www.hugowolf.si
( 02 870 00 09

GALERIJA DR. STANETA STRNADA

+ Splošna bolnišnica Slovenj Gradec, Gosposvetska 3, 
2380 Slovenj Gradec

( Gsm: 031 471 020 (Janko Čeru)

ROKODELSKI CENTER KOROŠKE
+ Ronkova 4, PTC Katica, 2380 Slovenj Gradec
6	 PON.−PET. od 8.00 do 15.00, SRE. od 8.00 do 17.00
( 02 884 29 27 
* info@podjetniskicenter-sg.si
: http://www.podjetniskicenter-sg.si

KOROŠKA OSREDNJA KNJIŽNICA
RAVNE NA KOROŠKEM
+ Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika,
 Na gradu 1, 2390 Ravne na Koroškem
6 Vsak dan v času odprtosti knjižnice
* knjiznica@rav.sik.si
: http://www.rav.sik.si
( 02 870 54 21, fax: 02 870 54 30

TIC SLOVENJ GRADEC
+ Glavni trg 24, 2380 Slovenj Gradec
6 PON.–PET. od 8.00 do 16.00, 

SOB. in NED. od 10.00 do 13.00
*	tic@slovenjgradec.si
: http://www.slovenjgradec.si
(	02 881 21 16 (Marija Lah), fax: 02 881 21 17

KNJIŽNICA KSAVERJA MEŠKA SLOV. GR.
+ Ronkova 4, 2380 Slovenj Gradec 
6 vsak dan ( ponedeljek-petek) 
 od 7.00 do 18.00
 sobota: 7.30-12.30
* knjiznicasg@ sg.sik.si http://www.sg.sik.si
( 02 88 39 350, fax 02 88 39 361, 
 MOJA KNJIŽNICA - geslo za dostop do storitve    
 lahko dobite v vseh enotah knjižnice.

KNJIŽNICA MISLINJA
6 ob sredah in petkih od 14.00 do 18.00
 ob torkih in četrtkih od 10.00 do 18.00
( 02 88 57 433

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

MLADINSKI CENTER MKC SLOV. GR. 
+ Ozare 18, 2380 Slovenj Gradec
UČNA POMOČ ZA OSNOVNOŠOLSKE OTROKE
(  051 375 307
*  nucam.info@gmail.com
Vsak delavnik ob 14.30

OSTALO
• rojstnodnevne zabave za otroke v MKC

(za informacije  pokličite na gsm: 041 943 277, Petra)
• prost dostop do interneta
• javna brezžična e-točka
• možnost uporabe prostora za glasbene vaje
• glasbeno-snemalni studio
• mladinska info točka (info o razpisih, Mladi v akciji, 

mladinske izmenjave, tabori, popustniki)

GALERIJA – STEKLARSKI STUDIO 
MATIJAŽ GOSTEČNIK
+ Ozka ulica 4, Slovenj Gradec
6  Odprta vrata ob sredah od 10. do 18. ure 
 oz. po dogovoru 
( 041 66 82 07 

TURISTIČNE INFORMACIJE

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

29. PETEK
1800 Kulturni dom Slovenj Gradec 

OČKA PROTI FOTRU 
Daddy's home, komedija, ZDA (2015), 96’
Režija: Sean Anders
Igrajo: Will Ferrell, Mark Wahlberg, Linda Cardellini, Paul Scheer
V komediji Očka pri fotru bosta v ringu svoje moči pomerila Mark Wahl-
berg in Will Ferrell. Prvi se bo vživel v vlogo neodgovornega in odsotnega 
očeta, ki le poredko vidi svoja otroka, drugi pa bo zablestel kot njun ra-
zumevajoč in ljubeč očim. Da bi osvojila oziroma ohranila naklonjenost 
družinskih članov, bosta očeta docela izgubila razum in se posluževala še 
tako umazanih trikov, kot so podkupovanje otrok z denarjem in drastično 
prehitevanje s praznovanjem božiča. 
M Kulturni dom Slovenj Gradec.   I 5 EUR

2000 Kulturni dom Slovenj Gradec 
POVRATNIK 
The Revenant, pustolovska drama, ZDA (2015), 156’
M Kulturni dom Slovenj Gradec.   I 5 EUR

30. SOBOTA
1600 Kulturni dom Slovenj Gradec 

MEDO S SEVERA (SINHRONIZIRANO)  
Animirana komična pustolovščina, Indija/Irska (2016), 86'
M Kulturni dom Slovenj Gradec.   I 5 EUR

1700 Špajz, Celjska cesta 22, Slovenj Gradec
STANDARDNI PLESI
M Društvo MAD/Špajz.     

1800 Kulturni dom Slovenj Gradec 
PROJEKCIJA FILMA “DECKUMENT, OD ROLKE DO SKEJTA” 
IN ODPRTJE FOTOGRAFSKE RAZSTAVE
Deckument, od rolke do skejta
Dokumentarni film Deckument je zapis spominov marginalne športne 
subkulture. Pripoveduje zgodbe o začetkih skejtanja na Slovenskem – od 
mulcev, ki so si sami izdelovali deske, gradili improvizirane skate objekte 
in se učili prvih trikov, pa do šverca robe iz tujine, prvih zmag na tekmo-
vanjih in vsesplošne popularizacije. Prve generacije lokalnih skejterjev so 
prevozile izjemno poglavje zgodovine: od razpada Jugoslavije, konfliktov 
in tranzicije, pa do začetkov svetle kapitalistične prihodnosti. Film Decku-
ment je zgodba izjemnega entuziazma, zgodba boja za obstoj in uveljavi-
tev skateboardinga. Je pot od rolke do skejta.
Organizator: Kulturni dom Slovenj Gradec.  4 EUR, za člane športnega dru-
štva Skatepark Slovenj Gradec 3 EUR.
M Kulturni dom Slovenj Gradec in Skatepark Slovenj Gradec.
I 4 EUR, za člane športnega društva Skatepark SG 3 EUR

2000 Kulturni dom Slovenj Gradec 
POVRATNIK 
The Revenant, pustolovska drama, ZDA (2015), 156’
M Kulturni dom Slovenj Gradec.   I 5 EUR

31. NEDELJA
1030 Kulturni dom Slovenj Gradec 

FILMSKA MATINEJA: HOKUS POKUS ALBERT (SINHR., 4+) 
Animirani film, Norveška (2013), 72'
M Kulturni dom Slovenj Gradec.   I 3,50 EUR

1700 Kulturni dom Slovenj Gradec 
MEDO S SEVERA (SINHRONIZIRANO)  
Animirana komična pustolovščina, Indija/Irska (2016), 86'
M Kulturni dom Slovenj Gradec.   I 5 EUR

1900 Kulturni dom Slovenj Gradec 
POVRATNIK 
The Revenant, pustolovska drama, ZDA (2015), 156’
M Kulturni dom Slovenj Gradec.   I 5 EUR

02 882 94 35 
Vsak delovni dan 

od 9. do 11. ure ter od 15. do 17. ure

Invalidom prijazen muzej
Koroški pokrajinski muzej v Slovenj Gradcu 

Zadovoljni so bili z dostopom (dvigalo) v Koroški pokrajinski 
muzej, vodenjem ter napisi za slepe in slabovidne, kot je povedal 
Stojan Rozman (desno). 

Oddaja Sosed sosedu o tem, kako so bila EU sredstva porabljena 
v raznih projektih, bo na sporedu v januarju 2016, Mavčeva se 
je poslovila od invalidov (na fotografiji z Dragom Lekšetom) in v 
Ljubljano odnesla muzejsko knjižno polico Muzej na počitnicah.

TV voditeljica Mojca Mavec je z ekipo Televizije Slovenija in inva-
lidi preizkušala prijaznost mesta Slovenj Gradec do invalidov. (KP) 

Povabljeni smo bili z ekipami, ki so v letošnjem letu dosegle 
najboljše rezultate na državnem prvenstvu za upokojence: 

prvo mesto v streljanju z zračnim orožjem − moški: Oto Pok, 
Franc Kušter, Darko Šajher in Stanislav Oblak, tretje mesto v 
streljanju − ženske: Silva Dražič, Lilijana Brodej in Jelka Ku-
šter Sušec, drugo mesto v kegljanju − ženske: Slavica Slanič, 
Zdenka Počej Grobelnik, Marjana Gams, Majda Repanšek in 
Pavla Garb. Prisostvoval je tudi naš predsednik Janez Golo-
granc. Po prijetnem kramljanju z županom Andrejem in po 
prejetem darilu, ki ga nam je podaril, smo se razšli z mislijo, 
da je bilo lepo v njegovi družbi, pa četudi samo za kratek čas 
zaradi njegovih obveznosti. 

Stanislav Oblak

Uspešni športniki pri županu
Društvo upokojencev Slovenj Gradec

Razpis

Zaposlovanje in usposabljanje novih 
delavcev – nepovratna sredstva
Razpis omogoča pridobitev subvencije 7.250 € za zaposlitev 
brezposelne osebe iz ciljne skupine za najmanj 15 mesecev 
neprekinjeno s trimesečnim poskusnim delom (12+3) za 
polni delovni čas 40 ur tedensko oz. sorazmerno manj v 
skladu z odločbo o invalidnosti (subvencija se sorazmerno 
zmanjša).

Koga lahko zaposlite: brezposelne osebe, s stalnim prebi-
vališčem v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija, stare od 15 

do vključno 29 let, ki so vsaj 3 mesece prijavljene v evidenci 
brezposelnih oseb in ki se ne izobražujejo ali usposabljajo.

Razpisovalec je Zavod RS za zaposlovanje. Dodatne infor-
macije: Sabina Špehar Pajk, e-pošta: sabina.spehar@ess.
gov.si, tel. 080 20 55.

Rok za prijavo: do porabe razpoložljivih sredstev, najdlje do 
30. 06. 2016. (KŽ) 
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Vabilo na predstavitev nove knjige
Janeza Žmavca

P A J K O V O  P O P O L D N E
Ž A L O S T I N K E  Z A  U M R L E  L J U B E Z N I

Predstavitev bo v 

Knjižnici Ksaverja 

Meška Slovenj Gradec 

28. januarja ob 18.00

Vljudno vabljeni!

Galerija dr. Staneta Strnada 

Razstavlja pirograf 
Mirko Lužnik
Poznavalci so Mirka Lužnika z Gradišča nad Slovenj Gradcem ozna-
čili za nadarjenega umetnika samouka, saj ustvarja v posebni tehniki 
pirografija, ki jo je dopolnil z lastnim izumom, kako v les vžgati barve, 
da tam tudi obstanejo. »Sam si naredim penkala in transformator ter 
žgem, da dobim globine in svetlobo. Slikam motive iz narave, zadnje 
čase pa predvsem mline,« je povedal. 

Mirko Lužnik se ukvarja tudi s poslikavami in z restavriranjem kape-
lic ter rezbarjenjem. V Galeriji dr. Staneta Strnada Splošne bolnišnici 
Slovenj Gradec so poleg barvnih slik, žganih v les, na ogled tudi foto-
grafije njegovih stvaritev, ki jih ni moč prenesti iz njihovega prvotnega 
okolja. (AP) 

Štipendiranje 

S o f i n a n c i r a n j e 
k adrovsk ih št ipendi j 
d e l o d a j a l c e m 
Razpisovalec razpisa je Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije. 
Razpis je namenjen štipenditorjem, pravnim ali fizičnim osebam, jav-
nim zdravstvenim zavodom, ki zagotavljajo sredstva za izplačevanje 
kadrovske štipendije za celotno dobo izobraževanja posameznega šti-
pendista od vključno šolskega/študijskega leta 2015/2016 do zaključka 
trenutnega izobraževalnega programa. 
Rok za prijavo: do porabe razpoložljivih sredstev oziroma do 31. 3. 2016.

Za vprašanja smo vam na voljo na 
e-naslovu info@rrt-koda.si ali tele-

fon 068 138 909, kjer lahko tudi naroči-
te brezplačna predavanja za občane in 
šole. Prijave za svetovanje v svetovalni 
pisarni Ensvet sprejemamo od pone-
deljka do četrtka med 13. in 15. uro 

na telefon 02 881 21 10 (Vložišče MO 
Slovenj Gradec). V dogovorjenem ter-
minu vas v svetovalni pisarni pričakuje 
energetski svetovalec, s katerim se indi-
vidualno pogovorite o želeni temi. 

Svetovalna pisarna Ensvet Slovenj 
Gradec se nahaja v večstanovanjski 

stavbi na Celjski cesti 21 (vhod s stra-
ni v kletno etažo) v Slovenj Gradcu. 
V času uradnih ur svetovalne pisarne 
vsako sredo od 15.00 do 16.30 smo do-
segljivi tudi na telefon 02 884 20 06.  
www.ensvet.si

Svetovalna pisarna 
Ensvet Slovenj Gradec

Energetsko svetovanje

Tedenski časopis koroških Sloven-
cev iz Celovca Novice je v eni od 

decembrskih številk za osebo tedna 
izbral Marka Košana, umetnostnega 
zgodovinarja iz Koroške galerije li-
kovnih umetnosti v Slovenj Gradcu. 

Koroška galerija ima v svojem po-
slanstvu zapisano tudi čezmejno sode-
lovanje z avstrijsko Koroško, z avstrij-
skimi institucijami nasploh, ne samo 
s slovensko manjšino. Marko Košan 
opaža, da se je čezmejno sodelovanje 
na kulturnem področju v zadnjih letih, 
zlasti po političnem preobratu v obdo-
bju po Heiderjevi smrti, močno okrepi-

lo. Če so bili skupni projekti slovenskih 
institucij z avstrijskimi koroškimi še 
pred desetletjem domala nemogoči, sta 
sedaj Koroška galerija in Koroški po-
krajinski muzej okrepila povezovanje 
tako z Deželno galerijo kot Deželnim 
muzejem v Celovcu, pomembno pa 
je predvsem sodelovanje z Muzejem 
Wernerja Berga, s katerim je Pliberk 
postal močan kulturni center na jugu 
Koroške. »Pred leti smo dobro sodelo-
vali predvsem z Društvom umetnikov 
v Celovcu, v katerem so bili na vodil-
nih položajih tudi slovenski umetniki. 
Pred nekaj leti smo izpeljali uspešen 

skupni projekt Crossover. Intenzivno 
pa smo se sedaj povezali s Pliberkom 
ter v zadnjih dveh letih pripravili dve 
veliki razstavi, ki sta potekali hkrati na 
obeh prizoriščih, v Pliberku in v Slovenj 
Gradcu. Najprej smo v skupnem pro-
jektu predstavili svetovno pomembno 
zbirko t. i. »art brut« iz Muzeja Gu-
gging v Gornji Avstriji, v 2014 pa je sle-
dila prestavitev ekspresivne figuralike 
v slovenski in koroški moderni ume-
tnosti 20. stoletja. Uspeh teh čezmej-
nih razstav je prispeval k temu, da je 
Muzej Wernerja Berga prav pred krat-
kim prejel veliko nacionalno priznanje 
»Maecenas« za uspešno sponzorsko 
povezovanje s partnerji in gospodar-
stvom,« razlaga Košan in omeni tudi 
svoje osebno čezmejno sodelovanje z 
različnimi institucijami in privatnimi 
galerijami na oni strani meje. Kot ume-
tnostni zgodovinar oz. likovni kritik je 
denimo vrsto let sooblikoval razstavni 
program Galerije Falke v Libučah pri 
Pliberku. Renate Falke, vdova nem-
škega umetnika Hermana Falkeja, je 
v petnajstih letih pred letom 2000 na-
mreč organizirala imeniten program 
čezmejnih projektov, kjer je v skupnih 
razstavah povezovala slovenske, nem-
ške in avstrijske umetnike. Kontinuite-
ta tega sodelovanja je pripeljala do tega, 
da sta z Renato Falke pripravila tudi ve-
lik izbor iz Falkejevega opusa za Muzej 
Wernerja Berga, kjer je razstava še na 
ogled do konca decembra, prihodnje 
leto pa bo širša predstavitev Falkejevih 
del, skupaj z deli Zdenka Huzjana in 
svetovno znanega Francisa Bacona na 
ogled tudi v Slovenj Gradcu. (AP) 

Marko Košan – osebnost tedna 
avstrijskega časopisa Novice

Za uspešno čezmejno kulturno sodelovanje

Na 6. redni seji Sveta zavoda (SZ) 
Zdravstvenega doma (ZD) Slo-

venj Gradec, ki je potekala 29. sep-
tembra 2015, smo se člani SZ zahva-
lili bivšemu direktorju Željku Lapiću, 
dr. dentalne medicine, za dobro in 
tvorno sodelovanje v vodenju in 
upravljanju ZD. 

Z Željkom Lapićem se je takrat no-
voimenovani SZ ZD Slovenj Gradec 
prvič srečal oziroma sestal v januarju 
2015. Svet sestavlja devet članov, in 
sicer trije predstavniki ustanovite-
lja ZD SG iz Mestne Občine Slovenj 
Gradec (Boštjan Rigelnik, Alenka 
Pelc, Sabina Kamnik Zebec), dva 
predstavnika ustanoviteljice Obči-
ne Mislinja (Andrej Borovnik, mag. 
Brigita Putar), dva predstavnika za-
poslenih v ZD Slovenj Gradec (Mari-
ja Ileršič Kac, Lucija Hrastelj Prater) 
in dva predstavnika zavarovancev, 
ki jih imenuje Zavod za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije (Lojze Raško, 
Olga Čevnik). Skupaj z direktorjem 
Željkom Lapićem smo v letu 2015 
izpeljali štiri seje SZ ZD SG, od tega 
prvo konstitutivno, na kateri se je SZ 
formiral, in še ostale tri, na katerih 

smo obravnavali letno poročilo ZD 
SG za leto 2014, sprejemali finančni 
načrt za leto 2015 ter obravnavali in 
reševali aktualno problematiko. 

Predsednica SZ ZD SG mag. Brigita 
Putar in član SZ Boštjan Rigelnik sta 
bivšemu direktorju Željku Lapiću iz-

ročila drobno pozornost v zahvalo ter 
mu v imenu članov zaželela še uspešno 
delovno pot na področju zobozdra-
vstva in drugih izzivov, ki mu bodo 
prišli na pot. 

Mag. Brigita Putar, 
predsednica SZ ZD Slovenj Gradec

Zahvala nekdanjemu direktorju 
Zdravstvenega doma Slovenj Gradec

Seja Sveta zavoda Zdravstvenega doma

Nekdanji direktor zdravstvenega doma Željko Lapić in član SZ Boštjan Rigelnik

Marko Košan, osebnost tedna v Avstriji  
(foto Stane Jeršič)

J a n e z  Ž m avc
LAURA 

Ob štirih. Ko so petelini že budni. Ko se za griči prižiga

prva luč. In se hiše budijo. Z lastovičjimi gnezdi. Z dimniki.

In ko se zima poslavlja. In po žlebih škreblja in rožlja in

kaplja. Bosa hodim po mlakužah … Koliko dobim za to?

Koliko dobim za lastovičja gnezda, za po žlebih škreblja in 

rožlja?  Mi boš kupil škornje? Za po žlebih škreblja in rožlja,

a to ni nič?  Pa lastovke! … Lastovke so šle. Vse je šlo.

Oh, Henrik. Kako si mi simpatičen. Tako poln vsega, za

prazen nič. Tako poln življenja, pa izgubljen. Nikoli verjel, 

nikoli zares trpel, saj je vse le blef. Tako močan, pa nikjer 

pravega spopada. Vsi te ujčkajo, ne vem, kaj je narobe 

z njimi, koga bi rad ugnal v kozji rog … Čez lužo moram,

čof! …  Zdaj pa čez plot. Ne me gledat, ne me gledat! …

Zleze na pručko ob postelji.  To je predgorje Alp. Tu gor

moram,  mogoče le dobim škorenjčke. O nebesa! … Ne

dajte, da ostane tam spodaj!  Pridi, pridi hitro!  Pomagala ti

bom, ne moreš vsega sam!  Pridi, moj bolhec!  Skočila bova

visoko, visoko … Ne misli na vrnitev. Spodaj, tam spodaj ni

nič. Dol je minljivo. Gor!  Gor!  Visoko, visoko … V višave …

(iz odlomka O skesanem Henriku)

Cena: 20,00 €

Pajkovo 
popoldne
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M E D I J  Z  N A J V E Č J I M  D O S E G O M
V  M E S T N I  O B Č I N I  S L O V E N J  G R A D E C
I z k o r i s t i t e  g a  z a  s v o j o  p r e d s t a v i t e v !

Stik: 05 901 05 76, e-naslov: oglasi@km-z.si
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Za Nino Kontrec je od-
bojka način življenja 

in ljubezen do športa si želi pre-
nesti tudi med mlajše generacije. 
Kot zanimivost je povedala, da je 
študirala v mestu, kjer je srednjo 
šolo obiskoval olimpijski prvak in 
večkratni svetovni prvak v odbojki 
na mivki Phil Dalhausser.

Pred odhodom v Združene države 
Amerike je Nina Kontrec obiskovala 
Gimnazijo Slovenj Gradec in treni-
rala odbojko pri Odbojkarskem klu-
bu (OK) Mislinja. Že takrat je rada 
spoznavala nove ljudi in potovala ter 
imela željo po nenehnem napredku v 
igranju odbojke. Tudi danes, po vr-
nitvi iz Amerike, je članica mislinj-
skega kluba, katerega pelje v svetlo 
bodočnost tudi kot trenerka mladih. 

Draga Nina, šport te spremlja že od 
malih nog, kajne? Bi lahko razložila, 
kdo te je navdušil, da je tvoje življenje 
prepleteno s športom?  
Vzgled pri športu sta mi bila de-
dek in oče. Dedek je bil vsestranski 
športnik: igral je rokomet, nogomet, 
namizni tenis, kegljal. Oče pa je pro-
fesionalno igral rokomet, najprej pri 
domačem Preventu, kasneje pa v Av-
striji. Najbrž imam šport že v krvi, 

saj sama ne morem biti predolgo na 
miru, veliko pa so pripomogli tudi 
moji starši in stari starši, ki so me že 
od malega spodbujali in podpirali. 

Kako je prišlo do odločitve, da se za 
nekaj časa preseliš čez lužo? 

Z Odbojkarskim klubom Mislinja 
smo veliko potovali, v BiH, Srbijo, 
na Slovaško, tam igrali in spozna-
vali nove ljudi, vsako leto pa smo 
sodelovali na prednovoletnem tur-
nirju v Izoli, kjer smo se merili tudi 
z ekipami iz ZDA. Prek poznanstev 
in prizadevanj kluba smo nato zače-
li v Ameriko tudi potovati, najprej 
na olimpijske igre mladih skupaj z 
ostalimi športniki Občine Slovenj 
Gradec, nato pa kot ekipa. Na enem 
izmed teh obiskov so mi ponudili 
športno štipendijo, s pomočjo ka-
tere bi lahko brezplačno obiskovala 
enega izmed kolidžev na Floridi. Se-
veda sem ponujeno priložnost takoj 
izkoristila, saj sem si že pred ponud-
bo potihoma želela igrati odbojko 
v ZDA. Nadvse sem hvaležna svoji 
mami in celotni družini, da so mi 
pomagali z birokracijo in me podprli 
pri moji odločitvi.

Odšla sem na dvoletni Florida 
Community College at Jacksonville 
(zdaj Florida State College at Jackson-
ville), kjer sem igrala odbojko in se 
izobraževala. Nato mi je štipendijo 
ponudila Embry-Riddle Aeronautical 
University, kjer sem igrala še dve leti 
in si pridobila diplomo iz komuni-
kacij. Igralna doba na univerzi lahko 
traja le štiri leta, zato sem igralno ka-
riero v ZDA po štirih letih zaključila. 
Ker pa so bili v ekipi z mano zadovolj-
ni, so mi ponudili še mesto “graduate 
assistant coach”, kar pomeni, da bi me 
štipendirali na podlagi mojega dela 
kot pomočnico trenerke. V pozicijo 
sem z veseljem privolila, ostala tam še 
dve leti ter si pridobila tako diplomo 
znanosti v letalstvu kot tudi izjemne 
trenerske izkušnje. 

Kakšne izkušnje si torej tam pridobila? 

ZDA so bile po eni strani čisto nov 
svet, po drugi strani pa dokaj po-
znan, predvsem zaradi medijev, te-
levizijskih nadaljevank, filmov ..., pa 

tudi zato, ker sem že nekajkrat po-
prej bila v deželi čez lužo. Navdušena 
sem bila predvsem nad raznolikostjo 
ljudi (mešanica svetovnih kultur ozi-
roma “melting pot” je bila zame fa-
scinantna, prav tako različni pogle-
di na svet). Všeč mi je bila floridska 
sproščenost. Vseeno pa sem se sre-
čala z nekaj izzivi. Življenje čez lužo 
me je poleg tekočega znanja jezika 
naučilo samostojnega življenja in iz-
najdljivosti, saj sem tam vse zadeve 
urejala sama. Na srečo so mi bili v 
veliko pomoč trenerji in prijatelji, ki 
so mi svetovali in me usmerjali. Na 
univerzi sta mi bila velik vzor tudi 
naš športni direktor in trenerka, ki 
sta dala velik poudarek skromnosti, 
trdemu delu, vztrajnosti, spoštova-
nju, motivaciji, dobrodelnosti in po-
zitivizmu. Tam sem ugotovila, da se 
s trdim delom in z vztrajnostjo lahko 
daleč prebiješ, prav tako pa, da mo-
raš vedno verjeti vase, čim bolj po-
zitivno gledati na svet in se nenehno 
izboljševati, “biti v akciji”. 

Kaj zdaj, po vrnitvi, počneš v Sloveniji? 

Obiskujem Višjo strokovno šolo 
Slovenj Gradec in treniram mlajše 
selekcije pri OK Mislinja, prav tako 
pa tudi sama še vedno aktivno igram 
odbojko.

Kaj pomeni tvoja vrnitev za Odboj-
karski klub Mislinja? 

Na to bo najbolje odgovorilo vodstvo 
kluba. Glede na to, da se kot nekdanja 

mislinjska igralka, ki ima izkušnje z 
odbojkarskim delom v tujini, vračam 
v matični klub, pomeni moja vrnitev 
predvsem to, da menim, da se v OK 
Mislinja že od nekdaj dobro dela z 
mladimi in da si želim biti del tega 
ustvarjanja tudi sama.

Kaj vnašaš ali prinašaš v način dela 
v Mislinji? 

Predvsem si želim svojo navdušenost 
nad športom prenesti med mlajše ge-
neracije z vadbo in igro. Poudarek je 
na komunikaciji, usvajanju osnov in 
razumevanju igre.

Kakšni so tvoji cilji za naprej? In 
kakšni so mladi potenciali? 

Kot igralka želim predvsem pomagati 
ekipi poseči po čim boljših rezultatih, 
tiha želja je uvrstitev v prvo ligo. Kot 
trenerka si želim predvsem vidni na-
predek in zadovoljstvo svojih učencev 
– iz dneva v dan, tedna v teden, mese-
ca v mesec, leta v leto. Z vedno boljšim 
znanjem odbojke bodo posledično 
tudi rezultati vedno boljši. 

Mislinjski klub ima velik po-
tencial v mladih kadrih. 2 igralki 
OK Mislinja igrata v kadetski re-
prezentanci Slovenije, 1 igralec je v 
kadetski reprezentanci Slovenije, 1 
igralec, ki je letos prestopil v prvoli-
gaški Calcit Kamnik, je v mladinski 
reprezentanci Slovenije, prav tako 
pa imajo veliko možnost za vstop v 
reprezentanco tudi mlajši odbojkar-
ji in odbojkarice.

Ali si še kje drugje aktivna, ne samo 
v Mislinji? 

Čez poletje aktivno igram tudi odboj-
ko na mivki. Ob interesu mladih bom v 

poletnih mesecih organizirala treninge 
odbojke mlajših selekcij na mivki. 

Katere svoje uspehe v odbojki bi 
lahko izpostavila? 

Nastop na kvalifikacijah za evropsko 
prvenstvo s kadetsko reprezentanco, 
3. mesto v državi s kadetinjami OK 
Mislinja, 1. mesto na srednješolskem 
tekmovanju v odbojki na mivki (sku-
paj z Marino Crnjac in Nežo Pušnik), 
11. in 6. mesto v državi Embry-Riddle 
Aeronautical University, liga NAIA, 
3. mesto v odbojki na mivki na med-
narodnem turnirju v Ptuju (z Marino 
Crnjac), 4. mesto na državnem pr-
venstvu v odbojki na mivki (z Mojco 
Pene), 2. mesto v odbojki na mivki 
na mednarodnem turnirju v Ićićih (z 
Majo Roško) in nastop z reprezentan-
co odbojke na mivki na kvalifikacijah 
za olimpijske igre (s Špelo Morgan). 

Kako vidiš odbojko v Sloveniji? 

V primerjavi z ZDA je tempo odboj-
ke v Sloveniji, vsaj na ženski ravni, 
počasnejši. Vendar pa opažam, da 
se tudi to počasi spreminja in igra 
postaja hitrejša tudi pri nas. V Slove-
niji je veliko odbojkarskih talentov, 
na žalost pa je denarja za odbojko 
bolj malo, tako da veliko talentira-
nih odbojkarjev odhaja igrat v tuji-
no. Upam, da se bo to v prihodnosti 
spremenilo in da bomo lahko priča še 
kvalitetnejšim tekmam med klubi, ne 
samo na reprezentančni ravni. Zelo 
pa me veseli, da so naši odbojkarji na 
evropskem prvenstvu osvojili odlič-
no 2. mesto – ta uspeh naših fantov je 
močno dvignil nivo odbojke in opo-
zoril na kvaliteto naših igralcev.

 Ajda Prislan 

Tiha želja je uvrstitev v prvo ligo
Odbojkarica Nina Kontrec

Nina Kontrec 

RK Velika Nedelja : RK Slovenj Gra-
dec 2011 – 30 : 30 (16 : 14)

RK Slovenj Gradec 2011 : RK Gorenje 
Velenje – 34 : 32 (17 : 18)

RK Maribor Branik : RK Slovenj Gra-
dec 2011 – 35 : 37 (17 : 16)

Igralci kluba RK Slovenj Gradec 2011 
so na tekmo 5. kroga 2. mladinske lige 
proti ekipi RK Velika Nedelja pripoto-
vali zelo oslabljeni, saj je bilo odsotnih 
kar 8 igralcev. Domačini so izkoristili 
močnega krožnega napadalca in ob ve-
liko tehničnih napakah gostov povedli z 
10 : 5. Slovenjgradčani so se po minuti 
odmora prebudili in se na krilih Julijana 
Banfra in Uroša Štalekarja približali na 
2 zadetka zaostanka ob polčasu (14 : 16). 

Neizkoriščeni protinapadi so terjali 
davek in domača ekipa je znova po-
vedla, nazadnje s 30 : 28. Domačini bi 
lahko tekmo odločili, a je Pavlič, ki je 
med drugim ubranil tudi sedemme-
trovko, ubranil 2 strela iz protinapa-
da. Na nasprotni strani sta po uspešni 
osebni obrambi gostov »mož na moža« 
zadela Banfro in Bulovič. Velika Ne-
delja je imela napad za zmago, a so se 
gostje uspešno ubranili. Štiri sekunde 
pred koncem srečanja je protestiral do-
mači trener, ki je bil izključen s tekme. 

Na igrišče je pritekel tudi domač navi-
jač, a so se strasti po daljši prekinitvi 
vendarle umirile. Zadnji strel so gostje 
blokirali in se veselili zaslužene, težko 
prigarane točke. 

Naslednja tekma je bila z RK Gore-
nje Velenje 21. 11. 2015 v Športni dvora-
ni Slovenj Gradec. Šlo je seveda za pravi 
sosedski derbi, ki si ga je ogledalo do-
brih 100 gledalcev, ki so zagotovo prišli 
na svoj račun. Pri domačih je manjkal 
poškodovani krožni napadalec Bri-
cman, gostje pa so bili prikrajšani za 
levega zunanjega Tomiča.

V začetku tekme sta obe ekipi dobro 
igrali v napadu, a slabo v obrambi. Ble-
stela sta predvsem srednja zunanja, do-
mači Julijan Banfro in gostujoči Marko 
Špende, oba sta v prvih minutah tekme 
dosegla po 4 zadetke. Gostje so ušli na 
3 zadetke prednosti (15 : 12), a so se jim 
domači do polčasa z borbeno igro pri-
bližali na 17 : 18. V drugem polčasu je 
domača obramba delovala fantastično, 
napad je zadeval in rezultat je naenkrat 
znašal 30 : 26. V tem delu je bil odli-
čen Filip Banfro, ki je do konca tekme 
prispeval kar 12 zadetkov. Gostje so z 
delnim izidom 3 : 0 še zadnjič zapretili, 
nato pa so domači z zadetki Orterja, J. 
Buloviča in dvakrat F. Banfra tekmo 
rutinirano pripeljali do konca (34 : 32). 

Tekmo je opisal Jaroš Bulovič: »Tekmo 
smo pričeli slabše, kot znamo. Igrali 
smo preveč statično, zato je bil rezultat 
v tem delu v prid Gorenja. V prvi po-
lovici prvega polčasa smo igrali slabo 
v obrambi, nato pa smo se prebudili in 
zaigrali bolje. V drugem polčasu je bila 
volja do zmage še večja in tako smo po-
vedli, vodstvo obdržali do konca tek-
me ter z borbeno igro 2 točki obdržali 
doma.«

Pohvaliti je potrebno tudi navijače, 
ki se v vedno večjem številu zbirajo na 
tekmah mladincev. 

V naslednjem krogu so se igralci RK 
Slovenj Gradec 2011 odpeljali v vroči 
Maribor, ki se je želel oddolžiti za po-
raz v prvem delu tekmovanja, in osvo-
jili Mariborsko trdnjavo.

Na tekmi 7. kroga 2. mladinske 
lige vzhod so zaradi poškodb manj-
kali Bricman, Ž. Bulovič in J. Banfro, 
zaradi študijskih obveznosti pa Mar-
zelj. Kadeti tokrat niso odpotovali 
zraven, saj so v tekočem tednu odi-
grali kar tri srečanja. Štajerci so Ko-
rošce pričakali kot neporažena ekipa 
na domačem terenu.

Mariborčani so tekmo odprli dobro 
ter s streli od daleč in hitrimi akcijami 
gostom povzročali veliko preglavic. Pr-
vih petnajst minut je vodila gostujoča 
ekipa, a je na odmor z zadetkom pred-
nosti odšla domača ekipa (17 : 16). Že 
v prvem polčasu so igrali vsi gostujoči 
igralci. Ekipo v napadu sta dobro pove-
zovala Vižintin in Brunšek, a je preveč 
škripalo v obrambi. V drugem polčasu 
so gostje prestavili v višjo prestavo in z 
razpoloženim Orterjem (9 zadetkov) 
povedli s 30 : 24. 

Razpoloženi Vižintin je tekmo in 

težave s treningi mladincev opisal 
tako: »Tekmo smo pričeli precej sla-
bo predvsem v obrambi, nasprotniku 
smo dovolili preveč lahkih strelov, 
iz katerih so dosegali lahke zadetke, 
sami pa smo v napadu naredili preveč 
napak, zato se je polčas končal z re-
zultatom 17 : 16 za domačo ekipo. Že 
v začetku drugega pol-
časa smo stopili sku-
paj, stisnili v obrambi, 
iz polkontre in kontre 
dali nekaj lahkih za-
detkov ter tako pove-
dli za +5 in to prednost 
zadržali skoraj do kon-
ca. V zadnjih 10 minu-
tah je zbranost znova 
popustila, prejeli smo 
nekaj lahkih zadetkov, 
v napadu pa ostali brez 
pravih rešitev ter za-
pravili nekaj zelo po-
membnih žog, tako da 
so se tekmeci približa-
li na –2, vendar smo 
ostali dovolj zbrani, da 
smo iz Maribora od-
nesli 2 točki. Ekipa, ki 
igra mladinske tekme, 
praktično ne trenira 
skupaj, razen pešči-
ca, ki trenira zraven 
članske ekipe, ostali pa 
zaradi obveznosti na 
faksu ne morejo treni-
rati v Slovenj Gradcu. 
S kakšnim skupnim 
treningom vseh mla-
dincev bi lahko naša 
ekipa postala še bolj-
ša, saj se pozna, da na 

igrišču ni prave kemije med igralci, 
ker premalo igramo skupaj!«

V naslednjem krogu RK Slovenj Gra-
dec 2011 v domači športni dvorani gosti 
ekipo RD Šmartno 99, ki je v zadnjem 
krogu presenetljivo lahko premagala 
RK Gorenje Velenje z izidom 37 : 29. 

Nino Legnar

Mladinci osvojili tudi 
mariborsko trdnjavo

Rokomet

Filip Banfro 
na članski tekmi
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Tekme mlajših selekcij zadnji 
konec tedna v novembru

Rokometna šola Alena Mihalja – Pristar 

Za mlade in malo manj mlade
Športno društvo Pameče in Troblje 

Kmalu bodo začeli z 
brezplačnim pro-

gramom Jutranja telovadba – 
1000 gibov. 

Športno društvo Pameče - Troblje je 
bilo ustanovljeno v letu 1974 in v dru-
štvu se je od ustanovitve udejstvovalo 
veliko športnikov, ki so s tem dobili 
osnove za kasnejši kvaliteten ali vr-
hunski šport, katerega so nadgradili 
v klubih in društvih, ki so bila bolj 
specializirana za posamezne športne 
zvrsti oziroma panoge. V društvu je 
letno aktivnih med 150 in 200 članov, 
nekaj pa je tudi podpornih članov, ki 
so se zaradi služb ali družin odselili, 
vendar se še vedno radi vračajo na 
športne dogodke tudi v rodne kraje. 

Vseskozi so bile dobro obiskane 
vadbe, na katerih se je uspešno re-
kreirala večina članstva na področjih 
nogometa, aerobike, šaha, košarke, 
badmintona, namiznega tenisa, pila-
tesa, odbojke in v zadnjem letu tudi 
joge. Kot pri marsikateremu dru-
štvu se je v dobi pospešenega razvo-
ja informatike pojavil osip mlajših 
članov, predvsem osnovnošolcev in 
srednješolcev, ki so vedno manj časa 
preživljali na igriščih in vedno več 
pred zasloni različnih elektronskih 
naprav, posledično se je starostna 
struktura članstva občutno zvišala. 

Ker so bile Pameče ves čas znane 
po dobrih nogometaših, saj je v kra-
ju deloval zelo uspešen klub malega 
nogometa Kremenčkovi, pa še nekaj 
ostalih, kot sta kluba malega nogome-
ta Banditos in Levi, se je tudi društvo 
trudilo, da je skrbelo vsaj za vodene 
treninge mladih nogometašev, med-
tem ko so se mladi v drugih športnih 
panogah organizirali večinoma sami 
ali ob pomoči staršev. Ob ugotovitvi, 
da je takšne nogometne ekipe tako 
rekoč nemogoče zadržati, ko njeni 
člani preidejo na srednješolsko in vi-
sokošolsko izobraževanje v različne 
kraje, obenem pa, da je med njimi za-
gotovo tudi kakšen zelo perspektiven 

nogometaš ali drug vrhunski špor-
tnik, so se v društvu odločili, da bodo 
dali poudarek najbolj osnovni vodeni 
vadbi otrok na področju športa. V ta 
namen je društvo v letu 2015 uvedlo 
družinsko rekreacijo, na kateri je pri-
oriteta vodena vadba otrok, vendar pa 
morajo pri njej sodelovati tudi njihovi 
starši, s čimer se udejanja trud uprav-
nega odbora društva, da so otroci v 
času osnovnega šolanja čim bolj špor-
tno aktivni, kar dokazano pomaga k 
boljšim intelektualnim in posledično 
učnim sposobnostim, obenem pa se 
pri tem občutno krepijo tudi vezi s 
starši. Že v začetku se je pokazalo, da 
je bila odločitev za takšno vadbo, in za 
pozne nedeljske popoldanske termine 
te vadbe, odlična, saj je vadba že od 
prvega termina odlično obiskana. 

V ta namen pa se je v mesecu ok-
tobru 14 članov društva udeležilo 
seminarja »Shuttle time Teacher«, 
ki ga je organizirala Badmintonska 
zveza Slovenije, izvajali pa inštruk-
torji Športnega društva Sele - Vrhe, 
ki je na področju badmintona vsaj v 
naši regiji vodilno pri izobraženosti 
in množičnosti. S tem so pridobili 
izobrazbo in podlago, potrebno za 
poučevanje badmintona pri otrocih. 

Med tednom pa društvo otrokom 
omogoča še voden program vadbe, 

imenovan ABC teka in nogometa«, v 
katerem se je trener Andrej Hodnik 
usmeril v starostno skupino otrok med 
šestim in desetim letom starosti. Pred-
nost te vadbe je, da se izvaja dvakrat 
med tednom, takoj po končanem po-
daljšanem bivanju otrok podružnične 
šole Pameče - Troblje, v katere prosto-
rih se nahaja telovadnica, ki jo društvo 
uporablja za skoraj vse svoje športne 
aktivnosti. Od vadbe v večjih klubih 
se ta vadba razlikuje tako, da ne pote-
ka skoraj vsak dan, da ni nujna 100-% 
prisotnost na vadbah in da njeni udele-
ženci niso vezani na udeležbo na tek-
movanjih, kar se v večjih klubih priča-
kuje. Pri starših je bilo namreč zaznati 
potrebo po aktivnostih, ki ne vplivajo 
dodatno obremenilno na že tako po-
spešen tempo družinskega življenja. 

Ker pa vse le ni odvisno zgolj od 
volje in truda upravnega odbora in še 
nekaterih posameznih članov, dru-
štvo za potrebna finančna sredstva 
kandidira na razpisih za subvencio-
niranje rekreativnih in vodenih inte-
resnih dejavnosti, v prvi vrsti pri Me-
stni občini Slovenj Gradec, Športni 
zvezi Slovenj Gradec ter Fundaciji za 
šport, ki delno sofinancirajo aktivno-
sti, s čimer finančno olajša članom, v 
največji meri pa otrokom, udeležbo 
na aktivnostih v organizaciji društva 
in tako izpolnjuje poslanstvo društva 
v javnem interesu.

Idej in projektov za naprej je še 
veliko, omejujejo jih le finančne in 
prostorske zmožnosti. Ena od njih je 
tudi sodelovanje pri programu »Ju-
tranja telovadba – 1000 gibov«, za 
katerega je društvo, ob izkazanem 
precejšnjem razumevanju vodstva 
podružnične šole Druge OŠ SG Pa-
meče - Troblje, ravno pridobilo dovo-
ljenje za uporabo površin športnega 
igrišča, ki ga navedena šola upravlja, 
in ga bodo člani društva že v kratkem 
pričeli izvajati za vse, ne zgolj člane 
društva, saj bo udeležba brezplačna. 

Boris Šmid, predsednik

Deklice so 28. 11. in 29. 11. 2015 
odigrale kar šest tekem, za 

zaključek pa so poskrbeli mlajši 
dečki RK Slovenj Gradec 2011, ki so 
odigrali dve lepi ligaški tekmi proti 
ekipam Celja Pivovarne Laško.

Prvi dan so se igralke ekipe starejših 
deklic A najprej pomerile s sosedami 
v Velenju. Tekmo so dekleta od prve 
do zadnje minute odigrala zavzeto in 
disciplinirano. Prednost je počasi, a 
zanesljivo rastla skozi celotno sreča-
nje. Zadnjih pet minut so dekleta ma-
lenkost popustila, a še vseeno visoko 
zmagala z rezultatom 16 : 24. Igrale 
so Lia Gregor, Urška Kotnik, Kati Na-
veršnik, Alja Krevs, Aja Fajmut, Anja 
Tominc, Neža Rotovnik, Kaja Para-
diž, Ula Perovec, Manja Pasarič, Di-
jana Kotnik, Nika Priteržnik in Tajda 
Podjavoršek. Slednjih pet se je takoj 

po končani tekmi odpravilo s kadeti-
njami še na gostovanje na Ptuj.

V tekmi dveh ekip, ki se trenutno 
borita za tretje mesto v skupini, ki še 
pelje v nadaljevanje za najboljša me-
sta v državi, smo vsi pričakovali der-
bi. Ob začetnem zvoku sirene na Ptu-
ju so dekleta, tako kot njihove mlajše 
vrstnice prej v Velenju, nadzirala 
igro in rezultat skozi celotno tekmo. 
S prepričljivo zmago z rezultatom 29 
: 37 so se igralke iz Slovenj Gradca 
utrdile na 3. mestu lestvice vzhod za 
kadetinje. Na tekmi so, poleg starej-
ših deklic, igrale še Aida Hadžič, Tja-
ša Smonkar, Aleša Kamenik, Aleša 
Franc in Ines Sečnjak. 

Naslednji dan je bil namenjen tek-
mam za igralke in igralce rojene od 
leta 2008 do 2003. Najprej so se po-
merile mlajše deklice C z vrstnicami 
iz Nazarij in Velenja, nato pa še ekipi 

mlajših deklic B in A proti ekipam 
ŽRK Celjske mesnine. Prav vse igral-
ke so v štirih tekmah prikazale svoj 
maksimum ter na igrišču delovale 
povezano in veselo. Na koncu so kar 
trikrat zaplesale svoj zmagovalni 
ples. 

Mlajši dečki so imeli tekme z ve-
dno močnimi Celjani. Igralci ekipe 
letnika 2004 so morali priznati pre-
moč gostov, ki so predvsem po zaslu-
gi njihovega izredno močnega levega 
zunanjega, z lahkoto razbijali obram-
bo domačih. Končni rezultat je bil 9 
: 14 za ekipo Celje Pivovarna Laško. 
V drugi tekmi so se pomerili ekipi 
mlajših dečkov A. V tej kategoriji in 
v skupini trenutno ekipa dečkov RK 
Slovenj Gradec 2011 res dominira. 
Gostujočo ekipo so nadigrali in zma-
gali z rezultatom 30 : 15. 

Alen Mihalj

Na decembrskem zaključku je 15. 
obletnico delovanja obeležila 3. 

telovadna skupina za seniorke, ki 
deluje pod okriljem Društva upoko-
jencev Slovenj Gradec. (AK) 

Organizacijo rekreacijske skupi-
ne, ki skozi vsa leta svojega obstoja 
beleži nekje med 20 in 25 aktivnih 
udeleženk, je kmalu po ustanovitvi 
prevzela Ljudmila Slemenik, ki sku-
pino vodi še danes. Štafetno palico je 
prevzela od Franje Zorman, ki je to 
vlogo opravljala prvi dve leti.

Kot pravi Slemenikova, je nastan-
ku skupine botrovala prostorska sti-
ska na 3. OŠ Slovenj Gradec, kjer sta 
tedaj delovali dve telovadni skupini 
pod vodstvom pokojne Hilde Vau-
pot. Število interesentk za tovrstno 
dejavnost je namreč konstantno ra-
stlo, zaradi česar je bilo potrebno 
poiskati dodatne kapacitete. Te je 3. 
skupina slovenjgraških rekreativk 
našla na 1. OŠ Slovenj Gradec, kjer 
se z izjemo praznikov in počitnic še 

danes srečujejo vsak ponedeljek po-
poldan. Telovadba traja eno uro, pri 
čemer sledijo načelu, da z ozirom na 
starostne razlike med udeleženkami 
– razpon med najmlajšo (55) in naj-
starejšo (89) znaša kar 34 let! – vsaka 
participira v skladu s svojimi zmo-
žnostmi in trenutnim počutjem.

Vodja Lili, kakor jo kličejo »njene 
telovadke«, izpostavlja pomen re-
dne telesne aktivnosti za zdravje in 
splošno počutje, tudi (ali še posebej) 
v starosti: »Organizem se pač stara. 
Da ta proces ublažimo, je rekreacija 
bistvenega pomena. To vedno znova 
potrjujejo tudi medicinska dogna-
nja.« Še zdaleč pa ni edini namen 
skupine samo telovadba, temveč se 
udeleženke poleg telesne aktivnosti 
veselijo klepeta in sproščenega dru-
ženja, ki spremlja njihova srečanja. 
»To blagodejno vpliva na naše poču-
tje,« tako Slemenikova, »prispeva pa 
tudi k večji socialni vključenosti sta-
rostnic, ki smo v sodobni družbi sicer 
pogosto potisnjene na margino.«

Poldrugo desetletje tretje telovadne 
skupine slovenjgraških upokojenk

Aktivna starost 

Na DP invalidov v namiznem 
tenisu na tekmovanju tipa 

»Open« za vse, ne glede na razred 
ter na žensko in moško konkuren-
co, se je od vseh tekmovalcev na 
odlično 3. mesto uvrstil in prejel 
pokal Franc Penšek iz Društva in-
validov Slovenj Gradec.

Državno prvenstvo v namiznem te-
nisu je bilo v Logatcu v organizaciji 
ZŠIS − POK in v izvedbi DI Logatec, 
izvedeno pa je bilo po mednarodnih 
razredih invalidnosti za namizni 
tenis, in sicer: tekmovalci, ki igrajo 
sede: NT 1, NT 2, NT 3, NT 4, NT 
5, NTŽ 1−5 (enotna skupina tekmo-
valk sede); tekmovalci, ki igrajo stoje: 
NT 6, NT 7, NT 8, NT 9, NT 10, NTŽ 
6−10 (enotna skupina tekmovalk sto-
je); NTG M – gluhi moški; NTG Ž – 

gluhe ženske; NT Nac M – nacionalni 
razred moški; NT Nac Ž – nacionalni 
razred ženske. Izvedeno je bilo tudi 
tekmovanje tipa »Open« za vse, ne 
glede na razred ter na žensko in mo-
ško konkurenco.

Iz Društva invalidov Slovenj Gra-
dec so se odprtega državnega prven-
stva v namiznem tenisu udeležili 
Alojz Ocepek, Boris Pušnik in Franc 
Penšek. Vsi trije so tekmovali v ra-
zredu NT Nac M – nacionalni razred 
moški, v katerem je bilo 43 tekmoval-
cev, uvrstili pa so se sledeče: Pušnik 
– 10. mesto, Penšek – 12. mesto, Oce-
pek – med 30. in 40. mestom. Na tek-
movanju tipa »Open« za vse se je od 
vseh tekmovalcev na odlično 3. me-
sto uvrstil in zasluženo prejel pokal 
Franc Penšek iz DI Slovenj Gradec. 

Stanislava Tamše

Slovenjgradčani dobri na 
odprtem državnem prvenstvu 

Namizni tenis invalidov

Člani Namiznoteniškega kluba Slo-
venj Gradec smo se že tretje leto 

zapored (NTK Slovenj Gradec je bil 
ustanovljen leta 2013) odločili organi-
zirati turnir v namiznem tenisu. Kot 
člani Namiznoteniške zveze smo vabi-
la razposlali po vseh klubih namiznega 
tenisa v Sloveniji. Kljub razposlanim 
vabilom nam ni uspelo privabiti večje-
ga števila igralcev – morda je razlog v 
tem, da so bili širom Slovenije organi-
zirani trije turnirji (vključno z našim). 

Rekreativci so se pomerili v dveh 
moških starostnih kategorijah in na-
ključno izbranih dvojicah. Kljub ma-
loštevilni udeležbi lahko rečemo, da 
se je v Slovenj Gradcu igral vrhunski 
rekreativni namizni tenis. Kot vedno 
so bili najboljši nagrajeni z bleščečimi 
pokali in medaljami. 

Ko smo strnili vtise, smo sklenili, 
da bomo tudi naslednje leto pristopili 

k organizaciji turnirja ter poskušali 
privabiti več igralcev in tudi kakšno 
igralko namiznega tenisa.

Končni rezultati: 
- kategorija do 50 let: 
1. Janez Pejovnik, 
2. Emir Begič, 
3. Domen Sovič; 
- kategorija nad 50 let: 
1. Rajko Veronik, 
2. Erih Günter, 
3. Rajko Repnik; 
- tolažilna skupina: 
1. Andrej Lesnik; 
- dvojice: 
1. Günter – Markovič, 
2. Veronik – Sovič, 
3. Repnik – Sredinšek.

Boris Pušnik

Odprto prvenstvo 
Slovenj Gradca

Namizni tenis 



Pred upravo Mestne 
občine koncert, poezija, 

videomapping in združeni koroški 
ustvarjalci v projektu Mi Smo Svet.

Na treh lokacijah v mestu se je odvil 
intermedijski dogodek Mi Smo Svet. 
Avtor prireditve Produkcija Gangl 
Tomislav je v sodelovanju s Klubom 
koroških študentov, Mestno občino 
Slovenj Gradec in ekipo Špajz pripra-
vil program z vsebino, katere nosilci 
so bili lokalni posamezniki in skupi-
ne s Koroške. 

Začelo se je z okroglo mizo ob 
štirih popoldne v novem MKC-ju. 
Ideja mize je bila predstaviti organi-
zirane skupine, ki se trudijo narediti 
Koroško naprednejšo, zanimivejšo 
in prodornejšo na področju kulture. 
Kljub slabemu odzivu so se spoznali 
in o svojem delovanju medsebojno se-
znanili povabljeni gostje Rado Poggi 
(Raum Au), Tea Kovše in Katja Vrav-
nik (Zadruga Zraven), Tjaša Mravljak 
(Kkš), Živa Škrlovnik (Mad).

Nekaj čez šesto zvečer se je začel 
koncertni program v atriju dvorca 
Rotenturn. Izjemno dobra lokacija 
za kulturne prireditve tako z vidika 
ambienta, akustike kot kapacitete, 
katero ponuja. Kot prva je proniclji-
vo in direktno svoje delo predstavila 
Nina Bizjak iz Velenja. V njeni poeziji 
se križajo estetsko lepe in vsebinsko 
prijetne misli s psovkami in z vulgar-
nejšim »vsakdanjim« slengom, ki re-
sno naravo poezije preseka z elementi 

humorja in provokacije. Dotaknila se 
je družbenih, osebnih tegob in vsak-
danjih tem, s katerim se srečujemo 
navadni smrtniki.

Prvi glasbeni nastop se je zgodil kot 
spremljava Plesnemu društvu Flamen-
ko, katerega vodi Ana Pandur. Odlično 
izvedbo špansko-andaluzijskih plesov 
treh plesalcev je z virtuoznim igranjem 
pospremil Vito Marenče iz Ljubljane. 
Temperamenten začetek so nadaljevali 
mladi, nadarjeni in uigrani učenci Jazz 
šole Ravne. V njihovi lastni jazzovski 
interpretaciji smo slišali klasične otro-
ške ljudske pesmi. Skupini uigranih 
osmih otrok gre poseben poklon. Za 
Koroško je to čudovit podmladek ka-
kovostnih glasbenikov, ki se v teh letih 
že dobro znajdejo v eni tehnično naj-
zahtevnejših zvrsti. 

Publika je počasi prihajala na prizo-
rišče in lepo število ljudi se je nabralo, 
ko je nastopila Alina Hirtl iz Slovenj 
Gradca z originalnim in s suverenim 
nastopom. Kot gostja je sodelovala v 
mnogih zasedbah, vse bolj pa do izraza 
prihaja njena kantavtorska kvaliteta, 
s katero je očarala navzoče. Na prizo-
rišču se je po pričakovanju in naravi 
dogodka nabrala publika vseh genera-
cij. Generacijski razpon se je gibal od 
starejših do srednješolcev, ki so prišli z 
vseh koncev Koroške.

Ker je bila organizacija dokaj zah-
tevna in vezana na noč in mraz, so se že 
videli testni vzorci projekcije, ki je pri-
hajala na pročelje Rotenturna. Ob pol 
devetih zvečer se je začel koncert Phi-

loma z izborom najboljšega iz avtor-
skega prvenca Face The Music, kateri 
je izšel letos marca. Polurnemu progra-
mu je sledil železni repertoar glasbeno-
-vizualne skupine ZircuS z vrhuncem 
ob videomappingu Produkcije Gangl 
Tomislav, kjer se je prvič preizkusila 
živa glasba z videomappingom. 

Vizualizacija (videomapping) se je 
navezovala na glasbeno kuliso živega 
nastopa skupine ZircuS s poudarkom 
na ideji in sporočilu besedila skladbe 
Stop Dancing, ki poslušalca/gledalca s 
prikazom različnih zvrsti plesa in nje-
gove »ritualne« vloge v vsakdanjem 
življenju paradoksalno pozove, naj ne 
preneha s plesom. Drug za drugim so 
se v mappingu predstavili plesi v paru 
ali posamezno. Na koncu je napolnje-
na fasada pred očmi gledalca uprizo-
rila skupinski ples različnih stilov in 
različnih kultur, združenih pod sku-
pnim ritmom. Za plese je Produkcija 
Gangl Tomislav s snemalcem Mate-
vžem Šmonom posnela lokalne plesne 
skupine: YONI pole dance, učenke 
plesne šole CoraViento iz Mislinje, 
breakdancerja Aljaža Uršeja, Špajzove 
»metal mosherje«, plesalce Plesne šole 
Devžej in plesno skupino Ritmi pla-
neta iz Ljubljane.

Druga polovica grafičnih podob je 
prikazala šokantne podobe: otroka, 
ki kadi cigaret, opremljen v vojaško 
odpravo, sibirsko družino, ki malica 
ubitega tjulnja, presušenega afriške-
ga otroka, prekritega z muhami, ki 
ga slika turist, medtem ko v roki drži 

McDonaldsov hamburger, in s krokar-
jem, ki v ozadju čaka na smrt otroka, 
prostitutko v izložbi red light districta, 
obdano s knjigami, v momentu ko štu-
dira Platonovo državo, otroka, ki hrani 
hendikepirano mater, tipa, ki v enem 
momentu gleda plakat »Always Coca 
Cola«, v drugem pa se napis spremeni 
v »Get addicted to Coca Cola and buy 
a lot of Coca Cola«, pa vse do lepših 
podob človeka: človek ki kljub težjemu 
fizičnemu hendikepu kolesari, tibe-
tanski menih, ki iz skodelice in s kitaj-
skimi palčkami hrani tigra, ženska iz 
etiopskega Mursi plemena, ki odkrije 
in lista simulacijo revije visoke mode 

Cosmopolitan, brutalno potetoviran 
punker z mohawk irokezo, ki poljubi 
svojega punk sina. Fascinantne podobe 
so razkrivale sedanjega človeka v vsej 
njegovi razsežnosti, od skrajnih leg do-
brega in zla, prijaznosti in hudobije, so-
lidarnosti in hipokrizije, tragičnega in 
humornega, izjemnega in vsakdanjega. 
Za ilustracije je zaslužna Leja Pelc iz 
Šmartna pri Slovenj Gradcu. 

Okrog pol enajste zvečer se je do-
gajanje prestavilo v novonastali Špajz, 
kjer je bila ob glasbi Evidenta z Raven 
ter didžejk Jagnje in Annike dobra 
energija do jutra. 

Aleš Gangl

Iz različnih kultur združeni
pod skupnim ritmom

Mi Smo Svet

Vsi smo zelo ponosni na naš šolski 
čebelnjak, saj je eden najlepših v 

Sloveniji.

Že kar nekaj časa je od tega, ko smo 
pri Drugi osnovni šoli Slovenj Gradec 
odprli učni center vrtnarstva in če-
belarstva. Bilo je sicer malo pred obi-
skom komisije za ocenjevanje na tek-
movanju Entente florale, na katerem 
se je mesto Slovenj Gradec odlično 
odrezalo − osvojili smo zlato prizna-
nje. K temu je pomembno prispevala 
tudi 2. OŠ s svojim učnim centrom.

Učitelji in učenci so tudi med po-
čitnicami skrbeli za vrt in čebelice v 
čebelnjaku. Vedno je kaj cvetelo, zore-
li so paradižnik pa paprika in jagode. 
Čebelice pa so neutrudno, od zore do 
mraka nabirale sladko medičino in jo 
nosile v panje. Iztočili smo že tudi prvi 
med, sicer samo nekaj kilogramov, a 
začetek je obetaven. Najbolj se je po-
kazalo sožitje človeka z naravo in je še 
ena potrditev projekta urbanega čebe-
larjenja, ki ga izvaja Čebelarska zveza 
Slovenije. Vsi smo zelo ponosni na 
šolski čebelnjak, saj je eden najlepših v 

Sloveniji. Med iz njega pa bo vrhunski. 
Odločili smo se, da bomo v prihodnje 
med iz šolskega čebelnjaka poslali na 
največja državna ocenjevanja. 

Pričelo se je novo šolsko leto. Uči-
telji so se že kar med počitnicami do-
govorili, da bo obisk učnega centra in 
delo v njem stalnica izobraževanja in 
usposabljanja na naši šoli. V jesenskem 
času so učni center obiskali vsi otroci 
1. in 2. triade, to je od 1. do 5. razreda. 
V okviru teme Spravilo pridelkov so si 
z velikim zanimanjem ogledovali ra-
stje na visokih gredah, grmovnice in 
drevje pa hotel za žuželke in travniško 
cvetje. Mentorica Tatjana Glavič jim 
je radodarno predajala znanje. V spo-
mladanskem času si bodo učenci prve 
triade v okviru teme Sejemo in sadimo 
ponovno ogledali vrt in opazovali rast 
rastlin, ki so že posajene na njem, se-
znanili se bodo z vrtnim orodjem in 
njegovo uporabo, spoznali bodo, kaj 
so seme, sadika, potaknjenec, v grede 
bodo posadili redkvico, nizek fižol in 
korenček. Spremljali bodo rast rastlin 
in pokusili plodove. Vrt pa bodo obi-
skovali tudi v zimskem času in opazo-

vali spremembe. Učenci 4. in 5. razreda 
si bodo spomladi ogledali nasajena ze-
lišča, iz katerih lahko pripravimo čajne 
mešanice – kamilico, meto, meliso, žaj-
belj, timijan. Spoznali bodo pomen teh 
rastlin in njihov vpliv na človekovo telo 
(4. razred – človeško telo in 5. razred – 
zdrav način življenja).

Najzanimivejše je bilo čebelarstvo. 
Pred ogledom čebelnjaka so se učenci 
primerno zaščitili, da jih ne bi obiskala 
kakšna preveč radovedna čebelica. Gla-
ve so si pokrili s klobuki s pajčolanom, 
na roke pa so nadeli zaščitne rokavice. 
Za vso zaščitno opremo sta poskrbela 
Čebelarsko društvo Slovenj Gradec-   
Mislinja in Čebelarska zveza Slovenije, 
ki imata velik posluh za vzgojo in razvoj 
mladih čebelarjev. Pri čebelnjaku jih je 
pričakal čebelarski mentor Janez Bauer 
in jih uvajal v skrivnosti čebeljega življe-
nja. Otroci so z zanimanjem opazovali 
čebelice, ki so neutrudno prinašale me-
dičino in cvetni prah v lepo poslikan 
čebelnjak. Ogledali so si tudi napajalnik 
za vodo, ki služi temu, da čebelice ne bi 
bile žejne. Prava atrakcija pa je bil opa-
zovalni panj. Tam so vsi otroci od blizu 
opazovali člane čebelje družine, njihovo 
življenje in delo. Seveda so bile čebele za 
stekleno steno, tako da ni bilo strahu. 

In že so kovali načrte, kaj vse bodo 
postorili spomladi, ko se v vrtu in če-
belnjaku pravo delo šele pričenja. Ta-
krat bodo k urejanju centra pristopili 
tudi višji razredi in nastal bo pravi 
mali raj. V okviru rednega pouka 
bodo učenci pri naravoslovnih pred-
metih določene vsebine izvajali kar v 
centru. Pri izbirnih predmetih načini 
prehranjevanja in sodobna priprava 
hrane so letos pri izvajanju praktič-
nega pouka že uporabili pridelke z 
vrta in pripravili okusne jedi.

Olga Bauer, 
mentorica čebelarskega krožka, 

učiteljica razrednega pouka

Učni center vrtnarstva in 
čebelarstva je polno zaživel

Druga osnovna šola

Projekt Otroci za varnost v pro-
metu je razvil Nacionalni inštitut 

za javno zdravje (NIJZ) OE Murska 
Sobota, ki ga v svojem okolju izvaja 
že kar nekaj let, na Koroškem smo ga 
prvič izvedli v letu 2014. Cilj progra-
ma je senzibilizirati različne javnosti 
na problematiko alkohola v prome-
tu. Ciljna skupina so učenci prve tri-
ade ter starejša skupina predšolskih 
otrok, pedagoški delavci, starši in 
stari starši, splošna javnost. 

Tudi letošnja akcija je bila zelo 
uspešna. V natečaju so sodelovali: 
4 osnovne šole, 7 vrtcev, skoraj 588 
učencev in otrok. Uspešno delo je 
omogočilo 25 pedagoških delavcev.

Likovne izdelke s sporočilom 
otrok smo na martinovo in kasneje 
v okviru akcije Otroci za varnost v 
prometu s pomočjo policistov poli-
cijskih postaj Ravne na Koroškem, 
Slovenj Gradec in Sveta za preventi-
vo v cestnem prometu v Občini Pre-
valje podarili voznikom – odraslim 
kot spodbudo, da bodo pozornejši v 

prometu in da več mislijo na naše 
najmlajše in druge udeležence v 
prometu. Policisti so sporočili, da so 
bili odzivi voznikov zelo pozitivni. 
Ker so se otroci in mentorji odzva-
li v tako velikem številu in ker so 
bili izdelki resnično čudoviti, z zelo 
močnim sporočilom, smo le-te pred-
stavili udeležencem nacionalne kon-
ference v Slovenj Gradcu ob mesecu 
preprečevanja zasvojenosti. Ostale 
izdelke bomo posredovali v knjižni-
ce in zdravstvene domove v regiji.

Ker je prednovoletni čas tudi ob-
dobje številnih praznovanj, zaključ-
kov in dogodkov, ki pogosto vklju-
čujejo pitje alkohola, bomo likovne 
izdelke otrok razdeljevali ob raz-
ličnih priložnostih ter tako skušali 
apelirati na voznike, da spoštujejo 
cestnoprometne predpise, pazijo 
na druge udeležence v prometu in 
predvsem ne sedajo opiti za volan.

Branka Božank, 
NIJZ Ravne na Koroškem 

Otroci opozarjajo 
Opiti ne sodijo za volan! 
(akcija Otroci za varnost v prometu 2015)

Tudi v letošnji prihajajoči zimi 
je bilo toplo pri srcu obisko-

valcem, ki so se udeležili do-
brodelne prireditve 26. novembra 
v telovadnici šole. 

Dobrodelni Bazar − prireditev po-
zornosti s posvetilom ljubezni in 
dobrote − smo pripravili učenci, 
starši in delavci šole, prijazno pa so 
se vabilu odzvali tudi zunanji sode-
lavci ter ekološke kmetije in društva 
s svojimi dobrodelnimi prispevki. 
Na 16 stojnicah smo ponudili eko-
loške in naravne izdelke, ki so jih 
učenci z njihovimi mentorji izdelali 
na tehniškem dnevu. S tem želimo 

pri mladih dvigniti osveščenost o 
pomenu domače oskrbe in zdravega 
načina življenja. Poleg domačih do-
brot, slaščic, praktičnih daril in eko-
loških izdelkov so lahko obiskovalci 
na stojnicah izbirali tudi ročno iz-
delane adventne venčke, voščilnice, 
namizne aranžmaje, medena prese-
nečenja in slike iz male galerije. V 
bazarkovih delavnicah so se trudile 
frizerke pri urejanju pričesk in zu-
nanje sodelavke s poslikavo obraza. 
Starševske stojnice so v celoti opre-
mili starši naših učencev in se pri 
tem odlično izkazali tudi s predsta-
vitvijo ponudbe na stojnicah.

Prireditev glasbeno obarvajo 
in plesno popestrijo naši najmlajši 
učenci. S svojo naklonjenostjo in do-
brodelnostjo se vsakoletno izkažejo 
tudi povabljeni gostje – letos so bili 
z nami legendarni Škorpijoni, Eva 
Boto, Alina Hirtl in Glasbena šola 
Gvido. Zbrana denarna sredstva v 
celoti namenimo v šolski sklad. 

Marijana Habermut,
vodja prireditve

Prva osnovna šola
Tradicionalni dobrodelni bazar
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Obiskovalci vidijo muzej kot prostor druženja ter si 
želijo podobnih srečanj in dogodkov v Koroškem 

pokrajinskem muzeju tudi v prihodnje. Najmlajši obiskovalci 
Wolfove rojstne hiše so na Ta veseli dan kulture premierno sliša-
li pravljico Hugec. Zvečer so v slovenjgraški enoti muzeja gostili 
Dravograjčanko Aleksandro Gradišnik, ki je občinstvu predstavila 
svoj knjižni prvenec Drug drugemu življenje (roman). V knjigi se 
dotika tudi kulturne dediščine. 

Obiskovalce so v vseh enotah KPM brezplačno vodili po mu-
zejskih zbirkah. (KP) (foto arhiv KPM) 

SGlasnik, januar 2016Z A DN JA  S T R A N20

Ta veseli dan kulture 
Muzej kot 
prostor druženja

Otroci vrtca spoznavajo Huga Wolfa in pišejo kartice.

Predstavitev romana Drug drugemu življenje na Ta veseli dan kulture 
v KPM: urednica knjige Branka Fišer, kustos KPM Marjan Kos, avtorica 
romana Aleksandra Gradišnik in Brigita Rajšter, direktorica KPM

Marjan Kos vodi po zbirkah (Božanskim manom, Sokličeva zbirka, 
Meškova soba).

Koroška galerija likovnih umetnosti v Slovenj Gradcu: javno vodstvo 
po razstavi Muzej v gibanju na Ta veseli dan kulture 

V Koroški galeriji 
likovnih umetnosti

Informacije: TIC Slovenj Gradec, 02 88 12 116, tic@slovenjgradec.si

Nagrajenci decembrske križanke časopisa SGlasnik: 1. nagrada: Vikend najem apartmaja na Kopah, Karli Gabrovec, 
Pohorska c. 26, Slovenj Gradec; 2. nagrada: 2 krat celodnevna smučarska karta za smučišče Kope, Gregor Sahornik, Stari 
trg 270, Slovenj Gradec; 3. nagrada: 1 krat družinska pica margarita, Igor Drofelnik, Celjska cesta 36, Slovenj Gradec.

(Nagrade prevzamete v recepciji HOTELA SLOVENJ GRADEC, Glavni trg 43, Slovenj Gradec, tel. 02 88 39 850.)
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