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slovenjgraški bolnišnici so slovesno odprli Presejalni center za zgodnje odkrivanje raka dojk
v okviru programu DORA. Tako bodo tudi ženske
iz Koroške in Savinjsko-Šaleške regije, v starostnem
obdobju od 50 do 69 let, vsaki dve leti vabljene na
slikanje dojk. Če je rak dojk odkrit na začetni stopnji, je zdravljenje bolezni lahko zelo uspešno, zato
pristojni ženske pozivajo, da se vabilu na pregled odzovejo v čim večjem številu. (MN)

Srečno 2018!

N

ovo leto začnite na Trgu svobode v Slovenj Gradcu, kjer bo za dobro voljo na silvestrovo skrbela znana slovenska glasbena zasedba Muff. Zabava se
začne 31. decembra 2017 ob 22. uri. Za gostinsko ponudbo bo poskrbljeno.

V soboto, 30. decembra, bo ob 17. uri predstava Prijatelja za vedno s prihodom Dedka Mraza (Gledališče Makarenko).
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V slovenjgraški bolnišnici deluje center DORA

Slikanje dojk na digitalnem mamografu
za zgodnje odkrivanje bolezni
državnega programa DORA.
»Storiti moramo vse, da bo odzivnost v ta program kar največja, saj to
zagotavlja varnost, kakovost življenja
in odkrivanje zgodnjih sprememb na
dojki, ki pomenijo tudi uspešnejše
zdravljenje. Presejalni programi rešujejo življenja. Zato pozivam ženske,
pridite na mamografijo v DORO, sodelujte v programu ZORA in se odzovite na Svitova vabila,« poudarja ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc.
S programom DORA bodo vsem
ženskam zagotovljene enake možnosti. »Težko smo gledali, da se je program DORA v Sloveniji širil kar deset let, vendar pa smo se zavzemali za
to, da se širi po evropskih strokovnih
smernicah. Nismo pristajali na to, da
bi se širil hitreje, pa slabo. Po desetih

letih dosega vse ženske v Sloveniji.
Več kot trem ženskam na dan v Sloveniji povedo, da so zbolele za rakom
dojk, več kot ena ženska za rakom
dojk umre. Na to, koliko jih zboleva, verjetno nimamo vpliva, vendar
lahko s tem, da bomo odkrili zgodnje
oblike raka, vplivamo na umrljivost
žensk,« je dejala Mojca Senčar, predsednica združenja Europa Donna.
Slovenjgraški center je že enajsti tovrstni v Sloveniji, z odprtjem celjskega
pa bodo pokrite vse regije v državi. Od
začetka delovanja programa leta 2008
so opravili skoraj 215 tisoč presejalnih
mamografij, pri okoli 1500 ženskah
pa so odkrili raka dojk. Po podatkih
Onkološkega Inštituta Ljubljana je
bila med leti 2010 in 2014 zbolevnost
za rakom v Koroški regiji nižja od slo-

Splošni bolnišnici Slovenj Gradec so decembra v sodelovanju z Onkološkim inštitutom Ljubljana odprli Presejalni
center za zgodnje odkrivanje raka
dojk v okviru programa DORA. V
naslednjih dveh letih bodo na pregled povabili skoraj 19 tisoč prebivalk Koroške in Savinjsko-Šaleške
regije iz starostne skupine od 50
do 69 let. Rak dojk je najpogostejše rakavo obolenje pri ženskah. Z
rentgenskim pregledom dojk oziroma presejalno mamografijo lahko
bolezen odkrijejo zgodaj, še preden
se pojavijo vidni ali tipni znaki bolezni. Na presejalno mamografijo
v slovenjgraški center bodo ženske
povabljene vsaki dve leti.

Pregled je za povabljene ženske brezplačen, napotnica ni potrebna. Presejalno slikanje dojk izvajajo štirje
strokovno usposobljeni radiološki
inženirji, v slovenjgraški bolnišnici
so za izvajanje programa DORA na
novo zaposlili tri zdravnike. Vsako
mamografsko sliko ločeno odčitata
dva zdravnika radiologa, kar prispeva k večji zanesljivosti izvida. »Cilj
programa DORA je, da zmanjšamo
umrljivost žensk za rakom dojk za
30 %. Program izvajamo po strogih
evropskih smernicah kakovosti, ki
vključujejo dodatno usposabljanje
zdravstvenega kadra in stalen nadzor
nad vsemi koraki v presejalnem procesu,« je ob odprtju novega centra dejal mag. Maksimiljan Kadivec, vodja

V trdih časih, pravi Janez Pečnik, ko
so v naši državi še imeli samosvoj,
specifičen pogled na zlato in drage kovine, sta z ženo Zdenko iz Celja prišla

Zdenka in Janez Pečnik
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venskega povprečja. Za rakom dojk je
v Sloveniji v omenjenem obdobju zbolelo 122 žensk na 100 tisoč prebivalk,
v Koroški regiji pa 107 žensk na 100
tisoč prebivalk. Povprečna udeležba
vabljenih žensk v program DORA je
bila od leta 2008 približno 73-%.
Maja Nabernik

Otvoritev centra DORA v SB Slovenj Gradec

zlatarstvo in graverstvo
zapolnit zlatarsko vrzel na Koroško.
V slovenskem knežjem mestu, znanem po zlatarski tradiciji, se je Janez
izučil v najstarejši zlatarski delavnici
in tam je ostal kot pomočnik zlatar še
po maturi. V to delavnico je mnogo
strank prihajalo s Koroške in nekega
dne mu je ena ponudila poslovni prostor v Slovenj Gradcu. »Sprva nisem
upal na samostojno poslovno pot niti
pomisliti, saj sem bil zelo mlad in takrat so bili najtežji socialistični časi.
A sem po pregovarjanju te stranke ta
izziv sprejel. Državne meje so bile zaprte, nisi mogel čez mejo, tako da sem
naprosil druge zlatarje in obrtnike,
da so mi posodili staro orodje. Začel
sem z nekaj grami zlata,« pripoveduje
Janez Pečnik. Začel je v malem lokalu
na Glavnem trgu in se 4 leta dnevno
vozil iz Celja v Slovenj Gradec in na-
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Tisk:
Tiskarna Grešovnik, d. o. o.

Janez Pečnik,

latarstvo je stara cehovska obrt,
Slovenj Gradec je staro, nekoč
cehovsko mesto. Že danes, ko se stari mojstri še borijo skozi vsakdan,
nekateri ljudje (morda skupaj s takimi mojstri) nostalgično gledamo na
čase, ko je bilo ročno delo, ki zahteva
srčnost in celega človeka, bolj cenjeno.
Na vrata namreč trkajo časi, ko tistih
pravih mojstrov stare šole morda ne
bo več. Eden takih, zlata vrednih, je
tudi Janez Pečnik, zlatar in graver, ki
s svojo ženo Zdenko vztraja na Glavnem trgu 12, v starem mestnem jedru
Slovenj Gradca že 35 let. Tu sta začela
z obrtjo in si ustvarila dom.

številka 1, leto 7
januar 2018

Likovna zasnova in prelom:
Cerdonis, d. o. o.

Gremo v mesto – zgodbe našega mesta

Z

Slovenjgraški Glasnik,

Lektorici:
Nina Vožič Makuc, Urška Novak

Ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc in Maksimiljan Kadivec, vodja programa DORA

V

Med Uršljo in Pohorjem

zaj. Nato se je preselil čez cesto v večji
prostor, kjer imata z ženo lično urejen
lokal z delavnico še danes. Če vztrajaš,
uspeš, pravi in nadaljuje: »Ko sem se
preselil v ta lokal na Glavnem trgu 12,
sem prepričal še ženo, da je v Celju zapustila svojo dobro službo in dom ter
mi sledila v posel.« Žena Zdenka pa

Mojster Pečnik v svoji delavnici

dodaja: »Počnem vse, kar je potrebno
za delovanje obrti in prodajo, vodim
administracijo, dosti sem se tudi naučila v sami delavnici. Dolgo časa sem
čistila kose nakita. Najprej sva imela
eno trgovino, potem tri, zdaj imava
dve, eno v Slovenj Gradcu, drugo na
Ravnah na Koroškem.«
V času Janezove mladosti je bilo
zlatarstvo zelo cenjen poklic in po
besedah našega zlatarja je bilo učno
mesto izredno težko dobiti: »V tistih
časih ni bilo obrtnikov, pač pa samo
državno podjetje Zlatarna Celje, kjer
nisi prišel na vrsto, če nisi imel v podjetju sorodnika. Imel sem zelo veliko
srečo, da sem našel zlatarja, ki me je
vzel v uk.« Pri mojstru zlatarju se ni
naučil le oblikovati nakita, pač pa vse

od priprave za delo, valjanja, kovanja.
Zdenka pripomni: »Ljubezen do lepote in ustvarjanja nečesa novega, ko v
roki držiš kos neobdelanega zlata, je
res poseben občutek. Bi kdo mislil,
da je delo zlatarja čisto, pa ni. Včasih
imaš roke umazane, kot bi delal v rudniku, ampak če imaš rad ustvarjanje
in lepoto, to spregledaš.«

Mojster Pečnik dela ves nakit,
ki krasi žensko in tudi
moškega
Iz kosa zlata mojster Pečnik ustvari
prstan, ogrlico, zapestnico, nekaj po
navdihu in svojem okusu, drugo po
naročilu. »Ni vseeno, katero zlato izbereš za obdelavo v nakit. Najboljšo
trdoto in najboljše za nošenje je 14-karatno zlato, ki vsebuje 58,5 % čistega
zlata, 1/3 bakra in 2/3 srebra, ta ima žig
585. Za 100-% zlato pravijo, da ne obstaja, obstaja pa 999,9 tisočinsko, ker
vedno se še lahko najde kaka smetka,
ki je ni mogoče čisto odstraniti, vendar se smatra za čisto zlato,« še pojasni
zlatar Pečnik. Zlatu ali srebru dodajo
tudi kamne. Zdenka ob tem pove, da
so briljanti večni in najboljši ženski
prijatelji, mnogo se uporabljajo še cirkoni Swarovski. Evropski nakit je svetovno cenjen in marsikomu, ki vstopi
v njuno prodajalno, pridejo prav njune
izkušnje. Mojster Pečnik se spomni:
»Ko še nisem imel svoje obrti, sem se
v Ameriki zanimal za zaposlitev. In bi
me takoj zaposlili, ker sem bil zlatar iz
Evrope, ki delam ročno. Ročna izdelava nakita je najbolj cenjena.«
Zakonca pravita, da so prijetne
tudi njune stranke: »V teh letih smo z
njimi navezali kar precej prijateljskih
stikov, večinoma se vračajo isti ljudje.
Ustvarili smo si renome, zaupanje, ker
se trudimo biti čimbolj pošteni, s poštenim delom in poštenim odnosom.
In ljudje to cenijo.« Cela prodajalna je
urejeno razstavišče njunih izdelkov
z lepo urejeno izložbo. Lastnika se
trudita, da je prostor vedno čist, saj,

pravita, izložba sporoča urejenost in
resnost lastnika.
Neko noč so nepridipravi tako
»profesionalno« vlomili v njuno prodajalno v Ljubljani, da ukradenega nakita ustrezne službe še do danes niso
izsledile. Njuna slovenjgraška prodajalna je sicer zelo zaščitena, a se vseeno, kot vsi zlatarji, bojita drznih organiziranih združb z orožjem. Zdenka
se zdrzne, ko pove, da ni prijetno imeti hladne cevi prislonjene na glavi! Po
izkušnjah doda, da se tudi v Sloveniji
dogajajo resnične zgodbe iz najokrutnejših kriminalnih filmov.
Kaj bo, ko zlatarja Pečnika več ne
bo? Bo Koroška ostala brez zlatarja starega kova, ki zlato obdeluje in
oblikuje samo ročno? »Mladi zlatarji
ne znajo narediti celotnega končnega
izdelka, zato nismo nikogar zaposlili,«
še doda Zdenka.
Čeprav ni lahko, pravita, vztrajata v starem mestnem jedru Slovenj
Gradca. Trudita se in ljudje, ki ju
poznajo, se radi vračajo. Delo jima
vzame večino časa, saj sta vse dni v
delavnici, vključno s soboto. »Žena se
je predala poslu, ga vzljubila in je sedaj to naš drugi dom, več časa preživiva tukaj kot sodelavca kot v svojem
domu na deželi,« pripoveduje Janez.
Od vsega začetka je v posel vpeta celotna družina in Zdenka doda: »Ko je
bila hči še zelo majhna, je morala popoldneve preživljati v delavnici, ker
nisva imela varstva.«
Skrbi ju, da bodo na Glavnem trgu
ostali samo še stanovalci, lokali in ponudniki raznih storitev pa se bodo
preselili v trgovske centre, kjer imajo
velike parkirne prostore. Njuna želja je,
da bi se življenje vrnilo v mestno jedro,
in upata, da bosta tam ostala še nekaj
časa, Slovenjgradčanom pa želita lepe
praznike in vse dobro v novem letu.
V sklopu decembrske prireditve
Nakupovanje pod lučkami so po zamisli Zdenke Pečnik izpeljali dobrodelno
akcijo za otroka s cerebralno paralizo.
Ajda Prislan

AK TUALNO
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Odziv civilne iniciative – CIVOZ

Zakaj še vedno oziroma
vedno bolj dvomimo
V

zadnjih dnevih na Civilno iniciativo (CIVOZ)
padajo različni očitki, nekateri člani
le-te pa so tarča takšnih in drugačnih
posrednih ali neposrednih pritiskov.
Civilna družba, katere del je CIVOZ,
pomembno prispeva pri iskanju trajnostnih rešitev za družbo in okolje ter je
temeljni steber demokracije. Pritiski na
civilno družbo so torej hkrati tudi neposreden napad na demokracijo! Kljub
vsem pritiskom ter dejstvu, da ima nasprotna stran kapital, ki ima moč, da
resnico spremeni v laž in obratno, pa se
hmeljarji vseeno postavljajo v vlogo žrtve, kot da ne bi bili občani tisti, ki bodo
hočeš nočeš podvrženi najrazličnejšim
fitofarmacevtskim sredstvom (FFS),
pa naj bo to doma, med uživanjem pridelkov, ki rastejo v neposredni bližini
hmeljišč, med pitjem mleka od lokalnega kmeta ali pa na sprehodu po Štrekni,
kjer naj bi imeli ljudje možnost rekreacije in tako poskrbeti za svoje zdravje.
Absolutno zavračamo, da neutemeljeno strašimo občane. Za praktično
vsako našo trditev lahko navedemo vir,
pa naj bo to novinarski ali pa strokovni članek. Eden izmed očitkov je, da je
CIVOZ ustvarjena z namenom nabiranja političnih točk posameznikov. To
lahko označimo kot sprenevedanje in
preusmerjanje debate mimo dejanskih
problemov, tako da tu ne gre izgubljati
besed. Naj poudarimo le to, da CIVOZ
podpira približno 2000 polnoletnih
občanov Slovenj Gradca. Bi CIVOZ
uspelo zbrati toliko podpisov, če ne bi
bil v ozadju resen problem? Mogoče pa
sožitje med prebivalci Mislinjske doline, posebej še med hmeljarji in občani,
ki živijo v bližini hmeljišč, do sedaj le ni
bilo takšne vrste, kot si nekateri predstavljajo? Drugi očitek pa je klasično
slovenski – zavist. Zakaj neki bi bili
zavistni ravno in samo hmeljarjem, ne

nazadnje obstaja še cel kup uspešnejših ali bogatejših ljudi, katerim bi prav
tako lahko bili zavistni? Argument zavisti kvečjemu veliko pove o človeku,
ki le-tega uporabi. Ali želi debato preusmeriti drugam, mogoče ne želi videti
bistva problema ali pa bistva problema
dejansko ni sposoben razbrati. Bistvo
problema pa je seveda škropljenje in
vpliv oz. škodljive posledice škropljenja
na ljudi, živali in rastline.
Za pomoč pri argumentaciji so
hmeljarji v Slovenj Gradec povabili
tudi predstavnike Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije in Kmetijsko-gozdarske zbornice Celje. Direktor Kmetijsko-gozdarskega zavoda
Celje pravi, da konflikti nastajajo, ker
zadnjih štirideset let ni bilo nikakršnega prostorskega načrtovanja. Tu ga je
potrebno popraviti, saj korenine 'nikakršnega prostorskega načrtovanja' očitno segajo vse do avstro-ogrskih časov,
ker so hmeljišča zasajena tudi na pragu hiš, ki so bile zgrajene na začetku
prejšnjega stoletja. In še to: ne moremo
mimo dejstva, da so lastniki hiš in domov za svojo gradnjo pridobili dovoljenja oblasti, ki so jih morali upoštevati
(tudi glede potrebnih zakonskih odmikov, pa četudi kdaj ti sploh niso bili
potrebni niti smiselni). Predstavniki
IHPS pa pravijo, da hmeljarji ne škropijo na pamet in to vsekakor razumemo, ne nazadnje tega nismo niti trdili.
Problem je samo škropljenje, pa naj bo
to po točno specificiranih programih
ali pa na pamet. Že sama navedba, da
se hmelj škropi povprečno od petkrat
do šestkrat letno, ponovno zbuja dvome, saj je v publikaciji z naslovom Raba
fitofarmacevtskih sredstev in preučitev možnosti za njihovo racionalnejšo
uporabo, ki jo je izdal Kmetijski inštitut Slovenije v letu 2012, navedeno
več različnih scenarijev, po katerih se

Prejeli smo

CIVOZ – pogled s strani

M

estno javnost so dodobra razburkali hmeljarski načrti nekaj
kmetov iz okolice. Ustanovljena je bila
Civilna iniciativa za varovanje okolja in zdravja občanov SG (CIVOZ).
Mogoče je bila ustanovitev povsem
dobronamerna, a kaj ko se je v njene
vrste kmalu vrinila vrsta skrajnežev
(ekoteroristov), ki s svojimi mnenji
in že tudi dejanji (poškodbe na zakoličbah nasadov) izvajajo pritisk na
hmeljarje in vse drugače misleče ter
širijo nepotrebno paniko med nepoučenimi. Pretiravanja o onesnaževanju okolja s kmetijstvom se vedno
bolj prijemajo. In ko laž dovolj dolgo
ponavljaš, postane resnica. Čeprav
nisem hmeljar in se tudi v bodoče
ne nameravam ukvarjati s hmeljarstvom, mi vest ne dopušča ignorantskega odnosa do takšnega zavajanja.
Saj poznate tisto: ko so prišli po Jude,
sem bil tiho, saj nisem Jud; ko so prišli
po komuniste, sem bil tiho, saj nisem
komunist; ko so prišli po mene, ni bilo
več nikogar, ki bi protestiral.
Raznovrstne civilne iniciative poganjajo kot gobe po dežju. Na prvi
pogled zelo demokratične, a imajo
vedno več skupnega s totalitarnimi
sistemi, saj ne dopuščajo drugačnega
mišljenja. Drugače misleči so že vnaprej obsojeni za pokvarjene ali podkupljene. Spominjajo me na sekte
versko blaznih, ki ne sprejmejo nobenega razumnega argumenta, ampak
verjamejo samo svojim pridigarjem
in dogmam, pa če so te še tako skregane z zdravo pametjo.
To še podpihujejo razni apostoli
okoljstva, ki so našli tržno nišo in na
račun lahkovernežev služijo s predavanji in izdajo knjig. Prav neverjetno

je, kako ljudje bolj verjamejo nekemu
faliranemu študentu, ki jih zavaja s
psevdoznanstvenimi podatki, kot pa
vrhunskim strokovnjakom, ki jih poskušajo prepričati z argumenti.
Že Valvasor je ugotavljal, da so v
teh krajih zelo plodna tla za vraževerje, ki je posledica neznanja. In
neznanega je ljudi bilo vedno strah.
Žal naš šolski sistem bruha vse več
ozko, čeprav visoko izobraženih ljudi
(fahidiotov), ki niso sposobni celovitega pogleda na okolje – zaradi enega
drevesa (pogosto celo samo vejice ali
cveta), ne vidijo gozda.
Okolje – narava je izredno kompleksen sistem in gledanje majhnega
delčka seveda ne more dati prave slike o odzivanju celotnega ekosistema.
Stvari niso nikoli enoznačne: kar je za
nekoga ali nekaj koristno, je za drugega škodljivo in obratno. K sreči je
narava izredno prilagodljiv sistem in
je preživela že veliko hujše katastrofe,
kot je pojav in delovanje človeka.
K bistvu: že ime „fitofarmacevtski“
pove, da imamo opravka z zdravili za
rastline. Kot vsako zdravilo imajo določene stranske učinke, a če jih uporabljamo skladno z navodili, ne puščajo
posledic. Preden neko zdravilo dobi
dovoljenje za uporabo, mora skozi večletno temeljito preverjanje, kjer poleg
zdravilnih učinkov ugotavljajo tudi
vsemogoče negativne vplive. Šele ob
zadostnih dokazih, da koristni učinki
presegajo morebitne stranske učinke,
dobi pripravek dovoljenje za uporabo.
Zato so pri normalni uporabi vplivi
fitofarmacevtskih pripravkov na okolje in ljudi minimalni. Nenazadnje je
kmet ob uporabi fitofarmacevtskih
pripravkov le-tem najbolj izposta-

uporabljajo FFS v hmeljiščih. Prvi scenarij, ki naj bi veljal v 75 % primerov,
pravi, da se fungicidi uporabljajo petkrat proti hmeljevi peronospori, trikrat
proti hmeljevi pepelovki. Insekticidi se
uporabljajo enkrat proti hmeljevi listni
uši, dvakrat proti hmeljevemu bolhaču
oziroma koruzni vešči, dvakrat proti
hmeljevi pršici. Herbicidi se uporabljajo enkrat letno. Če to seštejemo, smo
pri številki 14! Ostali scenariji navajajo približno enake številke. Nekateri
občani, ki živijo v bližini hmeljišč, pa
navajajo tudi višje številke.
Dodatne dvome pa zbuja tudi dejstvo, da niti na Kmetijsko-gozdarski
zbornici Slovenije niti na IHPS ne
vodijo nikakršnih uradnih evidenc
o porabi FFS. Po navedbah s Kmetijsko-gozdarske zbornice in IHPS vsak
pridelovalec sam vodi evidenco o porabi FFS in o tem ne poroča nikomur,
tako da je nemogoče dobiti enoznačne podatke glede količinske porabe
FFS. Kaj torej spodbuja pridelovalce,
da se držijo škropilnih programov in
vsa uporabljena sredstva zavedejo v
svoje evidence? Da pa se še enkrat resno vprašamo glede verodostojnosti
trditev IHPS, pa poskrbi dejstvo, da
je direktorica tega javnega zavoda (!)
obenem tudi 100-% lastnica podjetja,
ki se ukvarja izključno s trženjem
hmelja. Ali kdo resno pričakuje kakršenkoli drug odziv kot le absolutno
podporo pridelovanju hmelja? Dvom
v resničnost podatkov glede frekvence in dinamike škropljenja ter učinkov tega na okolje in zdravje ljudi je z
navedenim zasejan.
Nujno je potrebno omeniti še en
pomemben pojem, to je načelo previdnosti. Prejšnje stoletje so zaznamovali številni dogodki, ki so takrat
predstavljali navidezno neškodljivost
za okolje. Nihče ni ukrepal in dokler
vljen in odmerki, ki pridejo v njegovo
telo, so kljub optimalni zaščiti nekaj
stokrat ali celo tisočkrat večji, kot pa
so jih deležni drugi ljudje. Če bi bili
ti pripravki res tako nevarni, kot nas
poskuša prepričati CIVOZ, bi kmetje
masovno obolevali in umirali.
Kljub temu predstavniki CIVOZ,
zlasti na družbenih omrežjih, izrekajo hude obtožbe na račun kmetov o
uporabi strupov in zastrupljanju zemlje. Že Paracelsus je ugotovil, da je
razlika med zdravilom in strupom le
v odmerku. Ljudje v vsakodnevnem
življenju uporabljamo polno snovi, ki
so v primerljivih količinah (odmerkih)
celo bolj strupene od kmetijskih »strupov«. Naj omenim samo vsa čistila,
barvila, kozmetiko ... Nenazadnje je
celo kuhinjska sol bolj strupena od
zloglasnega glifosata, ki ima le to smolo, da so ga »Rdeči Kmeri« iz levičarskih vrst postavili na prapor svojega
boja proti velekapitalu in o njem spravili v javnost kopico laži.
In če uporabim besede zagrizenih
»okoljevarstvenikov« potem bi morali
namesto »zdravilo« uporabiti besedo
»strup« tudi za humana zdravila, ki so
ravno tako ob neustrezni rabi močno
nevarna za človeka in okolje. V tej luči
pa se namesto hmeljarjev kot najhujši
zastrupljevalec okolja v Mislinjski dolini pojavi mestna bolnica, kjer dnevno uporabijo več »strupov« kot vsi
hmeljarji skupaj v celem letu. Seveda
s tem ne apeliram na ukinitev bolnišnice v Slovenj Gradcu, ampak le na
uporabo malo zdrave pameti.
Podoben rezultat dobimo ob primerjavi količine dnevno uporabljenih kemikalij v gospodinjstvih s temi,
uporabljenimi v kmetijske namene.
Dejansko meščani predstavljajo veliko
hujši okoljski problem od hmeljarjev.
A je lažje videti iver v tujem očesu od
bruna v svojem.
Eden najpogostejših očitkov je

niso bile škodljive posledice jasno
vidne, je bilo že prepozno. Različne
bolezni in problemi v okolju so kmalu izbili sodu dno in rodilo se je načelo previdnosti, na katerem temelji
okoljska politika EU in ki pravi, da se
je potrebno vedno, ko smo v dvomu,
odločiti v korist narave in zdravja.
Uporabi se v primeru, ko obstaja verjetnost negativnih učinkov na zdravje ali okolje, vendar pa to ni znanstveno dokazano. V takšni situaciji je
potrebno ukrepati, še preden obstajajo trdni dokazi o škodi, še posebej, če
bi ta bila nepopravljiva. Zadostujejo
zgolj dovolj močni indici. V Sloveniji je to načelo opredeljeno v 8. členu
Zakona o varstvu okolja, ta člen v prvem odstavku pravi: ''Uvajanje novih
tehnologij, proizvodnih postopkov in
izdelkov je dopustno le, če ob upoštevanju stanja znanosti in tehnike ter
možnih varstvenih ukrepov ni pričakovati nepredvidljivih škodljivih
učinkov na okolje ali zdravje ljudi,''
nadaljuje pa se: ''Če obstaja možnost
nepopravljivega uničenja okolja ali če
so ogrožene njegove regeneracijske
sposobnosti, pomanjkanje znanstvene zanesljivosti ne sme biti razlog
za odlaganje ukrepov.'' Če nismo z
največjo stopnjo verjetnosti (z gotovostjo) prepričani, da neko ravnanje
ne bo škodovalo okolju in posledično

potencialna kancerogenost fitofarmacevtskih pripravkov. To je postal kar
nekakšen urbani mit. No, podatki
iz registra IARC kažejo, da je precej
snovi, s katerimi smo dejansko skoraj
vsakodnevno v stiku, bolj kancerogenih (skupina 1) od fitofarmacevtskih
pripravkov, pa to nikogar ne moti. Naj
jih nekaj naštejem: benzen (v topilih
in tudi dodatek bencinu), diklorpropan (barvila, laki za pohištvo), dioksini (v cigaretnem dimu, sproščajo se
pri gorenju, zelo pogosto pri pečenju
mesa na žaru,), kontracepcijske tablete, etanol (alkoholne pijače), furani
(nastanejo pri toplotni obdelavi živil),
izpušni plini dizelskih vozil, kadmij (v
baterijah in barvilih), krom (tekstilne
barve, usnje, protikorozijska zaščita,
impregniran les), lesni prah, nikelj (v
številnih kovinskih izdelkih, tudi v
kovancih), tobak, trikloretilen (topila),
UV-žarki (pretirano sončenje, solarij).
Torej je teh snovi oziroma izpostavljenosti tveganju v gospodinjstvih
precej več kot pa v hmeljiščih.
Za povrh statistični podatki dokazujejo, da je večina smrti zaradi raka
posledica nezdravega načina življenja (kajenje, alkohol, previsoka teža,
premalo gibanja). Okoljski vplivi so
vzrok za nastanek raka v manj kot 5
% primerov. In pri okoljskih vplivih
je kmetijstvo očitno povsem obrobno,
saj imamo več opravka z rakotvornimi
snovmi v industriji in gospodinjstvih.
Še nekaj besed o razliki med »naravnimi« in »sintetičnimi« strupi.
Nasprotniki »umetnih« fitofarmacevtskih pripravkov prisegajo na
»naravne«: razne rastlinske izvlečke
in bakrene pripravke. Če ti ne bi bili
strupeni za škodljivca, ne bi bili učinkoviti. Torej je strupenost podobna. In
če bi spremljali statistiko, bi videli, da
so praktično vse zastrupitve s hrano
posledica naravnih strupov. Zastrupitev s fitofarmacevtskimi pripravki
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zdravju, moramo ravnati, kot da taki
škodljivi učinki in vplivi obstajajo ter
temu ustrezno odločati. Navedeno
načelo namreč zaradi varstva okolja in zdravja ljudi pomeni prevlado
nad morebitnimi drugimi interesi
ter velja kot temeljno načelo evropske in tudi slovenske okoljske politike. Navedeno tudi pomeni, da mora
povzročitelj obremenitve jasno in nedvoumno izkazati, da njegov poseg v
okolje ne bo imel škodljivih učinkov.
V našem primeru pa ne samo da
ni dokazov, ki kažejo, da izpostavljenost FFS ne škoduje okolju in ljudem,
ampak nasprotno obstajajo dokazi,
ki pričajo o škodljivosti teh sredstev.
Zato bi bilo v primeru, kot se trenutno dogaja v Slovenj Gradcu, po mnenju CIVOZ nujno ravnanje, skladno z
omenjenim previdnostnim načelom.
Prav zaradi tega načela (obrnjenega dokaznega bremena) in tudi številčnosti članov bi CIVOZ od hmeljarjev pričakovala morebitno vabilo
na razgovor ali srečanje in ne obratno, kot je razvidno iz izjav hmeljarjev v medijih.
Pri tem ne gre prezreti tudi 72. člena Ustave Republike Slovenije (poleg
številnih mednarodnih dokumentov), skladno s katerimi mora država
(oblast) poskrbeti za zdravo življenjsko
okolje, kar v današnjih časih pomeni
tudi obveznost in aktivno ravnanje države, da se že tako uničeno in onesnaženo okolje še dodatno ne poslabšuje.
Nismo si želeli te debate, vanjo
smo bili prisiljeni!
Peter Cesar,
predsednik CIVOZ, v imenu več
kot 2000 občanov naše občine

(razen v primeru zlorab) ne beležimo.
Pravzaprav lahko fitofarmacevtske
pripravke štejemo kot posredna zdravila za ljudi. V nasprotju s splošnim
prepričanjem je hrana, pridelana brez
škropljenja, za ljudi in živali bolj strupena od škropljene. Samo en primer:
eden najhujših naravnih strupov (tudi
rakotvoren) so mikotoksini – snovi,
ki jih izločajo parazitske glivice na
rastlinah. Brez uporabe fungicidov se
lahko glivice razmnožijo in vsebnost
mikotoksinov v rastlinah poveča nad
kritično mejo.
Še nekaj primerov uporabe strupov
v vsakdanjem življenju: klor (bojni
plin!), ki ga javno podjetje podtika v
pitno vodo; še bolj strupen fluor pa
kot standardno sestavino zobnih past
vsakodnevno dajemo v usta; da ne govorimo o strupu za podgane, ki ga ob
deratizacijah nastavljajo po stavbah;
ko se v vrtcu ali šoli pojavijo uši, starši
brez pomislekov otrokom perejo glave z insekticidnim šamponom. Pa je
verjetnost, da bo aktivna snov prišla v
telo otroka, precej večja, kot pa kadar
hmeljar zatira uši na hmelju.
Po zgledu CIVOZ bi lahko iz vsakega od teh primerov naredili cel scenarij katastrofe.
Za konec še en zgled, kjer ni koristi
od onesnaženja: pred nami je konec
leta, ko bodo rakete razsvetlile nebo.
Lepo rdečo barvo dajeta stroncij in litij,
modro baker, svetlo zeleno barij, belo
rumeno svinec, antimon … vse skupaj
razganja kalijev perklorat (endokrini
motilec hormonov). Sami strupi, na
koncu vsa ta svinjarija konča na tleh in
v ljudeh. Če bi to bilo samo enkrat na
leto, a kaj ko je ognjemet obvezen že ob
skoraj vsakem praznovanju.
In ker smo že pri koncu leta, želim
v prihodnjem vsem čim manj onesnaženja, tudi z raznimi peticijami, predvsem pa več strpnosti do sokrajanov.
Andrej Golob
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AK TUALNO

Pismo bralca
Pogled krajana Šmartna na
problematiko hmeljišč

S

tem prispevkom želim izraziti
pogled krajana Šmartna ob zadnjih dogodkih, povezanih z nasadi hmelja v dolini. Zaradi novih
nasadov hmelja ob naselju S8 se je
ob velikem nezadovoljstvu tamkajšnjih stanovalcev ustanovila Civilna iniciativa za varovanje okolja in
zdravja ljudi (CIVOZ). Ker je nezadovoljstvo z obsegom hmeljišč,
slabo informiranostjo glede škropljenja in odnosom hmeljarjev do
Šmarčanov prisotno že desetletja,
je podporo iniciativi dala velika
večina krajanov.
Hmelj je v okolici Šmartna res
že dolgo. Nekateri starejši se še celo
spominjajo, da so si kot otroci med
počitnicami z obiranjem hmelja
prislužili prvi denar. Takrat je bila
lastnica hmeljišč predhodnica sedanje kmetijske zadruge, potem
pa so hmeljišča prevzeli hmeljari iz
okoliških krajev. Večina zemljišč,
na katerih so postavljeni nasadi
hmelja, je v lasti lokalne župnije
in Koroške kmetijsko-gozdarske
zadruge.
Hmeljarji
preobremenjenost
Šmartna s hmeljskimi nasadi opravičujejo s tradicijo hmeljarstva v
dolini. Vendar se krajani z nasadi
nismo in ne bomo nikoli strinjali,
dokler bodo v takšnem obsegu in
v neposredni bližini hiš. To smo
jasno pokazali tudi leta 2016, ko je
lokalni hmeljar želel posaditi edino trenutno še neposajeno njivo od
središča Šmartna proti kolesarskemu centru Gorko. Tako bo morda
tudi s te strani namesto zlatega
žitnega polja visok nasad hmelja.
Visoki nasadi v poletnih mesecih
delujejo kot visoka pregrada, ki
nam daje občutek ujetosti. Hkrati pa se nam dodatna hmeljišča
približujejo še iz Tomaške vasi in
iz smeri Slovenj Gradca. Enostavno ne moremo razumeti, kako ti
hmeljarji, ki so naši sokrajani, v
svoji pohlepnosti ne pokažejo nobenega spoštovanja in razumevanja do sokrajanov. Presodili smo,
da je Šmartno že preobremenjeno,
in nadaljnji širitvi hmeljišč ostro
nasprotujemo. Razumemo in podpiramo prebivalce Slovenj Gradca,
vendar hkrati ugotavljamo, da so v
Šmartnem razmere še dosti slabše.
Nasadi nas obkrožajo z vseh
strani, ponekod so od hiš oddaljeni
le okrog 15 metrov. Z grozo čakamo
poletni čas med majem in koncem
avgusta, ko se intenzivno škropi.
Nekoč smo z zadovoljstvom pričakovali veliko gospojnico (15. avgust), ko smo šli praznovat Marijin
praznik na Homec, v dolini pa so
prenehali s škropljenjem in začeli z
obiranjem hmelja. Sedaj so obiranje zamaknili za dva do tri tedne
vse do sredine septembra. Zaradi
obsega hmeljišč traja posamezno
škropljenje vsaj dva dni, mogoče
celo več. Občutek imamo, da škropijo nonstop. Običajno začnejo že
zelo zgodaj zjutraj, včasih že pred
5. uro, takrat nas zbudi grozeč
zvok škropilnice. Hitimo zapirat
okna, da vsaj malo preprečimo
zanos škropiva v hiše. Škropljenje
traja nekaj ur. Ob hmeljiščih hodijo malčki v vrtec in šolarji v šolo.
Šolsko igrišče se nahaja v neposredni bližini škropljene njive. Loči jo
le cesta, ki poteka od pokopališča
mimo šole. Izvedeli smo, da se o
škropljenju obvešča šolo in vrtec,
vendar se sprašujemo, čemu je to
potrebno, ko pa trdijo, da škropiva ne zanaša in da tudi drugače ni
škodljivo za ljudi!?
Letos smo prvič opazili, da so
ob kolesarski stezi, ki poteka po
Mislinjski dolini, postavili table, ki

opozarjajo na škropljenje. Rekreativci na kolesarki stezi so poročali
o smradu, oteženem dihanju in pekočem občutku na očeh in v ustih.
Smrad je prisoten še ves dan po
škropljenju.
S hmeljarji smo se že poskušali
dogovoriti, da bi nas o času škropljenja obvestili, vendar nam zagotavljajo, da je le-to neškodljivo in
zato ni nobene potrebe, da bi nas
o tem obveščali. Vemo pa, da to ni
res. Prepričani smo, da nekaj prikrivajo. Poznane so nam grožnje
posameznikom, ki so v preteklosti
zahtevali podatke o škropljenjih.
Ne vemo niti kdaj, s čim in v kakšnih količinah bodo škropili.
Kako naj potem vemo, kakšno karenco imajo škropiva in kdaj lahko
ponovno uživamo hrano z naših
vrtov ter iz sadovnjakov!? Ali je
zelenjava na takem vrtu sploh še
užitna z zdravstvenega vidika?
Lokalni čebelarji opažajo pogine čebel in ugotavljajo, da teh v
prihodnosti v okolici Šmartna ne
bo več. Anton Komat je med trenutno dovoljenimi škropivi našel nekatera, ki so kriva za večje pomore
čebel v Sloveniji v preteklosti.
Večkrat se sliši, da so škropiva
za hmeljišča »blaga« v primerjavi s škropivi za koruzo. Tega niti
ne moremo preveriti, saj ne vemo
konkretno s čim in v kašnih količinah škropijo hmelj. Vidimo pa, da
se koruza v okolici naših hiš škropi le enkrat letno in to takrat, ko
je še majhna, proti plevelu. Hmelj
pa se škropi nekaj metrov v višino
in škropivo potem veter raznaša po
bližnjih zemljiščih.
Letos smo opazili, da so na nekaterih hmeljiščih po škropljenju
hmeljarji – oblečeni v bele zaščitne obleke in z maskami na obrazih – izvajali nekakšne meritve z
merilnimi inštrumenti. Mimo pa
so se istočasno sprehajali ljudje v
poletnih oblačilih, ne zavedajoč se
posledic.
Nezadovoljstvo se širi tudi ali
predvsem zaradi bolezni, ki smo jim
priča pri naših sokrajanih. Ljudje
vedo povedati, koliko ljudi je zaradi
rakavih obolenj v Šmartnem umrlo ali pa se zdravilo. Procenti gredo
daleč preko slovenskega povprečja.
Vendar tega ni mogoče statistično
dokazati, ker statističnih podatkov
na nivoju kraja ni mogoče dobiti. V
primeru Socke je podatke priskrbel
lokalni župnik, ki je skrbno vodil
podatek o razlogu umrljivosti svojih faranov. Tako pa krajani smrt
večine starejše moške populacije
v centru povezujejo s posledicami
škropljenja in so zelo zaskrbljeni
za zdravje sebe in svojih potomcev.
Verjamem, da bodo mladi odhajali
iz kraja, ker v tem okolju ne bodo
mogli in želeli prebivati.
Šmarčani z negotovostjo gledamo na širitev hmeljišč v neposredni
okolici in po dolini. Skoraj ne mine
dan, da ne bi zvedeli za kmeta, ki
bo opustil kmetovanje in se začel
ukvarjati s hmeljarjenjem. Trenutno ne vidimo načina, da jih ustavimo. Posebej pa smo razočarani nad
odzivi župana, naših občinskih in
vaških svetnikov, ki so pozabili, da
so v prvi vrsti predstavniki ljudi iz
teh krajev. Vedejo se kot predstavniki hmeljarjev. V svoji majhnosti
postavljajo interes parih posameznikov pred zahteve krajanov za
zdravo življenjsko okolje.
Velikanska podpora krajanov
nam daje upanje, da bo dosežen dogovor v dobro prebivalcev doline.
Borut Kac,
krajan iz Šmartna pri
Slovenj Gradcu
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Nov regulacijski transformator v Turiški vasi

Plod slovenskega znanja
N

a območju razdelilne
transformatorske postaje Slovenj Gradec v Turiški vasi
(območje Elektra Celje) so konec
novembra na lokacijo namestili nov
regulacijski transformator, del t. i.
»pametnega« omrežja, ki bo na delu
Koroške uporabnikom izboljšal dotok električne energije v smislu, da
bo manj možnosti za nihanja napetosti in manj izpadov pri dobavi.
To je drugi tovrstni transformator,
vgrajen v slovensko elektrodistribucijsko omrežje, a prvi, ki je plod
domačega znanja.

po Mervarjevih besedah, poteka na
številnih lokacijah po celotni državi
in v skupnih aktivnostih združuje elektro operaterje, ponudnike naprednih
rešitev, raziskovalne organizacije in
lokalne skupnosti.
Podrobnosti o novem regulacijskem
transformatorju in celotnem projektu
je predstavil predsednik uprave Elektra
Celje mag. Boris Kupec.

Gre za napravo, ki lahko za razliko
od klasičnega transformatorja, ki
drži napetost na določeni ravni, napetost avtomatsko spreminja. Je del
nastajajočega naprednega omrežja in
bo ob nespremenjeni infrastrukturi
omogočala večje število priključitev
razpršenih proizvodnih virov. Na
slovenjgraškem območju je nastalo
več sončnih elektrarn in po mnenju
nekaterih večje število razpršenih virov prinaša v omrežje določene težave. Zato so se na Elektru Celje odločili
namesto širitve prvotne elektroinfrastrukture, ki zajema praviloma dražje in za okolje bolj obremenjujoče posege, vpeljati novo tehnološko rešitev,
s katero bodo, če se bo dobro obnesla
v praksi, nadaljevali tudi na drugih
oskrbnih območjih.
Po besedah vodje projekta Nedo
pri družbi Eles Gregorja Omahna
trenutno poteka nameščanje opreme, kar bo potekalo predvidoma do
marca prihodnje leto, nato bo sledila
namestitev programske opreme in
še zagon. Z zagonom tega regulacijskega transformatorja bo mogoče na
obstoječe omrežje priključiti do 50 %
več obnovljivih virov.
Napravo, ki transformira električno energijo iz srednje v nizko napetost,
so razvili v podjetju Kolektor Sisteh.
Nastala je v okviru projekta Nedo, pri
katerem družba Eles sodeluje s partnerji z Japonske in iz Slovenije. Že na
slavnostnem prerezu traka ob vgraditvi novega regulacijskega transformatorja v Turiški vasi je mag. Aleksander
Mervar, direktor Eles, poudaril, da je
skupina Kolektor brez dvoma ena vodilnih visokotehnoloških družb v naši
državi: »Njihovo kvaliteto je prepoznal tudi Hitachi, zato je skupina Kolektor tudi najpomembnejši slovenski partner v tem projektu.« Rezultat
aktivnosti Eles v letu 2016 je bil novembra isto leto podpis sporazuma z
NEDO/Hitachijem, omenjeni projekt,

S spremembo obremenitve in proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov se spreminja tudi
napetost v distribucijskem omrežju.
Regulacijski sklop klasičnega transformatorja omogoča le fiksno nastavitev izhodne napetosti, medtem
ko lahko regulacijski transformator
spreminja izhodno napetost v odvisnosti od razmer v omrežju. Regulacija se pri slednjem izvaja v bistveno
širšem področju ter na ta način vzdržuje napetost pri odjemalcih na ravni, predpisani s standardom. Poleg
tega mora operater distribucijskega
omrežja za spremembo stopnje napetosti pri klasičnem transformatorju le-tega izključiti in spremembo
napetosti izvesti ročno oziroma mehansko, kar pa prestavlja motnjo za
odjemalce. V primeru regulacijskega
transformatorja takšne motnje ni, saj
se lahko napetost spreminja in prilagaja tudi med obremenitvijo oziroma
normalnim obratovanjem.

Nov regulacijski transformator v Turiški vasi
(foto Ajda Prislan)

Čemu služi regulacijski transformator za razliko od »klasičnega«, torej
za razliko od teh, ki so bili v uporabi
do sedaj?

Zakaj ste se odločili za namestitev
regulacijskega transformatorja ravno v Turiški vasi?
Ker je v Turiški vasi razmeroma primerna mešanica klasičnega odjema
in obnovljivih virov in predvsem, ker
je na tem območju že prisoten delež
obnovljivih virov in predstavlja regulacija napetosti za operaterja distribucijskega omrežja zahtevno nalogo.
Regulacijski transformator bo poleg
zagotavljanja napetostnega profila in
predvsem zaradi koordinirane regulacije napetosti s transformatorjem
v razdelilni postaji Slovenj Gradec
omogočil tudi priključitev dodatnih
obnovljivih virov v nizkonapetostnem omrežju na tem območju.
Koliko je na območju Elektra Celje
na Koroškem, še posebej na območju, ki ga pokriva novi regulacijski

transformator, razpršenih virov
elektrike (alternativnih elektrarn,
kot so manjše sončne elektrarne in
še katere druge)? Katere vse se pojavljajo na tem območju?
Na območju, kjer je nameščen regulacijski transformator, je preko 80
odjemnih mest, moč sončnih elektrarn v naselju pa znaša dobrih 50
kilovatov.
Kakšni so torej sodobni trendi in potrebe (v svetu in, če gremo z razvojem v korak, tudi pri nas)?
S spremembo obnašanja odjemalcev,
ki poleg porabnikov postajajo tudi
proizvajalci električne energije, se
spreminja tudi vloga distribucijskega
omrežja. Tehnologijam, ki so v tem
trenutku na voljo, pogosto pravimo
»pametne rešitve«, omrežjem pa »pametna omrežja«. V to smer se trenutno razvijajo tako omrežja v svetu kot
tudi pri nas.
Kakšna in kolikšna investicija je
bila ta?
Gre za 35 milijonov evrov vreden
triletni projekt pametnih omrežij, v
katerem so osnovni partnerji japonska agencija NEDO in njegov pooblaščeni izvajalec japonski Hitachi
ter družba ELES. NEDO prispeva
sodobno opremo japonskih in slovenskih ponudnikov rešitev, družba
ELES pa financira razvoj naprednih
funkcionalnosti, ki bodo skupaj z
opremo tvorile napredno infrastrukturo pametnih omrežij. Lastnica in
koordinatorica projekta, slovenska
ELES, bo v projekt, ki ga bodo zaključili v letu 2019, vložila 15,5 milijona evrov. Elektro Celje pa je lastnik
omrežja, v katerem bo del rešitev implementiran.
Kako se je nov regulacijski transformator v Turiški vasi obnesel do
zdaj?
Transformator trenutno obratuje še
brez implementiranega algoritma
koordinirane regulacije napetosti.
Slednja je še v fazi razvoja in bo plod
domačega znanja strokovnjakov iz
skupine Kolektor. Predstavlja pa izredno pomemben del investicije, ki
se bo izvajala v letu 2018, zato trenutno še ni podlage za korektno oceno
delovanja regulacijskega transformatorja.
Ajda Prislan
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Osnutek proračuna 2018

Primanjkljaj ne pomeni
tudi izgube
O

bčinski svet Mestne občine Slovenj Gradec je 11. decembra na
33. seji obravnaval in sprejel osnutek proračuna MO SG za leto 2018.
Zaradi usklajevanja o investicijah
s predsedniki četrtnih in vaških
skupnosti, ki je potekalo hkrati s
pripravo proračuna, v osnutek niso
vključeni vsi odhodki, ki jih bomo
namenili za izgradnjo in rekonstrukcijo cest. Te postavke bomo
vključili v predlog proračuna, ki bo
obravnavan januarja 2018.
Osnutek proračuna v tej fazi zajema
prihodke v višini 18.563.301,76 evra in
odhodke v višini 19.778.964,58 evra.
Odhodki torej presegajo prihodke
za 1.215.662,82 evra. Ob tej priložnosti naj pojasnimo, kaj pravzaprav
pomeni takšen presežek odhodkov
oziroma primanjkljaj. Posluje občina
z izgubo? Kako se primanjkljaj pokrije? Občina in država vodita svoje
poslovne knjige po načelu denarnega toka. Prihodek in odhodek nastaneta šele s plačilom. To pomeni, da v
kolikor nek račun ni plačan, ni zajet
v bilanci prihodkov in odhodkov. To
pa seveda pomeni, da primanjkljaj
ne pomeni tudi izgube, saj ga je potrebno pokriti, da se lahko obveznosti občine plačajo. Primanjkljaj mora
zato imeti svoj vir, ki je lahko ali najem posojila ali pa poraba sredstev,
ki so ostala neporabljena iz preteklega leta. Če primanjkljaj pokrivamo
samo iz omenjenih neporabljenih
sredstev, je situacija povsem običajna

in takšen primanjkljaj ni nikakršno
znamenje za alarm. V osnutku proračuna je predvidena takšna poraba v
višini 1.089.862,82 evra.
Razlika v višini 125.800 evrov se
bo pokrila z dodatnim zadolževanjem. Stanje zadolženosti Mestne
občine Slovenj Gradec bo konec
leta 2018 tako predvidoma znašalo 5.604.359 evrov. Ta znesek sicer
predstavlja doslej najvišjo zadolženost MO SG. Kljub temu pa je
potrebno poudariti, da je MO SG s
327,72 evra zadolžitve na prebivalca
še vedno v zlati sredini med slovenskimi občinami.
Med prihodki je potrebno omeniti povečanje povprečnine za 21
evrov. Povprečnina za leto 2018
tako znaša 551 evrov. Kaj pravzaprav povprečnina pomeni? In kaj
pomeni primerna poraba občine?
Naj pojasnimo. Država je del svojih nalog prenesla na občine. Med
takšne naloge sodijo organiziranje
predšolske vzgoje, skrb za kulturo, socialo, del osnovnega šolstva,
šport, vzdrževanje cest in javnih
površin pa še kaj bi se našlo. In za
izvrševanje teh nalog naj bi država
zagotovila tudi denar. Po zapletenih
izračunih in (večinoma neuspešnih)
pogajanjih z občinami država določi znesek povprečnine, torej znesek
na prebivalca, ki občini pripada, da
lahko zgoraj navedene naloge izvede. Če znesek 551 pomnožimo s
17.101, toliko namreč znaša število

Mestno pokopališče dobiva
lepšo podobo

Zasaditve brežin,
žive meje in drevoreda

Z

aključuje se druga faza urejanja
mestnega pokopališča, ki vključuje zasaditve brežin in žive meje ob
pokopališču ter drevoreda ob Suhodolnici. Predlagana ureditev projektantke Kaje Flis upošteva predvidene
posege, ki so bili načrtovani v sklopu
celovite prenove in razširitve pokopališča v ureditvenem načrtu iz leta
2001. Vrednost naložbe v drugi fazi
urejanja pokopališča znaša 34 tisoč
evrov. Poudarek je na hortikulturi,
zelenih površinah.
Na območju načrtovanega zunanjega
zidu pokopališča je predvidenih več
linij žive meje bukve in tise, ki sledijo
poteku omenjenega zidu. »Linije živic
so po načrtu umaknjene od predvidene lokacije zidu, kar omogoča kasnejšo
postavitev zidu in ohranitev živih mej.
Živice so različno visoke, pred klopmi
so nižje, da omogočajo pogled na okoliško krajino. Žive meje po načrtu ob-

daja preproga nizkih pokrovnic (nizko
rastoča panešplja), na zunanji strani pa
so predvidene pozimi cvetoče grmovnice –nepozebniki,« pojasnjuje krajinska arhitektka Kaja Flis in dodaja, da je
na levem bregu Suhodolnice predvideno nadaljevanje obstoječega drevoreda.
Ob mostu je predlagan rahel zavoj drevoreda, ki poudari iztek mosta, nakaže
načrtovano pešpot proti rekreacijski
površini in Staremu trgu ter ustvari
večjo zeleno površino za umestitev
klopi. Na zahodnem koncu drevoreda
je linija drevnine zaradi pomanjkanja
prostora prestavljena z brežine ob reki
na brežino nad peščeno potjo.
Že lani so v prvi fazi urejanja mestnega pokopališča razširili pokopno
polje, uredili pokopališče za mrtvorojene otroke, letos so postavili most,
naslednje leto pa sledijo ureditev pokopnega polja za raztros pepela ter
razširitev poslovilne vežice in menjava
strehe. (MN)

prebivalcev naše občine, dobimo
znesek 9.422.651 evrov. Ta znesek se
imenuje »primerna poraba«.
Pri končnem izračunu primerne
porabe za posamezno občino pa se
upoštevajo tudi posebnosti vsake občine. Formula za izračun tako vsebuje
koeficiente, ki pokažejo, koliko posamezna občina odstopa od slovenskega povprečja na različnih področjih.
Upoštevajo se število mlajših od 15
let in starejših od 65 let, dolžina občinskih cest in javnih poti ter površina občine. Po na ta način opravljenem izračunu pripada Mestni občini
Slovenj Gradec za leto 2018 primerna
poraba v višini 9.519.101 evro.
Pri tem pa moramo poudariti, da
znesek, ki ga država občinam določi
v obliki povprečnine, še zdaleč ne
zadošča za financiranje vseh nalog,
ki jih je država na občine prenesla.
Po mnenju Skupnosti občin Slovenije bi morala povprečnina tako
znašati 609 evrov na prebivalca. Ob
upoštevanju tega zneska MO SG od
države prejme kar 1 milijon evrov
premalo.
Kar pa seveda pomeni, da mora
MO SG za financiranje od države
prenesenih nalog nameniti »svoja«
sredstva, torej sredstva, ki bi jih sicer lahko namenila za investicije.
Milijon evrov dodatnih sredstev za
investicije pa bi se še kako poznalo.
Kljub temu lahko rečemo, da bo v
proračunu za leto 2018 veliko investicijskih sredstev. V osnutku pro-

računa za investicije namenjamo
37 % vseh odhodkov, ko pa bomo v
predlog proračuna vključili še investicije v ceste, omenjene na začetku
tega prispevka, bo delež investicij v
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celotnih odhodkih še bistveno večji.
Več o investicijah, ki jih bo MO SG
izvajala v letu 2018, pa v prihodnji
številki tega časnika.
Darko Sagmeister
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Vodooskrba v občini

Voda je naše bogastvo,
pa tudi skrb

Tone Vocovnik

K

o odpremo pipo, ne
pomislimo, da bi lahko iz nje priteklo karkoli drugega
kot čista, neoporečna pitna voda.
A čistoča vode, ki je tudi živilo, zaradi česar o njej vse pogosteje razpravljamo v kontekstu prehranske
varnosti, ni nekaj samoumevnega.
Je plod sistematičnega truda strokovnih delavcev Komunale Slovenj
Gradec, ki izvajajo redni nadzor nad
kvaliteto pitne vode ter zagotavljajo
(načrtujejo in izvajajo) vse potrebne
ukrepe, da bomo občani slovenjgraške in mislinjske občine tudi v prihodnje pili enako ali celo kakovostnejšo vodo kot doslej.
Aktivnosti na omenjenem področju koordinira Tone Vocovnik,
vodja vodooskrbe na Komunali, sicer podenote komunalnih storitev.
Poleg dejavnosti izvajanja obvezne
gospodarske javne službe na področju distribucije pitne vode se enota
ukvarja tudi s področjema odvajanja in čiščenja komunalne in pada-

vinske odpadne vode ter zbiranja in
odvoza odpadkov. Fokus tokratnega
prispevka bo voda.

Vodooskrba v številkah
Po besedah Toneta Vocovnika je
glavna naloga podenote, ki jo vodi,
jasna: dobava neoporečne pitne vode
vsem uporabnikom. O tem, da gre za
vse prej kot lahko nalogo, pričajo številke: »Upravljamo in vzdržujemo 13
vodovodnih sistemov v skupni dolžini 277 km. Največji od vseh je sistem
Suhi dol–Slovenj Gradec, ki obsega
dve tretjini celotne količine dobavljene vode.«
Komunala oskrbuje s pitno vodo
okrog 16.400 prebivalcev ali okoli 77
% vsega prebivalstva v MO Slovenj
Gradec in Občini Mislinja, nekaj
odjemalcev pa ima tudi v občinah
Velenje (Plešivec – vodovodni sistem
Graška Gora) ter Dravograd. Povprečna letna količina distribuirane
vode znaša približno 882.000 m3.
»Največji porabnik so, jasno, gospodinjstva (80 %), medtem ko je poraba

Nagradni likovni natečaj

Risbe na temo pitne vode
N

a Komunali Slovenj Gradec smo
letos organizirali drugi nagradni likovni natečaj za najboljšo risbo
na temo pitne vode z naslovom Pitna
voda in mi. Na naš naslov je prišlo
okoli 120 zanimivih in kreativnih
risb otrok iz vrtcev in z razredne stopnje osnovnih šol. Otroci so pokazali
svojo ustvarjalnost, domišljijo in, kar
nas je še posebej razveselilo, dojemanje pomena pitne vode tako za zdravje
kot splošno uporabo ter ne nazadnje

tudi dejstva, da jo moramo varovati.
Najboljše risbe smo nagradili s simboličnimi denarnimi nagradami.
Ocenjevalna komisija je pregledala in ocenila vse risbe, pri čemer
pa ni imela lahkega dela, saj so bile
vse lepe in si vse zaslužijo pohvalo.
Vsem nagrajencem še enkrat čestitamo, hkrati pa se zahvaljujemo
vsem ostalim otrokom, ki so prispevali risbe, ter mentorjem v šolah in
vrtcih. (TB)

Nagrajenci (od leve proti desni): Tevž Miheljak, Taja Verhovnik, Miha Čebulc, Lena
Štumpfl, Eva Pajenk in Inaja Dedič.
(foto Grega Andrejc).

v družbenih in gospodarskih dejavnostih znatno manjša (20 %).«
Kaj vse pravzaprav zajema dejavnost vodooskrbe? »Gre za široko
področje, ki vključuje vzdrževanje
vodovodnih objektov (zajetij, vodohranov, črpališč, jaškov z vgrajenimi elementi vodovodnega sistema
ipd.), izdelavo novih vodovodnih
priključkov, reševanje reklamacij pri
odjemalcih, iskanje in sanacijo napak
na cevovodih, menjavo in popis vodomerov ter izvajanje monitoringa v
skladu s HACCP sistemom,« našteva
Vocovnik.
»Naša temeljna skrb je vendarle
zdravstveno ustrezna pitna voda za
vse uporabnike. Da to dosegamo,«
tako sogovornik, »izvajamo v večini
vodovodnih sistemov dezinfekcijo
vode. V vodarni Suhi dol poteka ta s
plinskim klorom, na ostalih sistemih
pa z natrijevim hipokloritom.« Da
koncentracija klora v vodi ne bi presegla dovoljenih meja, jo je potrebno
redno spremljati ter rezultate vnašati
v ustrezne tabele, ki so del HACCP
standarda. Ta določa tudi najvišje
dovoljene koncentracije preostalega
(rezidualnega) klora v pitni vodi, ki
so pokazatelj uspešnosti dezinfekcije
ter posredni dokaz, da je voda mikrobiološko varna.

Ukrepi za zagotavljanje
mikrobiološke ustreznosti
Kot pojasnjuje Vocovnik, se kloriranje redno izvaja na vodooskrbnih
sistemih Slovenj Gradec (iz njega se
napajata tudi vodooskrbna sistema
Troble in Nove Pameče), Mislinja,
Mislinjska Dobrava, Graška Gora,
Dolič, Dovže, Pertizanka, Pungart,
Pameče – staro naselje, Grajska vas,
Razbor in Sele. Vodooskrbni sistem
Završe se zaradi kvalitete tamkajšnje
vode klorira le občasno.
Uspešnost izvedenih ukrepov
podjetje ugotavlja z rednim internim
preizkušanjem parametrov pitne
vode, ki jih nalaga standard HACCP,
poleg tega pa so podvrženi tudi zunanjim monitoringom kakovosti pitne
vode. Rezultati nadzorov so zbrani v
vsakoletnem poročilu o kvaliteti pitne vode, izdelavo katerega terja Pravilnik o pitni vodi. Ta upravljavcem
vodooskrbnih sistemov nalaga tudi
obveznost seznanjanja uporabnikov
z izsledki analiz preko sredstev javnega obveščanja.
»Podatki o rezultatih laboratorijskih preizkušanj pitne vode, pridobljeni v okviru notranjega nadzora in
državnih monitoringov, so javni in
kadarkoli na vpogled. Uporabniki jih
lahko med drugim preverijo tudi na
spletni strani podjetja,« še dodaja Vocovnik. Ob tem poudarja, da je poročilo o kvaliteti pitne vode za leto 2017
že v izdelavi, ustrezne informacije o
kakovosti vode, ki jo uživajo, pa bodo
gospodinjstvom poslane poleg februarskih položnic (informator).
In kaj pravijo rezultati monitoringov? V splošnem so bili vsi odvzeti
vzorci kemično ustrezni, le občasno se
je pojavil kakšen mikrobiološko neskladen vzorec, predvsem na manjših
vodovodnih sistemih. »V primerih, ko
pitna voda ni bila skladna z zahtevami
pravilnika, so bili nemudoma ugotovljeni vzroki za neskladnost ter izvedeni vsi ukrepi za njihovo odpravo,«
še dodaja vodja vodooskrbe.

vodooskrbnem sistemu Partizanka,
kjer na slabšo kakovost vode najbolj
vplivata predimenzionirano omrežje
in premajhna poraba. Zaradi odstopanj pri mikrobioloških parametrih
je Komunala že v letu 2015 na tem
sistemu uvedla ukrep prekuhavanja
vode, ki je veljal tudi v letih 2016 in
2017. »Dokler na sistemu ne bodo
izpeljane ustrezne tehnične rešitve
in zagotovljena skladnost vzorcev s
Pravilnikom o pitni vodi, ukrep o
prekuhavanju pitne vode na omenjenem vodooskrbnem sistemu ostaja v
veljavi.«
Poleg tega Komunala v zadnjih
letih ob deževju vse pogosteje beleži
tudi pojav motnosti vode na izvirih
v Suhem dolu. »Z opustitvijo izvira
Šotel imamo v Mislinjski Dobravi
tudi količinsko pomanjkanje, ki ga
nadomeščamo s prečrpavanjem vode
iz sistema Šmartno preko črpališča
Lipa in po potrebi tudi črpališča Turiška vas,« še pove Vocovnik.
Dolgoročno rešitev za varno in
kvalitetno oskrbo s pitno vodo vidi
v izgradnji čistilne naprave za pitno
vodo (ultrafiltracija) ter v gradnji
manjkajočih vodovodov v aglomeracijah. Gre za vodovode Mrakov hrib,
Gmajna, Brda in Legenska planota
ter za izgradnjo vodovodne povezave Suhi dol–Mislinjska Dobrava. Vse
našteto je že vključeno v dokument
identifikacije investicijskega programa (DIIP), ki bo domačemu komunalnemu podjetju služil kot osnova
za prijavo na ustrezne razpise za nepovratna sredstva EU.

Vložki v vodovodno
omrežje
V letu 2018 se bo pričela tudi izvedba projekta obnove vodooskrbnega
sistema v Mislinjski dolini, ki bo
zajemala večji del slovenjgraškega in
mislinjskega vodovodnega omrežja.
Projekt bo sofinanciran s strani države, saj je MO Slovenj Gradec uspela s pritožbo na prijavo na razpis iz
leta 2014.
Poleg obnove omrežja načrtujejo
na Komunali zlasti vložke v njegovo
daljinsko obvladovanje. Za spremljanje parametrov pitne vode bo tako
potrebno dograditi dodatne merilne
naprave, ki bodo spremljale motnost
in količino klora, za ugotavljanje vodnih izgub pa bodo v sistem vgradili
dodatne vodomere ter regulacijske
ventile za zmanjšanje tlaka na določenih vejah. »S slednjimi bomo
razbremenili vodovodno omrežje in
posledično zmanjšali izgube,« pojasnjuje sogovornik.
Pomemben korak pri prodaji pitne vode bo tudi uvedba daljinskega
odčitavanja vodomerov. »Tovrsten
popis vodomerov omogoča skrajšanje akontacijskega obdobja zaračunavanja vodarine, boljši nadzor nad
porabo pitne vode in zmanjšanje
operativnih stroškov popisovanja.
Sočasno s tem prehajamo na vgradnjo volumetričnih vodomerov za
meritev porabljene vode z minimalnimi odstopanji,« zaključuje Tone
Vocovnik.
Aljaž Kitak

Nevralgične točke
vodooskrbe in
(dolgoročne) rešitve
Največ neskladnih vzorcev so nadzori v preteklih letih sicer zabeležili na

Za nemoteno vodooskrbo domače občine na Komunali skrbi ekipa pod vodstvom
Toneta Vocovnika.
(foto Grega Andrejc)
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Fakulteta za tehnologijo polimerov

Na trgu ustvarijo več kot
petino prihodkov
P

ogosto poudarjamo, kako
pomembno je, da se tudi
izobraževalne institucije – še zlasti tiste s področja naravoslovja in tehnike
– vedejo tržno oziroma svoj pedagoški in raziskovalni proces prilagajajo
potrebam realne ekonomije.
Za primer dobre prakse na omenjenem področju se ni potrebno ozreti
prav daleč, saj imamo visokošolski
zavod, ki sistematično gradi na sinergiji z gospodarstvom ter ob tem
dosega zavidljive uspehe, kar v domači občini. Fakulteta (nekdaj Visoka šola) za tehnologijo polimerov
(FTPO) je pri generaciji prihodka iz
tržnih dejavnosti tako uspešna, da si
velja njen primer pogledati pobliže.
Sodelovanje s podjetji je sestavni
del aktivnosti edine slovenjgraške fakultete že od njenih začetkov, kot da
bi ji bilo v nekem smislu položeno v
zibelko. Tako Maja Mešl, direktorica
FTPO, ki se za trenutek ozre v preteklost visokošolskega zavoda, v katerem skrbi za nemoteno poslovanje.

Odzivni na potrebe
gospodarstva
FTPO je nastala na podlagi potreb
industrije polimerov, ene najhitreje
rastočih gospodarskih panog v Evropi
in svetu. Za razliko od drugih držav
EU, kjer je bilo to študijsko področje
dobro razvito, v Sloveniji pred ustanovitvijo takratne VŠTP ni bilo samostojnega študijskega programa, ki bi
pripravljal bodoče diplomante za delo
v tej strokovno zahtevni panogi.
Manko in priložnost hkrati je prepoznala takratna ekipa Koroškega
višje- in visokošolskega središča pod
vodstvom dr. Silve Roncelli Vaupot. Z

uspešnim povezovanjem s partnerji iz
gospodarstva, raziskovalne in visokošolske sfere ter s podporo RRA Koroška
in MO Slovenj Gradec je novonastali
visokošolski zavod uspešno odgovoril
na potrebe gospodarstva po strokovnih kadrih s področja polimerov.
V vlogi soustanoviteljev so že ob
osnovanju zavoda nastopila tri podjetja iz MO Slovenj Gradec (Grammer,
Johnson in Prevent) ter GIZ Grozd
Plasttehnika, interesno združenje
podjetij iz panoge polimerov. V zadnjih petih letih je v lastniško strukturo zavoda vstopilo še nekaj drugih
podjetij, ki vidijo v sodelovanju s
FTPO svoj poslovni interes oziroma
odgovor na vse večje potrebe po kadrih in znanju. Gre za podjetji Plastika Skaza in Kopur, ravno v decembru
pa je bil zaključen tudi postopek za
pristop podjetja BSH, Hišni aparati
Nazarje, d. o. o., med soustanovitelje.
Kaj si na fakulteti obetajo od najnovejšega deležnika in partnerja? »Zelo
smo bili počaščeni in veseli njihove
pobude. Podjetje BSH je eno od največjih in najuspešnejših podjetij v Sloveniji, ki razvija, konstruira in izdeluje
izdelke iz polimernih materialov. Zaposluje več kot 200 inženirjev. Gre za
strateškega partnerja, ki želi sodelovati pri razvoju naše fakultete.«
Že sedaj je v podjetju zaposlenih več
diplomantov FTPO, sodelujejo pa tudi
na področju raziskovalno-razvojne dejavnosti. BSH-jevi zaposleni na fakulteti pogosto tudi predavajo. »Želimo še
okrepiti to sodelovanje, tudi na področju študijske dejavnosti. Pogovarjamo
se že o skupnih projektih s področja
uvajanja inovativnih metod poučevanja, projektnega dela študentov na
konkretnih izzivih podjetja in novih

raziskovalno-razvojnih projektih.

Ključ do uspeha
Koliko prihodkov FTPO pravzaprav
ustvari na trgu? »Če štejemo le sredstva,
ki jih pridobimo neposredno od podjetij oziroma posameznikov, ki naročajo
naše (R&R ter izobraževalne) storitve,
je ta delež okrog 20 %. Če pa k temu
prištejemo še projekte, ki so delno financirani iz evropskih ali nacionalnih
sredstev, v okviru katerih prav tako sodelujemo s podjetji, je ta delež še višji,«
zadovoljno pove Mešlova.
Uspehi, ki jih žanje fakulteta, niso
ostali neopaženi. V začetku oktobra
je bila direktorica tako skupaj s Tanjo
Skaza, direktorico in solastnico Plastike Skaza, gostja Prave ideje, oddaje o
podjetništvu na nacionalni televiziji,
kjer so FTPO predstavili kot primer
dobre prakse sodelovanja izobraževalnih institucij z gospodarstvom. Glede
vprašanja, v čem se prakse FTPO na
tem področju toliko razlikujejo od
ostalih visokošolskih ustanov, Mešlova
ocenjuje, da zavod odlikujejo predvsem
praktična naravnanost, odzivnost,
osebni pristop ter težnja k nenehnim
izboljšavam v vseh dejavnostih, v katerih so aktivni.
»Tesno sodelujemo s podjetji, ki so –
tega ne smemo pozabiti – tudi zaposlovalci naših diplomantov. Spremljamo
trende in jih konstantno vključujemo v
študij, razmišljamo inovativno ter smo
prožni pri iskanju ustreznih rešitev in
metod dela.« Posebnost FTPO so tudi
majhne skupine ter pristni stiki med
študenti in predavatelji, kar je po prepričanju direktorice odlična podlaga za
kakovosten in individualnim pričakovanjem prilagojen študij. Izpostavi tudi
to, da imajo študenti in raziskovalci pri

njih dostop do vrhunske opreme, več
kot tretjina visokošolskih učiteljev in
sodelavcev pa prihaja neposredno iz
gospodarstva.
Kakovost študija dvigujejo tudi mednarodne aktivnosti FTPO: »Študentom,
visokošolskim učiteljem in raziskovalcem preko programa Erasmus+ ter drugih nacionalnih in evropskih projektov
omogočamo pridobivanje izkušenj v tujini. Gostimo tudi tuje strokovnjake ter
organiziramo mednarodne konference,
delavnice in poletne šole.«

Katere storitve nudi
fakulteta in kakšna
je struktura njenih
naročnikov?
Naročniki tržnih storitev – skupno
število presega 100 – so podjetja iz
Slovenije in tujine, med njimi tudi nekaj družb iz Slovenj Gradca. »Pomagamo jim pri težavah med predelavo
polimerov. Izvajamo postopke karakterizacije polimerov, iščemo napake
pri predelavi polimerov ter optimiziramo predelovalne tehnologije. Poleg
tega testiramo predelavo in pripravo
mešanic (kompozitov), z naročniki
pa sodelujemo tudi pri razvoju novih
proizvodov in materialov.«
Fakulteta nudi tudi usposabljanja
za podjetja, ki potekajo v obliki delavnic, konferenc in/ali seminarjev, prilagojenih potrebam posameznega naročnika. Slednji prihajajo iz različnih

panog, kot so avtomobilska in kemična industrija, bela tehnika, vojaška industrija, športni rekviziti, pohištvena
industrija, barve in laki, lepila, farmacevtska industrija, svetila itd.
Med njimi najdemo velika podjetja, kot so npr. Kolektor Group, BSH,
Iskra Mehanizmi, Gorenje, Julon,
Cinkarna Celje, Akripol, Hella Saturnus, Odelo, Mitol, Elan, Geberit,
Helios idr., pa tudi srednje velika
(Plastika Skaza, Turna, Eti Proplast,
Kopur, KO-SI, Podkrižnik, Doorson,
Intra Lighting, Uteksol, OPS Breznik,
Makoter, TAB MPI, Saxonia-Franke,
Resinex, Silco, Silkem, Veplas, Akrapovič, Pipistrel itd.) in mala podjetja
(Alpo, Hrastplast, Ecologo, Sitor). Po
storitvah fakultete vse več povprašujejo tudi start-upi (AzureFilm, Pel30,
Antenna Company).
Poslovodstvo fakultete se zaveda,
da glavno merilo uspeha visokošolskih ustanov vendarle niso prihodki,
ustvarjeni na trgu, temveč kreacija
znanja skozi raziskovalno dejavnost.
»FTPO ostaja fakulteta z zelo jasno
raziskovalno strategijo. Primarno
je to usmerjeno v razvoj polimernih
materialov in njihove karakterizacije
ter razvoj inovativnih procesnih metod,« je jasna Mešlova, ki vidi v raziskavah in razvoju tudi predpogoj za
nadaljnje uspešno sodelovanje fakultete z gospodarstvom.
Aljaž Kitak
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Koroški pokrajinski muzej

Sprehodi ob mestnem obzidju

Prvi sprehod s štirimi udeleženci
(foto Karin Potočnik)

K

oroški pokrajinski muzej se je v praznovanje
750-letnice mesta vključil tudi s promocijskim produktom, ki smo ga
poimenovali Sprehod ob mestnem
obzidju. Meščanom in ostalim zainteresiranim obiskovalcem smo podarili možnost brezplačno spoznavati
zgodovinski utrip našega mesta. Na
sprehodu so ljudje izvedeli, kdaj in
kje je nastala prva naselbina, kdaj je
nastalo naše mesto, kdo ga je ustanovil in kako je potekalo življenje v srednjeveškem Windischgretzu. Sprehajali smo se ob ostankih mestnega
obzidja, mimo cerkev sv. Elizabete in
sv. Duha, dvorca Rotenturn.
Sprehodi so potekali vsako prvo soboto v mesecu in so bili lepo sprejeti
ter dobro obiskani. Na našem prvem
sprehodu 7. 1. 2017 so bili 4 udeleženci, na drugem jih je bilo že 14. Število
sprehajalcev je naraščalo, v mesecu
novembru smo jih našteli 120. Re-

kordna udeležba je bila na zadnjem,
12. sprehodu, kar 400 smo jih našteli.
Sprehajalci so bili različnih generacij,
imeli smo nekaj najavljenih skupin
tudi od drugod in nekaj društev iz
Mislinjske doline. Skupaj se je z nami
sprehajalo preko 900 udeležencev.
V naše sprehode smo skozi leto
vključili tudi druge sodelujoče. V mesecu maju so nam delali družbo učenci
Glasbene šole SG. Ti so s svojimi glasbenimi točkami na različnih lokacijah
lepo popestrili naš sprehod. Od junija
dalje je bil prisoten tudi Podjetniški
center Slovenj Gradec z rokodelci.
Sprehajalci so si po zaključenem sprehodu v prostorih Rokodelskega centra
Koroške lahko pogledali njihovo razstavo, na stojnicah so se predstavljali
različni rokodelci. Rokodelski center je
pripravil tudi odlične pogostitve. V juniju je bil prisoten tudi Koroški radio.
Kasneje se nam je pridružilo še Ekološko društvo SG, Meškova bukvarna pa
je v mesecu novembru poskrbela, da so

Zadnji decembrski sprehod z rekordno udeležbo.
(foto Janko Gačnik)

udeleženci sprehoda prejeli brezplačen
izvod posodobljenega prevoda Dalmatinove Biblije – Novi testament. Tega
je bukvarni darovala Evangelijska krščanska cerkev Dar srca.
Prav poseben pa je bil zaključni
sprehod 2. 12., sprehajali smo se ob
soju lučk. Sprehod je bil organiziran
v sodelovanju z MO SG in Spotur. Po
sprehodu smo prisostvovali prižigu
prazničnih lučk na Trgu svobode. Za
odlično pogostitev, ki je bila v atriju
rojstne hiše Huga Wolfa, je ponovno
poskrbel Rokodelski center Koroške.
Veseli me, da ljudi zanima mestna
zgodovina. Še posebej radi so prisluhnili zgodbam o kobilicah, Turkih, Špitalu, požarih, Judih. Sprehod
so vzeli kot družaben dogodek, na
katerem spoznajo lepoto mesta in se
poleg tega še podružijo. Nekateri so
se sprehoda celo večkrat udeležili.
Sprehod ob mestnem obzidju smo
uvrstili na muzejski cenik, tako da se
lahko po mestu sprehajate skozi vse
leto. Namenjen pa je tudi turistom
od drugod. V KPM bomo brezplačne
sprehode organizirali tudi v letu 2018,
in sicer ob posebnih priložnostih, kot
so Prešernov dan, Noč muzejev, Ta
veseli dan kulture ipd. Naslednji brezplačen sprehod bo že 8. 2. 2018 na Prešernov dan. Dobimo se ob 10.30 pred
bivšo mestno hišo.
Nataša Škorjanc

V mesecu maju je sodelovala Glasbena šola Slovenj Gradec.
(foto Janko Gačnik)

Pridružili so se Meškova bukvarna in člani Ekološkega društva SG.
(foto Jure Horvat)

Druzenja v praznicnem letu

P

raznično leto se je v sedaj že 751 let starem mestu zaključilo z veliko druženji. Veseli december se je začel
s prižigom prazničnih lučk in Sprehodom ob mestnem
obzidju s preko 400 obiskovalci. Okoli 40 otrok si je na
nočnem sprehodu svetilo s svetilkami iz reciklirane embalaže, ki so jih pred tem sami izdelali v Andeškem hramu. Praznično dogajanje se je nato preselilo v PTC Katica, kjer sta med drugim potekala sejem Vzemi in daruj ter
Zebra – delavnica animiranega filma.
Božični sejem z rokodelci s prazničnim darilnim programom, z gostinci s kulinaričnimi dobrotami in vsako
pozno popoldne z živo glasbo na odru pri konju je bil do-

stopen prav vsem prebivalcem občine, saj jih je električni
avtobus iz primestnih naselij v mesto vozil brezplačno.
V atriju Andeškega hrama in na Glavnem trgu so svoje
ročne spretnosti brusili otroci, izdelali so ptičje hišice in
marsikatero uporabno stvar. Nakupovanje pod lučkami pa
je imelo dobrodelno noto zbiranja in prodaje oblačil.
Silvestrovanja na prostem se še lahko udeležite, če
SGlasnik berete pred januarjem 2018. Potekalo bo tradicionalno na Glavnem trgu, tudi letos brez ognjemeta.
Obiskovalci bodo v novo leto vstopili v družbi priznane
slovenske skupine Muff. (KP)
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Robert Waltl

V gledališce vstopa z obcutki, intuicijo

Robert Waltl v monodrami Mohameda El Khatiba Naj bo konec lep, katero v teh
tednih igra v Mini teatru; predstavo je posvetil svoji mami Joži Waltl (1945–1987).

I

gralec Robert Waltl, ustanovitelj gledališča Mini
teater in Judovskega kulturnega centra v Ljubljani, Slovenjgradčan po
rodu, v počastitev 750. obletnice prve
znane pisne omembe Slovenj Gradca
kot mesta prispeva vlogo slovenjgraškega srednjeveškega gospoda Bertolda V. Andeškega. V slovenskem
gledališko-lutkovnem prostoru se je
uveljavil kot igralec, režiser, lutkar in
umetniški vodja. Režira vse kaj drugega kot realistične predstave. »Realnost je povsod naokoli, gledališče pa
je nekaj povsem drugega,« pravi.

venj Gradcu nemočen opazoval zaton
briljantne dinastične moči, ki je čez
noč izginila z evropskega prizorišča.
Vloga patriarha mi je zelo pristajala, nekaj izkušenj s »škofi« sem si v
teh letih pridobil predvsem z igranjem
Miklavža, kjer mislim, da sem v nekaterih krogih skoraj tako popularen kod
dedek Mraz. In čast, ki mi jo je Slovenj
Gradec izkazal s tem, da so mi ob tem
častitljivem jubileju mesta Slovenj Gradec ponudili to vlogo, res sprejemam
kot veliko čast in priznanje ter me navdaja z veseljem, da me Slovenjegradčani še vedno imajo »za svojega«.

Robert Waltl je razočaran nad odnosom družbe do kulture, meni, da je
potrebno narediti analizo vpliva kulture na ekonomijo in inicirati zakon
o kreativnosti, ki bo poudarjal vlogo
umetnika v ustvarjanju kvalitetnejših družbenih odnosov. Med svetle
točke pa lahko štejemo obe »njegovi«
instituciji.
V Judovskem kulturnem centru
(JKC) je med drugim pred nekaj tedni razstavljal slikar iz Slovenj Gradca Oskar Rotovnik - Oki, v decembru
pa tam poteka javno prižiganje svečk
za praznik Hanuka.
Mini teater ima največji igralski
ansambel v Sloveniji, saj v njem igra
več kot 100 igralcev. Čez dan ga obiskuje mlado občinstvo, zvečer ponudijo poslastice za odrasle. V vseh
predstavah igrajo najboljši slovenski
in evropski igralci.
Waltl je kot režiser in animator
ustvaril tudi prvo virtualno lutkovno
predstavo na svetu – Palčica. Gostoval
je na številnih mednarodnih festivalih in prejel številne nagrade po svetu
in doma. Ob 750. obletnici omembe
Slovenj Gradca kot mesta se v Zavodnikovem multimedijskem spektaklu
Živel Slovenj Gradec! Vivat Windischgretz! pokaže v vlogi Bertolda V.
Andeškega, oglejskega patriarha.

V Ljubljani ste ustanovili Mini teater ...

Gospod Waltl, kako se počutite v vlogi Bertolda V.?
Kot so zapisali zgodovinarji, je Bertold
IV. po svoji smrti leta 1204 zapustil
lastniško ozemlje, ki se ga ne bi sramoval noben od evropskih kraljev, in
8 otrok, katerih veljavo na svetnih in
posvetnih dvorih širom Evrope moremo šteti med elito tedanjega plemstva.
Najmlajši od otrok Bertold V., to
je lik, ki sem ga odigral jaz, je zasedel
za papežem morda najpomembnejši
nadškofovski prestol v oglejskem patriarhatu, ki je predstavljal most med
vzhodom in zahodom, med Italijo in
Nemčijo, med cesarjem in papežem.
Bil je zelo samozavesten patriarh, a
je na vrhuncu moči uzrl nenavadno
tragedijo svoje družine in nečimrno
minljivost posvetne sreče: leta 1248 je
umrl njegov nečak vojvoda Oton II.,
zadnji moški poganjek rodbinskega
stebla. Tri leta kasneje, le mesec dni
pred svojo smrtjo, pa je prav tu, v Slo-

Mini teater predstavlja vse moje sanje. Ustanovila sva ga skupaj z mojim
prijateljem režiserjem Ivico Buljanom. V naši družini je bil stari atek
igralec in režiser. Njegovih predstav
nisem nikoli videl v živo, rad pa sem
se igral na podstrešju z njegovimi
rekviziti, kostumi, prebiral njegove
tekste, gledal fotografije.
Mini teater je izpolnitev davnega
sna. Lepa hiša na Križevniški ulici,
dvorana s sto sedeži, galerija, salon.
V ta sen sem vtkal vse svoje življenje
in nanj sem ponosen. Je edino gledališče, ki se z enako mero posveča
otroški publiki, mladini in odraslim.
Znotraj predstav za otroke imamo
zastopano tako lutkovno kot dramsko produkcijo. V malem prostoru
delamo na ekskluzivnih delih avtorjev, ki niso na repertoarjih drugih
gledališč.
Slovenija je ena redkih držav, kjer
lutkarstvo nima posebno pozitivne
percepcije v širši javnosti. Problem je
tudi estetska valorizacija: tako v šolah in domovih kulture kot celo v gledališčih. Prvi, velikokrat edini kriterij za izbor predstave je nizka cena,
ki želi razvrednotiti napore, ki jih
vlagamo v produkcijo naših predstav,
ki jih ustvarjajo vrhunski umetniki.
Država pa praktično nima posluha za
kulturno vzgojo.
S čim se ukvarjate v Judovskem kulturnem centru?
Judovski kulturni center v Ljubljani
služi družabnemu življenju mestnih
Judov in tujim obiskovalcem s tem,
da predstavlja inovativne, zabavne in
izobraževalne vsebine skozi gledališče
in lutkovne predstave, koncerte, predavanja, judovske praznike in ostala
družabna srečanja. Skozi tesno partnerstvo z Mini teatrom je JKC epicenter kritičnih dogodkov in festivalov ter
spodbuja strpnost, vključenost, zgodovino in izobraževanje od zahodne Slovenije do severovzhodne Italije.
Kultura je sredstvo za ustvarjanje
tolerance. Osebno smatram, da je za
razliko od religije kultura dar razpravljanja o različnih vprašanjih z
različnimi ljudmi, ampak tudi pravi

način življenja. Naš judovski center
nudi možnosti kultiviranja, osvajanja znanj, odprtost, velikodušnost.
Mlade izobražujemo o holokavstu in
posledicah. Tisti, ki so preživeli holokavst, ne bodo večno. Zato mora
njihova zapuščina živeti naprej skozi pričevanja, izobraževanja, zato da
se to nikoli ne bi več ponovilo. Moja
umetniška in življenjska filozofija pravi, da je kultura ukvarjanje z
višjimi stvarmi, ki presegajo okvire
običajnega obstoja, to je odkrivanje
novih prostorov človekovih možnosti, predvsem da bi se izognili terorju
osvojenih klišejev.
Prihod Mini teatra na Križevniško ulico leta 2009, kar je sovpadalo z
začetkom mojega projekta Križevniška – nova kulturna četrt Ljubljane,
označuje nov začetek in oživetje do
tedaj precej zapuščenega dela Ljubljane, kjer so se tudi Judje prvič naselili že v 12. stoletju.

najmočnejšega koroškega plemiča
Konrada III. Aufensteinskega, sicer
od leta 1308 tudi zastavnega posestnika Slovenj Gradca. Leta 1378 se
prvič omenja Jud Menahem/Nahim
iz Slovenj Gradca, ki se je prav tako
kot njegov predhodnik ukvarjal s posojanjem denarja.
Pravite, da v Sloveniji nujno potrebujemo nacionalni načrt kulture ...
Ja, ampak gotovo ne takega, kot
nam je nedavno predstavil minister
za kulturo. Kultura je povsod, tudi
v Sloveniji, ena najbolj rastočih gospodarskih panog in prispeva več v
državno blagajno kot korumpirano
gospodarstvo in tatinski bankirji
skupaj. Izobraženi in kulturni državljani pa ogrožajo neoliberalistične,
sužnjeposestniške apetite tistih, ki so
tatinsko privatizirali in uničili slovensko gospodarstvo, gradbeništvo,
storitvene dejavnosti in povzročili
razkroj družbe. In zdaj želijo uničiti
še izobrazbo, kulturo in moralo ter
nam odvzeti dostojanstvo. In ljudje,
ki raje po cele dneve preživijo v tr-
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govskih centrih in redko ali nikoli
ne konzumirajo umetnosti, jim pri
tem izdatno pomagajo. Sramujem
se, kako smo v Sloveniji nazadovali v
želji, da bo ta država država kulture.
Kje je v pejsažu slovenske kulture
umeščen Mini teater?
Začel sem kot igralec in Ivica kot moj
režiser. Sem bil tudi sam svoj režiser
in tehnik, ampak sem sanjal pravo,
veliko gledališče. S prvo predstavo sem prepotoval vso Slovenijo, pa
Hrvaško in Bosno in Hercegovino,
potem pa gostoval po vsem svetu od
Irana, Belorusije, Poljske do Španije
in Južne Amerike. Začel sem tako rekoč iz nič na cesti.
Zdaj pri nas razvijamo različne
principe igre, tehnologije lutk, predstav, vanje vključujemo najboljše sodelavce iz vseh delov Evrope in sveta,
prevladuje koprodukcijski način sodelovanje z gledališči iz nekdanjega
jugoslovanskega, evropskega kulturnega prostora.
Delam v zelo različnih institucijah
od Münchna, Zagreba ali na majhnih
otokih, kot sta Korčula ali Silba, v Belorusiji, Srbiji, Belgiji, Črni gori, Afriki, Armeniji, Ameriki, v ranjenem
Mostarju ali svojem Mini teatru.
Mešanja so najlepše izkušnje. Samo z
odprtimi srci do drugih in drugačnih
bomo tudi sami lahko uspešni.
Ajda Prislan

Robert Waltl v vlogi Bertolda V. Andeškega,
poleg Elizabete glavna vloga v multimedijskem spektaklu Živel Slovenj Gradec!
(foto Špela Pruš)

Dolga desetletja je bila zgodovina o
Judih in holokavstu pozabljena. Šele
z osamosvojitvijo dalje prodira v zavest, da so Judje del slovenske zgodovine. V Sloveniji je od okoli 1500
vojno vihro in holokavst preživelo le
okoli 200 Judov. Razlogov – subjektivnih in objektivnih, ki so narekovali zapustiti povojno Jugoslavijo, je
bilo veliko. Danes največ Judov živi v
večjih mestih, predvsem v Ljubljani.
Nič manj pa ni pomembna vaša osebna zgodba ...

Na snemanju v slovenjgraškem kulturnem domu
(foto Špela Pruš)

Odkar sem odkril svoje judovske
korenine, sem dal sam sebi kot nalogo raziskati ne samo individualno
zapuščino, ampak kot javna oseba
poskrbeti, da judovska kultura, ki je
v Sloveniji zapustila svojo sled, dobi
pomembnost, ki bi jo morala, in to ne
samo skozi tradicionalne rituale, ampak v luči sodobne družbe, ki posebej
izpostavlja inovacijo in kreativnost.
Celotna muzejska zbirka JKC, slike
in knjižnica so moja privatna last in
so plod moje dolgoletne zbirateljske
strasti. Verjamem, da bi naš center in
muzej lahko postala pomembna turistična točka v Ljubljani in to morda
nekoč tudi bosta. Postavili smo spominsko ploščo na mestu srednjeveške sinagoge, naslednje leto pa začenjamo v Ljubljani postavljati »kamne
spotikanja« pred hišami, od koder so
bili Judje odpeljani v taborišča smrti.
Ali so Judje v Slovenj Gradcu živeli že
v srednjem veku?
Seveda. V letu 1334 se prvič omenja
posojilodajalec Mojzes/Muš iz Slovenj Gradca. Povod za Muševo priselitev v Slovenj Gradec je bila leta 1334
izpričana tamkajšnja kovnica takrat

Križevniško ulico v Ljubljani, kjer sta Mini teater in Judovski kulturni center, Robert Waltl
spreminja v ulico kulture.
(foto Matic Ovsenik)
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Vaška skupnost Šmiklavž

Življenje od Šmiklavža do
Graške Gore je zelo pestro
P

rebivalce Vaške skupnosti Šmiklavž družijo številne prireditve, ki jih skozi vse
leto prirejajo sami. V novembru, ko
so gledališčniki domačega kulturnega društva praznovali svojih 60 let,
je bila dvorana nabito polna, nekaj
krajanov je celo ostalo pred njo, kar
je dokaz, da je njihova dolgoletna
želja po večji dvorani že jasna potreba. In enotni so si v mnenju, da
bi morebitna ukinitev podružnične
osnovne šole v Šmiklavžu pomenila
tudi »ukinitev« kulturnega središča
kraja, torej velik udarec kulturnemu
življenju v vaški skupnosti.
Želja pa imajo Šmiklavčani seveda
še več, druga največja je kolesarska
steza Podgorje–Šmiklavž–Mislinjska
Dobrava, pa čistilni vod, predvsem
pa obnova državne ceste Podgorje–
Graška Gora, ki je na določenih mestih katastrofalna. O življenju v Šmiklavžu, Vodrižu in na Graški Gori je
spregovoril predsednik VS Šmiklavž
Marijan Ramšak, ki je med drugim
omenil tudi željo, »da bi mlade družine koristile vzgojno izobraževanje v
OŠ Šmiklavž, ne pa da otroke vpišejo
v druge šole v občini«.
Gospod Ramšak, katere investicije
so bile opravljene v zadnjem letu na
območju Vaške skupnosti Šmiklavž?
V letu 2016 smo uspeli asfaltirati odcep Totovnik–Jenina v izmeri 820 m,
v 2017 pa smo nadaljevali z zemeljskimi deli na tej isti cesti v dolžini 810 m.
Tako smo prišli do križišča za Završe, tu je tudi meja s sosednjo občino

(Mislinja). Čeprav je nastalo nekaj
preigravanj s strani določenih strank
v Občinskem svetu Mestne občine
Slovenj Gradec, nam je to uspelo. Če
podrobneje odgovorim: na cesti Totovnik–Jenina smo začeli z deli v izmeri 820 m leta 2015, in sicer so potekala zemeljska dela. 2016 smo ta odsek
asfaltirali in postavili zaščitno ograjo.
2017 pa smo nadaljevali z zemeljskimi
deli na ostanku te ceste, to je 810 m,
ki pa srčno upam, da bo v letu 2018
asfaltirana.
Septembra se je na cesti Semernik–
Prijolič sprožil plaz. Kako je s tem?
O tem plazu odločajo pristojni za ta
vprašanja (vodovodna skupnost – občina), trenutno vse miruje.
Kje so še problemi in kaj menite, da
bi bilo potrebno urediti v bodoče?

ditve, kot so materinski dan, otvoritev
čebelnjaka, praznik vaške skupnosti –
Grajski piknik, Golažijada in pa v tem
letu, na kar smo še posebej ponosni,
proslava ob 60-letnici gledališke skupine iz Šmiklavža. Se je pa ob proslavi
in gledališki igri naše igralske skupine
najbolj videlo, kako potrebujemo večjo
dvorano. Bila je namreč čisto polna,
nekaj krajanov pa je celo ostalo pred
njo. Ob tej priložnosti bi se zahvalil
vsem igralcem za njihov 60-letni trud.
Kako preživljate zimo?
Tu pri nas veste, da je lahko zima prav
huda, zato smo še posebej odvisni od
zimskih služb, za kar pa moram reči,
da so skoraj v celoti opravili svojo
delo. Popolnega zadovoljstva pa tako
ali tako ni.

Problemi v naši VS so precej veliki, to
je predvsem cestna infrakstruktura,
določeni stari plazovi, saj razen ogleda in obljub ni bilo do danes storjenega nič. In še naša osnovna šola ter
predvsem dvorana, ki je zastarela, je
potrebna obnove in razširitve.

Kako je bilo na prazniku VS Šmiklavž?
Praznik VS – Grajski piknik, ki ponavadi poteka ob razvalinah gradu
Vodriž, smo letos morali prestaviti
v dvorano OŠ Šmiklavž zaradi zelo
slabega vremena. Na tem prazniku
podelimo priznanja VS, letos je bil
izbran g. Jani Potočnik. Praznik ponavadi poteka prvo nedeljo v juliju,
ni pa povezan s kakšnim dogodkom
iz preteklosti.

Kaj je v načrtu za prihodnje leto?
Za leto 2018 sta v načrtu nadaljevanje
asfaltiranja odseka ceste Totovnik–
Jenina v izmeri 810 m in zamenjava
glavnega propusta na tej cesti. Sredstva v proračunu so za to obljubljena.
Ali se je kaj posebnega zgodilo pri vas
v VS Šmiklavž v zadnjem letu?
Nič posebnega, razen določene prire-

Podružnična osnovna šola v Šmiklavžu ima nov učni čebelnjak s štirimi panji, za katerega so učenci že prvo leto iztočili 80 litrskih kozarcev medu. Postavitev so omogočili
Tomaž Šmon, Bogdan Uršej, krajani Šmiklavža, OŠ Podgorje pri SG, Mestna občina
SG in Komunala SG, njegova slavnostna otvoritev je bila oktobra. Na fotografiji sta
predsednik Vaške skupnosti Šmiklavž Marijan Ramšak in mentorica zelo uspešnega
čebelarskega krožka na podružnični šoli Alenka Požarnik.

Tudi avgusta je pri vas ponavadi veliko veselja, ko imate vaške igre ...
Polomljena drevesa v Vodrižu po
ujmi 11. decembra

Na Golažijadi je letos sodelovalo 5
ekip, ki so tekmovale v kuhanju go-

Ljudsko gledališče v Šmiklavžu praznuje 60 let

Zelo uspešni s svojimi avtorskimi predstavami

Gledališka skupina Kulturnega društva Šmiklavž ob 60-letnici delovanja – po premieri svoje predstave, komedije Vaja zbora; tretji z desne je pisec priredbe in režiser
predstave Blaž Hriberšek.
(foto Jani Drev)

S

ama gledališka skupina Kulturnega društva Šmiklavž je starejša od
matičnega društva, konec novembra
je praznovala svojih zelo uspešnih
60 let. Jubilej so na domačem odru
proslavili s krstno izvedbo komedije
v treh dejanjih »s pevskim zborom
in streljanjem« ter satirično bodico,
Moederndorferjevo Vajo zbora v priredbi in režiji Blaža Hriberška.
Začetki delovanja ljubiteljske gledališke skupine KD Šmiklavž segajo v leto
1957, ko se je z dramo Veriga, sicer še
pod okriljem takratne mladinske organizacije, prvič predstavila krajanom
Šmiklavža. Igre so uprizarjali kar na
šolskem hodniku takrat na novo zgrajene osnovne šole v Šmiklavžu, gostovali pa so tudi v bližnjih krajih. Dve
leti kasneje je vodenje skupine prevzel
novodošli učitelj Franc Gašper in ta je
začela delovati še bolj zagnano.
Do danes so se iz ljubiteljskega
vaškega gledališča razvili v pravo

ljudsko gledališče, kar potrjujejo tudi
ocene na gledaliških festivalih v organizaciji Javnega sklada RS za ljubiteljske dejavnosti. Da niso le zabava
posameznikov, pač pa so del življenja
v Šmiklavžu, dokazujejo nenehna
pomlajevanja skupine. Zato si predsednik KD Šmiklavž Andrej Blatnik
upa trditi, da bo gledališka skupina
še vrsto let nadaljevala svojo tradicijo, saj ji uspeva vsako leto pridobiti v
svoje vrste kakšnega mlajšega igralca
iz domačega kraja.
Leta 1970 je režiranje prevzel domačin Milan (Emil) Aberšek, takrat
študent na AGRFT, pozneje režiser v
novogoriškem gledališču. »Prva gledališka predstava pod njegovim vodstvom je bila Burka o jezičnem dohtarju, katero je skupina po tridesetih letih,
leta 2000, ponovno uprizorila v njegovi
režiji in z istimi igralci kot prej,« pripoveduje Blatnik, ki pravi tudi, da je
predstava doživela kar 46 ponovitev,
med drugim leta 2010 z nekaterimi

novimi igralci v spomin na prezgodaj
preminula igralca iz prve zasedbe Alojza Vošnerja in Vinka Šmona.
V letu 1979, ko so dogradili dvorano, je gledališka skupina prešla v okrilje tisto leto ustanovljenega kulturnega
društva, kjer uspešno deluje še danes.
Do zdaj so pripravili več kot 50 predstav, vsako leto novo, nekaj od njih je
priredb, ki so jih priredili sami (med
drugimi je Maks Kramljak priredil nekaj Partljičevih satir). Imajo tudi svoje
lastne avtorske predstave. Prevladujejo
komedije, čeprav se lotijo tudi drugih
žanrov, in z vsako imajo povprečno
do 20 nastopov doma, v drugih krajih domovine in na avstrijskem Koroškem. »Ta raznolikost je doprinesla
velik ogled predstav, nekatere od njih si
je ogledalo tudi preko tri tisoč obiskovalcev,« poudari Blatnik in našteje: »Po
letu 2002 je skupina delovala pod vod-

stvom dveh članov, igralcev, katera sta
bila obenem tudi avtorja in režiserja,
tako da je skupina igrala lastne igre. Izpod peresa igralca Alojza Vošnerja sta
nastali Figole-Fagole in velika uspešnica Grob, rezerviran za Pepa. Po njegovi
preuranjeni smrti je igralsko skupino
do letošnjega maja vodil Maksimiljan Kramljak, avtor, pisec priredb in
režiser. Njegova avtorska dela Nekoč
grajski, a danes, Lovci sračjedolski, Po
pikniku piknik in tudi velika uspešnica Puščavnikova pot so bila odlično
sprejeta med občinstvom.«
V skupini so ponosni na spevoigro
dr. Ljube Prenner Vasovalci. Prvič so
jo igrali že leta 1963, seveda z drugimi
igralci – pevci, ob stoti obletnici rojstva
pisateljice, ki je zadnja leta pred svojo
smrtjo živela pri Bučineku v Šmiklavžu,
pa so jo ponovno premierno odigrali v
domačem kraju, nato še drugod.

laža. Zmagovalci so bili vsi, vsaj tako
so menili obiskovalci. Zmanjkalo je
namreč golaža. Na tej prireditvi, ki jo
organiziramo skupaj s kulturnim in
športnim društvom, pa so potekale
tudi vaške igre. Na ta dogodek je prišlo kar nekaj ljudi, mi pa bi si seveda
želeli, da bi jih bilo v prihodnje še več,
kajti prireditev je namenjena druženju krajanov. Vsem ekipam bi se še
enkrat zahvalil za sodelovanje.
Na Graški Gori pa poteka mednarodni festival Graška Gora poje in
igra, to je samostojna prireditev KD
Graška Gora in organizatorja festivala. VS Šmiklavž pri organizaciji te
prireditve ne sodeluje.
Ajda Prislan
Kulturno društvo Šmiklavž je organizator ali soorganizator več prireditev,
med njimi je Grajski piknik na gradu
Vodriž ob prazniku Vaške skupnosti
Šmiklavž, letos že 27. po vrsti. Srečanje
ob ruševinah znamenitega gradu je
priložnost za krstno predstavitev isto
leto naštudirane predstave. Pomagajo tudi urejati prireditveni prostor in
okolico ob gradu ter s tem ohranjajo
še tisto malo njegovih znamenitosti in
značilnosti.
Dokaz, da trud članov društva ni zaman, ni samo velik obisk predstav, ampak tudi priznanja, ki so jih ljubiteljski
igralci prejeli za vloge v predstavah. Po
Blatnikovih besedah so Bernekerjevo
plaketo prejeli Maksimiljan Kramljak
in Alojz Vošner za igro in režijo, sama
skupina pa za uspešno delovanje. Priznanje regijskega selektorja na Linhartovem srečanju za najboljšo vlogo sta
prejela Franc Merzdovnik leta 2006 za
vlogo župnika v igri Nekoč grajski, a
danes in leta 2012 za vlogo doktorja v
igri Srečen zakon ter Erika Breznik leta
2015 za vlogo kmetice v igri Čaj za dve.
Ajda Prislan

Šmiklavško gledališče po uspešni predstavi Čaj za dve; drugi z desne je Maks Kramljak, pisec priredbe Partljičevega originala in
režiser predstave.
(foto arhiv KD Šmiklavž)
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Priznanje Vaške skupnosti Šmiklavž

Jani Potočnik

Jani Potočnik

J

ani Potočnik je kupil in preuredil
Anzlovo domačijo v Vodrižu in
skupaj z družino postal Šmiklavčan.
Veliko prispeva k doseganju skupnih
ciljev v skupnosti, kjer živi, aktiven
je pri humanitarnem delu in v športnem udejstvovanju. Tudi njegova
poklicna pot veterinarja je povezana
s podeželjem.
Njegovi sovaščani opažajo, da je
v svojem prostem času s svojim znanjem in aktivnostjo vedno v pomoč
vaški skupnosti in celotni občini. »V
vsako dodatno delo, ki ga posameznik opravi, vloži mnogo truda, pro-

stega časa, ljubezni, požrtvovalnosti,
na koncu pa žanjemo uspehe vsi. Potočnikovo delo zaznamuje življenje v
našem kraju. Je aktiven član Vaške
skupnosti Šmiklavž in nemalokrat
prenese naše pobude in stremenja
na občinski svet, saj se kot svetnik
in podžupan Mestne občine Slovenj
Gradec zaveda, da je potrebno prisluhniti življenju ljudi na podeželju,
kajti brez urejenega podeželja še tako
urejeno mesto ne more biti sebi v ponos,« so o njegovem delu zapisali v
Svetu Vaške skupnosti Šmiklavž.
Potočnik ob tem odgovarja, da
ga je priznanje VS Šmiklavž prijetno presenetilo: »Predvsem zato, ker
priznanja nisem pričakoval, in tudi
zato, ker menim, da aktivni funkcionarji, kar svetniki smo, do njih
nismo upravičeni. Verjetno pa so
presodili, da se kot svetnik in podžupan MO SG zavzemam skupaj z
drugimi svetniki za uravnotežen razvoj podeželja in mesta na splošno
in ne samo v skupnosti, v kateri prebivam. Hkrati pa je to zaveza, da se
bom za potrebe primestja zavzemal
tudi v bodoče. Ravno zaradi tega
sem zadovoljen, da je v proračunu,
ki je sicer še v fazi osnutka, cestni
infrastrukturi namenjeno kar dvakrat več sredstev kot lani. Zame
predstavlja urejeno podeželje dodano vrednost ne samo za tiste, ki tam
živimo, pač pa tudi za vse prebivalce

občine, ravno tako pa je urejenost
okolja predpogoj za sonaraven turizem, ki je zapisan v naših strategijah. Oskrba z dobro pitno vodo in
ureditev kanalizacijske infrastrukture sta zame samoumevni, vendar
bo za uresničitev tega potrebno še
kar nekaj časa in napora. Ob tem
moram pohvaliti strokovnost in prizadevnost našega javnega komunalnega podjetija, zame je eno boljših
in bolj urejenih v naši državi. Skoraj
zagotovo pa nisem osamljen v razmišljanju, da se vse odvija nekako
prepočasi in ne najbolj v skladu z

Najdragocenejša čustva so brezplačna

aravovarstvenik in pisec številnih knjig na temo ekologije
Anton Komat je na pobudo Turističnega društva Slovenj Gradec v
slovenjgraški knjižnici govoril o
zdravstvenih tveganjih v primerih
uporabe pesticidov. Med drugim je
podajal tudi vsebine iz svoje najnovejše knjige, v kateri še poleg marsičesa drugega pravi, da smo v naši
državi po prehranski varnosti zadnji v EU, čeprav je ta poglavitni del
nacionalne varnosti države.
Na predavanju v Slovenj Gradcu je
znani ekolog in aktivist Anton Komat
pokazal tudi primere in izpovedi ljudi
iz Slovenije, ki so, ali oni sami ali pa
njihovi svojci, prizadeti zaradi uporabe po njihovem mnenju za zdravje
ljudi oporečnih škropiv, še posebej na
hmelju. Ob koncu prireditve so se s
svojimi mnenji oglasili tudi člani slovenjgraške Civilne iniciative za varovanje okolja in zdravja občanov.
Anton Komat je privolil v razgovor tudi za naš časopis.
Gospod Komat, bi predstavili svojo
novo knjigo Zemlja, voda, seme, ki jo
te dni predstavljate javnosti?
Že nekaj let me kot nočna mora tlači grozeč problem zloma globalnega
prehranskega sistema, ki ga nadzirajo
korporacije. V Sloveniji smo od osa-

mosvojitve dopustili uničenje 100.000
ha obdelovalne zemlje, četrtino vseh
površin, več kot jo je izgubila celotna Nemčija po drugi svetovni vojni.
Obenem nam je v zadnjih desetih letih
propadlo 16.000 malih kmetij, vsak
dan štiri! Posledica je, da dve tretjini
potrebne hrane uvažamo. Po prehranski varnosti smo zadnji v EU, čeprav
je poglavitni del nacionalne varnosti
države. Potrebne hrane nam ne bosta
zagotovila niti NATO pakt niti EU.
Narod, ki zase ne pridela večine
hrane, je obsojen na propad. To je
nauk zgodovine.
Predvidevate prehransko krizo. Kaj
to pomeni in zakaj?
Tako kot nas je zadela finančna kriza,
ki je nihče ni napovedoval in še po
sedmih letih ni rešena, sedaj trka na
vrata globalna prehranska kriza. To
napovedujejo resni tuji analitiki, le še
datum ni znan. Agrokemično industrijsko kmetijstvo uničuje rodovitno
prst v trendu 7 % vsakih deset let.
Leto 2015 je bilo posvečeno varovanju prsti in takrat so bile objavljene
dramatične študije, ki napovedujejo,
da bo v roku dveh generacij, torej v
šestdesetih letih, uničena večina humusa, čemur bo sledila katastrofalna
globalna lakota. Edina rešitev je hiter
prehod na sonaravno kmetovanje,
kjer mali kmetje že sedaj prehranijo

Anton Komat na predavanju v Knjižnici Ksaverja Meška Slovenj Gradec

V vaški skupnosti Šmiklavž pravijo,
da se zavedajo, da je pot k uspehu
tlakovana z delom, požrtvovalnostjo
in sodelovanjem krajanov. Zato so se
odločili priznanje vaške skupnosti za
dosežke, ki imajo pomen za razvoj in
ugled kraja, ki prispevajo k boljšemu, kvalitetnejšemu in polnejšemu
življenju krajanov v domači vaški
skupnosti, torej za vsestranski prispevek k razvoju in napredku kraja
podeliti Janiju Potočniku, da bi tudi
v prihodnje skupaj ustvarjali odprto
in sodobno podobo njihovega Šmiklavža. (AP)

Člani KD Šmiklavž 12. decembra ob obeležitvi 60. obletnice gledališke skupine skupaj z županom Časom in podžupanom Potočnikom

Anton Komat v Slovenj Gradcu

N

našimi željami in potrebami, vendar pa je realnost taka, da so finančni viri omejujoči in tudi v bodoče
ne bo bistveno drugače. Zato sem
zavzeto podpiral zamisel našega župana, da bi pri izgradnji cest pristopili k modelu javno-zasebnega partnerstva, kot ga imajo v sosednjih
občinah Velenje in Šoštanj. Skoraj
brez izjeme smo bili s predstavljenim zelo zadovoljni, če ne že prav
navdušeni. Prav bi bilo, da občinska
uprava nadaljuje postopke in čim
prej predstavi strokovne podlage za
odločanje občinskemu svetu.«
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70 % vsega svetovnega prebivalstva,
čeprav pri tem porabijo zgolj 25 %
vseh virov (površina kmetijskih zemljišč, voda in energija). Več o tem
lahko berete v moji novi knjigi.
Kaj pa pravite v vaši knjigi Potniki
na ladji norcev?
Obravnavanih tem je mnogo in vse se
tičejo našega življenja, dela in preživetja. Pravim, da živimo v svetu, kjer
norci vladajo, pametni pa norijo. Norost sedanjih politikov lahko izrazim
z njihovo obsedenostjo o neskončni
ekonomski rasti. Vsaka rast požira naravne vire, planet pa je omejen,
zato se bomo pobili v globalni vojni za
vire, ki lahko uniči človeštvo. V naravi ima neomejeno rast le rakavo tkivo,
ki ubije tako gostitelja kot sebe. Torej
je morilsko in samomorilsko hkrati.
Staviti na neomejeno rast je filozofija
rakavega tkiva. Če želimo preživeti,
moramo vpeljati ekonomijo dobrega
gospodarja in se odreči ekonomiji roparja, plenilca in morilca. Na Zemlji
je dovolj dobrin za vse ljudi, za požrešne pa bi potrebovali še dva planeta.
Ne pozabimo, da je Zemlja naš edini
možni dom.
Kaj pomeni povečana uporaba fitofarmacevtskih sredstev na rastlinah?
V naravi ni monokultur, te je uvedlo
industrijsko kmetijstvo. Njiva ni tovarna, zaprt sistem, kjer človek nadzira tehnološke postopke. Na njivi se
pod vedrim nebom srečata človek in
narava in če želi človek vzdrževati
monokulturo, mora uporabiti najhujše strupe, ki končajo svojo pot na
naših krožnikih in v kozarcih. Le 0,01
% pesticida doseže ciljnega škodljivca,
drugo pa pomori organizme, ki so ob
nepravem času na nepravem mestu.
Industrijsko kmetijstvo doživlja globalni polom, saj prehrani le 30 % svetovnega prebivalstva, zaseda pa kar 85
% vseh virov (zemlja, voda, energija).
Pomnimo, da vsaj 80 % degenerativnih obolenj (diabetes, kardiovaskularna obolenja, avtoimunska obolenja,
alergije, debelost, rakava obolenja)

povzroča industrijska hrana. Edina
rešitev za človeštvo je sonaravna pridelava, ki zagotavlja tudi dolgoročno
ohranjanje rodnosti prsti. Hipokrat
je že pred dvema tisočletjema zapisal:
»Naj bo hrana tvoje zdravilo!«.
Slišali smo vaš namig, da naj bi bilo
intenzivno hmeljišče najmanj 800 m
stran od naselja. Zakaj?
Na osnovi tujih neodvisnih raziskav
se predlagajo različni odmiki, kar je
odvisno od uporabljenih pesticidov. V
listi 20 pesticidov, ki jih pri nas dopuščajo za hmelj, sem našel kar 8 takih,
ki jih stroka uvršča med zelo tvegane
(Highly Hazardous Pesticides). Ob
branju Pravilnika o pravilni uporabi
FFS sem dobil grozljiv vtis, da so ga
pisali po nareku proizvajalcev strupov. Skregano je z zdravo pametjo, da
je pri višini hmeljišča od 6 do 7 metrov dovoljena varnostna razdalja 5
metrov! In ravno na robovih nasadov
je zanašanje strupov največje. Ni tehnologije na svetu, ki bi preprečila zanašanje pesticidov. Norost je, da Pravilnik sploh ne obravnava izparevanja
strupov iz tal in rastlin, ki lahko traja
še tedne po škropljenju. Ne upošteva
niti zanosa kontaminiranega prahu
iz hmeljišč v bivalne prostore. Torej je
nujna temeljita revizija Pravilnika in
to bom tudi zahteval od kmetijskega
ministra. Sicer pa je moj predlog za
odmik hmeljišč od bivališč, šol in vrtcev, športnih igrišč in javnih površin
vsaj 300 metrov, seveda ob popolnem
upoštevanju BMP – Best Management
Practice. Ob tem morajo delovati vse
službe nadzora, ki naj končno tudi v
Sloveniji uporabijo v tujini uveljavljen
t. i. »lovilec zanašanja« (Drift Catcher).
V nasprotnem primeru ga bomo uporabili državljani in s skupinsko tožbo
(classaction) uveljavili svoje pravice
do zdravega bivalnega okolja.
Glede na dimenzije Mislinjske
doline je težko zagotoviti potrebne
varnostne razdalje med hmeljišči in
prebivalstvom. Ne moremo pristati
na stanje, v katerem ima zdravstveno
varstvo hmelja prednost pred varovanjem zdravja ljudi.
Kako je z zakonodajo in globalno klimo (npr. EU) v zvezi z uporabo škropiv? Hmeljarji pravijo, da delajo natančno po zakonodaji in pod strogimi
kontrolami, ljudje, združeni v civilno
iniciativo za varovanje okolja, pa se

kljub temu bojijo in oporekajo ter vse
glasneje zahtevajo spremembe. Kakšno je v zvezi s tem vaše mnenje?
To, kar počnejo hmeljarji, je legalno
in legitimno, saj se držijo obstoječih
predpisov. Postavlja pa se izjemno
aktualno vprašanje: kdo je spisal te
predpise, kdo je pravnikom narekoval
vsebine?
Jasno, da so ti akti nastali v zaprtem krogu lobijev, kje se ne upoštevajo
rezultati neodvisnih raziskav, čeprav
izvirajo iz prestižnih laboratorijev univerz s celega sveta. To je zloraba politike, zaradi katere se favorizira zgolj
profit kapitala ne glede na zdravstvene
posledice na naravo in ljudi. No, in
prav v tej točki je moje poslanstvo, da
s »perreview« raziskavami opozarjam
na take in podobne nečednosti. Previdnostni princip (Precautionary Principle) je temeljno načelo kemične in biotske varnosti v EU, ki nas obvezuje, da
ga izvajamo. Že samo sum, da je neka
snov tvegana za zdravje, zadostuje za
prepoved njene uporabe. Kaj šele, če so
na voljo nesporni dokazi.
Kaj pa bi bila alternativa »absurdnemu potrošništvu«, znotraj katerega
živimo, želeli to ali ne?
Zelo enostavno, kupujte le tisto blago,
ki ga nujno potrebujete, in tisto, kar
kupite, naj bo odlične kvalitete. Držite
se načela, nisem tako bogat, da bi kupoval poceni! Ne kupujte nepotrebne
krame za kratkotrajno rabo, pa čeprav
je poceni. Na ta način privarčevan denar pa raje uporabite za kvalitetno življenje. Najdragocenejša čustva so itak
brezplačna, ljubezen, radost, lepota,
prijateljstvo ... Veselite se življenja in
vsakega trenutka lepih doživetij. Tega
ne najdete v supermarketih!
Ali je mogoče preveriti zemljo, na
katero sadiš vrtne rastline, če ne veš,
kakšne grehe ima na njej tvoj predhodnik?
Standardne kemične analize niso drage, vendar nam o zdravju prsti največ
povedo indikatorske rastline, pleveli,
prisotnost deževnikov, pestrost mikrobiote in še mnogo drugih znakov.
Pogoj je seveda, da nekaj vemo o življenju prsti in ravno o tem govori obširno poglavje v moji novi knjigi.
Ajda Prislan

12

MESTO IN PODEŽEL JE

Bazar šole Pameče - Troblje
V
mesecu novembru smo na tehniškem dnevu uspešno izpeljali
delavnice, kjer smo naredili veliko
lepih in bogatih izdelkov, ki bodo krasili domove v prazničnih dneh. Na bazarju se je zbralo veliko število staršev
in krajanov, ki so najprej spremljali
krajši kulturni program. Pripravili so
ga učenci in nas s pesmijo in plesom
že popeljali v veseli december ter praznične dni. Po programu so obiskovalci na bogato obloženih stojnicah

poiskali novoletne okraske, adventne
venčke, svečnike, voščilnice, koledarje, snežake, Božičke in še marsikaj
lepega. Ob kavi in čaju so se lahko
tudi prijetno podružili in poklepetali.
Zahvaljujemo se vsem, ki so s svojimi
prispevki obogatili Šolski sklad Druge
OŠ Slovenj Gradec in tako pripomogli
k še kakovostnejšemu pouku.
Sabina Lorber,
vodja podružnice

SGlasnik, januar 2018

Prva osnovna šola Slovenj Gradec

Že deseti dobrodelni bazar

B

eseda bazar vas prav
gotovo spomni na
dobrodelnost, pomoč drugemu in
dober namen. Na te stvari moramo
biti pozorni skozi vse leto, prav gotovo pa jim še večji poudarek namenimo v mesecu decembru. Tudi na
Prvi osnovni šoli Slovenj Gradec
radi pomagamo drug drugemu in v
ta namen smo letos organizirali že
10. tradicionalni dobrodelni bazar.
Priprave so se začele že nekaj mesecev prej. Potrebno je bilo razmisliti
o novih idejah, izboljšavah, kaj vse
bi lahko ponudili na naših pisanih
stojnicah, koga bi lahko povabili, da
bi sodeloval v našem programu, pri
izdelavi izdelkov. Tako smo nekaj
dni pred bazarjem izvedli tehniški
dan, na katerem ni manjkalo izvirnih idej učencev in učiteljev, pridnih
rok in nasmejanih obrazov, saj smo
se vsi zavedali, da delamo v dober
namen. Izpod spretnih rok so nastajale voščilnice, darilne vrečke, božična drevesca, namizni aranžmaji,

adventni venčki, seneni venčki za na
vrata, naravna mila in kreme, izdelali smo okrasne lončke, vanje posejali
božično žito … Medtem ko smo pridno ustvarjali, je mamljivo dišalo iz
gospodinjske učilnice, kjer so pekli
slastne piškote. Tudi šolsko avlo smo
oblekli v praznično odejo. Ob koncu
dneva smo si radovedno ogledali, kaj
vse smo izdelali.
V teh dneh pa so bili pridni tudi
starši, ki s svojimi izvirnimi idejami
in unikatnimi izdelki vedno obogatijo ponudbo na bazarju, na katerem na svojih stojnicah ponudijo vse
od slastnih piškotov, toplega čaja in
drugih domačih dobrot, nikoli pa ne
manjka njihovih izvirnih izdelkov,
ki jih sešijejo oziroma izdelajo doma,
kot so pisani predpasniki, igrače iz
blaga, torbice, nakit … Gostje so si
lahko pri njihovih stojnicah uredili
pričesko, se naličili ali pa jim je spreten gospod izdelal skulpturo iz balonov.
Bazar smo izvedli v šolski telovadnici, saj je bilo vreme slabo. Lepo

Glasbena šola Slovenj Gradec

Nastopili mladi glasbeniki in baletniki
G

lasbena šola Slovenj Gradec je pobratena s šolo Základní umělecká
škola (ZUŠ) iz Češkega Krumlova, s katero se letno srečujemo na gostovanjih.
Novembra smo se srečali v Češkem
Krumlovu. Pihalci in trobilci obeh šol

so se združili v Krumzušband ZUŠ
Český Krumlov (dirigent Pavel Hlavač), harmonikarji pa v harmonikarski
orkester Glasbene šole Slovenj Gradec
in ZUŠ Český Krumlov (dirigent Andrej Švab). Poleg omenjenih je nastopil

tudi združeni mali in veliki kitarski
orkester Glasbene šole Slovenj Gradec,
ki ju vodi Aleksandar Đukanović. Sodelovanja z ZUŠ se vedno znova veselimo tako otroci kot učitelji, saj se vedno
kaj novega naučimo in pridobimo oz.

ohranjamo prijateljske stike, ki so v našem poklicu še kako pomembni.
Baletni oddelek je v začetku decembra za Vzgojno-varstveni zavod
Slovenj Gradec (vse enote) ter Prvo
OŠ Slovenj Gradec priredil odlomek

smo okrasili stojnice in pričarali praznični duh, zadišalo je po slastnih palačinkah in čaju. Za prijetno vzdušje
so poskrbeli tudi nastopajoči. Letošnje
leto smo k sodelovanju povabili bivše
učence naše šole, ki so se nam predstavili s svojimi pevskimi točkami.
Povabilu so se prijazno odzvali Nina
Jenko, Katarina Gornjak in Gašper
Lenart. Ob ljudskih inštrumentih so
prepevali Zimski kosci, nastopili pa
sta tudi naša učiteljica Vera Trafela in
gospa Marijana Mlinar.
Vsako leto smo zelo ponosni, da
je naš bazar tako odmeven, saj ga ne
obiščejo le učenci in starši naše šole,
ampak pridejo k nam tudi drugi občani, ki radi darujejo v dober namen.
Skupaj nam je vedno lepo in vabimo
vas, da se nam prihodnje leto pridružite tudi vi. Ne pozabimo, dobrodelnost bogati.
Tia Jeznik,
učenka 8. a Prve osnovne šole
Slovenj Gradec
Izbirni predmet: šolsko novinarstvo
Mentorica: Nataša Rotovnik Sukič
baletne predstave Hrestač, ki je narejena po pripovedki E. T. A. Hoffmanna, glasbo pa je napisal P. I. Čajkovski. Naš baletni oddelek je zelo
uspešen, saj je bil Hrestač v šolskem
letu 2016/17 odigran kar štirikrat.
Mentor Gabriel Constantin Marin
pa z učenci že pridno vadi za novo
predstavo, Labodje jezero, in komaj
čakamo na premiero, saj verjamemo,
da bo uspešnica.
Andreja Pogorelc
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Višja strokovna šola Slovenj Gradec

Nacionalna nagrada jabolka kakovosti
ja strokovna šola študentom pomaga,
da najdejo ustreznega delodajalca v
tujini, posebej pa smo pri tem uspešni
zato, ker to izvajamo v sodelovanju z
Erasmus+ partnerskimi šolami v tujini. V zameno Višja strokovna šola
deluje za študente partnerskih šol iz
tujine kot posrednik pri iskanju delodajalcev za prakso tujih študentov v
lokalnem okolju. Preko takega delovanja smo okrepili sodelovanje s kar
nekaj podjetji v tujem in lokalnem
okolju (Grammer Automotive, Gozdno gospodarstvo, Johnson Controls
oz. Adient ...). Sodelovanje s podjetniškim okoljem pa je za učinkovito
izvajanje izobraževalnega procesa
študentov ključnega pomena.
V projekte mobilnosti oz. mednarodne projekte je Višja strokovna
šola Slovenj Gradec vključena že od
leta 2003. Nagrada je pokazatelj, da
smo na pravi poti. Redno vključevanje vseh zaposlenih Višje strokov-

C

MEPIUS (Center RS za
mobilnost in evropske
programe izobraževanja in usposabljanja) podeljuje nagrade jabolka kakovosti najbolj izstopajočim zgodbam
mednarodnega sodelovanja. V letu
2017 so jabolka kakovosti podeljevali
v naslednjih kategorijah programa
Erasmus+: področje šolskega izobraževanja, področje poklicnega in
strokovnega izobraževanja in usposabljanja, področje visokošolskega
izobraževanja, področje izobraževanja odraslih ter za posebne dosežki v
mednarodnem sodelovanju.

Obiščite spletno stran
Mestne občine Slovenj Gradec
Ponosni smo, da je nagrado v kategoriji visokošolskega izobraževanja
dobila Višja strokovna šola Slovenj
Gradec, ki v okviru Šolskega centra
edina izvaja izobraževanje v terciarnem sektorju. Našo zgodbo uspeha v
programu Erasmus+ je Cmepius opisal takole: »Projekt izstopa s skrbno
načrtovanimi in vnaprej pripravljenimi dokumenti, katerih namen je
načrtno širjenje mreže partnerskih
institucij. To ohranja institucijo v
stanju »stalne pripravljenosti« navezovanja novih bilateralnih partnerstev. Sama organizacija sicer ne gosti

tujih študentov, je pa polno vključena
v iskanje ustreznega gostiteljskega
podjetja v regiji, kar bistveno prispeva k mreženju in povezovanju med
šolo ter domačimi in tujimi organizaciji v Koroški regiji ter izpostavlja
šolo kot ključni deležnik razvoja.«
V opisu so izpostavljene Erasmus+
mobilnosti študentov in diplomantov
Višje strokovne šole Slovenj Gradec
za prakso v tujini, ki krepijo kompetence študentov in diplomantov po
meri delodajalcev, jih učinkovito pripravljajo na trg dela ali pa jim (prvi)
vstop na trg dela celo omogočijo. Viš-

Novosti glede nepovratnih finančnih spodbud

Visoka nepovratna sredstva za
menjavo kurilne naprave
E

ko sklad fizičnim osebam nudi
nepovratne finančne spodbude
in ugodne kredite za rabo obnovljivih virov energije, večjo energijsko
učinkovitost stanovanjskih stavb in
električna vozila ter ugodne kredite
za različne ukrepe na področju varstva voda in učinkovite rabe vode ter
ravnanja z odpadki.
Za vsak ukrep, ki izpolnjuje pogoje javnega poziva za nepovratne
finančne spodbude, je na voljo tudi
ugoden kredit Eko sklada. Eko sklad
je v mesecu novembru objavil nov
javni poziv 54SUB-OB17 za nepovratne finančne spodbude občanom
za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb, za
katerega je namenjenih 16 milijonov
evrov. Vsi javni pozivi Eko sklada so
načeloma odprti do porabe namenjenih sredstev oz. do objave novega
poziva. Vsi pozivi vključno z razpisno dokumentacijo so dosegljivi na
spletni strani: www.ekosklad.si.
V zadnjem javnem pozivu 54SUB-OB17 so glede na predhodne pozive
nekatere pomembne novosti. Sedaj je
mogoče uveljavljati finančne spodbude
za stanovanjske stavbe tudi za izolacijo
mlajših objektov. Bistvena novost glede
na dosedanje razpise je, da se kot starejše stavbe upoštevajo tiste, ki so bile
grajene pred 1. 7. 2010. Pri vseh, vključno z novejšimi oz. novimi stavbami, pa
se spodbuja vgradnja nove energijsko
učinkovite opreme. Nepovratne finančne spodbude je mogoče uveljavljati za vgradnjo solarnega ogrevalnega
sistema (ukrep A), vgradnjo kurilne

ne šole v izmenjavo predavateljev in
strokovnega osebja je bilo prepoznano kot primer dobre prakse tudi s
strani partnerjev ter domačih in tujih institucij. Tako je nagrada dokaz
uspešnosti vseh, ki so bili kdajkoli
vključeni v mobilnost, torej tako študentov kot predavateljev oz. vseh zaposlenih. Če njihove aktivnosti ne bi
bile uspešno izpeljane, tudi nagrade
ne bi bilo. Pri tem je bila pomembna tudi podpora vodstva Šolskega
centra, Višje strokovne šole in Cmepius. Kot koordinatorka Erasmus+
sem nagrade zelo vesela, hkrati pa
se zavedam, da nam nagrada nalaga
odgovornost za učinkovito in uspešno delo v projektih Erasmus+ tudi v
prihodnosti.
Karmen Grudnik,
koordinatorka Erasmus+

naprave za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe na lesno biomaso (ukrep
B), vgradnjo toplotne črpalke za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe
(ukrep C), priključitev starejše eno- ali
dvostanovanjske stavbe na sistem daljinskega ogrevanja (ukrep D), vgradnjo energijsko učinkovitega lesenega
zunanjega stavbnega pohištva v starejši
stanovanjski stavbi (ukrep E), toplotno
izolacijo fasade starejše stanovanjske
stavbe (ukrep F), toplotno izolacijo
strehe ali stropa proti neogrevanemu
prostoru starejše stanovanjske stavbe
(ukrep G), vgradnjo prezračevanja z
vračanjem toplote odpadnega zraka v
stanovanjski stavbi (ukrep H), vgradnjo
plinskega kondenzacijskega kotla za
centralno ogrevanje starejše stanovanjske stavbe, ki je nov ukrep, ki pa velja
samo v občinah s sprejetim Odlokom o
načrtu za kakovost zraka (ukrep I), za
gradnjo ali nakup skoraj ničenergijske
eno- ali dvostanovanjske stavbe (ukrep
J), celovito obnovo starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe (ukrep K), nakup
stanovanja v tri- in večstanovanjski
stavbi, obnovljeni v skoraj ničenergijskem razredu (ukrep L).
Višina spodbude za posamični
ukrep ali dva ukrepa (A–I) je do 20
% priznanih stroškov naložbe oz.
do nominalne omejitve glede na posamezni ukrep, razen pri ukrepu B
(vgradnja kurilne naprave za centralno ogrevanje na lesno biomaso), kjer
znaša nepovratna finančna spodbuda do 20 % vrednosti oz. največ
2.000 EUR, če pa bo nova naprava
zamenjala staro, pa celo do 50 % oz.
največ 4.000 EUR. Za ukrep C (vgradnja toplotne črpalke za centralno

ogrevanje) znaša nepovratna finančna spodbuda 2.500 EUR za toplotno
črpalko voda/voda ali slanica/voda
in 1.000 EUR za toplotno črpalko
zrak/voda, pri zamenjavi stare kurilne naprave pa znaša nepovratna
finančna spodbuda do 40 % priznanih stroškov naložbe oz. 4.000 EUR
za toplotno črpalko voda/voda ali
slanica/voda in 2.500 EUR za toplotno črpalko zrak/voda. Na območjih
občin, ki imajo sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka, so te finančne
spodbude še dodatno povišane.
Za sočasno izvedbo treh ali več
ukrepov (A–I) v isti starejši stanovanjski stavbi, zaprošeno v isti vlogi,
se lahko nepovratna finančna spodbuda dodatno poviša za 50 % (ne velja za ukrepa B in C v primeru zamenjave, kjer je spodbuda povišana že
v osnovi), vendar ne več kot do 30 %
priznanih stroškov naložbe.
Rok za zaključek posamezne naložbe je 9 mesecev od pravnomočnosti prejete odločbe, kadar pa se
izvajajo najmanj trije ukrepi, je rok
za zaključek naložbe 18 mesecev od
prejema odločbe o dodelitvi sredstev.
Prijave za svetovanje sprejemamo
po telefonu: 02 881 21 10 (Vložišče
MO Slovenj Gradec), kjer smo vam
na voljo tudi za vse dodatne informacije. V dogovorjenem terminu vas
v svetovalni pisarni pričakuje energetski svetovalec, s katerim se individualno pogovorite o želeni temi.
Svetovalna pisarna ENSVET Slovenj
Gradec se nahaja v večstanovanjski
stavbi na Celjski cesti 21 (vhod s strani v kletno etažo), 2380 Slovenj Gradec. (DK)

www. slovenjgradec.si

Prejeli smo

Oblike pomoči posameznikom,
ki imajo težave s prekomernim
pitjem alkohola

V

zadnjem izvodu SGlasnika je
bil objavljen prispevek z naslovom Zloraba alkohola kot skriti razlog mnogih težav. Zadnji odstavek
tega prispevka nosi sporočilo, ki se
nanaša na pomoč posameznikom
– odvisnikom od alkohola in ga ne
gre razumeti dobesedno. Odločitev
za zdravljenje odvisnosti od alkohola mora dozoreti pri posamezniku, pri čemer mu lahko v precejšnji
meri pomaga strokovna obravnava.
Na regijskem posvetu, ki ga je CSD
SG v okviru regijskih služb organiziral v maju 2017, smo pregledali
oblike pomoči, ki so na tem področju na voljo.
V okviru Regijskega sprejemnega centra Koroška, Društva Projekt
Človek, ki se nahaja na Čečovju 12a
na Ravnah (Upravna enota Ravne
na Koroškem), poleg oseb s težavami z zasvojenostjo sprejemajo
tudi uporabnike, ki imajo težave z
alkoholom. Nudijo jim svetovanje,
podporo in motivacijo za urejanje
alkoholizma. V okviru individualnih pogovorov nudijo pomoč pri
vzpostavljanju ter vzdrževanju abstinence od alkohola, pomoč pri
urejanju družinskih odnosov, pri
iskanju zaposlitve, pomoč pri utrjevanju delovnih navad, samostojnosti in odgovornosti ... Skupaj z
uporabnikom odkrivajo razloge za
poseg po alkoholu. Možna je tudi
vključitev v klasični program Projekt Človek, ki zajema vključitev v
terapevtsko skupnost (Škofja Loka).
Pomoč in svetovanje nudijo tudi v
Slovenj Gradcu, v prostorih MKC
Slovenj Gradec, kjer se lahko posamezniki po telefonu (051 637 267)
dogovorijo za pogovor s strokovno
delavko.
Na Ravnah na Koroškem (nad
Havano) se enkrat tedensko, ob ponedeljkih ob 18. uri, srečuje skupina
anonimnih alkoholikov. Srečanje
traja predvidoma 90 minut. Dobrodošel je vsak, ki čuti, da mu alkohol
postaja problem. Predhodno zdravljenje ali napotitev zdravnika nista
potrebna. Srečanja so brezplačna,

lahko jih obiskujete tudi kot dopolnitev, če ste že vključeni v kakšen
program okrevanja od alkoholizma. Na srečanjih lahko govorite ali
pa jim zgolj prisluhnete. Alkoholiki
delijo izkušnje in spoštujejo anonimnost, kar je povedano na srečanju
ostane med njimi.
V okviru Zdravstvenega doma
Ravne na Koroškem deluje Klub
zdravljenih alkoholikov, vodi ga
psihologinja Anka Pori v sodelovanju z diplomirano medicinsko
sestro Dajano Vodnjov. Srečanja
potekajo redno enkrat tedensko, na
isti dan (ponedeljek) in ob isti uri.
Pogoj za vključitev je zaključek hospitalnega zdravljenja. Sodelovanje
med klubom in zdravljencem pa
praviloma steče še v času njegovega
hospitalnega zdravljenja. Zaželeno
je, da so v skupino vključeni tudi
svojci posameznika. Rehabilitacija (tretja faza zdravljenja) v Klubu
zdravljenih alkoholikov traja 5 let.
V Radljah ob Dravi leto in pol
deluje terapevtska skupina za zdravljenje odvisnosti od alkohola. V
skupino so vključeni zdravljenci in
njihovi svojci, ki predhodno zaključijo pripravljalni del zdravljenja:
hospitalno ali ambulantno zdravljenje. Srečanja potekajo enkrat
tedensko, vsako sredo od 16.00 do
17.30, v prostorih Centra za socialno delo Radlje ob Dravi. Skupina je
samoplačniška (23 € na osebo/mesec), vodi jo terapevtka za zdravljenje odvisnosti Violeta Gradišnik,
univ. dipl. soc. del.
Poleg pomoči posamezniku pri
zdravljenju odvisnosti od alkohola
pa pomoč potrebujejo tudi njegovi
svojci in prijatelji, še zlasti takrat,
ko alkoholik nima uvida oz. se za
spremembe ne odloči. Takšno pomoč pa zagotavljajo družinske skupine Al-Anon, ki je s svojim delovanjem pričela tudi v Slovenj Gradcu.
Jovita Pogorevc Merčnik
in Petra Skaza,
regijski koordinatorici,
CSD Slovenj Gradec
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Spominski večer v Knjižnici Ksaverja Meška

Kdo je ponovno obujeni
nesrečni pesnik Ernst Goll?
Knjižnica Ksaverja Meška, je literarni
zgodovinar Christian Teissl iz avstrijskega Gradca razkril še nekaj novih
dejstev o našem ponovno obujenem
poznoromantičnem pesniku. Teisslova
zanimiva odkritja o njem se navezujejo
tudi na slovenjgraško zgodovino.

V Sloveniji bi ga skoraj
pozabili

Pesnik Ernst Goll

V

letu 2017 je minilo 130
let od rojstva pomembnega slovenjgraškega umetnika Ernsta Golla, zato so v Knjižnici Ksaverja Meška Slovenj Gradec pripravili
simpozij, na katerem je našega someščana obujal avstrijski pesnik, pisatelj in literarni kritik Christian Teissl. Že v 20. letih preteklega stoletja
so Ernstu Gollu v njegovem rodnem
mestu nameravali postaviti spomenik v obliki vodnjaka.

Pesnik Ernst Goll se je rodil 14. marca 1887. Njegov oče Ernest Goll je bil
višji poštni uradnik, gostilničar in lastnik hotela Post na današnjem Glavnem trgu (danes hotel Vabo), ki je stal
nasproti doma njegovega slavnejšega
sodobnika Huga Wolfa (1860–1903).
Na spominskem večeru o Ernstu
Gollu, zadnjem od simpozijev o treh
izstopajočih slovenjgraških literatih,
ki jih je 750. obletnici prve znane pisne
omembe našega mesta v čast priredila

Slovenci smo Ernsta Golla, krhkega in
nadarjenega pesnika, kot so ga označili že njegovi sodobniki, odmaknili
na rob. Okrog njega se je spletla tudi
»legenda«, da je bil za časa svoje smrti kot pesnik še nepoznan. Teissl je na
zadnjem spominskem večeru v Slovenj
Gradcu razkril svoje drobne, a zgovorne najdbe, ki kažejo, da Goll nikoli ni
bil pozabljen, čeprav je ostajal v ozadju.
Še več: v zadnjih letih pred svojo prezgodnjo smrtjo je bil že poznan. Obstajajo namreč potrditve, da je bilo nekaj
Gollovih pesnitev objavljenih že tudi v
času njegovega življenja. 17. 7. 1910, dve
leti pred njegovim pogrebom, ga avtor velikega prispevka o njem v enem
od avstrijskih časopisov označi kot
»podmladek upanja«. Tudi Teisslovo
spoznanje, da je bil pisec prve biografije skladatelja Huga Wolfa podpornik
tudi Ernsta Golla, priča o tem, da je bil
mladi pesnik vendarle poznan že za
časa svojega življenja.

Gollovo poezijo strokovnjaki sicer
uvrščajo med pozno romantiko, ekspresionizem in moderno, vendar
Teissl pravi: »Njegova besedila so poezija v izvirni obliki. Goll je del 'štajerske scene', ne moremo ga uvrstiti
v nobenega od -izmov, kot so naturalizem, modernizem, karkoli že, je
del širšega štajerskega okolja. Bil je

Drugi ravnatelj glasbene šole v
Slovenj Gradcu
e 37 let je minilo, odkar je veliko
prehitro preminil Jurij Bocak,
2. ravnatelj glasbene šole v Slovenj
Gradcu. Starejši, posebno tisti, ki
smo se kakorkoli ukvarjali z glasbo,
se ga še dobro spominjamo. Rad bi
ponovno obudil spomin nanj, da ga
ne pozabimo in ker si to zasluži. Če
pravim ponovno, mislim na zapis
o njem v gradivu ob 50. obletnici
delovanja glasbene šole v Slovenj
Gradcu in spoštljiv zapis prof. To-

neta Turičnika IN MEMORIUM ob
njegovi smrti.
Jurij Bocak se je rodil leta 1924 v Tržiču. Glasba mu je bila položena že v zibelko, kar se je odražalo ves čas njegovega življenja; živel in umrl je za glasbo.
V Tržiču je vodil ansambel Tržiški veseli kvintet. Napisal je takrat popularni
polki Zakaj pa ne? in Janez in Micka, v
Kranj gresta po picka.
Nižja glasbena šola v Slovenj Gradcu

Gollov prijatelj v
Slovenj Gradcu
Kratek čas je v Slovenj Gradcu živel
Wolfgang Burghauser, zaposlen kot
uradnik mestne uprave, tesen zaupnik
Ernsta Golla. Junija 1910 se je udeležil
dobrodelne prireditve v Slovenj Gradcu za ureditev zavetišča Uršlja gora.
Leta 1911 je bil premeščen v Celje, se
isto leto poročil in prijatelj Goll mu je
napisal pesem (Za poroko B.), ki danes še ni prevedena v slovenščino. V
juliju 1912 je Burghauser v takratnem
celjskem časopisu objavil spominski članek o Ernstu Gollu. Naslednje
leto so, po Teisslovih besedah, v Celju
Gollu v spomin pripravili dobrodelni
večer, katerega izkupiček je bil namenjen Gollovemu vodnjaku – spomeniku v obliki vodnjaka, ki naj bi ga

postavili v njegovem rojstnem mestu.

Gollu odpira vrata
tudi njegovo rodno
mestece
Ob stoletnici smrti našega lirskega
rojaka so v njegovi rojstni hiši na
Glavnem trgu predstavili zbirko, v
kateri je Christian Teissl zbral celotno
Gollovo literarno zapuščino. Petnajst
let prej, za pesnikov sto deseti rojstni
dan, je slovenjgraška Založba Cerdonis izdala izbor Gollovih pesmi z naslovom Im bitteren Menschenland/V
trpki deželi človeka, v slovenščino jih
je prevedel Vinko Ošlak.
Marko Košan je na simpoziju v
Slovenj Gradcu poudaril prežetost
Gollove poezije z njegovim Slovenj
Gradcem, znano je tudi, da se je Ernst
Goll za razliko od njegovega sodobnika Huga Wolfa med študijem v Gradcu rad vračal v svoje rodno mesto: »Ta
pokrajina Mislinjske doline, kotlina
med Pohorjem in Uršljo goro se zrcali v njegovih pesmih vsepovsod, on je
slovenjgraški pesnik, morda najimenitnejši slovenjgraški pesnik, ki je pisal v nemščini in to je tisto, kar ga je za
desetletja dolgo potisnilo v pozabo, na
rob našega kulturnega spomina. Vendar se zdaj, ne na velika vrata, a vendarle spodobno, vrača k nam nazaj.«
V rojstni hiši pesnika Ernsta Golla, v današnjem hotelu Vabo, je v nastajanju njegova spominska soba.
Ajda Prislan

Drhteči štajerski poet

Jurij Bocak

Ž

predhodnik moderne in romantika
je močno vplivala nanj.«
Pesmi kažejo, da je njihov avtor imel
različna razpoloženja, ne le melanholijo, bolečino, trpljenje, pač pa tudi
veselje, veselje do življenja. Njegova
pesniška zbirka ima zgovoren naslov
Im bitteren Menschenland ali poslovenjeno V trpki deželi človeka. Čeprav si
je vzel življenje pri ranih 25 letih (leta
1912), je ustvaril sicer ne številno, a bogato pesniško zapuščino, ki pa je bila
pri nas dolgo prezrta. Poezija Nestla
Golla, tako so mu tudi rekli nekateri,
je navdihovala celo vrsto skladateljev,
nekatere celo takoj po njegovi smrti.

je bila ustanovljena leta 1953, Jurij Bocak pa je prišel v naše mesto leta 1954
kot absolvent Višje pedagoške šole,
oddelka za glasbo v Ljubljani. Bil je
multiinstrumentalist, saj je poleg klavirja in harmonike igral in občasno
poučeval še oboo, kontrabas in saksofon. Zaradi vsestranske sposobnosti
in prizadevnega dela je po upokojitvi
prvega ravnatelja Miroslava Jarca, avgusta 1961, prevzel mesto ravnatelja
nižje glasbene šole.
Jurij Bocak je bil najprej moj učitelj
harmonike, od 1954 do 1956, leta 1962,
ko sem odslužil vojaški rok, pa me je
zaposlil kot honorarnega sodelavca za
harmoniko in trobila. Predvsem v času
petdesetih in šestdesetih let prejšnjega stoletja je v GŠ zelo primanjkovalo
strokovnih učiteljev, zato so si pogosto
pomagali s kadri, ki so jih pred tem
vzgojili sami. Tako sem bil najprej Bocakov učenec, kasneje pa sodelavec in
dober prijatelj. Dobro sem ga poznal,
zato ta zapis.
Malo ljudi poznam, ki bi bili tako
zagnani za svoje delo, kot je bil gospod Jurij. GŠ mu je bila kot drugi
dom. Če ni poučeval ali uradoval,
pa je skladal in prirejal – aranžiral
skladbe za šolske skupine in orkestre. Če mu je zmanjkovalo časa, mu
tega ni bilo težko početi ob sobotah
ali nedeljah. Skratka, ni bil eden tistih »šefov«, ki so ob 14. ali 15. uri

Ernst Goll (desno) s svojo zaročenko Berto Auer; ta fotografija je ena od novejših najdb
Christiana Teissla.
zaprli pisarno in se posvetili družini in svojim hobijem. Slovenjgraški
salonski orkester, ki je bil ustanovljen takoj po 1. sv. vojni, leta 1919,
in je imel julija 1920 že prvi koncert
na dobrodelni prireditvi v Mislinji,
je deloval vse do 2. sv. vojne. Ni mi
znana dejavnost orkestra takoj po
vojni, vem pa, da je ta zopet zaživela
z ustanovitvijo nižje glasbene šole
leta 1953 oz. s prihodom Jurija Bocaka leta 1954. Dirigiral mu je Elo
Horvat, kot že leta pred vojno.
Jurij Bocak je s svojim glasbenim
talentom in znanjem omogočil, da
je orkester lahko izvajal zahtevnejše
klasične skladbe skladateljev, kot so:
Mozart, Čajkovski, Grieg, Wolf, Mascagni, Offenbach, Hauck, Ketelbey,
Gounod, Wagner. Ker smo bili člani
orkestra predvsem glasbeni amaterji,
je Bocak s prirejanjem partitur lajšal
posameznikom le-te, da smo jih zmogli zaigrati. To je opravljal tako dobro,
da skladbe zaradi tega niso izgubile na
glasbeni vrednosti.
Leta 1963, ob 10-letnici uspešnega delovanja GŠ, je Skupščina občine
Slovenj Gradec GŠ podelila Bernekerjevo nagrado. Ob tej svečanosti je GŠ
organizirala 1. revijo glasbe, na kateri
je poleg mnogih skupin nastopil tudi
salonski orkester. Koncert je poslušal
skladatelj in dirigent dr. Danilo Švara,
ki je bil po koncertu vidno navdušen,
salonski orkester pa je povzdignil v
simfonični orkester. Največ zaslug za
omenjeni uspeh je imel ravnatelj Jurij
Bocak, za kvalitetno izvajanje pa dirigent Elo Horvat.
Upam, da se ne motim, če menim,
da je bil čas po letu 1958 mala renesansa glasbenega življenja v Slovenj
Gradcu. V okviru GŠ pa tudi izven so
se pojavljale glasbene skupine, ki so s

svojimi nastopi zadovoljevale občane.
Veliko zaslug za pestrejše in kvalitetnejše delo le-teh je imela GŠ, ki je dajala in še daje svojim učencem osnovno
znanje za kasnejše napredovanje. Lep
primer je naš pihalni orkester. Večina
nekdanjih in sedanjih članov je dobila
osnovno izobrazbo v GŠ, sedaj pa jo
nadgrajuje z igranjem v odličnem pihalnem orkestru ali drugje.
Spominjam se, da so bili koncerti
domačega simfoničnega orkestra za
občane kot svečanost. Radi so mu prisluhnili tako intelektualci kot preprosti ljudje, domov so odhajali glasbeno
obogateni; tako so mi pripovedovali
kasneje. Za vse omenjeno je bil zaslužen Jurij Bocak.
Naj spomnim in s tem zaključim
svoje pisanje, da bo leta 2019 stota
obletnica ustanovitve salonskega
orkestra, ki je bil leta 1963 povzdignjen v simfonični orkester in je bil
aktiven do leta 1971. Ker je po 2. sv.
vojni deloval pretežno v okviru GŠ,
bi bilo prav, da bi se ga spomnili s
primerno svečanostjo, ki naj jo organizira GŠ. Močno si želim, da bi po
45-letni pavzi v Slovenj Gradcu zopet slišali »naš« simfonični orkester.
Pogoji delovanja, vsaj prostorski in
kadrovski, so neprimerno boljši kot
nekoč. Uporabnih violinistov, brez
katerih tak orkester ne more obstajati, je verjetno dovolj. Marsikdo, ki
je violino že odložil, jo bo najbrž z
veseljem zopet vzel v roke. Problem
bo morda pri dirigentu. Ker pa je
kadrovska zasedba GŠ danes dosti
boljša kot pred 60 leti, saj poučujejo
sami profesorji glasbe, se bo morda
le našel kdo, ki si bo upal »stopiti v
čevlje dirigenta«.
Milan Januška
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Suha južina band

Tovrstne zasedbe so v
slovenskem prostoru redkost

vodobnem« Bardejovskem jarmoku,
mednarodnem festivalu v slovaškem
mestu Bardejov, kjer jih občinstvo vedno toplo sprejme. Na tem festivalu nastopajo glasbene skupine iz vse Evrope
in različnih stilov.
Preostanek letošnjega leta bodo preživeli na odrih doma. Sredi novembra
so skupaj s Kulturnim društvom Slovenj Gradec pripravili kulturni večer
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trobentaču Primožu Terglavu - Maski
v spomin, že tradicionalni Maska fest.
Kmalu bo na YouTubu mogoče najti videospot za njihovo novo avtorsko
skladbo v stilu razpoloženjske akustične glasbe. Novi instrumental z naslovom Rumena se poslužuje vokalize,
kar pomeni, da je brez besedila, glas
pa se uporablja kot glasbilo.
Ajda Prislan

Perspektive našega kraja

RAUM AU in Fotomanija

Suha južina po koncertu v Postojni
(foto T. Gangl)

N

ajvečji cilj slovenjgraške glasbene skupine
Suha južina je osrečiti in nasmejati
ljudi. Zasedbo bodo opremili s čimveč avtorskimi skladbami in razširili
repertoar »suhojužinskih« priredb.
Predvsem za sprostitev in druženje sta
Iztok Hirtl - Baldi in Benjamin Pirnat pred petnajstimi leti ustanovila
glasbeni trio Suha južina, ki pa je lani
prerasel v sekstet. Akustično kitaro
obira Pirnat, ki je tudi njihov umetniški vodja, Baldi je kitaro zamenjal z
banjom, kot pevka se mu je pridružila
njegova hči Alina, nove mlade sile pa so
še Jerca Borkovič z violino, Grega Kragelnik na kontrabasu in Nejc Hartman
na bobnih. »V preteklosti sem delal v
skupinah, kjer med člani ni bilo sorodstvenih odnosov. Zdaj pa je to drugače
in mi predstavlja zelo zanimivo izkušnjo. Malo bolj priden sem na vajah in
menim, da se tudi Alina bolj potrudi,
seveda ker je fot'r zraven. Z njenim
glasom smo pridobili širši repertoar,
širino, kajti njen glas je vendarle nekaj posebnega, zato lahko igramo tudi
stvari, ki jih sam ne bi mogel odpeti,«
pove Iztok Hirtl in doda, da so v bendu
kot velika družina, starostni razpon v
skupini je namreč od 21 do 51 let.

Črno-bela glasba
Čeprav se niso zagnali v eno samo
glasbeno zvrst in se vrtijo nekje okrog
swing, gipsy in country stila, imajo
svoj glasbeni izraz, nekaj posebnega,
kar njihovo glasbo naredi »suhojužinovsko«. Igrajo priredbe »dobrih

starih pesmi« v stilu Suha južina, pa
tudi svoje avtorske skladbe. Benjamin
Pirnat pripoveduje, kako se priredb
lotijo čisto neobremenjeno, po svojem okusu: »Žanr nastane mogoče
ravno tukaj, kjer so prirejene kompozicije v obleki Suhe južine opremljene z našim specifičnim zvokom
in malenkost spominjajo na country,
gipsy swing, country swing. Mi temu
pravimo črno-bela glasba. Priredbe
znanih skladb nam predstavljajo izziv v tem smislu, da v njih ohranimo
prepoznavnost, hkrati pa predelamo
(nekateri nam tudi očitajo, da skladbe
pokvarimo) na popolnoma svoj način
ter dodamo svoje ideje. Tako velikokrat nastane nekaj povsem drugačnega, a vseeno s konotacijo obstoječega.
Originalna skladba Born To Be Wild
na primer je sestavljena iz molovih
akordov, mi pa smo prelomili to molovstvo in zaigrali skladbo, ki vsebuje
same durove akorde in jo začinili še z
nekaj dodatnimi akordi.
Posebnega ključa ob izboru skladb
nimamo, v večini primerov pa določene skladbe same kličejo po prirejanju.«

di, ko opiše, kako so snemali video za
njihovo priredbo rockerske klasike od
skupine Steppenwolf: »Rožice, dolgi
lasje ... spomnili smo se filma Goli v
sedlu (Easy Rider), ki kaže svobodo,
gibanje in vztrajnost. Snemali smo v
Radušah pri Slovenj Gradcu«. Spot je
parodija na originalno sceno izseka iz
filma, kjer se motoristi vozijo po cesti,
pri Suhi južini pa so zgodbo v sliki
napletli z njimi samimi na Tomosovih motorjih in z motoristi iz slovenjgraškega moto kluba Apache Raiders.
Pod video izdelek se je podpisalo podjetje za fotografijo, oblikovanje in promocijo Foto Čorba.
Za ponarodelo skladbo Prišla bo
pomlad je nastala prava »pojoča razglednica«. Snemali so jo v produkciji
ravenske 101 Records, besedilo pa je
izpod peresa našega pisatelja Franca
Ksaverja Meška.
Pri snemanju zvoka je priskočil na
pomoč tudi Andrej Švab.

Namesto singlov kar
videospoti

Suha južina band nastopa ob različnih priložnostih, tudi na zaključkih
firm ali na kaki poroki, pa seveda na
koncertih in festivalih. Na letošnjem
slovenjgraškem poletnem odru pred
dvorcem Rotenturn so se odlično počutili. »Publika je bila fantastična,«
je povedal Beno Pirnat, »izbrali smo
skladbe, ki so nam najbolj pri srcu,
med njimi tudi tri naše avtorske, ki so
bile zelo dobro sprejete.«
Konec poletja so gostovali na »no-

Singlov ne snemajo in tudi svoje avdio
zgoščenke ne nameravajo izdati. Snemajo pa videospote in do zdaj lahko
na spletnem portalu YouTube najdemo tri: Prišla bo pomlad, Born To Be
Wild in Hurt. »Kar nekako ti zleze
pod kožo, da si še malo igralca zraven,
ne samo glasbenik,« je navdušen Bal-

Nastopili na festivalu v
Bardejovu

Na koncertu na Slovenjegraškem poletju 2017 so krstno igrali svojo avtorsko skladbo Modra, ki jo je publika odlično sprejela.
(foto Nika Hölcl Praper)

Društvo RAUM AU je izvedlo večmesečni projekt Fotomanija, ki
je v svojo srenjo vključil lokalne
amaterske fotografe oziroma ljubitelje fotografije nasploh. Rezultat
projekta so razglednice, za katere
bi lahko dejali, da so ogledalo in
okno. Ogledalo, ker odsevajo posameznike, ki so fotografije ustvarili,
in okno, skozi katerega lahko bolje
vidimo in razumemo svet okoli nas.
Ali so nastale razglednice dejansko okna in ogledala, s katerimi
lahko konstruiramo realnost, ali
pa so le nekakšne vstopnice za raziskovanje že obstoječih kulturnih
vzorcev, ki temeljijo na konstrukciji
resničnosti, pa je bila rdeča nit diskurza vseh sodelujočih.
Društvo RAUM AU je k projektu, ki je bil zgrajen iz treh vsebinskih in časovnih faz, povabilo
mlade gimnazijce, vizualne umetnike, medijske oblikovalce ter zainteresirane ljubitelje fotografije.
Najprej so udeleženci projekta skozi
neformalne pristope in prakso pridobili osnovna znanja o zgodovini
te umetniške zvrsti, nato so jim različni gostujoči mentorji približali
studijsko, dokumentarno, umetniško in eksperimentalno fotografijo.
In zatem je sledila akcija.
Kar nekaj tednov je bilo mogoče
na ulicah Slovenj Gradca videti nadobudneže, ki so fotografirali vse
in vsakogar, dvignili in “pofotkali”
vsak kamen, ki se je v dnevni svetlobi zrcalil drugače kot ostali ... nastalo je na stotine fotografij, mnogo
ogledal in oken, obilo perspektiv
našega kraja, med katerimi so kasneje mentorji izbrali tiste, ki danes
krasijo novonastale razglednice.
Tako lahko na razglednici “Sanjamo, ...” občudujemo 35 vrat, ki se
nahajajo v mestnem jedru in ki so
tako nepogrešljiv in samoumeven

del našega vsakdana, da dostikrat
prezremo vse zgodbe, ki so se nakopičile ob njih. Vrata so simbolni
prehod med prostoroma, svetovoma, med življenjem in smrtjo, med
znanim in neznanim, svetlobo in
temo, bogastvom in revščino. Moč
njihove simbolike je zajeta v našem verovanju, šegah in navadah,
pregovorih in rekih, o njih govorijo pesmi, ob njih so dobili navdih
umetniki. Odprta vabijo, da jih prestopimo, so priložnost in upanje,
zaprta zasebnost, občutek miru.
Imeti vrata pomeni imeti dom, varnost, prostor pripadanja.
Druga razglednica “Jakob Soklič” poveličuje prvega muzeologa
v Slovenj Gradcu, ki je z ljubeznijo do zbirateljstva arheoloških,
etnoloških, kulturnozgodovinskih
in zgodovinskih predmetov pričel senzibilizirati ljudi za kulturne
dobrine in s tem prispeval pri soustvarjanju slovenjgraške zgodovine.
Tretja razglednica “S” pa poudarja pomen angažirane umetnosti.
Tako kot teorija ne more nastajati
ločeno in izolirano od prakse, saj
potem ni več teorija, ampak ideologija, bi naj bila tudi umetnost vpeta
v družbena početja, črpala od družbenega za družbo. In v času ekonomske, finančne, politične, okoljske in družbene krize, ki rojeva
številne oblike upora in kritičnega
pretresanja, je prav umetnost tista,
ki bi nam naj burila duha z novimi,
drugačnimi razmisleki.
Poggijeva črka “S” je le ena od
AU abecede, je kodifikacija, ki omogoča razumeti. Je tudi svoboda, sreča, spomin, skrivnost, je sinonim
našega kraja. In ne pozabimo, za
marsikoga je prav razglednica prvi
stik z našim krajem. Naj bo pester!
Urška Čerče
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Novi knjigi Janeza Žmavca

V nenehnem iskanju novih
ustvarjalnih poti

lesko, grozljive in zabavne zgodbe iz
celjskih noči, kjer je vsak svoje sreče
kovač.
Star je 93 let in piše včasih preroško: Vesolje kot en sam Duh se bo
razletelo, razpršilo v miriade miriad
duhovnih galaksij. Duhovni veliki
pok! Rimska cesta in vse druge galaksije, ki ga držijo skupaj kot okostje
živa bitja, pa bodo še naprej ostale
cele in nedotaknjene. ... Vesolje išče
stik z nami. Mi mu pošiljamo signale, duše umrlih, ki posedujejo duha!
Vzorčno smo mu potrebni za nadaljnji obstoj in razvoj. Pri tem pa se koti
v orjaškega dinozavra ...
»Človek mora iskati, mora se najti,
drugače je nesrečen. Tudi če se izgubi, mora najprej najti sebe!« pojasnjuje temo celotne knjige.
Igral se je in še zmeraj se igra,
igrače so tudi njegove knjige. Včasih
podoživlja zgodbe, ki jih je napisal.
Tako na primer z upokojenim gene-

ralom iz njegove druge nove knjige,
radijske igre Generalov otok potuje
na čezoceanski ladji po Jadranskem
morju. General se odloči, da bo zapustil ta gnili svet in osvojil otok, da
bi sezidal novo civilizacijo. A mu to
spodleti in zopet padajo odločitve ...
Izgleda, da se bo Janez Žmavc
vedno čudil življenju, ga občudoval,
ostal radoveden in hvaležen. In eno
samo veliko čudenje bomo lahko
brali v naslednji njegovi knjigi, ki jo
bodo natisnili v začetku 2018. Do sedaj je bilo samo pri slovenjgraški Založbi Cerdonis izdanih 11 literarnih
del Janeza Žmavca (prej je objavljal
drugje).
Prireditev v Knjižnici Ksaverja
Meška Slovenj Gradec, na kateri je
Založba Cerdonis predstavila novi
Žmavčevi knjigi, V iskanju izgubljenega miru in Generalov otok, je vodila Draga Ropič.
Ajda Prislan

Poziv Hugo Wolf za mlade

Vzpodbujanje glasbene
ustvarjalnosti
Ž
Janez Žmavc na predstavitvi

E

na od skritih želja pisatelja Janeza Žmavca
je bil vpis na likovno akademijo,
vendar ga je povleklo gledališče in
do upokojitve je bil zaposlen kot
dramaturg v celjskem gledališču.
Naslovnico njegove nove knjige V
iskanju izgubljenega miru krasi reprodukcija njegovega pastela, upodobil je Grajski grič v Starem trgu
in cerkvico sv. Pankracija na njem,
ki jo vidi iz svoje hiše in kamor hodi
na dolge sprehode.
V knjigi V iskanju izgubljenega miru
se Janez Žmavc zazira vase, poraja se
mu nešteto vprašanj, za katere sluti,
da bo nanje dobil odgovore, ko bo
prestopil mejo. In v svoji skromnosti
kot največji modrec si ne upa priznati, da včasih odgovor že pozna, ven-

dar res, kaj naj bi ti pomenili proti
neskončnosti. In se čudi. Brezmadežno. Življenju. »Če se človek ne čudi,
je nekaj narobe z njim. Vsak navaden
detajl iz življenja, vse, kar se ti zgodi,
je pravzaprav čudež, saj za to živiš,«
je pripomnil, ko je govoril o tej svoji novi knjigi, ki je pred nekaj tedni
skupaj s knjigo Generalov otok izšla
pri slovenjgraški Založbi Cerdonis.
Zatem seže v 50. leta preteklega
stoletja, spomni se mladostniškega
drhtenja v erotičnem nemiru ob pogledu na lepo. Sledijo »Londonski
smog« in dogodki iz študentskih časov, ko se je po dvajsetih letih vrnil v
London in spoznaval angleško gledališče, pa tudi srhljivo meglo na ulicah
prestolnice Združenega kraljestva.
Svoja odkritja v gledališču je posredoval domov. »Šel sem v London,

ker sem bil kot dramatik v hudi krizi. Ves čas me je fasciniral in oplajal
angleški igralec. V Celju smo govorili, da je Celje središče igralcev, ki
poznajo, kaj je to ansambelska igra.
Jaz pa sem ansambelsko igro odkril šele v Angliji. To je taka igra, v
kateri nihče od igralcev ne zasenči
drugega,« je pisatelj pojasnil delček
»londonske« zgodbe. Zanimivo je
prebrati tudi njegovo knjigo Otok
Walcheren, v kateri opisuje, kako je
med drugo svetovno vojno kot vojak
prišel v roke kanadskim Francozom
in kaj se je dogajalo potem, ko se je
pri njem oglasila angleška obveščevalna služba.
Kot v Otoku Walcheren se je avtor
tudi tokrat lotil proze, vendar pravi,
da ni mogel iz svoje profesionalne
kože, zato je v knjigo vtihotapil bur-

e peto leto zapored Koroški
pokrajinski muzej nadaljuje
s pozivom Hugo Wolf za mlade, s
katerim želimo v rojstni hiši svetovno znanega skladatelja podpreti mlade glasbene ustvarjalce. Poziv je namenjen mladim šolajočim
se glasbenikom, starim do 26 let,
ki jim dajemo priložnost brezplačne uporabe koncertne dvorane.
Poleg tega ob koncertu nudimo
tudi promocijo v obliki vabil, prispevkov za medije, oglaševanja
prek spletnih medijev, časopisja in
radia ter seveda pomoč pri sami

izvedbi koncerta. Zavedamo se, da
mladi v zagonu svoje glasbene poti
potrebujejo podporo ter se želijo s
svojim delom predstaviti v lokalnem okolju, in prav to jim želimo
omogočiti s celovito organizacijo
njihovega koncerta.
Če se najdete v našem pozivu
in bi želeli izkoristiti priložnost
za samostojni koncert, ne glede
na glasbeno zvrst, ki jo izvajate, se nam oglasite na e-naslovu:
info@hugowolf.si ali osebno na
Glavnem trgu 40 v Slovenj Gradcu. (NŠ)

Festival ljubiteljskih gledališč

Nagrada za Koroški deželni teater
N

a Jesenicah se je na 30. Čufarjevih dnevih konec novembra za
nagrade pomerilo šest predstav, med
njimi tudi Terapija, predstava Koroškega deželnega teatra. Selektor jubilejnega praznika ljubiteljskega gledališča Iztok Valič je izbiral med 30
prijavljenimi predstavami. Nagrado
za najboljšo moško vlogo je prejel

Dušan Stojanovič.
»Igralec iz dokaj skopo odmerjenega materiala potegne največ, kar je
mogoče. Z organskostjo in igrivostjo
se na videz z lahkoto spoji z vlogo.
Pred nami se izriše tragikomičen lik,
značilen primer današnjih malih kraljev na Betajnovi, ki ves čas prežijo na
priložnost, kako izkoristiti in poni-

žati sočloveka za lasten profit in zabavo,« so zapisali v utemeljitvi nagrade.
Koroški deželni teater je bil nominiran v treh kategorijah: poleg
Stojanoviča še Klavdija Kamenik za
najboljšo žensko vlogo, Terapija v
režiji Sergeja Dolenca pa za najboljšo predstavo po izboru strokovne
žirije. (MN)

Fotorazstava Olge Kac Oder

Privlači jo vse, kar je lepo
V

Šmartnu pri Slovenj Gradcu se
je predstavila fotografinja Olga
Kac Oder s Krnic. Lepe fotografije,
na katerih so detajli iz narave, razne zanimive barvne kompozicije,
ki jih je vzela kar iz najbližje oko-

(foto Olga Kac Oder)

lice pred svojo hišo, pa ulične znamenitosti kraja in še marsikaj, so
navdušile obiskovalce razstave, ki
jo je v domači osnovni šoli pripravilo Turistično olepševalno društvo Šmartno. (AP)
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GLEDALIŠKI ABONMA IN IZVEN: ŽALUJOČA DRUŽINA
Branislav Nušić, Prešernovo gledališče Kranj
Strupena komedija o lažeh, pohlepu in lovu na dediščino ...
Režiser: Igor Vuk Torbica
Igrajo: Peter Musevski, Borut Veselko, Aljoša Ternovšek, Blaž Setnikar,
Darja Reichman, Barbara Ribnikar, Aljoša Koltak, Andrej Murenc, Lučka
Počkaj, Barbara Medvešček, Liza Marija Grašič
Za razliko od drugih Nušićevih komedij v Žalujoči družini ne gre za neposredno politično obarvano besedilo, je pa na neki specifičen način
izrazito »slovensko« oziroma »slovenceljsko«. Mojster karakterne komedije Branislav Nušić je namreč svojo kritično ost usmeril v pokvarjeno,
sprenevedavo in povampirjeno družbo oziroma družino, ki se po stričevem pogrebu zbere na njegovem domu in v kateri je vsak od tako
imenovanih »sorodnikov« prepričan o tem, da je prav on neizpodbitno
upravičen do dediščine, kar je v Sloveniji konec koncev postalo že nekakšen nacionalni »šport« oziroma arhetip, skozi katerega se zrcalijo moralna sprevrženost, pohlep, dvoličnost in lakomnost.
Nušić je v Žalujoči družini izjemno natančno prikazal in razkrinkal naravo
sprevrženih in lažnih odnosov v družini, ko maske sprenevedave malomeščanske srenje zaradi pohlepa začnejo padati in pred nami zazevata
zgolj primitivizem in zvitost malega človeka in lokalnih oblastnikov.
Predstava za gledališki abonma in izven traja 90 minut in nima odmora.
M Kulturni dom Slovenj Gradec I
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MOLJČKOVA EKOPRAVLJICA Z EVO
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Kulturni dom Slovenj Gradec
BIKEC FERDINAND (SINHRONIZIRANO)
Ferdinand, animirana komična pustolovščina, ZDA (2017), 90’
M Kulturni dom Slovenj Gradec I
Kulturni dom Slovenj Gradec
JUMANJI: DOBRODOŠLI V DŽUNGLI
Jumanji: Welcome to the Jungle, akcijska pustolovska komedija, ZDA
(2017), 119’
M Kulturni dom Slovenj Gradec I
Kulturni dom Slovenj Gradec
NAJVEČJI ŠOVMEN
The Greatest Showman, biografska glasbena drama, ZDA (2017), 105'
M Kulturni dom Slovenj Gradec I
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KRČENJE
Downsizing, drama, ZDA (2017), 135’
M Kulturni dom Slovenj Gradec I
Kulturni dom Slovenj Gradec
NAJVEČJI ŠOVMEN
The Greatest Showman, biografska glasbena drama, ZDA (2017), 105'
M Kulturni dom Slovenj Gradec I
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VELIKA IGRA
Molly's Game, kriminalka, ZDA (2017), 140’
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ZDRAVILNA ENERGIJA DREVES
Delavnica z Marinko Lampreht
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KINO PREMIERA: VELIKA IGRA
Molly's Game, kriminalka, ZDA (2017), 140'
M Kulturni dom Slovenj Gradec I
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KINO OB KAVI IN IZVEN: IVAN
Ivan, napeta psihološka drama, Slovenija (2017), 95'
M Kulturni dom Slovenj Gradec I
Kulturni dom Slovenj Gradec
ŠOLSKI FILMSKI ABONMA IN IZVEN: Z LJUBEZNIJO,
VINCENT: VAN GOGHOVA SKRIVNOST
Loving Vincent, biografska drama, Velika Britanija/Poljska (2017), 94’
Življenje in kontroverzna smrt Vincenta van Gogha, prikazana preko njegovih slik in likov na njih. Skrivnost se odkriva skozi intervjuje z liki, ki so
bili najbližji Vincentu, in skozi dramatično rekonstrukcijo dogodkov, ki
so pripeljali do njegove smrti. Film prikazuje 120 van Goghovih najbolj
poznanih slik. Vsebina filma je povzeta iz 800 pisem, ki jih je slikar sam
napisal, in nas vodi do odločilnih ljudi in dogajanja v času pred njegovo
nepričakovano smrtjo. Vsaka scena je naslikana s tehniko, ki jo je uporabljal Vincent sam.
M Kulturni dom Slovenj Gradec I
Knjižnica Mislinja
MOLJČKOVA EKOPRAVLJICA Z EVO
M Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec 
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ŠOLSKI FILMSKI ABONMA IN IZVEN: Z LJUBEZNIJO,
VINCENT: VAN GOGHOVA SKRIVNOST
M Kulturni dom Slovenj Gradec I
Čarnica
ZDRAVI BREZ ZDRAVLJENJA IN ŽIVLJENJE BREZ BOLEZNI
Vabljeni na predavanje, kjer boste izvedeli vse in še več o tem, zakaj je
Human Up metoda tako pomembna za pravilno namestitev prvega
vratnega vretenca (atlasa) na njegovo anatomsko pozicijo. Z nami bo
atlasolog Marko Bukovec, s katerim se boste lahko dogovorili tudi za
individualna svetovanja. Brezplačno. Prijave: Bojana, 041 203 233.
M Čarnica 
Kulturni dom Slovenj Gradec
FILM TEDNA: PRIVID
Privid/A Dream, psihološka drama, Slovenija (2016), 100’
M Kulturni dom Slovenj Gradec I
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IZKUSTVENA DELAVNICA Z MAGDALENO JANKOVEC
Cena triurne intenzivne delavnice je 30,00 €.Prijave: Bojana, 041 203 233.
M Čarnica I
Andeški hram
ROŽICA IZ FILCA
Tokrat imate priložnost, da se nam pridružite in spoznate to zanimivo
in staro tehniko oblikovanja volne z ustvarjalko Cecilijo Uranc. Na rokodelski delavnici nam bo predstavila polstenje in pokazala, kako iz filca
izdelati rožo, na katero bomo namestili sponko in tako dobili mehko,
naravno in unikatno broško. Na delavnici dobite ves potreben material.
Zaradi omejenega števila mest so obvezne predhodne prijave na info@
podjetniskicenter-sg.si ali 02 88 42 927. Prijave zbiramo do torka, 9. 1.
2018 oziroma do zapolnitve mest.
Rokodelski center Koroške,
M Koroški pokrajinski muzej
Kulturni dom Slovenj Gradec
KINO PREMIERA: KRČENJE
Downsizing, drama, ZDA (2017), 135’
M Kulturni dom Slovenj Gradec I

12.

NEDELJA
KINO MATINEJA: MEDVEDEK PADDINGTON 2
(SINHRONIZIRANO)
Medvedek Paddington 2 (sinhronizirano), Paddington 2, družinska komedija, Velika Britanija/Francija (2017), 95'; Scenarij: Michael Bond, Jon
Croker, Simon Farnaby, Paul King; Režija: Paul King; Igrajo: Hugh Grant,
Brendan Gleeson, Jim Broadbent, Ben Whishaw, Peter Capaldi, Julie
Walters, Sally Hawkins, Imelda Staunton, Hugh Bonneville, Ben Miller,
Daniel Stisen, Samuel Joslin, Robbie Gee, Sanjeev Bhaskar, Jamie Demetriou, Kobna Holdbrook-Smith, Madeleine Harris, Deborah Rock, Ricky
Champ, Jag Patel
Zdaj ko se je medvedek Paddington srečno udomačil pri družini Brown,
kjer je postal priljubljen član skupnosti, širi veselje in ljubezen, kamor koli
pride. V iskanju popolnega darila za 100. rojstni dan svoje tete Lucy naleti Paddington v starinarnici na ravno pravšnjo knjigo, zato se bo moral
lotiti vrste del, da bi jo lahko kupil. Ko pa odkrije, da je knjiga dejansko
ukradena, se bo Paddington skupaj z Brownovimi odpravil na lov za lopovom.
M Kulturni dom Slovenj Gradec I
Kulturni dom Slovenj Gradec
BIKEC FERDINAND (SINHRONIZIRANO)
Ferdinand, animirana komična pustolovščina, ZDA (2017), 90’
M Kulturni dom Slovenj Gradec I
Kulturni dom Slovenj Gradec
NAJVEČJI ŠOVMEN
The Greatest Showman, biografska glasbena drama, ZDA (2017), 105'
M Kulturni dom Slovenj Gradec I
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USTVARJALNICE
Otroci si bodo pod vodstvom kustosinje pedagoginje, Nine Popič, najprej ogledali aktualno razstavo, nato pa ustvarili vsak svoj unikaten izdelek. Ustvarjalnice so namenjene otrokom od 4. leta starosti do konca
osnovne šole. Cena ustvarjalnice: 1,5 €.
M Koroška galerija likovnih umetnosti
Kulturni dom Slovenj Gradec
LUTKOVNI ABONMA IN IZVEN: JANKO IN METKA
(ZA OTROKE 3+)
Lutkovno gledališče Maribor, po motivih bratov Grimm. Režija: Pavel
Polák
Janko in Metka, pravljica Jakoba in Wilhelma Grimma, nesporno sodi v
zakladnico svetovnega slovesa. Ob Rdeči Kapici, Sneguljčici in Pepelki je
to ena prvih pravljic, s katero se srečajo otroci. Zgodba bratca in sestrice, ki se izgubita v temnem gozdu in se znajdeta pred hišico hudobne
čarovnice, je ena prvih strašljivih otroških zgodb. V času, ko otroci predvsem preko televizije nehote zaužijejo veliko mero agresivnih podob in
zgodb, bomo v lutkovnem gledališču pričarali svet, kjer sta veliki zmagovalki dobrota in ljubezen.
Predstava za lutkovni abonma in izven traja 40 minut.
M Kulturni dom Slovenj Gradec I
Kulturni dom Slovenj Gradec
VAMPIRČEK (SINHRONIZIRANO)
The Little Vampire, animirana družinska pustolovščina, Nemčija (2017), 83’
M Kulturni dom Slovenj Gradec I
Kulturni dom Slovenj Gradec
PREMIERNA PROJEKCIJA FILMA DRUŽINA IN POGOVOR Z
REŽISERJEM ROKOM BIČKOM
Družina/The Family, dokumentarec, Slovenija (2017), 107'
Režija in scenarij: Rok Biček
Opazovalni dokumentarec o življenju mladeniča, ki je odraščal v sila nenavadni družini, Rok Biček pa ga je s kamero spremljal celo desetletje.
Matej je bil rojen v odročni slovenski vasici, v družini oseb s posebnimi
potrebami. Dolga leta je skrbel za svoje umsko zaostale starše in starejšega brata, zato se nikoli ni zares vklopil med vrstnike. Drugačen je tako
v družini kot tudi v odnosu do širše okolice. Ko pri dvajsetih postane oče,
se za trenutek zdi, da mu je uspelo preseči družinske določnice, a kmalu
se izkaže, da njegove osebnostne poteze in vedenjski vzorci v življenje
mlade družine vnašajo razdiralen nemir …
Nagrade: Locarno 2017 – Teden kritike (nagrada Tedna kritike), Sarajevo
2017, Portorož 2017 (najboljši film)
M Kulturni dom Slovenj Gradec I
Kulturni dom Slovenj Gradec
KRČENJE
Downsizing, drama, ZDA (2017), 135’
M Kulturni dom Slovenj Gradec I

NEDELJA
Kulturni dom Slovenj Gradec
KINO MATINEJA: BIKEC FERDINAND (SINHRONIZIRANO)
Ferdinand, animirana komična pustolovščina, ZDA (2017), 90’
M Kulturni dom Slovenj Gradec I
Kulturni dom Slovenj Gradec
VAMPIRČEK (SINHRONIZIRANO)
The Little Vampire, animirana družinska pustolovščina, Nemčija (2017), 83’
M Kulturni dom Slovenj Gradec I
Kulturni dom Slovenj Gradec
DRUŽINA
Družina/The Family, dokumentarec, Slovenija (2017), 107'
M Kulturni dom Slovenj Gradec I

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

051 441 638
Slovensko društvo Hospic, OO za Koroško
Glavni trg 9, 2380 Slovenj Gradec
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PONEDELJEK
Kulturni dom Slovenj Gradec
ABONMA KINO KLUB IN IZVEN: FRANTZ
Frantz, zgodovinska vojna drama, Francija/Nemčija (2016), 113'
Režija in scenarij: François Ozon (svobodna priredba filma Broken Lullaby Ernsta Lubitscha)
Igrajo: Pierre Niney, Paula Beer, Ernst Stötzner, Marie Gruber, Johann Von
Bülow, Anton Von Lucke, Cyrielle, Alice De Lencquesaing idr.
V malem nemškem mestecu, takoj po koncu prve svetovne vojne,
mlada ženska ob grobu vsak dan objokuje smrt zaročenca, ki je padel
v Franciji. Nekega dne njeno tiho žalovanje zmoti prihod neznanca, ki
položi cvetje na Frantzev grob. Izkaže se, da je mož Francoz. Mladeniča sta se pred vojno spoznala v Parizu ter v skupni ljubezni do glasbe
in slikarstva postala tesna prijatelja. Tako vsaj pravi skrivnostni Adrien.
François Ozon (Nova prijateljica, Gospodinja) je v svobodni priredbi filma Ernsta Lubitscha posnel pretanjeno zgodbo o žalovanju, ljubezni,
spominu in spravi, ki pokaže, da je ločnica med lažjo in resnico vse prej
kot črno-bela.
Festivali, nagrade: nagrada Marcella Mastroiannija za najboljšo mlado
igralko (Paula Beer) – Benetke, Toronto, Sundance, San Sebastián, Stockholm, London, Busan, Hongkong, Telluride, Palm Springs, nagrada cezar
francoske filmske akademije za najboljšo fotografijo
M Kulturni dom Slovenj Gradec I

16.

MOLJČKOVA JOGA PRAVLJICA S SAŠO
M Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec 
Kulturni dom Slovenj Gradec
FILM TEDNA: MADAME
Madame, Madame, komična drama, Francija (2017), 91’;
Scenarij: Amanda Sthers; Režija: Amanda Sthers; Igrajo: Toni Collette,
Harvey Keitel, Michael Smiley, Joséphine de La Baume, Rossy de Palma,
Brendan Patricks, Sonia Rolland, Ginnie Watson idr.
Francoska komedija, posneta po zgodbi Amande Sthers. Da bi izboljšala svoj zakon, se bogati ameriški par Anne in Bob preselita v počitniško hišo v romantičnem Parizu. Med pripravo na posebno razkošno večerjo za izbrane mednarodne prijatelje Anne ugotovi, da ima
13 gostov. Zgrabi jo panika zaradi nesrečne trinajstice. Ker si želi, da
bi za mizo sedelo parno številko gostov, vztraja, da je njena zvesta
služkinja Maria navzoča na večerji kot skrivnostna španska plemkinja.
Toda Maria se po nekaj kozarčkih viskija sprosti in navduši britanskega
borznega posrednika. Zaljubita se in se spustita v razmerje, medtem
ko ju Anna besno lovi po Parizu ter poskuša končati njuno veselo ljubezensko zvezo.
M Kulturni dom Slovenj Gradec I
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POTNIK
The Commuter, kriminalni triler, Francija/Velika Britanija/ZDA (2018), 104'
M Kulturni dom Slovenj Gradec I
Kulturni dom Slovenj Gradec
ZAMOLČANI DOKUMENTI
The Post, biografska zgodovinska drama, ZDA (2017)
M Kulturni dom Slovenj Gradec I

KINO MATINEJA: MARTIN KRPAN IN DRUGI JUNAKI
(ZA OTROKE 5+)
Martin Krpan, animirani film; režija: Nejc Saje; scenarij: Janez Burger; ilustrator: NATANesku
Glasovi: Sebastijan Cavazza, Jernej Kuntner, Primož Pirnat, Katja Šoltes,
Jaka Ivanc / 2017, Slovenija / distribucija: Strup produkcija / 24’
V času Avstro-Ogrske živi na Vrhu pri Sveti Trojici silno močan Martin
Krpan, ki na kobilici tovori iz Trsta proti notranjosti angleško sol, kar je
prepovedano, zato so mu cesarjevi mejači ves čas na sledi.
Kralj Matjaž, animirani film; režija: Katarina Nikolov / 2017, Slovenija /
distribucija: Iridium film / 11’
Ilona je navihana sedemletna deklica. Nekega deževnega dne obišče
starega soseda, ki je izjemen pripovedovalec zgodb. Med pripovedovanjem zgodbe o epskem junaku kralju Matjažu si skupaj ustvarita svoj
domišljijski svet.
Peter Peter, animirani film; režija: Katarina Nikolov; scenarij: Katarina Nikolov / glasba, rapanje: Doša / 2015, Slovenija / distribucija: Tramal / 11’
Sodobna zgodba, ki rešitev zapleta poišče v stari modrosti slovenske
pripovedke o Petru Klepcu, na izviren način krmari med sedanjostjo in
preteklostjo ter ju prepleta z lirično pripovedjo v verzih, ki svoj navdih
išče v sodobni rap glasbi.
M Kulturni dom Slovenj Gradec I
Kulturni dom Slovenj Gradec
NEDELJSKI ABONMA KOROŠKEGA DEŽELNEGA TEATRA
IN IZVEN:
DUŠAN KOVAČEVIĆ: ZBIRNI CENTER, KUD ŠTEFAN KOVAČ
M Kulturni dom Slovenj Gradec I
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MOLJČKOVA LUTKOVNO-GLASBENA PRAVLJICA
Z ALEKSANDRO
M Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec 
Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec
POTOPISNO PREDAVANJE DARKA SAGMEISTRA
»Bolivija. Pot v sanje. In nazaj.«
M Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec 
Kulturni dom Slovenj Gradec
FILM TEDNA: DRUŽINA
Družina/The Family, dokumentarec, Slovenija (2017), 107'
M Kulturni dom Slovenj Gradec I

SREDA
MOCIS, Center za izobraževanje odraslih
PREDAVANJE:
EKOLOŠKI NAČIN KUHANJA IN PEKE
Za varno in zdravo kuhanje ter smisel družinskega kuhanja vas bo navdušila Emilija Pavlič, kuharica z dolgoletnimi izkušnjami. Na predavanju
boste izvedeli: kaj pomeni uravnotežen jedilnik, kako nakupovati živila,
kako kuhati in peči na »hladen začetek«, kako vlagati, kako pripraviti
brezmesne obroke ter dobili različne nasvete in odgovore na vaša vprašanja. Predstavljeni bodo tudi praktični primeri. Prejeli boste nepogrešljivo znanje za vsako kuharico. Cena delavnice: 30,00 evrov. Prijave zbiramo do zasedbe mest na telefon: 070 601 765 in na elektronski naslov:
janja.bartelj@mocis.si
M MOCIS, Center za izobraževanje odraslih
Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec
MOLJČKOVA LUTKOVNO-GLASBENA PRAVLJICA
Z ALEKSANDRO
M Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec 
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika
KAMNI GOVORIJO
S predavanjem muzejske svetnice Saše Djura Jelenko: Kamni govorijo,
saxa loquuntur, odpiramo dveri zakladnice koroške kulturne dediščine.
V kapelo gradu Ravne so bili leta 2005, po prenovi Koroške osrednje knjižnice dr. Franca Sušnika, prestavljeni rimski kamniti spomeniki, odkriti na
območju občin Ravne na Koroškem in Prevalje. Reliefne plošče in obdelane kvadre je povodenj reke Meže razkrila na prelomu v 20. stoletje, s
tem smo začeli spoznavati rimsko grobišče Zagrad pri Prevaljah. Nekaj
kamnov izvira z območja bivše Železarne Ravne in Preškega vrha. Nekoč
so krasili grobove premožnih ljudi. So lep pokazatelj rimske poselitve, ki
je bila v Mežiški dolini skoncentrirana ob trasi rimske ceste, ki je povezovala antično Celejo s Podjuno. Izklesane podobe na spomenikih pričajo
o običajih in verovanjih, ki so jih Rimljani imeli za časa življenja in po
smrti. Ob koncu se bomo dotaknili še izsledkov arheoloških raziskav na
gradu Streiteben, ki so potekala leta 2002.
Koroški pokrajinski muzej,
M Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika
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23.

JAVNO VODSTVO PO RAZSTAVI VOJNA
Razstava združuje in sooča dela mednarodno priznanih avtorjev, v katerih se na različne načine odražajo vojna in travmatske posledice vojnih
spopadov. V središču razstave bo prikazanih 86 grafičnih del znamenitega nemškega ekspresionističnega mojstra Otta Dixa z naslovom »Der
Krieg« (Vojna). Razstava predstavlja rdečo nit galerijskega programa, ki
je bil v preteklih desetletjih z mednarodnimi razstavami pod pokroviteljstvom OZN posvečen promociji kulture miru, danes pa še vedno v veliki
meri predstavlja angažirane umetniške prakse, ki se ukvarjajo z aktualno
družbeno problematiko.
Razstavljeni umetniki: Otto Dix, Yael Bartana, Bogdan Borčić, Zoran
Mušič, Lee Miller, Goran Bertok, Sandra Vitaljić, Reza Aramesh, Radenko
Milak, Tone Kralj, Nikolaj Pirnat, Marij Pregelj, Roberto Rodríguez Collía,
France Mihelič, Nikolaj Omersa, Vito Globočnik, Vladimir Lakovič, Metod
Frlic, Jože Tisnikar, XXXXismTMC.
Skozi razstavo vas bo popeljal kustos razstave, Marko Košan.
Razstava bo na ogled do 18. 3. 2018.
M Koroška galerija likovnih umetnosti
Kulturni dom Slovenj Gradec
KINO PREMIERA: NAJTEMNEJŠA URA
Darkest Hour, zgodovinska drama, Velika Britanija (2017), 125'
M Kulturni dom Slovenj Gradec I
Kulturni dom Slovenj Gradec
LABIRINT: ZATON
Maze Runner: The Death Cure, znanstvenofantastični film, ZDA (2018),
130’
M Kulturni dom Slovenj Gradec I
Kulturni dom Slovenj Gradec
VES DENAR SVETA
All the money in the world, zgodovinska kriminalna drama, ZDA (2017),
120'
M Kulturni dom Slovenj Gradec I
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POTNIK
The Commuter, kriminalni triler, Francija/Velika Britanija/ZDA (2018),
104'
M Kulturni dom Slovenj Gradec I
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MOLJČKOVA URICA Z ALENKO
Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec 
Knjižnica Pameče-Troblje
MOLJČKOVA URICA S SAŠO
M Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec 
Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec, Ronkova ulica 4, 2380
Slovenj Gradec
PREDAVANJE BRANKA SOBANA: SIRIJA, IRAN IN DRUGA
SVETOVNA KRIZNA ŽARIŠČA
Branko Soban, uveljavljeni novinar, publicist, zunanjepolitični komentator časopisa Delo, dolgoletni dopisnik z Bližnjega vzhoda in poznavalec
svetovnih kriznih žarišč. Je prvi stalni dopisnik Dela z Bližnjega vzhoda
s sedežem v Kairu, od koder je pokrival in prepotoval ves arabski svet,
tudi Izrael in Iran. Na dolgoletni novinarski poti, ki ga je zanesla na vse
celine, je izostril glas, ki verodostojno in pronicljivo razgalja mnogotere
nevralgične točke. Potem ko je vestno popisoval boleče, na človeku odtisnjene poteze avtokratske ruske oblasti, so mu prepovedali vstopiti v
Moskvo, megalopolis tretjega sveta. Pogovor bo vodil njegov stanovski
kolega, Lojze Kos.
M MOCIS, Center za izobraževanje odraslih in Knjižnica Ksaverja
Meška Slovenj Gradec 
Kulturni dom Slovenj Gradec
KINO PREMIERA: POTNIK
The Commuter, kriminalni triler, Francija/Velika Britanija/ZDA (2018), 104'
M Kulturni dom Slovenj Gradec I
Dvorana Rojstne hiše Huga Wolfa
WOLFOV KONCERTNI ABONMA IN IZVEN:
BOJAN GLAVINA – SLOVENSKE KLAVIRSKE MINIATURE
Bojan Glavina, skladatelj, pianist, klavirski pedagog, predavatelj in publicist, je na ljubljanski akademiji za glasbo diplomiral iz orgel (prof.
Hubert Bergant) in kompozicije (prof. Marko Mihevc). S skladanjem se
je začel ukvarjati iz hobija, notranje potrebe po poglabljanju v zvočne
domišljijske igre, mnogokrat pa je inspiracija za nastajanje skladbe nastala iz želje, da svojim učencem napiše nekaj, kar bi jim bilo »pisano
na kožo«, skladbo, s katero bi se hkrati zabavali, v njej uživali in napredovali pri klavirski igri.
Njegov skladateljski opus je izrazito bogat in raznovrsten (okrog 400
del). Med njimi je veliko nagrajenih na slovenskih in mednarodnih
natečajih za kompozicijo (Italija, Hrvaška, Bolgarija, ZDA), pri raznih
založbah pa je izšlo okoli petdeset njegovih samostojnih zbirk. Več
kot polovico svojega opusa je posvetil otrokom in mladini. Zaradi
neposrednosti glasbenega jezika, iskrenosti in zanimivosti glasbenih
idej, subtilnosti in občutljivosti za otrokov svet domišljije in čustev so
njegove skladbe dobro sprejete med mladostniki; tako je eden izmed
najbolj izvajanih slovenskih skladateljev, čigar kompozicije so se uvrstile kot obvezne na uglednih tekmovanjih (TEMSIG, Chopinov zlati
prstan, Tartinijevo tekmovanje).
M Kulturni dom Slovenj Gradec I
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MOLJČKOVA JOGA PRAVLJICA S SAŠO
M Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec 

SOBOTA
Andeški hram
DELAVNICA: POZDRAV IZ PREKMURJA
Tokrat se nam bodo pridružili rokodelci iz zadruge Pomelaj iz Prekmurja.
Predstavili se bodo s pletarstvom, ki je njihova vodilna dejavnost in ima
na Slovenskem dolgo zgodovino. Prikazano bo pletenje košare, sami pa
se bomo lahko preizkusili v pletenju preprostejših izdelkov iz ličja – izdelali kakšen cvet, lutko ali obešanko. Zadruga se bo predstavila tudi z
drugimi zanimivimi izdelki (pražena bučna semena, slane palčke, pletene košare iz šibja, cekarji iz ličja), možen bo tudi nakup. Za udeležbo na
delavnici so obvezne prijave na info@podjetniskicenter-sg.si ali ali 02 88
42 927. Prijave zbiramo do četrtka, 18. 1. 2018.
M Podjetniški center Koroške, Koroški pokrajinski muzej
Kulturni dom Slovenj Gradec
VAMPIRČEK (SINHRONIZIRANO)
The Little Vampire, animirana družinska pustolovščina, Nemčija (2017), 83’
M Kulturni dom Slovenj Gradec I
Kulturni dom Slovenj Gradec
MADAME
Madame, komična drama, Francija (2017), 91’
M Kulturni dom Slovenj Gradec I
Kulturni dom Slovenj Gradec
ZAMOLČANI DOKUMENTI
The Post, biografska zgodovinska drama, ZDA (2017)
M Kulturni dom Slovenj Gradec I
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SOBOTA
Kulturni dom Slovenj Gradec
I. SKLOP: ANIMIRANI FILMI ZA OTROKE OD 4+
Otvoritev filmskega festivala animiranega filma Zebra ter projekcija izbranih animiranih filmov za otroke od 4. leta dalje. Vstopnina 3,00 € –
ena vstopnica vključuje enega otroka in enega spremljevalca.
M Filmski festival animiranega filma Zebra I
Koroška galerija likovnih umetnosti
USTVARJALNICE
Otroci si bodo pod vodstvom kustosinje pedagoginje, Nine Popič, najprej ogledali aktualno razstavo, nato pa ustvarili vsak svoj unikaten izdelek. Ustvarjalnice so namenjene otrokom od 4. leta starosti do konca
osnovne šole. Cena ustvarjalnice: 1,5 €.
Prijave: 02 620 36 58 / nina.popic@glu-sg.si
M Koroška galerija likovnih umetnosti
Rojstna hiša Huga Wolfa
GLASBENA DELAVNICA: IGRAMO IN IGRAJMO SE
Glasbena delavnica bo izvedena v sodelovanju z Glasbeno šolo Slovenj
Gradec.
Škrat Notko je nagajiv in igriv glasbeni škratek, ki se rad igra – tako z
glasbo kot z igračami. Tudi tokrat nam bo zagotovo pripravil zabavno
glasbeno druženje, na katerem bomo spoznali različne glasbene instrumente in izvedeli marsikaj zanimivega.
Koroški pokrajinski muzej,
M Glasbena šola Slovenj Gradec
Kulturni dom Slovenj Gradec
II. SKLOP: ANIMIRANI FILMI ZA OTROKE OD 8+
Projekcija izbranih animiranih filmov za otroke od 8. leta dalje. Vstopnina
3,00 € – ena vstopnica vključuje enega otroka in enega spremljevalca.
M Filmski festival animiranega filma Zebra I
Kulturni dom Slovenj Gradec
GLEDALIŠKI ABONMA: POHUJŠANJE V DOLINI
ŠENTFLORJANSKI
Ogled v Cankarjevem domu v Ljubljani. Odhod avtobusov ob 16. uri s
parkirišča pri športni dvorani v Slovenj Gradcu.
OPOZORILO: abonenti morajo dvigniti vstopnice za Ljubljano s svojo
abonmajsko kartico v Kulturnem domu Slovenj Gradec najkasneje do
12. januarja 2018. Vstopnice lahko prevzamete na blagajni kulturnega
doma uro pred vsako predstavo in tajništvu v času uradnih ur. Telefon:
051 605 243.
M Kulturni dom Slovenj Gradec
Kulturni dom Slovenj Gradec
DELAVNICE ANIMACIJ OD 6. DO 18. LETA
Na festivalu se bomo razdelili v skupine glede na starost. Na voljo je 30
prostih mest. Spoznali bomo področje animiranega filma in osnove ter
tehnike animiranja. Naučili se bomo, kako tehnike animiranja uporabiti v
praksi, izdelali pa si bomo tudi preproste optične igrače. Vstopnina 4,00 €.
M Filmski festival animiranega filma Zebra I
Kulturni dom Slovenj Gradec
III. SKLOP: ANIMIRANI FILMI ZA MLADINO (15+) IN
ODRASLE
Zaključek filmskega festivala animiranega filma Zebra in projekcija izbranih animiranih filmov za mladino od 15. leta dalje ter odrasle. Po projekciji sledi razglasitev zmagovalcev in podelitev nagrad. Vstopnina 3,00 €.
M Filmski festival animiranega filma Zebra I

28.

NEDELJA

10 Kulturni dom Slovenj Gradec
00

1900

KINO MATINEJA: VAMPIRČEK (SINHRONIZIRANO)
The Little Vampire, animirana družinska pustolovščina, Nemčija (2017), 83’
M Kulturni dom Slovenj Gradec I
Kulturni dom Slovenj Gradec
ZAMOLČANI DOKUMENTI
The Post, biografska zgodovinska drama, ZDA (2017)
M Kulturni dom Slovenj Gradec I

29.

PONEDELJEK

15 MOCIS, Center za izobraževanje odraslih
30

DELAVNICA: ZDRAVO DELO V PISARNI
»Zdravo delo v pisarni« - Ohranjanje zdravja in gibljivost hrbtenice na
delovnem mestu
Na delavnici se boste naučili tehnik, ki vam bodo v pomoč, da se ne
bodo po urah sedenja v pisarni pojavili otrdel vrat, mravljinci in bolečine v hrbtenici. Z vami bo Ajda Hrastnik, fizioterapevtka. Cena delavnice:
10,00 evrov. Prijave zbiramo do zasedbe mest na telefon: 070 601 765 in
na elektronski naslov: janja.bartelj@mocis.si
M MOCIS, Center za izobraževanje odraslih
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1900 Kulturni dom Slovenj Gradec

30.

LABIRINT: ZATON
Maze Runner: The Death Cure, znanstvenofantastični film, ZDA (2018),
130’
M Kulturni dom Slovenj Gradec I

TOREK

16 Knjižnica Mislinja
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31.

MOLJČKOVA URICA Z DARJO
M Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec 
Dvorec Radlje
KOROŠKI MUZEJSKI VEČER
Koroški muzejski večer s predavanjem prof. Borisa Hajdinjaka: Slovenski
Judje in Romi v Auschwitzu.
27. januarja 2018 bo minilo 73 let od osvoboditve koncentracijskega
taborišča Auschwitz. V to je bilo poslanih 2.342 ljudi iz Slovenije in je
kraj smrti 1.331 izmed njih. Na predavanju bo predstavljena usoda okoli
350 Judov iz območja današnje Slovenije v Auschwitzu. Med njimi sta
bila tudi Norbert Friedfeld (*1896) in njegova hči Eva (*1931), ki sta pred
II. svetovno vojno živela v Vuzenici. Po še vedno nepopolnih podatkih je
preživelo samo okoli 35 slovenskih Judov, ki so bili v Auschwitzu.
M Koroški pokrajinski muzej
Kulturni dom Slovenj Gradec
FILM TEDNA: OBUPANA
In the Fade/Aus dem Nichts, kriminalna drama, Nemčija/Francija (2017),
106
M Kulturni dom Slovenj Gradec I

SREDA

Komunala obvešča

Zimska služba
Kaj in kako, ko ceste pobeli sneg?
Zimsko vzdrževanje je ena težjih nalog
vzdrževanja javnih cest. Formalno traja
zimsko obdobje od 15. novembra tekočega leta do 15. marca naslednjega leta.
V tem času se izvajajo vse aktivnosti
zimske službe: pripravljenost, dežurstvo,
zimski pregled cest, preventivno posipanje ter strojno in ročno posipanje oziroma odstranjevanje snega.
Prednostni razredi vzdrževanja cest v
zimskih razmerah so opredeljeni v Pravilniku o rednem vzdrževanju javnih
cest, ki določa sedem razredov: I. razred
– avtoceste in hitre ceste, ki morajo biti
prevozne 24 ur, II. razred – glavne ceste,
III. razred – regionalne ceste, IV. razred

– lokalne ceste, V. razred – javne poti,
VI. razred – parkirišča in VII. razred –
površine za pešce.
Ceste, ki jih vzdržuje Komunala,
spadajo v III. do VI. prednostni razred
regionalnih in lokalnih cest, javnih
poti, parkirišč in površin za pešce. Po
pravilniku morajo biti te prevozne od
5.00 oz. 7.00 do 20.00, v času sneženja
pa so dovoljeni zastoji do 2 ur, predvsem med 20.00 in 5.00 oz. 7.00 zjutraj.
Pogosto se pojavljajo vprašanja, tudi
polemike, o tem, kdaj je potrebno oz.
kdaj naj bi Komunala začela plužiti ceste. Pravilnik je jasen: prevoznost cest
od III. do VI. kategorije, kakršne vzdržuje Komunala, je zagotovljena, če višina snega na presega 15 cm in je promet

I3I I

mogoč z uporabo zimske opreme vozil.
Na odsekih cest z vzdolžnim naklonom
nad 10 % se šteje, da je prevoznost zagotovljena, tudi če je promet mogoč samo
z uporabo snežnih verig.
Za čim večjo odzivnost na potrebe
uporabnikov je na Komunali vseskozi
aktivna dežurna številka zimske službe
za MO SG: 031 809 080. Podjetje nudi
tudi storitev pluženja in posipanja cestišč na privatnih zemljiščih. V tem
primeru občane naprošajo, da pokličejo
881 20 20 (tajništvo), kjer jim bodo nudili vse potrebne informacije.
Kljub trudu, ki ga delavci Komunale
vlagajo v izvajanje zimske službe, da bi
čim prej zagotovili prevoznost cest in
prometno varnost, javno podjetje uporabnikom polaga na srce, da se v zimskih razmerah na pot odpravijo pravočasno, da imajo pri sebi vso potrebno
zimsko opremo ter da v času izrednih
razmer še enkrat presodijo o nujnosti
poti oziroma le-to prestavijo na primernejši čas. (AK)
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Obiščite spletno stran
Mestne občine Slovenj Gradec

www. slovenjgradec.si

Zgrabi priložnost!
Uresniči svojo poslovno idejo!

Najemi lokal v centru
mesta, ki praznuje
svoj 750. rojstni dan!
Slovenj Gradec čaka nate!
V centru Slovenj Gradca je na razpolago še nekaj
praznih lokalov, ki kličejo k uresničitvi tvoje poslovne ideje!
Za več informacij o praznih poslovnih prostorih v
centru Slovenj Gradca nas kontaktirajte po e-pošti:
mestni.management@slovenjgradec.si
ali telefonu: 02 881 21 21 (MO Slovenj Gradec).

Luč miru iz Betlehema

Toplo sporočilo plamena

P

red 31 leti je na avstrijski televiziji
ORF prvič gorel plamenček iz votline
Jezusovega rojstva, v pičlih nekaj letih pa
se je projekt s sporočilom miru nenadejano razširil po celotni zahodni in srednji
ter delu vzhodne Evrope. V Slovenijo
skavti Luč miru iz Betlehema z veseljem
prinašamo že 27 let.
Letošnje geslo je bilo pravzaprav vabilo
v dvojini: »Pustiva se vneti«. Ni ukaz in ni
prisila. Jaz sprejemam plamen in želim goreti, a bom neskončno srečnejši, če lahko
to narediva skupaj – zato te vabim, da se
pustiva vneti. Poslanica povzema pot Luči
od Betlehema do vsakega posameznika.
Pot, ki je nujna za smiselnost projekta. Ne
prinašamo namreč sveče, temveč širimo
plamen (točno tistega, ki je gorel v Betlehemu!), toplino, ljubezen, predvsem pa mir v
srca vseh ljudi, ki jih srečamo.
Skavti Koroške 1 smo tudi letos brezkompromisno sprejeli plamenček. Ponj

smo se sredi decembra v manjši skupini
odpravili na Dunaj in ga nato naslednji
dan s pomočjo dobrih ljudi in vseh ostalih skavtov, ki so čakajoč plamen bedeli
pozno v noč, delili med ljudi. Širjenje sporočila o miru smo nadaljevali skozi ves
predbožični teden, ko smo obiskali mnoge
ustanove v naši občini, predvsem pa smo
želeli razveseliti bolnike, ki so praznične
dni preživeli v bolnišnici, ter starejše v
slovenjgraškem domu starostnikov. Da bi
plamen miru obsijal vso dolino, smo ga že
tradicionalno ponesli tudi na Uršljo goro
in Kremžarjev vrh.
Vsako leto pa smo ob božiču vsi ljudje,
ki sprejmemo plamenček, tudi nagovorjeni, da po svojih zmožnostih še konkretneje razširimo sporočilo božiča. Z letošnjim
dobrodelnim namenom stopamo naproti
otroku in njegovemu prvemu družbenemu okolju – družini. Ta nudi zavetje ter
daje otroku prostor in okolje za celostno

rast. Zbrana sredstva iz vse Slovenije
bodo razdeljena med tri ustanove, ki s
svojim delovanjem pomagajo otrokom
(Misijonsko središče Slovenije, Zavod Živim in Drugi dom).
Skavti stega Koroška 1 v novem letu
prav vsem želimo obilo Lučkinih darov –
topline, ljubezni in miru. (PK)

30 let ustvarjanja Davorina Legnerja

Starotržane za božič navdušujejo domače jaslice
Slovenj Gradec

Naj vam bo
Novo leto
prijazno in naj
vam izpolni vaša
pričakovanja.

V

Starem trgu vsako leto za še lepše
decembrsko praznično vzdušje poskrbi Davorin Legner, letošnji dobitnik
posebnega priznanja Turističnega društva Slovenj Gradec za okrasitev ulice Ob
Suhodolnici. Že 30 let na dvorišču svoje
hiše skrbno postavlja velike jaslice. Prve
je naredil še kot otrok iz lego kock, ko pa
se je preselil v naselje ob Suhodolnici in
dobil prvega sina, je zopet izdelal štalico
in hišico. Vsako leto je jaslice širil, zato

SREČNO 2018!

Kolektiv JZ Spotur
Davorin Legner ob svojih jaslicah

jih zadnjih 5 let ustvarja zunaj, na bregu,
naslonjenem na delavnico. Razpotegnjene
so na skoraj 7 x 8 m površine, pokrite s
streho in osvetljene.
Spretne Davorinove roke jih sestavljajo celo leto. Najprej med nabiranjem gob
išče mah, uporabi namreč 12 vrst maha,
potem naredi ribnik, živi potoček in mlin
na njem. Doda hlevček, cerkev in druge
objekte, ki jih naredi iz lesa. Ker ga boli
hrbtenica, pastirčkov ne rezlja sam. »Vsa-

ko leto dodatno naredim iz lesa kakšno
hiško, ki se je spomnim iz mladosti. Z
mamo sva živela v Mislinji na eni kmetiji in spominjam se potoka in potk, spomine pa imam tudi z očetove kmetije v
Završah, ko sva s sestrično nosila vodo
kilometre daleč, ker včasih tam ni bilo ne
vode in ne elektrike,« pripoveduje Legner.
Pove še, da se Starotržani za božič vedno
zberejo pri njegovih jaslicah in tako bo
tudi letos. (AP)
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Mini karierni sejem Koroške 2018

Seznanjanje s potencialnimi delodajalci
G

riffin, d. o. o., v sodelovanju z Medarhivom, d. o. o, Zavodom Krokar, Mestno občino Slovenj Gradec,
Območno obrtno-podjetniško zbornico Slovenj Gradec in Zavodom Republike Slovenije za zaposlovanje vabi na
Mini karierni sejem Koroške 2018, ki
bo potekal 18. 1. 2018 od 10. do 14. ure
v prostorih Mladinskega kulturnega
centra (MKC) Slovenj Gradec. Sejem je
v prvi vrsti namenjen vsem posameznikom, ki bi se radi seznanili z potencialnimi delodajalci in možnostmi iskanih
zaposlitev ter se hkrati morda znebili
predsodkov do posameznih poklicev.

V sklopu kariernega sejma bodo potekali tako imenovani »karierni zmenki«, ki so odlična priložnost za spoznavanje in predstavitev kadrovnikom ter
povečanje možnosti za zaposlitev. Za
vse udeležence bo na voljo možnost
opraviti brezplačen psihometrični test
– test, ki ga delodajalci izvajajo v postopkih zaposlovanja in na katerem se
pokažejo osebnostne lastnosti in sposobnosti. Psihometrična testiranja se
vedno bolj uveljavljajo kot ena izmed
standardnih in zelo objektivnih orodij
za oceno posameznika, ki kadrovikom
pomagajo sprejeti najboljšo odločitev

za podjetje. Na voljo bo tudi Foto kotiček, kjer bo omogočeno brezplačno
portretno fotografiranje za življenjepis
in druge zaposlitvene dokumente.
Karierni sejem bo potekal v sklopu
projekta Socialna aktivacija, ki je sofinanciran s strani Evropske Unije iz
Evropskega socialnega sklada in Republike Slovenije. Projekt prav tako
podpira Slovenski regionalno razvojni
sklad. Vljudno vas vabimo, da se nam
pridružite, se seznanite s primeri dobre prakse na področju zaposlovanja
ter pomembno prispevate k iskanju
rešitev. (MT)

MKC: usposabljanje v Latviji

Novi knjigi pri Založbi Cerdonis
Dnevi belušev

IV

ladinski kulturni center Slovenj Gradec je na usposabljanje
v Latvijo poslal dve udeleženki, ki sta
se prijavili z željo sodelovati na delavnicah neformalnega izobraževanja,
pridobiti si nove izkušnje in nadgraditi znanje tujega jezika.
Devet dni v oktobru sta sodelovali
na treningu »Inclusion +EVS – make
it possible!« v Bernāti v organizaciji
Liepaja Jaunie Vanagi. Program je bil
sofinanciran s strani Evropske unije,
Erasmus+.
Cilj projekta je bil pridobiti metode, ki bi lahko prispevale k socialni
vključenosti, opisu programa Erasmus+, Evropski prostovoljski službi
(EVS), in seveda pridobljeno znanje
uporabiti v praksi.
»V devetih dneh smo pridobili
vpogled v postopek pisanja in prijave
EVS projekta, naučili smo se veliko
metod, ki nam lahko pomagajo pri
socialni vključenosti. Imamo jasnejšo sliko o vlogah in odgovornostih
udeležencev v programu EVS. Postavljeni smo bili v različne situacije,
ki so nas prisilile, da smo izstopili iz
naše cone udobja ter našli svoje me-

sto v skupini,« sta povedali udeleženki Denisa in Nina.
Udeleženci so med usposabljanjem poslušali zgodbe lokalnih
prostovoljcev, opravili so aktivnosti v štirih različnih izobraževalnih
ustanovah, obiskali društvo slepih
in slabovidnih v Liepaji ter se se-

Predstavitev polstenja

S

te že od nekdaj občudovali mehke
pisane izdelke, narejene iz polsti
oziroma filca? Tokrat dajemo priložnost, da se nam lahko pridružite in
spoznate to zanimivo in staro tehniko oblikovanja volne z ustvarjalko
Cecilijo Uranc.
Samo polstenje je zelo stara tehnika obdelovanja volne, ki izhaja iz
Centralne Azije, kjer so domovala

ŠARM
P R I M O Ž

znanili z latvijsko kulturo in tradicionalno hrano. Z dvema Slovenkama se je usposabljanja udeležilo še
24 udeležencev iz skupaj dvanajstih
držav: iz Turčije, Italije, Španije,
Portugalske, Grčije, s Češke, iz Litve, Latvije, s Hrvaške, iz Makedonije in Romunije. (AP)

nomadska ljudstva. Znanje je počasi prehajalo na območje današnje
Evrope. V 8. stol. postane središče
proizvodnje fine vole Španija z vzrejo
temu primernih ovac in svoj primat
drži vse do 18. stoletja. V 19. stol.
pričneta zanimanje ter proizvodnja
polsti upadati, v 20. stoletju pa jo z
uporabo znova obudijo umetniki. Na
slovenskem je bilo v preteklosti raz-

Prijave za svetovanje v Svetovalni pisarni ENSVET sprejemamo od ponedeljka do četrtka med 13. in 15. uro na telefonu:
02 881 21 10 (Vložišče MO Slovenj Gradec). V dogovorjenem
terminu vas v svetovalni pisarni pričakuje energetski svetovalec, s katerim se individualno pogovorite o želeni temi. Svetovalna pisarna ENSVET Slovenj Gradec se nahaja v večstanovanjski stavbi na Celjski cesti 21 (vhod s strani v kletno etažo),
2380 Slovenj Gradec.

vito predvsem klobučarstvo, ki pri
oblikovanju klobukov uporablja prav
polst, prav tako pa je bilo prisotno
tudi ročno oblikovanje polsti. Za polstenje lahko uporabimo večino vrst
živalske dlake.
Iz polsti lahko naredimo najrazličnejše izdelke – od oblačil in obuval, nakita, dekorativnih predmetov,
preprog, torbic, igrač, uporabljajo pa
jo menda še danes nomadska ljudstva v Mongoliji za pokrivanje jurt
– okroglih šotorov, v katerih živijo.
Pri ročnem polstenju lahko volno
oblikujemo na dva načina: z mokrim
polstenjem, pri katerem gre za mehansko obdelavo volne z vodo (oziroma z milnico), ali s suhim polstenjem, pri katerem za izdelavo polsti
uporabljamo igle.
Na tokratni rokodelski delavnici,
ki bo potekala v četrtek, 11. 1. 2018,
ob 17. uri v Rokodelskem centru Koroške, nam bo polstenje predstavila in
pokazala rokodelka Cecelija Uranc, ki
slovi po svojih čudovitih izdelkih iz
filca. Pod njenim vodstvom bomo iz
filca izdelali rožo, na katero bomo namestili še sponko in tako dobili mehko, naravno in unikatno broško. Ves
potreben material dobite na delavnici.
Zaradi omejenega števila mest
na delavnici so obvezne predhodne
prijave na e-naslovu: info@podjetniskicenter-sg.si ali po telefonu: 02 884
29 27. Prijave zbiramo do torka, 9. 1.
2018, oziroma do zapolnitve mest.
Vabita Rokodelski center Koroške ter
Koroški pokrajinski muzej. (N. Š.)

02 882 94 35

Vsak delovni dan
od 9. do 11. ure in
od 15. do 17. ure

D

M L A Č N I K

Primož Mlačnik
ŠARM

Š

arm je zbirka dvanajstih kratkih zgodb,
v katerih živijo individualisti, ki pričajo
o kolektivnih izkušnjah sodobnega Zahodnega sveta. Katalonski profesor prejme
darilo za patriotsko držo. Fant s podeželja,
ki se mu po žilah pretaka črna kri, je kaznovan. Brezposelni uradnik in rekreativna
boksarka nimata ničesar skupnega. V prisluhih voajerskega košarkarja se oglaša glas
Gorana Dragića. Nekateri umetniki črpajo
motive iz estetike Auschwitza in skatološke proze Petra Travna, drugi pa se
navdihujejo pri aferi Flisar. Dva zbegana in razočarana slovenska študenta
ne moreta najti svojega mesta na Zemlji. Ona je bolj pismena od Zorana Jankovića in Donalda Trumpa, on pa se sploh ne zaveda svoje (ne)nadarjenosti.
Profesor teologije odvrže svoja kulturna očala. Prodajalec rož, ki skrbi, da
ljubezen med Evropejci ne bi ugasnila, najde uteho v prepevanju. Breme in
blaženost se zgrinjata nad nas!

Na usposabljanju v Latviji
(foto Denisa, Nina)

Rokodelska delavnica

Dnevi
belušev

Peter Petrovič
DNEVI BELUŠEV

nevi belušev so prozno besedilo. V
delu, ki je pred nami, je P. Petrovič
razplastil čas in svet, kakor ju je prepoznal
kot člen poligona in politične dejavnosti
na Slovenskem v novi ekonomski tranzicijski in (za številne) že postranzicijski
stvarnosti. Dobro literarno delo odlikujejo zgodba, sporočilo in avtorjev slog.
Dnevi belušev so roman, ki ga (oziroma
kakršnega) še zmore in torej narekuje naš
čas, zakaj dnevi herojev so nepreklicno mimo.

Za boljšo socialno vključenost
M

Peter Petrovič

K
KS

KNJIGOVODSKORACUNOVODSKI
SERVIS
Jure Krajnc, s. p.

Srečno, lepih trenutkov polno in
poslovno uspešno

2018!

V januarju smo za vas pripravili
naslednjo ponudbo:
•

brezplačen tečaj slovenskega jezika za priseljence, ki ga sofinancira
Ministrstvo za notranje zadeve in Sklad za azil, migracije in vključevanje.

•

brezplačne programe za zaposlene nad 45 let:
- Izzivi podeželja (vsebine: zelenjadarstvo, uporaba zelišč in začimb,
urejanje dvorišč in vrtov …)
- Računalništvo (spletno učenje tujih jezikov, uporaba pametnih telefonov, excel, socialna omrežja, poslovni bonton, vizualna komunikacija …)

•

brezplačno informiranje in svetovanje ter vrednotenje znanja zaposlenih

Projekta, namenjena zaposlenim, sta sofinancirana s strani Evropskega
socialnega sklada in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.
Še več informacij o ostalih tekočih dogajanjih na MOCIS-u izveste na
spletni strani: www.mocis.si

Kolektiv MOCIS-a se vam zahvaljuje za izkazano zaupanje
in vam želi vse dobro v letu 2018.

TURIZEM

SGlasnik, januar 2018

Priznanja za lepo urejeno okolico

Vrača se cvetje starih sort

ocenjevanje urejenosti okolice Tatjana
Krejan Košan zapisala: »V centru mesta Slovenj Gradec ima družina Senica
- Popič urejen manjši vrt, ki je obdan s
sosednjimi objekti in na katerem imajo
urejen zelenjavni in okrasni del ter zelenico in teraso za druženje. Poleg večje
zelene površine trate so ostali elementi
za ureditev okolice les in kamen. Poenotena je tudi zasaditev z okrasnimi
rastlinami, tako po izboru rastlin kot
barvni usklajenosti. Je lep primer, kako
lahko na manjši površini uredimo prostor za vse potrebe družinskih članov
in hišnega ljubljenčka.«
Priznanje v kategoriji urejenost okolice kmetije sta dobila Anita in Tone
Lakovšek iz Starega trga, v kategoriji
ocvetličenost okolice doma Sonja in
Bojan Kotnik iz Podgorja, v kategoriji
urejenost okolice pomožnih objektov
pa Marija Vrečar z Legenske ceste.
Posebno priznanje, in sicer za okrasitev ulice Ob Suhodolnici, je prejel
Davorin Legner s svojimi ročno izdelanimi jaslicami.
Letošnja novost je bila podelitev
brezove metle za leto 2017, prejele so
jo Mestna občina Slovenj Gradec in
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izvajalske službe za slabo vzdrževanje
predvsem leve brežine Suhodolnice
ob v letu 2014 zgrajeni pešpoti. »Omenjena pešpot je zelo obiskana s strani
mimoidočih sprehajalcev, njen rob na
brežini Suhodolnice pa vsako leto bolj
zaraščen s pleveli, saj je vzdrževanje
med vegetacijo preredko in nenatančno. S tem pozivom pozivamo Mestno
občino Slovenj Gradec in njene izvajalske službe za vzdrževanje, da na tem
območju spremenijo svoj način dela, ki
bo prinesel lepši izgled in zadovoljstvo
mimoidočih,« so povedali v komisiji.
Ta ugotavlja tudi, da se v naši okolici
zanesljivo prepoznata dva trenda. »En
trend je ta, da je marsikaj modernejše,
da balkoni na novih hišah kar izginjajo, zato balkonskih ocvetličenj ni več
toliko, kar pa pravzaprav tudi ni tako
slabo. Po drugi strani pa se pojavljajo
rastline, ki se gojijo po starinsko (da ne
rečem avtohtono, kot rečemo agronomi). Pojavljajo se namreč take rastline, ki so jih nekoč že gojili in imajo ne
samo barvno kakovost, ampak predvsem to, da dišijo. Te se vračajo,« je še
pojasnila Tatjana Krejan Košan.
Ajda Prislan

Prejemniki priznanj Turističnega društva Slovenj Gradec za lepo urejeno okolico

P

rejemnik plakete Turističnega društva Slovenj
Gradec, najvišjega priznanja za lepo
urejeno okolico, ki ga podeljuje Turistično društvo, je letos prejelo Kulturno društvo Stari trg za lepo urejeno zunanjost in okolico kulturnega
doma v Starem trgu. Za slab odnos
do urejanja okolja so brezovo metlo
prejele Mestna občina Slovenj Gradec
in izvajalske službe za vzdrževanje
obrežja Suhodolnice, zato jih iz Turističnega društva pozivajo, naj na tem
območju spremenijo svoj način dela.
Kulturno društvo Stari trg že 115 let
povezuje prebivalce Starega trga in širšega Slovenj Gradca z organiziranjem
različnih kulturnih prireditev, kot so
gledališke predstave, koncerti, razstave
in prireditve raznih društev ter lokalne
skupnosti. Za kulturni dom, kjer ima

društvo svoj sedež, skrbi hišnik Franjo,
na okenskih policah stavbe se v toplih
letnih časih bohotijo cvetlice, k dobremu splošnemu vtisu urejenosti pa
prispevajo tudi redno pokošena travna površina vrta v neposredni bližini,
urejene gredice ter dobro oskrbovane
rastline. Vrt je tudi zelo primeren prireditveni prostor za različne prireditve,
ki se tam občasno izvajajo. Predsednica KD Stari trg Petra Popič je v imenu
društva izrazila veselje: »Počaščeni
smo, ker so ljudje opazili našo urejeno
okolico in da se hišnik Franc Hohnec
vsakodnevno trudi, skrbi za rože, jih
sam nakupi, pripravi in zaliva. Ponosni
smo na lepe rože na oknih. Na žalost
pa skozi okna piha, zato bi izkoristila to
priložnost, če se najde kak sponzor, da
bi nam pomagal nabaviti nova.«
Poleg glavnega odličja je bilo podeljenih še 7 priznanj za lepo urejeno

Turistično društvo Slovenj Gradec

V letu 2018 praznujejo
90. obletnico
V

Turističnem društvu Slovenj
Gradec so bili tudi v letošnjem
letu zelo aktivni. Pripravili so
očiščevalne akcije, kjer so se izkazali predvsem mladi, pa tudi prostovoljci izven društva, šli so na
nekaj pohodov in postorili še kaj.
Ponovno zanimiv je tudi njihov
koledar za leto 2018.
V slovenjgraškem turističnem društvu so tudi letos nadaljevali z urejanjem in vzdrževanjem pohodniških
poti (nekatere so s fitnesi v naravi),

Motiv s koledarja 2018

kar je pomembno za turizem v Slovenj Gradcu, pohodništvo in dvig
kakovosti življenja vseh občanov.
Trudijo se tudi za razvoj primestnih
gozdov Dobrave.
Po besedah Petra Cesarja, spomladi ponovno izvoljenega za predsednika društva, jim zaradi dolgega
postopka v razpisu LAS letos ni uspelo pridobiti sredstev za postavitev in
ureditev poti z naslovom Povežimo
Mislinjsko dolino, ki bi potekala iz
Slovenj Gradca po hribovju do Mislinje in Doliča. Ob njej bi uredili

okolico. V kategoriji urejenost okolice
stanovanjske hiše so priznanje prejeli:
Cita Burnik, Zidanškova ulica, Lili Slavič in Dušan Pogorevčnik, Prečna ulica, ter Olga Pogorevčnik in Ivo Holc,
Stari trg. Priznanje v tej kategoriji je
dobila tudi Urška Senica z Meškove
ulice, za katero je vodja komisije za

Lepo urejen kulturni dom v Starem trgu
letos avgusta
(foto Tomo Jeseničnik)

tudi nekaj manjših fitnesov v naravi.
Vseeno pa bodo z delom, potrebnim
za vzpostavitev te poti, nadaljevali v
letu 2018.
Naslednje leto bo društvo praznovalo visok jubilej, 90 let svojega uspešnega delovanja. Zato so ponovno
pripravili koledar s starimi fotografijami, tokrat, za leto 2018, z zgodbo o
razvoju turizma v Mislinjski dolini v
zadnjih devetdesetih letih. Že v preteklosti so planinske postojanke Uršlja
gora, Kremžarjev vrh, Pungart (sedanje Kope) pomembno prispevale k razvoju turizma in pohodništva, zato so
v koledar med drugimi vključili tudi
njihove fotografije.
Prvi koledar Turističnega društva
Slovenj Gradec je pri Slovenjgradčanih vzbudil veliko zanimanje. Novega,
za 2018, je za simbolično ceno mogoče
dobiti v Turistični pisarni na Glavnem
trgu ali pri članih društva. (AP)

Lepo urejen vrt družine Senica - Popič na Meškovi ulici v Slovenj Gradcu
(foto Tina Jeseničnik)

Rokodelski center Koroške

Gostujoča pletarska delavnica

R

okodelski center Koroške je v
letu 2017 pričel z različnimi
aktivnostmi v svojih prostorih v
Andeškem hramu, s katerimi želijo
promovirati rokodelce ter izginjajoča in nova znanja ter spretnosti
prenesti vsem, ki si tega želijo. Prav
tako se povezujejo z javnimi zavodi
in društvi ter na ta način širijo svojo mrežo obiskovalcev, obenem pa
s tem vsi bogatijo svoje dejavnosti,
ki jih pripravljajo v najboljši nameri
pripraviti programe, ki bodo pritegnili čim širši krog ljudi.
K bogatemu naboru domačih
rokodelcev, ki se mesečno že predstavljajo na delavnicah in tečajih, se
z novim letom pridružujejo tudi gostujoči rokodelski centri ter zadruge,
katerih namen je prav tako širjenje
rokodelskih znanj. Prvi se nam bodo
pridružili rokodelci iz Prekmurja, in
sicer zadruga Pomelaj iz Velike Polane, ki med drugim izvaja tudi izobraževanje za nacionalno poklicno
kvalifikacijo pletar/pletarka. Poleg
tega združujejo najrazličnejše rokodelce s tega področja ter prodajajo
njihove izdelke, organizirajo delavnice, usposabljanja in izobraževanja,
razvijajo nove produkte in programe
podeželja, v letu 2009 pa so postali
tudi zaposlitveni center z namenom
socialne ter zaposlitvene integracije
invalidnih oseb.
V Rokodelskem centru Koroške
se bodo tokrat predstavili s pletarstvom, ki je njihova vodilna dejavnost. Pletarstvo ima na Slovenskem
dolgo zgodovino, ukvarja pa se z
izdelovanjem predmetov iz slame,
koruznega ličja, različnega šibja
(leska, kostanj, vrba, smreka …) s
pletenjem, zvijanjem in zatikanjem.

Razvilo se je v dve smeri – v domačo dejavnost ter obrt, v 19. stoletju
pa se na Slovenskem pojavijo tudi
pletarske šole in tečaji. Pletarstvo je
bila na Slovenskem pogosta obrt, ki
je bila prisotna v vseh pokrajinah.
Na tokratni delavnici bo prikazano pletenje košare iz ličja, sami
pa se bomo nato pod vodstvom
pletarja preizkusili v pletenju preprostejših izdelkov iz tega materiala
(izdelali kakšen cvet, lutko ali obešanko). Zadruga se bo predstavila
tudi z drugimi izdelki, ki jih pri njih
pripravljajo in izdelujejo (pražena
bučna semena, slane palčke, pletene
košare iz šibja, cekarji iz ličja), mogoč bo tudi nakup.
Vabljeni vsi, ki vas zanimajo njihovi izdelki ter se želite preizkusiti
v izdelovanju iz ličja, lahko pa pridete tudi samo pogledat in poklepetate z našimi gosti. (NŠ)
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Otroška atletika v
Slovenj Gradcu

D

ecember je mesec druženja in
prijateljstva, zato smo se na
poseben način družili tudi člani
Atletskega kluba Slovenj Gradec.
Otroke, ki obiskujejo enake programe na različnih lokacijah v Slovenj
Gradcu in okolici, smo združili na
dveh skupnih vadbah in staršem
predstavili, kako potekajo treningi
za različne starostne skupine vadečih. Ker je srečanje potekalo izven
rednih terminov, se ga žal niso mogli udeležiti vsi.
Atleti, ki obiskujejo program
Atletske šole na Prvi in Drugi OŠ
Slovenj Gradec ter OŠ Šmartno pod
mentorstvom Andraža Nabernika,
prof. športa, ter Tadeja Grilca, vaditelja atletike, so se na skupnem treningu
5. 12. testirali v skoku v daljino, tro-

skoku, šprintu in hitrostnem poligona. 7. 12. pa so bili v ospredju mlajši,
ki obiskujejo program Atletike brez
meja oz. Otroške atletike na šolah v
Slovenj Gradcu, Pamečah, Mislinji in
Šmartnem. Otroci so se najprej ogreli
z gimnastičnimi vajami, sledila je obvezna šola teka, osrednji del pa je bil
vezan na elemente programa IAAF
Kids' Athletics. Atleti so se na šestih
postajah urili v metih, šprintu, skoku
v daljino, koordinaciji in teku čez in z
ovirami. Za konec so se preizkusili še
v kratkem šprintu na 40 m.
Kot vedno so se nam tudi tokrat
na obeh skupnih srečanjih pridružili
atleti iz Koroškega atletskega kluba,
s katerimi se radi družimo tako na
trening kot tudi tekmovanjih in pripravah. (MV)
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Rokometni klub Slovenj Gradec 2011

Na dobri poti za uvrstitev
med prvoligaše

(foto Primafoto)

R

V fotoobjektiv smo ujeli tudi najmlajše in najbolj razigrane atlete, ki pod mentorstvom
vaditeljic Martine Lamut in Irene Kuperti zelo zavzeto in navdušeno telovadijo ob ponedeljkih v programu Mala šola atletike.

ATLETSKI KLUB SLOVENJ GRADEC
Strnadova ulica 9
2380 SLOVENJ GRADEC
http://www.atletskiklub-sg.si

Odlični nastopi
atletov v Bratislavi

A

tletska tekmovanja so se že preselila v dvorano, kjer svojo pripravljenost že preizkušajo tudi slovenjgraški atleti. Na mednarodnem
atletskem mitingu mladih, ki je potekal 16. 12. v Bratislavi, so osvojili že
prve medalje in, kar je pomembneje,
izboljšali osebne rekorde.
Jaka Pogorevc (1000 m) in Zala
Sekavčnik (1000 m) ter Lana Verhovnik (krogla) so z osebnimi rekordi v kategoriji mladincev in mladink

osvojili prva mesta. Zala Hovnik
in Vita Vovk sta v sprintu na 60 m
s svojima najboljšima osebnima rezultatoma osvojili 2. in 3. mesto.
Zelo dobro so v teku na 300 m nastopile Veronika Pisnik, Vita Vovk,
Zala Hovnik in Neža Križovnik Jelen. Med pionirji pa sta svoj krstni
nastop v dvorani z odliko opravila
Aleksej Klemenčič in Urban Prošt,
ki sta prav tako izboljšala svoja osebna rekorda. (MV)

1. mesto: JAKA POGOREVC (1000 m; 2:33,90 – OR v dvorani)
1. mesto: ZALA SEKAVČNIK (1000 m; 3:00,95 – OR)
1. mesto: LANA VERHOVNIK (suvanje krogle; 12,81 m – OR)
2. mesto: ZALA HOVNIK (60 m; 7,99 – OR)
2. mesto: VITA VOVK (300 m; 43,17 – OR)
3. mesto: VITA VOVK (60 m; 8,06 – OR)
3. mesto: ZALA HOVNIK (300 m; 43,67 – OR)
14. mesto: NEŽA KRIŽOVNIK JELEN (300 m; 46,77 – OR)
2. mesto: VERONIKA PISNIK (300 m; 43,60)
4. mesto: ALEKSEJ KLEMENČIČ (1000 m; 2:56,05 – OR)
6. mesto: URBAN PROŠT (1000 m; 3:06,36 – OR)

povprečno šestimi zadetki razlike.
Premagali so tudi vodilno ekipo Sviša,
za katero je bil to tudi edini jesenski
poraz. Navdušili so predvsem z zelo
trdno obrambo, za katero je stal zelo
zanesljiv vratar Nebojša Bojić. Na domačih tekmah so tako prejemali povprečno le 22 zadetkov, kar je z naskokom najmanj med vsemi štirinajstimi
ekipami v 1. B ligi. Tudi sicer pa je njihova obramba najtrdnejša.
V gosteh pa je igra ježkov žal povsem drugačna. Veliko več prejetih zadetkov, padci v zadnjem delu srečanja,
neprepričljivi vratarji. Na gostovanjih
so tako v šestih poskusih uspeli zmagati le enkrat, ob tem pa so trikrat
remizirali in doživeli dva poraza. Če
bodo v nadaljevanju sezone predstave
iz domačega parketa uspeli ponoviti
tudi v gosteh, imajo vse možnosti, da
zasedejo sam vrh 1. B-ligaške lestvice.
To pa bi bil za mlado ekipo, ki je pred
začetkom letošnje sezone doživela veliko sprememb, zelo lep dosežek.
Veseli tudi dejstvo, da vedno več
priložnosti za igro dobivajo mladi domači igralci, za katere je 1. B- ligaško
tekmovanje odličen teren, kjer lah-

ko pridobivajo dragocene izkušnje v
članski konkurenci. V slovenjgraškem
klubu so že večkrat poudarili, da si v
prihodnosti želijo postati stabilen prvoligaš z ekipo, sestavljeno pretežno iz
igralcev domače rokometne šole. In
kaljenje mladih upov v 1. B ligi je prvi
korak k uresničitvi tega cilja. Da se v
slovenjgraški rokometni šoli dela zelo
dobro, dokazujejo rezultati mlajših
selekcij in pa tudi dejstvo, da prav vsi
igralci, ki dobijo priložnost v članski
ekipi, to zelo dobro izkoristijo.
Slovenjgraški ljubitelji rokometa
zato že zagotovo nestrpno pričakujejo 3. februar, ko se bo nadaljevalo
tekmovanje v 1. B ligi. Do takrat bodo
lahko uživali v predstavah slovenske
moške reprezentance, ki bo nastopila
na januarskem evropskem prvenstvu
na Hrvaškem. Tam bo kot pomočnik
selektorja dejaven tudi Uroš Šerbec.
Igralce pa čaka naporen januar, saj
bodo pod vodstvom trenerja za fizično pripravo Andraža Nabernika
postavljali temelje za uspešen spomladanski del sezone.
Matej Nabernik

Športno društvo Legen

v malem nogometu organiziramo kot
dobrodelni. Na turnirju je sodelovalo 8 ekip iz Slovenj Gradca in okolice,
mnoga društva, ki niso imela ekipe, pa
so prispevala prostovoljni prispevek za
Jakija. S ponosom lahko povemo, da
smo zbrali 3.931 €, ki smo mu jih predali naslednji dan. Ob tej priložnosti
se še enkrat zahvaljujemo vsem, ki so
kakorkoli prispevali, da smo zbrali ta
znesek in na ta način pomagali Jakiju.
Matjaž Smonkar,
predsednik ŠD Legen

okometašem Slovenj Gradca zelo dobro kaže v boju za
uvrstitev med prvoligaše. Moštva v 1.
B državni rokometni ligi so namreč
odigrala polovico prvenstvenih bojev, Slovenjgradčani pa so po 12 odigranih krogih zasedali četrto mesto
s sedemnajstimi osvojenimi točkami
– štiri točke za vodilno ekipo Sviša iz
Ivančne Gorice in le točko za Škofljico
ter Dol TKI Hrastnikom. Te štiri ekipe
so si pred zasledovalci priigrale že kar
lepo prednost, saj peto uvrščeno Krško
za ježki zaostaja že pet točk.
Kot kaže po jesenskem delu 1. B-ligaškega prvenstva, se bodo štiri
ekipe borile za uvrstitev v 1. NLB ligo,
kamor vodita prvi dve mesti. To pa je
tudi cilj, ki so si ga trener Uroš Šerbec
in njegovi varovanci postavili pred začetkom sezone. Zaenkrat so torej na
dobri poti, za še boljše izhodišče pred
spomladanskim delom prvenstva pa
bi morali izboljšati predvsem svojo
igro na gostovanjih.
V domači dvorani so bili Slovenjgradčani namreč zelo prepričljivi.
Zmagali so na vseh šestih tekmah,
svoje nasprotnike pa premagovali s

Š

portno društvo Legen je bilo ustanovljeno leta 2004. Do danes se je
na občinskem zemljišču pri mizarstvu Moric v sodelovanju z Mestno
občino Slovenj Gradec zgradil športni center, ki zajema igrišče za mali
nogomet in košarko z asfaltno podlago, igrišče za odbojko na mivki in
balinišče. Pridobitev v letošnjem letu

pa so otroška igrala, ki jih otroci z
veseljem uporabljajo. Center je opremljen s sanitarijami, tekočo vodo in
je v celoti razsvetljen, tako da je igranje mogoče tudi v večernem času.
Športno društvo Legen je poleti
organiziralo dobrodelni turnir za Jakija. Jaki Šurc je član našega društva,
zato smo se odločili, da letošnji turnir

ML ADI
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Dan evropskega mladinskega parlamenta

li ljudje, ki propagirajo EU kot nekaj
močnega in predvsem koristnega za
našo državo in posledično tudi občino. Del tega je viden v evropskem
financiranju raznih estetskih morda
bolj dodatkov kot popravkov, ki pa
so za nas, ki dejansko tu živimo, tu
ustvarjamo in si tu praktično gradimo naše življenje, nekoliko nebistveni. EU si pač enostavno želi lepo zunanjo podobo, s čimer pa do zdrave
mere ni popolnoma nič narobe. Je
pa tudi res, da EU podpira številne
izobraževalne projekte. Tu imamo
Erasmus+, ki je močno povezan tudi
z našim šolskim centrom. To pa je
precej nepreizkušena tehnika zbliževanja članic. Ker k točno temu se EU
nagiba, k čim bolj povezani in enotni
Evropi. Smo pa končno dojeli, da je
vlaganje v mlade lahko tudi koristno,
in zdi se mi, da je ravno ta preskok
v mentaliteti eden ključnih momentov v Evropi. In prav zato je Evropo
zadel pojav, imenovan evroskepticizem. Vlaga se v stvari, v katere se
prej ni, zanaša na ljudi, kateri so bili
pred tem potisnjeni v kot, in daje v
ospredje projekte, kateri so tvegani.
EU je bila Meka za še ne pridružene države. Obljubljena dežela, ki je
dajala občutek enotnosti, miru, lojalnosti in predvsem varnosti. Na prelomu stoletja je bila varnost poglaviten razlog ob iskanju zaveznikov in
EU je to več kot očitno lahko zagotavljala. 23. junija 2016 pa je bilo jasno,
da je šlo nekaj hudo narobe. Britanci
so se z minimalno večino odločili, da
izstopijo iz EU in to je bil za vse nas
hud udarec. In lastnosti, ki so prej
predstavljale Evropo v vsej svoji veličini, so bile pod vprašajem. Že pred
Brexitom (ime za izstop VB iz EU) so
obstajali skeptiki, ki so precej propagirali in izpostavljali slabe lastnosti
EU. Plod Brexita pa je postalo vedno
večje število evroskeptikov. Ti niso
obstajali do izstopa Velike Britanije,
vendar zdaj imajo zelo dober argument za svoje nasprotovanje. In to je,

če želi izstopiti država, ki je tako gospodarsko in ekonomsko močna, ki
je že od nekdaj ena glavnih političnih
sil v Evropi, potemtakem pa stvari ne
morejo biti tako lepe in rožnate, kot
so vseskozi prikazane.
Vendar večina poglavitnih razlogov za Brexit ni povezanih z varnostjo ali pa problemi o miru, marveč
jih večina izvira z ekonomskega področja. So se pa ustvarile skupine, ki
so evroskepticizmu dale popolnoma
novo luč. Seveda obstajajo ljudje, ki
podpirajo Brexit, preberejo prave razloge in se s tem strinjajo. Obstajajo
pa tudi ljudje oz. skupine ljudi, ki govorijo proti EU iz čisto napačnih oz.
drugačnih razlogov kot pa britanska
vlada. Morda je to le sledenje nekemu
namišljenemu trendu, ki ga oni vidijo
v evroskepticizmu. Morda pa je to za
njih le varovalo, s katerim bodo brez
slabe vesti skočili iz te Evroladje, če le-ta trešči v ledeno goro. Zdi se mi, da
postaja evroskepticizem prava politična smer. Ne glede na katero stran se
pomaknemo na političnem kompasu,
levo ali desno, na obeh polih je zaznati vedno več evroskepse. Tudi ne glede
na obrate in premike na volitvah je po
vsej celini zaznati evroskepso.
V članicah, kjer se krepi skrajna
desnica, pa je mogoče zaznati tudi, kot
pravijo nekateri, evrofobijo. Vendar
se meni zdi ta oznaka vseeno nekako
premočna in prehuda za stanje zdaj.
Ne moremo pa zanikati, da je stara
celina vse večji prostor zdrah in nestrinjanj. EU pa je zdaj dala malo vtisa, da postaja brez hrbtenice. S tem pa
ciljam predvsem na zdajšnje dogajanje
v Nemčiji, kjer prej dva največja rivala,
Martin Schulz in Angela Merkel, ki sta
svojo rivalstvo in nestrinjanje z drug
drugim kazala v javnosti in to uporabljala kot svojo propagando, zdaj razmišljata o skupni koaliciji. Ob tem pa
nekateri Evropejci mislijo, da EU postaja zveza, ki bo temeljila na slabem
kompromisu. In ta je, da si za svoj
obstoj na oblasti pripravljen opustiti
stvari, katere si dolga leta zagovarjal in
se zanje boril. Sistem je pač doletel lažji prehlad in ko se to zgodi, mu je treba
dati predvsem podporo, vdanost in
našo željo po ozdravitvi. Upam samo,
da ta pojav ne bo prečkal reke Stiks in
povzročil resne krize sistema.
Žan Logar

ben potek šolske ure, kako so otroci
med seboj sodelovali, ozaveščali svojo
medsebojno nestrpnost med delom,
odkrivali prikrito nestrpnost, kako so
mogoče koga izključili ali ignorirali.
V osmem razredu pa so govorili predvsem o tem, kako naj bi bili strpni do
drugih ras. Projekt je padel na plodna
tla, ugotavlja Iva Kovač.
»Strpnost je, da ne izločimo koga
iz skupine, da smo prijazni drug do
drugega. Prikrita nestrpnost je, ko
rečeš nekomu, da zelo lepo sestavlja
kocke, potem, ko greš stran, pa si
misliš, kako grdo sestavlja. Prikrita
nestrpnost je tudi to, da nekomu rečeš, kako zelo lep je, v resnici pa si
misliš, kako je grd. Nestrpnost je to,
da se iz nekoga norčujemo. Preden
kaj rečeš o drugem, najprej pomisli,
kaj ti sam delaš,« so bile zgovorne
učenke 2. razreda iz Šmartna. Eden
od sodelujočih osmošolcev je o pomenu strpnosti dodal: »Otrokom,
ki imajo težave v šoli, ne govorimo,

kako so slabi, kako jih nimamo radi,
ampak jim pomagamo, jih poskušamo razumeti.«
Učenka 6. razreda Prve osnovne
šole Slovenj Gradec je spoznala, da se
sošolci med sabo mnogokrat opravljajo, šimfajo in zbadajo: »Jaz sem se naučila, da je bolje, če si prijatelj z vsemi.
Potem se tudi razumeš z vsemi, ker je
tako pri delu in v življenju veliko lažje.
Upam, da ne bo več kakšnih zgodb oz.
dejanj, kjer se izločajo različni ljudje!«
Otroci, ki so sodelovali v tem projektu, zelo radi gledajo pravljico z Vilo
Ekseno, ki se vedno znajde v kakšni
nestrpni situaciji, a jo strpno reši in
zaplet popelje v srečen konec. Tudi
sami se posledično dosti bolj zazirajo vase in razmišljajo o tem, kako so
sami pripomogli k nestrpnosti. Na
aktualne teme, kot so ignoriranje, izključevanje, odklanjanje, cinizem in
tihi prezir, so naredili tudi izdelke, ki
jih razstavljajo. Za podlago izvedbe
projekta so učitelji uporabljali Unescovo deklaracijo o načelih strpnosti iz
leta 1995, ki so jo v letu 2015 prevedli
v centru Eksena in ki med drugim
poudarja tudi, da strpnost ni popustljivost, prijaznost ali prizanesljivost.
Strpnost je predvsem aktiven odnos,
ki ga spodbuja priznavanje univerzalnih človekovih pravic in temeljnih
svoboščin drugih.
»To se nam zdi zelo pomembna
tema, prav gotovo se bomo projektu
priključili tudi naslednje šolsko leto.
Želimo si tudi, da bi se v prihodnje
projektu priključile vse slovenske
šole,« še dodaja Mihaela Hozjan.
Častni pokrovitelj projekta Mednarodni dan strpnosti – dan za strpnost
in prijateljstvo je dr. Milan Brglez,
predsednik Državnega zbora RS.
Ajda Prislan

Mladi o aktualnem evroskepticizmu
argumentiranja stvari, v katere verjameš. Zaradi tega sva se z mojim kolegom Mateuszem Wizo odločila, da to
pripeljeva še k nam.
Udeleženci so se razdelili v tri odbore. V Odboru za ustavne zadeve
(AFCO) so razpravljali o zdaj aktualnem evroskepticizmu, o procesu
izstopanja Velike Britanije (VB) iz
Evropske unije (EU), kako lahko EU
prepreči, da bi se še druge evropske
države odločile za podoben korak kot
VB. Odbor za varnost in obrambo
(SEDE) je v obzir vzel številne, vse
pogostejše in ponavljajoče se teroristične napade po Evropi, ki pa jih prej,
vsaj v takšni obsežnosti, praktično ni
bilo. Razpravljali so o vzroku in povodu za takšno dogajanje in kakšne
nadaljnje ukrepe lahko EU sprejme,
da bo ohranila svoje prebivalce varne. V Odboru za industrijo, raziskave in energetiko pa so se dotaknili
predvsem okoljevarstvenega vprašanja, kako lahko EU izboljša ukrepe
s tega področja in katere morebitne
nove lahko uvede, saj je ekoloških nevarnosti vse več, neobnovljivih virov
hitro zmanjkuje, tu pa je še zloglasen
izstop ZDA iz Pariškega sporazuma.

N

a Gimnaziji Slovenj
Gradec je 9. decembra potekal Dan Evropskega mladinskega parlamenta (EYP). EYP je
neke vrste izobraževalna organizacija, ki združuje mlade, stare predvsem med 15 in 22 let, iz celotne
Evrope, da razpravljamo o aktualni
tematiki parlamentarne atmosfere.
EYP je prisoten v 40 evropskih državah in vsako leto organizira več
kot 600 sej po različnih evropskih
mestih. Mreža EYP-ja pa v celoti
organizira več kot 1500 dogodkov
letno, ki vključujejo čez 35.000
udeležencev.

Kot članu EYP se mi je zdela ideja
prikaza dela organizacije še v naši regiji odlična ideja, saj sem zaskrbljen
glede problemov, ki pestijo ero, v kateri živimo. Živimo pa tudi v družbi,
v kateri ljudje niso seznanjeni s tem,
kaj se dogaja v politični sferi, in so
zlahka zavedeni s strani nekaterih
pristranskih medijev. Zavedam se
tudi, kako pomembno je vzgajanje
mladih, ki bodo v pravi meri kritični
do sistema, v katerem živijo, in bodo
znali sprejemati pravilne odločitve.
Prav v take situacije pa te postavi EYP
seja, kjer se srečaš z ljudmi, ki o neki
tematiki razmišljajo povsem drugače
kot ti in s tem se naučiš prepričljivega

Kot prebivalec srednje majhne občine v eni izmed že dokaj dobro zasidranih držav v EU pa sem do le-te
nekritično naklonjen. Vpliv EU v občinah, kot je Slovenj Gradec, za nas
občane ni viden, kot bi si morda žele-

Strpnost je brezčasno univerzalno načelo

Otroci so razkrivali nestrpnost
M

ed devetdesetimi slovenskimi šolami, ki so se vključile
v Mednarodni dan strpnosti – dan
za strpnost in prijateljstvo, projekt
Izobraževalnega centra Eksena, sta
tudi Osnovna šola Šmartno pri Slovenj Gradcu in Prva osnovna šola
Slovenj Gradec. Letos je bil osnovni
namen projekta ozavestiti učence,
kaj je prikrita nestrpnost (predvsem ignoriranje in izključevanje)
in kakšne posledice ima.

»Ko smo se začeli pogovarjati o izločanju in ignoriranju, je imel skoraj
vsak učenec svojo zanj zelo bolečo
zgodbo o tem, kako je bil nekoč izločen s strani sovrstnikov, prijateljev,
sošolcev. Tudi največji frajerji imajo
takšne boleče izkušnje. Odkrito so
priznali tudi, kdaj so ali pa še vedno
tudi sami izločajo svoje sovrstnike,« je
povedala Mihaela Hozjan, vodja Ekseninega projekta o strpnosti na Prvi
OŠ Slovenj Gradec.

Po besedah Ive Kovač Fijavž, koordinatorice istega projekta na OŠ Šmartno pri Slovenj Gradcu, so na delavnicah sledili načelom Bele knjige o
vzgoji in izobraževanju, med njimi
sta sprejemanje in razumevanje različnosti. Učencem so dali priložnost,
da lahko skozi lastno izražanje še bolj
spoznajo pomen strpnosti, spodbujali so jih, da se zavedajo pomena in
da razmišljajo, kaj prinaša nestrpnost.
Še bolj kot sam izdelek je bil pomem-

Otroci 2. a razreda OŠ Šmartno pri Slovenj Gradcu z učiteljico Ivo Kovač in ravnateljem Zdravkom Jamnikarjem
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Fotoreportaža

Mednarodna razstava Vojna

V

decembru odprta razstava Vojna v Koroški galeriji
likovnih umetnosti v Slovenj Gradcu združuje in
sooča dela mednarodno priznanih avtorjev, v katerih se na različne načine odražajo vojna in travmatske posledice vojnih spopadov. V središču razstave pod kuratorstvom Marka Košana je
prikazanih 86 grafičnih del znamenitega nemškega ekspresionističnega mojstra Otta Dixa z naslovom Der Krieg (Vojna). Razstava predstavlja rdečo nit galerijskega programa, ki poteka že 60.
leto in je bil v preteklih desetletjih z mednarodnimi razstavami
pod pokroviteljstvom OZN posvečen promociji kulture miru,
danes pa še vedno v veliki meri predstavlja angažirane umetniške
prakse, ki se ukvarjajo z aktualno družbeno problematiko.
KGLU
(foto Špela Peruš)
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REŠITVE: NASOVA, ADIDAS, GIBINA, BOŽIČ, SEJALNIK, POSTILA, AIDA, EBERLE, ENCIM, ROTOVŽ, ITALI,

Ime/priimek: ...................................................................................................................................... Naslov: ..........................................................................................................................................................................................
PEKEL,
NEP,
SALAMA,
ATEROM,
LIKA,
JAZON,
MEČ,
VAGANOVA,
Pravilno OŽ,
rešeno
križankoAN,
pošljite
do 15.
januarja naVRAT,
naslov: Cerdonis,
d. o. LATERAN,
o. , Stari trg 278,
2380 ITISON,
Slovenj Gradec.
Nagrade
so vstopnice
za kinopredstave v kinu
Slovenj Gradec.
FLEGO, EMINEM, AJKA, JATAKA;
Nagrajenci decembrske križanke časopisa SGlasnik: 1. nagrada: vstopnice za tri kino predstave v kinu Slovenj Gradec, Ana Krevh, Troblje 24, Slovenj Gradec; 2.
nagrada: vstopnici za dve kino predstavi v kinu Slovenj Gradec, Ivanka Melanšek, Celjska cesta 20, Slovenj Gradec; 3. nagrada: vstopnica za eno kino predstavo
v kinu Slovenj Gradec, Dušan Nabernik, Gmajna 45 a, Slovenj Gradec.
(Nagrajenci potrdilo o dobljeni nagradi prevzamejo v pisarni administracije v Kulturnem domu Slovenj Gradec, s tem potrdilom na blagajni Kulturnega doma Slovenj
Gradec pred kino projekcijo dvignejo vstopnico. Dodatne informacije na tel.: 02 884 50 05, 051 605 243. )

