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K U LT U R N I D O M S LOV E N J G R A D E C
Lutkovni abonma KD SG in izven
Wolfov koncertni abonma KD SG in izven
Gledališki abonma KD SG in izven

Program
prireditev
januar 2019
Slovenj Gradec / Koroška

5. 1. 2019 ob 10.30
Mini teater: Obuti maček

Nova fakulteta v
Slovenj Gradcu
V

11. 1. 2019
SNG Nova Gorica: Realisti

priloga I–IV

24. 1. 2019
Kvartet rogistov Slovenske filharmonije

str. 2–3

Aktualno
Intervju z novim
županom

ečletna prizadevanja o preoblikovanju Visoke šole za
zdravstvene vede Slovenj Gradec v Fakulteto za zdravstvene in socialne vede so se novembra uresničila, saj jim je Svet nacionalne agencije za kakovost v visokem šolstvu izdal odločbo o preoblikovanju. Nova fakulteta je edina, ki v slovenskem prostoru združuje
zdravstvo in socialo, področji, ki ju je v praksi pogosto težko razmejevati. Nov status je velik uspeh ne le za fakulteto, temveč tudi za koroški
in slovenski prostor. (MN)
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Občinska uprava
Slovenj Gradec:
Planetu prijazna
občina

5

Gospodarstvo

Vsem občankam in občanom Slovenj Gradca želimo lepe in mirne božične praznike ter obilo dobrega v novem letu 2019.
Naj se vam izpolni večina pričakovanj in želja. Vabljeni k obisku decembrskih prireditev ter na svidenje tudi na skupnem
silvestrovanju na prostem.
Župan Tilen Klugler s sodelavci

Kmetija Rihtarc
v Pamečah
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Mesto in podeželje
Znanstvena
monografija o
koroškem boju
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Kultura
Dunja Vrhovnik
z dušo in srcem
pri glasbi

14

Turizem
Veseli december 2018
BOŽIČNO-NOVOLETNI SEJEM
od 19. do 22. 12. 2018

BOŽIČEK ter JANKO IN METKA
21. 12. 2018 ob 16.30

NAKUPOVANJE POD LUČKAMI
21. 12. 2018 do 22.00

DEDEK MRAZ in ZIMA JE ZASPALA
30. 12. 2018 ob 17.00

Silvestrovanje
s skupino
COVERLOVER

Veseli december
vabi v mesto
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31. 12. 2018 ob 22.00

Trg svobode, Slovenj Gradec

VESELI DECEMBER 2018 V SLOVENJ GRADCU
Glavni trg in Trg svobode
ČETRTEK, 20. 12. 2018
Od 10. do 20. ure - Božično-novoletni sejem - Trg svobode
Ob 16.30 - Nastop otroškega pevskega zbora DARko in mešanega pevskega zbora DAR - Trg svobode
Ob 17.30 - Nastop skupine Jazzva - Trg svobode
Ob 19. uri - Nastop Glasbenega centra Sled - Trg svobode
PETEK, 21. 12. 2018
Od 10. do 20. ure - Božično-novoletni sejem - Trg svobode
Od 15. do 20. ure - Akcija podarjanja in zamenjave oblačil (“prinesi-odnesi”) - stojnica pred Kavarno Čokoladica v mestnem jedru
Ob 16.30 - Božična predstava Janko in Metka s prihodom Božička, Gledališče Makarenko - Trg svobode
Ob 17.30 - Koncert skupine DWAJG - Trg svobode
Ob 18.30 - Prepevanje božičnih pesmi z Žensko vokalno skupino Nova - Trg svobode
Do 22. ure - Nakupovanje pod lučkami * - lokali in trgovine v mestnem jedru

Šport

SOBOTA, 22. 12. 2018
Od 10. do 20. ure - Božično-novoletni sejem - Trg svobode
Ob 17. uri - Koncert solo pevcev in inštrumentalistov kreativne šole glasbe eNota - Trg svobode
SREDA, 26. 12. 2018
Ob 17. uri - Zakuhan koncert z MePZ Carinthia Cantat - Trg svobode
NEDELJA, 30. 12. 2018
Ob 17. uri - Predstava “Zima je zaspala” s prihodom dedka Mraza, Gledališče Makarenko - Trg svobode
PONEDELJEK, 31. 12. 2018
Od 22. ure dalje - Silvestrovanje na prostem s skupino Coverlover - Trg svobode
Pravljična dežela na Glavnem trgu s prazničnimi ustvarjalnimi kotički.
Popuste v lokalih mestnega jedra uveljavljate s predložitvijo kupona, ki ga najdete na straneh decembrske številke časopisa SGlasnik (»Gremo v mesto«). Akcije veljajo ves čas poteka Božičnonovoletnega sejma (razen, če ni navedeno drugače), ki bo v mestnem jedru potekal med 19. in 22. decembrom. V petek, 21. 12., pa ste v mestno jedro vabljeni tudi na nočno Nakupovanje
pod lučkami, ko bodo lokali za vas svoja vrata odprli kar do 22. ure.
V decembru (od 1. do 22. 12.) pa bo potekala tudi nagradna igra lokalov mestnega jedra, v kateri lahko zadenete obisk Sobe pobega (Escape room Enigmarium Slovenj Gradec), ki se je v
novembru odprla v mestu (sponzor nagrade je Spotur Slovenj Gradec). Za sodelovanje je potrebno v decembru (decembrski datum nakupa) zbrati 5 računov iz lokalov mestnega jedra (1x račun
iz gostinskega lokala, 4x račun trgovine ali storitve ali storitve kulturne ustanove v mestnem jedru). Račune v zaprti kuverti, opremljeni z vašimi podatki (ime in priimek ter telefon in e-mail), oddate
v Turističvni pisarni (TIC, Glavni trg 24, Slovenj Gradec), v njihovem odpiralnem času. Žrebanje bo potekalo 22. 12., nagrajenec bo obveščen osebno preko e-maila, njegovi podatki pa bodo
objavljeni tudi na FB strani Slovenj Gradec - Gremo v mesto. Podrobnejša pravila in pogoji žrebanja bodo v času trajanja nagradne igre objavljeni na spletni strani www.slovenjgradec.si ter na
vpogled v pisarni TIC-a. Vabljeni k sodelovanju in obisku prazničnega mestnega jedra.

Medalji za
Nejca Hodnika

18
Mladi

Dobrodelni
šolski bazarji
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(foto Nika Hölcl Praper)

MEDIJ Z NAJVEČJIM DOSEGOM V
MESTNI OBČINI SLOVENJ GRADEC

Izkoristite ga za svojo predstavitev!

Stik: Grafične storitve Mkopija, 02 884 26 50, 031 420 837

Zadnja stran
Koncerti učencev
Glasbene šole
Slovenj Grade
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Tilen Klugler, župan Mestne občine Slovenj Gradec

»Podati si moramo roke in
delati za skupno dobro«
dobimo potrditev in sklepe o financiranju. Prioriteta ob koncu leta pa je
seveda priprava proračuna. Mora biti
uravnotežen, moja želja pa je, da bi s
prihodki lahko naredili karseda največ za občanke in občane.
Kakšno sodelovanje si obetate na
ravni občinskega sveta?
Prepričan sem, da bom lahko z občinskim svetom odlično sodeloval.
Tako kot sem že večkrat dejal, volilna
kampanja je tekma, ki se z volitvami
zaključi, po volitvah pa si moramo
podati roke in delati za skupno dobro Slovenj Gradca. Koalicije ne bom
sklepal, saj menim, da tudi občinski
svet razmišlja v tej smeri: napredek in
razvoj ter skupno dobro vseh občank
in občanov. Ne vidim smisla v poziciji in opoziciji, sodelovanje je nujno
z vsemi strankami in listami v občinskem svetu. Nameravam uresničiti
program, ki sem si ga zadal, določene
točke pa bomo seveda povzeli tudi iz
drugih programov, saj so vsi volilni
programi nastajali dobronamerno,
za razvoj Slovenj Gradca. Določene
točke in pobude so dobre in jih tudi
zlahka realiziramo. Trudil se bom
povezati tudi vse svetniške skupine.
Potrebna je uskladitev predlogov že
pred sejami, da jih lahko potem samo
še potrdimo, dolgotrajne razprave na
sejah namreč niso produktivne.
Tilen Klugler
(foto Tomo Jeseničnik)

P

o drugem krogu lokalnih volitev 2018 je
42-letni Tilen Klugler, prej direktor javnega zavoda Spotur, z 52-%
podporo volivcev postal novi župan edine koroške mestne občine.
V Slovenj Gradcu napoveduje več
povezovanja, med drugim reorganizacijo občinske uprave ter večjo avtonomijo vaških in četrtnih
skupnosti. Kot pojasnjuje v prvem
pogovoru za SGlasnik, bo nadaljeval z dobrimi projekti ter poskrbel
za boljšo organizacijo prireditev v
okviru reorganizacije obstoječih
javnih zavodov.

Najprej čestitke za izvolitev, za izkazano podporo volivcev. V kakšen stanju prevzemate občino?
Upam in želim si, da je stanje dobro.
Najprej se bom dodobra seznanil s
potekom in časovnico projektov, ki
so že zastavljeni. Če kakšen od projektov ni do potankosti in dobro
premišljen, ga bomo dodelali, morda
tudi ustrezno spremenili. Nekatere
projekte bomo najbrž tudi opustili.
Vsekakor bomo nadaljevali s projekti, za katere so obljubljena evropska
sredstva, ki jih sedaj moramo najprej
dejansko pridobiti. Upam, da čimprej

Povezovanje je potrebno tudi na ravni regije, torej med vsemi koroškimi
občinami. Kje bo tu poudarek v prihodnje?
Seveda, Koroška se mora povezati, saj
je precej zapostavljena na državnem
nivoju in rivalstvo med občinami ne
vodi nikamor. Sodeloval bom z vsemi
tremi dolinami. S projekti, pomembnimi za regijo, moramo nastopati skupno, da pridobimo čim več sredstev.
Takoj po izvolitvi ste poudarili, da bo
cilj Slovenj Gradec umestiti med top
deset slovenskih občin. Kako?
Glede na analizo revije Finance smo
zdaj na 33. mestu. Želim si, da bi bili
uvrščeni med prvimi desetimi obči-

nami. Popravili bomo kazalnike, ki
nas sedaj uvrščajo nižje: pozornost
bomo posvečali vsem starostnim kategorijam, saj se nekateri sedaj čutijo
zapostavljeni. V naši mestni občini se
moramo vsi počutiti dobro, varno in
dobrodošlo. Naša občina mora postati odlično poslovno okolje, poskrbeti
moramo, da izpolnimo in nadgradimo svoje obveznosti in standarde na
področju družbenih dejavnosti, v kar
največji meri pa se moramo truditi za
črpanje virov financiranja, bodisi na
državnem in predvsem evropskem
nivoju. Slovenj Gradec zagotovo ima
potencial za višjo uvrstitev. Ne bi pa
želel, da bi se v mestu razvijalo karkoli ekološko spornega. Spodbujali
bomo torej predvsem razvoj ekološko
sprejemljivega gospodarstva.
Zadali ste si reorganizacijo občinske
uprave. Tudi kakšnih javnih zavodov?
Reorganizacijo občinske uprave
bomo naredili v smislu ponovne
vzpostavitve sistema oddelkov, kot
je nekdaj že bil. Zdaj so bili nekdanji
oddelki namreč združeni v en sam
ogromen oddelek, kar pa je zmanjševalo operativnost in funkcionalnost,
kljub temu da je bil sestavljen iz referatov. Ponovno bomo postavili oddelke, vodje bomo določili izmed sedaj zaposlenih, tako da ne bo potrebe
po povečanju števila zaposlenih.
Vodja oddelka mora biti prvi, na katerega se obrnejo občani s kakšnimi
težavami. Če jih ne rešijo, posreduje
direktor uprave, šele nazadnje župan.
Delo župana namreč ni reševanje administrativnih zadev, temveč skrb za
občane in načrtovanje ter realizacija
projektov, ki si jih zastavi, ali opravljanje nalog, ki mu jih naloži občinski svet. Glede reorganizacije javnih
zavodov pa vidim potrebo po reorganizaciji kulturnega doma in Spoturja. Potrebujemo tudi nove usmeritve
na področju organizacije prireditev.
S tem se je zdaj preveč ukvarjal Spotur in morda nekoliko zanemarjal
področja turizma, športa in mladinskih dejavnosti.
Napovedujete večjo avtonomijo vaških in četrtnih skupnosti.
Mislim, da moramo svetom vaških
in četrtnih skupnosti prisluhniti bistveno bolj, kot smo temu bili priča
doslej. Mnogo težav, ki jih članice in
člani zaznavajo na terenu, je lahko
rešenih, še preden pride do nezadovoljstva krajank in krajanov. Dobro
poznajo potrebe na terenu, naša naloga pa je, da jim prisluhnemo. V na-

Člani četrtnih in vaških skupnosti 2018–2022
I. ČETRTNA SKUPNOST POLJE
1. BORIS RAJ
2. PETER CESAR
3. SAMO JANUŠKA
4. MARTA PIKALO
5. Dr. SILVA RONCELLI VAUPOT
6. ALMIRA ROGINA
7. DANICA KUTIN
II. ČETRTNA SKUPNOST CENTER
1. OSKAR BELIŠ
2. JADRAN ŽELEZNIK
3. JASMINA ANDREJC
4. MIRO PIRTOVŠEK
5. IRENA ŠISERNIK MAROŠEK
6. ALAN MATIJEVIČ
7. TINA BANFRO
III. ČETRTNA SKUPNOST
ŠTIBUH
1. FRANC AREH
2. Mag. MOJCA VERHOVNIK
3. KATJA JENKO
4. TOMAŽ KAŠNIK
5. IGOR HORVAT
6. GREGOR RAJ
7. JERNEJA BOŠNIK

IV. ČETRTNA SKUPNOST
LEGEN- MESTO

6. METKA (MARJETKA) DREN
7. JANEZ LENART

1. ZUHRA HORVAT
2. TOMAŽ ČODERL
3. DARKO ŽUGELJ
4. JOŽE KNEZ
5. JURIJ WASTL
6. BOŠTJAN DOMEJ
7. DRAGICA GORNJEC

VII. VAŠKA SKUPNOST
SELE - VRHE

V. ČETRTNA SKUPNOST
STARI TRG-MESTO
1. JANEZ ČAS
2. ALEŠ KRESNIK
3. ZDENKA URNAUT
4. VESNA OŠLAK
5. MARIJA KRESNIK
6. TOMAŽ BRICMAN
7. ANA HABER
VI. VAŠKA SKUPNOST
STARI TRG
1. MATEJA APAČNIK
2. ANTON JERLAH
3. IRENA PLEVNIK
4. TINA MATAVŽ
5. BORIS PLEŠEJ

1. FRANC GRILC
2. TONI JAMNIK
3. ANICA KRANČAN
4. Dr. PETER PUNGARTNIK
5. NEVENKA KNEZ
6. SILVA ČUJEŠ
7. IRMA FAJMUT
VIII. VAŠKA SKUPNOST
PODGORJE
1. DANICA KREVH
2. SILVIJA SKRIVARNIK
3. URŠKA ŠTUMPFL PREVORČIČ
4. JANEZ PODKRIŽNIK
5. VINKO LENART
6. JOŽEFA ŠOPINGER
7. JOŽE PROSENJAK
IX. VAŠKA SKUPNOST
ŠMIKLAVŽ
1. MARIJAN RAMŠAK
2. JOŽICA KRENKER

3. MARJAN SMONKAR
4. ANDREJ BLATNIK
5. BRANKO RAHTEV
X. VAŠKA SKUPNOST RAZBOR
1. MARJAN SOVINC
2. ZDRAVKO KNEZ
3. MARJAN ANDREJC
4. ROBERT URBANC
5. DANIJEL ŠMON
XI. VAŠKA SKUPNOST
PAMEČE - TROBLJE
1. FRANJO PARADIŽ
2. VIKTORIJA BREZNIK
3. BLAŽ KAMNIK
4. MARTIN BREZOVNIK
5. VILI KAŠNIK
6. ZDRAVKO DORNIK
7. DARJAN MLINŠEK
XII. VAŠKA SKUPNOST
GRADIŠČE
1. DAMJAN KOTNIK
2. MATEJA ŠISERNIK
3. DUŠAN VAUKAN
4. ANTON LENART
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črtu je izdelava plana razvoja vaških
skupnosti, po katerem bodo prav vse
vaške skupnosti natančno vedele,
kdaj bo na vrsti določena investicija v
njihovem okolju. Plan bo tudi osnova
za pripravo proračuna, čemur bomo
sledili in s strokovnimi službami pripravili programe investicij, kot jih bo
proračun dovoljeval. Skušali bomo
iskati čim boljše kompromise med
proračunskimi zmožnostmi ter željami in potrebami krajank in krajanov, pri čemer računam na podporo
občinskega sveta. Upam pa tudi na
razumevanje krajank in krajanov, da
je nemogoče postoriti vse naenkrat.
Vsekakor pa nas čaka veliko dela, h
kateremu bom z veseljem, obilico
energije in elana pristopil takoj po
uradnem prevzemu dolžnosti, ki so
mi jo volivke in volivci zaupali na letošnjih županskih volitvah, za kar se
še enkrat iskreno zahvaljujem.
Maja Nabernik
5. BOŠTJAN KOTNIK
XIII. VAŠKA SKUPNOST
ŠMARTNO
1. ANTON SEDAR
2. ALBERT GRADIŠNIK
3. ALEŠ ŠTRUC
4. DANILO KNAP
5. SAŠO KAC
6. JOŽE KREVH
7. MARIJA LUŽNIK
XIV. VAŠKA SKUPNOST
TURIŠKA VAS
1. MARIJA ŽOLGER
2. KSENIJA URŠEJ
3. MATJAŽ ROŠER
4. EDVARD LAVRE
5. ALOJZ LAUKO
6. GORAN ŠURC - ŠURDA
7. BRANKA SUŠEC
XV. VAŠKA SKUPNOST
LEGEN
1. EDVARD TURIČNIK
2. BOJANA PEČOLAR
3. MATJAŽ SMONKAR
4. IRENA MULEC
5. KSENIJA POKLIČ
6. FRANCI POKLIČ
7. BRANKA REK
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Sodelovanje med koroškimi občinami
M

estna občina Slovenj
Gradec trenutno predseduje Svetu Koroške regije. Zato smo
županji in župane vseh koroških občin vprašali, kakšno sodelovanje na
nivoju regije si obetajo v prihodnje in
katerim temam oziroma projektom
bi veljalo nameniti največ pozornosti.

Romana Lesjak,

županja Občine Črna na Koroškem

v smislu povezovanja vidim predvsem
v: povezovanju kulturnih potencialov,
načrtovanju turističnih kapacitet, izgradnji lokalnih energetskih projektov,
komunalnih rešitev na področju vode,
kanalizacije in odpadkov ter skupnih
projektov na področju sociale (domovi za ostarele in hendikepirane osebe).
Prva in glavna prioriteta pa je vsekakor
3. razvojna os in prometna infrastruktura v regiji (kolesarske poti).

Bojan Borovnik,
župan Občine Mislinja

Vsekakor si z novim županom Mestne
občine Slovenj Gradec želimo dobro
sodelovati. Mogoče bo pri tem pomagalo tudi dejstvo, da njegove korenine izvirajo iz Črne na Koroškem, od
koder je njegova mama. Upam tudi
na složno sodelovanje vseh občin pri
skupnih projektih, v katere pa Občina Črna na Koroškem v tej finančni
perspektivi ni več vključena, saj se je
denar, ki smo ga po sklepu Sveta Koroške regije dobili za čistilno napravo,
delil po ključu števila prebivalcev.

Marijana Cigala,
županja Občine Dravograd

Prepričan sem, da bomo tudi v naslednjih letih z Mestno občino Slovenj
Gradec dobro sodelovali, predvsem
na področju skupnega občinskega
organa, kamor sodi tudi LAS in vse
ostale skupne službe, ki opravljajo
naloge za občine ustanoviteljice.
Kar pa se delovanja regije tiče, pa si
želim in verjamem, da bodo občine
Mislinjske, Dravske in Mežiške doline bolj povezane, da bomo skupno
in enotneje pristopali k realizaciji
vseh zastavljenih projektov in se ne
bi omejevali le na meje svojih občin.

bolj kot do sedaj s strani države in vodstva
osrednje regijske bolnišnice postaviti jasne razvojne načrte, sicer bo najpomembnejša ustanova na Koroškem počasi izgubila primat in status ene najuglednejših,
prijaznih in po stroki na visoki ravni,
pridobljen ugled in status. Od aktualnega vodstva MO Slovenj Gradec bi si želel,
da s svojo avtoriteto, ugledom in dobronamernostjo z deležniki ponovno obudi
koroški turistični biser, in sicer aerodrom
oz. letališče v Turiški vasi, in ga vključi v
turistično ponudbo celo osrednjega dela
Evrope, kot je to bilo že v sedemdesetih
letih prejšnjega stoletja.
Kot župan Občine Muta pa si želim
tvorno sodelovanje z MO Slovenj Gradec na vseh tistih vsebinskih področjih, ki so nas že do sedaj povezovala,
predvsem kar se tiče srednjega šolstva,
zdravstva, zbiranja in ravnanja z odpadki ter predvsem v še uspešnejšem
delovanju Organa skupne občinske
uprave Koroške, kjer vidim še velik potencial skupnega sodelovanja, ki se je
po izkušnjah izkazala za razvojni potencial vseh vključenih občin.
Nenazadnje pa upam, da bomo na
Koroškem bolj kot do sedaj enotni v
zahtevah do države in njenih institucij, kot sta Vlada RS in DARS, na poti
do takojšnega pričetka izgradnje tretje
razvojne osi, katere osrednji projekt je
izgradnja hitre ceste med avtocesto
A1 pri Braslovčah, mimo Velenja vsaj
do Slovenj Gradca.
Dovolite mi, da ob tej priliki zaželim vsem občankam in občanom MO
Slovenj Gradec blagoslovljene božične
praznike in vse dobro v letu 2019, predvsem pa veliko zdravja in osebne sreče.

memben gradnik pri snovanju in izvajanju celovitega, enakomernega in
trajnostnega razvoja koroške regije.
Prepričan sem, da bo občina Slovenj
Gradec tudi po spremembi na županskem mestu v Svetu koroške regije
delovala kot enakopraven, pa tudi povezovalen člen. V tem času celo vodi
svet regije in to obdobje je izjemno
pomembno pri koriščenju evropskih
sredstev, saj se zaključuje finančna perspektiva 2014–2020 in se pripravljajo
projekti za naslednjo finančno perspektivo 2020–2027!!
Gotovo pa je eden najpomembnejših
projektov izgradnja 3. razvojne osi od
AC križa do Holmca, saj pričakujemo
pričetek gradnje od Velenja do Slovenj
Gradca že naslednje leto, na odsekih
Slovenj Gradec–Dravograd–Holmec
pa umestitev v prostor po predlagani
optimalni varianti do leta 2020, nato
projektiranje in takojšnji pričetek gradnje tudi na tej celotni trasi! Posebno
pozornost pa je potrebno nameniti še
povezovanju na področju razvoja turizma, zagotavljanju zdrave pitne vode
in zamenjavi salonitnih cevi, izgradnji
dolinskih kolesarskih povezav ter hitrejši obnovi državnih cest!

Alan Bukovnik,

župan Občine Radlje ob Dravi

Anton Kovše,

župan Občine Podvelka
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la biti naša skupna prioriteta.

Srečko Geč,

župan Občine Ribnica na Pohorju

Najprej seveda čestitke vsem, ki so jih
ljudje izbrali, da določajo strategijo razvoja lokalnih skupnosti in uresničujejo zamisli participatornih proračunov
koroških občin. Brez dvoma je temeljni
projekt 3. razvojna os, ki ji že tako posvečamo posebno pozornost. V teku je
tudi priprava Regionalnega razvojnega
programa razvoja koroške regije za obdobje 2021–2027, v katerem bomo tudi
na nivoju regije določili prioritete. Z
vidika naše lokalne skupnosti je seveda
zelo pomemben razvoj turističnih zmogljivosti na zahodnem Pohorju, kjer mejimo na občino Slovenj Gradec in upam,
da se bo v prihodnje na tem področju
storilo več, saj je za to obliko gospodarstva in sodelovanja zainteresirana tudi
Mestna občina Slovenj Gradec. Menim,
da župani na Koroškem sodelujemo dobro in ni razloga, da bi tudi v prihodnje
ne dosegali dobrih rezultatov.
Vsem kolegom želim dobro delo in
obilo sodelovanja občinskih svetnic in
svetnikov pri uresničevanju idej.

Franjo Golob,
župan Občine Vuzenica

Mirko Vošner,
župan Občine Muta

Novemu županu čestitam v imenu naših občank in občanov v pričakovanju
dobrega sodelovanja. Slednje je med
občinami v regiji vse bolj pomembno od
skupnega načrtovanja in izpeljave gradnje 3. razvojne osi do delitve EU sredstev v potekajoči perspektivi in v načrtovanju porabe le-teh v naslednji kot tudi
na področju nadgradnje skupnih uprav,
kjer smo se žal v zadnjem času nekoliko
razhajali. Močno računam na to, da bo
povezovalni člen med občinami.

Dušan Krebel,
župan Občine Mežica

Krepitev občin in s tem Koroške regije

Dovolite mi, da najprej čestitam novoizvoljenemu županu Mestne občine
Slovenj Gradec Tilnu Kluglerju in mu
ob tej priliki zaželim uspešno vodenje
naše osrednje občine na Koroškem.
Hkrati čestitam vsem novoizvoljenim
svetnicam in svetnikom MS MO Slovenj
Gradec in jim želim tvorno, predvsem
pa uspešno in kreativno delo pri sprejemanju ključnih poti razvoja mesta kot
podeželja v Slovenj Gradcu.
Sicer pa bi rad na tem mestu posebej
izrazil svojo navezanost na mesto Slovenj
Gradec, saj sem bil domala tri desetletja
občan vaše občine. Zato mi ni vseeno,
kakšen razvoj ubira upravno središče
Koroške, kjer imamo poleg osrednje regijske bolnišnice še vrsto srednjih šol,
fakulteto, sodišče, razvito bančništvo in
tudi močno gospodarsko središče, kljub
temu da je v razvoj mesta in okolice pred
leti močno zajedel propad dobršnega
proizvodnega programa Preventa, d.
d., sicer enega najuspešnejših podjetij v
Sloveniji. Veseli me, da je Slovenj Gradec
uspešno prebrodil gospodarsko krizo
in se v njem uspešno razvijajo avtomobilska industrija, podjetništvo ter v zadnjem času storitvene dejavnosti.
Vsekakor bo morala MO Slovenj Gradec, kakor tudi Koroška regija, mnogo

Sodelovanje z Mestno občino Slovenj
Gradec si želimo tako dobro, kot je bilo
do sedaj. Vseh dvanajst občin na Koroškem bi se naj povezalo v Organ skupne
občinske uprave Koroške. Potrebno bi
bilo razmišljati o novi perspektivi EU
2021–2027, o komunalni in prometni
infrastrukturi občin na Koroškem. Sedaj smo kar nekaj deset let za sosednjimi državami. Upam, da nam bo uspelo.
Uspešno županovanje vam želim.

Mestna občina Slovenj Gradec in Občina Radlje ob Dravi že dolga leta odlično sodelujeta. Organ skupne občinske
uprave, Lokalna akcijska skupina,
Urad za pripravo projektov so le nekateri izmed uspešnih skupnih projektov.
Verjamem, da bo sodelovanje tudi
v prihodnje odlično. Moč Mestne občine Slovenj Gradec se je vedno merila
z močjo najmanjše občine, katera sodeluje v skupnih projektih.

Tomaž Rožen,

župan Občine Ravne na Koroškem

Dr. Matic Tasič,
župan Občine Prevalje

Tako kot vse ostale občine je tudi Mestna občina Slovenj Gradec še posebej
pomemben člen v funkcioniranju in
delovanju Sveta koroške regije in po-

Sodelovanje z Mestno občino Slovenj
Gradec vidim pozitivno. Že do sedaj
smo dobro sodelovali, lahko pa to še
izboljšamo. Na Ravnah se nam zdi pomembno, da se Koroška regija razvija
kot celota. Obenem podpiramo vse
regijske projekte, ki sledijo skupnim
ciljem. Največ pozornosti bo potrebno posvetiti razvojnim sredstvom
Evropskega sklada za regionalni razvoj, kjer smo dosegli regijski dogovor
za porabo. Podporno okolje za razvoj
gospodarstva in podjetništva s ciljem
ustvarjanja delovnih mest pa bi mora-

Naj na začetku izrečem iskrene čestitke
ter mnogo uspehov novoizvoljenemu
županu Tilnu Kluglerju in se hkrati zahvalim dosedanjemu županu Andreju
Času za korektno in dobro sodelovanje
v preteklem mandatu.
Sodelovanje z edino mestno občino
Koroške regije, kot tudi s preostalimi
občinami, je zelo pomembno, zlasti v
že konkretno vzpostavljenih skupnih
organih: skupnem uradu za pripravo
projektov, medobčinskem redarstvu in
Lokalni akcijski skupini Mislinjske in
Dravske doline. Pri slednjem se nadejam aktivnega, boljšega in uspešnejšega sodelovanja z novim vodstvom.
Na nivoju regije si želim, da bodo
naša skupna prizadevanja usmerjena
v projekte, za katere lahko pridobimo
sredstva iz evropskih kohezijskih skladov. Prioriteta naj nam bo tudi prizadevanje za čimprejšnjo izpeljavo projekta 3. razvojne osi, ki pomeni široko
odprto okno v svet za Koroško.
Občina Slovenj Gradec je trenutno
predsedujoča Svetu Koroške regije in
v skladu z dogovorom naslednje leto
predsedovanje prevzame Občina Vuzenica. Mnoge skupne naloge uspešno
peljemo in nadejam se, da tako ostane
tudi v prihodnje.
Novemu županu in članom Občinskega sveta Mestne občine Slovenj Gradec želim uspešno, konstruktivno in
dobro delo v mandatu, ki ga pričenjajo.

AK TUALNO
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Nova fakulteta v Slovenj Gradcu

»Malo nas je, a imamo vse, kar imajo veliki«
bo življenjskega sloga in krepitev duševnega zdravja, vsako leto organiziramo različne dogodke za prebivalce
koroške regije. Zadnje naše aktivnosti, ko smo merili telesno maso, krvni
sladkor, holesterol in podobno, se je
udeležilo več kot 90 ljudi. Vključujemo se v različne aktivnosti. Izdajamo
znanstvene monografije, velik poudarek dajemo tudi svetovanju.
Pred vami so že novi izzivi. Kateri?
V akreditacijski postopek smo dali
dve novi smeri, to sta dolgotrajna
oskrba ter skrb za duševno zdravje
in nujna stanja v zdravstvu. To izkazujejo potrebe na trgu, po zagotovitvi teh dodatnih smeri. Seveda
slonimo tudi na raziskavah, znanstvenih konferencah, ki so bile vedno

V

ečletna prizadevanja o
preoblikovanju Visoke šole za zdravstvene vede Slovenj
Gradec v Fakulteto za zdravstvene in
socialne vede (FZSV) so se novembra
uresničila, saj jim je Svet nacionalne
agencije za kakovost v visokem šolstvu izdal odločbo o preoblikovanju.
Nova fakulteta je edina, ki v slovenskem prostoru združuje zdravstvo in
socialo, področji, ki ju je v praksi pogosto težko razmejevati. Nov status
je velik uspeh ne le za fakulteto, temveč tudi za koroški in slovenski prostor, pravi prof. dr. Danica Železnik,
dekanica fakultete. Letos so vpisali
že deseto generacijo študentov.
Cilju o preoblikovanju v fakulteto so
zoreli več let, pri tem, pravite, ste izhajali iz potreb okolja.
Preoblikovanje je bilo potrebno tudi
zato, ker imamo v naših izobraževanjih
veliko vsebin tudi s področja socialne
dejavnosti. Združevanje zdravstvenih
in socialnih ved je naša velika prednost.
Številne raziskave so pokazale potrebe po interdisciplinarni in celostni
obravnavi posameznika, tako v domačem kot institucionalnem varstvu. Izzivi, ki jih prinašajo novi demografski
trendi, potrebe posameznikov kakor
tudi skupin prebivalstva, zahtevajo
zagotovitev in organizacijo ustrezne
zdravstvene in socialne oskrbe, v skrbstvenih poklicih je nujno izobraževati

za celosten pristop k posamezniku.
Naslednje leto boste obeležili desetletnico delovanja. Kakšni so bili začetki šole?
Šolo smo pred 9-imi leti ustanovili,
ker prej take visoke šole na Koroškem
ni bilo. Povabili so me k sodelovanju,
takrat smo zavod ustanovili skupaj
z Mestno občino Slovenj Gradec in
Kovivisom. Prej sem več kot dvajset
let delovala v UKC Maribor na ortopedskem oddelku, nato kot dekanica
na Univerzi v Mariboru, od leta 2009
pa opravljam funkcijo dekanice prej
na visoki šoli, zdaj fakulteti v Slovenj
Gradcu. FZSV je samostojni visokošolski zavod. Po visokošolskem programu
prve stopnje zdravstvene nege je na
FZSV študij zaključilo 111 diplomantov, na magistrskem programu druge
stopnje zdravstvene vede pa 11. Vsako leto vpišemo največ 40 študentov,
interes je velik, saj je tudi zaposljivost
na tem področju zelo dobra, našega
kadra, diplomiranih medicinskih sester, primanjkuje. Skupaj imamo na
fakulteti 43 vrhunskih in mednarodno
priznanih predavateljev.
Glede na podatke, ki ste jih omenili,
spadate med manjše tovrstne šole v
Sloveniji.
Po številu vpisanih študentov na področju zdravstvenih ved smo majhen
visokošolski zavod, vendar z veliko

prednostjo, saj nam fakulteta omogoča poznavanje, posvečanje slehernemu
študentu ter pedagoško in raziskovalno delo v manjših skupinah. Čeprav
nas je malo, imamo vse, kar imajo
veliki. Pri nas študenti niso številke,
ampak imena in priimki, vsakega
obravnavamo individualno. Dobro se
razumemo, študentom so naša vrata
vedno odprta. Naše vodilo je kompetentnost, profesionalnost, prijaznost
in srčnost. Zavedamo se, da kakovosten študij poteka v majhnih skupinah
in tudi slovenjgraška bolnišnica, ki
je naša največja učna baza, jih več ne
more sprejeti. Zelo tesno sodelujemo
z vsemi našimi učnimi bazami, tako z
zdravstvenim domom, domovi za starejše in drugimi bolnišnicami.
Že od ustanovitve šole deluje tudi
Center za kakovost življenja in zdrav
življenjski slog. S kakšnim namenom?
Naloga tega centra je, da za prebivalce koroške regije, še posebej okolice
Slovenj Gradca, organizira različne
aktivnosti v smislu zdravega življenjskega sloga. Glavni namen je spodbujanje raziskovanja, izobraževanja,
vlaganja v zdravje in razvoj. Pridobili smo veliko izkušenj na področju
zmanjševanja neenakosti v zdravju
in krepitvi civilne družbe za doseganje višje kakovosti življenja. Center
omogoča pridobivanje strokovnih
informacij za dolgotrajno spremem-

Zdravstveni dom Slovenj Gradec

Nadgradnja preventivnih programov
V

okviru projekta Nadgradnja preventivnih programov in njihovo
izvajanje v primarnem zdravstvenem
varstvu in lokalni skupnosti smo v jesenskem času izvedli številne aktivnosti na področju delovanja Centra
za krepitev zdravja (CKZ) Koroške.
Poleg rednega preventivnega programa za vse starostne populacije na
različnih področjih dela smo pričeli
z uvajanjem nadgradenj preventivnih
programov. Tako smo tim okrepili s
sodelovanjem kineziologa, dietetika,
psihologa, projektnega pediatra, v
projekt se je vključilo več diplomiranih medicinskih sester, tudi fizioterapevt je dobil več nalog.
Vsi zaposleni v Zdravstvenem
domu (ZD) Slovenj Gradec in Zdravstvenem domu (ZD) Dravograd, še
posebej tisti, ki delujemo na področju preventive, smo dobili dodatne
naloge, pristojnosti in se seznanjali
z novostmi projekta. Na področju
občine Slovenj Gradec smo se začeli
člani tima CKZ Koroške vključevati v Večgeneracijski center Andeški
hram, kjer bomo do konca decembra obiskovalce dnevno seznanjali z
različnimi aktualnimi preventivnimi
zdravstveno vzgojnimi temami. V

treh mesecih smo se skoraj vsakodnevno izobraževali v Ljubljani za
različna področja izvajanja nadgradnje preventive (Priprava na porod
in starševstvo, Program za krepitev zdravja, Vzgoja za zdravje otrok
in mladostnikov, zobozdravstvena
vzgoja, patronažno varstvo, nadgradnja preventivnih pregledov tretješolcev in šestošolcev). Patronažna
služba je začela izvajati posvetovalnice v lokalni skupnosti.
Projekt nam je omogočil in pričakoval nabavo obveznega materiala, ki
nam bo olajšal izvajanje aktivnosti v
prihodnje. Tako smo precej časa posvečali nabavi ustreznega materiala,
se učili uporabe le-tega in se ukvarjali z zahtevki. Novopridobljeni material bo naredil delavnice, dogodke
in posvete še zanimivejše, bolj praktične in poučne.
Pripravili smo tudi predstavitveni
film, ki si ga lahko ogledate na naši
spletni strani. Prav tako bomo pričeli
z uporabo nove Facebook in spletne
strani, ki ju bomo redno posodabljali.
Poskušali vas bomo seznanjati z
novostmi na področju nadgradnje
preventive na različne načine. Pripravili bomo nove aktualne zloženke

in plakate, kataloge informacij v vseh
treh občinah pa redno posodabljali. Veliko časa bomo namenili tudi
razmišljanju in pisanju strategije in
akcijskega načrta, najprej na nivoju
zdravstvenih domov ter nadalje še
lokalnih skupnosti v okviru vseh treh
občin: Slovenj Gradca, Dravograda
in Mislinje.
Čaka nas zahtevno delo z veliko
novosti, prilagajanj in novimi znanji, da se preventivni programi v ZD
Slovenj Gradec in ZD Dravograd kar
najkakovostneje nadgradijo. Na ta
način poskušamo vplivati na boljše
zdravje prebivalcev vseh treh občin,
bolj zdravo in zadovoljno lokalno
skupnost ter večji pomen preventivne vloge zdravstvenega doma. Spremljajte naše aktivnosti in se nam pridružite na poti do boljšega telesnega
in duševnega zdravja.
Vsi izvajalci nadgradenj preventivnih programov v ZD Slovenj Gradec in ZD Dravograd se veselimo nadaljnjega sodelovanja z vami.
Mateja Učakar, mag. zdr. nege,
vodja CKZ Koroške,
v sodelovanju s strokovnimi
sodelavkami integriranega CKZ-ja

podkrepljene s področji zdravstva
in sociale. Velik poudarek je na raziskovalnem delu, to bo v prihodnje še
bolj v ospredju. Vsaka šola potrebuje nekaj let, da se oblikuje, okrepi in
da ima dobro podprto raziskovalno
dejavnost. Interesa za vpis na našo
fakulteto je iz leta v leto več. Ustvarili smo si veljavo in prepoznavnost.
Svoje poslanstvo uresničujemo na
področju izobraževanja zdravstvenih
in socialnih ved, znanstvenoraziskovalnem, razvojnem in svetovalnem
delu, dopolnilnem strokovnem izobraževanju ter mednarodnem sodelovanju s podobnimi institucijami.
Izsledke raziskovanja prenašamo v
klinično in lokalno okolje ter z njimi
seznanjamo študente.
Maja Nabernik
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Mesto glasnik miru

Slovenj Gradec v ugledni družbi
na 29. generalni skupščini IAPMC
N

atanko tri desetletja minevajo, odkar se je Mednarodna organizacija mest glasnikov
miru (International Association of
Peace Messenger Cities – IAPMC)
prvič sestala v mestu Verdun v
Franciji, kjer je sprejela svoj prvi
statut, od tedaj dalje pa nastopa
kot nevladna organizacija v okviru
OZN, s posvetovalnim statusom pri
ECOSOC (Ekonomski in socialni
svet) ter kot članica DPI (Oddelka
za javno informiranje), ki tesno sodeluje z nevladnimi organizacijami
po vsem svetu.

Slovenj Gradec med
ustanovnimi člani
Slovenj Gradec je leta 1989 prejel naziv »glasnik miru« kot 66. mesto v
družbi izvorno 74 mest, ki sta jim v
letih od 1988 do 1991 Organizacija
združenih narodov in njen tedanji
generalni sekretar Javier Perez DeCuellar podelila naziv, ki v bistvu
povzema obveznosti svojevrstnega
mirovnega ambasadorja. Naše mesto je zato prepoznalo napore naših
uglednih meščanov, prof. Karla Pečka, prof. Toneta Turičnika in prim.
Draga Plešivčnika, ki so bili gonilo
našega mirovniškega poslanstva, za

kar smo jim lahko globoko hvaležni,
zahvalili pa smo se jim tudi s podelitvijo nazivov častni občan. IAPMC
se je v obdobju po letu 1988 uveljavila
kot ugledna nevladna organizacija,
pod katere okriljem je danes združenih 112 mest s skoraj vseh celin.

Ugled gradimo naprej
Naše mesto v organizaciji uživa poseben ugled in tudi status, čemur je
botrovala naša mednarodna aktivnost v vsem obdobju članstva. Vsakoletne udeležbe na sestankih izvršnega
odbora ter prisotnost na generalnih
skupščinah namreč zagotavljajo nujno potrebno kontinuiteto aktivnosti
na mednarodnem področju, kar je
tudi naša prednost, saj večina mest,
iz takšnih ali drugačnih, političnih,
ekonomskih ali drugih razlogov, te
svoje naloge ne opravlja najbolje. Od
leta 2007 dalje je to prepoznala tudi
IAPMC, ki je Slovenj Gradec izvolila na pomemben položaj, opravljamo
namreč dolžnosti in naloge generalnega sekretarja, s čimer se ime našega
mesta vsakič znova pojavlja v družbi
pomembnih svetovnih mest, ki sodelujejo na konferencah, kar predstavlja
neprecenljivo mednarodno promocijo
Slovenj Gradca in Slovenije na tujem.

Prav ugled organizacije je botroval tudi
želji mesta Ljubljana, da se je leta 2013,
s pokroviteljstvom Slovenj Gradca (le
mesto, ki je že včlanjeno, lahko namreč
predlaga nove člane) vključila v organizacijo. Mesta na plenarnih zasedanjih
generalnih skupščin vsake tri leta izvolijo svoje najvišje predstavnike. Slovenj
Gradec funkcijo generalnega sekretarja opravlja sedaj že četrti mandat, prav
verjetno pa je, da bomo v peti mandat
izvoljeni, če bomo seveda kandidirali,
tudi na 30. generalni skupščini prihodnje leto, ki jo bo po desetih letih ponovno organiziralo Sarajevo, ki se je,
prav tako na predlog Slovenj Gradca,
asociaciji pridružilo leta 2005.

29. generalna skupščina –
osrednji letošnji dogodek
Na 29. generalni skupščini, ki je potekala od 30. oktobra do 1. novembra v
ruskem Volgogradu (nekdanji Stalingrad), je ob boku skupščine potekal
tudi mednarodni forum pod naslovom »Dialog na Volgi, forum državljanske diplomacije – mir v 21. stoletju«, pri obojem smo sodelovali tako
v delu priprave konference kot tudi
vsebinskem delu kot poročevalci, s
predavanjem z naslovom »Predloga

Dokončana prepotrebna varna pot preko Krnic

Otroci slavnostno prerezali trak čez
prenovljeno cesto in nov pločnik
K

rajani Legna in Šmartna, predvsem tisti, ki živijo na Krnicah, so zelo veseli prenovljene ceste
in še bolj potrebnega novega pločnika z Legna v Šmartno čez klanec
Krnice. S tem je dokončno povezan
krog pešpoti iz Slovenj Gradca v
Šmartno.
Zadnja faza asfaltiranja ceste (fini as-

falt), po kateri se iz velenjske smeri vse
več vozijo tudi turisti na Kope iz drugih delov države in tujine, je bila načrtovana za pomlad, a se je zgodila prej,
kar je na dan slavnostne predaje nove
pridobitve svojemu namenu pojasnil
župan Andrej Čas: „Lepo vreme je
omogočilo, da smo dela dokončali, v
izdelavi je le še ograja. Namerno smo
pustili v makadamu tudi del pločnika,

da se bo prek zime teren stabiliziral,
asfaltiran pa bo spomladi. Vgrajene
bodo luči z regulacijo jakosti in možnostjo nastavitve izklapljanja, ker je
res moteče pri nas, da imamo v naravnem okolju izven naselij razsvetljavo,
ki sveti celo noč v nebo ...“
Kar nekaj krajanov je izrazilo svoje navdušenje, med drugim so povedali, da je nov pločnik velika prido-

za mesto miru/Template for a Peace
Messenger City« pa smo sodelujoče
na konferenci in forumu tudi seznanili, kakšne so naloge in dolžnosti
mest miru ter izluščili poglavitne
ideje takšnega poslanstva. Generalna skupščina IAPMC je na svojem
zasedanju sprejela tudi resolucijo,
ki bo poslana vsem misijam držav
članic OZN, objavljena pa je tudi na
spletni strani www.iapmc.org, ki jo
prav tako oblikujemo in vzdržujemo,
kot generalni sekretar IAPMC, v našem mestu. Na funkcije so izvoljena
mesta, opravljajo pa jih najvišji predstavniki mest, torej župani, ki pa se,
v pomanjkanju časa zaradi lokalnih
obveznosti, konferenc običajno ne
udeležujejo. Podobna situacija je tudi
pri nas – župan Slovenj Gradca formalno opravlja funkcijo generalnega
sekretarja in je tudi podpisnik dokumentov. Naša svojevrstna prednost
pa je, da organizacija v skladu s statutom formalno izvoli namestnika
generalnega sekretarja, to funkcijo
spodaj podpisani opravljam že četrti mandat. V delovanje organizacije
sem tako vpet po organizacijski, logistični plati, sodelujem pa kot predstavnik organizacije in hkrati našega
mesta tudi pri vsebinskih poglavjih,
bitev tudi za otroke, ker s tem ta pot
postane zanje varna. To pa bo verjetno tudi razlog, da bo morda v bodoče večji vpis v šmarško osnovno šolo
ravno otrok iz bližnjih naselij, ki jih
povezuje prenovljena krniška cesta.
Eden od očetov je bil vidno vzhičen,
ko je izrazil veselje ob spoznanju, da
odslej lahko okoliški prebivalci pustijo otroke brez skrbi peš v šolo. In
tudi sami odrasli se lahko zdaj peljejo
po klancu čisto brez skrbi, predvsem
pozimi, ko se cesta spluži, saj cesta ne
bo več zaradi potisnjenega snega ob
rob preozka za srečanje dveh vozil.
Vendar je na predlog Krničanov
pridobitev potrebno nadgraditi, ker so
hitrosti avtomobilov čez klanec zelo
visoke, zato je nujno potrebno izvesti

Slovenj Gradec prejel priznanje

Planetu prijazna občina
V

seslovenski natečaj Planetu Zemlja prijazna občina poteka v
organizaciji društva Planet Zemlja
že od leta 2010. Prijavljene občine so
posredovale izpolnjene vprašalnike z
12 okoljskih področij, ki so jih strokovnjaki priznanih slovenskih institucij ocenili. Slovenj Gradec je prejel
priznanje v kategoriji mestnih občin,
skupaj z Ljubljano in Velenjem.

Na slavnostni predaji prenovljene ceste in novega pločnika svojemu namenu so trak
prerezali najmlajši Krničani, katerim je s tem omogočena tudi varna pot v vas Šmartno.
(foto Martin Brglez)

Strokovna komisija ocenjuje občine
na področjih energetike, ravnanja z
gozdovi, upravljanja z odpadki, krožnega gospodarstva, trajnostnega turizma, lokalne samooskrbe, urejenosti otroških igrišč, varovanja narave,
sejemske dejavnosti, hrupa, prometa
in komuniciranja. Vsako od dvanajstih področij ocenjujejo vrhunski slovenski strokovnjaki, med institucija-
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aktiviranju novih mest, drugih mednarodnih konferencah, na katere
IAPMC napoti svojega predstavnika ter povezavah, ki jih organizacija
mora vzdrževati s službami in oddelki pri OZN.

Častni naziv – izjemna
priložnost za promocijo
V prihodnjem letu bo Slovenj Gradec
obeležil tri desetletja od prejema naziva glasnik miru in včlanitve v organizacijo IAPMC. Naša želja je, da se
tudi v našem mestu obudijo ideje, aktivnosti in povezave, ki so v preteklih
desetletjih botrovale prejetju tega
častnega naziva. Mirovniški festival in Festival drugačnosti, šolske in
obšolske dejavnosti osnovnih in srednjih šol, dejavnosti nekaterih naših
društev, v zadnjih letih tudi pomemben in odmeven mednarodni radioamaterski natečaj mest miru, so rdeča
nit in dobra popotnica, da bi lahko
plemenita ideja o miru, medkulturnem dialogu, sožitju, sodelovanju in
medsebojni pomoči, tako doma, v
soseščini, kot tudi na mednarodnem,
evropskem in svetovnem prizorišču,
zaživela kot tista dodana vrednost
Slovenj Gradca, ki bi generirala dogodke, prireditve, konference in forume, ki bi nas bolje pozicionirali
na svetovnem zemljevidu nevladnih
organizacij, kar bi pospešilo »mirovniški turizem« ter dodatno dvignilo
ugled in veljavo Slovenj Gradca na
Slovenskem in na tujem.
Dušan Stojanovič,
namestnik generalnega sekretarja
IAPMC
še ukrepe, ki bodo omogočali, da se bo
hitrost na tem odseku ustrezno omejila. Čez Krnice že od nekdaj pelje priljubljena pešpot, ki pa je bila za pešce
do prenove ceste tudi smrtno nevarna.
Zadovoljna sta bila tudi oba predsednika svetov sosednjih si vaških
skupnosti. Predsednik VS Šmartno
Anton Sedar je poudaril, da je bila
v času njegovega mandata njegova
največja prioriteta in želja, da uspejo urediti varno pot za povezovanje
med krajani Legna in Šmartna, pri
čemer je bil največji namen, da otroci
pridejo varno v šolo in v druge institucije v Šmartnem. Podobne misli o
varnem povezovanju med krajani je
imel tudi predsednik VS Legen Albert Konečnik. (AP)
mi pa pri natečaju sodelujejo ZRMK,
Zavod za gozdove Slovenije, Inštitut
Wcycle, Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano, Zavod RS za
varstvo narave, Nacionalni inštitut za
javno zdravje in Gospodarsko razstavišče Ljubljana.
Nazive Planetu Zemlja prijazna
občina in priznanja najboljšim v kategorijah so podelili 29. novembra
na sejmu Narava-zdravje na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani.
Dr. Lucija Čevnik,
mestni management/
Town Center Management

GOSPODARST VO

6
2

SGlasnik, januar 2019

Kmetija Rihtarc v Pamečah

Kjer koze popasejo 600
različnih rastlin in vršičkov
na Koroškem, v kozjematih pri Šparu
na Ravnah, v slovenjgraški bolnišnici
in pri Šparu v Slovenj Gradcu, vendar
slednjega želijo spomladi prestaviti na
tržnico. Dvakrat so imeli akcijo z jogurti tudi v prodajalni Hofer, kjer so
bili z njihovimi izdelki zadovoljni.
Sodobno opremljeno kmetijo upravljata dva para pridnih rok
Zelo tehnološko podprta kmetija Rihtarc leži na 690 m nadmorske višine
nad Pamečami, na griču pohorskega
pobočja nasproti hriba s cerkvico sv.
Ane z lepim pogledom na Uršljo goro
in v ozadju na Peco. Posest zajema 30
hektarjev gozda in pašnikov. Njiv nimajo, vse, razen gozda, je popaseno.
»Kmetija je dokaj avtomatsko urejena.
V hlevu je na vrhu silos in na ročko
daš točno določeno težo krmila za vsako kozo, ki gre potem kar naravnost
na molzišče. Nič nam ni treba nositi
z rokami. S tem v čim krajšem času
narediš čim več dela, tudi manj ljudi
lahko imaš zaposlenih, ker je pač vse
to strošek. Tovornjak se pripelje čisto

Kmetija Rihtarc

N

a Kmetiji Rihtarc, Pameče 249, se ukvarjajo
s sonaravno kozjerejo in predelavo
kozjega mleka. 26-letni Rok Slemenik pod blagovno znamko Rihterberg 52 izdeluje sire, jogurte in
sirotko. Slednja sodi med najkakovostnejše tovrstne izdelke, saj vsebuje
veliko rudnin, vitaminov in esencialnih aminokislin ter malo maščob
in jo uvrščajo med najučinkovitejše
naravne zdravilne izdelke.
Kmetija Rihtarc je edina kmetija na
Koroškem, ki se ukvarja z lastno kozjerejo in sirarstvom. Pred sedmimi leti
jo je kupil Robert Slemenik, po štiriletnem mirovanju pa jo je v uporabo predal sinu Roku, da je pred dvema letoma
na njej začel novo dejavnost. Koze so
dobili torej pred dvema letoma, letos
februarja pa so že imeli prvo mleko.
Na sodobno opremljeni kmetiji Rok opravi vse sam okrog koz in v
predelavi mlečnih izdelkov, med sezono mleka oz. v obdobju laktacije mu
4 ure dnevno pomaga še par pridnih
rok, lastnik kmetije Robert Slemenik
pa se ukvarja s prodajo izdelkov in
išče tržne poti.
»Na Koroškem ne poznam večjega
predelovalca kozjega mleka, v tej dejavnosti smo mi pravzaprav v regiji
prvi. Zato nam je težko priti na trg,
ker ljudje nasploh kozjih izdelkov niso
kaj dosti poznali. Zanimivo je bilo
opazovati začetek, ki je bil težek, kako
se je razvijal naš trg in koliko je sploh
zanimanja za izdelke iz kozjega mleka,« pripoveduje Rok Slemenik.
Kmetijo so novi lastniki dodobra
oplemenitili
Med obnavljanjem stare stanovanjske
hiše iz leta 1880, kjer je zdaj sirarnica
(hladilnice, zorilnice, prostor za predelavo mleka in skladiščenje), so našli
še iz časov Avstro-Ogrske tablico s hišno številko, na kateri piše Rihterberg
52, danes pa je njihov naslov Pameče
249. Preuredili so tudi druga kmečka
poslopja. Podrli so štalo in na njenem
mestu zgradili novo, v celoti leseno,
ker stremijo k čim bolj naravnemu.
Živali v hlevu so proste in imajo dovolj prostora. Da se čim več gibljejo in
imajo od narave čim več, so, ko je vreme primerno, ves čas na paši.
V 60-glavi čredi je molznih 42 koz,
druge so še premlade, saj bodo pripuščene šele naslednje leto. Glava družine je kozel Bine, ki skrbi, da gre rod
naprej. Polovico črede so kupili pri
kmetiji Orešnik v Horjulu, drugo polovico v Avstriji.
Sanske koze dajo veliko zdravega
mleka

Jogurt Rihterberg z medom vsebuje tudi
probiotične bakterije, ki dvigujejo telesno
odpornost in skrbijo za zdravo prebavo.

do silosa, krmo vsuje vanj, zato ni nič
ročnega prekladanja, napolni ga kar na
vrhu hleva. Šofer je omenil, da je tak silos videl samo še nekje okrog Kopra in
da večinoma kmetje še nimajo takega,
tako modernega in praktičnega. Naš je
suhi silos, v njem je stisnjena mešanica iz zrnja. Pri silosu je problem, ker se
okus pozna na mleku in posledično na
sirih. Naše mleko nima toliko okusa po
kozah, ker molzemo na molzni stroj in
ker nimamo mokrega silosa – silaže. Ta
se namreč takoj pozna na mleku.«
Na sami kmetiji delata torej dve
osebi, oče pa se ukvarja s prodajo. Ko
Rok izdeluje sire, je v sirarni 10–12 ur
skupaj. Mleko je potrebno predelati v
največ treh dneh, dlje ne sme stati, prej
ko ga predelaš, kvalitetnejši je izdelek.
In nihče drug ne zna delati sirov, zato
celo poletje ni imel dopusta. Kak dan
je prost le v času, ko molža upade.
Kozjerejci so dobri ljudje
Pred tremi leti se je na mesec dni
trajajoči praksi v Horjulu na kmetiji
Orešnik, kjer imajo 80 sanskih koz in
sirarno, veliko naučil. »Takrat mi je
bilo vse čisto novo, nikoli v življenju se
nisem s čim podobnim ukvarjal, niti
nisem kmečki sin,« je povedal. Veliko
je odnesel tudi z lanske ekskurzije po
Franciji, kjer so si v okolici Liona ogledali sirarne in se udeležili tridnevnega tečaja pri sirarskih mojstrih. Ob
učenju predelave mleka se je moral
naučiti tudi, kako skrbeti za živali, v
dobrem in slabem. »Dobil sem mnogo stikov, da lahko vedno vprašam,
če česa ne vem in če se mi pojavi kak
problem. Kozjerejci si pomagamo med
sabo, ne gledamo se kot konkurenca,
pač pa vemo, da v slogi je moč. So lep
krog zelo odprtih ljudi, ki si med seboj
pomagajo,« je Rok Slemenik ponosen
na svoje cehovske kolege.
Na kmetiji ima ambicijo vpeljati še
druge dejavnosti, morda izletništvo,
saj želi usposobiti sobo za degustacije
s ciljem, da bi jo v kakšnih turističnih
kombinacijah obiskali razni izletniki.
Že zdaj pa so dobrodošli mimoidoči »s
kolesom ali v gojzarjih« na kratek oddih
ob kozarcu svežega mleka ali jogurta.
Ajda Prislan

Rok Slemenik v svoji sirarni

Koze so prisrčne, prijazne, zelo socialne živali. Rok pravi, da so igrive, prijazne in radovedne, da jih zanima prav
vse: »Ko prideš do njih, takoj pridejo
k tebi in jih zanima, kaj se dogaja. Z
njimi je vedno zabavno in zanimivo.«
Na splošno jih delijo na mlečno in
mesno vrsto. Rokove so, kot pravi sam,
bele sanjske, natančneje slovenske sanske koze, ki je tradicionalna pasma koz
v Sloveniji. Spada med evropske alpske
pasme koz in je izrazito mlečna pasma.
Nastala je z oplemenjevanjem domačih
belih pasem koz (domača križana koza
in bela balkanska koza) s švicarsko
sansko pasmo, ki je dobila ime po dolini Saanen v Švici, od koder izvira. Tudi
Bine je čistokrvni sanski kozel, nekaj
pa ima Rok tudi mešanih koz.
»Kozje mleko je koristno za več
stvari. V prvi vrsti se uporablja pri
problemih z dihali (astma itd.). Mnogo
ljudi ga hodi iskat k nam in trdijo, da
jim zelo pomaga. Koristna sta tudi jogurt in kolostrum. Kolostrum je prvo
mleko, ki ga da koza – zelo močno,
skoncentrirano mleko, ki ga ima samo
2–3 dcl. Odlično je za odpornost in še
marsikaj, nekateri športniki so celo padli na testih dopinga, ker so ga preveč
pili. Tudi sir je zelo koristen, albuminsko skuto (narejena iz sirotke) pa k nam
hodijo iskat predvsem rakavi bolniki,«
pove mladi kozjerejec in poudari, da je
njegova dejavnost, čeprav nima ekološkega certifikata, pravzaprav izvajana
zelo ekološko. »Vse je naravno, nič ni
škropljeno s škropivi, živalim ne krmimo nič, kar ne bi bilo naravno, vse
gre po naravni poti. Travnike gnojimo
samo z gnojem od naših koz, na njih
nikoli nihče ni trosil mineralnih gnojil.
Polni so roza cvetov materine dušice,
pa šentjanževke, rmana, celo arnike.
Obronki gozdov skrivajo dobro misel,
encijan in drobno rumeno cvetočo srč-

no moč,« pojasni.
Molžo opravi vsak dan zjutraj ob 6.
uri z molznim strojem, ki lahko molze
10 koz naenkrat. Samica odda okrog
2 litra na dan. Za 1 kg poltrdega sira
Rok potrebuje 13 litrov mleka, približno 1 liter potrebuje za 250 g feta oz.
bolj svežega sira, enako za 250 g skute,
jogurt pa je razmerje z mlekom 1 : 1.
Dosti prodajo tudi samega mleka.
Že od Hipokrata dalje velja, da so kozje
mleko, kozje kislo mleko, sirotka, jogurt in kozji sir pravo zdravilo za vse
vrste bolezni. Na spletni strani Kmetije
Rihtarc so o tem zapisali: »Kako ne, ko
pa so koze med živalmi, ki dajejo mleko, najizbirčnejše domače živali, ki z
obiranjem vršičkov tudi meter visoko
zaužijejo mnogo manj dušikovih spojin kot ostale živali. Ko boste spoznali, da se vaše telo zaradi pitja kozjega
mleka počasneje stara, boste vzljubili
njegov nekolikanj svojski okus in aromo in všeč vam bodo postali nekoliko
pikantnejši siri iz kozjega mleka. In še
stara skrivnost: če boste zvečer popili
kozarec kozjega mleka, naše jutranje
molže, vas bo nespečnost (skoraj) zagotovo minila. Da o lepši koži in laseh
sploh ne govorimo.« Podobno kot materino mleko vsebuje kozje mleko visok
odstotek aminokisline tavrin, ki ima
pomembno vlogo pri rasti in razvoju
otrokovih možganov, ima visoko vsebnost kalcija, zato je zaradi svoje edinstvene sestave še posebej primerno za
novorojenčke, otroke in starejše osebe.
V višku laktacije, to je v času od maja
do septembra, ko se koza prehranjuje z
najboljšo hrano, so na Kmetiji Rihtarc
pomolzli 80–85 litrov mleka na dan.
Jogurte, mleko, sire, skuto, laktične sire
(siri iz skute z začimbami), sveže in poltrde sire znamke Rihterberg 52 je možno dobiti v prodajalnah Pek Matjaž v
Slovenj Gradcu, Mežici in na Ravnah

Najsodobnejši suhi silos v zgornjem delu lesenega hleva

MESTO IN PODEŽEL JE
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Komunala Slovenj Gradec

Evropski teden zmanjševanja (nevarnih) odpadkov
dinjski produkti, ki nosijo oznako
nevarnih snovi, ter odpadna električna in elektronska oprema. Nastanek
nevarnih odpadkov lahko preprečimo, tako da zmanjšamo njihovo uporabo, in ko je le mogoče poiščemo
okolju prijaznejše alternative.
Komunala Slovenj Gradec je skupaj z Ekološkim društvom postavila
stojnici v Slovenj Gradcu in Mislinji, kjer so prikazali doma narejena
čistila za dom, ki lahko nadomestijo komercialna, pri čemer so enako
učinkovita, cenejša in prijaznejša do
okolja. Z obiskom so bili zelo zadovoljni.

vropski teden zmanjševanja odpadkov je
ena od najbolj prepoznavnih ozaveščevalnih akcij na področju zmanjševanja odpadkov. Letos je potekal
v več kot 30 državah od 17. do 25.
novembra na temo zmanjševanja
količin nevarnih odpadkov. Nevarni
odpadki so tisti, v katerih je koncentracija nevarnih snovi takšna, da lahko škoduje okolju, ob nepravilni rabi
pa tudi našemu zdravju. Opremljeni

Vsem
občankam in občanom ter
poslovnim partnerjem
želimo
srečno, uspešno in zdravja
polno
novo leto 2019!

so s simboli za nevarne snovi, ki sporočajo, da so te snovi eksplozivne,
strupene ali nevarne. Nevarne snovi
vsebujejo številni izdelki, ki še vedno
prepogosto pristanejo med odpadki,
na primer čistila, barve in topila, kisline in baze, odpadna motorna olja,
pesticidi, fluorescentne žarnice, fluorescentne cevi in drugi odpadki, ki
vsebujejo živo srebro, akumulatorji,
litij-ionske baterije, zdravila, kozmetična sredstva, raznovrstni gospo-

1. DOMA – Čistila izdelajte sami,
elektronsko opremo si sposodite
ali nedelujočo popravite. Uporabljajte baterije, ki jih je mogoče
polniti ipd. Nevarne odpadke oddajte na zbirnih centrih v Pamečah
in Dovžah ali v času akcije zbiranja nevarnih odpadkov v premični
zbiralnici, ki je organizirana vsako
leto v spomladanskem času.
2. V TRGOVINI – Kupujte izdelke,
označene s priznanim znakom za

V okviru družbene odgovornosti smo ob koncu leta, v okviru Karitasa, donirali sredstva
10-letnemu Jakiju iz Slovenj Gradca, ki ima cerebralno paralizo in za rehabilitacijo
potrebuje dodatne fizioterapije.

Srečanje podpornega okolja za podjetništvo iz Koroške regije

Iskanje novih izzivov

O

b zaključku leta 2018 je poslovna
točka SPOT svetovanje Koroška,
katere konzorcijski partner je tudi
Podjetniški center Slovenj Gradec, d.

o. o., organizirala dogodek Srečanje
podpornega okolja za podjetništvo iz
Koroške regije. Namen srečanja je bil
proučitev stanja podjetništva v regiji

in iskanje novih izzivov na področju
podjetništva v Koroški regiji ter mreženje predstavnikov podpornih institucij za podjetništvo iz Koroške regije.
V prostorih Mrežnega podjetniškega inkubatorja Koroška (MPIK) v
Slovenj Gradcu se je srečanja udeležilo
29 udeležencev naslednjih ustanov:
Mestna občina Slovenj Gradec, Občina Mislinja, Občina Ravne na Koroškem, Občina Mežica, Občina Dravograd, Gospodarska zbornica Slovenije
– Območna zbornica Koroška (GZS
OZ Koroška), Območna obrtno-podjetniška zbornica (OOZ) Slovenj Gradec, Območna obrtno-podjetniška
zbornica (OOZ) Ravne na Koroškem,
Območna obrtno-podjetniška zbornica (OOZ) Radlje ob Dravi, A. L. P.
Peca, Regionalna razvojna agencija
za Koroško (RRA Koroška), Zavod
za zdravstveno zavarovanje Slovenije
(ZZZS) – Območna enota Ravne na
Koroškem, Urad za delo Dravograd,
Urad za delo Slovenj Gradec, Okrožno

Višja strokovna šola Slovenj Gradec

Predstavitev podjetniških aktivnosti
N

a Višji strokovni šoli (VSŠ) Slovenj Gradec smo imeli 30. novembra predstavitev Regionalne razvojne agencije (RRA) za Koroško. RRA
Koroška je institucija, katere osnovna
naloga je spodbujanje razvoja na območju koroške regije. Poleg zakonsko
opredeljenih razvojnih nalog izvaja
tudi mnoge projekte, ki se nanašajo na
področje mobilnosti, prostora, okolja,
turizma in štipendiranja. Pomembno
vlogo zavzema področje podjetniških
podpornih aktivnosti, ki so namenjene
potencialnim podjetnikom, mladim
podjetjem in obstoječim podjetjem.
Dogodek je potekal v okviru projekta »SIO RRA Koroška 2018–19«,
ki je sofinanciran s strani Evropskega
sklada za regionalni razvoj in Republike Slovenije. Predstavili so nam več
projektov in nas seznanili s podpornimi aktivnostmi v projektih in rezultati
projektov. V ta sklop sodijo naslednji
projekti: SIO RRA Koroška 2018–19,
Mrežni podjetniški inkubator Koroška, Podjetno v svet podjetništva, Podjetno nad izzive, Internacionalizacija
in privabljanje tujih investicij, SPOT

3. NA VRTU – Izogibajte se uporabi
pesticidov in vrta ne zalivajte z odpadno vodo. (TR)

Napotki za zmanjševanje
količin nevarnih odpadkov:

Stojnica v Mislinji
(foto Teja Račnik)

E

okolje. Kupujte naravne kozmetične
izdelke ali kozmetiko izdelajte sami.
Kupujte energijsko učinkovite sijalke.

svetovanje Koroška in Regijska garancijska shema.
Podjetniško pot je najbolje začeti z
dobro idejo, dobrim timom ljudi, kapitalom in dobro izdelanim poslovnim
načrtom. Predavatelji so študentom
predstavili, kako jim lahko pomagajo
pri uresničevanju podjetniških idej in
jim povedali, da imajo mladi potencialni podjetniki prihodnost v podjetništvu. Verjeti morajo vase, pridobivati
nova znanja in se izobraževati. RRA
Koroška nudi celovito brezplačno podporo za potencialne podjetnike in že
obstoječa podjetja.
Vsem predavateljem iz Regionalne razvojne agencije Koroške (Juretu
Knezu, Tjaši Havnik, Borisu Skudniku in Jani Vauh Buhvald) se za
predstavitev najlepše zahvaljujemo.
Prepričani smo, da bomo tudi v prihodnosti nadaljevali s sodelovanjem.
Študenti, potencialni podjetniki, so
dobili številne koristne informacije in
spodbude za začetek podjetniške poti.
Sonja Smolar, univ. dipl. ekon.
Vodja KC in KD VSŠ SG

sodišče Slovenj Gradec (sodni register), Agencija RS za javnopravne evidence in storitve (AJPES) – izpostava
Velenje, Upravna enota Slovenj Gradec, Upravna enota Radlje ob Dravi,
Upravna enota Dravograd ter poslanec državnega zbora Jani Prednik.
Organizatorji srečanja so na tak način prvič uspeli organizirati srečanje,
na katerem so predstavniki podpornega okolja za podjetništvo aktivno sodelovali pri analizi podjetništva v regiji.
Prva okrogla miza je bila namenjena vsebinskemu pregledu stanja
podjetništva, primerjavi z drugimi
regijami ter predstavitvi vsebinskih
usmeritev v prihodnjem obdobju.
Moderatorju okrogle mize, direktorju Podjetniškega centra Slovenj
Gradec Davidu Valiču, so se pridružili še Karmen Sonjak, Jure Knez in
Tjaša Hovnik z RRA Koroška, Aleksandra Gradišnik z GZS OZ Koroška ter Blaž Cvar z OOZ Radlje
ob Dravi. V razpravo so se aktivno

vključevali tudi ostali udeleženci.
Druga okrogla miza je bila namenjena postopkovnim izzivom na
področju podjetništva. Udeleženci
okrogle mize so ocenjevali medsebojno sodelovanje institucij in opozarjali na morebitne administrativne
ovire za podjetnike. Davidu Valiču so
se pridružili še Igor Kogelnik z ZZZS
Ravne na Koroškem, Tanja Žnidarko z AJPES Velenje, Irena Sešelj z
Upravne enote Slovenj Grade, Jasna
Kopmajer z Okrožnega sodišča Slovenj Gradec ter Jasmin Uršič z Urada
za delo Dravograd. Udeleženci okrogle mize so ugotovili, da sodelovanje
načeloma dobro teče, da pa vseeno
obstajajo določeni izzivi in ovire, ki
izhajajo iz prevelike količine zakonodaje in na določenih področjih ovirajo postopke.
Ob koncu srečanja so vsi udeleženci izrazili pobudo, da bi se podobna
srečanja nadaljevala tudi v prihodnje,
saj z mreženjem in dajanjem pobud
za rešitve določenih ovir podporno
okolje za podjetništvo postaja bolj
homogeno in učinkovito. (VZ)
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Gremo v mesto – zgodbe našega mesta

Masaže v Solnem svetu Vitae:
V divjini Gane preživela 3 leta

ranjem. Kadar je okrog bokov, vpliva
na ženske spolne centre, energija je bolj
pretočna. In dobro je, da je narejen za
točno določeno osebo in da je sestavljen z določenim namenom. Nameni
pa so različni: ali gre za zdravljenje ali
boljše počutje, dvig samozavesti, odganjanje slabih energij in še kaj,« pove
Nataša in doda, da ga ima sama na sebi
že 4 leta. Ko pa svojo nalogo opravi, se
strga.

Nataša in Nevenka –
uspešen dvojec
Vsaka s svojim delom sta Nataša in
Nevenka primer dobre prakse združevanja različnih dejavnosti v enem
prostoru, »kjer si Nebesa in Zemlja po-

data roki«. V stiku s strankami so na
prvem mestu prijaznost in pripravljenost stranko poslušati ter profesionalen
odnos. Iz salona Vitae se širijo prijetne
vonjave in pred vhodom je lično urejen
kotiček za kratek oddih.
Nataša Zupanc izvaja dejavnosti
tudi izven salona v mestni pasaži. Dosti meditacij je izvajala na Ludranskem
vrhu, pa tudi drugod po Sloveniji. Prireja delavnice za izdelavo energijskega
nakita BIS, kar pomeni tudi prijetno
druženje. »Rada bi, da se ženske začutimo, da si nismo nasprotnice, da sodelujmo, da se podpiramo, kreiramo lepo
skupno prihodnost, da smo podpora
druga drugi,« poudarja. Nedolgo nazaj
je vodila delavnico, na kateri so risali
svojo dušo, kajti risba je en odraz človekovega notranjega stanja, notranje
energije, notranjega klica. V kratkem
pripravlja spet eno tako delavnico. V
teh prazničnih dneh pa nudi tudi darilne bone za solne urice in masaže.
Ajda Prislan

Nataša Zupanc

V

mestni pasaži na Glavnem trgu, skorajda že
pri izhodu proti dvorcu Rotenturn,
najdemo Solni svet, kjer obiskovalec
lahko užije solne terapije z Nevenko
Preložnik. Dejavnosti v salonu Vitae je razširila Nataša Zupanc, ko se
je pridružila z izvajanjem vseh vrst
masaž in meditacij.
Nataša Zupanc zase pravi, da je ljubiteljica življenja in da je trikrat od mrtvih
vstala. Ko je pred desetimi leti prišlo do
prve kritične točke v njenem življenju,
je doživela prvi preobrat. Pred tem je
imela vse, kar navidezno zadovoljuje,
službo za nedoločen čas in reden dohodek, ki ji je zagotavljal neke vrste bivanjsko varnost. Vendar je njena služba ni
zadovoljevala, ker je delala na delovnem
mestu, ki ji ni bilo pisano na kožo. »Izgubljala sem energijo, nisem se našla v
tem in sem začela razmišljati, kaj pa bi
jaz sploh rada počela v življenju. In se
mi je na spletni strani pojavila objava za
tečaj za maserja. Nikomur ni bilo jasno,
zakaj sem se odločila ravno za to, saj z
masažami nisem imela nobenih izkušenj, po izobrazbi sem socialna delavka
in diplomirana varstvoslovka«.
Ta odločitev je pomenila začetek
Natašine nove poti, prehod v nov svet.
Kmalu jo je hkrati potegnila tudi duhovnost, zato se je dodatno izobraževala tudi na področju reikija in theta
healinga in postala mojstrica obojega.
Začela je tudi z meditacijami za odrasle,
prek kratkim tudi za otroke. Že v svojem prvem salonu v trgovskem centru
Katica je imela tretmaje za oblikovanje telesa, kot so kavitacija (mehansko
raztapljanje maščobnih blazinic), radiofrekvenca, limfna drenaža, vadbe na
vibracijski plošči, elektrostimulacija in
vse vrste masaž.
Potem pa je prišlo do drugega preobrata v njenem življenju, kajti poleg vsega lepega ji je še vedno nekaj manjkalo.
»Salon je uspešno deloval, a nisem ime-

la dovolj časa zase. Nekaj je treba narediti! In zgodila se mi je Afrika. Ko sem
prvič odpotovala na to celino, mi je bila
zelo všeč. Že prej sem rada potovala in
sem imela veliko željo, da obiščem pravi
črni svet. Pred tem sem bila sicer v severni Afriki, a me nič ni spominjalo na
pravo, pristno črno Afriko. Zato sem šla
v Gano,« pripoveduje drzna, pogumna,
svojeglava in občutljiva Nataša.

V Afriki v divjini preživela 3 leta
V Gani je postavila salon in začela z
masažami in meditacijami. »Njihov
duhovni svet je zelo drugačen od našega in so zelo dojemljivi za druge
sfere. Bila jim je eksotika, ko prideš tja
in jih soočaš z našim vidikom razumevanja nevidnega sveta in vpletanja
energij. Na tak način sem se preživljala in zgradila vasico s šestimi lesenimi hišicami, ker sem se nameravala
ukvarjati s turizmom,« še pojasni. A
ko je prišla domov na praznovanje rojstnega dne svojega očeta, je ugotovila,
da je iz Afrike prišla z malarijo.
Pristala je v kliničnem centru v Ljubljani in po skoraj dvomesečnem zdravljenju komaj preživela. Ta težka izkušnja jo je obdržala v Slovenj Gradcu, kjer
se je po osemmesečni regeneraciji znova
postavila na noge. Ostala je čisto brez
vsega in se zahvaljuje staršem za pomoč.
»Če gledam skozi sebe, sem si marsikaj upala in marsikaj dovolila. Skozi
moje življenje, ki je potekalo tako, kot
je, sem se mnogo naučila, mnogo stvari
sem preživela in doživela, ki jih ne bi,
če se za to ne bi odločila, če ne bi bilo
poguma v meni in zaupanja v sebe, da
bo vse dobro. Tudi ko je bilo najhujše,
najslabše, ko že skoraj ni bilo več izhoda, je bila v meni iskrica, en žarek je bil,
ki mi je govoril, vse bo dobro. In je res
bilo vse dobro,« je popolnoma jasna.
Na svoji spletni strani Sočnice z Natašo
piše svoje spomine, izkušnje, razmišljanja in dognanja. Na njej najdeš mnogo

poučnih, kot so te: Ko oprostiš, se osvobodiš! Kdor je svoboden, ne sodi! Ničesar ne obžaluj, razen tistega, česar nisi
naredila! Če bi rada bila kraljica, si nadeni krono! Kdaj, če ne zdaj?! Ne rabiš
se zatikati v preteklosti!

Z masažo in meditacijo v
mestno jedro
Med priložnostnim delom, ki ga je po
premagani bolezni opravljala za preživetje, jo je zopet ves čas vleklo nazaj v
svoje prejšnje delo, masaže, ki jih ima
izredno rada. S to svojo dejavnostjo si
je želela priti v mestno jedro in pravi:
»Usoda me je povezala z Nevenko Preložnik, ki je nosilka salona Solni svet
(solne terapije, ušesne terapije) v pasaži
na Glavnem trgu.« Solnim terapijam,
ki jih Nevenka v salonu v pasaži izvaja
že približno 4 leta, so dodane Natašine
masaže v solni sobi. Nataša izvaja tudi
meditacije, s partnerico pa uvajata tudi
novosti, kot so solne urice za otroke. Za
mlajše, stare do 6 let, so ob torkih ob 17.
uri solne urice z meditacijo, za otroke
od 8. leta dalje pa so ob 18. uri. Vsaka
taka meditacija je podprta z glasbeno
terapijo in vodeno pripovedjo ali igro
o umirjanju, poslušanju samega sebe.
Aktualne postajajo tudi masaže za dojenčke, to so srečanja mamic, ki pridejo
ob sredah ob 11. uri in vsaka masira
svojega dojenčka v solni sobi. Obiskovalec Solnega sveta se lahko udeleži
tudi raznih terapij, kot so joni terapija,
terapija odpiranja celičnega spomina
in energijski nakit BIS (beauty & inteligent & sexy) izpod spretnih Natašinih
prstov. »S tem energetskim nakitom
sem se srečala v Afriki. Tam vse ženske nosijo tak nakit in resnično deluje.
Zelo me veseli, ko opazim, da so tudi v
našem okolju ženske zelo zadovoljne z
njim. Ženska ga nosi okrog bokov, da se
dotika kože, včasih tudi okrog zapestja.
Nosi ga, dokler ne opravi svoje naloge,
zato ga ne snema nikoli, niti med tuši-

Sprehodi ob mestnem obzidju
P

rvo decembrsko soboto smo se
še zadnjič letos skupaj sprehajali
ob ostankih mestnega obzidja. Kljub
mrazu je bila udeležba velika. Koroški
pokrajinski muzej je letos organiziral
šest brezplačnih sprehodov, ki so potekali v dveh ciklih. Tudi letos smo izjemno zadovoljni z udeležbo, preko 300
sprehajalcev smo našteli. To je dokaz,
da mestna zgodovina ljudi zanima. Z
brezplačnimi sprehodi nadaljujemo
tudi v letu 2019. Prav tako nadaljujemo
sodelovanje s Podjetniškim centrom
Slovenj Gradec, koroškimi rokodelci,
ki delujejo pod njegovim okriljem, in
Meškovo bukvarno. Zahvaljujemo se
vsem sodelujočim, posebej sprehajalcem. Prvi sprehod v letu 2019 bo na
dan kulture – 8. februarja.
Nataša Škorjanc

Nataša Zupanc pred salonom

Popravek in opravičilo
V članku Martinovi dnevi (SGlasnik, št. 12, december 2018, str. 8) je prišlo
do neljube napake ob navedbi izjave Branka Pečolarja, predsednika Turističnega društva Legen. Avtorja izjave sem napačno poimenovala Branko
Podgoršek, za kar se iskreno opravičujem.
Ajda Prislan,
avtorica članka Martinovi dnevi

Stilski nasvet

Nova (modna) priložnost
za stare ročne tehnike

V

zorci na tekstilu nas spremljajo
v vsakdanjem življenju. Popestrijo naša oblačila, jim vnašajo barve in oblike, igrivost in živahnost.
Pogosto uporabljeni motivi tekstilnih vzorcev so cvetlični, geometrijski in živalski, katere lahko med
seboj kombiniramo in uporabljamo
v abstraktnih oblikah. Vse pogosteje
pa se srečujemo tudi z besedilom kot
motivom, ki deluje kot vizualnokomunikacijski element v družbi.
Skozi zgodovino so se razvile
različne tehnike izdelave vzorcev
in motivov na tekstil. Včasih so
bile vse faze oblikovanja ročne, za
kar je bilo potrebno veliko dela in
časa. Z novimi tehnologijami in
izboljšavami smo postopoma prišli
do hitrejših in sodobnejših rešitev.
Hitrim spremembam v modi lažje
sledi sodobno modernizirana proizvodnja, ki je tudi cenejša.
Napredne tehnologije izdelav
vzorcev in motivov posnemajo
ročne tehnike in tako rojevajo cenejše izdelke. S svojo natančnostjo
se jim tako približajo, da skoraj verjamemo v njihovo avtentičnost. Pa
vendar so današnji modni trendi
poskrbeli za ponovno uveljavljanje

ročnih tehnik izdelave motivov na
oblačilih. Še zlasti ko govorimo o
cvetličnih vzorcih, ki se s travnikov
in balkonov selijo na naša oblačila
in dodatke in kar kličejo po detajlih, ki jih lahko izdela le potrpežljiva
človeška roka. Cvetlica kot motiv je
lahko plod domišljije ali del tradicije.
Tisto cvetje, ki prehaja z namiznih
prtov na naša oblačila, nas obdaja z
nostalgijo in občutkom ohranjanja
tradicije. Tehnika, ki ponuja priložnost detajlom, ohranjanju tradicije
ter sledenju modnim trendom, je
gotovo vezenje. Ročne vezenine danes naravnost kričijo po pozornosti
in prepoznavanju njihove vrednosti
v poplavi industrijskih izdelkov.
Ročno vezenje je tehnika, pri
kateri s pomočjo šivanke in vezilne preje na tkanino izvezemo poljuben vzorec. Uporabljamo lahko
raznovrstne vezalne vbode, ki jih
med seboj kombiniramo in s tem
ustvarimo različne strukture. Izbrane motive in vzorce lahko definiramo le z obrisi, lahko pa jih zapolnimo in jim dahnemo občutek
stvarnosti in živosti. Tehnika vezenja terja veliko mero potrpežljivosti in ljubezni za detajle. Vsak šiv k
celoti prispeva tisto malo, da celota
izpade polnejše in bolj izpolnjeno.
Če je vezenina na oblačilih večja, živih barv ali posebnih oblik,
bi rekli, da deluje kot nakit. Če
vezenine že same delujejo močno, samostojno in vpadljivo, jih je
včasih nekoliko težje kombinirati
z drugimi vzorčastimi kosi, zato
se najraje pojavljajo v kombinaciji
z minimalističnimi in preprostimi
kosi oblačil. Pri izbiri vezenih oblačil in modnih nasvetih smo vam na
voljo v D.tajl Concept Store.
Manca Vojnovič
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Predstavitev knjige o koroškem boju 1989–91

Znanstveni dosežek za

načrtnejšo domovinsko vzgojo

Na predstavitvi monografije Koroški boj za samostojno in neodvisno Slovenijo 1989–1991 v Slovenj Gradcu: z desne župan
Občine Muta Mirko Vošner, Ožbolt Fajmut, avtorji knjige dr. Uroš Svete, dr. Damijan Guštin in dr. Vladimir Prebilič, nato
predsednik pokrajinskega odbora Zveze veteranov vojne za Slovenijo za Koroško Igor Brezovnik in generalmajor Ladislav
Lipič, predsednik Zveze veteranov vojne za Slovenijo

Z

nanstvena monografija
»Koroški boj za samostojno in neodvisno Slovenijo 1989–
1991« avtorjev dr. Damijana Guština,
dr. Vladimirja Prebiliča in dr. Uroša
Sveteta je rezultat dveh raziskovalnih projektov iz programa Znanje
za varnost in mir, ki ju je financiralo
Ministrstvo za obrambo RS, izvajala
pa Inštitut za novejšo zgodovino in
Obramboslovni raziskovalni center
FDV. Knjiga je prva podrobna študija varnostnih in obrambnih delovanj
obrambnih sil Slovenije v obdobju
osamosvojitve in vojne za obrambo
neodvisnosti Republike Slovenije v
slovenskem zgodovinopisju.
Na tristo šestdesetih straneh je knjigo o
koroških naporih in zaslugah pri osamosvajanju Slovenije v letih 1989–91
izdal Inštitut novejše zgodovine iz
Ljubljane letos jeseni, predstavljena je

bila že v Slovenj Gradcu. Pokrajinski
odbor Zveze veteranov vojne za Slovenijo za Koroško jo namerava v bližnji
prihodnosti predstaviti še na Ravnah
na Koroškem, pa še kje. Sami avtorji
monografije so knjigo v sklepni besedi
označili kot »kvaliteten poskus objektivizacije osamosvojitvene zgodovine na Koroškem«. V Zvezi veteranov
vojne za Slovenijo Koroška so začutili
potrebo po resni in objektivni analizi in predstavitvi usodnih dogajanj v
letih 1989 do 1991 na Koroškem, kajti
mnenja so, da se med drugim daje premalo poudarka domovinski vzgoji, ki
bi zajemala ravno čas osamosvajanja
Slovenije od jugoslovanske države. Trije
avtorji, Guštin, Prebilič in Svete, pa v
sklepni besedi v knjigi priznavajo tudi,
»da je Koroška stopila v ospredje tudi
ali predvsem zaradi obsežnega poskusa
diskreditacije obrambnih naporov na
Koroškem. Afera, znana pod imenom

Vič-Holmec, ni samo poskusila izpodkopati temeljev pravne in pravične vojne ter obrambne aktivnosti prikazati
kot kršitelje mednarodnega vojnega in
humanitarnega prava, temveč je povzročila globoke notranje delitve vseh,
ki so sodelovali pri obrambi Koroške in
Slovenije.« Zato so se koroški veterani
odločili pridobiti čim bolj nepristransko in objektivno pridobljeno študijo
prispevanja Koroške pri obrambi Slovenije. Študija je bila opravljena z uporabo
znanstvene zgodovinopisne metode
in geografsko, časovno, predvsem pa
emocionalno odmaknjenostjo njenih
avtorjev. Recenzenta knjige sta dr. Simona Kukovič in dr. Božo Repe.

Pisci se dotikajo Koroške med osa-

Toplotne črpalke, hrup in vibracije
oplotne črpalke so energijsko in
ekološko učinkovit način ogrevanja, zato se njihova uporaba za ogrevanje prostorov in sanitarne vode v
gospodinjstvih močno povečuje, s tem
pa so se povečale tudi težave s hrupom
le-teh in to tako za lastnike toplotnih
črpalk kot za bližnje sosede.
Hrup se kot valovanje širi od izvora
v vse smeri. Človeško uho pa to valovanje zazna kot zvok različnih tonov
in moči, kar pa je lahko za posameznike bolj ali manj moteče, saj je tudi
zaznavanje hrupa odvisno od človeka
do človeka. Pri navajanju moči hrupa
se uporabljata dva izraza: zvočna moč
in zvočni tlak. Zvočna moč je samo
računska vrednost hrupa v vseh smereh, določi se lahko samo računsko na
osnovi predpisanih meritev, opisuje
pa skupno zvočno energijo, ki se širi
v vseh smereh. Zvočni tlak pa nastane
povsod tam, kjer izvor hrupa povzroči
valovanje in le-to spremeni zračni tlak.
Večja je sprememba tega zračnega tlaka, bolj neugodno sprejemamo takšen
hrup. Skratka, zvočni tlak je za nas tista vrednost hrupa, ki jo dejansko občutimo. Odvisna pa je vedno od razdalje do izvora hrupa. Znotraj tega hrupa
pa imamo še različne frekvence le-tega
(zvočnega valovanja), katere so lahko
bolj ali manj moteče.
Medtem ko je izvedbe zemlja/voda
in voda/voda, ki običajno stojijo v kurilnici, mogoče dobro zvočno izolirati, ima večina toplotnih črpalk zrak/
voda zunanjo enoto, katere hrup se
širi v okolico. Pri toplotnih črpalkah

imamo dva izvora hrupa: kompresor
in ventilator.
V katalogih in drugih splošnih prodajnih gradivih toplotnih črpalk običajno najdemo podatke o hrupu toplotne
črpalke, kot sta zvočna moč in zvočni
tlak. Poleg tega pa bi morala biti za zvočni tlak navedena še razdalja (npr. 1, 5, 10
m …), pri kateri je podan zvočni tlak, in
pa seveda standard, po katerem so izvedene meritve, vendar nam to vseeno
ne pove zadosti oz. ne moremo vedeti,
ali bo neka toplotna črpalka moteča za
nas ali za sosede. Pretežni del split sistemov toplotnih črpalk je danes namreč
inverterskih, ki lahko svojo moč povečujejo ali zmanjšujejo glede na potrebe
objekta oz. glede na naše želje. S tem
pa so se pojavile tudi številne možnosti
za navajanje jakosti hrupa, katere pa so
seveda lahko vse točne. V komercialnih
katalogih je običajno podan hrup toplotne črpalke pri nominalni moči (običajno pa je ta moč v območju od 50 do 70
% maksimalne moči določene toplotne
črpalke), kjer navadno ni moteč, in ne
pri maksimalni moči, ta podatek najdete v tehnični dokumentaciji. Vrednosti
za največji dovoljeni hrup so v slovenskih predpisih zelo ohlapno opredeljene. Za sprejemljive ravni sta odločilni
klasifikacija in lokacija objekta. Tako v
bivalnih naseljih hrup ponoči ne sme
presegati 45 dB, pri čemer se upošteva
maksimalni hrup toplotne črpalke in
ne zgolj tisti, ko naprava deluje z zmanjšano močjo. Proizvajalci sicer na podlagi izkušenj zagotavljajo, da delovanje
naprave uporabnika ne moti, če raven

Koroški veterani vojne
za Slovenijo so na monografijo ponosni
O knjigi o koroškem boju 1989–91 Igor
Brezovnik, predsednik pokrajinskega
odbora Zveze veteranov vojne za Slovenijo za Koroško, pove: »Napisana je
po pričevanjih tedanjih poveljnikov

Monografija
razdeljena na različne
zaokrožene vsebine

Svetovanje ENSVET

T

mosvajanjem Slovenije in sežejo že
v osemdeseta leta prejšnjega stoletja,
med drugim obravnavajo dogajanja
na prehodu iz socialističnega v demokratični sistem (1989–1990), volitve aprila 1990 na Koroškem, položaj
notranjevarnostnega in obrambnega
sistema v procesu demokratizacije
1989–1990. Monografija se nadaljuje z
vsebinami pod naslovom Zavarovanje
slovenskega osamosvajanja, nato piše
o obrambi neodvisnosti Republike
Slovenije, boju za Holmec –boju za
odprto mejo, blokadi vojašnice Bukovje in boju s kolono JLA, zavzetju in
vdajah obmejnih stražnic, kar vsebuje
tudi opise oskrbe ranjenih, obolelih in
poškodovanih pripadnikov vojaških
enot, ravnanj z vojnimi ujetniki in pomoč avstrijskih organov in koroških
Slovencev. Zadnji dve poglavji opisujeta prekinitev spopadov, premirje ter
negotovi čas moratorija.
Avtorji v sklepnem delu monografijo zaključijo z besedami: »Vsako
bitko in seveda tudi vojno je mogoče
zmagati zgolj in izključno s tesnim
sodelovanjem, pogumom in vztrajnostjo, preudarnostjo pri sprejemanju odločitev ter neustrašnostjo, ki jo
je v težkih preizkušnjah treba izkazati. Korošcem je to uspelo.«

zvočnega tlaka na razdalji enega metra
ne presega 60 dB.
Dejavniki, ki vplivajo na hrup toplotne črpalke:
• Moč toplotne črpalke – večja je moč
toplotne črpalke, glasnejši so izvori
hrupa.
• Moč, na kateri deluje toplotna črpalka – običajni podatki navajajo zvočni
tlak (zaznaven hrup) pri nominalnih
močeh (nekje v območju med 50 in
70 % maksimalne moči) – za nas pa
je pomemben tudi hrup pri maksimalni moči toplotne črpalke, ki je
seveda bistveno višji od tistega pri
nominalni moči.
• Izbira dovolj močne toplotne črpalke
– če izberemo šibkejšo toplotno črpalko, bo morala delati bistveno več časa
na višjih obratih (bližje maksimalni
moči), kar pomeni , da bo dlje časa
bolj moteča za lastnika in za sosede.
• Zunanje enote močnejše toplotne črpalke zrak/voda ni priporočljivo namestiti na steno (zid), še zlasti ne, če
so za njo spalni prostori, saj se bodo
vibracije, ki se pojavijo pri vklopu
naprave, prenašale v notranjost.
• Podatek o hrupu predvideva postavitev zunanje enote tako, da tri metre okrog nje ni nobene ovire; na notranjem vogalu hiše se lahko zvočni
tlak poveča za šest decibelov, med
stenami v obliki črke U pa tudi za
devet decibelov.
• Betonska tla pod zunanjo enoto in
betonski zidovi okrog nje odbijajo
zvočne valove, ki se nato ojačani širijo okrog enote. Podstavek mora biti

Naslovnica knjige
strokovno izveden, pri montaži nanj
pa uporabljene protivibracijske podložke. Okrog zunanje enote naj bodo
travne površine in razne zvočne pregrade (grmičevje, lesene ograde ipd.).
• Materiali ovir okrog toplotne črpalke naj čimbolj absorbirajo hrup toplotne črpalke.
• Temperatura ogrevalne vode in razdalja zunanje enote do notranje enote. Običajno so podatki za toplotno
črpalko navedeni za temperaturo
ogrevalne vode npr. 35 °C (talno
ogrevanje) in na razdalji do 7 m
(med enotama). Z višanjem temperature ogrevalne vode (radiatorsko
ogrevanje) in večanjem razdalje se
višajo tudi tlaki v hladilnem sistemu
toplotne črpalke, to pa pomeni tudi
večji hrup toplotne črpalke.
• Če znižujemo temperaturo v prostorih v določenem času dneva, potem
to pomeni, da bo morala toplotna
črpalka ob ponovnem zvišanju temperature delovati z bistveno večjo
močjo kot običajno, kar pomeni tudi
bistveno glasnejše delovanje.
Da hrup toplotne črpalke zrak/voda
ne bo moteč, torej najprej preverimo
točne podatke o maksimalnem hrupu
toplotne črpalke in izberemo tisto, ki je
dovolj tiha, gremo do vgrajene toplotne
črpalke in poslušamo hrup – se dogovorimo z lastnikom ali ponudnikom,
da slišimo dejanski hrup (pri inverterskih split sistemih, kjer lahko slišimo
maksimalni hrup teh toplotnih črpalk
samo, kadar so zunaj nižje temperature in se kratkotrajno dvigne želena
temperatura bistveno višje kot običajno, tako bo takšna toplotna črpalka po
določenem času začela delovati s polno
močjo). Zunanjo enoto namestimo na
mesto, ki je bolj oddaljeno od hiše in
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enot teritorialne obrambe in milice, ki
so sodelovali v akcijah za osvoboditev
mejnih prehodov na Koroškem kot pri
zaustavljanju kolone JLA v Dravski dolini. Avtorji so z analizo spominskega
in arhivskega gradiva historiografsko
zanesljivo rekonstruirali proces ustvarjanja obrambnih sil na ravni regije Koroške in ga vpeli v postopke in dejanja,
ki ga je izvajal 83. območni štab TO in
postaje milic na Koroškem. V knjigi
so predstavljene vse enote TO, njihove
mobilizacije in kasneje njihova razporeditev v spopadih z JLA. Poseben poudarek je podroben prikaz obrambe TO
in milice pred vojaško zasedbo JLA na
mejnem prehodu Holmec in kasnejši
spopad za mejni prehod, ki je terjal tudi
največ smrtnih žrtev in ranjenih na Koroškem. Smrtni žrtvi s strani rezervnih
policistov sta bila Bojan Štumberger
iz Slovenj Gradca in Željko Ernoič iz
Šmartna pri Slovenj Gradcu. Podrobno je prikazano delovanje enot TO
pri zaustavljanju motorizirane kolone
JLA, ki je prodirala po Dravski dolini
in bila pred Dravogradom po hudem
spopadu tudi zaustavljena. S tem dejanjem je bila prekinjena vojaška pomoč
JLA do mejnih stražnic in tako dosežen
pogovor za premirje in kasneje umik v
vojašnice. Žal pa je tudi v tem spopadu
bilo veliko ranjenih in celo smrtna žrtev – Vincenc Repnik iz Slovenj Gradca,
po katerem se danes imenuje tudi vojašnica v Slovenski Bistrici. Veliko vlogo
v tem času sta odigrali tudi Reševalna
postaja na Koroškem in Splošna bolnišnica v Slovenj Gradcu, ki je sprejela
vse ranjence, ne glede na kateri strani
so se borili. S tem smo dosegli tudi to,
da je bila osamosvojitvena vojna, ki je
potekala na Koroškem, v celoti vodena
v skladu z določili mednarodnega vojnega in humanitarnega prava. V knjigi
je prikazano tudi, kako se je oblikovala
manevrska struktura narodne zaščite
na regionalnem in lokalnem nivoju in
njeno razmerje do teritorialne obrambe
in organov za notranje zadeve.«
Pričujoča monografija je vzorčen
primer za raziskovanje delovanja
obrambnih struktur Slovenije v obdobju osamosvajanja in obrambe neodvisnosti v letih 1990 in 1991 in kot
taka lahko poleg znanstvenega dosežka služi tudi za načrtnejšo domovinsko vzgojo in seznanjanje širše javnosti z osamosvojitvenim procesom.
Ajda Prislan
od sosedov, hkrati pa je izpih prav tako
usmerjen od mest, kjer ne želimo, da
je moteče, in zagotovimo, da v bližini
zunanje enote ni ovir, ki bi zvok odbijale ali ga celo povečevale, po možnosti
naj bo okrog podstavka zunanje enote
travnata površina. Namestitev na steno
objekta je manj primerna, saj se lahko
na sam objekt prenašajo še druge vibracije zunanje enote. Kadar smo že
izbrali glasno izvedbo, potem lahko
rešujemo, kar se rešiti da, so pa vse rešitve povezane z dodatnimi stroški. Na
dovolj veliki razdalji od zunanje enote
lahko postavimo različne oblike zvočnih pregrad (lesene, kamnite, zelene
(živa meja)), ki absorbirajo hrup. Preko
zunanje enote lahko namestimo zvočne havbe, ki dušijo hrup.
Damjan Korošec
Prijave za svetovanje v svetovalni pisarni ENSVET
sprejema mo
od ponedeljka do četrtka
med 13. in 15.
uro po telefonu: 02 881 21
10 (Vložišče
MO SG). V dogovorjenem terminu
vas v svetovalni pisarni pričakuje
energetski svetovalec, s katerim se
individualno pogovorite o želeni
temi. Svetovalna pisarna ENSVET
Slovenj Gradec se nahaja v večstanovanjski stavbi na Celjski cesti 21
(vhod s strani v kletno etažo), 2380
Slovenj Gradec. Vprašanja lahko
zastavite tudi po e-pošti: damjan.
korosec@ensvet.si, kjer vam bomo
z veseljem odgovorili.

MESTO IN PODEŽEL JE

10

SGlasnik, januar 2019

2. preventivna akcija v okolišu Osnovne šole Šmartno

Ozaveščanje o varnosti

na šolskih avtobusnih postajališčih in šolskih poteh

S

vet staršev Osnovne
šole Šmartno pri Slovenj Gradcu je v času od 10. do 14.
decembra s prostovoljci izpeljal
že drugo preventivno akcijo v letošnjem šolskem letu, namenjeno
ozaveščanju o varnosti učencev na
šolskih avtobusnih postajališčih,
po novem tudi na šolskih poteh. Ta
sodi v čas, ko prihaja zima, ker je
tudi tema tista, ki dodatno vpliva
na varnost otrok.

Podpredsednica Sveta staršev Osnovne šole Šmartno mag. Ksenija Uršej
poudarja, da so po analizi avtobusnih
postajališč na območju šolskega okoliša Osnovne šole Šmartno ugotovili, da so nekatera neosvetljena, brez
pločnikov, da so neprimerna za obračanje vozil, s katerimi se prevažajo
učenci: »Zato smo sklenili, da, kar še
nismo mogli razrešiti in dati v upoštevanje naših predlogov, bomo tudi
starši sami prevzeli svoj del odgovor-

nosti. Otrokom bomo ob takem ozaveščanju lahko vzgled in hkrati tudi
drugim – krajanom, voznikom, ki se
pojavljajo v času privozov otrok na
teh mestih.«
Za ozaveščanje na postajališčih
Brda, Šmonova vas, Tomaška vas,
Turiška vas, Metulov breg, Brezova
vas, Podhomec in Stopernik je v tednu dni skrbelo kar 15 krajanov iz
vseh treh vaških skupnosti v šolskem
okolišu Osnovne šole Šmartno, pri
čemer so sledili tudi Priporočilom za
izvedbo akcije, to je splošnim navodilom za varnost otrok.
»Tokrat otroke opozarjamo, kako
je za njih varno pričakati prevozno
sredstvo, kako naj pazijo, da so odmaknjeni od roba cestišča. V tem
času lahko preseneti tudi sneg, jutra
so hladna, cestišče je že polzko. Opozarjamo tudi, da počakajo, da se prevozno sredstvo ustavi in potem lepo
kulturno gredo na avtobus ali v kako
drugo prevozno sredstvo. Posebej pa

jih opozarjamo, da starejši otroci poskrbijo za mlajše otroke in jim dajo
prednost,« še poudarja Ksenija Uršej.
Ena od prostovoljk, članica sveta
staršev Marina Mencinger, pa je opozorila na še eno kritično točko, križišče pri Slugu v Šmartnu. To križišče
je pomembna točka, kjer je potrebno,
pravi, biti previdnejši na poti do šole
in nazaj: »Opažam, da je promet na
tej relaciji mimo Slugove kmetije povečan v času med 7.15 in 8.15. Glede
na to, da se v tem času skozi to križišče pelje okrog 160 avtomobilov,
smatram, da podatek ni zanemarljiv
za vse udeležence v prometu. Kljub
temu da imamo prehod za pešce in
znak z omejitvijo 50, se tega redko
držimo, saj večina od nas na domačem terenu vozi bolj kot ne na pamet. Vsi se zavedamo, da ima pešec
prednost na prehodu, vendar si lahko v nepredvidljivi okoliščini s slabo
preglednostjo v križišču hitro žrtev.
Opažam tudi, da je prisotnost otrok
na tej relaciji nekoliko manjša glede
na vremenske razmere, se pa posledično poveča število avtomobilov.
Ob tej priložnosti bi rekla, da je
potrebno poiskati rešitev, mogoče v
»ležečih ovirah«, da zmanjšamo hitrost na relaciji od pokopališča do
križišča in s tem nadaljujemo skozi
strnjeno naselje. Tako bo naša pozornost usmerjena v najranljivejšo sku-

Miklavžev sejem
V

Prostovoljka Marina Mencinger je na križišču pri Slugu samo v eni uri, zjutraj od
7.15 do 8.15, naštela kar 160 mimovozečih avtomobilov.
(foto Amadeja Smrekar)

Luč miru iz Betlehema –
zanetimo mir
P
red 32 leti je na avstrijski televiziji
ORF prvič gorel plamenček iz votline Jezusovega rojstva in v le nekaj
letih se je projekt s sporočilom miru
razširil po Evropi. V Slovenijo skavti
Luč miru iz Betlehema z veseljem prinašamo že 28 let.
Letošnje geslo se glasi: »Delimo
plamen – zanetimo mir.« Lani smo se
spraševali, ali je pomen akcije v sveči
ali v plamenu ... Seveda gre za plamen.
Ni pa dovolj, da ga samo sprejmemo.
Na tak način se ne more širiti, zato
smo z letošnjo akcijo še posebej nagovorjeni k deljenju plamena in z njim
miru. Sebe lahko primerjamo s svečo,
ki gori, sveti in greje. Za razliko od
sveče, ki pogori, pa se naša ljubezen z
darovanjem množi. Konec poslanice
sporoča točno to, kar si želimo: »Vem,
da nas je več, ki gorimo. Skupaj lahko
ustvarimo mogočen ogenj, ki ga ne bo
pogasil noben nemir. Delimo plamen
– zanetimo mir.«
Tudi skavti Koroške 1 leto za letom
sprejemamo plamenček. Ponj se od-

(foto Jerneja Golob)

pravimo sredi decembra, ga slovesno
sprejmemo in nato delimo med ljudi.
Širjenje sporočila o miru nadaljujemo
skozi ves predbožični teden, ko obiščemo mnoge ustanove, predvsem pa
želimo razveseliti bolnike, ki morajo
praznične dni preživeti v bolnišnici, ter
starejše v slovenjgraškem domu starostnikov. Da bi plamen miru obsijal vso
dolino, ga tradicionalno ponesemo
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 družinam.
Zbrana sredstva bomo namenili Vincencijevi zvezi dobrote – Centru za
družine Mirenski Grad, katerega slogan je »Skupaj gradimo dom«. Družinam v stiski želimo prinesti toplino
in svetlobo plamena.
Skavti Koroška 1 v novem letu
prav vsem želimo obilo Lučkinih darov – topline, ljubezni in miru. (PK)

in pred Čarnico je bil 5. decembra
prvi Miklavžev sejem, s katerega
nihče ni odšel razočaran, saj je bila izbira na stojnicah res unikatna in skrbno izbrana, vzdušje pa vseskozi prijetno in domače. Obiskovalcem so bili
na voljo različni unikatni izdelki, ki so
jih pripravili razstavljalci in prodajalci
iz različnih slovenskih krajev – lončki z božičnim žitom, energijske sveče,
ročno narejeni leseni izdelki, energijski nakit, orgoniti, praznični aranžmaji, okusni medenjaki, ekološki med
in druge ekološke dobrote ter še marsikaj zanimivega in uporabnega.
Skozi ves dan so bili na voljo sveže
pečene Miklavževe palačinke, zakuhano vino in čaj, obiskovalci so se
lahko brezplačno naličili, si brezplačno izmerili energetski potencial
in delovanje čaker, veliko zanimanja

je bilo tudi za intuitivne vpoglede v
tarot in angelske readinge ter radiestezijska merjenja.

pino prometnih udeležencev, in to so
naši otroci.«
Akcija je potekala pod sloganom
»Ker nam ni vseeno za varnost naših otrok«. Svet staršev Osnovne šole
Šmartno se za odgovornost, namenjeno otrokom, zahvaljuje vsem, ki so
jo pomagali uresničiti. V letošnjem
šolskem letu nameravajo izpeljati 3
take preventivne akcije, tretja bo na
vrsti spomladi, ko se bodo otroci začeli vključevati v promet s kolesi, skiroji, rolkami. (AP)

Dobro obiskani sta bili tudi stojnici
Meškove bukvarne in stojnica Vzemi in daruj. Spletla so se mnoga nova
znanstva, ki bodo marsikomu odprla
kakšno novo pot. Prav vsi prisotni pa
so izrazili željo, da naslednje leto Miklavžev sejem ponovimo. (BV)

Obujanje domače tradicije

Baučiji iz hotuljskega Pekla
V

gostilni Pri Toniju v Kotljah,
odkar so gostinsko ponudbo popestrili še s kulinarično in kulturno,
obujajo tudi stare domače običaje. Na
Miklavžev predvečer, 5. decembra, je
Turistično društvo Solzice pripravilo parkljevanje, katerega gostitelj je
Lucifer izpod Uršlje. Prirejena etnološka prireditev peklenščkov, bauči-

jev iz Prežihovega Pekla, kjer je mali
Voranc nabiral materi solzice, skozi
gledališče spominja na koroško poduršeljsko tradicijo, izročilo naših
prednikov iz časov, ko je bilo mnogo
teme, ko so ljudi še zaradi nepoznavanja in nevednosti preganjale demonske sile. V ozadju prireditve, katere
idejna vodja je Renata Picej, je na-

mreč staro ljudsko verovanje v času,
ko so noči v letu najdaljše. Sporočilo
hotuljskega parkljevanja pa je poziv
dobrim ljudem, naj se bolj udeležujejo
kulturnih prireditev in se v nasprotju
sodobnim trendom individualizma,
egoizma in nezdravega potrošništva,
torej sebičnosti, med sabo bolj družijo
in drug drugega veselijo. (AP)

Poduršeljski Lucifer v spremstvu baučijev je povedal, da se ljudje kesajo za svoje grehe, in poziva, naj se bolj potrudijo doživeti
več kulture oz. kulturnega dogajanja.
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Višja strokovna šola Slovenj Gradec

17. slavnostna podelitev diplom

4.

decembra 2018 se je dosedanjim diplomantom
Višje strokovne šole Slovenj Gradec
pridružilo 42 novih (36 iz programa
Ekonomist in 6 iz programa Poslovni
sekretar), tokrat prvič tudi študenti
izrednega študija naše enote v Velenju.
Na slavnosti prireditvi v Mladinskem
centru Slovenj Gradec, kjer je program profesionalno povezovala naša
bivša študentka Gordana Vukovič,
so zbrane diplomante, predavatelje
in ostale goste pozdravili ravnateljica

Višje strokovne šole Slovenj Gradec
magistra Janja Razgoršek, direktorica
Šolskega centra Slovenj Gradec magistra Gabrijela Kotnik in župan Mestne
občine Slovenj Gradec Andrej Čas.
Vse nas je ganil govor naše prve diplomantke enote v Velenju gospe Zdenke
Fluhar, ki je pohvalno spregovorila o
vseh predavateljih. Po podelitvi diplom posameznim diplomantom sta
posebni knjižni nagradi, ki ju je prispevala Mestna občina Slovenj Gradec in podelil župan, prejeli najboljši
študentki, Tjaša Sidar med rednimi in

Koroški pokrajinski muzej

Sodelovanje z Višjo strokovno
šolo Slovenj Gradec
Ž
e nekaj let Koroški pokrajinski
muzej, rojstna hiša Huga Wolfa sodeluje z Višjo strokovno šolo
Slovenj Gradec (VSŠ SG). Predavateljica Karmen Grudnik v okviru
predmeta Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti vsako leto pripelje študente na voden ogled rojstne
hiše Huga Wolfa. Po vodstvu sledi
predavanje o dejavnikih, ki vplivajo na kakovost vodenja za različne
ciljne skupine, ki ga izvede Nataša
Škorjanc.
Letos smo naše sodelovanje nadgra-

dili. Študenti VSŠ SG (drugi letnik
programa Ekonomist) so za KPM,
rojstno hišo Huga Wolfa izvedli raziskavo o prepoznavnosti in kakovosti
naše ponudbe. Področja raziskave so
bili prepoznavnost same rojstne hiše
ter skladatelja, prepoznavnost dogodkov, ki se v hiši organizirajo (Modra noč, Jazz večeri), prepoznavnost
spominkov, kot je Wolfova kava in
skodelica Huga Wolfa, zadovoljstvo
obiskovalcev. Raziskave so bile narejene pri posameznih ciljnih skupinah
v osnovnih in srednjih šolah, vrtcih
in prebivalcih Koroške.

Mateja Juvan med izrednimi študenti.
Prav poseben čar sta prireditvi dali
mladi, izredno nadarjeni pevki Klavdija
Verhovnik in Ana Špalir, ki sta učenki
solo petja v Kreativni šoli glasbe eNota.
Spremljala sta ju Jana Belič Konečnik na
prečni flavti in Jani Legner na kitari.
Po skupinskem spominskem fotografiranju smo se družili še ob kozarčku rujnega in zakuski, kar so nam
pripravili dijaki Srednje šole Slovenj
Gradec in Muta.
Milena Štrovs Gagič
V raziskavi so sodelovali: Urška Brezovnik, Urška Hovnik, Monika Kurmanšek, Žiga Laznik, Eva Pečoler,
Tjaša Perger, Vita Rapuc, Saša Razboršek, Tadeja Rožič, Katja Rutnik,
Nuša Slabe, Sara Smrtnik, Urška Svetina, Zala trdina, Anže Vrečko in Anja
Zakeršnik. V KPM, rojstni hiši Huga
Wolfa smo zadovoljni s sodelovanjem
z VSŠ SG. Že sama izvedba raziskave
med prebivalci Koroške ter med sodelujočimi v vrtcih in šolah je pomenila neke vrste promocijo za našo hišo,
saj se je s tem vršilo tudi informiranje naše dejavnosti med anketiranci.
Dobili pa smo tudi veliko predlogov
in idej za izboljšanje ponudbe skladateljeve rojstne hiše. V letu, ki prihaja,
bomo nekaj predlogov tudi realizirali. Študentje pa so se naučili soočati z
različnimi težavami,ki jih prinese realno okolje in reševanje le-teh.
Nataša Škorjanc
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MOCIS uspešen na razpisu

Nove možnosti pridobivanja
znanj za odrasle v regiji
V
eseli smo, da smo skupaj s partnerji A.L.P. Peca, d. o. o., Ljudska univerza Ravne na Koroškem
in Smeri, d. o. o., ponovno uspešno
kandidirali na javnem razpisu Pridobivanje temeljnih in poklicnih
kompetenc 2018–2022.
S tem projektom bomo v naslednjih letih povečali vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje v regiji
ter izboljšali kompetence, ki jih potrebujejo zaradi potreb na trgu dela,
večje zaposljivosti in mobilnosti ter
osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.
Ciljna skupina, ki so ji izobraževanja namenjena, so odrasli, ki so
manj usposobljeni, nižje izobraženi
(imajo največ dokončano srednjo
poklicno izobrazbo), starejši od 45
let, razen oseb, ki imajo status upokojenca, dijaka ali študenta.
V projektu je predvideno sofinanciranje izvajanja izobraževalnih
programov za pridobitev temeljnih
in poklicnih kompetenc, s poudarkom na razvoju kompetenc s področja informacijsko-komunikacijskih
tehnologij.
Med drugim se bodo odrasli lahko vključevali v različne programe,
kot so: slovenščina za priseljence,
učinkovita komunikacija, stres, poslovni bonton, tuji jeziki, uporaba orodij Office, HACCP … in še
mnogo drugih javnoveljavnih programov UŽU. Odrasli bodo imeli
tudi možnost vključitve v priprave
na preverjanje in potrjevanje NPK,
priprave na opravljanje izpitov iz tujih jezikov in priprave na strokovni
izpit iz upravnega postopka; prise-

ljenci pa še v priprave na opravljanje
izpitov iz slovenskega jezika. Omogočeno jim bo tudi opravljanje izpitov na pooblaščenih institucijah.
Odrasli se bodo lahko vključili
v več izobraževalnih programov.
Program bodo uspešno zaključili,
če bodo prisotni najmanj 80 % ur
trajanja programa.
Vsi programi se bodo izvajali v
skupinah po 12 udeležencev ali v
prostorih MOCIS-a oz. konzorcijskih partnerjev ali v prostorih podjetij.
Programi so za odrasle brezplačni, saj jih sofinancirata Evropski socialni sklad in MIZŠ.
Več o projektu spremljajte na
spletnih straneh izvajalcev programov.
Urška Novak,
organizatorka izobraževanja odraslih

www.mojaobcina.si/slovenj-gradec

Odslužen hladilnik poln skrivnosti

Novi Knjigožer v vrtcu Šmartno

V

vrtcu Leseni škrat v Šmartnem
pri Slovenj Gradcu so otroci
dobili poseben hladilnik, knjižni
hladilnik, ki so mu dali ime Knjigožer. Darovalo ga je Ekološko
društvo Slovenj Gradec in spada v
projekt Vzemi in/ali daruj knjigo,
ki ga vodi Zuhra Horvat. Povedala
je, da so postavili odslužen, 12 let
star gorenjski hladilnik, ki ne hladi, pač pa nudi otrokom drugačne
vrste hrano, hrano za dušo. S tem
v ekološkem društvu med drugim
preprečujejo smetenje po dolini. In
ker bo za zalogo, če je bo zmanj-

kalo, skrbela Meškova bukvarna
Slovenj Gradec, bodo s takšnim
spodbujanjem bralne kulture pri
mladih marsikatero knjigo vrnili v
življenje.
Prve knjige v novopostavljenem
knjižnem hladilniku so darovali
otroci. Vsi otroci iz šmarškega vrtca
so vabljeni, da iz Knjigožera pogumno vzamejo kakšno knjigo, da jim
jo doma starši preberejo. Če pa ima
kdo morda kakšno knjigo doma odveč, pa jo lahko odloži v Knjigožeru
za kakšnega drugega otroka, ki bi jo
želel spoznati. (AP)

Otroci so veseli novega Knjigožera, ki stoji v pritličju vrtca Leseni škrat v Šmartnem.
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Mednarodni dan invalidov

Srecno

Osrednja regijska proslava
v Slovenj Gradcu

2019

M

prijetne bozicne
praznike in vse dobro
v novem letu.

ednarodni dan invalidov, 3. december, so v
slovenjgraškem mladinskem centru
obeležili z regijsko proslavo, ki so se
je udeležili člani društev invalidov iz
Koroške regije, nekateri župani ter
predsednik Zveze delovnih invalidov
Slovenije Drago Novak. Slavnostni
govornik, župan Občine Mislinja
Bojan Borovnik, je ob tej priložnosti
čestital vsem invalidom in invalid-

skim organizacijam z željo, da bi bilo
vključevanje v družbo vedno boljše
in da bi bila obravnava invalidov na
vseh ravneh družbe enakovredna
vsem ostalim prebivalcev.
»Geslo »Skupaj gremo naprej« skriva v sebi tisto, česar se moramo kot
posamezniki in kot družba zavedati.
Vsakdo izmed nas je enakovreden
člen in po svojih najboljših močeh bogati našo raznoliko družbo ter politič-

no, gospodarsko in kulturno življenje
v njej. Zavedamo se, da je v nas vseh,
tudi v invalidnih osebah, velik ustvarjalni potencial, s katerim lahko dosežemo uspehe, če nam je le dana priložnost,« je dejal Borovnik.
V kulturnem programu so sodelovali: Ljudske pevke Lastovke, otroški
pevski zbor s Prve osnovne šole Slovenj
Gradec in moški pevski zbor Adoramus. (MN)

Urednistvo casopisa SGLASNIK

Uporabimo domače z rdečo nalepko 2018

Okrasna drevesca iz gozdov po
praznikih ne mečimo v okolico

P

osekana gozdna drevesca iz
slovenskih gozdov, namenjena
za okras in praznovanje, morajo
biti v letošnjem decembru med
prevozom in med prodajo označena z nalepko rdeče barve, na
kateri je letnica 2018. Pridobivanje okrasnih drevesc iz gozdnih
površin usmerja Zavod za gozdove
Slovenije na gozdu in naravi prijazen način, ki ne povzroča škode v
gozdovih.
Z rdečo nalepko morajo biti označena tudi gozdna drevesca, pridobljena iz nasadov okrasnih drevesc na
kmetijskih površinah v Sloveniji.
Okrasna drevesca so po zakonu o gozdovih posekana gozdna
drevesca, namenjena za okras ali
praznovanje (najpogosteje smrečica). Lastniki gozdov pridobijo
nalepke na Zavodu za gozdove Slovenije skupaj z odločbo, v kateri
so zapisane usmeritve in pogoji za
pridobivanje okrasnih drevesc iz
gozda. Nadzor nad pridobivanjem
okrasnih drevesc vrši gozdarska
inšpekcija. Brez nalepke so na tržišču lahko okrasna drevesca iz uvoza, okrasna drevesca v lončkih ter
drevesca drevesnih vrst, ki v naših
gozdovih niso domača.
Omejitve so postavljene tudi za
nabiranje maha, ki se v tem času
uporablja za postavitev jaslic. Tega
lahko pridobivamo v gozdu v omejenih količinah (do 2 kg), tako da
na eni površini odvzamemo največ
petino vsega mahu.
»Na trgu je velika ponudba okrasnih drevesc negozdnih drevesnih
vrst, npr. kavkaške jelke in srebrne
oziroma bodeče smreke. Ta dreve-

sca pridejo na trg večinoma iz nasadov iz drugih držav članic Evropske
skupnosti. Iz vidika varstva gozdov
zlasti okrasne jelke, pridelane v državah severne Evrope, predstavljajo
grožnjo našemu gozdu. Skupaj z
okrasnimi drevesi jelke se v Slovenijo lahko zanesejo bolezni, ki bi
v primeru razširitve na rastoče jelke povzročile večjo škodo v naših
gozdovih in parkih. Taka bolezen
je sušica jelovih poganjkov, ki je po
sedaj znanih podatkih razširjena v
nasadih božičnih drevesc v državah
severne Evrope in v Veliki Britaniji.
Zato v Zavodu za gozdove Slovenije spodbujamo nakup naravnih, v
Sloveniji pridelanih okrasnih drevesc. Domača okrasna drevesca
so pridelana na način, ki najmanj
škoduje našemu življenjskemu okolju, upoštevajoč način pridelave ter
prevoz na tržišče. Poraba domačih
okrasnih drevesc kljub temu še vedno pada. Lastnikom gozdov in nasadov okrasnih drevesc letno izdamo približno 27.000 nalepk, še pred
petimi leti pa je bila ta številka za
1/3 višja,« so še zapisali v sporočilu
za javnost Zavoda za gozdove Slovenije.
Da je možno čim dlje uživati v
zelenem okrasju domačih drevesc,
jih postavimo v stojala, ki jih lahko napolnimo z vodo. Po gozdnih
robovih v bližini naselij je zadnja
leta opaziti vedno več odvrženih
novoletnih jelk. Zato v Zavodu za
gozdove Slovenije prosijo, da, ko
bodo drevesca odslužila svojemu
namenu, njihovi imetniki drevesca
razrežejo in odložijo v zabojnike za
organske odpadke ali pa jih skurijo
v pečeh. (AP)

(foto Primafoto)

Do stilske preobrazbe s ponudbo
lokalov v mestnem jedru
M

esec december velja za mesec
obdarovanj in prijetnih presenečenj. Prav posebno presenečenje je
bilo namenjeno tudi izžrebanki akcijStilska preobrazba, ki je med 7. in
18. decembrom potekala v mestnem
jedru. V okviru aktivnosti se je povezalo sedem lokalov, kjer je vsak
prispeval svoj del ponudbe. Skupaj

so oblikovali atraktivno stilsko preobrazbo izžrebani stranki, ki je v
decembru opravila nakup v enem izmed sodelujočih lokalov. Preobrazba
je zajemala oblikovanje frizure (Tine
frizer), manikuro (Lepotni studio
Jerneja), modna oblačila (Design CJ),
make-up (Design CJ), nakit (zlatarna Pečnik), čevlje (prodajalna Tejči),

spodnje perilo (prodajalna Tajda) ter
sladko razvajanje v kavarni in čokoladnici ARS cafe. Aktivnost je prijetno popestrila ponudbo v mestnem
jedru in k sodelovanju pritegnila številne interesente.
Dr. Lucija Čevnik,
mestni management
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Kulturni minister v Slovenj Gradcu

V iskanju rešitve za dotrajane
muzejske depoje
N

a povabilo Koroškega pokrajinskega muzeja se je v Slovenj Gradcu mudil minister za kulturo Republike Slovenije Dejan Prešiček. Obiskal je Koroški pokrajinski muzej in njegove depoje za hrambo
muzejskih eksponatov, nato še Koroško galerijo likovnih umetnosti. Rojstno hišo Huga Wolfa na Glavnem trgu je
ocenil kot lepo urejeno s poučnimi predstavitvami življenja in družinskega drevesa slavnega skladatelja.
Prvotni namen obiska je bil ogled
centralnega depoja muzeja, ker je stanje v stari šoli v Podgorju pri Slovenj
Gradcu, kjer se nahaja, zelo slabo.
»Depoji so popolnoma zasedeni in na
meji vzdržnega obratovanja. Največji
problem predstavlja popolnoma dotrajana stavba, ki ni več primerna za
hrambo dragocenih muzejskih predmetov. Zato je nujno, da Koroški pokrajinski muzej pridobi nove depoje,
za kar v muzeju izvajamo različne
aktivnosti, da bi do ustreznih rešitev
prišli čimprej. Ministra za kulturo
smo želeli seznaniti s stanjem, njegove službe smo seznanjali sproti, a je

prav, da to vidi minister tudi na terenu,« je ob tem povedal direktor Koroškega pokrajinskega muzeja mag. Tadej Pungartnik. Minister Prešiček je
omenil, da iščejo rešitev morda tudi
v kombinaciji z velenjskim muzejem.
Minister za kulturo je spregovoril
tudi o načrtovani medijski zakonodaji. O medijih posebnega pomena je
povedal, da je zanje že zdaj relativno
dobro urejeno, in sicer z zakonom, da
naj bi bili financirani v višini 3 % naročnine RTV. Pojasnil je, da se trenutno financira približno 1,5 % in upa,
»da bomo lahko letos na ministrstvu
računali z rebalansom na boljši pro-

račun za samo ministrstvo in da se
bomo lahko čim bolj približali trem
odstotkom. Druga zadeva, ki jo bo
medijska zakonodaja morala prevetriti, je tudi, koliko radijev in televizij nacionalnega pomena, regijskih,
potrebujemo. Kar se medijske zakonodaje tiče, imamo težave še na področju medijev, ki so prek interneta«.
Ob letošnjem Ta veselem dnevu
kulture, obletnici Prešernovega rojstva, je bilo še posebej slovesno, saj letos obeležujemo evropsko leto kulturne dediščine. Po tem, ko je Medvladni
odbor za varovanje nesnovne kulturne dediščine na 13. zasedanju v Port

KGLU: Kaj je bilo v 90. drugače kot danes?

Nastaja spletni portal koroške
alternativne produkcije v devetdesetih
Spremembe se v
devetdesetih pojavijo
na več ravneh

Slovenjgraška skupina Xenophobia: z desne Bogdan Dobnik, Janez Robnik,
zgoraj Davorin Gunžer, spodaj Omar Al Hiasat, skrajno levo Franci Krevh
(foto Tina Hauser)

V

devetdesetih se na Koroškem
prvič opazneje razširi neka
nova kultura, ki združi dijake in
študente. Njeni glavni nosilci so
glasbene skupine – bendi, nekaj pa
je tudi akterjev z drugih področij,
kot so moda, strip, publicistika, poezija, performans. Značilno zanje
je, da iščejo nove načine delovanja
in predstavljanja svojega dela. Pomemben dejavnik pri tem je druženje in povezovanje s somišljeniki iz
drugih regij in tujine. Ta kultura se
ne zanaša na obstoječe institucije in
kanale, ampak išče svoje, alternativne poti.
Gradivo, povezano z alternativno
kulturo v 90. letih preteklega stoletja,
ki ga je Polona Poberžnik skupaj z
Nino Popič zbrala za razstavo »Preboj:
nove umetniške prakse in alternativna kultura v devetdesetih – primer
Koroške« v Koroški galeriji likovnih
umetnosti v Slovenj Gradcu, natančneje v nekdanjih mestnih zaporih v
stavbi, kjer danes delujeta Koroška
galerija in Koroški pokrajinski muzej,
bi po razstavi ostalo javnosti nedostopno, če se ga ne bi spomnili shraniti na poseben spletni portal znotraj
spletnega mesta Koroške galerije likovnih umetnosti. Poimenovali so ga
Spletni arhiv 90S, saj arhivira koroške
alternativne produkcije v devetdesetih, gradivo tedaj delujočih glasbenih
skupin in mladinskih društev. Polona
Poberžnik ob tem poudarja, da upajo,
da bodo v prihodnje vanj lahko naložili še dodatno gradivo, povezano z
delovanjem akterjev z drugih podro-

čij, ki trenutno še niso vključeni. Večji
del arhiva bo v soglasju z avtorji prosto dostopen prek spleta, del gradiva
slabše tehnične kakovosti pa bo v raziskovalne in izobraževalne namene
na ogled samo na posebnem zaslonu
v prostorih KGLU.
»Arhiv za zdaj hrani predvsem gradivo o glasbenih skupinah, ki so delovale v devetdesetih in so vsaj z eno
nogo stale v polju alternative. Zbrali
smo njihove posnetke, fotografije,
plakate, videogradivo in članke ter jih
sistematično uredili. Dodali smo tudi
biografije in sekcijo z zanimivostmi,
ki prikazujejo, kaj je bilo v devetdesetih drugače kot danes. Poleg tega smo
arhivirali gradivo dveh mladinskih
društev, ki sta v devetdesetih na Koroško pripeljali vznemirljive zvoke in
druge subkulturne vsebine, zanimive
predvsem za dijake in študente,« pojasnjuje Polona Poberžnik, ki koroško
alternativno produkcijo v devetdesetih
še zmeraj raziskuje, zato bo portal vseboval gradivo, ki ga je zbrala tudi po
razstavi leta 2016: »Zlasti poglobljeno
je potekalo delo s skupino Ilex, veliko
smo sodelovali z Jazooji, skupinama
Pockfy in Scorzonera in drugimi. V
arhivu so tudi nekatere skupine, kjer je
gradiva malo in bi ga radi dopolnili.«
Glavni vir informacij so bili intervjuji s protagonisti takratnega
dogajanja, potem pa preverjanja s
pomočjo drugovrstnih virov, koliko natančni in verodostojni so bili
spomini sogovornikov. Seveda pa
ima avtorica raziskave, razstave in
arhiva o aktualnih 90-ih tudi svoje
lastne izkušnje.

Analogno tehnologijo je počasi nadomeščala digitalna in tudi številne
druge spremembe so pustile posledice. »Ostanimo samo pri tehnologiji, s
pomočjo katere je nastajalo gradivo,
zbrano v našem arhivu: na začetku
90-ih bendi še snemajo na magnetofonski trak in izdajajo kasete, fotoaparati so analogni in kamere na
VHS razmeroma drage, zato številni
dogodki niso dokumentirani (ali pa
je kakovost izdelkov slabša). Grafično
oblikovanje sprva še ni računalniško,
plakati in letaki se pogosto kar fotokopirajo. Komunikacija poteka po
stacionarnih telefonih, prek pisem in
telefaksov, za pisanje se uporabljajo pisalni stroji. Postopoma se vse to začenja spreminjati: računalniki postajajo
nuja, del komunikacije se preseli na e-pošto (tedaj še Yahooja in Hotmaila,
saj Gmaila še ni), pa tudi na IRC, ISQ
in sorodne platforme; pojavijo se prvi
mobilni telefoni. Muziko začenjamo
poslušati v formatu mp3 (prek Winampa, jasno), končno lahko cedeje
presnemavamo in bendi možnost snemanja izkoristijo za izdajanje doma
zapečenih CD-R-ov v samozaložbi.
Pojavijo se tudi prve spletne strani,
vendar vloga spleta v devetdesetih še
ni tako močna kot nekaj let pozneje z
nastankom platform MySpace, Last.
fm, YouTube, Facebook itd.
Bendi izdajajo glasbo v samozaložbi, organizirajo skupinske koncerte, kjer pač lahko, vendar navadno z
vstopom v profesionalne kariere in
družine tudi nehajo delovati. Česa
takega, v tako velikem obsegu, v
osemdesetih ne beležimo. Paradoksno pa je, da je tudi po letu 2000,
ko se pojavijo mladinski klubi in ko
postane tehnologija še dostopnejša,
tovrstna alternativna scena na Koroškem – vsaj po moji oceni – šibkejša
in manj povezana kot v devetdesetih,« pove Polona Poberžnik.

Minister za kulturo Dejan Prešiček drugi z desne, direktor Koroškega pokrajinskega muzeja mag. Tadej Pungartnik tretji z leve v muzeju Huga Wolfa v
skladateljevi rojstni hiši
Louisu na Mavriciju sprejel odločitev,
da se na UNESCO Reprezentativni
seznam nesnovne kulturne dediščine
človeštva vpiše enota »Veščina suhozi-

dne gradnje: znanja in tehnike«, je bila
na seznam vpisana tudi enota »Klekljanje čipk v Sloveniji«, kar je omenil
minister tudi v Slovenj Gradcu. (AP)

kulture, ki je zaprta, samozadovoljna, neambiciozna, s predsodki do
drugačnosti. Zanima jih drugačna
muzika, povezovanje onkraj domačega kraja, regije in države, in drugi
načini druženja. Predvsem pa vidim
njihovo uporništvo v odločitvi, da
nekaj spremenijo: namesto da bi se
zgolj pritoževali, kako na Koroškem
»ničesar ni« in da »vlada en sam
dolgčas«, se aktivirajo. Ustanovijo
bende, mladinska društva, organizirajo koncerte v prostorih, kjer takih
koncertov prej ni bilo, se odpravijo v
studio in v samozaložbi izdajo kaseto ali demo cede. Ta angažma povezujem s splošno optimistično klimo
zgodnjih devetdesetih, ko se zdi, da
je vse mogoče.
Od sodobnih glasbenih žanrov, ki
jih v prvi polovici devetdesetih prevzamejo koroški bendi, sta verjetno

najmočnejša thrash in death metal
(Xenophobia, Funeral March, Obnoxious, Scorzonera). Nekateri predstavniki te struje gojijo tudi stike s tujino (najbolj očitno Xenophobia prek
dopisovanja). Prisotni so še crossover
(Herald IV.), grunge (Too Hot Coffee) in muzika, ki ima korenine v sedemdesetih: jazz rock (Pulsa Theatro,
Jazoo Supersonics, H. M. D.), hard
rock (Guettenstain),« pripoveduje
avtorica razstave in spletnega portala o alternativi mladih v 90. letih
preteklega stoletja, ki je blizu konca
desetletja trčila tudi ob elektronsko
glasbo. Ta sicer počasi prodira tudi
na Koroško, predvsem prek občasnih
rave partyjev od leta 1994 naprej, raziskava pa beleži tudi stranski projekt
ravenskih Pockfy, ki leta 1996 pod
imenom S svetlobno hitrostjo posnamejo elektronski album. (AP)

Miklavževanje v mestu

Lanica deli P-je
ebo se v začetku decembra ob
zahodu zelo rado obarva rdeče,
N
to ste gotovo opazili. Tiste srede, na

predvečer sv. Nikolaja, pa je bilo posebej žareče. Miklavžu, ki kekse peče,
zato je nebo tako rdeče (kar otroci
dobro vedo), se je namreč pridružila
še Lanica in napekla manjšo goro P-jev. Piškotov, popolnoma navadnih
maslenih, ki jih je razdelila med pridne in poredne obiskovalce D.tajl
Concept Store v starem mestnem jedru Slovenj Gradca. Skupaj smo ugotavljali, kaj vse lahko pomeni P, kako
je povezan z Miklavžem, in razrešili
vse tovrstne uganke in zanke.
Miklavž se z neba med nas spusti
po zelo tanki srebrni niti, o čemer me
je predhodno informirala etnologinja
Brigita Rajšter. In nato navadno jaha
konja ali se vozi s konjsko vprego.
Je prvi dobri mož, ki nas obišče decembra, in najraje obdaruje otroke,
z jabolki. Njegovi spremljevalci … ti
pa so na P. Parklji. Miklavž in parklji
so popoln par. Simbolizirajo dobro
in zlo, tako v nas kot v naravi, ki se
neprestano borita za prevlado, zato si
Lanica želi, naj tvoj P pomeni, da bo

Najmočnejša thrash in
death metal
Poberžnikova odgovori tudi na vprašanje, ali v 90-ih opažamo kakršna
koli angažiranja, uporništvo v koroški avtorski glasbeni ustvarjalnosti:
»Bendi, ki so plod mladinske subkulture, na Koroškem zlasti v polju metala, s svojo držo in sporočili gotovo
izražajo uporništvo do prevladujoče

(foto Nika Hölcl Praper)

priden premagal poredneža v tebi, saj
imamo vsak dan neskončno možnosti, da se odločimo, kako ravnati, prijazno ali poredno. In tako tudi narava
išče ravnovesje med dobrim in zlim,
med temo in svetlobo. Novo življenje
si želi svetlobe, novega kroga rodnosti in plodnosti in decembra se začne
dan končno daljšati.
Ljudje so se včasih še bolj bali teme
in so si v kratkih zimskih dnevih in
dolgih nočeh s pomočjo običajev v
življenje pripeljali več svetlobe. V adventnem času okrasimo mesta in domove z dodatnimi lučkami. Na dan
sv. Lucije, 13. decembra, je običaj obhodov z lučkami. Nikar pa ne izpustite tepežnega dne, pravega otroškega
praznika, 28. decembra, dan nedolžnih otročičev, ko se otroci z enoletno leskovo šibo odpravijo otepat in
lahko edini dan v letu otroci tepejo
odrasle, ampak z občutkom, če ne, se
mošnjički ne bodo odprli.
Korporacija Lanica vsem vam želi
Prijaznosti Polno 2019, svoj izvod
knjige Lanica #purica #dogodivščine pa dobite v vseh bolje založenih
knjigarnah in tudi trgovinici D.tajl
Concept Store, kjer je hvaležna gostja
v decembru.
Karin Potočnik,
pisateljica
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Dunja Vrhovnik

»Moja duša in srce sta pri glasbi«
Kako se je razvijala tvoja glasbena
pot?
Najprej v glasbeni šoli v Velenju, ki sva
jo obiskovala z bratom. Tam sem začela z igranjem kitare. Imela sem veliko
srečo, da sem kasneje dobila učitelja
s pravo energijo in pristopom, takrat
mladega profesorja, ki je danes ravnatelj velenjske glasbene šole. On me je
navdušil za igranje kitare. Po srednji
šoli sem študij kitare pri 17-tih nadaljevala na Dunaju. Za nekaj časa sem
potem glasbo, zdaj že vsi vedo zakaj,
popolnoma opustila. Pred dvema letoma so se v srcu in glavi začele dogajati
neke spremembe, tako sem ponovno
prijela za kitaro in se začela učiti tudi
petja. In zdaj sem tu.

način inspiracija drugim.
Poznamo te tudi po delu za kamero.
Te to delo veseli?
Delo je razgibano, kar mi je pisano
na kožo. Ogromno novih stvari sem
se naučila, spoznala teme, ki mi sicer
niso bile blizu, denimo politika. Na
tak način srečam in spoznam ogromno ljudi. To je zaenkrat moje prvotno delo, ki pa bo sčasoma zagotovo
pristalo na drugem mestu, saj bo na
prvem vedno glasba. Moja duša in
srce sta pri glasbi.
Kakšni so tvoji cilji?
Najprej bi rada posnela videospot.

Vendar še ne takoj, saj je pred mano
ogromno nastopov in prireditev. Kličejo iz različnih koncev Slovenije,
toliko, da se termini že prekrivajo
in ne morem sprejeti vseh povabil.
Tudi avtorske pesmi so v načrtu, to
je cilj, poleg dobrih priredb. Sama
vse delam bolj dolgoročno, trenutno
malo bolj počasi hitim. Očitno sem
našla nek svoj stil, nekaj kar prihaja
iz mene, da so tudi stare, prepoznane pesmi v mojih priredbah povsem
drugačne, edinstvene.
Želim si ustvariti tudi skupino.
Čez deset let, recimo, pa upam na kakšen koncert v veliki dvorani, na velikem odru skupaj s celim orkestrom.
Kdo so tvoji vzorniki?
Tisti ljudje, ki so začeli iz nič in dosegli veliko. To je meni vzor. Ljudje, ki
se trudijo, ki ustvarjajo, ki se po padcu poberejo in gredo naprej.
Maja Nabernik

Prej si omenila, da si glasbo za nekaj
časa opustila. Zaradi težav, ki so izvirale iz motenj hranjenja. Kako to,
da si se odločila osebne stiske deliti s
širšo javnostjo?

Dunja Vrhovnik
(foto Robert Baron)

D

unja Vrhovnik, 30-letna pevka in kitaristka iz Pameč, si je v zadnjih dveh letih z mnogimi nastopi na Koroškem
že pridobila veliko poslušalcev in
oboževalcev, z nastopom v oddaji
Slovenija ima talent pa z vrhunskim
nastopom, posebno energijo ter iskreno izpovedno zgodbo navdušila
še preostalo Slovenijo. Za uvrstitev
v finale je zmanjkalo zelo malo, kar
pa ni razočaranje, pravi pevka, ki se
kot kakovostna glasbenica želi uveljaviti tudi na velikih odrih, najprej
doma, kasneje v tujini.
Kakšni so občutki po sodelovanju v
oddaji Slovenija ima talent?
To je nekaj čisto novega, kar si prej niti
slučajno ne moreš predstavljati. Kako
poteka, nastaja oddaja. Pred nastopom je veliko trdega dela, vaj, generalk in vesela sem, da mi je najboljši
nastop uspel ravno v oddaji, ki je potekala v živo. Še zjutraj se nisem najbolje počutila, nisem bila zadovoljna
z izvedbo. Vendar sem zaupala vase,
vedela sem, da, ko bo prišel tisti čas,
ko bom morala stopiti na oder, bom
to naredila najbolje. To mi je uspelo,
zelo sem zadovoljna. Tudi odzivi žirije, publike so to potrdili. Izvedbe
skladbe, ki sem jo izbrala, me je bilo
precej strah, saj je izredno zahtevna,
vokalno sem v zadnjem mesecu nare-

dila res velik napredek. Odzivi ljudi so
me presenetili. Če si iskren do sebe in
iskren do drugih, jih prepričaš.
Zakaj si se odločila prijaviti v oddajo?
Naprej sem razmišljala, da bi se prijavila na Emo. Kasneje pa me je vodila
želja, nek klic, da sem začela intenzivno razmišljati tudi o tej avdiciji.
Med drugim je namen doseganje
prepoznavnosti, oddaja je namenjena
temu, da se lahko po najboljših močeh in zmožnostih dokažeš širši publiki, celi Sloveniji. Zmaga je drugotnega pomena. Zmaga le eden. Meni
osebno je največja zmaga, da sem najprej spoznala sebe, kako delujem na
takšnem odru in da sem sposobna še
več, kot sem sprva mislila. Tudi sebe
zdaj bolj spoštujem. Ni pomembno,
ali zmagaš ali ne, saj je od vsakega
posameznika potem odvisno, kaj bo
iz tega potegnil. Oddaja se konča.

Sploh nisem vedela, da bom to delila. Najprej sem želela govoriti samo
o glasbi, o svoji glasbeni poti. Potem
pa sem razmišljala, da se s tovrstnimi težavami vendarle sooča veliko,
predvsem mladih punc, in da se o tej
temi premalo govori. Tisti v težavah
pa ostajajo sami, brez podpore in pomoči. Želela sem povedati, da se to
da premagati, da lahko kljub temu
uspeš. Treba je najdi moč in pomoč.
Posameznice so se mi že zahvalile, da
sem delila to zgodbo, da sem na nek

Si razočarana nad odločitvijo žirije?
Se mi zdi, da so vsi drugi bolj žalostni
kot jaz. Žalostna bi bila, če mi nastop
ne bi uspel, če ne bi dala vsega od
sebe. S tem se zelo zadovoljna. Tega
ne štejem kot poraz, ampak osebnostno zmago. Tako da razumem žirijo,
njihove odločitve niti slučajno niso
lahke. Tudi sama nimam favorita za
zmago, jih je več, ki so me prepričali
in navdušili. Težko je ocenjevati.

(foto Pro Plus)

Koroška galerija likovnih umetnosti

Iz odprtih ateljejev
P

riložnostna razstava v Koroški galeriji likovnih umetnosti
(KGLU) je nastala kot rezultat projekta Odprta galerija ter odprtih ateljejev, ki ga zadnja tri leta v okviru
Tedna ljubiteljske kulture izvaja
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (JSKD). Projekt, zasnovan na
pobudo umetnikov, se je v preteklih
letih izkazal za zelo uspešnega, saj je
ustvarjalcem ponudil možnost predstaviti njihovo delo izven običajnih
razstavišč ter tako nagovoriti širše
občinstvo. V času razstave Odprta
galerija je sočasno potekala akcija
Odprti ateljeji – sodelujoči umetniki
so odprli svoje ateljeje za obiskovalce, s čimer so ponudili izkušnjo neposrednega stika s prostori nastajanja umetnosti ter vzpostavili odprto
polje komunikacije med umetniki
ter zainteresirano javnostjo.

Vsako leto se je projektu pridružilo več umetnikov, nazadnje jih je
sodelovalo deset. Sprva so umetniki
svoja dela razstavljali na plakatnih
mestih v Ljubljani (Kolizej, Bežigrajski dvor, Jadranska in Celovška
ulica) ter z umeščanjem umetniških
del v javni prostor mesto spremenili
v odprto galerijo. V preteklem letu
je bilo v Tednu ljubiteljske kulture
(11.–20. 5. 2018) v galerijski prostor
spremenjeno Gallusovo nabrežje v
Ljubljani, razstava pa se je tematsko
vključila v Cankarjevo leto: umetniki so bili povabljeni, da ob 100-letnici smrti Ivana Cankarja ustvarijo
delo za javni prostor, vezano na pomembno obletnico.
V Slovenj Gradcu bo v sodelovanju s KGLU projekt Odprta galerija
nadgrajen, saj bo razstava del sodelujočih umetnikov od 25. januarja

2019 na ogled v dveh delih. V središču mesta se bodo umetniki predstavili s plakati z razstave Odprta galerija, v KGLU pa se bodo predstavili
z deli iz svojih ateljejev, kar bo priložnost, da se predstavijo s tematiko,
ki jo tudi sicer raziskujejo in izražajo
skozi svoja dela. Izbrana dela iz ateljejev so odraz raznolikih umetniških izpovedi in motivne oziroma
vsebinske raznovrstnosti ter bodo
nudila vpogled v aktualno umetniško produkcijo sodelujočih avtorjev.
Razstava bo na ogled do 24. 2. 2019.
Sodelujoči umetniki: Klemen Brun,
Maša Gala, Duša Jesih, Dora Kaštrun, Vladimir Leben, Marko Pak,
Arjan Pregl, Žiga Rehar, Lucija Stramec, Matjaž Stražar, Brane Širca.
Katarina Hergold Germ,
KGLU

Vladimir Leben, Hot Dogs, olje, platno, 100 × 100 cm
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Strip o Franju Malgaju

Mladenič, ki ga je izbrala zgodovina

Avtorja stripa o Franju Malgaju: Gašper Krajnc (levo) in Marijan Pušavec

V

Knjižnici Ksaverja Meška je na dan Rudolfa
Maistra, ob 100. obletnici Maistrovih
borcev, Dušica Kunaver, gostja prireditve, predavala o vsebini, ki jo je njen
oče, Maistrov borec, popisal v knjigi
V bojih za severno in južno mejo. 13
dni po tem so tam predstavili strip
v knjižni obliki z naslovom »Franjo
Malgaj, mladenič, ki ga je izbrala zgodovina« avtorjev Marijana Pušavca
(scenarij) in Gašperja Krajnca (risba).

Knjigo je izdal in založil Muzej novejše zgodovine Celje.
Franjo Malgaj, slovenski častnik, pesnik
in borec za severno mejo, rojen leta 1894
v Hruševcu pri Šentjurju in umrl leta
1919 na Tolstem Vrhu (občina Ravne
na Koroškem), je v prvi svetovni vojni
za svoje dejanje dobil najvišje avstro-ogrsko odlikovanje – zlato medaljo za
hrabrost. Ob razpadu Avstro-Ogrske
(v tem času je bil poročnik) je v Celju

zbral prostovoljce ter z njimi novembra
1918 odšel na Koroško. S svojimi vojaki
je osvobodil vse kraje v Mežiški dolini.
Malgaj je bil izredno narodno zaveden
Slovenec, zanimal se je za slovensko
zgodovino in narodopisje. Prav tako je
imel zelo rad slovenske ljudske pesmi
in je tudi sam pisal pesmi. 6. maja 1919,
star komaj 24 let, je, ker je hotel čim bolje videti sovražne premike, splezal na
drevo pri Tolstem Vrhu. Ob sestopu z
drevesa se mu je po nesreči zataknila
veja ob ročno bombo, ki mu je visela za
pasom, in ta je eksplodirala. Obstajajo pa še druge inačice njegove tragične
smrti. Posmrtno je bil leta 1920 odlikovan s Karađorđevo zvezdo z meči 4.
stopnje. (vir: Wikipedia)
Uradno ni znano natančno, kako je
Malgaj umrl, eno od različic ponuja življenjepisni strip o »mladeniču, ki ga je
izbrala zgodovina«. Po mnenju Marijana Pušavca je Malgaj osebnost iz slovenske zgodovine, ki je neupravičeno postavljena na stran in pozabljena, kajti: »z
življenjem, kakršnega je živel, bi lahko
celo rekel, da je naš sodobnik. Odlikujejo ga odločnost, pogum in neverjeten
čut za narod, kateremu pripada.«
Gašper Krajnc, Ravenčan, ki živi od
svojih ilustracij, Malgaja vidi kot zelo
umirjenega človeka: »Poskušal sem
ga narisati čim bolj pravilno, da se ga
prepozna. Prepoznaven je Malgaj po
svojem obrazu, po svojih očeh in zelo

Sodoben tempo življenja narekuje sodobno knjižnico

Branje je način življenja
K

njižnica Ksaverja Meška bo na
Ronkovi 4 razširjena v dodatnih
115 m², kjer nameravajo urediti bralno kavarniški kotiček, prostor pa bo
služil tudi za izvajanje različnih sodobnih, alternativnih izvajanj prireditev, razstav, druženj. Iskanje novih
poti do uporabnikov, bralcev jim pomeni svojevrsten izziv. Kljub nedavni eni novi zaposlitvi bi za izvedbo
potrebnih dejavnosti za uresničevanje ciljev potrebovali zaposliti še vsaj
eno osebo.
V Tednu slovenskih knjižnic je tudi
Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec, ki s svojimi enotami pokriva Mislinjsko dolino, na široko odprla svoja
vrata. Ne samo, da so knjižničarke obiskale knjižni sejem v Ljubljani, nekaj
dobrih knjižnih predstavitev so pripravile tudi domačemu občinstvu. Uspešnost v njenem poslanstvu se kaže tudi
v enem od številnih projektov, to je
bralni znački za odrasle, ki poteka pod
skupnim motom koroških knjižnic
Korošci pa bukve beremo. V novembru 2018 so odprli že 9. sezono takega
skupnega branja. V Slovenj Gradcu in
Mislinji, kjer tudi deluje enota Knjižnice Ksaverja Meška, v projektu bralna
značka za odrasle bere med 60–80 sodelujočih in s to visoko številko bralcev
naša knjižnica prodira v sam vrh tega
projekta v vseslovenskem merilu.
Občani in tudi obe ustanoviteljici, Občina Mislinja in Mestna občina Slovenj Gradec, smo na našo lepo,
ustrezno opremljeno knjižnico lahko
ponosni, saj obe enoti v marsičem presegata s strani ministrstva predpisane
okvirje, bodisi, da gre za izposojo gradiva, obisk aktivnih članov in drugih
uporabnikov knjižnice, še bolj po številu dogodkov in prireditev v občini, odprtosti, prijaznih knjižničarkah, ki so
bralcem na voljo vse delovne dni v letu
v vseh knjižnicah Mislinjske doline.
»Tudi sicer si upam reči, da je naša
knjižnica ena lepših v Sloveniji, četudi
ni največja in ne najsodobnejša, a ni
ga prišleka, ki ne bi bil navdušen nad
njeno svetlostjo, urejenostjo in kot se
radi izrazijo, toplino in domačnostjo.
Knjižnica Mislinja se bo v kratkem selila v nove, večje prostore, širila pa se
bo v dodatnih 115 kvadratnih metrov
tudi slovenjgraška knjižnica, kjer na-

meravamo urediti bralno kavarniški
kotiček, prostor pa nam bo služil tudi
za izvajanje različnih nekoliko drugačnih, sodobnih, alternativnih izvajanj
prireditev, razstav, druženj. Zaenkrat
je to največ, kar lahko na tej lokaciji
pridobimo. Zelo smo hvaležni Mestni
občini Slovenj Gradec, da je prisluhnila
našim potrebam,« je izrazila veselje ob
načrtih direktorica Knjižnice Ksaverja
Meška Slovenj Gradec Draga Ropič in
omenila tudi tiho željo, da bi se slovenjgraška knjižnica morda nekoč vendarle
vrnila v jedro mesta.

rektorice pa je, da bodo tako dobre
prireditve dosegle tudi in predvsem
mlade: »Ne vem, kaj je z mladimi
Slovenjgradčani, da jih ne pritegne
Esad Babačič, Branko Soban, Svetlana Slapšak, Anja Golob, komajda
Marcel Štefančič. Saj ne, da prireditve niso obiskane, celo bolje so kot v
velikih mestih, a mlajših pod 40, 50 je
komaj kdaj. Morda smo tudi knjižnice zaspale, svet pa hiti in hiti z drugačnim ritmom kot nekoč. Zna biti
tudi nismo dovolj medijsko aktivne.
V tem vidim izziv.«

Približati knjigo
ljudem

Za slehernega
posameznika svoja
knjiga raste

V Sloveniji obišče splošne knjižnice
11 milijonov ljudi letno. Pravzaprav
so knjižničarke tiste, ki, po besedah
Svetlane Slapšak, podpirajo in nosijo eno najuspešnejših družbenih
mrež v državi ter državljane gotovo
delajo boljše, na dolgi rok. Ob tem
Draga Ropič dodaja: »Konec koncev
moram le priznati, katero skupino vidim kot najpomembnejšo za oblikovanje nove realnosti, brez smrdljivih
besed in laži, dovolj strpno, blago,
ozaveščeno, dobrohotno, vsakomur
naklonjeno, uslužno, kreativno. To
so zame predvsem in morda samo –
knjižničarke. One podpirajo in nosijo eno najuspešnejših družbenih
mrež v državi ter državljane gotovo
delajo boljše, na dolgi rok. Ne zanimajo jih bogati bralci, temveč prav
tisti/tiste, ki si knjig ne morejo kupiti. Knjižnice so tople, tihe, prijetne,
idealno mesto za boljše razmišljanje
o grozotah zunaj in o tem, kako nikoli ne izgubiti povezave z realnostjo.
Knjižničarke so sposobne prebrati
bralca, mu ponuditi več in bolje, ga
napotiti tja, kamor ne ve, da mora iti.
Počasi, ko se bere, čas ni pomemben.
Zares si ne morem zamisliti boljše
skupine, ki bi državljane lahko zapeljala v državljansko držo, in pri tem
se ji ni treba niti posebej organizirati!
In nisem samo enkrat opazila, da se
pri svojem delu tudi zelo zabavajo.
Na kratko, najdite mi boljšo skupino
za izboljšanje družbe!«
Ponavadi je v Knjižnici Ksaverja
Meška možno zaslediti »kakovostne«
goste, vizija pri nadaljnjem delu di-

Nove tehnologije pomenijo nadgradnjo obstoječih knjižničarskih storitev. A vendarle za celotnim »servisom« stojijo ljudje, kajti nič ni lepšega
kot prijazna knjižničarka. Po besedah Ropičeve je posebnost knjižnic v
manjših mestih, kjer se ljudje med seboj poznajo, ravno ta, da želijo uporabniki s knjižničarko osebni stik.
A kljub izvajanju in širjenju bralne
kulture samo članstvo zgolj bralcev
v knjižnicah povsod v sodobnem
svetu z leti upada, zato si bralstvo
zagotavljajo s številnimi kulturnimi
dogodki in drugimi dejavnostmi, s
knjižnico zunaj zidov knjižnice, kar
zahteva dodatne finančne vložke. Ob
vseh sodelovanjih direktorica Knjižnice Ksaverja Meška izpostavlja v
zadnjem letu odlično sodelovanje v
soorganizaciji dogodkov z JZ MOCIS
in »več kot imenitno sodelovanje z
Društvom ljubiteljev knjig Meškova
Bukvarna«.
Slovenj Gradec po številu prebivalcev še ne dosega zaposlitvenega
standarda po enem celem zaposlenem človeku na delovnem mestu v
domoznanskem oddelku v knjižnici,
v Knjižnici Ksaverja Meška pa so prepričani, da bi vsaka mestna knjižnica

Knjižnica Podgorje
Odprta ob sredah od 11.00 do
15.00 in ob četrtkih od 15.00 do
18.00. Vsak drugi četrtek ob 17.00
potekajo pravljične ure za otroke.

močnih ličnicah, kar ga razlikuje od
ostalih ljudi. Na vseh fotografijah deluje zelo umirjeno. Sodil je med lepše in
bolj postavne moške v tistem času, visok 180 cm je takrat spadal med visoke
moške. Nikjer ga nisem narisal preveč
herojsko. Cilj tega stripa ni bil Malgaja narediti v super heroja slovenskega
ljudstva, ampak je celotna ekipa, ki se
je s stripom ukvarjala, to smo direktor
muzeja dr. Tonček Kregar, urednica
dr. Marija Počivavšek, Marijan in jaz,
poskušala lik Malgaja predstaviti kot
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normalnega človeka, ki se je ukvarjal z
nešteto stvarmi. In nikjer ga ni bilo potrebe postaviti v pozersko pozo, nikjer
ga nisem risal preveč herojskega, ker so
največ povedala prav njegova dejanja.«
Profesor Jože Potočnik je na predstavitvi stripa o Malgaju poudaril,
da imata Slovenj Gradec in Mislinjska dolina, kljub temu, da sta v MO
SG po njima imenovani dve ulici, še
velik dolg do njiju. Žal mu je, da še
danes nimamo v mestni občini seznama Maistrovih borcev za severno
mejo, in meni, da v Parku herojev
manjka spomenik prav tem borcem
za severno mejo. V Slovenj Gradcu
imamo na Legnu v spomin na Franja
Malgaja Malgajevo ulico, v ČS Polje
pa generalu Rudolfu Maistru v čast
Maistrovo ulico. (AP)

Franjo Malgaj, 1910

morala imeti in bolj ali manj samostojno skrbeti za domoznanskost.
»Država bi morala osvestiti občine,
da bi v tam namen kadrovsko dopolnili institucije, ki bi s svojim delom
doprinesle k prepoznavnosti okolja,
njegove zgodovine in dragocenih ljudi v domačem okolju,« meni Draga
Ropič, ki poudarja, da knjižnice kot
fizični in virtualni prostori z glo-

balnim dosegom hkrati kažejo močan interes za lokalno dogajanje in
socialno vključenost različnih skupin prebivalcev ter se tako vse bolj
vzpostavljajo kot zaupanja vredna
in varna središča lokalnih skupnosti
z vlogo povezovalca v družbi. Leto
2019 bo v znamenju obeleženja 70.
obletnice Knjižnice Ksaverja Meška.
Ajda Prislan

Svež »dolgometražni«
album skupine ZircuS
V klubu Špajz se je 8. decembra odvila uro in pol
dolga premierna predstavitev novega albuma z naslovom My Thing. Slovenjgraška glasbeno-vizualna skupina ZircuS kontinuirano ustvarja že petnajsto leto. Nova stvaritev nosi deset avtorskih del, ki
so nastajala zadnja štiri leta.
Skupina je v letu 2018 objavila štiri pesmi prek
lastne spletne distribucije. Ob tem sta izšla dva
glasbena spota (Tu in Zdaj, No Shame). Ustvarjanje je potekalo neprekinjeno in za različne projekte: glasbeni sklop Festivala
mlade literature Urška: Kričimo iz prgišča napak ... v Kinu Šiška, kot del
programa multimedijske predstave Vivat Windischgrätz, za predstavo Viva
La Forma v režiji Gledališča dela in dogodek Flow Ramps – festival urbanih
športov.
Prvič je na albumu tudi slovenska beseda in snemanje na način živega
nastopa. K sodelovanju sta pristopila tudi povabljena gosta: Jure Praper (kitara) in Matjaž Mlakar (saksofon). Snemanje je potekalo v domačem studiu,
studiu MKC Slovenj Gradec in Rsl Production v Novem mestu. CD je možno naročiti prek uradnih socialnih omrežij skupine, od 14.12 pa je na vseh
digitalnih platformah tipa Spotify, iTunes etc.
Trenutni aktivni člani so Aleš Gangl (vokal, bas kitara, elektronika), Aleš
Krevh (piano), Rok Bricman (kitara), Matic Črešnik (bobni, tolkala), Uroš
Bračič (bobni, didgeredoo) in Tomislav Gangl (projekcija, VJ, video, grafični dizajn). Podobo in oblikovanje za album je prevzel in izvedel Tomislav Gangl. Leto zaključujejo s tiskano izdajo četrtega studijskega izdelka
v samozaložbi Društva glasbene spektakularnosti. Vabljeni k poslušanju,
deljenju in predvajanju. (AG)

K U LT U R A
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Intermedijski eksperiment Poligon junakov

ter Mitji Javorniku in Urošu Pajenku
iz MKC Slovenj Gradec, kjer so nam
zagotovili prostor in potrebno infrastrukturo.
Glede na to, da pri projektu sodeluje veliko članov Društva glasbene
eksperimentalnosti, ki ustvarjajo v
K sodelovanju so bili povabljeni krea- glasbeno-vizualni skupini ZircuS
tivci in posamezniki iz Slovenj Grad- in Philom in ki po novem delujeca in regije: Jaka Kotnik, Tomi Gangl jo v prostorih bivše komunale, kjer
(modeliranje, 3D-animacija), Urška se razvija novonastali HUB – cenČerče (pripoved, organizacija in logi- ter kreativne industrije, je članom
stika), Luka Kotnik (pripoved), Aleš zelo pomembna združitev moči z
Gangl (glasba, glasbena produkcija). društvom raum AU, pri sami orgaPri projektu so sodelovale tudi sveže nizaciji in promociji. To postaja po
»mlade moči«: Maja Bračič (vokal) in nekajmesečnem sobivanju že utečeElijah Hlastan, ki je spisal program na praksa, saj sodelujejo pri raznoin poskrbel za tehnologijo premi- vrstnih dogodkih in projektih, je še
povedal
Gangl.
ka. Zahvala gre vsem omenjenim
Kupci iščejo
PREVERJENE
EKO in BIO izdelke.
Potujoča razstava se je po štiriin strokovnemu vodstvu knjižnice
najstih TÜV
dneh iz
MKCSava
Slovenj
Gradec
(Draga Ropič, Vesna Penšek in Darja
V podjetju
SÜD
d.o.o.
vam
Hribernik), ki so sodelovali pri pi- preselila v Knjižnico Ksaverja Meška,
ponujamo
storitev
certificiranja
ekoloških
sanju informativnih tekstov o delih, kjer bo na ogled do konca leta. (UČ)
kmetij, predelovalnih obratov, trgovcev in
obratov javne prehrane.

Združil moči slovenjgraških kreativcev

P

ri intermedijski inštalaciji v izvedbi Gangl
Productions, ki na sodoben način
prikazuje nekaj najbolj legendarnih kratkih momentov iz slovenske literature, so sodelovali tudi
Ministrstvo za kulturo, Knjižnica
Ksaverja Meška, Mladinski kulturni center Slovenj Gradec, društvo
raum AU in Mladinski Svet Slovenj
Gradec.
Poligon junakov predstavlja intermedijsko inštalacijo – razstavo. V
prostorih Mladinskega kulturnega
centra (MKC) Slovenj Gradec, kjer je
v prvih decembrskih dneh potekala
svečana otvoritev, so avtorji projekta

uprizorili simulacijo fantastičnega
poligona junakov, junakov iz slovenske literature, zgodovine, mitologije
– Martin Krpan, Kralj Matjaž, povodni mož in Urška, sirota Jerica ter
Kekec.
Vsi liki so uprizorjeni na velikem
»platnu«. Poleg ogleda projekcije
razstava ponuja možnost interakcije z obiskovalci. Že dolgo je v ekipi
Gangl Productions, ki se ukvarja z
animacijami, projekcijami in video
mappingom, tlela želja, da bi storili
odmik od samih video projekcij, video mappingov in da se združi vizualizacije z interaktivno tehnologijo.
Razmislek je šel v smer, kako vključiti gledalca, da ta postane aktivno

vpleten v potek animacij, da s potekom animacij sodeluje in jih tudi
sproža. Vsebinsko je projekt osnovan
na slovenskih knjižnih delih. Ker se
z napredkom spleta, informacij in
tehnologije pravila igre za nas, konzumerje zgodb, spreminjajo, zanimivo postaja drugo – VR, računalniške
igre, telefoni, aplikacije. Temu primerno so predstavljene klasike naše
literature skozi sodobno tehnologijo.
Ob tem so združena področja ukvarjanja vseh vpletenih – glasba, zvočna
produkcija, animacija, programiranje, tehnologija premika, pripovedništvo, slikarstvo in modeliranje.
Projekt pa je nenazadnje spodbujal tudi diskurz o literaturi in
knjigah. V ta namen smo povabili
lokalne šole v sklopu predmeta slovenščina, kjer je pogovor tekel o naši
literaturi, značilnostih zgodb in njihovih naukov, ozadij. Mladi učenjaki so iskali odgovore na vprašanja,
kot so: »Kaj ste videli? Zakaj je Peter
Klepec močan? Kaj se bo zgodi, ko se
bo brada Kralja Matjaža devetič ovila okoli mize? …«
Z inštalacijo in interakcijo ustvarjalci projekta spodbujajo zanimanja
za tovrstno tradicijo klasičnih del in
kulturo branja. »Ker knjige postajajo vedno manj vzburljive za naše
čute in čute mladih, je to dobra smer
za ohranjanje zgodb, ki ne glede na
medij nosijo moralne nauke, teme,
vrednote, filozofijo, misli, ki nas kot
osebnosti in civilizacijo oblikujejo,«
je ob otvoritvi povedal vodja projekta Aleš Gangl.

Pihalni orkester Slovenj Gradec

Nova zgoščenka in božični koncet

Peter Valtl, dirigent Pihalnega orkestra Slovenj Gradec

P

eter Valtl, dirigent Pihalnega
orkestra Slovenj Gradec, si v
imenu orkestra za novo leto 2019
želi več podmladka v orkestru, na
splošno med Slovenci pa malo več
dobre volje in več poguma za dobre
stvari. Kot poklon domači narodnozabavni glasbi so izdali svojo
novo zgoščenko Luči Slovenjega
Gradca, namenjeno ansamblom, ki
delujejo v naši okolici, prijateljem
slovenjgraškega orkestra, avtorskim skladbam Igorja Podpečana,
Štirim kovačem in 750. obletnici
Slovenj Gradca.
Tudi letos je Pihalni orkester Slovenj
Gradec veliko nastopal, jesen pa jim
je prinesla novo zgoščenko, ki so jo
načrtovali kar nekaj let. Krstno so jo
predstavili konec oktobra na svojem
velikem koncertu z gosti, ansamblom
Štirje kovači, ansamblom Vihar in
Simonom Plazlom s prijatelji.
Kot vsako leto so tudi letos igrali
otvoritveni koncert Slovenjegraškega
poletja, namenjen znamenitim rojakom Štirim kovačem, s katerimi so
skupaj odigrali nekaj skladb. Gost je
bil pevec Matjaž Mrak, sicer klarine-

tist in član Policijskega orkestra, tudi
član ansambla Štajerskih 7.
»Ko je moj dober prijatelj Franc
Šegovc izdal svojo skladbo Luči Slovenjega Gradca, je vzniknila ideja, da
smo naročili priredbo te pesmi. Priredil jo je naš član Igor Podpečan, posneli smo jo ob 750. obletnici omembe
mestnih pravic Slovenj Gradca. On
je priredil večino skladb z naše nove
zgoščenke in vse posnel. Ta zgoščenka, ki smo jo krstno predstavili na
koncertu 21. oktobra, ima naslov po
Šegovčevi skladbi Luči Slovenjega
Gradca. Že prej smo imeli posnetih
nekaj njegovih skladb, med njimi tudi
Kam le čas beži, in tako so se začeli posnetki nabirati. Nastal je album
na osnovi narodnozabavne glasbe,
Pihalni orkester v sodelovanju z ansambli, ki so okrog nas in so njihovi
fantje tudi člani našega orkestra, igra
priredbe. Na zgoščenki imamo skladbo ansambla Vihar, snemali smo tudi
s Simonom Plazlom z Graške gore,
in sicer skladbo Graška gora poje in
igra (po istoimenskem glasbenem festivalu). Še nekaj takih je bilo. Sodelovali smo tudi z ansamblom Rosa,
porabili smo njihovega harmonikaša.

Tudi priredba skladbe trobentača Ivana Prešerna Ko Ivan zatrobi, dobrega
prijatelja z našim trobentačem g. Hoznerjem, sestavlja naš novi album,« je
povedal dirigent Peter Valtl in izpostavil tudi skladbo Carinthia springs,
ki jo je Igor Podpečan napisal prav za
slovenjgraški pihalni orkester ob njegovi 80. obletnici.
V pretekli sezoni so krstno igrali simfonično skladbo v več stavkih
Colatio Pons Europae, visok poklon
skladatelja Benjamina Pirnata, tudi
člana Pihalnega orkestra Slovenj
Gradec, sprva orkestru samemu, potem tudi Slovenj Gradcu. Izvedba te
skladbe je bila zaradi zahtevnosti, po
besedah dirigenta Petra Valtla, velik
zalogaj. Valtl tudi razkriva problem,
da v orkester ni več toliko dotoka
mladih, kot bi si ga v orkestru želeli, predvsem čutijo primanjkljaj pri
glasbilih, za katera se v glasbeni šoli
odloča manj otrok.
Sicer pa igrajo vse, kar pokažejo
tudi na že tradicionalnem božičnonovoletnem koncertu. Tam izvajajo sodobnejšo slovensko pop rock
glasbo z gostjo ali gostom, letos bo
to Manca Špik s svojimi pesmimi in
ne Irena Vrčkovnik, kot je narobe napovedano v nekaterih medijih. Zelo
blizu jim je tudi jazz, vsako leto odigrajo še kakšno klasično uverturo,
priredbo klasične literature za pihalne orkestre in še kaj.
Na letošnjem božično-novoletnem koncertu, posvečenem dnevu
samostojnosti in enotnosti, ki se bo
zgodil 25. decembra v Športni dvorani Slovenj Gradec s pričetkom ob
17. uri, bodo igrali uverturo Netopir
Johhana Straussa, v slovenskem delu
bo torej gostja Manca Špik, zaključni
del bo namenjen slovenski ali drugi
glasbi – obsežnemu spektru, ki bo zajemal nekaj od priredb filmske glasbe, priredb klasike, nekaj zabavne, pa
narodnozabavne glasbe, skratka za
vsakogar nekaj. (AP)

Z našim certifikatom
do novih strank!

Z NAŠIM CERTIFIKATOM
DO NOVIH
STRANK!
Pokličite
nas

Kupciiniščejo
PREVERJENE
EKO in BIO
izdelke.
se ločite
od ostalih
ponudnikov!
V podjetju TÜV SÜD Sava d.o.o. vam ponujamo
storitev certificiranja ekoloških kmetij,
Liljana Šurlan
predelovalnih obratov, trgovcev
040 prehrane.
582 469
in obratov javne

liljana.surlan@tuv-sud.si
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Glasbena šola Slovenj Gradec

Gostili vrhunske glasbenike
V

glasbeni šoli se trudimo, da izvajamo dobre nastope z učenci in veliko sodelujemo z drugimi
šolami, tako domačimi kot tujimi.
V mesecu novembru smo gostili vrhunske glasbenike, ki so bili
navdušeni nad našo šolo in mestom. Najprej smo v goste povabili
Rito Kinko, pianistko madžarskega
rodu. Svoj prvi klavirski recital je
imela leta 1975 in od takrat je nastopala v vseh jugoslovanskih glasbenih središčih, v Evropi, Združenih
državah Amerike ter Avstraliji. V
okviru tekmovanja kraljice Elizabete ter v sodelovanju z Inštitutom za
razvoj evropskega kulturnega prostora, Digitalne medijske produkcije in Komisije za evropsko skupnost
ji je bil podeljen naziv najboljše
evropske izvajalke za leto 1991.
Na mednarodnem tekmovanju
Evrovizijski mladi glasbeniki, vseevropskem tekmovanju v klasični

glasbi, ki ga organizirajo članice
EBU, je drugo nagrado prejel slovenski predstavnik, 18-letni violinist
Nikola Pajanović, študent violine na
Akademiji za glasbo v Ljubljani in
gimnazijskega programa na Konservatoriju za glasbo in balet Ljubljana.
Nikola je pri nas nastopil skupaj z
Teo Andrijić, ki ga je spremljala na
klavirju. Kljub mladosti imata za
sabo že uspešno kariero – na raznih
mednarodnih tekmovanjih sta dosegla odlične uspehe.
Veseli smo, da sta bila koncerta
dobro obiskana, saj tako vidimo, da
delamo dobro in se bomo še naprej
trudili prirejati takšne dogodke.
Vsi, ki spremljajo umetniško glasbo,
so veseli takšnih koncertov, saj je to
velik dosežek tako za šolo kot mesto samo. »Glasba je moralni zakon.
Glasba daje dušo vesolju, krila umu,
polet domišljiji in šarm ter veselje
do življenja.« (Platon) (AP)
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Program prireditev
januar 2019

4.

PETEK

18 Kulturni dom Slovenj Gradec
00

5. 1. 2019 OB 10.30
LUTKOVNI ABONMA IN IZVEN
MINI TEATER: OBUTI MAČEK

TOREK
ŠOLSKI FILMSKI ABONMA IN IZVEN: KAFARNAUM

Kriminalka, Srbija, 2018, 130'.
Življenje Petra Maraša, pripadnika beograjske avtomobilske mafije, začenja
dobivati smisel. Zapustil je dom staršev in se z dolgoletno punco Sofijo seli
v novo stanovanje. Njegova tolpa, ki jo vodi izkušeni Car, zelo dobro »dela«.
Posel dobro teče, denarja je dovolj za vse in policija jim ne dela težav. Ampak vse to se bo spremenilo, potem ko se bo Maraš nehote zameril nevarnemu narkomanskemu klanu.
Kulturni dom Slovenj Gradec I

1800 Čarnica, Glavni trg 29, Slovenj Gradec

KAKO POMEMBNA JE VZGOJA V ZGODNJEM OTROŠTVU?

Starši, vabljeni na brezplačno delavnico. Govorili bomo o tem, kako vzgoja
vpliva na razvoj otroka, zakaj je ravno zgodnje otroštvo najpomembnejše obdobje, zakaj nas bližnji najbolj prizadenejo, kako reagirati, ko je otrok
užaljen in kako postaviti meje, ne da bi otroka ob tem čustveno prizadeli.
Predavateljica Jasna Petelin (dipl. org. in menedž. soc. dejav.) vam bo na
podlagi svoje zgodbe razložila, kako je vzgoja vplivala na razvoj njene osebnosti in kako se ji je to odražalo kasneje v obdobju najstništva. Prijave: 041
203 233, Bojana.
Čarnica 

8. 1. 2018 OB 14.00 IN 17.00
ŠOLSKI FILMSKI ABONMA IN IZVEN
KAFARNAUM
20

30

11. 1. 2019 OB 19.30
GLEDALIŠKI ABONMA IN IZVEN
SNG NOVA GORICA: REALISTI

8.
1400 Kulturni dom Slovenj Gradec

JUŽNI VETER

Slovenj Gradec / Koroška

Kafarnaum, Capharnaüm, drama, Libanon/Francija, 2018, 120'.
Dvanajstletni deček Zain, ki odrašča v najhujši revščini in bedi, se odloči
tožiti starša, ki sta ga privedla v svet brez varnosti, ljubezni, prihodnosti in
najbolj osnovnega dostojanstva. V svet, ki ga je oropal vseh pravic. Nadine
Labaki je z naturščiki, ki na ulicah Bejruta živijo usode svojih likov, ustvarila
presunljiv protestni krik zanemarjenih in zlorabljenih otrok, ki pred družbo
in zakonom niso le nevidni, temveč zanju ne obstajajo.
Kulturni dom Slovenj Gradec I

1630 Knjižnica Mislinja

MOLJČKOVA USTVARJALNICA S SUZANO
Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec 

1700 Kulturni dom Slovenj Gradec

ŠOLSKI FILMSKI ABONMA IN IZVEN: KAFARNAUM

Kafarnaum, Capharnaüm, drama, Libanon/Francija, 2018, 120'.
Kulturni dom Slovenj Gradec I

2000 Kulturni dom Slovenj Gradec,

FILM TEDNA: NAJVEČJI DAR

Največji dar, El mayor regalo, Španija, 2018, 105'.
Film režiserja uspešnice Marijina zemlja. Morilci, ki prosijo odpuščanja, žrtve, ki odpustijo in objamejo svoje sovražnike … Kot bi imeli pred seboj
fikcijo, a vendar je realnost. Nikoli še nismo v filmih videli česa takega. Film
govori o ljudeh, ki so izvajali zlo nad drugimi in o tistih, ki so to zlo – večkrat
nedolžni – trpeli. Na neki točki življenja so spoznali, da jim jeza ne pomaga,
le bolj grenke jih dela. Zato so se odločili spremeniti pogled in odpustiti.
Do prelomnega trenutka so prišli tudi izvajalci terorja, se pokesali za zločine. Režiser Juan Manuel Cotelo poskuša dokazati, da odpustiti in prositi
za odpuščanje ni nemogoče, še več, da se življenje po tem koraku razcveti.
Največji dar nam preko resničnih zgodb sprave kaže, da odpuščanje postavi
konec vsaki vojni. V Španiji, na Irskem, v Franciji, Mehiki, Kolumbiji, Ruandi
… konstruktivna moč odpuščanja ne pozna meja.
Kulturni dom Slovenj Gradec I

Kulturni dom Slovenj Gradec
STAREC IN PIŠTOLA
Drama, ZDA, 2018, 93'.
Kulturni dom Slovenj Gradec

I

5.

SOBOTA

10 Kulturni dom Slovenj Gradec
30

LUTKOVNI ABONMA IN IZVEN: OBUTI MAČEK

15. 1. 2019 OB 10.00
KINO OB WOLFOVI KAVI IN IZVEN
STAREC IN PIŠTOLA

Režiser in avtor priredbe teksta: Marek Bečka; igrata: Jose in Gašper Jarni/
Tomislav Tomšič; avtor likovne zasnove: Robert Smolik; glasbenika: Vit Brukner in Jose; avtor songov: Jose; produkcija: Mini teater Ljubljana.
Živeli so trije bratje, ki jim je oče zapustil majhno kmetijo z mlinom. Starejši
brat – pameten, a ne preveč lepega značaja – si vzame mlin, drugi brat
si vzame ves denar, za tretjega pa ne ostane nič razen ubogega mačka.
Najmlajši brat je žalosten in potrt, ko pa ga maček ogovori – kakšno presenečenje … Mladi mož mora obljubiti, da bo ravnal natanko tako, kot mu
bo svetoval maček. Njuna pot do sreče je odprta, obljubi maček. Seveda se
začne maček takoj prilizovati kralju in njegovi hčerki, mladi princesi. Čeprav
se mladenič noče odreči plenu, ki sta ga z mačkom skupaj nalovila, je maček trdno odločen in hiter. Kralj namreč mora dobiti darila s strani njegove
visokosti, gospoda Grofa iz Slamne Grrraščine (Strrawlledge) – kot se zdaj
glasi izmišljeno ime mladega moža.
Predstava je primerna za otroke od 3. leta. Dolžina: 40 minut.
Kulturni dom Slovenj Gradec I

21. 1. 2018 OB 19.30
KINO KLUB IN IZVEN
MARIA CALLAS
24. 1. 2019
WOLFOV KONCERTNI ABONMA IN IZVEN
KVARTET ROGISTOV SLOVENSKE
FILHARMONIJE

9.

SREDA

1700 Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec

MOLJČKOVA USTVARJALNICA S SUZANO
Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec 

1800 Čarnica, Glavni trg 29, Slovenj Gradec

POSLUŠATE NOTRANJEGA KRITIKA ALI NOTRANJO MOČ?

Vsi delamo napake. Kdor pri tem posluša svojega notranjega kritika, bo vedno manj samozavesten in vedno bolj obupan. Če bi radi utišali svojega
notranjega kritika in aktivirali svojo notranjo moč, vabljeni na brezplačno
delavnico z mag. Saško Klemenčič, univ. dipl. pedagoginjo in mag. andragogike, NLP Coach in NLP mojster praktik, ki že 18 let izvaja delavnice in
coachinge za osebni razvoj. Zaradi svoje življenjske zgodbe je vse tehnike,
ki vam jih bo predstavila, uspešno uporabila najprej na sebi. Darilo, ki ga
dobite ob udeležbi na delavnici: 30-minutni individualni razgovor preko telefona ali Skypa v vrednosti 50 € – da boste lahko v zaupni situaciji vprašali
kar koli vas zanima. Prijave: 041 203 233, Bojana.
Čarnica 

1600 Kulturni dom Slovenj Gradec

SNEŽNA KRALJICA: DEŽELA ZRCAL

Anim. druž. pust., Rusija, 2018.
Glavna junakinja je deklica Gerda, ki je v svoji družini edina brez daru čarobnih moči. Nekega dne zlobni kralj Harald, ki čarovnijo vidi kot grožnjo
„navadnim” ljudem, izžene vse čarovnike, tudi Gerdino družino, v Deželo
zrcal. Gerda lahko svojo družino, ostale čarovnike in magijo reši samo na en
način – odkriti mora svoje čarobne moči in edina oseba, ki ji pri tem lahko
pomaga, je Snežna kraljica.
Kulturni dom Slovenj Gradec I

10.
MOLJČKOVA URICA Z ALENKO
Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec 

STAREC IN PIŠTOLA

I

1700 Knjižnica Pameče-Troblje

MOLJČKOVA URICA S SAŠO
Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec 

20 Kulturni dom Slovenj Gradec
00

JUŽNI VETER

Kriminalka, Srbija, 2018, 130'.
Kulturni dom Slovenj Gradec

6.
CENIK KINO VSTOPNIC, KULTURNI DOM SLOVENJ GRADEC
REDNA CENA
NEDELJSKE MATINEJE
3D PROJEKCIJE

1.

5 EUR

KINO PREMIERA: DOBRODOŠLI V MARVENU

Biografska drama, ZDA, 2018, 116'.
Žrtev brutalnega napada Mark Hogancamp (Steve Carell) se v mestecu
Marwen znova postavlja na noge. V napadu, ki ga je komaj preživel, je izgubil spomin, travme po napadu pa želi preboleti s pomočjo miniaturnega
mesta iz 2. svetovne vojne, ki ga je sestavil sam na svojem vrtu. V tej maketi
si s pomočjo lutk, ki so narejene po ljudeh, ki jih pozna, začne napletati
svojo zgodbo in tako v njegovem domišljijskem svetu ženske, ki ga v resničnem življenju podpirajo, postanejo junakinje njegove zgodbe in se borijo
proti negativnim likom.
Kulturni dom Slovenj Gradec I

ASTERIX IN SKRIVNOST ČAROBNEGA NAPOJA

SREDA

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

1900 Kulturni dom Slovenj Gradec
FAHRENHEIT 11/9

/

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

ČETRTEK

1530 Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec
ZDRAVILNA ENERGIJA DREVES

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

1900 Kulturni dom Slovenj Gradec

KINO PREMIERA: STAREC IN PIŠTOLA

1900 Kulturni dom Slovenj Gradec

1700 Kulturni dom Slovenj Gradec

/

3.

Po tradicionalni kitajski medicini ima telo pet elementov, v vsakem vsaj dva
organa in za vsak organ 2 meridiana (enega na levi in drugega na desni
strani telesa). Meridiani so nevidni kanali, poti, po katerih se pretaka naša
življenjska energija. Čustva odlagamo na točno določene meridiane in kadar pride do zastoja ali blokade na meridianu, se tam pojavijo bolečine.
Kam, kako, zakaj, kje se čustva »nalagajo« in kaj sprožajo, boste izvedeli na
brezplačnem predavanju Zdenke Pukmeister iz društva Tui Na, ki vam bo
na voljo tudi za vaša vprašanja. Prijave: 041 203 233, Bojana.
Čarnica 

KINO MATINEJA: A JE TO! PAT IN MAT ZNOVA V AKCIJI

Anim. druž. kom., Češka, 2018, 73'.
Pat in Mat sta znova v akciji. Preselila sta se v nov dom, kjer ju že čakajo novi
izzivi. Želite očistiti dimnik ali zgraditi novo ograjo? Zanju ni nič problem,
pa naj gre za boj s čebeljim rojem, težave s krtom, popravljanjem električne kosilnice ali gradnjo novega kamnitega vrta. Tudi sodobne rešitve jima
niso tuje, saj postaneta strokovnjaka za uporabo sončne energije, hkrati pa
nameščata varnostne kamere.
Kulturni dom Slovenj Gradec I

TOREK

2.

KAJ POVZROČA BLOKADE NA MERIDIANIH IN
KAKO ČUSTVA VPLIVAJO NA NAŠE ZDRAVJE?

1000 Kulturni dom Slovenj Gradec

3,50 EUR

DNEVNI SPORED

1800 Čarnica, Glavni trg 29, Slovenj Gradec

I

NEDELJA

4 EUR

Starec in pištola, The old man & the gun, drama, ZDA, 2018, 93'.
Film sledi resnični zgodbi Forresta Tuckerja od njegovega neverjetnega
pobega iz zapora San Quentin pri 70. letih do vrste izjemnih bančnih
ropov, ki so zmedli oblasti in očarali javnost. Forrest je nadarjen ropar
in to počne z neizmernim veseljem. V začetku 80. let prejšnjega stoletja
se skupaj s še dvema starejšima kriminalcema odpravi na legendarni
roparski pohod po ameriških bankah, od koder s pomočjo svojega šarma odnesejo na milijone dolarjev. Detektiv John Hunt si prizadeva, da
bi ga ujel, a bolj ko mu je za petami, bolj očaran postaja s Forrestovo
predanostjo umetnosti ropanja. Med enim od pobegov Forrest spozna
vdovo Jewel, ki ga zares vidi takega, kot je, in ga ljubi kljub poklicu, ki
si ga je izbral.
Kulturni dom Slovenj Gradec I

7.

ČETRTEK

1700 Knjižnica Podgorje

1800 Kulturni dom Slovenj Gradec
Drama, ZDA, 2018, 93'.
Kulturni dom Slovenj Gradec

I

11.
19 Kulturni dom Slovenj Gradec

GLEDALIŠKI ABONMA IN IZVEN: REALISTI

Jure Karas: Realisti; režiserka: Tijana Zinajić; igrajo: Peter Harl, Jure Kopušar,
Matija Rupel, Urška Taufer, Žiga Udir; dramaturg: Jure Karas; scenografinja:
Neža Zinajić; kostumograf: Matic Hrovat; produkcija: Slovensko narodno
gledališče Nova Gorica.
Resničnostni šovi so naenkrat bolj resnični od novic. Tretji svet mučita
ekologija in ekonomija, nas pa, koliko zdrži baterija. Treniramo pohlevnost.
Hodimo v službe, ki jih ni. Samo še smrt in krediti so za nedoločen čas. Kam
naj se normalen človek zateče drugam kot v teater? Kabaret za pet igralcev,
pijanca in občinstvo. Predstava traja 90 minut in nima odmora.
Kulturni dom Slovenj Gradec I

PONEDELJEK

19 Kulturni dom Slovenj Gradec
00

TATIČI

Tatiči, Manbiki kazoku/Shoplifters, drama, Japonska, 2018, 121'.
Po enem rednih tatinskih podvigov Osamu in njegov sin Šoto naletita na
dekletce, zapuščeno v mrazu. Osamujeva žena je sprva do deklice zadržana, ko pa izve, kako težko je njeno življenje, jo družina vzame pod svojo
streho. Čeprav so siromašni in se z drobnimi tatvinami komaj preživljajo,
so člani Osamujeve družine srečni v svojem skupnem bivanju. Vse dokler
nepričakovan dogodek ne razkrije skrivnosti, ki postavi tesne družinske vezi
pred resen preizkus. V presunljivi in pretresljivi zgodbi o siromašni japonski
družini, ki se mora preživljati z vsakodnevno krajo, Hirokazu Koreeda podkrepi svoj intimni humanizem z družbenim angažmajem, ki je zaznamoval
že avtorjeve zgodnje filme. Zlata palma letošnjega Cannesa.
Kulturni dom Slovenj Gradec I

PETEK

30

12.

SOBOTA

1000 Koroška galerija likovnih umetnosti, Slovenj Gradec

BERNEKERJEVA USTVARJALNICA: KAJ SE SKRIVA V ZABOJU?

Na razstavi Inventura je na ogled tudi delo mariborske umetnice Natalije
Rojc Črnčec »lesen zaboj«, v katerega lahko pokukamo samo skozi majhno
luknjo. Ko bomo ugotovili, kaj se skriva v zaboju, bomo tudi sami ustvarili
podobne zaboje ter jih napolnili z lastnimi idejami. Bernekerjeve ustvarjalnice so namenjene otrokom od 4. leta do konca osnovne šole. Prijava: leon.
ravlan@glu-sg.si/02 620 36 58.
Koroška galerija likovnih umetnosti I

2
II

NAPOV EDNIK

SGlasnik, januar 2019

1800 Koroška galerija likovnih umetnosti

1600 Kulturni dom Slovenj Gradec

90'S: ARHIV KOROŠKE ALTERNATIVNE PRODUKCIJE

RALPH RUŠI INTERNET: RAZBIJAČ RALPH 2

V devetdesetih je na Koroškem prvič v širšem obsegu vzniknila specifična
(sub)kultura, ki so jo ustvarjali in konzumirali mladi. V širšem pomenu jo
lahko imenujemo alternativna kultura, saj je bila alternativa »resni«, »dolgočasni« in od senzibilnosti mladih odmaknjeni kulturi starejših na eni
strani in puhlosti estrade na drugi. Alternativa, ki je bila z eno nogo v undergroundu, z drugo pa blizu meje s komercialo, je na območje med Črno in
Ravnami, Dravogradom in Radljami, Mislinjo in Šentjanžem, prinesla nekaj
novega in drugačnega na področju kulturnih (predvsem glasbenih) vsebin,
dogodkov in načinov ustvarjanja. Uveljavila je logiko DIY (»naredi sam«), ki
jo v svetu poznamo vsaj od pojava panka konec sedemdesetih, in se uprla
uveljavljenim prepričanjem, da se ne da nič spremeniti. Glavni protagonisti
te kulture so bili bendi, poleg njih pa tudi mladinska društva in posamezniki v polju performansa, mode, poezije, stripa … KGLU je pred kratkim
vzpostavila spletni arhiv na podlagi gradiva, ki smo ga leta 2016 zbrali za
razstavo Preboj: nove umetniške prakse in alternativna kultura v devetdesetih – primer Koroške. Na enem mestu smo namreč hoteli ohraniti tisti
del kulturne zgodovine Koroške, ki bi bil sicer zapisan pozabi, saj živi skoraj
samo še v spominu akterjev te kulture. Zbirko smo dopolnili z artefakti, ki so
jih posamezniki v arhiv prispevali naknadno. Za enkrat vsebuje predvsem
gradivo bendov in mladinskih društev, v prihodnje pa bi ga radi dopolnili
tudi z gradivom drugih alternativnih ustvarjalcev tistega časa. Kakšna je bila
torej alternativna kultura iz časa pred razmahom nakupovalnih središč, mobilnih telefonov in facebooka? Kako s(m)o preživeli devetdeseta? Pridružite
se nam na ekskurziji »nazaj v devetdeseta« ob pogovoru s Polono Poberžnik, kustosinjo razstave Preboj (2016) in vodjo projekta 90's.
Koroška galerija likovnih umetnosti 

Ralph ruši internet: Razbijač Ralph 2, Ralph breaks the internet: Wreck it
Ralph 2, animirani film, ZDA, 2018, 116'.
Antijunak videoigrice Ralph in njegova prijateljica Vanellope von Schweetz
navigirata v najbolj raziskanem, prostranem in dinamičnem svetu interneta
v iskanju nadomestnega dela za Vanellopino videoigrico.
Kulturni dom Slovenj Gradec I

1800 Kulturni dom Slovenj Gradec
ZVEZDA JE ROJENA

Zvezda je rojena, A star is born, glasbena rom. drama, ZDA, 2018, 135'.
Zgodba govori o izkušenem glasbeniku Jacksonu Mainea, ki odkrije mlado
umetnico Ally in se vanjo zaljubi. Ally je tik pred tem, da obupa nad svojimi sanjami o pevski karieri, vendar jo Jackson prepriča v nasprotno. Ker pa
se sam bori z lastnimi demoni, njun odnos ob njenem kariernem vzponu
začne razpadati.
Kulturni dom Slovenj Gradec I

2030 Kulturni dom Slovenj Gradec
BOHEMIAN RHAPSODY

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

13.

1900 Kulturni dom Slovenj Gradec

KINO PREMIERA: MARIJA ŠKOTSKA

NEDELJA

Zgodovinska drama, Velika Britanija, 2018, 124'.
Marija, ki je bila rojena kot škotska kraljica in se je pri šestnajstih letih poročila s francoskim kraljem, dobro leto kasneje pa ovdovela, se sooča s pritiski,
da se mora ponovno poroči. Odloči se, da se vrne v rodno Škotsko, da zasede svoj zakoniti prestol. Ker sta Škotska in Anglija spadali pod vladavino
nepremagljive kraljice Elizabete I., Marijina namera, da s prestola zrine svojo
sestrično, povzroči oster boj med mladima kraljicama ter ogrozi Elizabetino
suverenost. Tekmici v dokazovanju moči in ljubezni, predvsem pa regentki
v moškem svetu, se morata odločiti, kako bosta igrali igro zakona proti neodvisnosti. Izdaja, upor in zarota znotraj obeh dvorov ogrožajo oba prestola
– in za vedno spremenijo potek zgodovine.
Kulturni dom Slovenj Gradec I

10 Kulturni dom Slovenj Gradec
00

KINO MATINEJA: SNEŽNA KRALJICA

Anim. druž. pust., Rusija, 2018.
Kulturni dom Slovenj Gradec

1700 Kulturni dom Slovenj Gradec

I

DOBRODOŠLI V MARVENU

Biografska drama, ZDA, 2018, 116'.
Kulturni dom Slovenj Gradec I

1900 Kulturni dom Slovenj Gradec
PRIJATELJA ZA VEDNO

Komedija, ZDA, 2017, 126'.
Leta 2011 je francoski film Prijatelja požel izjemen uspeh v kinodvoranah
širom sveta, letos pa si bomo lahko ogledali priredbo z velikimi zvezdniškimi imeni – Kevin Hart, Nicole Kidman in Bryan Cranston. Zgodba o dvojici
absolutno različnih moških, ki prihajata iz absolutno drugačnih svetov. Dell
Scott prihaja iz nevarne četrti Bronx in poskuša v preteklosti pustiti vse
svoje napake. Phillip Lacasse je paraliziran in depresiven milijonar, ki živi
v luksuzni hiši v središču Manhattna. Čustveno in z obilico humorja film
prikaže nepričakovano prijateljstvo, ki se rodi med njima ter kako druge priložnosti lahko postanejo najboljše darilo, ki ste ga kadar koli prejeli.
Kulturni dom Slovenj Gradec I

14.

PONEDELJEK

18.
18 Kulturni dom Slovenj Gradec

19.

Libeliška kuharica 'Da ne boš vačn od mize šou' je izšla leta 2001 kot rezultat
prizadevanj v študijskem krožku zbranih domačih gospodinj, da bogastvo
znanja in vedenja o prehrambeni kulturi prebivalcev Libelič in okolice zapišejo in ohranijo. Knjiga je doživela veliko zanimanja, do sedaj sta izšla dva
ponatisa, leta 2004 in 2009. Že nekaj časa pa Libeliške kuharice ni več mogoče kupiti. V želji, da pripravimo novo dopolnjeno izdajo, smo se odločili, da
izvedemo dve izkustveni delavnici z namenom pridobitve novega gradiva,
ki bi ga lahko vključili vanjo, hkrati pa poskrbeli za posredovanje in prenašanje znanja kuhanja izbranih libeliških jedi na mlajše generacije. Praktični del
delavnice bosta vodili Erika Plešivčnik in Jožica Pšeničnik. Posvetili se bomo
pripravi trente, bobov, presnih krapov, mežerlija, pečene krvi, pokrlija in še
drugih za Libeliče značilnih jedi. Veselimo se druženja ob libeliških jedeh.
Dodatne informacije in prijave: Erika Plešivčnik (041 239 838). Prva delavnica
bo 19. 1. 2019, druga pa 26. 1. 2019. Organizatorja: Koroški pokrajinski muzej
in Kulturo prosvetno društvo Libeliče. Cena obeh delavnic je 10,00 €.
Koroški pokrajinski muzej I

Starec in pištola, The old man & the gun, drama, ZDA, 2018, 93'.
Kulturni dom Slovenj Gradec I

1630 Knjižnica Mislinja

16.
1800

MOLJČKOVA JOGA PRAVLJICA S SAŠO
Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec 
Čarnica, Glavni trg 29, Slovenj Gradec
KAKO SE SOOČITI S TEŽAVNO SITUACIJO?
Ste se znašli v situaciji, ko ne vidite rešitve? Se bojite, kaj vas čaka? Nikar se
ne predajte obupu! Vabljeni na brezplačno delavnico, kjer boste spoznali,
kako opolnomočiti sebe in najti različne možnosti za reševanje situacije.
Predavala bo mag. Saška Klemenčič, univ. dipl. pedagoginja in mag. andragogike, NLP Coach in NLP mojster praktik, ki že 18 let izvaja delavnice in
coachinge za osebni razvoj. Zaradi svoje življenjske zgodbe je vse tehnike,
ki vam jih bo predstavila, uspešno uporabila najprej na sebi. Darilo, ki ga
dobite ob udeležbi na delavnici: 30-minutni individualni razgovor preko telefona ali Skypa v vrednosti 50 € – da boste lahko v zaupni situaciji vprašali
kar koli vas zanima. Prijave: 041 203 233, Bojana.
Čarnica 
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18 Čarnica, Glavni trg 29, Slovenj Gradec
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KAKO OHRANITI NOTRANJI MIR IN
KAKO ODREAGIRATI V STRESNIH SITUACIJAH?

Z nami bo parapsiholog Branko Jurečič, ki nam bo tokrat razkril marsikaj
zanimivega o jezi in ostalih čustvih, s katerimi se spopada vedno več ljudi.
Izvedeli boste, od kod in zakaj prihaja jeza, kako jo prepoznati in odreagirati
ob človeku, ki je poln bolečine in jeze, ter kaj storiti, da se nas to ne bo
dotaknilo. Med drugim nas bo naučil metode, kako izraziti in zmanjšati jezo
za vsaj 70 %. Ker se mesta hitro polnijo, se prijavite čim prej. Prijave: 041 203
233, Bojana. Prostovoljni prispevki.
Čarnica 

1800

1900 Kulturni dom Slovenj Gradec

KINO PREMIERA: VEDRINA

Vedrina, Serenity, triler, ZDA, 2018, 106'.
Na majhnem karibskem otoku prične kapitana ribiške ladje (Matthew McConaughey) preganjati skrivnostna preteklost, potem ko se nanj po pomoč
obrne njegova nekdanja žena (Anne Hathaway). Slednja ga namreč prosi,
naj ubije njenega sedanjega moža. Kmalu se izkaže, da kapitanova nova
realnost ni tisto, kar se zdi na prvi pogled.
Kulturni dom Slovenj Gradec I

1900 Rojstna hiša Huga Wolfa

WOLFOV KONCERTNI ABONMA IN IZVEN:
KVARTET ROGISTOV SLOVENSKE FILHARMONIJE

Kvartet rogistov Slovenske filharmonije je vrhunska tovrstna komorna zasedba v našem kulturnem prostoru. Kvartet Slovenske filharmonije sestavljajo hornisti Jože Rošer, Sarah Akif, Metod Tomac in Robert Prednik, ki so
sicer že, razen Sarah, dolgoletni stalni člani orkestra Slovenske filharmonije.
Jože Rošer je solo hornist Slovenske filharmonije. Predstavljajo se na različnih koncertih, pred različno publiko. Izvajajo raznolik nabor skladb. Najraje pa originalne, prav za kvartet rogov napisane skladbe. Nekaj teh bodo
predstavili tudi na koncertu. Veliko se ukvarjajo z vzgojo mladih rogistov, saj
se vsi poleg igranja v orkestru ukvarjajo tudi s poučevanjem instrumenta.
Oba, Robert in Jože sta domačina na odru dvorane Huga Wolfa. Prav tukaj
se je pričela njuna glasbena pot. Robert se je začel učiti igranja na rog pri
prof. Viktorju Poplazu, Jože pa je prva znanja dobil od Martina Šmona. Vsi
štirje so z odliko zaključili študij na Akademiji za glasbo v Ljubljani in se
izpopolnjevali pri različnih profesorjih še na raznih glasbenih akademijah v
tujini. Tokratni koncert pa bosta popestrila še dva člana našega vrhunskega
orkestra. To sta oboist Nicola Bignozzi in fagotist Lorenzo Contaldo. Predstavila se bosta z oboo in fagotom, ki sta sicer pihalna instrumenta, ampak se
s svojim tonom čudovito zlijeta in dopolnjujeta z rogovi. Cena za izven 10 €
Kulturni dom Slovenj Gradec I

BERNEKERJEVA USTVARJALNICA: KAKŠNO SENCO IMAŠ?
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SNEŽNA KRALJICA: DEŽELA ZRCAL
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Anim. druž. pust., Rusija, 2018.
Kulturni dom Slovenj Gradec

18 Kulturni dom Slovenj Gradec
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2015 Kulturni dom Slovenj Gradec

1800 Koroška galerija likovnih umetnosti, Slovenj Gradec
IZ ODPRTIH ATELJEJEV: RAZSTAVA JSKD
V SODELOVANJU S KGLU

I

MARIJA ŠKOTSKA

Marija Škotska, Mary Queen of Scots, zgodovinska drama, Velika Britanija,
2018, 124'.
Kulturni dom Slovenj Gradec I

20.
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1000 Kulturni dom Slovenj Gradec

KINO MATINEJA: RALPH RUŠI INTERNET:
RAZBIJAČ RALPH 2

Animirani film, ZDA, 2018, 116'.
Kulturni dom Slovenj Gradec

PETEK
Kulturni dom Slovenj Gradec
VEDRINA

Vedrina, Serenity, triler, ZDA, 2018, 106'.
Kulturni dom Slovenj Gradec I

I

STEKLENI

Triler, ZDA, 2019, 128'.
Kulturni dom Slovenj Gradec

ČETRTEK
Knjižnica Podgorje
MOLJČKOVA URICA Z ALENKO
Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec 
Knjižnica Pameče-Troblje
MOLJČKOVA URICA S SAŠO
Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec 
Koroški pokrajinski muzej, Muzej Ravne na Koroškem
ODPRTJE STALNE RAZSTAVE ŠTORIJE IZ NAŠE DOLINE

Na stalni razstavi predstavljamo kulturo in način življenja ljudi na kmetijah v
Mežiški dolini od začetka 18. do sredine 20. stoletja. Predstavljena je materialna, socialna in duhovna kultura podeželskega človeka. Osrednji element
razstave je rekonstrukcija lesene dimnice, predhodnice črne kuhinje.
Koroški pokrajinski muzej 

Nekateri kipi Dragice Čadež, ki si jih bomo ogledali na razstavi Inventura,
imajo prav posebne sence. Primerjali bomo sence skulptur, nato pa se pri
ustvarjanju igrali z lastnimi sencami. Bernekerjeve ustvarjalnice so namenjene otrokom od 4. leta do konca osnovne šole. Prijava: leon.ravlan@glu-sg.si/02 620 36 58.
Koroška galerija likovnih umetnosti I

1600 Kulturni dom Slovenj Gradec

MOLJČKOVA LUTKOVNA PRAVLJICA Z NATALIJO
Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec 
Čarnica, Glavni trg 29, Slovenj Gradec
DINAMIKA ODNOSOV V LETU 2019
PO NUMEROLOŠKIH TIPIH
Kdo bo odnose pospešeno urejal? Kdo bo stopil korak nazaj? Kdo bo imel
možnost vstopiti v nov odnos? Vse to in še več boste izvedeli na brezplačnem predavanju z numerologinjo Blanko Pušnik, ki vam bo po predhodnem dogovoru na voljo za individualna svetovanja. Prijave: 041 203 233,
Bojana.
Čarnica 
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1000 Koroška galerija likovnih umetnosti, Slovenj Gradec

SREDA

1700 Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec

1800

SOBOTA
KUHARSKA IZKUSTVENA DELAVNICA:
LIBELIŠKA KUHARICA

SREDA

1700 Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec

900 Pri Buču, Libeliče 16, Libeliče

TOREK

MOLJČKOVA LUTKOVNA PRAVLJICA Z NATALIJO
Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec 
Kulturni dom Slovenj Gradec
FILM TEDNA: IGRAM, SEM
Celovečerni igrani film, Slovenija, 2018, 105'.
Kulturni dom Slovenj Gradec I

23.

STEKLENI

ABONMA KINO OB WOLFOVI KAVI IN IZVEN:
STAREC IN PIŠTOLA

1900

1900

20 Kulturni dom Slovenj Gradec

1000 Kulturni dom Slovenj Gradec
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16 Knjižnica Mislinja

15

Triler, ZDA, 2019, 128'. Scenarist in režiser: M. Night. Shyamalan tokrat
združuje zgodbi dveh svojih predhodnnih hitov – Nezlomljivi (2000) in
Razcepljen (2016) – v novem stripovskem trilerju Stekleni. Po napetem
misterioznem trilerju Razcepljen, v filmu Stekleni srečamo Davida Dunna,
ki lovi Crombovo nadčloveško verzijo, imenovano Zverina. Medtem pa v
nizu napetih situacij, skrivnostni Price pozna vse skrivnosti, ki so kritičnega
pomena za obe strani.
Kulturni dom Slovenj Gradec I

TOREK

30

POTOPISNO PREDAVANJE

Potovanje Erne Podjavoršek po Skandinaviji do Nordkappa in prestolnice.
Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec 

IGRAM, SEM

MOLJČKOVA JOGA PRAVLJICA S SAŠO
Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec 
Čarnica, Glavni trg 29, Slovenj Gradec
KAKO UBRATI PRAVO POT, DA BOM BLIŽJE SEBI?
Najlepša, najdaljša in najtežja pot je pot v samega sebe, začnite hoditi po
njej zdaj. Vabljeni na brezplačno predavanje novo leto, nov začetek, skozi
katerega vas bo popeljala Katjuša Karner. Prijave: 041 203 233, Bojana.
Čarnica 
Kulturni dom Slovenj Gradec
FILM TEDNA: VSI VEJO
Romantična drama, Francija/Italija/Španija, 2018, 132'.
Laura se z otrokoma odpravi iz Buenos Airesa v špansko vasico sredi vinogradov, kjer je odraščala. Tam se pravkar odvijajo priprave na sestrino poroko. Toda ko nepričakovani dogodki pretresejo družinsko srečanje, privre na
površje zamolčana preteklost. Oskarjevec Asghar Farhadi (Ločitev, Trgovski
potnik) svojo značilno mešanico psihološkega trilerja in družinske drame
s Penélope Cruz in Javierjem Bardemom v glavnih vlogah tokrat umesti v
idilo španskega podeželja. Otvoritveni film letošnjega Cannesa.
Kulturni dom Slovenj Gradec I

22.
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PONEDELJEK
Kulturni dom Slovenj Gradec
ABONMA KINO KLUB IN IZVEN: MARIA CALLAS

Biografska drama, Francija, 2017.
»V meni sta dve osebi. Rada bi bila Maria, a zadostiti moram Callasovi.« Skozi
preplet redko ali nikoli videnega arhivskega gradiva – izgubljenih intervjujev, prizorov iz opernega zakulisja, domačih videov, neobjavljenih fotografij,
intimnih pisem in redkih posnetkov nastopov – spoznamo Mario Callas v
najbolj intimni luči doslej: kot pogosto napačno razumljeno umetnico, ki je
osvojila svet, a si je skrivoma želela postati le eno – povsem navadna ženska. V filmu srečamo Aristotela Onassisa, Marilyn Monroe, Alaina Delona,
Yvesa Saint-Laurenta, J. F. Kennedyja, Luchina Viscontija, Winstona Churchilla, Grace Kelly in Liz Taylor. Zgodba o izjemni življenjski poti ene največjih
opernih div dvajsetega stoletja, povedana izključno z njenimi besedami.
Kulturni dom Slovenj Gradec I

17

MARIJA ŠKOTSKA

19 Kulturni dom Slovenj Gradec,
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Zgodovinska drama, Velika Britanija, 2018, 124'.
Kulturni dom Slovenj Gradec I

00

Celovečerni igrani film, Slovenija, 2018, 105', Filmostovje.
Medtem ko se pripravlja na vlogo tatice, začne mlada igralka krasti tudi v
resničnem življenju, vse bolj »filmski« pa postaja tudi njen odnos do mladega natakarja, ki je vanjo zaljubljen … Med raziskovanjem za vlogo klošarja
se igralec potika po zavetiščih in navezuje stike z resničnimi brezdomci.
Svoboda življenjskega sloga ga povsem prevzame … Igralec v televizijski
žajfnici obsesivno zasleduje soigralko, ona pa mu dopoveduje, da dogajanje pred kamero nima nič z njunim zasebnim življenjem … Triptih o tem,
kaj pomeni biti igralec, ter o mejah med igralcem in likom.
Kulturni dom Slovenj Gradec I
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1800 Kulturni dom Slovenj Gradec

ABONMA KDT IN IZVEN: VRV

Hitchcockova napeta drama VRV v izvedbi Gledališkega društva Radeče
Dva superiorno čuteča sostanovalca in prijatelja ubijeta tretjega manj vrednega. In na ta pomladni večer na večerjo – poslovilno zabavo povabita
starše ubitega, njegovo zaročenko, prijatelja in njihovega bivšega učitelja
iz osnovno šole, ki pa na svet gleda mogoče malo nekonvecionalno. Vsi
se sprašujejo, kje je Mirko. Kje je Mirko? V skrinji in na njej večerja … Vrv je
grozljiva, na trenutke komična in napeta drama o umetnosti umora. In kot
pravi protagonist igre: Tudi umor je lahko umetnost.
Kulturni dom Slovenj Gradec I

Razstava bo odprta od peteka, 25. januarja do nedelje, 24. februar ja.
Priložnostna razstava v Koroški galeriji likovnih umetnosti je nastala kot rezultat projekta Odprte galerije ter odprtih ateljejev, ki ga zadnja tri leta v
okviru tedna ljubiteljske kulture izvaja JSKD. V času razstave Odprta galerija
je sočasno potekala akcija Odprti ateljeji – sodelujoči umetniki so odprli
svoje ateljeje za obiskovalce, s čimer so ponudili izkušnjo neposrednega
stika s prostori nastajanja umetnosti ter vzpostavili odprto polje komunikacije med umetniki ter zainteresirano javnostjo. V Slovenj Gradcu bo v
okviru projekta Odprta galerija potekala razstava del sodelujočih umetnikov v dveh delih. V središču mesta se bodo umetniki predstavili s plakati
iz razstave Odprta galerija, v Koroški galeriji likovnih umetnosti pa se bodo
predstavili z deli iz svojih ateljejev, kar bo priložnost, da se predstavijo s tematiko, ki jo tudi sicer raziskujejo in izražajo skozi svoja dela. Izbrana dela
iz ateljejev so odraz raznolikih umetniških izpovedi ter motivne oziroma
vsebinske raznovrstnosti ter bodo nudila vpogled v aktualno umetniško
produkcijo sodelujočih avtorjev. Razstava bo na ogled do 24. 2. 2019. Sodelujoči umetniki: Klemen Brun, Maša Gala, Duša Jesih, Dora Kaštrun, Vladimir
Leben, Marko Pak, Arjan Pregl, Žiga Rehar, Lucija Stramec, Matjaž Stražar,
Brane Širca.
Koroška galerija likovnih umetnosti 

2000 Kulturni dom Slovenj Gradec
TIHOTAPEC

Tihotapec, The Mule, kriminalna drama, ZDA, 2018, 116'.
Kulturni dom Slovenj Gradec I

NAPOV EDNIK

SGlasnik, januar 2019

26.
9

00

SOBOTA
Pri Buču, Libeliče 16, Libeliče
KUHARSKA IZKUSTVENA DELAVNICA:
LIBELIŠKA KUHARICA

Praktični del delavnice bosta vodili Erika Plešivčnik in Jožica Pšeničnik. Posvetili se bomo pripravi trente, bobov, presnih krapov, mežerlija, pečene krvi,
pokrlija in še drugih za Libeliče značilnih jedi. Veselimo se druženja ob libeliških jedeh. Dodatne informacije in prijave: Erika Plešivčnik (041 239 838). Organizatorja: Koroški pokrajinski muzej in Kulturo prosvetno društvo Libeliče.
Koroški pokrajinski muzej I

1800 Kulturni dom Slovenj Gradec

1000 Koroški pokrajinski muzej, Muzej Radlje ob Drav

JAVNO VODSTVO PO RAZSTAVI SOKOLI OB SEVERNI
MEJI, TELOVADNO DRUŠTVO SOKOL RADLJE – VUHRED

Na Koroškem so bila sokolska društva ustanovljena po 1. svetovni vojni. Sokoli so s telesno vadbo razvijali in krepili narodno in kulturno zavest. Leta
1920 je bilo ustanovljeno telovadno društvo Sokol Radlje ob Dravi – Vuhred,
ki je leta 1938 postavilo sokolski dom. Na razstavi, ki predstavlja razvoj in
delo radeljskih in vuhreških sokolov, bo vodila kustodinja Alenka Verdinek.
Koroški pokrajinski muzej 

1600 Kulturni dom Slovenj Gradec

A JE TO! PAT IN MAT ZNOVA V AKCIJI

Anim. druž. kom., Češka, 2018, 73'.
Pat in Mat sta znova v akciji. Preselila sta se v nov dom, kjer ju že čakajo novi
izzivi. Želite očistiti dimnik ali zgraditi novo ograjo? Zanju ni nič problem,
pa naj gre za boj s čebeljim rojem, težave s krtom, popravljanjem električne kosilnice ali gradnjo novega kamnitega vrta. Tudi sodobne rešitve jima
niso tuje, saj postaneta strokovnjaka za uporabo sončne energije, hkrati pa
nameščata varnostne kamere.
Kulturni dom Slovenj Gradec I

1630 Knjižnica Mislinja
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Vedrina, Serenity, triler, ZDA, 2018, 106'.
Kulturni dom Slovenj Gradec I
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ŠKRATA NOTKA OBIŠČEJO DRUŽINE GLASBIL
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Tihotapec, The Mule, kriminalna drama, ZDA, 2018, 116'.
Kulturni dom Slovenj Gradec I

2000 Kulturni dom Slovenj Gradec

1000 Rojstna hiša Huga Wolfa

Škrat Notko je nagajiv in igriv glasbeni škratek, ki se rad igra, tako z glasbo
kot z igračami in nam bo tokrat pripravil zabavno glasbeno druženje, na
katerem bomo spoznali različne družine glasbil in nanje tudi zaigrali.
Delavnica je namenjena predšolskim otrokom in otrokom prve triade
osnovne šole in poteka pod strokovnim vodstvom profesorjev Glasbene
šole Slovenj Gradec.
KPM SG in Glasbena šola Slovenj Gradec 
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TIHOTAPEC

KINO MATINEJA: RALPH RUŠI INTERNET:
RAZBIJAČ RALPH 2
Kulturni dom Slovenj Gradec I
Kulturni dom Slovenj Gradec
MARIJA ŠKOTSKA
Kulturni dom Slovenj Gradec I
Kulturni dom Slovenj Gradec
PRIJATELJA ZA VEDNO
Kulturni dom Slovenj Gradec I
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1900 Kulturni dom Slovenj Gradec

ZGODBE O KONJIH IN LJUDEH

Zgodbe o konjih in ljudeh, Hross i Oss, Islandija/Nemčija/Norveška, 2013, 81'.
Kolbeinn ljubi Sólveg in Sólveg ljubi Kolbeinna. A Kolbeinn ljubi tudi svojo dragoceno kobilo Gráno, ta pa je obsedena z vročekrvnim žrebcem
Brúnom. Prihaja pomlad in vso vas zanima, kako se bo zgodba razpletla …
Vernharður ljubi vodko in Jarpur ljubi Vernharðurja, svojega gospodarja. Na
krovu ruske ribiške ladje je mož po imenu Gengis, ki nima vodke, všeč pa so
mu konji, kakršen je Jarpur. To se ne bo dobro izteklo … Grímurju so pri srcu
stare jahalne poti, Egill pa ima raje ograje iz bodeče žice. Grímur ima konja
in par klešč, Egill pa traktor. To se ne more dobro končati … Jóhanna ljubi
Rauðko, svojo kobilo, a Rauðka ljubi svobodo. V travi ob osamljeni počitniški
hišici leži ranjen star mož. Ta zgodba bi lahko imela srečen konec … Juan
Camillo ima rad pustolovščine, a stari Rdečko je utrujen in hoče počitek.
Kako se bo to izteklo? Vse zgodbe se povežejo nekega jesenskega dne na
veliki vaški zabavi. Podeželska romanca o človeškem v konju in konjskem v
človeku. Mozaik vinjet o ljubezni in smrti. Usode ljudi skozi oči konjev. Eden
najuspešnejših islandskih filmov zadnjih let.
Kulturni dom Slovenj Gradec I

MOLJČKOVA URICA Z DARJO
Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec 
Kulturni dom Slovenj Gradec
FILM TEDNA: BOJEVNICA
Bojevnica, Kona fer í stríð, drama, Islandija/Francija/Ukrajina, 2018, 101'.
Petdesetletna Halla, energična in neodvisna ženska, živi dvojno življenje.
Priljubljena vodja pevskega zbora je skrivaj namreč strastna okoljevarstvena aktivistka. Halla, ki jo mediji poznajo le pod vzdevkom »ženska z gore«,
povsem sama bije vojno proti lokalni industriji aluminija. A ravno ko se pripravlja na svojo najdrznejšo operacijo, prejme pismo, ki spremeni vse …
Islandski režiser se po ekscentričnem prvencu Zgodbe o konjih in ljudeh
vrača z Bojevnico, polno akcije, humorja in glasbe, ki jo sam opisuje kot
»feel-good film o podnebnih spremembah«. Zmagovalec zadnjega LIFF-a.
Kulturni dom Slovenj Gradec I
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Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec
MOLJČKOVA URICA Z ALENKO
Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec 
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1800 Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec

PRAVLJIČNI VEČER ZA ODRASLE 2019

Ko zgodbe zaživijo v organizaciji mariborske knjižnice v sodelovanju s partnerskimi in pridruženimi knjižnicami. Večer bo popestrila Dunja Vrhovnik.
Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec 

1900 Kulturni dom Slovenj Gradec

KINO PREMIERA: MOŽ IZ OZADJA

Mož iz ozadja, Vice, drama, ZDA, 2018.
Kulturni dom Slovenj Gradec I

Kulturni dom Slovenj Gradec
Francetova cesta 5, 2380 Slovenj Gradec
kulturni.dom@siol.net, info@kulturni-dom-sg.si, tel.: 02 884 50 05
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Prvi escaPe room
DARILNI
BON
ENIGMARIUM
na
KorošKem!
Podarite nepozabno doživetje –
ZABAVA 100 % ZAGOTOVLJENA
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www.kpm.si

www.glu-sg.si

Knjižnica Podgorje

POIŠČI ELIZABETIN ZAKLAD IN...
PoišČi eLiZaBeTin ZaKLaD in ...

POBEGNI
IZiZSOBE
ENI
PoBeGni
soBe vVeni
UriURI

Z darilnim bonom Enigmarium obdarjenec sam izbere
igro in termin. Darilni bon, ki velja za ekipo 2-5 prijateljev,
sodelavcev ali družinskih članov je super darilo za rojstni
dan, www.slovenjgradec.escape-room.si
prihajajoče praznike ali teambuilding!

REZERVIRAJ NA

ali 02 88 12 116

Pokličite 02 88 12 115 ali obiščite
www.slovenjgradec.escape-room.si –
čaka vas nepozabna zabava!

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

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

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

051 441 638
Slovenj Gradec
Glavni trg 28a | Slovenj Gradec

Slovensko društvo Hospic, OO za Koroško
Glavni trg 9, 2380 Slovenj Gradec

IV

NAPOV EDNIK

SGlasnik, januar 2019

Večgeneracijsko druženje in ustvarjanje tudi v letu 2019

Večgeneracijski center Andeški hram
Z

novembrom je zaživel pester
program aktivnosti in vsebin,
ki omogočajo socialno vključevanje
vseh generacij. Trenutne aktivnosti
vključujejo izobraževalne, kreativne
in zdravstveno-preventivne vsebine.
Ponujamo klepetalnico v nemškem
in angleškem jeziku, urice slovenščine za mame in otroke priseljence;
medgeneracijske delavnice iz posebnega registra, ki ga pripravljamo v
okviru projekta Erasmus+, tržnico
receptov, telovadbo za mamice z vozički/nosilkami, gibanje za starejše,
različne rokodelske delavnice Rokodelskega centra ter strokovne vsebine
Zdravstvenega doma, ki med drugim
pokrivajo področja, kot so demenca,
paliativna oskrba, dojenje, zdrava
drža, preprečevanje stresa, prehrana,
gibanje ipd. Udeležba na vseh aktivnostih centra je brezplačna.
Obiskovalci lahko koristijo tudi
otroško igralnico ter prostor za neformalno druženje in srečevanje.
Otroci se bodo zaposlili s čudovitimi
igračami, starši pa lahko v tem času v
miru popijejo brezplačno kavo ali čaj.
Na voljo so brezplačni časopisi, revije, družabne igre in prijetno vzdušje,
ki pričara občutek domačnosti in topline. Zelo veseli smo vsakega obiska,
tako da vas vabimo v našo družbo
vsak delovnik med 9. in 17. uro.
Za več informacij se lahko obrnete
na koordinatorki Sabino Zorjan (031
321 481) ali Danico Repas (041 714
088). Vljudno vabljeni v našo družbo!

Kurilna sezona prinaša tudi
onesnažen zrak

Javni razpis za leto 2018
ŽELEZNIKARJEVE NAGRADA IN PLAKETE
ŽELEZNIKARJEVA NAGRADA se podeli za aktivno delovanje in izjemne
uspehe ter dosežke večletnega dela, ki jih dosežejo posameznik, skupina ali
organizacija s strokovnim in/ali organizacijskim delovanjem na področju
športa, ki pomenijo pomemben prispevek k razvoju športa, ugledu in uveljavljanju občine.
Železnikarjevo nagrado lahko prejmejo športni delavci ali aktivni športniki za življenjsko delo ali dosežke, s katerimi so se izjemno uveljavili v
državnem ali mednarodnem okolju.
ŽELEZNIKARJEVA PLAKETA se podeli posameznikom, skupini ali organizaciji kot priznanje za dosežene športne rezultate, uspešno organizacijsko in/ali strokovno delo na področju športa.
Predlog za podelitev priznanja mora biti predložen v pisni obliki in mora
vsebovati:
- podatke o predlagatelju;
- natančne podatke o kandidatu;
- utemeljitev in obrazložitev predloga s konkretno navedbo vrste priznanja;
- morebitne dokumente, ki potrjujejo dejstva v utemeljitvi.
Kandidate za priznanja lahko predlagajo v obliki predloga fizične in pravne
osebe. Vsak predlagatelj lahko predlaga enega kandidata samo za eno isto priznanje. Predlagani kandidat lahko prejme samo eno priznanje za isti dosežek.
Komisija za podelitev Železnikarjevih priznanj podeli v posameznem letu
eno Železnikarjevo nagrado in največ tri Železnikarjeve plakete.
Predloge je potrebo poslati najkasneje do srede, 20. februarja 2019, na naslov:
Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5,
Komisija za podelitev Železnikarjevih priznanj pri Občinskem svetu Mestne občine Slovenj Gradec.

ˇ
ˇ
Vsem obcankam
in obcanom
želimo
prijetne praznike ter obilo zdravja
in zadovoljstva v 2019.
Upravni odbor TD SG
Peter Cesar, predsednik

Kako ravnati v času povišanih ravni
delcev PM10 v zraku?

O

nesnažen zrak je v razvitem svetu najpomembnejši okoljski problem. Prispeva namreč k nastanku
številnih bolezni in skrajšuje življenjsko dobo ljudi. Zato na Nacionalnem
inštitutu za javno zdravje (NIJZ)
izpostavljamo, da je zrak v času kurilne sezone pri nas velikokrat onesnažen, še posebej so problematični
delci (PM ). Gre za mešanico trdnih
in tekočih snovi, razpršenih v zraku.
Njihova glavna sestavina je ogljik, na
katerega so vezane različne škodljive
snovi, kot so npr. strupene kovine,
organske spojine.
Delci so različnih velikosti: od saj,
ki jih vidimo s prostim očesom, do
najmanjših ultrafinih nanodelcev.
Od velikosti delcev je odvisno, kako
globoko v dihala prodrejo in kakšne
posledice povzročajo. Najmanjši delci prodrejo najgloblje do pljuč in gredo naprej v kri. Manjši kot so, dlje v
telo prodrejo in bolj so škodljivi.
Kaj povzročajo v našemu telesu?
• Osnova njihovega škodljivega delovanja je povzročanje vnetja. Z
vdihavanjem pridejo v naša pljuča
in povzročajo draženje, poškodbe
tkiva in vnetje. Najmanjši delci iz
pljuč vstopajo v kri in se s krvjo
odplavijo v različne organe: srce,
jetra, ledvice, možgane ..., ter tudi
tam povzročajo vnetja in različne
škodljive kronične učinke.

• Najpomembnejši so vplivi na srce
in ožilje ter na dihala: povzročajo
vnetja dihalnih poti, pospešujejo
nastanek astme.
• Pri dolgotrajnem delovanju povzročajo spremembe v krvi in na
ožilju, ki imajo lahko za posledico
povečano nevarnost za nastanek
krvnih strdkov in infarkta.
• So tudi rakotvorni. Onesnažen
zrak, ki je posledica gorenja fosilnih goriv (nafta, premog, les, naftni
derivati), sodi namreč v prvo skupino rakotvornih snovi, ki dokazano povzročajo raka.
• V zadnjem času jih povezujejo tudi
z nekaterimi nevrološkimi boleznimi ter sladkorno boleznijo. Škodljivo vplivajo praktično na celo telo.
Kdo je najbolj ogrožen?
• Bolniki z obstoječimi srčno-žilnimi in pljučnimi boleznimi.
• Starejši ljudje, majhni otroci.
• Sladkorni bolniki.
• Zdravi odrasli, ki so intenzivno fizično aktivni na prostem – zaradi poklica, športa (dihajo globlje, hitreje).
Ob zelo povečanih vrednostih delcev v zraku so najbolj prizadeti akutni bolniki. Kratkoročno so najbolj
ogroženi tisti, ki trpijo zaradi že
obstoječih dihalnih in srčno-žilnih
bolezni, saj se lahko njihova osnovna
bolezen hitro poslabša.

Svetujemo, da prebivalci ravnajo po
priporočilih, ki so objavljeni na spletni
strani NIJZ. Ob povišanih koncentracijah priporočamo zmanjšanje fizičnih
aktivnosti, zlasti na prostem in še posebej pri osebah, ki imajo že od prej težave z dihali, srcem in ožiljem oziroma
zaznavajo težave. Še posebej se smo na
to pozorni v obdobjih, ko so vrednosti
delcev več dni skupaj močno presežene.
Zato je priporočljivo spremljati podatke o onesnaženosti zraka v Sloveniji, ki jih na svoji spletni strani redno
objavlja Agencija Republike Slovenije
za okolje (ARSO).
Skupaj z ARSO smo na NIJZ pripravili tudi stopenjske napovedi onesnaženosti zraka z delci in priporočila za
ravnanje v obliki barvne lestvice. Različnim stopnjam onesnaženosti zraka
(od nizke, zmerne, visoke do zelo visoke), ki so označene z zeleno, rumeno,
oranžno in rdečo barvo, so priloženi
ustrezni zdravstveni nasveti.
Hkrati z napovedjo prekomerne
onesnaženosti zraka podaja ARSO
tudi osnovna priporočila za ukrepanje
(priporočila glede kurjenja in pravilne
priprave drv, zmanjšanja ogrevanja,
uporabe javnega prevoza ...).
Za boljši zrak smo odgovorni vsi; država, pa tudi vsak posameznik, ki z
odgovornim ravnanjem lahko veliko
naredi: uporaba javnega prometa, dobra izolacija stavb, ogrevanje s centralnim daljinskim sistemom, vzdrževane
in dobro delujoče peči z dobrim izgorevanjem, ogrevanje na plin, toplotne
črpalke ... Če uporabljamo les, pa le
kakovostna, čista in pravilno posušena
drva ali druge oblike pravilno pripravljene lesne mase.
Kurjenje onesnaženega, lakiranega, barvanega odpadnega lesa, smeti,
tekstila, plastike je silno škodljivo. S
tem povzročamo sproščanje strupenih
snovi skozi dimnik, ki jih neposredno
vdihavamo vsi, mi sami in naši otroci.
Člani strokovne skupine za Zrak ,
Nacionalni inštitut za javno zdravje,
Center za zdravstveno ekologijo

Mestna občina Slovenj Gradec vabi na
tradicionalni božično-novoletni koncert
Pihalnega orkestra Slovenj Gradec z gostjo
Manco Špik, posvečen državnemu prazniku,
dnevu samostojnosti in enotnosti, ki bo
25. decembra 2018 ob 17. uri
v Športni dvorani Slovenj Gradec.

Naj bodo vaše odločitve
modre, ideje ustvarjalne
in sreča brezmejna!

VESEL BOŽIČ in SREČNO
V LETU 2019!
Kolektiv JZ Spotur
Slovenj Gradec

TURIZEM
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NOVO NA KOROŠKEM!

1600 m2 PRODAJNIH POVRŠIN - TRGOVINA; BELA TEHNIKA, TV, OPREMA ZA PROSTI ČAS IN KAMPIRANJE ... - SALON AVTODOMOV
4 SERVISNE DELAVNICE - AVTOMATSKA AVTOPRALNICA Z VILEDA KRTAČAMI - 5000 m2 PARKIRNIH IN PZA POVRŠIN (7 PROSTOROV)
Center ROVANDO vam v svoji prodajni ponudbi ponuja prvovrstno izbiro izdelkov;
BELE TEHNIKE, MALIH GOSPODINJSKIH APARATOV, OPREME ZA PROSTI ČAS, KAMPIRANJE, KOLESA (tudi električna),
SKUTERJE (tudi električne), ŠTIRIKOLESNIKE, TELEVIZORJE, RAČUNALNIŠTVO, smo tudi pooblaščen prodajalec za TELEKOM SLOVENIJE

SERVIS

SERVIS
SALON
TRGOVINA
AVTOOPTIKA
AVTOPRALNICA

SERVIS
SALON
SERVIS TRGOVINA
SALON AVTOOPTIKA
SERVIS TRGOVINA
AVTOPRALNICA
SALON AVTOOPTIKA
SERVIS TRGOVINA
AVTOPRALNICA
SALON AVTOOPTIKA
TRGOVINA
AVTOPRALNICA
AVTOOPTIKA
AVTOPRALNICA

SALON
SERVIS
SALON TRGOVINA
AVTOOPTIKA
Med storitvami, ki jih Rovando center
ponujaTRGOVINA
pa so AVTOMATSKA
AVTOPRALNICA, SERVIS VOZIL IN AVTODOMOV, 3D AVTOOPTIKA
SERVIS
AVTOPRALNICA
SALON
Vabljeni pa tudi, da si
ogledate naš salon avtodomov CARTHAGO in vanov ROBETA.
AVTOOPTIKA
TRGOVINA
AVTOPRALNICA
AVTOOPTIKA
PRI NAS DOBITE NASLEDNJE BLAGOVNE ZNAMKE:
AVTOPRALNICA

PRODAJNI CENTER ROVANDO, prodaja@robeta.si, tel: 02-8831680, POHORSKA CESTA 6B, 2380 SLOVENJ GRADEC
SERVIS
OB GLAVNEM KROŽNEM KRIŽIŠČU V SLOVENJ GRADCU
SALON

Veseli december 2018

TRGOVINA

SERVIS AVTOOPTIKA
SALONAVTOPRALNICA
TRGOVINA
SERVIS AVTOOPTIKA
SALON AVTOPRALNICA
deja SERVIS
in velika željaTRGOVINA
po odprtju kara- s sveta avtodomov, ki so vključene v
SALON
vaning
centra vAVTOOPTIKA
Slovenj Gradcu je izdelavo posameznega vozila. Poleg
TRGOVINA
konec letošnjegaAVTOPRALNICA
leta končno dozo- vozil Robeta Mobil si lahko v salonu
AVTOOPTIKA
rela,
saj je podjetje Robeta, d. o. o., ogledate avtodome prestižne znamke
AVTOPRALNICA
prvega
decembra iz nekdaj zaprtega Carthago, katerih zastopnik je podjesalona na Pohorski 6b v Slovenj Grad- tje Robeta postalo maja letos.
Filozofija salona Rovando temelji
cu na novo odprla servisno-prodajni
salon Rovando, v katerem lahko vsak na prostem času, ki je danes postal
posebna vrednota, zato je trgovina
najde nekaj zase.
v zgornjem nadstropju zasnovana
V pritličju so obiskovalcem na voljo na tem načelu. V trgovini so obiskovozila lastne blagovne znamke Robe- valcem na voljo bela tehnika, mali
ta Mobil, ki uporabnika prepričajo s gospodinjski aparati, TV- in stereo
svojo kakovostjo in praktičnostjo. oprema vrhunske kakovosti, račuVozila so odraz dolgoletnih izkušenj nalniki in računalniška oprema, ta-

Servisno-prodajni center Rovando
BOŽIČNO-NOVOLETNI SEJEM

I

in navadna kolesa vrhunske blagov- – v zunanjem delu je na voljo avtoblice in telefonski aparati ipd.
od 19.nedoznamke
22. 12.Cube
2018in S-bike, skuterje pralnica na vileda krpe, ki omogoDrugi del trgovine je namenjen
kamping opremi. Tam lahko najde- znamke Sym ter štirikolesnike znam- ča kakovostno pranje brez poškodb
te vse za kamping in karavaning od ke Stels – tako so poskrbeli za vse sta- oz. risov na površini vaših jeklenih
vrtnega pohištva, žarov, nege vozil,
rostne
konjičkov. Poleg avtopralnice so na
21. 12.
2018skupine.
ob 16.30
otroške opreme in igrač, posteljnine
Ker želijo s ponudbo zaokrožiti voljo še 3D optika, vulkanizerstvo in
in posteljnih dodatkov, posode in prosti čas in ker dandanes tudi mo- servis za avtodome, počitniške pripribora ter še veliko več. Thule, Do- bilna tehnologija predstavlja del pro- kolice ter hitri servis za osebna vozila
21. 12.
2018
do 22.00
metic in Brunner so samo nekatere
stega
časa,
lahko v salonu Rovando in kombije.
od vodilnih znamk ljubiteljev kara- kupite mobilne aparate in urejate
2018čas
obpostane
22.00 vaša prioritevaninga, ki jih boste našli v salonu naročniška razmerja, saj je podjetje 31.
Naj12.
prosti
Robeta pooblaščeni prodajalec za Te- ta, zato vabljeni v servisno-prodajni
Rovando.
30. 12.
2018Slovenije.
ob 17.00
Trg svobode,
SlovenjkiGradec
Niso pa pozabili niti na zdravo
lekom
salon Rovando,
je odprt od poneživljenje, adrenalinske in športne
S tem pa ponudbe servisno-pro- deljka do petka od 8. do 19. in v sonavdušence – kupite lahko električna dajnega salona Rovando še ni konec boto od 8. do 13. ure.
VESELI DECEMBER 2018 V SLOVENJ GRADCU
Glavni trg in Trg svobode

Veseli december 2018
BOŽIČNO-NOVOLETNI SEJEM

Silvestrovanje
s skupino
COVERLOVER

od 19. do 22. 12. 2018

BOŽIČEK ter JANKO IN METKA
21. 12. 2018 ob 16.30

NAKUPOVANJE POD LUČKAMI
21. 12. 2018 do 22.00

DEDEK MRAZ in ZIMA JE ZASPALA
30. 12. 2018 ob 17.00

31. 12. 2018 ob 22.00

Trg svobode, Slovenj Gradec

VESELI DECEMBER 2018 V SLOVENJ GRADCU
Glavni trg in Trg svobode
ČETRTEK, 20. 12. 2018
Od 10. do 20. ure - Božično-novoletni sejem - Trg svobode
Ob 16.30 - Nastop otroškega pevskega zbora DARko in mešanega pevskega zbora DAR - Trg svobode
Ob 17.30 - Nastop skupine Jazzva - Trg svobode
Ob 19. uri - Nastop Glasbenega centra Sled - Trg svobode
PETEK, 21. 12. 2018

BOŽIČEK ter JANKO IN METKA
NAKUPOVANJE POD LUČKAMI

DEDEK MRAZ in ZIMA JE ZASPALA

Silvestrovanje
s skupino
COVERLOVER

ČETRTEK, 20. 12. 2018
Od 10. do 20. ure - Božično-novoletni sejem - Trg svobode
Ob 16.30 - Nastop otroškega pevskega zbora DARko in mešanega pevskega zbora DAR - Trg svobode
Ob 17.30 - Nastop skupine Jazzva - Trg svobode
Ob 19. uri - Nastop Glasbenega centra Sled - Trg svobode
PETEK, 21. 12. 2018
Od 10. do 20. ure - Božično-novoletni sejem - Trg svobode
Od 15. do 20. ure - Akcija podarjanja in zamenjave oblačil (“prinesi-odnesi”) - stojnica pred Kavarno Čokoladica v mestnem jedru
Ob 16.30 - Božična predstava Janko in Metka s prihodom Božička, Gledališče Makarenko - Trg svobode
Ob 17.30 - Koncert skupine DWAJG - Trg svobode
Ob 18.30 - Prepevanje božičnih pesmi z Žensko vokalno skupino Nova - Trg svobode
Do 22. ure - Nakupovanje pod lučkami * - lokali in trgovine v mestnem jedru
SOBOTA, 22. 12. 2018
Od 10. do 20. ure - Božično-novoletni sejem - Trg svobode
Ob 17. uri - Koncert solo pevcev in inštrumentalistov kreativne šole glasbe eNota - Trg svobode
SREDA, 26. 12. 2018
Ob 17. uri - Zakuhan koncert z MePZ Carinthia Cantat - Trg svobode
NEDELJA, 30. 12. 2018
Ob 17. uri - Predstava “Zima je zaspala” s prihodom dedka Mraza, Gledališče Makarenko - Trg svobode
PONEDELJEK, 31. 12. 2018
Od 22. ure dalje - Silvestrovanje na prostem s skupino Coverlover - Trg svobode
Pravljična dežela na Glavnem trgu s prazničnimi ustvarjalnimi kotički.
Popuste v lokalih mestnega jedra uveljavljate s predložitvijo kupona, ki ga najdete na straneh decembrske številke časopisa SGlasnik (»Gremo v mesto«). Akcije veljajo ves čas poteka Božičnonovoletnega sejma (razen, če ni navedeno drugače), ki bo v mestnem jedru potekal med 19. in 22. decembrom. V petek, 21. 12., pa ste v mestno jedro vabljeni tudi na nočno Nakupovanje
pod lučkami, ko bodo lokali za vas svoja vrata odprli kar do 22. ure.
V decembru (od 1. do 22. 12.) pa bo potekala tudi nagradna igra lokalov mestnega jedra, v kateri lahko zadenete obisk Sobe pobega (Escape room Enigmarium Slovenj Gradec), ki se je v
novembru odprla v mestu (sponzor nagrade je Spotur Slovenj Gradec). Za sodelovanje je potrebno v decembru (decembrski datum nakupa) zbrati 5 računov iz lokalov mestnega jedra (1x račun
iz gostinskega lokala, 4x račun trgovine ali storitve ali storitve kulturne ustanove v mestnem jedru). Račune v zaprti kuverti, opremljeni z vašimi podatki (ime in priimek ter telefon in e-mail), oddate
v Turističvni pisarni (TIC, Glavni trg 24, Slovenj Gradec), v njihovem odpiralnem času. Žrebanje bo potekalo 22. 12., nagrajenec bo obveščen osebno preko e-maila, njegovi podatki pa bodo
objavljeni tudi na FB strani Slovenj Gradec - Gremo v mesto. Podrobnejša pravila in pogoji žrebanja bodo v času trajanja nagradne igre objavljeni na spletni strani www.slovenjgradec.si ter na
vpogled v pisarni TIC-a. Vabljeni k sodelovanju in obisku prazničnega mestnega jedra.
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Rokometni klub Slovenj Gradec 2011

Slovenjgraški rokometaši
na poti med prvoligaše
Č

lanska ekipa Rokometnega kluba Slovenj Gradec 2011 v letošnji sezoni zelo uspešno
nastopa v 1. B državni rokometni ligi.
Po enajstih odigranih krogih na lestvici z devetimi zmagami in le dvema
porazoma zaseda prvo mesto in je na
dobri poti k uresničitvi glavnega cilja
letošnje sezone, uvrstitvi na eno izmed
prvih dveh mest, ki po koncu sezone
vodita med prvoligaše.
To je za njihove navijače in širšo rokometno javnost zagotovo zelo prijetno
presenečenje. Pred začetkom sezone
so bili v slovenjgraškem klubu v svojih napovedih o ciljih zelo previdni.
Po koncu lanske sezone so Slovenjgradčani namreč končali sodelovanje
s trenerjem Urošem Šerbcem, na njegovo mesto pa imenovali Slavka Iveziča. Poleg tega je prišlo tudi do precej
sprememb v igralskem kadru. Ekipa
je tako postala še mlajša, predvsem
pa manj izkušena, kar se tiče nastopanja v članski konkurenci. Zato je bilo
seveda precej nejasnosti, kaj bo prenovljena ekipa pod vodstvom novega
trenerja sposobna.
Kljub temu so se bojazni navijačev, da njihovi ljubljenci ne bodo
konkurenčni v boju za vrh, izkazale za neupravičene. Slovenjgradčani namreč v letošnji sezoni kažejo

precej boljše igre, kot so jih v lanski.
Predvsem to velja za tekme v gosteh, na katerih so v letošnji sezoni
premagali tudi že dva neposredna
konkurenta v boju za uvrstitev med
prvoligaše, Izolo in Dravo. Igralci
navdušujejo z borbeno, kolektivno,
hitro in atraktivno igro. Slavko Ivezič jih je uspel povezati v celoto, ki
diha kot eno, igralci pa se na igrišču
borijo do zadnjega atoma moči. To
so prepoznali tudi njihovi navijači,
ki na tekmah v slovenjgraški športni
dvorani tribuno praviloma zapolnijo do zadnjega kotička. Poleg tega so
se v letošnji sezoni že kar nekajkrat
odpravili tudi na gostovanja, kjer so
znali pripraviti zelo dobro navijaško
vzdušje. In zagotovo je tudi pomoč
navijačev Slovenjgradčanom še kako
pomagala, da so v gosteh premagovali tudi ekipe z vrha lestvice.
Z dosedanjim delom sezone so
lahko v Rokometnem klubu Slovenj
Gradec 2011 tako še kako zadovoljni.
Negotovost pred začetkom sezone je
namreč zamenjalo spoznanje, da so z
imenovanjem Slavka Iveziča na mesto trenerja članske ekipe storili zelo
dobro potezo. Poleg tega pa so se prav
vsi igralci, ki so pred sezono prišli v
klub, izkazali za kvalitetne okrepitve.
Tudi igralci, ki so ostali, v letošnji
sezoni kažejo precej boljše igre in v

klubu so pred nadaljevanjem sezone
upravičeno optimistični.
Zavedajo pa se, da je do konca
sezone in do uresničitve njihovega
cilja še zelo dolga pot. Na tej poti jih
čaka še 15 zahtevnih preizkušenj, na
katerih bodo morali igralci pokazati
vse svoje znanje in pravi karakter, da
bi se na koncu lahko veselili preboja med 12 najboljših slovenskih ekip.

Pri tem bodo zelo pomembno vlogo
odigrale tudi poškodbe. Klubi v 1. B
ligi seveda nimajo na voljo tako širokega igralskega kadra kot prvoligaši
in vsaka poškodba katerega izmed
nosilcev igre se jim še kako pozna.
Zato si v slovenjgraškem klubu v
tem prazničnem času zagotovo želijo predvsem to, da bi igralci ostali
zdravi. V letošnji sezoni so namreč
že izgubili enega izmed pomembnih
članov svoje ekipe, Ilijo Tomiča, ki
si je poškodoval kolenske vezi in že
končal z letošnjo sezono.
Želijo pa si zagotovo tudi to, da
bi še naprej uživali takšno podporo
svojih navijačev, kot so jo do sedaj.
Navijaška skupina Orli in ostali ljubitelji rokometa, ki stojijo ob strani
slovenjgraškemu klubu, znajo namreč na tekmah pripraviti odlično

vzdušje. Takšno, kot jim ga zavida
tudi večina prvoligaških klubov, ki
si lahko tako polnih tribun na svojih
tekmah le želijo. Ob takšnem vzdušju pa je seveda lažje tudi igralcem.
Z energijo, ki jo dobijo od svojih
navijačev, lahko iz sebe iztisnejo še
zadnje atome moči. Glede na to, da
je letošnje tekmovanje v 1. B ligi zelo
izenačeno, da se veliko tekem odloča
v zadnjih minutah in glede na to, da
se kot kaže obeta izjemno izenačen
boj za prvi dve mesti vse do zadnjega
kroga, je lahko ravno pomoč navijačev tista, ki prevesi jeziček na tehtnici v korist ene izmed ekip.
Dosedanji del sezone je bil torej za
člansko ekipo slovenjgraškega kluba
zelo uspešen. Upajmo, da bo takšno
tudi nadaljevanje.
Matej Nabernik

Brazilski jiu-jitsu: Nov dosežek Nejca Hodnika

V Parizu
osvojil dve
medalji
N

JK ACRON Slovenj Gradec

Zgodovinski uspeh
članske ekipe
N

a finalnem turnirju 1. slovenske
judo lige 2018 so predstavniki
Judo kluba Acron osvojili odlično 3.
mesto. Predstavniki članske ekipe
so se v »final four«, ki je potekal 24.
novembra v Slovenski Bistrici, uvrstili kot tretja najuspešnejša ekipa iz
rednega dela. Tako so se v polfinalu
pomerili z drugouvrščeno ekipo Judo
kluba Bežigrad iz Ljubljane, kjer so
za las (4 : 3) izgubili mesto v finalu.

V boju za tretje mesto jih je čakala
ekipa Športnega društva GIB Šiška,
katero pa so naši borci ugnali brez
večjih težav, z rezultatom 5 : 2, in
so se tako prvič v zgodovini uvrstili
med prve tri najboljše ekipe v prvi
slovenski judo ligi. Rezultat ima še
toliko večjo težo, ker so ekipo sestavljali le domači, koroški fantje. Državni prvak je postala ekipa Impola
iz Slovenske Bistrice. (RM)

a prvem turnirju, ki se ga je
udeležil v letošnji sezoni, si je
Slovenjgradčan Nejc Hodnik, borec
v brazilskem jiu-jitsuju (BJJ), dvakratni evropski prvak in svetovni
prvak v skupnem seštevku v disciplini brez kimona, priboril kar dve
medalji. V francoski prestolnici na
dvodnevnem turnirju IBJJF Paris
Open Fall 2018 Gi&NoGi, ki je potekal 24. in 25. novembra, je tekmoval
v obeh disciplinah: v disciplini s kimonom (Gi) je dosegel tretje mesto,
v disciplini brez kimona (NoGi) pa
prvo mesto. »To je bilo odprto prvenstvo, ki pa je tudi zelo pomembno za zbiranje točk za novo sezono
v naši glavni ligi IBJJF. Udeležilo se
ga je veliko tekmovalcev iz celega
sveta, boril sem se z Američani, Angleži, Španci,« je povedal Nejc Hodnik, član brazilskega jiu-jitsu kluba
Gracie Barra Ljubljana in Judo kluba
Acron Slovenj Gradec.

Hodnik dve
zlati osvojil
tudi v
Zagrebu

Nejc Hodnik v akciji v Parizu – odličen v NoGi, disciplini BJJ brez kimona

Nejc Hodnik na turnirju IBJJF Paris Open Fall 2018 Gi&NoGi

N

a mednarodnem turnirju v
brazilskem jiu-jitsu v Zagrebu,
imenovanem UAEJJF Croatia National PRO, je 8. decembra Nejc Hodnik osvojil dve zlati medalji, v svoji
kategoriji in absolutni kategoriji.
Absolutna kategorija je kategorija,
v katero se lahko prijavijo dobitniki
medalj iz vseh težnostnih kategorij
in se nato pomerijo med seboj. Nejc
je imel v Zagrebu 6 dobrih borb,
med katerimi je 5 borb zmagal predčasno z vzvodom ali davljenjem, eno
borbo pa je zmagal po točkah. (AP)

Nejc Hodnik dvakrat prvi tudi na mednarodnem turnirju v brazilskem jiu-jitsu v Zagrebu
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Prva osnovna šola Slovenj Gradec

Dobrodelni bazar
Ž

e nekaj let na Prvi
osnovni šoli Slovenj
Gradec prirejamo dobrodelni bazar
in da je tudi na letošnjem, ki se je odvijal 29. 11. vse od 17. ure naprej, potekalo vse tako, kot smo si želeli, smo
prej morali opraviti še nekaj zelo
pomembnih stvari. Eno izmed pomembnejših opravil je bila izdelava
izdelkov za prodajo na bazarju, zato
smo v ponedeljek, nekaj dni pred
dobrodelnim dogodkom, na tehničnem dnevu izdelovali najrazličnejše
stvari. V delavnicah smo sodelovali
učenci od 6. do 9. razreda, seveda pa
so se na bazar pripravljali tudi učenci nižje stopnje, ki so v okviru pouka
ustvarjali najrazličnejše izdelke.
V vsaki delavnici smo delali nekaj
drugega. Nekateri so izdelovali senene venčke za na vrata, drugi namizne
adventne venčke. V prostorih šolske

knjižnice so izpod spretnih rok učencev nastajale majhne novoletne smrečice, iz nekaterih učilnic pa je dišalo po
peki peciva, izdelovanju barvnih svečk,
ognjičeve kreme in medenih presenečenj. V drugih učilnicah je v ročno
izdelanih lončkih že raslo božično žito,
nastajali so svečniki, angelčki ter prelepi namizni božični aranžmaji. V delavnici z imenom Likovna galerija pa so
učenci ustvarjali in na koncu izdelali
prelepe praznične slike. Nismo pozabili izdelati niti najrazličnejših voščilnic,
ki so čakale, da nekdo vanje zapiše lepe
misli, in pisanih darilnih vrečk, v katere so naši obiskovalci lahko shranili
kupljene izdelke.
V četrtek zjutraj so v naši naravoslovni učilnici na prostem že stale
stojnice in nas opominjale na hitro
bližajoči se dobrodelni dogodek. Ekipa učiteljev je že v dopoldanskem času
poskrbela za praznično okrasitev stoj-

nic, uro pred bazarjem pa smo svoj
delež z učitelji, mentorji delavnic, prispevali tudi učenci. Na stojnice smo
zložili izdelke za prodajo, na vsako pa
smo potem pripeli še velik napis, da so
lahko obiskovalci vedeli, kje najdejo
izdelek, ki si ga želijo. Poleg tega smo
pripravili še oder, kjer so se v času bazarja odvijali manjši nastopi.
Točno ob 17. uri smo osvetlili oder
ter stojnice s prižigom lučk in s tem se
je dobrodelni bazar 2018 uradno tudi
začel. Pred stojnicami se je nabiralo
veliko gostov, ki so izbirali med pisano ponudbo najrazličnejših stvari.
Cene za izdelke niso bile določene,
zato smo v »šparovčkih«, ki so bili
na vsaki stojnici, zbirali le prostovoljne prispevke. Teh pa se je na koncu bazarja nabralo zelo veliko. Med
prijetnim potepanjem po stojnicah,
postanki ob vroči čokoladi, čaju ali
palačinki je bilo z odra mogoče slišati
nežno in prijetno glasbo glasbene skupine in našega pevskega zbora. Vse to
je pripomoglo k še boljšemu vzdušju
vseh udeležencev bazarja.
Veselo pa ni bilo le pred šolo, ampak tudi v njenem predprostoru, kjer
so starši v svojih delavnicah poskrbeli

Druga osnovna šola Slovenj Gradec

Tradicionalni božično-novoletni bazar
»Ta svet je lep, če nekomu nekaj daš;
ta svet je lep, če nekoga rad imaš,
če stisneš roko komu, ki ga kaj boli;
ta svet je lep, če si človek do ljudi.«
(Tone Pavček)

K

ot vsako leto smo tudi letos za
starše naših učencev in druge
obiskovalce pripravili božično-novoletni bazar.
Izdelki, ki smo jih ponudili obiskovalcem, so rezultat tehniškega dneva, kjer so vsi šolarji pod vodstvom

mentorjev v različnih delavnicah
izdelovali praznične okraske. Stojnice so bile polne lepih, domiselnih
in estetsko zelo natančno izdelanih
okraskov. Obiskovalci pa so se lahko
okrepčali tudi s palačinkami in ocvrtim krompirčkom. Novost letošnjega
bazarja so bili zdravi sadni napitki.

Zelo smo bili ponosni na osmoin devetošolce, ki so na tehniškem
dnevu izdelovali sedežne in igralne
garniture iz palet. Na prireditvi so
jih razstavili na odru v šolski avli. Na
koncu so pripravili srečelov, kjer so ti
izdelki dobili nove lastnike.
Vsako leto prireditev popestrimo
s kratkim kulturnim programom.
Letos so ga pripravili učenci predmetne stopnje v sodelovanju z otroškim
pevskim zborčkom.
Vsa zbrana denarna sredstva v celoti namenimo v šolski sklad. Veseli
smo, da lahko na ta način omogočimo otrokom iz socialno šibkih družin dostop do različnih kulturnih
prireditev, jim pomagamo pri nakupu delovnih zvezkov, sodelovanju v
šolah v naravi, na naravoslovnih ta-

Sejem dobre volje Osnovne šole Šmartno pri Slovenj Gradcu

Treba je pomagati

N

a naši šoli je 29. novembra, tako
kot vsako leto, potekal Sejem
dobre volje. A letos je bilo za razliko
od prejšnjih let nekaj sprememb.
Začeli smo s kratkim kulturnim programom v avli šole, katerega »pika na
i« je bil Adi Smolar. Skupaj z našim
pevskim zborom je zapel pesem Treba je pomagati, kar je bila tudi tema
našega sejma. Po programu smo se
preselili v telovadnico, kjer so nas pričakale stojnice učencev od tretjega do
devetega razreda, polne unikatnih in

slastnih izdelkov. Pri pripravi, izdelavi smo sodelovali vsi, tako otroci kot
tudi starši in učitelji ter ostali delavci
šole. Pridružilo se nam je tudi Ekološko društvo Slovenj Gradec z izdelki
ene izmed njihovih članic. Ne smemo
pozabiti, da smo se lahko pogreli ob
čaju in posladkali ob dobrotah, ki sta
jih pridno pripravili naši kuharici.
Radi bi se zahvalili vsem, ki so
pokazali, da cenijo naše delo in naš
trud, in hkrati s tem pomagali napolniti šolski sklad. Prišlo je veliko obiskovalcev, zato je bilo vzdušje še bolj

čarobno in nas tako prijetno pripravilo na božične praznike.
Julija Kotnik in Valentina Popič,
sedmošolki OŠ Šmartno

za zanimive pričeske in obrazne poslikave. Za tiste, ki so hoteli preizkusiti
srečo, smo imeli na voljo tudi srečelov.
Pridružili so se nam tudi taborniki, ki
so pripravili taborni ogenj, na katerem
smo si lahko spekli hrenovke v testu
ter si hkrati ogreli hladne dlani.
Tudi letošnji bazar nam je dobro

19

uspel. Uživali smo prav vsi, tako obiskovalci kot učenci in učitelji ter ostali delavci šole, ki smo se tudi letos, predvsem
zaradi dobrega namena, zares potrudili.
Larisa Perše,
učenka 9. a razreda Prve OŠ SG
Izbirni predmet: šolsko novinarstvo
Mentorica: Nataša Rotovnik Sukič

(foto: Nace Pruš, Danilo Mori in Jelka H. Samec Sekereš)
borih … Vsekakor pa s prireditvijo
spodbujamo druženje različnih generacij in izkažemo naklonjenost in
čut do sočloveka. Iskrena hvala vsem

staršem in drugim obiskovalcem za
obisk in prostovoljne prispevke.
Učenci in kolektiv
Druge OŠ
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Fotoreportaža

Glasbena šola
Slovenj Gradec
U

čenci različnih oddelkov slovenjgraške glasbene šole
so se konec leta predstavili na mnogih javnih nastopih.
Njihovi koncerti v glasbeni šoli so vselej dobro obiskani, dvorana pa
pogosto premajhna za vse obiskovalce, ki radi prisluhnejo tudi nastopom priznanih gostujočih glasbenikov. Slovenjgraški baletni oddelek se je tokrat s predstavo Hrestač ponovno predstavil v Kulturnem
domu Stari trg. (MN)
(foto arhiv Glasbene šole Slovenj Gradec)

GRŠKI ZDRAVNIK IN
FILOZOF, ŽIVEL V ITALIJI V
5. STOL. PR. N. Š.

SLOVENSKI
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MESTO V
SLOVENIJI
OB CESTI
LJUBLJANA POSTOJNA

Geslo križanke VESEL BOŽIČ IN SREČNO
NOVO LETO.
Vstavite temu primerno sliko.
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NIVES
SITAR

Ime/priimek:
......................................................................................................................................
Naslov: TO,
..........................................................................................................................................................................................
REŠITVE:
ABECEDA, LOGATEC, KRONIST, MI, KEI, VESEL,
BOŽIČ IN, SONET, GIN, AKORD, MNENJE, KOPE,
PravilnoZVERJAD,
rešeno križanko
pošljite
do
15.
januarja
na
naslov:
Cerdonis,
d.
o.
o.
,
Stari
278, 2380
Slovenj
Gradec.
so vstopnice za kinopredstave
ONIČ, VARNA, JANKO, ETAT, STORNO, SOBE, AK, NČ,trgLITVIN,
DINO,
CMR,
IDI,Nagrade
ARAV, VEJIČJE,
v kinu Slovenj Gradec. (»Če bom izžreban/-a, dovoljujem objavo svojega imena in naslova med izžrebanci. Dovoljujem tudi, da bo navedene podatke
AR, SPOLETO,
izdajateljMESOJEDEC,
mesečnika SGlasnik
vodil v zbirkiNS;
nagrajencev naslednjih pet let.«)
Nagrajenci decembrske križanke časopisa SGlasnik: 1. nagrada: vstopnice za tri kino predstave v kinu Slovenj Gradec, Silva Šivec, Jaskova 6, 2380 Slovenj
Gradec; 2. nagrada: vstopnici za dve kino predstavi v kinu Slovenj Gradec, Marija Kostanjevec, Celjska cesta 54, 2380 Slovenj Gradec; 3. nagrada:
vstopnica za eno kino predstavo v kinu Slovenj Gradec, Doroteja Gošar, Šentjanž 96, 2373 Šentjanž pri Dravogradu.
Nagrajenci potrdilo o dobljeni nagradi prevzamejo v Kulturnem domu Slovenj Gradec do konca tega meseca. Nagrado morajo porabiti v roku 30 dni po prevzemu
potrdila. Dodatne informacije na tel.: 02 884 50 05, 02 881 24 93 ali 051 605 243.

