
V letu 2020 bo Slovenj Gradec z različnimi do-
godki in koncerti počastil 160. obletnico roj-

stva rojaka, svetovno priznanega skladatelja Huga Wolfa. 
Obsežen program tega projekta nacionalnega pomena, ki 
ga podpira tudi Ministrstvo za kulturo in je pripravljen v 
sodelovanju z različnimi partnerji, je razpreden skozi vse 
leto. (AP)
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Kultura

13Portreti 
Slovenjgradčanov 
v knjigi

Turizem

16Zlat kuharski 
uspeh

Šport

17Zgodovina 
športa v 
Slovenj Gradcu

Zadnja stran

20Bazarji šol 
in vrtca

Mladi

19Program 
Mladinskega 
kulturnega centra 
Slovenj Gradec

Občinska uprava

5Rekorden 
proračun 2020

iOtok, predstavitev knjige in premiera 
dokumentarnega filma;

gosta: pisatelj Mate Dolenc in režiser Miha Čelar

Torek, 21. 1. 2020, ob 18.00
Kulturni dom Slovenj Gradec

Program 
prireditev

januar 2020

Sobota, 11. 1. 2020, ob 10.30
Kulturni dom Slovenj Gradec

 Palčica, Lutkovno gledališče Velenje
Za lutkovni abonma in izven

Praznično v mestnem jedru

840 let – 
Zdravstveni dom 
Slovenj Gradec 
v svoji hiši

Mesto in podeželje

Vstopamo v leto 
Huga Wolfa

Gospodarstvo

6Podporno 
okolje za 
podjetništvo 
na Koroškem

Slovenj Gradec / Koroška

priloga I–IVPetek, 24. 1. 2020, ob 19.30
Kulturni dom Slovenj Gradec

Preklet naj bo izdajalec svoje domovine!, 
Slovensko mladinsko gledališče
Za gledališki abonma in izven

str. 2

str. 2–3

K U L T U R N I  D O M  S L O V E N J  G R A D E C

Veseli december je v mestno jedro privabil množico obiskovalcev, ki so spremljali prižig prazničnih luči, najmlajše je obiskal Božičkov poštni 
avtobus s poštarjem Pavlijem, božično-novoletni sejem je ponujal praznične dobrote in božična darilca, otroci so se lahko zabavali v pravljični 

deželi. Do konca leta se lahko na Glavnem trgu in Trgu svobode udeležite še akustičnega koncerta Uroša in Tjaše, si ogledate Veliko praznično 
čarodejsko predstavo Čarodejke Binke, pričakate dedka Mraza, v novo leto pa vstopite skupaj s skupino Dwajg. (MN)

str. 2 Aktualno

3Jubilej Višje 
strokovne šole 
Slovenj Gradec
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Leto 2019 se poslavlja. Za 
Mestno občino Slovenj 

Gradec je bilo to jubilejno leto, saj 
mineva natanko petindvajset let od 
formalizacije statusa ene od enaj-
stih mestnih občin v Sloveniji, za 
kar smo lahko hvaležni našim pred-
hodnikom, še posebej nekdanjemu 
županu in častnemu občanu Janezu 

Komljancu ter tedanjemu občinske-
mu svetu in upravi, ki so leta 1994 
pravzaprav orali ledino na področju 
nove lokalne samouprave in ambici-
ozno zastavili prihodnost naše ob-
čine. Ustanovitev občin in mestnih 
občin je za nas tedaj predstavljala 
tudi slovo od nekdanje Krajevne 
skupnosti Mislinja, ki je postala sa-

mostojna občina, kar pa je za seboj 
potegnilo tudi nekaj finančnih in 
lastniških posledic predvsem glede 
dotlej skupnih ustanov. Vesel sem, 
da z Občino Mislinja v vseh teh le-
tih dobro sodelujemo, razumevanje 
za reševanje bilateralnih vprašanj pa 
kažeta tudi oba občinska sveta.

Naloge in obveznosti, ki smo jih 
prevzeli kot mestna občina, pa so v 
četrt stoletja rasle in se širile. Temu 
je sledil tudi občinski proračun, ki 
je v letošnjem letu rekorden tako po 
višini kot tudi po ambiciozno za-
stavljenih projektih, za katere lah-
ko mirne duše zatrdim, da so to za 
Slovenj Gradec najbrž najpomemb-
nejše investicije v zgodovini naše-
ga mesta. Pokrit bazen s parkom 
urbanih športov je naša želja že od 
nekdaj in prav v prihajajočem obdo-
bju ga bomo tudi dobili. Izgradnja 
stanovanjskega bloka neprofitnih 
stanovanj je spodbudila tudi za-
sebne investitorje, s čimer bomo v 
Slovenj Gradcu rešili problematiko 
pomanjkanja stanovanjskih povr-
šin. O vsem tem bomo več zapisali v 
prihodnji številki našega SGlasnika, 
ki bo izšla konec januarja. 

Pred nami je torej slovo od starega, 
uspešnega leta in pričakovanje nove-
ga, ki bo glede na rekordni proračun, 
ki ga moramo realizirati, še napor-
nejše in še bolj dinamično. Seveda 
pri vseh projektih, ki jih bomo pričeli 
izvajati kmalu, izdatno računamo na 
vaše razumevanje in podporo. Goto-
vo bo v območjih gradnje nekaj več 
hrupa in prometnih zagat, a se bomo 

trudili, da bo to čim manj vplivalo na 
počutje stanovalcev, bo pa vsekakor 
potrebno nekoliko potrpeti. 

Naj vam, spoštovane občanke, 
cenjeni občani, v prihajajočih pra-
zničnih dneh zaželim veliko dobre-
ga in lepega, z željo, da vas božični 
prazniki povežejo in za trenutek od-
vrnejo od vsakodnevne naglice ter 
delovnih in drugih naporov. Želim 
vam zdravja in uspehov v prihajajo-
čem obdobju. Za vse, ki boste novo 
leto pričakali doma, smo tudi letos 
pripravili silvestrovanje na prostem, 
kjer se bomo srečali, si stisnili roke, 
nazdravili in se prepustili vtisom 
preteklega in pričakovanjem, ki jih 
prinaša novo leto.

Naj se v novoletnem voščilu is-
kreno zahvalim vsem, ki po svojih 
močeh prispevate k temu, da je naš 
Slovenj Gradec lepo, urejeno, čisto, 
mirno in varno mesto. Mesto, v kate-
rem spoštujemo tradicijo, a se izzivov 
modernega časa ne bojimo, temveč 
jim zavzeto sledimo. 

Naj praznovanje in prihod novega 
leta mineta v pričakovanju izpolni-
tve vseh želja, spomnimo pa se v teh 
dneh tudi osamljenih, bolnih, pomo-
či potrebnih. Naklonimo jim svojo 
pozornost, veliko jim bo pomenila.

Naj nam novo leto prinese blago-
stanje, mir, srečo in razumevanje. 
Naj bo to leto povezovanja in sode-
lovanja.

Želim vam prijetno božično vzduš-
je in vse dobro v letu 2020, iskreno 
pa vam čestitam tudi ob državnem 
prazniku, dnevu samostojnosti in 

enotnosti Republike Slovenije.
Tilen Klugler,

župan

V letu 2020 bo Slovenj Gradec z 
različnimi dogodki in koncerti 

počastil 160. obletnico rojstva roja-
ka, svetovno priznanega skladatelja 
Huga Wolfa. Obsežen program tega 
projekta nacionalnega pomena, ki ga 
podpira tudi ministrstvo za kulturo 
in je pripravljen v sodelovanju z raz-
ličnimi partnerji, je razpreden skozi 
vse leto. Kulturni dogodki se bodo 
odvijali v Slovenj Gradcu in tudi 
drugih krajih v Sloveniji, potekale pa 
bodo tudi mednarodne aktivnosti, 
kjer bosta pomembno vlogo odigrala 
slovenska kulturna centra na Dunaju 
in v Berlinu. 

Za koordinatorja praznovanja je bil 
kot upravljalec skladateljeve roj-
stne hiše na Glavnem trgu v Slovenj 
Gradcu imenovan Koroški pokra-
jinski muzej. 

»V letošnjem letu se je začelo tudi 
leto sosedskega dialoga med Avstrijo 
in Slovenijo, ki si delita skupni kul-
turni prostor. In to je v našem pri-
meru še posebej pomembno, saj je bil 
Wolf rojen pri nas v Slovenj Gradcu, 
večino svojega življenja pa je preživel 
na Dunaju,« poudarja vodja koordi-
nacijskega odbora za Wolfovo leto 
2020 mag. Tadej Pungartnik, direk-
tor Koroškega pokrajinskega muzeja. 

Praznovanje se začne že 
januarja 

Pošta Slovenije bo 31. 1. 2020 ob 12. 
uri v Rojstni hiši Huga Wolfa pred-
stavila novo tematsko poštno znam-
ko. Na voljo bosta tudi poseben žig 
in posebna ovojnica. Ob tem bosta 
Koroško filatelistično društvo in Fi-
latelistično društvo Slovenj Gradec 
pripravila priložnostno razstavo. 

22. februarja 2020 bo v prostorih 
Koroške galerije likovnih umetnosti 

potekala Slavnostna akademija, ki 
predstavlja eno pomembnejših prire-
ditev ob Wolfovem 160. jubileju. Kul-
turni program bosta oblikovala do-
mač mešani komorni zbor Carinthia 
Cantat in Komorni zbor Hugo Wolf 
iz Maribora. 

Skozi vse leto bo potekal tudi 
koncertni abonma z naslovom Wolf 
povezuje 020. Abonma, ki obsega 
6 koncertov, pripravljata Društvo 
Hugo Wolf Slovenj Gradec in Kultur-
ni dom Slovenj Gradec. Gostili bodo 
imenitne glasbenike tako iz Slovenije 
kot iz tujine, med njimi velja izpo-
staviti slovenjgraškemu občinstvu 
že poznane Bernardo Fink, Marcosa 
Finka in Bredo Zakotnik, ki bodo 13. 
3. 2020, prav na Wolfov rojstni dan, 
nastopili z duhovnimi pesmimi iz 
Španske pesmarice. Abonma se bo 
zaključil 4. 12. 2020. 

Odraslim se pridružuje 
program za mlajše 

»V marcu je predviden najbolj ra-
znolik program, za različne okuse in 
starostne skupine. To pomeni, da pri-
pravljamo predstave in koncerte, kjer 
ne bo slišati le Wolfove glasbe, tudi 
ta program bo na kvalitetnem nivoju. 
Med njimi lahko izpostavim Modro 
noč z Vito Mavrič. Malo za tem je 
previdena glasbeno-gledališka pred-
stava Hugo Wolf med zvezdami, ki jo 
pripravlja gledališki Studio A z dijaki 
Gimnazije Slovenj Gradec. In v aprilu 
pripravljamo program za otroke. 4. 4. 
2020 je v skladateljevi rojstni hiši na 
vrsti glasbena predstava z naslovom 
Pojte, pojte, drobne ptice, s katero 
želimo kakovostno glasbo približati 
našim najmlajšim. V aprilu bo Roj-
stna hiša Huga Wolfa skupaj z Av-
strijskim kulturnim forumom gosti-
la tudi glasbenike iz Avstrije, ki bodo 

nastopili v okviru cikla Hugo Wolf 
za mlade. V jesenskem delu tega ci-
kla bo nastopil kitajski tenorist Diao 
Ke,« pojasnjuje slavnostni program v 
letu 2020 Tadej Pungartnik. 

Zvezda osrednje slovesnosti 
bo ena najvidnejših 
slovenskih pevk 

Praznovanje obletnice Wolfovega 
rojstva se bo nadaljevalo v mesecu 
maju, ko se bo pred cerkvijo sv. Eli-
zabete odvijala osrednja spominska 
slovesnost s koncertom Simfonične-
ga orkestra RTV Slovenija in solist-
ko Nuško Drašček. Med junijem in 
septembrom bo v atriju Wolfove hiše 
potekal Wolfov poletni festival, kjer 
bodo nastopili izključno slovenski 
izvajalci, med njimi Severa Gjurin in 
Ana Bezjak. V septembru bo poteka-
la 24. mednarodna solopevska šola, 
ki jo prireja Društvo Hugo Wolf Slo-

venj Gradec, vodi pa profesorica Bre-
da Zakotnik. V novembru se bodo s 
koncertom svojemu rojaku poklo-
nili koroški glasbeniki. Dogajanje 
v Slovenj Gradcu se bo zaključilo v 
decembru 2020 z zadnjim abonmaj-
skim koncertom. 

Program bo potekal tudi v dru-
gih krajih po Sloveniji, kjer glasbene 
vsebine pripravljajo SNG Maribor, 

Slovenska filharmonija v Ljubljani in 
Simfonični orkester RTV SLO. 

Delovno skupino za pripravo pro-
grama sestavljajo predstavniki Ko-
roškega pokrajinskega muzeja, MPZ 
Carinthia Cantat, Društva Hugo 
Wolf Slovenj Gradec, Kulturnega 
doma Slovenj Gradec in JZ Spotur 
Slovenj Gradec. 

Ajda Prislan
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Pestro praznovanje obletnice rojstva 
slavnega skladatelja

Spoštovane občanke, cenjeni občani 
Mestne občine Slovenj Gradec!

Za vsakim starim pride novo.
Izzivov in ciljev polno.

Upanja in zaupanja vredno.
Sodelovanja, vzajemnosti, povezanosti željno.

Zakorakajmo skupaj v 2020.

Naj nam novo leto prinese blagostanje, mir, srečo 
in razumevanje. Naj bo to leto povezovanja in 

sodelovanja.

Želim vam prijetno božično vzdušje in vse dobro 
v letu 2020, iskreno pa vam čestitam tudi ob 
državnem prazniku, dnevu samostojnosti in 

enotnosti Republike Slovenije.

Tilen Klugler,
župan

Vstopamo v leto Huga Wolfa

Skladatelj Hugo Philipp Jacob Wolf (13. 3. 
1860–22. 2. 1903), arhiv KPM

Modesta Wolf – Strahser je bila 
najstarejša sestra Huga Wolfa. 

Leta 1852 rojena v Pliberku je naj-
več vedela o zgodnjih otroško-mla-
dostnih prigodah skladatelja, ki jih 
je zapisala v nemščini v Spominih 
na dom. »Gre za najbolj avtentičen 
vir za spoznavanje otroštva Huga 
Wolfa,« piše prevajalka Tatjana Sre-
bot Rejec. Knjiga je izšla leta 1994 v 
nemškem in slovenskem jeziku s po-
močjo Društva Hugo Wolf, Glasbene 
šole Slovenj Gradec, zbral in uredil jo 
je Jože Leskovar. 

»Sedaj pa moram poseči leto dni 
nazaj. V tistem času so revni otroci 
uprizarjali igro o svetih treh kraljih. 
Okoli 14 otrok se je zbralo za veli-
ko pisano zvezdo, ki so jo nosili na 
čelu sprevoda. V tistih hišah, kjer so 
to želeli, so peli in se kot trije kralji 
in pastirji poklonili pred jaslicami. 
Moji trije bratje so prosili in mole-
dovali pri očetu tako dolgo, dokler 
ni dovoli, da sme ta družbica pri-
ti. Prišli so torej trije kralji, pastirji, 
Marija z Jezuščkom, sv. Jožef, angel, 
Herod, Pilat, biriči in hudič. V spo-
minu so mi ostali le kratki odlomki 
pesmi kot npr.:«Ljubi pastirci, že smo 
umiti, naša vest je povsem čista«, ki 
jo pojejo kralji in tako namigujejo na 
svojo temno polt ( Kar je Hugo uglas-
bil). Potem so peli še o umoru malih 
otročičkov:« 150 po številu, ki so jih 
povsod poklali in to ni zlagano, tako 
da so koža in lasje frčali po zraku.« 
Vsekakor najbolj grozljivi del vse pe-
smi! Moj najmlajši bratec Gilbert, ki 

še ni znal dobro govoriti, si je besedi-
lo prikrojil po svoje in ga z užitkom 
ponavljal, ko so se moji bratci kasneje 
sami igrali svete tri kralje.

Oče je dal zanje sešiti sive plaščke 
oziroma pelerince, podložene z rde-
čim suknom. Bilo jih je kar imeni-
tno videti, ko so si kot sveti trije kra-
lji ogrnili te rdeče  pelerine. Zima je 
bila zanje najbolj blažen čas.« (Mo-
desta Wolf – Strahser: Spomini na 
dom/Spomini na otroštvo Huga 
Wolfa, str. 15–16)

Iz knjige Spomini na dom izbrala
Nataša Škorjanc,

Koroški pokrajinski muzej. 

Hugo Wolf leta 1864, arhiv KPM

Spomini na otroštvo 
Huga Wolfa



Upravna enota Slovenj 
Gradec, ki deluje na 

območju Mestne občine Slovenj 
Gradec in Občine Mislinja, je 19. de-
cembra v Kulturnem domu Slovenj 
Gradec s slavnostno akademijo obe-
ležila 25-letnico delovanja. Slovenj-
graška upravna enota je ena izmed 
58 upravnih enot v Sloveniji in spada 
med srednje velike enote. Pokriva 
območje z 21.803 prebivalci. V za-
dnjih letih delovanja so dobili precej 
dodatnih pristojnosti, čemur pa ne 

sledi tudi povečanje števila zaposle-
nih. Glavnino njihovega dela pred-
stavlja odločanje o pravicah in obve-
znostih državljank in državljanov na 
različnih upravnih področjih.

Najpomembnejši mejnik v delovanju 
slovenjgraške upravne enote je bil 
začetek uvajanja modelov kakovosti 
v poslovanje. »Naša upravna enota je 
bila med prvimi, ki je pričela z uvaja-
njem teh modelov. Že leta 2001 smo 
kot druga upravna enota v Sloveniji 

pridobili certifikat ISO, sodelova-
li smo v pilotnih projektih modelov 
CAF in poslovne odličnosti in nato 
v rednih razpisih. Skozi vse obdobje 
smo aktivno izvajali kakovostno po-
slovanje kot način dela. Dobre prakse 
so se prenašale tudi na druge upravne 
enote. Danes poslujemo učinkovito, 
transparentno, obvladujemo poslovne 
procese in se prilagajamo spremem-
bam, ki smo jih deležni,« pojasnjuje 
načelnica slovenjgraške upravne eno-
te Irena Sešelj in dodaja, da je zadnja 

leta njihovo delo zaznamoval pred-
vsem razvoj informatizacije. Tako pri 
delu uporabljajo vse več računalniških 
aplikacij, kar omogoča hitrejše, učin-
kovitejše in enotno izvajanje postop-
kov. V skrajšanih postopkih upora-
bljajo številne registre na področju 
upravnih notranjih zadev. 

Delo upravne enote je organizacij-
sko razdeljeno na tri področja: Od-
delek za upravne notranje zadeve in 
promet, Oddelek za okolje, prostor, 
kmetijstvo in druge upravne zadeve, 

Služba za skupne zadeve. Zaposle-
nih je 27 ljudi, kar je 19 % manj kot 
pred desetimi leti. Načelnica pri delu 
izpostavlja pomembnost dobrega so-
delovanja z ostalimi organi državne 
uprave na teritorialnem območju, ki 
ga upravna enota pokriva, z ministr-
stvi in občinama, kar vodi k iskanju 
skupnih rešitev v dobro državljanov. 
Stalnica je tudi izvajanje anket o za-
dovoljstvu uporabnikov, ki delo zapo-
slenih vsakič ocenijo izjemno visoko. 

Na upravni enoti vodijo upravne 
postopke na prvi stopnji in izvajajo 
številne druge upravne naloge z de-
lovnih področij posameznih mini-
strstev. »Izdajamo osebne izkaznice, 
potne listine, izvajamo postopke na 
področju začasnih in stalnih prebiva-
lišč, javnih prireditev, društev, izdaja-
mo vozniška in prometna dovoljenja, 
orožne liste, izvajamo postopke na 
področju osebnih stanj in izdajamo 
izpiske iz matičnega registra. Prav 
tako izdajamo gradbena in uporabna 
dovoljenja, odobritve pravnih poslov 
s kmetijskimi zemljišči, odločamo o 
pravicah na področju vojnih invali-
dov, vojnih veteranov in žrtev vojnega 
nasilja. Pristojni smo tudi za izdajanje 
dovoljenj za prebivanje in delo tujcem 
ter vodimo postopke sprejema v drža-
vljanstvo Republike Slovenije,« poja-
snjuje načelnica. 

Zahtevno in široko področje, na 
katerem se zadnja leta povečuje število 
postopkov na upravni enoti, je podro-
čje priseljencev oziroma tujcev. Kot 
pravi Irena Sešelj, gre za precejšnje 
povečanje števila vlog. »Zadnja tri leta 
se je povečalo število postopkov kar 
za 60 %, tudi letos beležimo rast glede 
na preteklo leto. Gre za zahtevne po-
stopke, ki jih pri nas izvaja samo ena 
uslužbenka, zato je zadeva še toliko 
težje obvladljiva. Glavnino predstavlja 
izdajanje enotnih dovoljenj za prebi-
vanje in delo.«

Maja Nabernik
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»Kakovostno poslovanje kot način dela«
25 let Upravne enote Slovenj Gradec

Višja strokovna šola Slovenj Gra-
dec je bila kot organizacijska 

enota slovenjgraškega šolskega cen-
tra ustanovljena 6. januarja leta 
2000. V letu 2020, ko praznujejo 
okrogli jubilej, bodo za nekdanje 
in sedanje študente, predavatelje 
ter partnerje pripravili različne 
prireditve. V letošnjem študijskem 
letu na šoli izvajajo tri študijske 
programe, to so poslovni sekretar, 

ekonomist, kot novost pa so letos 
prvič ponudili tudi izobraževanje v 
prenovljenem programu informati-
ka. Vpisanih je skupno 163 rednih 
in izrednih študentov, v svoji enoti 
v Velenju izvajajo višješolski pro-
gram ekonomist, za katerega je tudi 
največ zanimanja. 

Pred dvajsetimi leti so v Višjo strokov-
no šolo Slovenj Gradec vpisali prvo 

generacijo študentov v program po-
slovni sekretar. Temu so čez dve leti 
dodali program komercialist, leta 2005 
so začeli izobraževati v programu ra-
čunovodja. Leta 2008 pa so ponudili 
prenovljena programa poslovni sekre-
tar in komercialist. V prenovljen pro-
gram informatika je letos vpisanih 66 
študentov. Vsi programi so dvoletni in 
omogočajo pridobitev višje strokovne 
izobrazbe za delo v različnih poklicih. 

Na Višji strokovni šoli Slovenj Gradec 
oziroma na Šolskem centru Slovenj 
Gradec je zaposlenih 13 rednih pre-
davateljev, pomagajo jim trije zunanji, 
ki prihajajo iz podjetij. »Informatika je 
specifičen program, ki zahteva praktič-
na znanja, zato se povezujemo z zuna-
njimi strokovnjaki,« pravi ravnateljica 
mag. Janja Razgoršek. Pogoji za delo so 
zadnja leta po prenovi šole ter s preno-
vljeno računalniško učilnico in poso-
dobljeno opremo še boljši. 

»Na šoli si ves čas prizadevamo za 
zagotavljanje kakovostnega izobra-
ževanja in pri tem sledimo povezova-
nju s podjetji in ustanovami doma in 
v tujini. Predavatelji se aktivno vklju-
čujejo v številne mednarodne projek-
te, študenti pa imajo možnost opra-
vljanja praktičnega izobraževanja v 
tujini preko mednarodnega projekta 
Erasmus+,« pojasnjuje ravnateljica in 
dodaja, da z izobraževalnimi progra-
mi sledijo potrebam organizacij po 

kakovostnih kadrih, študentom pa 
se trudijo dati dobro popotnico za 
uspešno poklicno pot. »Odlika naših 
programov je praktična naravna-
nost, naši študenti kar 400 ur oziro-
ma deset tednov preživijo v podjetjih. 
Programi so naravnani tako, da je v 
ospredju praksa. Pri izobraževanju 
sledimo razvoju na trgu dela.« Ponu-
jajo tudi študij na daljavo, ki je na-
menjen predvsem tistim, ki si kljub 
številnim vsakodnevnim obvezno-
stim želijo študirati in pridobiti nova 
znanja, nimajo pa dovolj časa, da bi 
obiskovali klasična predavanja.

Praznovanje 20-letnice višje stro-
kovne šole so začeli že decembra s 
športnim srečanjem, na katerega so 
povabili nekdanje diplomante in di-
jake vseh srednjih šol Šolskega cen-
tra Slovenj Gradec. Februarja bodo 
pripravili srečanje diplomantov prve 
generacije, marca bo osrednja slove-
snost s svečano podelitvijo diplom 
in razglasitvijo tisočega diplomanta. 
Jeseni bodo obeležili mednarodni te-
den v okviru projekta Erasmus+, ko 
bodo na druženje povabili partnerje 
iz držav Evropske unije, s katerimi 
sodelujejo. Ob 20-letnici Višje stro-
kovne šole Slovenj Gradec bodo izda-
li tudi zbornik.

MajaNabernik

Jubilejno leto bodo obeležili 
z različnimi prireditvami

Višja strokovna šola Slovenj Gradec

(foto Primafoto)



V prostorih Andeškega hrama 
je ob koncu leta 2018 zaživel 

Večgeneracijski center Andeški 
hram in 14. novembra je minilo na-
tanko leto dni pestrih programov 

za vse generacije. V tem letu smo 
pripravili 621 delavnic in dogodkov 
ter gostili 2894 obiskovalcev. Na po-
budo MOCIS-a, Centra za izobra-
ževanje odraslih, in slovenjgraške-

ga zdravstvenega doma je Mestna 
občina Slovenj Gradec zagotovila 
dostopen prostor, namenjen nefor-
malnemu druženju, sodelovanju, 
prenosu znanja in aktivnemu ži-
vljenju v vseh življenjskih obdobjih. 
Rabo prostora smo uskladili tudi z 
Rokodelskim centrom Koroške, ki 
ima v prostorih Andeškega hrama 
še naprej svoj sedež, saj se naše de-
javnosti dopolnjujejo. Center je na-

menjen prebivalcem Slovenj Gradca 
in okoliških krajev – otrokom, mla-
dostnikom, odraslim, starejšim, po-
sameznikom in družinam, skratka 
vsem generacijam, njegov namen pa 
je razvoj medgeneracijskega sodelo-
vanja, spodbujanje vseh generacij h 
kakovostnemu preživljanju proste-
ga časa.
Za prvi »rojstni dan« je večgeneracij-
ski center dobil novo kuhinjo, pre-
vijalnico in dojilnico oziroma sobo 
za sproščanje. 6. decembra smo te 
prostore tudi otvorili. Dogodek so 
pripravili predstavniki MOCIS-a, 
Zdravstvenega doma Slovenj Gra-
dec in Rokodelskega centra Koroške. 
Dogajanje smo pričeli z nagovori 
podžupanje Martine Šisernik, direk-
torice MOCIS-a Sonje Lakovšek, po-
močnice direktorice Zdravstvenega 

doma Slovenj Gradec Danice Repas 
in direktorja Podjetniškega centra 
Davida Valiča. Pevski nastop otrok 
1. OŠ Slovenj Gradec in glasbena 
spremljava citrarke Maje Mirkac ter 
solistke Ane Dušice so pričarali prav 
čarobno praznično vzdušje. Pogre-
li smo se s toplimi napitki, ki jih je 
pripravil Ars Cafe, sladke dobrote pa 
smo pripravili organizatorji sami. V 
igralnici sta obiskovalce poleg igrač 
pričakali še Jadranka Smiljić in Ani-
ta Kac, ki sta že začeli s pripravami 
za Guinnessov rekord v kvačkanju, 
ki ga bosta poskusili podreti febru-
arja. Tokrat sta v 4-urnem maratonu 
kvačkali kape za brezdomce. Bil je 
pester in lepo obiskan dogodek, novi 
prostori pa so tako uradno predani 
svojemu namenu. 

Sabina Zorjan

Letos mineva 20 let ura-
dnega delovanja progra-

ma PUM, ki so ga leta 2016 preime-
novali v program PUM-o (Projektno 
učenje mlajših odraslih). Gre za pro-
gram aktivne politike zaposlovanja, 
ki ga v Slovenj Gradcu izvajajo od leta 
1998. Vanj se lahko vključujejo mladi 
od 15. do 26. leta starosti, ki potrebu-
jejo vzpodbudno in podporno okolje. 
PUM-o ponuja tudi druženje in oseb-
nostno rast udeležencem, ki jih v pro-
gram napoti Zavod za zaposlovanje. 
Jubilej so obeležili v slovenjgraškem 
Mladinskem kulturnem centru 5. de-
cembra, ko so kulturni program, ki so 
ga pripravili sami udeleženci PUM-a 
v sodelovanju s svojimi mentorji, do-
polnili s predavanjem prof. dr. Metke 
Kuhar s Fakultete za družbene vede, 
ki je spregovorila o obremenjujočih 
izkušnjah v otroštvu v povezavi z za-
svojenostjo.

Med pomembnejšimi letošnjimi pro-
jekti PUM-a so mentorji in udele-
ženci izpostavili instalacijo, ki so jo 
poimenovali Vsi mečemo svojo senco. 
»S sencami želimo opozoriti na neka-
tere za nas najbolj aktualne družbene 

probleme, med njimi na obsedenost in 
zasvojenost s sodobnimi tehnologija-
mi, nepravično razdelitev materialnih 
dobrin, naraščanje števila samomorov 
med mladimi, nestrpnost, nasilje, ne-
sprejemanje drugačnosti ter med dru-
gim na apatičnost,« pojasnjuje vodja 
programa PUM-o v Slovenj Gradcu 
Damjana Kotnik. Udeleženci so letos 
veliko razmišljali o prvih spominih, 
pisali zgodbe iz zgodnjega otroštva, 
skupaj s fotografijami so jih objavili 
na plakatih. V projektu ponovne upo-
rabe so iz odpadnih gum izdelali leži-
šča za pse. S prostovoljnimi prispevki, 
ki jih bodo zbrali, si želijo kupiti ročni 
nogomet za popestritev druženja v 
prostorih, ki jih imajo na Celjski cesti 
v Slovenj Gradcu.

»PUM-o je šola za življenje, ne 
samo mladim, ampak tudi mentor-
jem. Pomagamo jim na vseh podro-
čjih, denimo pri učenju, da lahko 
dokončajo šolo, pri iskanju službe, 
pri navezovanju stikov, reševanju 
osebnih stisk, iskanju ciljev, ki jih že-
lijo uresničiti. Nabor pomoči je širok, 
nikoli ne rečemo ne,« pravi Kotniko-
va. Sproščeno okolje in vzdušje ter 
motivacija za izobraževanje je tisto, 

kar je v program pritegnilo 26-le-
tnega Klemna Vajta: »Veliko sem bil 
sam doma, brez prijateljev, dneve 
sem preživljal pred računalnikom in 
televizijo. Svetovalka mi je predlaga-
la PUM-o. Hitro sem se navadil, smo 
kot velika družina, veliko delamo 
skupaj. Najprej sem opravil vozniški 
izpit, nato sem se resno lotil tudi šole. 
Vse to bi lahko opravil tudi doma, 
vendar mi je pomagala sprememba 
okolja in pomoč mentorjev.«

V dvajsetih letih delovanja PUM-a 
v Slovenj Gradcu, ki ga trenutno sofi-
nancirata ministrstvo za delo, druži-
no, socialne zadeve in enake možnosti 
ter Evropska unija iz Evropskega so-
cialnega sklada, je program obisko-
valo več kot 1200 mladostnikov, v le-
tošnjem letu 53. Letos jih je program 
uspešno zaključilo 32, 3 so se zaposlili, 
5 jih je uspešno pridobilo izobrazbo, 
18 jih nadaljuje šolanje. V PUM-u 
mlade usmerjajo, jim svetujejo, nudi-
jo brezplačno učno pomoč, pomagajo 
jim poiskati službo. Z mladimi vsako-
dnevno delajo trije mentorji, pomaga-
jo jim prostovoljci. Na slovesnosti ob 
jubileju so se posebej zahvalili tudi za 
podporo lokalnega okolja, ki jih omo-

goča še boljše izvajanje programa. 
Slovenj Gradec je bil poleg Lju-

bljane prvi, ki je leta 1998 v Sloveniji 
uvedel projektno učenje mlajših od-
raslih. »Mladostniki, ki se vključijo 
v program, imajo pogosto za sabo 
težke izkušnje, zgodbe. V PUM-u 
jih opogumijo, opremijo z novimi 
spoznanji. Program je zelo potreben, 
delo mentorjev ni lahko. Pomembni 
so mentorji, ki mlade začutijo, jih ne 

obsojajo, ampak jih poslušajo, jim 
dajo ideje, na podlagi katerih se mla-
di nato odločajo sami. PUM-o je bil 
v Evropi prepoznan kot najboljši pro-
gram socialne politike za mlade rav-
no zaradi vsebin, ki jih ponuja«, po-
jasnjuje direktorica zavoda MOCIS, 
v okviru katerega v Slovenj Gradcu 
izvajajo PUM-o, Sonja Lakovšek. 

Maja Nabernik
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»Vsi mečemo svojo senco«
20 let delovanja programa PUM

Otvoritvena čajanka
Prenovljen Andeški hram
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V proračunu 2020 je načrtovanih za 
26,2 milijona evrov prihodkov in 27,1 
milijona odhodkov.

Občina se zadolžuje za 950 tisoč 
evrov, pri čemer bodo odplačane glav-
nice v višini milijon evrov, neto zadol-
ževanje se 2020 zmanjšuje za 53 tisoč 
evrov. Konec leta 2020 bo zadolženost 
občine predvidoma znašala 6,4 milijo-
na evrov. Štiri največje naložbe bodo 
sofinancirane z evropskimi oziroma 
državnimi sredstvi v višini 5,5 mili-
jona evrov, občina bo zanje v 2020 iz 
proračuna zagotovila okoli 1,2 mili-

jona evrov. V treh letih bo za največje 
naložbe, vredne dobrih 17 milijonov 
evrov, občina zagotovila nekaj manj 
kot 4,5 milijona evrov. »V takšnih tre-
nutkih je treba biti pri sestavi prora-
čuna še posebej previden, sicer se lah-
ko zgodi, da povzročimo dolgoročno 
škodo,« opozarja Darko Sagmeister, 
vodja oddelka za negospodarske de-
javnosti, proračun in splošne zadeve.

Za bazen bo v letu 2020 iz občin-
skega proračuna namenjenih okoli 
489 tisoč evrov, dobra 2,6 milijona bo 
pridobljenih evropskih in državnih 

sredstev. Za kolesarske poti je v prora-
čunu namenjenih 365 tisoč evrov, oko-
li 618 tisoč bo sofinanciranih s strani 

EU in države. Med večjimi projekti je 
tudi ultrafiltracija (čistilna naprava), 
za katero je v proračunu zagotovljenih 
23 tisoč evrov, skoraj 1,8 milijona pa 
občina pridobi EU in državnih sred-
stev, 390 tisoč evrov bo občina v letu 
2020 namenila za novo poslovno cono 
v Pamečah, iz EU in državnih sred-
stev bo projekt sofinanciran v višini 
509 tisoč evrov. Stanovanjski blok bo 
v deležu, ki ga mora zagotoviti občina, 
sofinanciran z namenskimi sredstvi 
najemnin in kupnin, v letu 2020 pa za 
blok pričakujejo 1,7 milijona evrov s 
strani evropskega sklada za regionalni 
razvoj in s strani državnega proraču-
na. Naložba v obnovo mestnega jedra 
bo vključena v proračun 2021. 

Družbene dejavnosti štejejo dobrih 

7 milijonov evrov, za vzdrževanje v 
cestno-komunalnem gospodarstvu 
bo namenjenih 1,5 milijona evrov. 
Investicije na področju komunalno-
-cestnega gospodarstva pa znašajo 4,5 
milijona evrov. Na področju investicij 
v družbene dejavnosti bo za obnovo 
Kulturnega doma Slovenj Gradec na-
menjenih okoli 300 tisoč evrov, pribli-
žno enak znesek bi lahko pridobili na 
razpisu ministrstva za kulturo. Potreb 
na družbenem področju je veliko, fi-
nančna sredstva pa so glede na izvaja-
nje zgoraj omenjenih naložb, omejena. 
V letu 2020 bodo iz proračuna med 
drugim zagotovljena tudi sredstva za 
projektno dokumentacijo za obnovo 
Tretje osnovne šole Slovenj Gradec. 

Maja Nabernik
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Sprejet proračun Mestne občine Slovenj Gradec 2020

Rekordni zneski razvojno 
naravnanega proračuna

Proračun 2020 je najvišji proračun v zgodovini Mestne občine Slovenj Gradec. Proračun, ki za 4,5 
milijona evrov presega do zdaj najvišjega, je razvojno naravnan, za naložbe bo namenjenih približno 

polovica odhodkov, med največjimi sta gradnja bazenskega kompleksa s parkom urbanih športov in stanovanjski 
blok neprofitnih stanovanj, za kateri bo občina črpala tudi evropska in državna sredstva. Za naložbe bo v letu 2020 
namenjenih skupno kar 13,5 milijona evrov. 

Odhodki proračuna po letih brez regijskih projektov

»Proračun za leto 2020 je pripra-
vljen zelo skrbno, v duhu dobrega 
gospodarjenja s proračunskimi 
sredstvi. Kljub na videz visoke-
mu znesku proračuna je bilo po-
trebno sredstva razporejati zelo 
preudarno, saj so ti zneski name-
njeni realizaciji, mirno lahko re-
čem, najpomembnejših projektov 
v zgodovini naše mestne občine. 
Nekatere že zastavljene projekte 
smo dodatno pregledali in ugoto-
vili, da jih je možno izvesti racio-

nalneje, zato se je morda izplačalo 
nekoliko počakati, saj bomo pri-
hranjena sredstva lahko uporabili 
na drugih področjih, kjer bi jih 
sicer lahko primanjkovalo. Vesel 
sem, da je proračun investicijsko 
in razvojno naravnan in čeprav 
ogromen delež še vedno namenja-
mo za izvajanje nalog in storitev, 
je kar polovica proračuna name-
njena za investicije, zaradi česar 
na prihodnji razvoj našega mesta 
gledam z optimizmom.«

Tilen Klugler, 
župan Mestne občine 
Slovenj Gradec 

»Proračun za leto 2020 nam nala-
ga odgovornost za izvedbo projek-
tov, ki smo jih s sprejetjem le-tega 
tudi finančno omogočili, ter nam 
postavlja okvire, v katerih lah-
ko finančno poslujemo. Vsekakor 
smo kot proračunski uporabniki 
zavezani k upoštevanju zakonoda-
je s področja javnih financ, ki je v 
marsičem zelo stroga in restriktiv-

na, zato moramo biti pri finanč-
nem poslovanju izjemno natančni 
in previdni. Zadovoljni smo lahko 
tako z višino kot tudi z naravnano-
stjo proračuna, seveda pa je sedaj 
naloga občinskih strokovnih služb, 
da investicije, ki so s proračunom 
zastavljene, tudi strokovno in ka-
kovostno izpeljemo v zadanem ča-
sovnem obdobju.«

Darja Vrčkovnik, 
direktorica občinske uprave

»Letošnji rekordno visok proračun 
nas postavlja pred svojevrstne iz-
zive, zlasti z vidika financiranja 
občinskega deleža pri velikih, s 
strani Evrope in države sofinan-
ciranih projektih. Ker smo pri 
zadolževanju omejeni, naša želja 
pa je tudi, da dolg občine smisel-
no zmanjšujemo, je zagotovitev 
ustreznih, predvsem pa realnih 

virov lahko velik izziv. V takih 
trenutkih je treba biti previden 
in se morda kakšnim drugim in-
vesticijam raje odpovedati; druga 
možnost je lahko samo nerealno 
napihovanje načrtovanih prihod-
kov, ki pa je bilo pogubno že za 
mnoge občine in ne želimo, da bi 
bila Mestna občina Slovenj Gradec 
med njimi.«

Darko Sagmeister, 
vodja Oddelka za 
negospodarske dejavnosti, 
proračun in splošne zadeve

Investicijski odhodki po letih (v eur)

Zadolževanje 2020

                             www. slovenjgradec.si
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Svetovalci v Poslovni toč-
ki SPOT svetovanje Ko-

roška so pripravili srečanje podpor-

nega okolja, na katerega so povabili 
predstavnike institucij in posamezni-
ke, ki aktivno delujejo na področju 

podpore podjetnikom na Koroškem. 
Na srečanju, ki so se ga udeležili 
predstavniki upravnih enot, občin, 

izobraževalnih ustanov, Finančne 
uprave Republike Slovenije, javnih 
agencij SPIRIT in AJPES ter drugi, 
so predstavili regijske strateške vsebi-
ne na področju podjetništva za novo 
finančno perspektivo 2021–2027 ter 
pregled sodelovanja med institucijami 
podpornega okolja za podjetništvo.

V prvem delu so predstavniki Re-
gionalne razvojne agencije (RRA) 
Koroška (direktorica Karmen So-
njak in Jure Knez) in Julija Marošek 
predstavili regijske strateške vsebine 
na področju podjetništva za novo 
finančno perspektivo 2021–2027. 
Predstavili so se poglavitni poudarki 
na področju podjetništva in ključne 
točke, kjer se bo izvajalo največ ak-
tivnosti. V predstavitvi so sodelovali 
tudi udeleženci srečanja, ki so izpo-
stavili pozitivne in negativne izku-
šnje pretekle finančne perspektive 
ter hkrati predlagali morebitne iz-
boljšave pri postavljanju novih pro-
jektov. V drugem delu je sledil pre-
gled sodelovanja med institucijami 
podpornega okolja za podjetništvo. 

Na okrogli mizi, ki jo je vodil David 
Valič, direktor Podjetniškega centra 
Slovenj Gradec, so sodelovali pred-
stavniki Finančne uprave Republike 
Slovenije, Zavoda za zdravstveno za-
varovanje Slovenije ter javnih agen-
cij AJPES in SPIRIT. Udeleženci so 
spregovorili o sodelovanju podpor-
nega okolja za podjetništvo v pre-
teklem letu in pregledali, katere od 
v lanskem letu ugotovljenih težav 
so se že rešile in katere so na novo 
nastale. Prav tako so se predstavni-
ci javne agencije SPIRIT predlagale 
morebitne izboljšave pri samem iz-
vajanju projekta. 

V SPOT točki, v kateri kot kon-
zorcijski partnerji sodelujejo RRA 
Koroška, ALP Peca in Podjetniški 
center Slovenj Gradec, nudijo ažur-
ne podjetniške informacije in na-
svete za ustanovitev, zagon ter rast 
in razvoj podjetja. Preko SPOT por-
tala opravljajo brezplačne postopke 
registracije in sprememb podjetij 
(s. p. in d. o. o.), prijave v obvezna 
socialna zavarovanja, oddajo davč-
nih podatkov ipd. »Z izvajanjem 
aktivnosti, kot so informiranje, 
svetovanje, organizacija delavnic in 
usposabljanj, ogledi dobrih praks 
in odpiranje poslovnih priložnosti, 
nudimo vsem, ki razmišljate o pod-
jetništvu, predvsem pa podjetnikom 
in zaposlenim v podjetjih, potrebna 
podjetniška znanja. Odpiramo vrata 
novim podjetniškim idejam,« poja-
snjuje David Valič. (MN)

Srečanje podpornega okolja 
za podjetništvo iz Koroške regije

Poslovna točka SPOT svetovanje Koroška
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Zimska služba obsega sklop de-
javnosti in opravil, potrebnih 

za zagotavljanje prevoznosti ce-
ste in varnega prometa v zimskih 
razmerah in je ena od težjih nalog 
vzdrževanja javnih cest. Zimsko 
obdobje formalno traja od 15. no-
vembra tekočega leta do 15. marca 
naslednjega leta. V tem času izva-
jamo vse aktivnosti zimske službe: 
pripravljenost, dežurstvo, zimski 
pregled cest, preventivno posipanje, 
strojno in ročno posipanje, strojno 
in ročno odstranjevanje snega. Del 
zimske službe, predvsem pluženje 
lokalnih cest, javnih poti, javnih 
površin in gozdnih cest izvajamo s 
kooperanti.

Kljub vsemu pa bi na tem mestu iz-
postavili, da zimska prevoznost cest 
ne pomeni, da so ceste popolnoma 
kopne in prevozne kot v drugih le-
tnih časih, v času sneženja je namreč 
nemogoče pričakovati, da bodo v 

vsakem trenutku vse ceste dosledno 
očiščene. Tudi vsa vozila morajo biti 
v tem času opremljena z ustrezno 
zimsko opremo, za tovorna vozila s 
priklopniki in vozila, ki prevažajo 
nevarne snovi, pa lahko velja v času 
sneženja po določilih veljavnih pred-
pisov tudi prepoved vožnje oziroma 
obvezno izločanje iz prometa.

Prednostni razredi 
vzdrževanja cest

Pravilnik o rednem vzdrževanju jav-
nih cest določa sedem prednostnih 
razredov vzdrževanja prevoznosti 
cest. Ceste, ki jih vzdržuje Komuna-
la Slovenj Gradec, spadajo v III. do 
VI. prednostni razred regionalnih 
in lokalnih cest, javnih poti, parki-
rišč in površin za pešce, ki morajo 
biti prevozne od 5. oz. 7. do 20. ure, v 
času sneženja pa so dovoljeni zastoji 
do 2 ur, predvsem med 20. in 5. oz. 
7. uro zjutraj.

Ko zapade 15 cm snega

Veliko je polemik o tem, kdaj je po-
trebno oziroma kdaj začnemo plužiti 
ceste. Pravilnik o rednem vzdrževanju 
javnih cest v 30. členu določa, da je pre-
voznost cest III. do VI. kategorije, torej 
naših cest zagotovljena, če višina snega 
ne presega 15 cm, promet pa je možen 
z uporabo zimske opreme vozil. Na od-
sekih cest z vzdolžnim naklonom nad 
10 odstotkov se šteje, da je prevoznost 
zagotovljena tudi, če je promet možen 
samo z uporabo snežnih verig.

Kljub trudu, ki ga vlagamo v iz-
vajanje zimske službe, da čim prej 
zagotovimo prevoznost cest in pro-
metno varnost, vse uporabnike ob-
veščamo, da se v zimskih razmerah 
odpravijo pravočasno na pot oz. 
prej, da imajo pri sebi vso potrebno 
zimsko opremo ter da v času izre-
dnih zimskih razmer še enkrat pre-
sodijo o nujnosti poti oz. jo prestavi-
jo na primernejši čas. (TR)

Izvajanje zimske službe
Komunala Slovenj Gradec

Pluženje in posipanje ceste na Partizanko
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Prodajalna Fantazija je 
zrastla iz navdušenja 

deklet v družini Pečoler nad ustvar-
janjem. Tako je ena od obeh hčera, 
Lea, odprla prodajalno z materiali 
in pripomočki za ustvarjanje, ki jo 
uspešno vodi še danes. Določeno 
ponudbo prilagajajo letnemu času, 
zato je v tem mesecu na zalogi veliko 
več adventno-božičnega materiala. 
V zadnjem času pa povečujejo pou-
darek na umetniškem materialu. 

Lea Pečoler, lastnica prodajalne za 
ustvarjanje Fantazija, ki jo lahko 
obiščemo na Glavnem trgu 3, je že v 
osnovni šoli rada ustvarjala. Veliko 
je ustvarjala tudi njena mama, ka-
teri se je zelo rada pridružila. In ko 
so edino podobno trgovino v Slovenj 
Gradcu zaprli, je bilo, po Leinih be-
sedah, v našem mestu zelo težko priti 
do določenih materialov. »Predvsem 
zaradi veselja do ustvarjanja se mi je 
čez leta, ko sem bila starejša, poro-

dila ideja o takšni trgovini, saj je na 
Koroškem ni bilo,« se spominja mla-
da lastnica Fantazije, ki je s podporo 
družine svojo podjetno idejo uresni-
čila jeseni 2004. Sicer niso družin-
sko podjetje, si pa pri delu med sabo 
veliko pomagajo. V trgovinici sta 
zaposleni tako mama in sestra, obe 
imata, kot Lea, veselje do ustvarjanja. 
V tem vidi prednost, saj so na tak na-
čin enotne in se trudijo, da so stran-
ke zadovoljne. Tudi delovni čas lahko 
prilagajajo potrebam strank. Živijo 
za trgovino, saj je, še pravi Lea, »naša 
trgovinica prodajalna z dušo«.

Že pred odprtjem Fantazije se je v 
hiši na Glavnem trgu 3 odvijalo kar 
nekaj različnih dejavnosti: najprej 
prodajalna s tekstilom, nato optika, 
gostinski lokal, picerija, urar, spet 
trgovina s tekstilom. Prostor, kjer je 
zdaj »prodajalna za ustvarjalne«, je 
velik okrog 100 m², čisto dovolj, da so 
lepo razstavljeni vsi večji in pa tudi 
čisto drobceni kosi materialov, ki jih 

človek z domišljijo lahko uporabi za 
svoje raznovrstne kreacije, tudi prak-
tične izdelke, ki jih želi še lično okra-
siti. K tovrstni prodajalni pa seveda 
sodita še pisarna in delavnica, nekaj 
je tudi skladiščnega prostora. 

Lea se je po študiju na Fakulteti 
za management v Kopru najbolj po-
svetila ročnim spretnostim, ustvarja 
predvsem nakit. Pravi, da je njena 
služba njen hobi. V prostem času 
rada tudi bere, ustvarja z nečakinja-
mi ali pogleda kakšen dober film. 

»Delo v trgovini je vedno polno 
posrečenih trenutkov,« nam pojasni, 
»predvsem smo bili zelo veseli obi-
skov slikarja Karla Pečka, saj nas je 
vedno navdušil s svojim pripovedo-
vanjem.« O svoji prodajalni pa doda: 
»Pri nas najdete različen ustvarjalni 
material. Za hobby in art ustvarjalce. 
Določeno ponudbo prilagajamo le-
tnemu času. Tako imamo sedaj veli-
ko več adventno-božičnega materia-
la, za veliko noč imamo velikonočno 
obarvan program. Predvsem pa sedaj 
povečujemo poudarek na umetni-
škem materialu: barvah, čopičih, pla-
tnih ... Naša prednost je, da se lahko 
material dobi skozi vse leto. Tako 
lahko tudi v tem prazničnem času 
dobite plastična jajca, morsko deko-
racijo. Imamo tudi spletno trgovino. 
Naša ponudba zajema barve za raz-
lične podlage, platna, čopiče različ-
nih kakovosti, različen papir, barvne 
spreje, slamnate obroče, stiropor raz-
ličnih oblik, trakove, filc, perlice, žič-
ke, glino, modelirno maso in še kaj. 
Nudimo tudi različne tečaje.« 

Na vprašanje, kako jim gre, kakšni 
so danes časi za tovrstno prodajalno, 
pa odgovori, da se časi vsekakor spre-
minjajo: »Ko smo odprli trgovino, se 
je veliko več ustvarjalo. Sedaj pa smo 
začeli opažati, predvsem pri mladih, 
da interes ustvarjanja zelo upada. 
Predvsem zaradi pestre palete elek-
tronskih naprav ter predvsem malo 
časa za otroke zaradi tempa življe-
nja. Res pa je, da sedaj ljudje veliko 
bolj cenijo ročno narejene izdelke in 
taki izdelki se drugače vrednotijo kot 
včasih!« 

Lea ima svojo Fantazijo na Glav-
nem trgu 3 zato, ker sta lastnika hiše 
njena starša in ker ima staro mestno 
jedro svoj čar. Meni, da se zaradi teh 

dveh dejstev lahko strankam bolj 
posvetijo in se jim, če kdo želi, tru-
dijo svetovati po najboljših močeh. 
»Želim pa si, da bi staro mestno je-
dro obiskalo več ljudi. Trgovinice v 
mestnem jedru so malo pozabljene 
predvsem zaradi velikih trgovski 
centrov. Prav tako v mestu pogreša-
mo  trgovino s prehranskimi izdelki, 
saj nas tukaj kar veliko živi!« 

Pred Pečolerji so se lastniki hiše na 
Glavnem trgu 3 menjavali. Lea pojasni: 
»Hiša je bila leta 1928 v lasti zdravnika, 
ki jo je po smrti zapustil mestni občini, 
ki pa jo je menjala za drugo hišo v Pod-

gorju, ta pa je prišla v last moje pratete 
in kasneje mojega očeta.« 

V bodoče pričakuje in si želi, da 
bi si ljudje znali vzeti čas za majh-
na trenutna ustvarjanja, da bi s tem 
navdušili svoje otroke, vnuke, da bi 
razvili ročne spretnosti. V praznič-
nem decembru želi Slovenjgradča-
nom več trenutkov zase in drobne 
ustvarjalnosti v tem vse prehitrem 
življenjskem tempu. »Ker ročno na-
rejeni izdelki imajo svojo zgodbico in 
so veliko bolj osebni kot pa v trgovini 
»made in China«,« še poudarja. 

Ajda Prislan
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Gremo v mesto – zgodbe našega mesta 

15 let Fantazije, prodajalne za ustvarjalne

Lea Pečoler, lastnica prodajalne za ustvarjanje Fantazija

Ob mednarodnem dnevu pro-
stovoljstva so v slovenjgraški 

enoti Koroškega doma starostni-
kov pripravili kulturno prireditev, 
s katero so se za delo, trud in skrb 
za stanovalce doma zahvalili vsem 
prostovoljcem, s katerimi sodeluje-
jo. Aktivnih prostovoljcev je skoraj 

30, še 40 je takšnih, ki pomagajo ob 
različnih priložnostih. V kulturnem 
programu so nastopili mešani pevski 
zbor doma stanovalcev, domski »Hi-
šni bend« in pevka Ana Dušica. Pro-
gram je povezovala Irena Fasvald, 
vodja doma Marjana Kamnik pa se 
je ob tej priložnosti v imenu vseh za-

poslenih in stanovalcev zahvalila za 
vsakodnevna prizadevanja, ki prina-
šajo v njihov dom in srca sonce.

Ob tej priložnosti so prostovoljcem 
podelili knjižice s kreditnimi točka-
mi za storitve, ki jih bodo lahko kori-
stili v njihovem domu. »Sistem kredi-

tnih točk deluje na način vzajemnosti 
in solidarnosti na dolgi rok. Izvaja-
mo ga v Medgeneracijskem centru 
na Ravnah. Prostovoljci nabirajo 
kreditne točke za čas, ko bodo sami 
potrebovali pomoč. V domu smo ta 
sistem nekoliko prilagodili, na voljo 
so naše storitve, tudi izobraževanja in 
izleti ter nenazadnje nova pridobitev 
velness. Kreditne točke lahko koristi-
jo tudi za dnevno in nočno varstvo,« 
pojasnjuje Kamnikova.

Prostovoljno delo je osebna odlo-
čitev, ki posamezniku omogoča, da 
poišče dejavnost, pri kateri podeli 
svoje izkušnje, znanja, posebnosti in 
občutljivosti v korist drugim in sebi. 
Prostovoljke so na gospodinjskih 
enotah prisotne vsak teden ob tor-
kih, ko izvajajo različne aktivnosti, 
največkrat gre za druženje in pogo-
vor, stanovalci se srečujejo ob branju, 
pitju kavice in ročnih delih, kuhajo, 
pečejo piškote, urejajo zeliščne vrto-
ve, računajo, rišejo, izdelujejo voščil-
nice in okraske. Nekatere vsebine so 
izobraževalne narave, precej aktivni 
so pri izvedbi različnih prireditev. 
Ob torkih v domu poteka zgodo-
vinski krožek, ki ga kot prostovoljec 
vodi Marjan Kos iz Koroškega po-
krajinskega muzeja, ki pravi: »Delo 
je pestro in zanimivo, obravnavamo 
zgodovinske dogodke, organiziramo 
prireditve, občasno priredimo raz-
stave, povezane s spomini stanoval-
cev. Pri prostovoljnem delu dajem in 
prejemam. Dajem svoje znanje, pri-
dobivam pa dragocene spomine.« 

»Aktivnosti na delovni terapiji po-
tekajo pod mentorstvom in z izdatno 
pomočjo prostovoljca arhitekta, pod 
njegovim vodstvom stanovalke in sta-
novalci na delovni terapiji ustvarjajo 
različne izdelke: lepljene slike, posli-
kane prtičke, slike različnih motivov 
v različnih tehnikah, poslikana vedra, 
voščilnice. Pevskemu zboru stanoval-
cev doma je v veliko pomoč pri izvedbi 
pevskega druženja prostovoljka s svojo 
harmoniko in pevskim talentom. Tri 
prostovoljke se vključujejo v urejanje 
knjižnice,« pojasnjuje Marjana Ka-
mnik. Prostovoljci – stanovalci pa izva-
jajo predvsem prostovoljsko dežurstvo 
na recepciji, ko usmerjajo obiskovalce 
in jim nudijo osnovne informacije.

Prostovoljci, ki delijo svoj prosti 
čas s stanovalci, so tudi otroci iz vrt-
cev, učenci osnovnih šol in dijaki sre-
dnjih šol z njihovimi mentorji.

»Prostovoljstvo je način življenja,« 
pravi Marinka Lampreht, ki mnogo 
svojega časa nameni druženju s sta-
novalci doma, kot prostovoljka pa se 
vključuje še v delo nekaterih drugih 
lokalnih ustanov. »Predvsem gre za 
druženje, večkrat tudi pridobiva-
nje različnih znanj. Pri tem skušam 
upoštevati pričakovanja in potrebe 
stanovalcev.« Prostovoljka Maja Gre-
gorič pravi, da se z različnimi dejav-
nostmi v domu ukvarja zato, da iz-
polni svoj čas. »Isto bi se dogajalo, če 
bi bila doma. Z veseljem delam, kar 
me izpolnjuje, in pri tem sodelujem s 
stanovalci.«

Maja Nabernik

Obeležili dan prostovoljcev
Dom starostnikov Slovenj Gradec
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Zdravstveni dom (ZD) 
Slovenj Gradec je bil 

ustanovljen 27. januarja 1953. Za-
jemal je 8 sektorskih ambulant, 
zdravstveno postajo, 4 zobne ambu-
lante, zobni laboratorij in upravo. 
Zaposloval je skupno 75 ljudi, med 
njimi 15 v preventivni službi. Usta-
novo je vodil 15-članski upravni 
odbor, ki je na sejah razpravljal in 
odločal o vseh zadevah v zvezi z or-
ganizacijo in poslovanjem. Storitve 
so do pridobitve novih prostorov, 
v novi stavbi na Partizanski poti, 
opravljali na različnih lokacijah po 
mestu. Pred selitvijo v nove prosto-
re je bil sedež ustanove v Ozki ulici 
1, reševalna postaja na Celjski cesti, 
zobozdravstvo na Glavnem trgu 1, 
okulistična ambulanta in dispanzer 
za ženske pa sta delovala v domu 
upokojencev v Šolski ulici. 

Štiri koroške občine so leta 1968 
ustanovile Koroški zdravstveni dom 
(KZD) s sedežem na Ravnah na Ko-
roškem. Takrat so zaradi racional-
nosti, enotne zdravstvene politike in 
usklajene strokovne rasti osnovnega 
zdravstvenega varstva na Koroškem 
združili zdravstvene domove Rav-
ne na Koroškem, Radlje ob Dravi, 
Slovenj Gradec (z Dravogradom) in 
reševalno postajo v enotno delovno 
organizacijo (DO) ter kmalu zatem 
sprejeli notranjo organiziranost te-
ritorialnih enot (TE). Tako je KZD 
funkcioniral kot enovita DO (s cen-
traliziranim vodenjem in poslova-
njem) ter TE Dravograd, TE Radlje 
ob Dravi, TE Ravne na Koroškem, 
TE Slovenj Gradec in TE Reševalna 
služba, ki pa samostojnih pooblastil 
niso imele. 

Po uveljavitvi Zakona o združe-
nem delu v letu 1976 so v KZD orga-
nizirali TOZD (ZD Dravograd, ZD 
Radlje ob Dravi, ZD Ravne na Koro-
škem, ZD Slovenj Gradec, Reševalna 
služba in Delovna skupnost KZD) z 
veliko samostojnosti pri vodenju in 
poslovanju ter racionalnim združe-
vanjem nekaterih skupnih funkcij 
(finančnoračunovodske, kadrovsko-
-splošne, ekonomskoanalitične in 
komercialne).

V letu 1982 se je KZD s TOZD 
skupaj s Splošno bolnišnico Slovenj 
Gradec in Koroško lekarno Ravne 
na Koroškem združil v SOZD Koro-
ško zdravstvo, ki pa je kot taka ime-
la zgolj usklajevalno vlogo, samo-
stojnost pri vodenju in odločanju o 
poslovanju pa je ostala samostojnim 
DO in TOZD. SOZD je prenehala 
obstajati konec leta 1990. 

Proces reorganizacije KZD (do 

današnjih oblik organiziranosti) je 
sprožil Zakon o zavodih v letu 1990. 
Predvidel je preoblikovanje tedanjih 
DO v zavode, ustanoviteljicam – ob-
činam pa dal možnost, da tako, po 
formalnih postopkih, organizirajo 
tudi tedanje TOZD. 

Delavci TOZD ZD Slovenj Gradec 
so tako na referendumu 3. decembra 
1990 sprejeli sklep o izločitvi TOZD 
ZD Slovenj Gradec iz sestava delovne 
organizacije KZD, postali samostoj-
na DO in se tako po samem zakonu 
organizirali v samostojni javni zavod. 
Za skupne funkcije in racionalnejšo 
organiziranost (prerazporeditev svo-
jih sodelavcev) so zavodi ZD Dravo-
grad, ZD Radlje ob Dravi, ZD Ravne 
na Koroškem, ZD Slovenj Gradec in 
Reševalna služba Koroške skupaj s 
svojimi ustanoviteljicami istega leta 
ustanovili in organizirali Skupnost 
zavodov osnovnega zdravstva Koro-
ške (SZOZK). 

Zaradi postopnega uvajanja la-
stnih strokovnih služb in zaposlova-
nja novih sodelavcev pri posameznih 
zavodih je SZOZK konec leta 2015 
prenehala poslovati.

Nov zdravstveni dom, kot ga v 
Mestni občini (MO) Slovenj Gradec 
poznamo danes, je bil zgrajen leta 
1979. Zdravstveni dom (ZD) Slovenj 
Gradec deluje kot samostojni zdra-
vstveni zavod na področju osnov-
nega zdravstvenega varstva tako za 
občane MO Slovenj Gradec kot Ob-
čine Mislinja. V slednji deluje dislo-
cirana enota – Zdravstvena postaja 
Mislinja. Delovanje je predpisano 
z obstoječo zdravstveno zakonoda-
jo in drugimi predpisi, ki regulirajo 
področje osnovnega zdravstvenega 
varstva v zdravstvenih domovih, ter 
internimi akti zavoda. Delo poteka 

v okviru služb, ki jih določa zakono-
daja in se udejanjajo v Statutu Zdra-
vstvenega doma Slovenj Gradec. Ob 
teh službah pa delujejo še posamezne 
posvetovalnice in specialistične am-
bulante, ki dopolnjujejo dejavnost na 
strokovnem nivoju z namenom, da 
bi čim bolj ugodili zahtevam Zavoda 
za zdravstveno zavarovanje Sloveni-
je (ZZZS) na eni in uporabnikom na 
drugi strani.

ZD Slovenj Gradec je v zadnjem 
obdobju postal osrednja točka zdra-
vstvene oskrbe na primarni ravni. 
Z vizijo zdravstvenega doma, stra-
tegijo in cilji izvajanja dela znotraj 
zdravstvenega doma so uspešno 
izpeljali programe, ki so s presegli 
pričakovanja in načrte, zastavljene 
v programu razvoja zdravstvenega 
doma za obdobje 2015–2019. »Skozi 
obdobje smo se soočali s sistemskim 
problemom podhranjenega finan-
ciranja programov, ki se izvajajo na 
primarnem nivoju. Še vedno opo-
zarjamo na problematiko financira-
nja storitev ZZZS in Ministrstvo za 
zdravje. Zame je ključno zavedanje, 
da zdravstveni dom ostane osnovna 
celica zdravstvenega sistema, ki mora 
zagotoviti občanom dostop do kako-
vostnih zdravstvenih in zobozdra-
vstvenih storitev na primarni ravni. 
Zavzemala se bom, da bo zdravstveni 
dom sledil ciljem izboljšanja zdravja 
vseh občanov MO Slovenj Gradec in 
Občine Mislinja v vseh življenjskih 
obdobjih,« je ob jubileju povedala di-
rektorica ZD Slovenj Gradec Marjeta 
Vaupot. 

»To, da lahko pišemo zgodovi-
no, ne bi bilo mogoče brez predho-
dnikov, ki so se razdajali delu v ZD 
Slovenj Gradec, in vseh trenutno za-
poslenih, saj le zaposleni v določeni 

organizaciji ponazarjajo in nosijo 
ime organizacije. Zaposleni so tisti, 
ki večajo ali nižajo vrednost organi-
zacije. Zadovoljni zaposleni so tisti, 
ki lahko največ pripomorejo pri delu 
z uporabniki storitev, pri prepozna-
vanju dobrega dela organizacije. ZD 
Slovenj Gradec raste z zadovoljnimi, 
samostojnimi zaposlenimi, ki svo-
je delo opravljajo strokovno. Delo, 
ki so ga predhodniki pričeli graditi 
leta 1953 in ga uspešno nadaljevali v 
novi stavbi leta 1979, je bilo izjemno 
nadgrajeno. V letu 2017 smo morali 
vzpostaviti delovišča v 3. nadstropju 
zdravstvenega doma in tako je stavba 

postala v celoti namenjena zdravstve-
nim programom in pričela služiti na-
šim prebivalcem v celoti. Danes smo 
ponosni na to, vendar si želimo še iz-
boljšati in nadgraditi storitve za naše 
prebivalce, za kar pa potrebujemo 
dodatne prostore. Želimo si tvorno 
sodelovanje z lokalno skupnostjo, da 
bi pričeli izvajati dela na projektih za 
širitev prostorov v ZD Slovenj Gra-
dec, tako kot to že izvajamo v Ob-
čini Mislinja, kjer čakamo na selitev 
v nove prostore v Poslovnem centru 
Lopan,« pojasnjuje Vaupotova. 

Maja Nabernik
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Jubilej Zdravstvenega doma Slovenj Gradec

Štirideset let v svoji hiši

Otvoritev Zdravstvenega doma Slovenj Gradec

Pred 40 leti je Slovenj Gradec po-
stal bogatejši za novo stavbo, to 

je bil zdravstveni dom na Partizan-
ski poti 16. Takrat mogočen objekt 
je bil v ponos občanom, zaposlenim 
in občini kot ustanoviteljici. Z no-
vim zavodom so bile vse zdravstve-
ne usluge na voljo na enem mestu. 

S sodelavci smo bili prisotni na 
otvoritvi nove stavbe zdravstvenega 
doma. Takratni direktor zdravstve-
nega doma prim. dr. Vlado Weingerl 
je ponosno prerezal trak. Bila sem še 
zelo mlada, pa vseeno ponosna in 
vesela, da sem del tega kolektiva.

Ob pomembnih obletnicah, 40-le-
tnica Zdravstvenega doma Slovenj 
Gradec to zagotovo je, se je vredno 
obrniti tudi v preteklost, pregledati 
prehojeno pot in se zazreti v priho-
dnost. Marsikaj se je spremenilo od 
takrat: zamenjale so se generacije 
zaposlenih, izpopolnjevali so se pro-
grami. Cenimo dosedanje uspehe in 
dosežke naših predhodnikov, ob tem 
pa se zavedamo odgovornosti, da na-

daljujemo njihovo pot in le želimo 
si lahko, da bodo tudi naši zanam-
ci skrbno in uspešno nadaljevali in 
nadgrajevali že obstoječe programe 
ter iskali poti do novih. 

Želimo si, da bi bila nadaljnja pot 
tega zavoda uspešna, da bi imeli za-
posleni za doseganje ciljev še boljše 
možnosti, kajti še veliko stvari bi 
lahko preuredili in dodelali. Pred-
vsem mislim na širitev objekta, saj 
pred leti mogočna stavba danes 
poka po šivih. Potrebna je prenove, 
dograditve, predvsem pa energetske 
sanacije. A nič ne pomeni, če imamo 
lepo, moderno stavbo z vsemi so-
dobnimi pripomočki za delo. Sijaj k 
stavbi dajo zaposleni, ki v njej delajo. 
Pomembno je, da so strokovni, pri-
jazni in radi delajo z ljudmi, ki imajo 
pogosto tudi veliko težav.

Danica Repas, dipl. m. s., spec.,
pomočnica direktorice za zdra-

vstveno nego,
Zdravstveni dom Slovenj Gradec

Otvoritev novega 
zdravstvenega doma 
leta 1979

Zaposleni v Zdravstvenem domu Slovenj Gradec

(foto Primafoto)

Zaposleni v Zdravstveni postaji Mislinja

(foto Primafoto)



Največja želja v Vaški sku-
pnosti Legen za leto 2020 

je začetek gradnje javnega vodovoda 
in kanalizacije na legenskih obmo-
čjih, kjer imajo gospodinjstva ti dve 
osnovni človekovi dobrini še zmeraj 
zasebno urejeni. Nekatere drobne 
investicije v letu 2019, ki pa veliko 
prispevajo h kakovosti življenja do-
mačinov, so Legenčani na prosto-
voljski osnovi postorili kar sami. 
Tudi drugače so Legenčani vzor slo-
ge in sodelovanja. 

»Ker me nekateri ljudje opozarjajo, 
da se na Legnu ne izvaja nobena in-
vesticija, želi Svet Vaške skupnosti 
Legen ob koncu leta 2019 opozoriti 
na nekatera dela, ki so v teku, in tista, 
ki so bila letos zaključena,« pojasnju-
je predsednik Sveta Vaške skupnosti 
(VS) Legen Edvard Turičnik. 

Sicer je res, da je bila že leta 2005 na 
zboru krajanov Legna podana pobuda 
za izgradnjo javnega vodovoda in ka-
nalizacije, a se od takrat dalje v smeri 
realizacije cilja kaj dosti ni spremenilo. 
Zato sta po 14 letih vodovod in kana-
lizacija, dve osnovni dobrini vsakega 
državljana, še vedno največja prioriteta 
med načrtovanimi investicijami, tudi 
novoizvoljenega sveta vaške skupnosti. 
Ker bodo z letom 2020 nekateri roki na 
dokumentih, ki so jih do sedaj vendarle 
že pridobili, potekli, so o tem opozorili 

tudi upravo Mestne občine Slovenj Gra-
dec. V Svetu VS Legen pojasnjujejo, da 
so prav zaradi tega v mesecu marcu or-
ganizirali srečanje z županom Tilnom 
Kluglerjem, svetniki občinskega sveta 
in nekaterimi krajani: »Ponovno smo 
opozorili, da ne bi potekli roki veljav-
nosti gradbenih dovoljenj in overjeni 
notarski podpisi lastnikov zemljišč za 
odstopne izjave. Zato je bil sklep Sveta 
Vaške skupnosti Legen na 7. redni seji, 
da se v letu 2020 pričnejo dela za vodo-
vod, kanalizacijo in širokopasovno po-
vezavo (nekateri predeli Legna nimajo 
internetne povezave) na relaciji Brezova 
vas–Bricman (p. d. Keber). Zahteva sve-
ta vaške skupnosti je, da se s to proble-
matiko seznani Občinski svet Mestne 
občine Slovenj Gradec!« 

Predlagajo še en vodni vod s 
Pohorja 

Na sestanku v mesecu marcu so Le-
genčani podali tudi predlog za nov 
vodovod iz smeri Kop, kjer bi izkori-
stili vodo Porodnica, tako domačini 
imenujejo kraj vira omenjene vode. 
Legenčani so prepričani, da bi na tak 
način imela Mestna občina Slovenj 
Gradec dva neodvisna vodovoda. »Vsi 
vemo, da bo v prihodnosti največja 
skrb oskrba s pitno vodo in je prav, da 
prej sami poskrbimo za to osnovno 
dobrino,« še dodaja Edvard Turičnik. 

Svet vaške skupnosti spregovori o še 
eni nameri: »Na področju urejenosti 
in čistoče samega kraja so urejeni oto-
ki za odpadke, kjer moramo krajani 
sami dosledno ločevati v zabojnike, ki 
so za to namenjeni. Smo se pa zavzeli, 
da bo naslednje leto ob spomladan-
skem čiščenju nameščenih več kontej-
nerjev za kosovne odpadke.« 

Premalo organiziranih 
druženj krajanov 
V letu 2019 so na Legnu svojemu na-
menu predali posodobljen del ceste in 
nov pločnik proti sv. Juriju in Šmar-
tnu. Na slavnostnem prerezu traku so 
sodelovali otroci vrtca Leseni škrat iz 
Šmartna z vzgojiteljicama Ksenijo in 
Dragico, šolarji iz šmarške osnovne 
šole na kolesih ter podžupan dr. Pe-
ter Pungartnik in nekateri svetniki 
občinskega sveta. Tudi krajani so se 
slavnostnega dogodka udeležili v veli-
kem številu in za dobrote na druženju 
po uradnem delu programa prispevali 
kar sami. V svetu vaške skupnosti so si 
skupaj z njimi enotni, da jim manjka-
jo takšna druženja sosedov, krajanov: 
»Zato smo Mestni občini Slovenj Gra-
dec predlagali, naj začne razmišljati o 
ureditvi vaškega jedra na Legnu.« 

Za varnost krajanov Legna so uredili 
tudi brv čez potok Barbara pri Plesniku 
in Kotniku. Les je prispevalo domače 
podjetje Žagarstvo Bricman, prostovolj-
no delo sta opravila Vlado Gošnjak in 
Jože Pečolar. Popravljen je bil tudi most 
čez potok Barbara pri Gateju. Tudi zanj 
je les prispevalo Žagarstvo Bricman, 
prostovoljno delo pa sta opravila Vlado 
Gošnjak in Edvard Turičnik. »Vsem gre 
zahvala, da bomo v bodoče bolj brez-
skrbno stopali po vzdrževanih brvi in 
mostu,« pravijo v svetu vaške skupnosti. 

Predlogi za izboljšanje 
prometne ureditve 
»Že na začetku mandata v mesecu 
decembru 2018 smo glede prometne 
ureditve na Legnu urgirali pri Mestni 
občini Slovenj Gradec (oddelek za pro-
met) in kasneje še večkrat pri Svetu za 
promet in preventivo. Zahtevali smo, 
da se odstranijo table za označitev 
kraja Legen zaradi omejitve hitrosti. 
Postavijo naj se nove table za omejitev 
hitrosti v navedeni razdalji določenih 
metrov zaradi strnjenega naselja. Prav 
tako smo urgirali glede pločnikov in 
znaka, da je prepovedan promet za pe-
šce in kolesarje. Tudi še ni v celoti izde-
lana pešpot pri odcepu za Dvorsko vas, 
čeprav je lastnik odstopil zemljišče.

V jeseni 2019 se je pričela adapta-
cija oz. dokončanje ceste Arne–Vi-
vod, ki se šteje pod investicijo za leto 
2019. Izvaja se tudi celotna prenova 
ceste z vsemi priključki (vodovod, 
kanalizacija, optični kabel) na relaciji 

Handanović–Repolusk–Moric.« 

Vaška skupnost dobro sodeluje 
z vsemi društvi v kraju 
Turistično društvo Legen je sodelo-
valo pri kuhanju golaža na priredi-
tvi Slovenjgraška gostilna v Slovenj 
Gradcu in tudi na tržnici za Martino-
ve dneve v Šmartnem. Največji obisk 
krajanov in drugih je bil na prireditvi 
Srečanje ljudskih godcev, ki je letos 
praznovala 24. obletnico. Vsa leta se 
prireditev odvija v dvorani gasilskega 
doma na Legnu, kjer ima Svet VS Le-
gen tudi svoje redne sestanke. 

Ob iztekajočem se letu se svet vaške 
skupnosti zahvaljuje vsem krajanom 
za sodelovanje in tudi za vse predloge, 
torej za skupno ustvarjanje našega le-
pega vsakdana. »Vsi se zavzemamo za 
boljše pogoje in okolje, čeprav smo ve-
likokrat omejeni z denarnimi sredstvi, 
predpisi in zakoni, ki pa žal velikokrat 
niso življenjski. Imamo prelep kraj in 
naravo, zato vsi skupaj še vnaprej skr-
bimo za napredek, urejenost, da bodo 
tudi bodoči rodovi ponosni na kraj 
Legen, ki se razprostira od Murkota 

do Kop,« še poudarjajo, čestitajo za 
prihajajoče novo leto in staro zaklju-
čujejo z mislijo: »Včasih je za srečo do-
volj le trenutek, ko si vzamemo čas in 
ga posvetimo drug drugemu.« 

Ajda Prislan 

9M E S T O  IN  P O D E Ž EL J ESGlasnik, januar 2020

Vaško jedro za še složnejše delovanje
Vaška skupnost Legen ob izteku 2019

Nasveti iz vaše lekarne

V zimskem času je naš imunski sistem 
večino časa na preizkušnji, ali bo zdržal 
pod pritiski iz okolja. Že zaradi tempe-
raturnih sprememb smo bolj dovzetni 
za okužbe. Obenem pa se še več časa 
zadržujemo v zaprtih prostorih in na-
kupovalnih središčih, kjer se virusi še 
lažje širijo. Najpogosteje so to virusi 
prehlada in gripe.

Simptomi prehlada in gripe so pre-
cej podobni, a se razlikujejo v nekate-
rih bistvenih značilnostih. Pri prehla-
du so značilni kihanje, zamašen nos, 
bolečine v žrelu, solzenje oči ter blag 
do zmeren kašelj z izmečkom. Manj 
pogosto ga spremljajo povišana telesna 
temperatura, blag glavobol, utrujenost, 
šibkost ali bolečine v mišicah. Pri gri-
pi pa so predvsem značilne bolečine v 
mišicah, glavobol, suh dražeč kašelj, 
kar spremlja povišana telesna tempe-
ratura, tudi nad 39 °C, z mrzlico in 
slabim počutjem. Utrujenost in šibkost 
zaradi prebolevanja gripe lahko trajata 
tudi do 3 tedne. Večinoma pa ni priso-
tnega kihanja in zamašenega nosu ter 
bolečin v žrelu.

Pogosto se vprašamo, kako bi se 
izognili prehladu in gripi. Pri gripi 
imamo na voljo odlično pomoč, in si-
cer cepljenje. Slednje se še posebej pri-
poroča starejšim od 65 let, kroničnim 
bolnikom in njihovim družinskim čla-
nom, osebam, ki imajo izrazito pove-
čano telesno težo, majhnim otrokom 
(od šest mesecev do drugega leta sta-
rosti) in njihovim družinskim članom, 
nosečnicam in njihovim družinskim 
članom, zdravstvenim delavcem, ki so 
pri svojem delu izpostavljeni nevarno-
sti okužbe ali pri delu lahko prenesejo 
okužbo na druge osebe, drugim delav-
cem v nujnih službah, ki so pomemb-
ni za delovanje različnih dejavnosti. 
Na splošno pa lahko največ naredimo 
sami, tako da si pogosto umivamo 
roke in da se čim manj dotikamo nosa 
in oči, izogibamo se tesnemu stiku z 
obolelim, v času obolenj se izogibamo 
javnih, zaprtih prostorov z veliko lju-
dmi, poskušamo se izogniti negativne-
mu stresu in preobremenitvam. Čim 
več pa se gibajmo na svežem zraku v 
naravi ter si obenem privoščimo tudi 
dovolj spanca. 

Ko pa kljub vsemu zbolimo za pre-
hladom ali gripo, sta za čimprejšnjo 
ozdravitev najprej potrebna počitek 
in zadostno pitje tekočin. Za lajšanje 
simptomov pa imamo v lekarnah na 

voljo tudi veliko različnih zdravil in 
pripravkov. Za lajšanje bolečin in po-
višane telesne temperature imamo na 
voljo različna protibolečinska zdravila 
in zdravila za zniževanje telesne tem-
perature, ki lahko imajo tudi protiv-
netni učinek. Izberemo jih glede na 
starost, pridružene bolezni oz. težave, 
stopnjo bolečine itd. Težave z zamaše-
nim nosom si blažimo z izpiranjem s 
fiziološko raztopino ali pa z zdravili, ki 
delujejo na vneto sluznico in zmanjšajo 
nabreklost sluznice in izločanje sluzi ter 
s tem pomagajo, da je dihanje skozi nos 
olajšano. Pomembno je, da teh priprav-
kov ne uporabljamo več kot pet do se-
dem dni v kosu, ker lahko poškodujejo 
nosno sluznico. Pogost spremljevalec je 
tudi kašelj, ki pa je lahko suh, dražeč 
ali pa moker, produktiven. Zato tudi 
zdravilo izberemo glede na lastnosti 
kašlja. Pomembno je, da telesu pusti-
mo, da poskuša izkašljati nabrane sluzi 
v pljučih, ker s tem zmanjšamo tvega-
nje za dodatne okužbe dihal. Za lajša-
nje bolečin v žrelu lahko uporabljamo 
pastile ali spreje z delovanjem na mestu 
bolečine. Kot vemo, pa sta prehlad in 
gripa preplet različnih simptomov, zato 
so na voljo tudi različna kombinirana 
zdravila, kjer so v eni tabletki združene 
protibolečinska učinkovina ter učin-
kovine za zniževanje povišane telesne 
temperature, kašelj in lažje dihanje 
skozi nos. Pri teh kombiniranih zdra-
vilih je pomembno, da se jih izogibajo 
kronični srčni bolniki, bolniki s slad-
korno boleznijo ali težavami s ščitnico, 
nosečnice, doječe mamice in otroci, 
stari manj kot 12 let. Glede kakršnih-
koli vprašanj ali težav glede zdravil se 
posvetujte z zdravnikom ali farmacev-
tom, ki vam bosta najbolje znala sveto-
vati in pomagati.

Pomembno je, da pri prvih znakih 
gripe starejši, kronični bolniki, mlajši 
otroci, nosečnice in doječe mamice ob-
vezno obiščejo zdravnika. Prav tako je 
potreben obisk zdravnika, kadar traja-
jo prehladni simptomi več kot 7 dni, pri 
povišani telesni temperaturi, ki traja 
več kot 3 dni in je kljub uporabi zdravil 
ne moremo znižati pod 39 °C, v prime-
ru bolečin v prsih, pri oteženem diha-
nju in požiranju, pri hujših bolečinah 
v žrelu, ob suhem, globokem kašlju, 
ki traja dalj časa ali ko po dveh do treh 
dneh samozdravljenja ni izboljšanja. 

V imenu Koroških lekarn vam že-
lim mnogo zdravja, sreče in zadovolj-
stva v novem leto.

Dragica Nabernik, mag. farm.

Prehlad in gripa

Jeseni so potekala dela za dokončanje ceste Arne–Vivod, ki se šteje pod investicijo za leto 2019. 
(foto Ajda Prislan) 

Zaključena je letošnja faza prenove ceste (vključujoč vodovod, kanalizacijo, optični kabel) na 
relaciji Handanović–Repolusk–Moric, dela bodo dokončana predvidoma spomladi 2020. 
(foto Ajda Prislan) 

Prostovoljca ob gradnji nove brvi čez potok 
Barbara 
(foto VS Legen) 

V času božično novoletnih praznikov vam želimo veliko motivacije, 
da v bližajočem letu 2020 začnemo znova, 

z optimizmom in nasmehom na obrazu,
da pozabimo na morebitne tegobe in skrbi 
ter izboljšamo svoj potencial v življenju.

• Pri nas lahko naročite zabojček kakovostne in zdrave lokalne hrane.
• S pomočjo posebej zasnovanega programa javnega dela brezplačno, na domu 
  oskrbimo vse pomoči potrebne (ostarele, bolne, invalide, ipd.).
• Ponujamo inovativno informacijsko platformo iFarmer za poenostavljeno     
   administrativno delo na kmetijah.
• V Slovenj Gradcu in Radljah ob Dravi izvajamo projekt socialne aktivacije 
  “Izkoristi svoj potencial” in številne projekte s pomočjo katerih razvijamo podeželje in    
  krepimo sodelovanje kmetij z različnimi deležniki iz lokalnega in regionalnega okolja 
  (sofinanciranje s strani Republike Slovenije in Evropske unije iz sredstev Evropskega sklada).   
• Kot registrirana prostovoljna organizacija prostovoljcem omogočamo številne  
  priložnosti za sodelovanje.
• Za vaše otroke organiziramo nepozabne rojstnodnevne zabave, različne kreativne 
  delavnice in varstvo.

Vse dobro v novem letu vam želi
                                                       Kolektiv Zavoda SLOKVA so. p.

                   
                                                                                                                              

 DODATNE INFORMACIJE:
031 345 095
zavodslokva@gmail.com

Zavod Slokvafwww.slokva.si
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Nobena stvar ni toliko 
zakomplicirana in 

tako zavozlana, da se ne bi dala reši-
ti, in nobena stvar ni tako dognana, 
da se ne bi dala še izboljšati, poudar-
ja Jože Borštnar, ki si je izmislil igro, 
ki bistri možgane. Tudi izdelal jo je 
sam, in sicer iz zgolj naravnih ma-
terialov. Ob tem je prepričan, da so 
»pametni telefoni« največje nesreča 
za mladi rod, saj mladina brska po 
njih kot »kokoši po dvorišču«. 

Koroški dom starostnikov, PE Slo-
venj Gradec se odpira navzven tudi 
na način, da gosti različne ustvarjalce. 
Eden od njih je bil upokojenec Jože 
Borštnar, ki zase pravi, da je izumitelj. 
O njem smo lahko že brali v nekaterih 
časopisih in poslušali po radiu. V svoji 
skromnosti pa je vesel vsake, četudi še 
najmanjše pozornosti. 

Igra, ki jo je avtor poimenoval 
Slepi zajček na šahovskem polju, je 
preprosta in zahtevna, zanjo ne po-
trebuješ ničesar drugega, razen svoje 
lastne pameti in dobre volje, pa nekaj 
vztrajnosti, kako bi v čim krajšem 
času spravil vse številke po vrsti od 
1 do 63. 

Jože Borštnar se je rodil v hiši na 
hribu, ki se imenuje Nebesa. Še mla-
doleten je šel s trebuhom za kruhom 
in celo življenje rudaril v velenjskem 
premogovniku lignita. Dopolnil je 80 
let in še zmeraj rad igra šah, še bolj pa 
svojo igro, ki jo je avtorsko zaščitil. 
»S tem ostajam pri pameti, igra Slepi 
zajček na šahovskem polju je odlična 
za bistrenje možganov, ki starejšim 
pogosto začnejo pešati,« je prepričan. 

»To igro sem naštudiral ponoči, 
enkrat, ko nisem mogel spati. Sem 
pa o njej razmišljal 40 let, ko sem si 
poskušal odgovoriti na vprašanje, ali 
je možno na šahovski plošči odigrati 
še kakšno drugo igro kot samo šah. 
Tudi sam sem bil strasten šahist, zdaj 
pa je moj favorit moja igra Slepi zaj-
ček ... Ko sem jo naštudiral, sem takoj 
skočil v delavnico, še zajtrka nisem 
uspel pojesti. Tedaj sem zanjo upora-
bil smrekov les in nekaj hrastovega. 
Polovica ploščic, iz katerih je sesta-
vljena, je ene barve, polovica druge 

barve in ko jo pravilno rešiš, izgleda 
kot čista šahovnica. In »slepi zajček« 
je igralec,« še pripoveduje avtor igre. 

Igra je sestavljena iz lesenega 
okvirja, ob katerega igralec polaga 
lesene, s številkami označene kva-
dratne ploščice. Številke streseš na 
mizo tako, da jih ne vidiš, in jih moč-
no premešaš. Potem na slepo pobiraš 
ploščice in jih zlagaš po vrsti vseh 8 
vrst, da prideš do zadnje številke, ki 
ima na koncu, v desnem spodnjem 
kotu, sosednje polje prazno. Šele 
potem se igra začne in ko pridrsaš 
številko 63 na zadnje mesto, je igra 
rešena in pokaže se pravilna slika. 
Za šah morata biti 2, to pa lahko igra 
vsak posameznik sam ali pa več ljudi 
v skupini, takrat pač najbolje vsak s 
svojo škatlo. 

»Ta igra mi pomeni vse na svetu, 
ne bi je dal niti za pol sveta. Ker ne 
potrebujem ničesar drugega, kot za-
dovoljstvo v srcu,« še pove Borštnar, 
saj jo, da si krajša čas, igra vsak dan 
od 20. 2. 2016, kot se natančno spo-
mni. V sebi namreč opaža, da ohra-
nja bistre možgane, zato svojo igro 
priporoča vsem ljudem od 5. leta do 
pozne starosti. 

»Zdaj je moj rekord, da jo spravim 
v red že v 12 minutah, prvič, ko sem 
jo začel igrati, pa sem potreboval 3 
ure in pol. Tu je več tisoč kombina-
cij, nikoli ti ne bo dvakrat enako na-
ložilo ene igre, razen v neštetih po-
izkusih slučajno. Izida igre sta samo 
dva. Lahko se zgodi, da pride zadnja 
številka 63, to je pravilno rešena. Če 
pride pa 62, te kombinacije tudi jaz še 
ne znam rešiti, sem pa naštudiral, da 
samo 2 ploščici lahko prestavim v tej 
igri in je potem 100-% rešljiva.« 

Jože Borštnar je izdelal še več 
podobnih miselnih iger, prvo, kako 
izvleči najtanjšo ploščico skozi od-
prtino, že pri svojih 15 letih. Nekaj 
od njih ima izdelanih, nekaj pa samo 
narisanih na papirju. O sebi pove 
tudi, da je že 60 let prostovoljec, še 
bolj pa se je temu posvetil, ko se je 
upokojil. Tudi sam je preživel požar, 
zato je pred kratkim, ko je prebral v 
časopisu, da je v Šmarju pri Jelšah 
pogorela kmetija, takoj z denarjem 

pomagal nesrečnemu kmetu. »Ker 
jaz ne potrebujem več denarja, pač 
toliko, da preživim. Mama me je na-
učila poštenosti in delati vse od kraja. 
Vsako delo sem opravljal z veseljem. 
Največje veselje pa mi je, da sem na 
stara leta doživel tak uspeh, da sem 
naštudiral to igro,« je še pojasnil Jože 
Borštnar. 

Ajda Prislan 

Logika in kombinatorika: 
Slepi zajček na šahovskem polju

Jože Borštnar in njegova miselna igra 

Jože Borštnar je svojo izvirno miselno igro predstavil v Slovenj Gradcu. 

Dr. Mojca Ramšak, etnologinja 
in univerzitetna profesorica, 

se je v svojem znanstvenem delu 
posvečala tudi boleznim, ki so bile 
znane na Pohorju. Na eni od doku-
mentarnih fotografij iz njene knjige 
»Zdravje in bolezen na Pohorju«, 
ki obravnava kulturno-medicinsko 
dediščino Pohorcev, je 70-letni mo-
ški, fotografiran na južnem Pohor-
ju v Spodnjem Doliču leta 1963. Ta 
moški je vrač, ki pripravlja lonec in 
blagoslovljen les, da bo odganjal ne-
vihto. Leta 1963 je strokovni delavki 
iz Slovenskega etnografskega muze-
ja kazal, kako so on in njegovi so-
krajani z nekim čarobnim postop-
kom kuhanja lesa odganjali slabo 
vreme. Vrač je bil namreč oseba, ki 

je znala poleg ostalega tudi čarati in 
zdraviti. Še en zanimiv primer je fo-
tografija nekega starejšega moškega, 
ki iz lončka na v zemljo zapičeno že-
lezno palico izliva mleko. Dr. Mojca 
Ramšak je na predstavitvi v Koro-
škem pokrajinskem muzeju, Muzeju 
Slovenj Gradec pojasnila, da moški 
na omenjeni fotografiji poskuša po 
principu stične magije odgnati bo-
lezen svoje bolne krave. Krava je 
imela vnetje vimen, to bi ugotovili 
današnji živinozdravniki, oni takrat 
na Pohorju pa so mislili, da je kravo 
začarala čarovnica.

Knjiga dr. Mojce Ramšak je prvo 
izčrpno slovensko delo s področja 
zgodovinsko-humanistične medici-
ne za to predalpsko pogorje. V njej 

so predstavljeni splošno zdravstveno 
stanje Pohorcev, najpogostejše bole-
zni, epidemije, invalidnost, skrb za 
ostarele ter gospodarski in kulturni 
razlogi za takšne zdravstvene razme-
re v času približno do sredine 20. sto-
letja. Poleg bolezni, poškodb in ohra-
njanja zdravja se je avtorica v svoji 
raziskavi dotaknila tudi duhovnega 
sveta Pohorcev, ljudske religiozno-
sti s poganskimi prvinami čaščenja, 
vere v krščanskega boga in magije, s 
katerimi so si dodatno lajšali zdra-
vstvene težave. Svoje izsledke pa 
avtorica povezuje tudi z današnjim 
stanjem v slovenskem zdravstvu, ko 
so ljudje odvisni od zdravstvenega 
zavarovanja in javnega zdravstvene-
ga sistema. (AP) 

Dr. Mojca Ramšak je v KPM, Muzeju Slovenj Gradec pripovedovala o tem, kako so se Pohorci nekoč spoprijemali z zdravst-
venimi težavami ljudi in živali.

Še pred nekaj desetletji 
so na Pohorju živeli vrači

Etnološka raziskava dr. Mojce Ramšak o boleznih 

Socialno podjetje Slokva v no-
vem projektu socialne akti-

vacije deluje na območju Mestne 
občine Slovenj Gradec in Občine 
Radlje ob Dravi. Skupina, vključe-
na v projekt Izkoristi svoj potenci-
al, si je ogledala Dom Hmelina. 

 
Ker se v podjetju Slokva iz Slovenj 
Gradca zavedajo, kako pomembno 
je za dobro kakovost življenja vklju-
čevanje posameznika v lokalno 
okolje, so enega od sončnih novem-
brskih dni izkoristili za obisk Doma 
Hmelina v Radljah ob Dravi. Skupi-
na si je ogledala domsko knjižnico, 
prostore za kreativne delavnice, po-
kukali so tudi v kuhinjo in pralnico 
ter se podružili s stanovalci v dnev-
nem prostoru. 

Dom Hmelina stanovalce spodbu-
ja, da ostanejo čim bolj aktivni, z raz-
ličnimi senzornimi dražljaji pa kre-
pijo njihovo zaznavno in kognitivno 

funkcionalnost. »Na hodniku smo 
tako lahko opazovali živali, nato pa 
smo se sprehodili po parku, ki je za-
snovan tako, da so poti parka speljane 
v obliki osmice, kar zagotavlja varno 
in prijazno okolje za sprehode tudi za 
starostnike z demenco. V Hmelini 
so si resnično vzeli čas in nas sprejeli 
odprtih rok, dogovorili smo se tudi 
za aktivno povezovanje in sodelova-
nje. Starejši so namreč vselej veseli 
prostovoljcev, mi pa osebnostno ra-
stemo, ko krepimo vezi z različnimi 
deležniki v lokalnem in regionalnem 
okolju,« je povedala direktorica soci-
alnega podjetja Slokva Alenka Berlo-
žnik. (AP) 

Krepijo vezi v lokalnem 
in regionalnem okolju

Socialno podjetje Slokva

Borštnarjeva igra Slepi zajček na šahovskem polju
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Ob obeležitvi letošnjega medna-
rodnega dneva invalidov je Svet 

za invalide pri Mestni občini Slovenj 
Gradec 5. 12. 2019 v prostorih Zdra-
vstvenega doma Slovenj Gradec orga-
niziral predstavitev osebne asistence. 
Predstavitev je bila namenjena inva-
lidskim organizacijam, strokovnim 

službam, ki delujejo na tem področju, 
pa tudi ostali zainteresirani javnosti, 
ki jo tovrstna problematika zanima.

Pravica do osebne asistence je opre-
deljena v Zakonu o osebni asistenci, 
od 1. 1. 2019 pa so sredstva za njeno 
izvajanje zagotovljena v proračunu 
Republike Slovenije. Osebna asistenca 

je namreč zbir storitev, ki invalidnim 
ljudem, starim med 18 in 65 let, v 
vsakdanjem življenju pa potrebujejo 
pomoč drugega, omogoča neodvisno 
in bolj kakovostno življenje. 

Storitve so prilagojene konkre-
tnim potrebam posameznega upo-
rabnika oziroma uporabnice, njego-
vim oziroma njenim sposobnostim, 
željam, pričakovanjem in življenj-
skim razmeram. O samem postop-
ku pridobitve pravice je udeležencem 
predstavitve spregovorila Jelka Kovač, 
koordinatorica invalidskega varstva 
pri Centru za socialnem delu Koro-
ška, izkušnje dela z uporabniki pa so 
jim predstavili izvajalec Zavod Oseb-
na asistenca Slovenj Gradec, uporab-
nik storitve, Lojze Jeromel in njegova 
osebna asistentka. Udeleženci pred-
stavitve so bili seznanjeni tudi z mo-
žnostjo pridobitve komunikacijske-
ga dodatka, ki je namenjen gluhim, 
slepim ali gluhoslepim osebam, ki 
storitev osebne asistence potrebujejo 
zgolj za pomoč pri komunikaciji in 
spremstvu. Med vabljenimi gosti in 
udeleženci se je med predstavitvijo 
razvila zelo dinamična in konstruk-
tivna razprava, v okviru katere so si 
izmenjali veliko poučnih in koristnih 
informacij. (MT)

Predstavitev osebne asistence

Da bi bil zdrav, zdravje 
in mir ljudem na celi 

Zemlji, srečo, veselje, vse najboljše in 
vesele praznike so novoletne želje sta-
novalcev zavetišča za brezdomce zase 
in za druge. Starostna omejitev upo-
rabnikov zavetišča je nad 18 let, dom 
je zdaj poln, potrebe pa so večje. V slo-
venjgraškem so samo moški, čeprav 
je že nekaj let v načrtu, da bi se uredil 
prostor za ženske, celo za družine. 

Zavetišče za brezdomce Slovenj Gradec 
na Francetovi ulici pod okriljem Javne-
ga zavoda za turizem, šport, mladinske 
in socialne programe (JZ) Spotur de-
luje kot stanovanjska enota z nočnim 
dežurstvom, kjer je na razpolago de-
vet nastanitvenih kapacitet. Trenu-
tno je polno zasedeno, so pa potrebe 
po nastanitvah še večje, saj, kot pravi 
strokovna delavka v zavodu Marija 
Škodnik, se standard ljudi spreminja. 
Velikokrat na slabše. 

Stanovalci, trenutno so v staro-
stnem razponu od 35 do 76 let, se 
morajo držati hišnega reda, ki so si ga 
polepili tudi po stenah bivalnih prosto-
rov, da jim kaj slučajno ne uide. Dobro 
se zavedajo, da je za uspešno delovanje 
v skupnosti in prijetno bivanje bolje 
upoštevati pravila, za katera so se do-
govorili. In vseh devet je izrazilo veliko 
hvaležnost, da lahko živijo v prijetnih 
in toplih sobah, si perejo in kuhajo, 
skratka nič jim ne manjka, kot so zado-
voljno poudarili vsi po vrsti. 

»Tukaj sem deveti mesec. Prej sem ži-
vel več kot 20 let na kmetiji. Tam so me 
hoteli izkoristiti, denar sem jim deval 
in drugo. Potem pa sem šel na socialno 
in so mi zrihtali, da sem lahko tukaj, 
zadnji sem bil tukaj, deveti, da sem do-
bil prostor. In tu se počutim kot gospod 
v hotelu. Hvala za vse!« je zgovoren 
eden od obeh Brankov. Oba stanoval-
ca Branka sta rojena isto leto in oba sta 
tehtnica v horoskopu. 

Tudi v zavetišču je 
december pester in vesel 
Za silvestrovo, pravijo stanovalci, 
bodo nekateri šli na Glavni trg, drugi 
bodo ostali doma – v zavetišču, neka-
teri bodo šli za več dni k sorodnikom. 
»Jaz bom šel v Rotenturn, tam sem 
enkrat že silvestroval. Jaz pa grem od 
božiča do 3. januarja k prijatelju na 
vikend,« sta povedala še dva, eden pa 
se navdušeno spomni: »Za letos še ni-
mam splanirano. Ko je bilo leto 2000, 
takrat so govorili, da bo konec sveta, 
smo trije po mestu hodili gor in dol in 
če bo tako fajn, kot je bilo takrat, bom 
kar v mestu ostal.« 

Teden dni prej jih je obiskal žu-
pan, »naš direktor«, je poudaril eden 
od stanovalcev, ki so mu še živo v 
spominu županovi časi v Spoturju. 
JZ Spotur v zavetišču za brezdomce 
zaposluje strokovno delavko Marijo 
Škodnik, redno so zaposleni še 4 de-
lavci, vodja zavetišča je mag. Mateja 

Tanjšek. Županu so stanovalci poda-
rili enega od adventnih venčkov, ki so 
jih sami naredili, namreč v decembru 
se pri njih marsikaj dogaja. Izdelovali 
so tudi voščilnice, kjer je vsakdo po-
kazal svojo ustvarjalnost, potem še 
poševne smrečice, postavili so jaslice 
in božično drevesce. 

Nič jim ne manjka, želijo 
si le še ročni »fuzbal« 
Tudi čez leto v zavetišču za brezdom-
ce potekajo razne delavnice, kot so le-
sna, umetnostna, glasbena delavnica, 
sprehodi, pohodi, obiski kulturnih in-
stitucij v mestu. Na eni skupaj kuhajo 
ali pečejo: »Marija nas vodi. Zadnjič 
smo pekli vragce in rolado, pa kak 
narastek smo tudi že pripravili, same 
dobrote ...« Delavnic se udeležujejo po 
želji. V kletnih prostorih, kjer je soba 
za druženje in delavnica, mečejo pi-
kado, zelo pa »navijajo«, da bi dobili 
še ročni nogomet. Imajo se enkratno, 
pravijo: »Igramo karte, človek, ne jezi 
se, pa malo našo Marijo razjezimo, 
šah, družimo se.« 

Imajo pa tudi vsakodnevne zadol-
žitve, saj sami skrbijo za čistočo notra-
njih prostorov in lepo urejeno okolico. 
V hiši so enoposteljna in dvoposteljne 
sobe, kuhinja, jedilnica, skupni pro-
stor, kopalnica, stranišče, hodnik in 
delavnica, kjer izdelujejo lesene izdel-
ke. Zunaj je lično dvorišče, na dvorišču 
fino izdelana miza s klopema, ki so jo 

stanovalci sami naredili v svoji delav-
nici. »Ko nam bodo še fasado obnovi-
li, bo res bolje kot v hotelu,« je malo v 
šali in malo zares pripomnil eden od 
stanovalcev. Enkrat na teden vodstvo 
zavetišča prireja redni sestanek, ki se 
ga morajo udeležiti vsi. 

Pumovci na obisku 
Sredi decembra so jih obiskali tudi 
uporabniki projektnega učenja mladih 
PUM-o Slovenj Gradec. Prostovoljka v 
Pumu Nina je uredila, da so pumovci 
prinesli stanovalcem zavetišča darila. 
Vsakemu so podarili trenirko, dvojne 
nogavice, suho sadje in pribor za oseb-
no higieno. 

Kriterij, kdo lahko prebiva v zaveti-
šču za brezdomce, je nižji znesek oseb-
nega dohodka od zagotovljene plače, 
torej zelo nizek dohodkovni razred. 
Malokdo v slovenjgraškem zavetišču 
ima vsaj nizko pokojnino ali invali-
dnino, ostali imajo socialno denar-
no pomoč, od tega plačujejo majhen 
znesek prispevka za zavetišče. »Če si 
stanovalec najde službo, mora potem, 
ko prejme 3 plače, oditi iz zavetišča na 
svoje. Tu so tudi starejši stanovalci, za 
katere smo dali prošnjo za preselitev v 
dom za upokojence. Tam so usposo-
bljeni za posebno nego, ki jo starostnik 
potrebuje, a so čakalne dobe predolge,« 
pojasnjuje Škodnikova. 

»Začelo se je tako, da mi je razpadla 
družina. Pa brez službe sem ostal, ker 
je šla firma v stečaj. Nekaj časa sem do-
bival nekaj malega iz zavoda za zapo-
slovanje, potem ... za stanovanje je bila 
kriza – še tam so me ven vrgli. Nato 
sem bil skoraj pol leta pod mostom in 
kakor sem se pač kje znašel. Čez nekaj 
časa me je Blondi povabil, naj pridem 
v zavetišče, takrat je bilo na Celjski, 
in potem sem se znašel tam in se fajn 
počutil. Zdaj smo tu, na Francetovi. 
Imam možnost ustvarjanja, konfliktov 
s sostanovalci nimam, ne s strokovni-
mi delavci. Službe ni tako lahko dobiti, 
ker sem že starejši in delovni invalid, 
trajno nezaposljiva oseba. Potem pa te 
še živci matrajo in vse skupaj, delal bi 
rad, a ne moreš, pravzaprav ne smeš, 
tako je. Kar naenkrat sem ostal brez 
vsega, brez družine, službe, stanova-
nja, živel sem pod mostom, vse, kar 
sem imel rad, je letelo na cesto, tudi 
vse stvari, ki sem jih imel. Nekajkrat 
sem pomislil, bog ne daj, štrik za vrat, 
pa adijo! Tako bi se rešil vsega. Potem 
pa so mi živci začeli delati! ... In sem 
si mislil, nisem materialist, saj ne po-
trebujem ničesar. Sčasoma, ko sem 
prišel v zavetišče, sem kupil kakšno 
stvar nazaj. Nekateri prijatelji so mi 
tudi pomagali, največ pa sestra. Ona 

se zelo boji zame, staršev ni več, imava 
le še drug drugega ...« je zaupal svojo 
zgodbo eden od stanovalcev. 

Razdelilnica viškov hrane 
z novim redom 
V pritličju zavetišča deluje razdelilni-
ca (kvalitetne, večinoma pripravljene) 
hrane, ki jo prejmejo iz 5 trgovin. Po 
zaprtju trgovin jo vsak dan gre iskat 
dežurni delavec, akcije so plod sode-
lovanja Lions kluba in JZ Spotur. Pred 
nekaj časa so zaradi velikega števila 
odjemalcev viškov hrane spremenili 
red prejemanja hrane. Število odjemal-
cev se je povišalo na 76, zato imajo po 
novem možnost prejeti hrano 3-krat 
na teden, prej so jo lahko vsak drugi 
dan. Preko tega se prehranjujejo tudi 
nekateri stanovalci zavetišča. Odje-
malec donirane hrane je lahko vsakdo, 
komur sta mestna občina ali center za 
socialno delo potrdila vlogo. 

»Danes sem jedel solato in maka-
ronflajš,« pove eden od stanovalcev. 
Hrano dobijo tudi od Rdečega križa. 
Zdaj je bolje, pravijo, ker jo hranijo v 
lastnih omaricah, pred tem pa so jo pu-
ščali v skupnem hladilniku.

Stanovalci vstajajo zjutraj okrog 8. 
ure, pač kot se kdo zbudi, potem gre 
vsak po svojih poteh, vsak svoje stvari 
urejat. »Moramo se zahvaliti, da smo 
sploh tu, vse je v redu, super, red in di-
sciplina sta zelo pomembna, ne samo v 
zavetišču, tudi doma. Ob 22. uri mora-
mo biti vsi v hiši, če ne, je potrebno ja-
viti.« Stanovalci, ki zdaj prebivajo v za-
vetišču na Francetovi, so tam različno 
časa, nekateri 1 leto, drugi 2 leti, eden 
izmed njih je tam, zadovoljen, že 5 let. 

Ajda Prislan 

Zdravje in mir na svetu želijo
Zavetišče za brezdomce v prazničnem decembru

Stanovalce zavetišča je obiskala skupina pumovcev. 

Stanovalci sami skrbijo za čistočo in ure-
jenost hiše, danes je za hodnik na vrsti D. 



Ponudba prostovoljskih 
del iz leta v leto nara-

šča. Na pleča prostovoljcev je presta-
vljenega veliko dela, ki bi ga morale iz-
vesti vladne organizacije. V letu 2018 je 
oddalo poročilo o prostovoljskem delu 
v skladu z Zakonom o prostovoljstvu 
1822 prostovoljskih organizacij in or-
ganizacij s prostovoljskim programom 
(prostovoljstvo.org). Na Koroškem ne 
zaostajamo. Imamo veliko število pro-
stovoljcev, ki opravljajo neprecenljiva 
dela. Svoje delo jemljejo kot produktiv-
no zapolnitev prostega časa, pridobiva-
nje izkušenj ter druženje. Prostovolj-
cem je največje in najvrednejše plačilo 
zadovoljstvo ob uspešno opravljenem 

delu. Ker vedo, da je potrebno veliko 
volje in pozitivne energije za opravlja-
nje dela, so se tokrat člani Ekološkega 
društva Slovenj Gradec in člani Dru-
štva Meškova bukvarna Slovenj Gra-
dec odločili, da bodo obdarovali pro-
stovoljce pri Sopotnikih, ki že dobrega 
pol leta opravljajo brezplačne prevoze 
za starejše občane v naši občini. 

Vozniki Sopotnikov so prostovoljci, 
ki vozijo namensko vozilo in poleg pre-
vozov po potrebi nudijo starejšim tudi 
spremstvo. Vozijo v svojem prostem 
času in brezplačno. Nesebično nudijo 
svojo pomoč od ponedeljka do petka, 
od jutra pa dokler zadnji starostnik ni 
srečno in varno doma. Med vožnjami se 

med prostovoljci in starejšimi razvijejo 
pogovori in starejši ponovno začutijo 
veselje, ki ga prinaša druženje. Z med-
generacijskim sodelovanjem prekinja-
mo izoliranost in osamljenost starejših 
občanov, gradimo bolj solidarno druž-
bo in presegamo miselnost, da je skrb za 
starejše zgolj naloga sorodnikov. 

Naloga celotne družbe mora biti, 
da poskrbimo za vse člane naših sku-
pnosti. Za to se že dobro leto trudi 
tudi Večgeneracijski center Andeški 
hram Slovenj Gradec. S svojimi izdel-
ki se je obdarovanju priključila tudi 
gospa Marjana Krenker, ki je izvajalka 
delavnic v večgeneracijskem centru. 

Zuhra Horvat
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Obdarili prostovoljce 
Sopotnikov

Prostovoljci za prostovoljce

Po predlogi Jožice Šopinger so članice eološkega društva izdelovale trajnostne vrečke za darila drugim prostovoljcem.

MESTNA CVETLIČARNA
Glavni trg 13, 2380 Slovenj Gradec
t: 031 864 628

Ekipa D.tajl

Tatjana!?
Povej.
Kaj si želiš?
Kako, kaj si želim? Nasploh, za 

praznike …?
Hmmm, želim si veliko stvari. 

Želim si še enega mačkona, oran-
žnega, takega še nimam … Želim si 
manj tečno in naporno familijo … 
Želim si, da moj nos po prehladu ne 
bi izgledal kot velik paradižnik … 
Želim si, da ne bi rabili zbirati “što-
flcov” za bolne otroke … Želim si še 
vsaj enkrat poslušati Josipo v Slovenj 
Gradcu … Želim si, da pride eno so-
boto župan na kafe k meni v D.tajl 
… da vidim, kakšen je, a pije kavo 
z mlekom in z veliko sladkorja ali 
ima rad temno in grenko … in take 
fintice … Drugače si pa želim tudi 
Vesnin prstan, Stankin rdeč razvejan 
pulover, Mojčino mravljico, Lenu-
hlin trak z mucami, Natašin topel 
pončo, Mintovo kraljico in Rahelin 

šal. Aja, pa novo Anino šalčko za čaj. 
Želim si tudi eno svojo torbo. 

Uf, to je pa veliko.
Kaj pa ti? Kaj si pa ti želiš?
Jaz si tudi želim Josipo.
Hmm, Josipe ti ne morem oblju-

biti … Lahko pa požokam župa-
na, če pride na kafe … Lahko ti pa 
obljubim najbolj nore, srčne in uni-
katne izdelke pri nas.

Kakor koli, tudi če ne dobim nič 
(kar se ne bo zgodilo), sem vese-
la, da pridem vsako soboto v našo 
trgovino, se družim in ustvarjam 
s čudovitimi ljudmi, kramljam z 
zadovoljnimi strankami, popijem 
kavico s prijaznimi sosedi pri Peku 
Matjažu in pomaham mimoido-
čim … pokažem jezik kakšnemu 
navihanemu otroku.

To je tisto, kar mi je všeč in si že-
lim. Darilca so samo dodatek.

No, kaj si že rekel, da dobim? 
Tatjana Dragičević

Decembrsko navihana



Mestni album Slovenj-
gradčani je avtorski 

projekt fotografinje Katje Goljat, 
ki sega v leto 2015, ko je avtorica v 
prostorih nekdanje mesnice v sta-
rem mestnem jedru Slovenj Gradca 
postavila svoj prvi fotografski stu-
dio v okviru projekta Kje je prostor? 
in začela fotografirati mimoidoče 
prebivalce Slovenj Gradca. Takrat 
je nastal prvi del serije tipskih por-
tretov, potem so sledili še drugi. V 
letošnjem decembru pa je izšla dol-
go pričakovana knjiga Katje Goljat 
»Slovenjgradčani«, v kateri so na-
tisnjeni vsi portreti Slovenjgradča-
nov, nastali med leti 2015 in 2019 v 
okviru projekta Mestni album. 

»Težko je opisati vse občutke, ki so 
me obdajali zadnje tedne pred izdajo 
knjige. V ta projekt je bilo vloženega 
ogromno časa in prostovoljnega dela, 
tako mojega kot drugih ljudi, zato sem 
izjemno hvaležna vsem, ki so me spre-
mljali na tej poti in verjeli vame. Veseli 
me, da je moja prva fotoknjiga nastala 
prav v rodnem Slovenj Gradcu in da 
bo šla predvsem med ljudi, ki so nje-

ni soavtorji. Knjiga vsebuje preko 500 
portretov na 192 straneh in 2 besedili: 
umetnostnega zgodovinarja Mihe Col-
nerja ter pisateljice Karin Potočnik. Z 
oblikovalcem Zoranom Pungerčarjem 
smo knjigo zasnovali v obliki »telefon-
skega imenika«, kjer so portretiranci v 
knjigi razvrščeni po priimkih. Modra 
barva, značilna za mesto, pa je tudi 
barva knjige,« je povedala avtorica 

knjige, fotografinja Katja Goljat. 
»Že prva serija fotografij Mestni al-

bum je ob odzivnosti meščanov in po-
zitivno sprejetostjo kazala na dejstvo, 
da projekt nosi veliko večji pomen kot 
samo ovekovečenje podobe posame-
znika«, pojasnjuje Klemen Uršnik, 
predsednik Društva Umetnost za vse!, 
društva, ki je nase prevzelo organizaci-
jo vsega potrebnega za potek Katjinega 

projekta in izid njene fotoknjige. »Sim-
bolna nota fotografije, ki pristane v me-
stnem albumu, izraža pripadnost kraju 
in okolju, v katerem posameznik biva. 
Ravno pozitivna sprejetost je omogo-
čila, da se je Katjinemu objektivu na-
stavilo več kot 500 ljudi,« je še dodal o 
tem, zakaj njen projekt, ki se je razširil 
v pravi, zelo obsežen mestni fotoalbum, 
podpira Društvo Umetnost za vse!. 

Vrednost Katjinega projekta sta po-
leg društva prepoznala tudi Koroška 
galerija likovnih umetnosti in Javni 
zavod Spotur. Mestna občina Slovenj 
Gradec in Ministrstvo za kulturo pa 
sta v letošnjem letu tudi  finančno 
omogočili zadnjo nadgradnjo projek-
ta. Ta poleg mestnega albuma, ki ga je 
možno videti na recepciji Koroške ga-
lerije likovnih umetnosti in Koroške-
ga pokrajinskega muzeja na Glavnem 
trgu, javnosti ponudi tudi fotoknjigo 
Slovenjgradčani, svojevrsten pomnik 
in spomenik prebivalcem »mesta – gla-
snika miru«. 

Uradni izid fotoknjige in zaklju-
ček projekta so obeležili 13. decem-
bra v Knjižnici Ksaverja Meška, kjer 
se je o celotnem razvoju projekta, 
njegovi širini in globini z avtorico 
Katjo Goljat pogovarjala sodelavka v 
projektu Karin Potočnik. Fotoknji-

ga in mestni album sta lep hommage 
mestu Slovenj Gradec, saj v svojem 
jedru zajemata duh časa, ljudi – tiste 
bolj ali tiste manj znane. Klemen Ur-
šnik še pridaja, da bo Mestni album, 
dopolnjen z zadnjimi fotografijami 
še naprej na voljo v recepciji galerije 
in muzeja v Slovenj Gradcu, saj se je 
izkazalo, da so doslej ljudje z velikim 
veseljem listali po albumu in ob tem 
izražali nostalgijo po časih, ko fo-
tografije niso obstajale le v digitalni 
obliki. Fotoknjiga bo postala del pro-
mocije Slovenj Gradca, svoj brezplačni 
izvod knjige pa bo dobil tudi vsak ak-
tivni član Društva Umetnost za vse!. 

»Morda se je s predstavitvijo knji-
ge projekt Mestni album res zaključil 
v takšni meri, vendar lahko z goto-
vostjo trdimo, da bo projekt še rasel 
in se razvijal. Morda se bo čez nekaj 
let ponovno ponovil z željo, da vidi, 
kako Slovenj Gradec in Slovenjgrad-
čani živijo in dihajo skozi leta,« še 
dodaja Klemen Uršnik. (AP) 
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Izšla je knjiga Katje Goljat 
s portreti naključno mimoidočih občanov

Poklon Slovenj Gradcu in njegovim prebivalcem 

Ko se človek priseli v nek kraj, ne 
more vzpostaviti identitete, niti 

lastne, če ne pozna krajev, kjer živi, 
meni avtorica knjige Karla Zajc Ber-
zelak. Knjiga Pohorske ljubezni govo-
ri o odnosu med človekom in gozdom, 
o odnosu med človekom in naravo, o 
tem, kako smo pozabili, v kako lepih 
krajih živimo. 

Lično oblikovana knjižica Pohorske 
ljubezni, zbirka zapisanih utrinkov in 
posnetkov, na različnih ravneh daje 
bralcu estetski užitek in tudi izziv za 
razmislek o tem, kje pravzaprav smo in 
kam brezglavo drvimo. Avtorica Karla 
Zajc Berzelak nekje v knjigi pravi, da 
smo »... ujeti v objemu divje jage ...«. 

In kako se lahko iz gozda ogromno 
naučimo! Veličastne drobtinice, de-
tajle, ki jih avtorica bralcu približa le 
z nekaj besedami, dopolnjujejo v foto-
grafski objektiv Toma Jeseničnika ujeti 
majhni čudeži narave, čudežni prav za-
radi svoje vseobsegajoče preprostosti. 

»Knjiga je nastajala kar nekaj let, 
take stvari v človeku zorijo. Nastajala 
je, ko sva se z možem sprehajala po Po-
horju, še posebej po Glažuti, Mislinj-
skem jarku – to je divjina, ki se te mora 
dotakniti ... Zgrajena je na dialogu med 
gozdom in človekom, na detajlih: mah, 

korenine, krošnja …, iz katerih so se 
rodile refleksije človeka, ki hodi z od-
prtimi očmi, z odprtim srcem po teh 
naših gozdovih,« pripoveduje Karla 
Zajc Berzelak. Čeprav ne želi, da bi nje-
no delo, ta njena ljubezenska izpoved 
naši materi in učiteljici naravi, zvenela 
podobno kot kak naravovarstveni ak-
tivistični pamflet, deluje knjiga ven-
darle kot velik monumentalni poklon 
naravi. Tudi zaradi velikih črk, ki jih je 
grafični oblikovalec Edi Koraca izbral 
za natis besedila. Skozi lirično prikaza-
na dejstva, skozi tenkočutno izražene 
misli v dvogovoru s čudovitimi, čarob-

nimi fotografijami Toma Jeseničnika 
deluje angažirano, kot neke vrste med 
vrsticami zapisano opozorilo. Avtori-
ca ob tem poudarja, da se sicer zaveda, 
da človekovega »razvoja« ni možno 
ustaviti, si pa želi, da bi ljudje v naravo 
posegali z večjim občutkom, empatijo, 
spoštovanjem, skratka bolj pametno. 

Takole je Karla Zajc Berzelak med 
drugim zapisala v knjigi Pohorske lju-
bezni: »Voda, zrak in zemlja so nam 
bili zaupani, sprehodi po štirih letnih 
časih podarjeni.« 

Fotografije Toma Jeseničnika v 
knjigi Pohorske ljubezni delujejo kot poezija. »Besedila Karle Zajc Berzelak 

prej nisem prebral, od nje sem dobil 
le gesla, na primer potoček, praprot, 
mah, drevesna skorja, globača, slapič 
..., kar mi je zadoščalo, da sem se lotil 
tega fotografskega raziskovanja. Več-
krat sem šel čez Pohorje od Kremža-
rice do Lovrenških jezer, od tam je 
glavnina fotografij, in poskušal na 
svoj način vizualizirati ta gesla. Gozd 
je zavetišče, kamor se zateče človek 
pred hitrim, stresnim tempom ži-
vljenja, in neke vrste svetišče. Užival 
sem in se prepustil, predal globačam 
in drugim geografskim značilnostim 
tega dela Pohorja. Tega projekta sem 
se lotil z dušo in srcem. V tem mo-
jem fotografskem raziskovanju so 
mi v spominu najbolj ostale mehke 
planinske poti, najmehkejše prav na 
površju pohorskih planjav, kar je po-
sebnost, poti se mehko vdajajo pod 
stopali pohodnika,« je svojo pripoved 
strnil fotografski mojster Tomo Jese-
ničnik. (AP)

»Ohranimo, kar nam 
omogoča sanjati življenje«

Pohorske ljubezni Karle Zajc Berzelak in Toma Jeseničnika 

Karla Zajc Berzelak na predstavitvi kn-
jige Pohorske ljubezni v Koroški galeriji 
likovnih umetnosti. 
(foto Ajda Prislan)

Fotografinja Katja Goljat podpisuje knjigo Slovenjgradčani. (foto Matjaž Rušt) 

Knjiga Katje Goljat Mestni album – 
Slovenjgradčani

Fotografija iz knjige (foto Tomo Jeseničnik) Fotografija iz knjige (foto Tomo Jeseničnik) 



Slovenjgradčani smo bili dva dni 
v decembru deležni posebnega 

filmskega dogodka, ko je domači 
animacijski studio Gangl Producti-

on v slovenjgraškem kinu predstavil 
svojo lastno produkcijo, krajše moj-
strovine – videospote in razstavo vi-
deo mapping maket. Nekatere videe, 

ki jih je Tomislav Gangl vrhunsko 
ustvaril za glasbeni skupini Zircus 
Art in Laibach, je sicer možno videti 
na YouTube spletnem kanalu, vendar 

na velikem platnu kina nekateri de-
tajli posnetka pridejo bolje do izra-
za in tudi užitek ob gledanju takšne 
filmske glasbene zgodbe je večji. 

V manjši sobi slovenjgraškega 
kulturnega doma, ki postaja vse bolj 
odprt ne samo za domačo kulturno 
ustvarjalnost, pač pa tudi za alterna-
tivno umetnost, ki stopa v koraku z 
najsodobnejšim svetovnim tehnolo-
škim trendom, je bil postavljen iz-
bor video mapping maket, na katere 
mojstri iz Gangl Production eksperi-
mentalno preizkušajo projekcije. Te 
3D video mapping vizualizacije so 
bile na velikih kulisah, torej na pro-
čeljih stavb že prikazane. Med njimi 
je bila tudi projekcija svetlobni stolp, 
ki smo jo pred leti videli na pročelju 
cerkve sv. Elizabete v Slovenj Gradcu. 
Na fizičnih modelih stavb, na katerih 
potem poteka prava, »velika« projek-
cija, so v Kulturnem domu Slovenj 
Gradec pokazali tudi drugi del no-
voletnega video mapping praznova-
nja v Celju, ki na YouTubu še ni bil 
objavljen, projekcijo ob 750. obletnici 
mesta Slovenj Gradec in vstopa Slo-
venj Gradca v evropsko prestolnico 

kulture, video mapping na ljubljan-
skih Žalah in video mapping, ki so ga 
poslali v Rusijo. Te projekcije na Bol-
šoj teaterju v Moskvi še niso pokazali 
drugje, prva ponovitev je bila tokrat 
na maketi te moskovske operne in 
baletne hiše v Kulturnem domu Slo-
venj Gradec. Tomislav Gangl iz Gangl 
Production ob tem pojasnjuje, da so 
v Rusijo poslali videoprojekcijo Stop 
Dancing, na kateri veliko naših doma-
čih ljudi pokaže, kako plešejo na vse 
različne možne plesne žanre, vse pa je 
potekalo na isti glasbeni »beat«. 

Glasbo za te video mappinge je 
ustvaril Aleš Gangl. »Vse, kar se do-
gaja na videu, je neka preslikava real-
nosti, kar pomeni, da zvok sodi zra-
ven. Če je zvok dober, so tudi video 
mappingi boljši, slika in zvok sta zelo 
povezana,« je še povedal Tomi Gan-
gl, ki se je z računalniško animacijo 
začel ukvarjati pri svojih 19. letih, 
danes pa je med najbolj izkušenimi 
na tem področju. Svoje računalniško 
znanje je izpopolnjeval na New York 
Film Academy. Ekipa Gangl Produc-
tion ustvarja videospote, filme, pro-
jekcije, 3D animacije. (AP) 

Maketni video mapping in 
videospoti na velikem platnu

Gangl Production v Kulturnem domu Slovenj Gradec 

Kulturni dom Slovenj Gradec; avtor plakata »Maketni video mapping« je Tomislav Gangl. 

V sodelovanju s Koroškim 
pokrajinskim muzejem 

je Založba Mohorjeva iz Celovca izdala 
še eno knjigo dr. Marjana Linasija, to-
krat knjigo z naslovom »Mežiška doli-
na in območje Dravograda v viharnih 
letih 1941–1945. Partizanski odpor, 
revolucija, prevzem oblasti, žrtve«. Za-
jema avtorjeva najnovejša odkritja iz 
vojnega obdobja od 1941 do 1945 na 
Koroškem. Pri nas je bila predstavlje-
na na Koroškem muzejskem večeru v 
organizaciji Koroškega pokrajinskega 
muzeja in v Knjižnici Dravograd.

Knjiga o Mežiški dolini in območju 
Dravograda v viharnih letih 1941–1945 
dr. Marjana Linasija na 720 straneh 
predstavlja prvo zgodovinopisnopisno 

delo, ki celovito obravnava partizan-
ski odpor z elementi revolucije, posve-
ča se prevzemu oblasti s strani komu-
nistične partije po končani vojni in 
posebej temeljito tudi žrtvam s priim-
kom, imenom in kratkimi opisi, ki sta 
jih terjali vojna in okupacija na tistem 
delu nekdanje dežele Koroške, razen 
Jezerskega, ki je po prvi svetovni vojni 
po odločitvi velesil prišel v okvir no-
vonastale jugoslovanske države in je 
danes del Republike Slovenije. 

»Poleg splošnih opisov dogajanj 
na političnem in vojaškem področju, 
pri čemer sem koristil mnogo novega 
gradiva, ki sem ga iskal doma in v tu-
jini, tudi v Celovcu in celo na Dunaju 
sem bil mesec dni, sem dal poseben 

poudarek silam, iz katerih je nastal 
odpor, in vprašanju kontinuitete med 
levim političnim gibanjem in potem 
partizanstvom ter organizaciji odpo-
ra v času vojne,« je pojasnil sam avtor 
knjige. Opisuje še mnoge podatke in 
zanimivosti z območja Mežiške doli-
ne in Dravograda, kot je na primer, 
koliko je okupator nameraval izgnati 
našega prebivalstva in koliko tega je 
uresničil, pa še vrsto drugega. 

Veliko se je dr. Linasi ukvarjal tudi 
z izkoriščanjem gmotnih in človeških 
sil s strani okupatorja, dotika se, med 
drugim, tudi t. i. Pohorske afere in su-
mničenj znotraj partizanskih vrst, so-
delovanja domačinov z okupatorjem 
in drugega. (AP) 

Raziskave dr. Marjana Linasija o vojnem obdobju 1941–1945 
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Nova knjiga o partizanskemu 
odporu in revoluciji

Koroški pokrajinski muzej Slovenj 
Gradec izvaja brezplačne spre-

hode ob mestnem obzidju že od leta 
2017. Povod zanje je bilo praznovanje 
ob 750-letnici omembe Slovenj Grad-
ca kot mesta. Ker so bili zelo dobro 
sprejeti, smo z njimi nadaljevali v letu 
2018 in letošnjem letu.

Tako smo v soboto, 7. decembra, 

izvedli še zadnji sprehod v letošnjem 
ciklu sprehodov ob mestnem obzidju. 
Sprehajalcev je bilo veliko, z nami se je 
sprehajala tudi skupina otrok s Poho-
dniškega krožka OŠ Podgorje. Kljub 
rahlo hladnemu, a sončnemu vreme-
nu je bilo čutiti dobro energijo med 
sprehajalci, ki so navdušeno poslušali 
o življenju meščanov v preteklosti v 

našem mestu, o turških vpadih, po-
žarih. Druženje smo zaključili v atri-
ju rojstne hiše Huga Wolfa, kjer nas 
je čakala manjša pogostitev. Hvala 

vsem sprehajalcem, Podjetniškemu 
centru Slovenj Gradec, ki poskrbi za 
pogostitve, in Meškovi bukvarni.

S sprehodi nadaljujemo tudi v letu, 
ki prihaja. Prvi bo na vrsti že na dan 
kulture, 8. februarja.

Nataša Škorjanc

Sprehod ob mestnem obzidju

Dr. Marjan Linasi s svojo novo knjigo o viharnih letih 1941–1945, plod njegovih 
najnovejših raziskav
(foto Ajda Prislan)

 Maketni video mapping (izsek, kader) 

Priprava maket za razstavo Maketni video mapping 



Slikar Zoran Ogrinc iz 
Slovenj Gradca je član 

Društva likovnih umetnikov Maribor 
(DLUM), ki združuje 80–90 likovni-
kov, med njimi tudi nekaj Korošcev. 
Med koroškimi člani ima prav on naj-
daljši staž delovanja v DLUM. Vsako 
leto društvo prireja razstavo, na kateri 
s svojimi najnovejšimi deli sodelujejo 
vsi člani. Na letošnji je Ogrinc nasto-
pil s tremi likovnimi deli iz serije Ver-
tikalne krajine in zunanja komisija 
mu je, v slikarskem delu oz. kategoriji 
»slike«, podelila nagrado. 

»Nagrada DLUM mi pomeni potr-
ditev mojega dela, saj so tudi likovni 
kritiki moje letošnje delo prepoznali 
kot moj presežek. Predstavlja pa tudi 
odgovornost in zavezo, saj prinaša še 
nekaj razstav v ogranizaciji društva,« 
je ob tem povedal nagrajeni slikar iz 

Slovenj Gradca. Tako je v sklopu na-
grade v letu 2019 razstavljal v Italiji, v 
galeriji La Roggia v kraju Pordenone, 
potem še v galeriji DLUM in kultur-
nem centru v Selnici. 

V Pordenonu je razstavil 25 slik 
iz cikla Vertikalne krajine, v galeriji 
DLUM jih je iz tega cikla razstavil še 
več, in sicer čez 40, saj je pokazal še 
najnovejše, ki jih je naslikal po raz-
stavi v Italiji. Podobno je razstavljal 
tudi v Selnici ob Dravi. Dela iz tega 
sklopa je začel slikati že pred mnogi-
mi leti in jih tudi večkrat razstavljal, 
seveda ga še vedno dopolnjuje. Pred 
dvema letoma jih je nekaj pokazal 
tudi na razstavi v Koroški galeriji li-
kovnih umetnosti v Slovenj Gradcu. 

Ime Vertikalne krajine opisu-
je Ogrinčev način slikanja krajine. 
»Običajno za krajine je, da format 
leži, ker tako zajema širši, horizontal-

ni pogled na pokrajino, jaz pa sem za 
svoje delo uporabil, ravno obratno, 
ozke formate 30 x 180 cm. Na njih 
upodabljam izseke iz krajine. Slike 
zato dobijo abstrakten pridih, ker so 
elementi vzeti po drugačni logiki, kot 
to gledamo ljudje. Na tak način opa-
zovalca prisili, da se skoncentrira na 
vertikalen izsek krajine,« je pojasnil 
umetnik in še povedal, da slika veči-
noma krajine okoli domačega kraja, 
prvenstveno z motivi prisotnosti reke 
Drave. V tem sklopu je naslikal tudi 
slike iz drugih krajev, na primer kra-
jine s Krasa in iz Prekmurja. Zanje 
uporablja tehniko akril na platnu. 
Poleg teh slik v svoje razstave vklju-
čuje tudi cikel, poimenovan Sledi, 
narejen v kvadratnih formatih 50 x 

50 cm, ki ga že dolgo časa ustvarja 
vzporedno z Vertikalnimi krajinami 
in jih dopolnjuje. 

Začetki slikarstva Zorana Ogrinca 
so bili usmerjeni predvsem v figurali-
ko, takrat je bil član »slovenske nove 
figuralike« in s temi slikami razsta-
vljal v Sloveniji in tujini. Kasneje se 
je njegovo slikarstvo spremenilo v t. 
i. abstrahirane forme, likovni kritiki 
so ga poimenovali v »asociativno ab-
strakcijo«. Pred nekaj leti se je figura 
spet pojavila nazaj in jo vključuje tudi 
v svoja najnovejša likovna dela. 

Zoran Ogrinc je leta 1980 diplomi-
ral na Pedagoški akademiji v Ljubljani. 
Grafično se je izpopolnjeval pri prof. 
Walterju Domnu na Center de Recerca 
Graphica v Barceloni leta 1987. V Dru-

štvo likovnih umetnikov Slovenije je 
bil sprejet leta 1986. V DLUM je v letih 
2004 in 2006 vodil projekt Povezave – 
Connections, v katerem je sodelovalo 
preko 300 umetnikov iz 27 držav. Za 
svoje slikarsko in grafično delo je do 
leta 2018 prejel 19 nagrad, med dru-
gimi leta 1998 nagrado Umetniškega 
sveta Društva likovnih umetnikov 
Maribor, leta 2016 nagrado Zveze dru-
štev slovenskih likovnih umetnikov 
na Mednarodnem bienalu akvarela v 
Ajdovščini. Aktivno razstavlja od leta 
1984. Vodi skupino Likra, v kateri pod 
njegovim mentorstvom svoje slikar-
ske talente razvijajo starejši ljudje. Je 
tudi predsednik Kulturnega društva 
Jožeta Tisnikarja Mislinja. Poleg tega, 
da likovno vzgojo uči v osnovni šoli in 
sodeluje na raznih likovnih kolonijah 
doma in po svetu, vsako leto sodelu-
je ali samostojno razstavlja na okrog 
10 do 12 razstavah, do zdaj jih je bilo 
doma in v tujini že več kot 70 samostoj-
nih in več kot 250 skupinskih. 

Ajda Prislan 
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Komisijo prepričale Vertikalne krajine
Zoran Ogrinc, nagrajenec DLUM 

Zoran Ogrinc v svojem ateljeju v Starem trgu 
(foto Ajda Prislan) 

V dvorani Kulturnega doma Stari 
trg so se 12. decembra predstavili 

mladi pevci, inštrumentalisti in bale-
tniki Glasbene šole (GŠ) Slovenj Gra-
dec. Na tradicionalnem božično-no-
voletnem koncertu so nastopili: mali 
kitarski orkester (mentor Aleksandar 
Đukanović), godalni orkester (diri-
gentka Kristina Fale) s solistko Živo 
Garbus – flavta, harmonikarski or-
kester (dirigent Andrej Švab), pihalni 
in simfonični orkester (dirigent Miha 
Šrimpf), Big band (dirigent Mitja Re-
pnik), baletni oddelek (mentor Marin 
Gabriel Constantin), predšolska glas-
bena vzgoja (mentorica Vlasta Šmon) 
ter glasbena pripravnica, orffova sku-
pina in vokalna skupina (mentorica 
Vanja Mori). Program je povezovala 
Špela Šavc.

Nastopajoči so navdušili polno dvo-
rano, ki je bila tokrat premajhna za 
vse obiskovalce. Ravnatelj GŠ Slovenj 
Gradec Aleksandar Đukanović je ob 
tej priložnosti povedal, da imajo mladi 
glasbeniki odlične pogoje za pouk in 
vaje. V glasbeni šoli pa si že dolgo želi-
jo svojo koncertno dvorano, ki bo pri-

merna za nastope učencev in koncerte 
svetovno znanih poustvarjalcev, katere 
so že gostili na šoli (Miloš Janjić – ki-
tara, Goran Krivokapić – kitara, Rita 
Kinka – klavir, Nikola Pajanović – vi-
olina, Alexander Gadjijev – klavir, Ar-
sen Dalibaltayan – klavir, Nejc Kuhar 
– kitara, Moeko Sugiura – violina idr.), 
žal pa je bilo zaradi premajhne dvorane 
omejeno število sedežev. 

Ravnatelj in učitelji želijo s posluša-
njem in izvedbo kvalitetnih koncertov 
dvigovati nivo kulture v kraju. S tem 
izpolnjujejo naloge in cilje 2. člena Za-
kona o glasbenih šolah: odkrivanje in 
razvijanje glasbene in plesne nadarje-
nosti; sooblikovanje osebnosti in načr-
tno izboljševanje glasbene izobraženo-
sti prebivalstva; doseganje ustreznega 
znanja za nadaljnje glasbeno in plesno 
izobraževanje; omogočanje umetni-
škega doživljanja in izražanja; omo-
gočanje osebnostnega razvoja učencev 
v skladu z njihovimi sposobnostmi in 
zakonitostmi razvoja; vzgajanje za ob-
čekulturne in civilizacijske vrednote, 
ki izvirajo iz evropske tradicije; vzga-
janje za medsebojno strpnost, spo-
štovanje drugačnosti in sodelovanje z 

drugimi; skrb za prenos nacionalne in 
občečloveške dediščine in razvijanje 

nacionalne zavesti; vzgajanje za multi-
kulturno družbo, hkrati pa razvijanje 

in ohranjanje lastne kulturne in narav-
ne dediščine. (MN)

Božični koncert
Glasbena šola Slovenj Gradec

(foto Nace Zavrl)

V organizaciji Društva likovnih umetnikov Maribor je Zoran Ogrinc kot del nagrade DLUM razstavljal tudi v kulturnem centru 
v Selnici ob Dravi. 
(foto arhiv Z. Ogrinca)

(foto Nace Zavrl)

(foto Nace Zavrl)



Dijaki programov go-
stinstva in kuharstva 

Srednje šole Slovenj Gradec in Muta 
so na 66. Gostinsko turističnem 
zboru, na tekmovanju v kategori-
ji MagicBox, pripravili zmagovit 
krožnik in postali državni prvaki 
v pripravi jedi. Prireditev združuje 
zaposlene v gostinstvu in turizmu, 
pa tudi mlajše, ki se še šolajo, in jim 
omogoča prikaz lastnega strokov-
nega znanja ter predvsem izmenja-
vo praks in izkušenj. 

Eno največjih kuharskih tekmovanj v 
Sloveniji, in sicer v sklopu 66. Gostin-
sko turističnega zbora, je potekalo v 
hotelu Union v Ljubljani. Ekipo Sre-

dnje šole Slovenj Gradec in Muta so 
sestavljali Amadej Potočnik, Klemen 
Kolar in Grega Vavkan, njihova men-
torica je Suzana Planšak, somentorica 
je Bernarda Klančnik. Dijaki so pred 
tekmovanjem preizkusili različne 
kombinacije jedi, urili strežbo in spo-
znavali čuda sveta. Na tekmovanju pa 
je trojica v 60 minutah pripravila kar 
devet čarobnih jedi, poskrbela za ma-
mljiv izgled krožnika ter s tem prepri-
čala strogo komisijo, da jim je podelila 
najvišje število točk. 

Po besedah enega od članov koro-
ške tekmovalne ekipe Grega Vavkana 
je MagicBox tekmovanje, kjer komi-
sija pripravi škatle s sestavinami, ki 
so za vsako ekipo presenečenje. Kaj 

so dobili, vidijo šele tik pred začet-
kom kuhanja in iz tega morajo sku-
hati najboljšo jed.

»S kuhanjem sem se srečal že kot 
otrok. Moja prva mentorica je bila 
babica, ki me je navdušila nad tem. V 
kuhinji se počutim ustvarjalnega in 
se vedno želim nekaj novega nauči-
ti, lahko bi tudi rekli, da je kuhinja 
moj drugi dom,« je povedal Grega 
Vaukan, pravšnji za tovrstno, GTZ 
tekmovanje, eno najzahtevnejših go-
stinskih tekmovanj v naši državi. 

»Za našo šolo letošnja zlata meda-
lja pomeni ogromno, saj jih imamo 
sedaj že 7. Leta 2017 sem naši šoli 
prinesel srebrno medaljo, lani in le-
tos pa smo dodali še tisto piko na i z 
zlatim sijajem. To je še en dokaz, da 
naša šola dela dobro,« je zadovoljen 
mladi kuhar. 

Ko so fantje izvlekli škatlo z živi-
li, so ugotovili, da so dobili piščančji 
file, široke rezance, hokaido bučo in 
brokoli. V 10 minutah so morali na-
pisati recepturo, ki so si jo kar hkrati 
zamislili. »Potem imamo 40 minut, 
da tisto jed skuhamo. Mi smo pripra-
vili piščančjo rulado z mlado špina-
čo, široke rezance v smetanovi omaki 
z orehi, flambirano rdečo peso, bučni 
pire, kuhano hruško v teranu, soti-
ran brokoli s slanino, penasto omako 
z jabolčnim sokom, čatni (chutney) 
omako in pa vinsko omako s cime-
tom. Ekipo smo sestavljali jaz, Ama-
dej Potočnik in Klemen Kolar. Vsako 
leto si pred začetkom treningov raz-
delimo vloge. Jaz sem že tretje leto na 
prilogah, ker lahko tam dopolnjuješ 
okuse in si lahko zelo inovativen. 
Amadej je bil na mesu, Klemen pa 
je pisal recepturo. Najbolj smo bili 

pozorni, da smo se držali HACCAP 
pravil – da smo ločevali odpadke, 
uporabljali prave deske, da je bila 
obdelava živil ustrezna, da je bil re-
cept napisan po normativih, da so 
bila vsa živila toplotno obdelana …« 
se navdušeno spominja Grega, pre-
pričan, da je kuhanje nekakšna vr-
sta umetnosti, kjer pridejo do izraza 
tudi improvizacija, domišljija, lastna 
inovativnost. Seveda, če rad kuhaš in 
imaš željo po uspehu, kar trije mladi 
zmagovalni kuharji nedvomno ima-
jo. Omejeval jih le čas, kajti na tek-
movanju ne moreš, pravi Grega, po-
kazati vseh kuharskih tehnik v tako 
kratkem času. 

In kaj, meni, jim je prineslo tako 
lep uspeh? »Na prvo mesto bi posta-
vil ekipo. Sestavljali smo jo trije naj-
boljši prijatelji, ki se poznamo že iz 

osnovne šole. Na drugem mestu pa 
je naše znanje z našimi izkušnjami 
in iznajdljivostjo, kar smo iz leta v 
leto nadgrajevali. S treningi smo 
pridobili na hitrosti in okusih. Bili 
smo tako natrenirani, da ko smo 
odprli škatlo, smo takoj vedeli, kaj 
bomo kuhali in kako bo krožnik na 
koncu izgledal.«

Med strokovno komisijo na tek-
movanju so bili tudi lanska mentori-
ca letošnje tekmovalne ekipe Bernar-
da Klančnik, kuharski mojster, chef 
Simon Bertoncelj in Tomaž Vozelj. 
Med znanimi, kot pravi Grega, je bilo 
v Unionu srečati tudi Almo Rekič, 
bivšo članico komisije MasterChef. 
In pripomni: »Vsi dobri kuharji so 
meni za vzor. Največji vzornik pa mi 
je škotski kuharski mojster, chef Gor-
don Ramsay.« (AP) 
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Korošci državni kuharski prvaki 

V novem velnesu v Hiši Ančka se na 
100 m² razprostirajo profesional-

ni masažni bazen s številnimi vodni-
mi režami, ki omogočajo specialne 
masaže za sprostitev, ogrevana vodna 
postelja za počitek, kjer se uporabnik 
umiri, finska savna in infrardeča sav-
na. Pridobitev sodi k butičnemu hote-
lu Hiša Ančka, edinemu 4-zvezdične-
mu hotelu v Slovenj Gradcu. 

Hiša Ančka na Celjski cesti v Slovenj 
Gradcu je 6. decembra praznovala 2. 
obletnico delovanja, tako so v veseli 
december vstopili z glasbeno-plesno 
prireditvijo, ki so jo popestrili z mo-
dno revijo modne ustvarjalke Jelke 
Cesar. Svojemu namenu pa so predali 
tudi novo prestižno pridobitev, velnes.

Že v začetku projekta Hiša Ančka 
so načrtovali tri faze prenove opu-
ščenega gostinskega objekta, prvi dve 
sta vsebovali izgradnjo restavracije in 
preselitev picerije Fantom na zimski 
vrt gostinskega lokala, hkrati še ure-
ditev petih butičnih sob, zadnja faza, 
ki pomeni zaključek gradnje, pa je 
odprtje novega prostora za sprosti-
tev in razvajanje, sodobnega velnesa. 
»Naš slogan je užitek in počitek. Tudi 
z novim velnesom želi Hiša Ančka 
ponuditi domačim in tujim gostom 
sprostitev na malo višjem nivoju, a 
še vedno cenovno dosegljivo, in sicer 
za hotelske goste, enodnevne izletni-
ke in seveda vse domačine, ki se radi 
razvajajo,« pojasnjuje Peter Uranc, 
direktor podjetja Ipsima, I.P., ki ima 
v upravljanju Hišo Ančka, ukvarja 
pa se z gostinstvom in kot invalidsko 
podjetje tudi s čiščenjem raznih no-
tranjih prostorov. Podjetje od skupno 
33 zaposlenih zaposluje 17 oseb s sta-
tusom invalida. 

Na Koroškem sta samo dva hotela s 
4 zvezdicami in eden od njih je butič-
ni hotel Hiša Ančka, zaenkrat s petimi 

butičnimi sobami. »Ker nimamo veli-
ko sob, se gostom lažje posvetimo na 
bolj osebnem nivoju, zato imamo na 
bookingu oceno 9,7, kar je najboljše 
med vsemi hoteli na Koroškem. Naša 
prednost je ravno ta, da smo majhni, 
zato je naš pristop bolj oseben,« še 
pove direktor podjetja Uranc in doda, 
da so z obiskom zadovoljni in da je 
zelo veliko tujih gostov. Do sedaj so pri 
njih nočili večinoma poslovneži, tako 
je med tednom dobra zasedenost sob, 
ob koncih tedna pa je malo slabše. V 
času zimske sezone nudijo smučarske 
pakete, svojim gostom pa bodi nudili 
tudi pakete razvajanja z zaokroženo 
ponudbo: sobe, hrana in velnes. 

V restavraciji Ančka, naslednici 
nekdanje, legendarne furmanske go-
stilne ob robu mesta, Ančke, posebno 
pozornost posvečajo pripravi oz. pro-
cesu priprave hrane. Prvi del kulinari-
ke so ,fantomske pice', pri katerih zelo 
veliko pozornost posvečajo sestavi-
nam. Te pice bodo še naprej razvijali 
v napolitansko smer, ki je trenutno 
največji svetovni trend. 

Ena od zanimivosti v restavraciji 
je tudi telečja krača, fina domača jed, 
primerna za tujce, ker diši po Sloveniji 
in po njenem zaužitju je lahko vsakdo 
zadovoljen. Kuhar, ki jo pripravi, v re-
stavraciji naredi šov, ker jo reže pred 
gostom, se hkrati pogovarja z gosti, 
jim razloži postopek priprave. Pred 
tem jo peče celo noč na 80˚C, potem jo 
še dodatno zapeče. Gost ima po pogo-
voru s kuharjem drugačen odnos do 
te hrane. »Ko kračo kuhar prinese iz 
kuhinje pred gosta, pripravljeno ima 
že prilogo, kračo razreže in jo ponudi 
vsakemu gostu posebej, je to zelo im-
presivno. To postaja naša posebnost. 
Pečena telečja krača je slovenska jed iz 
slovenskega mesa, ki jo vsak razume. 
Tujcem je všeč, ker ne želijo tujih jedi, 
pač pa pogosto nekaj domačega,« še 
pojasnjuje Peter Uranc.

V Hiši Ančka bi se radi še bolj po-
svetili tudi poslovnim gostom s po-
slovnimi kosili. 

Lepo prenovljena, več kot 218 let 
stara stavba na območju zunanjega 

roba srednjeveškega mestnega obzid-
ja je zadnja hiša, ki spada v staro me-
stno jedro, zato je podjetje Ipsima pri 
prenovi moralo upoštevati navodila 
Zavoda za varstvo kulturne dediščine 
Slovenije. Sodelujejo z dogodki pod 
sloganom Gremo v mesto. Picerijo in 
kafič Fantom so preselili v Hišo Anč-
ka, ker bodo hišo na Glavnem trgu 41 
prenovili in v njej razvili gostinsko 
ponudbo s šestimi dodatnimi butični-
mi nadstandardnimi sobami za goste. 

O oživitvi mestnega jedra je Pe-
ter Uranc povedal: »Že od gospoda 
Komljanca (nekdanjega župana, op. 
p.) naprej poslušam o načrtovani 
garažni hiši, ki je še zmeraj ni in jo 
zelo pogrešamo. Opažam pa, da so 
zlata vredni tuji gostje in Slovenci od 
drugod, ki pridejo za več kot 1 dan, 
turist je res zlata vreden! Prednost 
dejavnosti v mestnem jedru je ta, da 
imaš vedno goste, tudi takšne, ki prej 
ali slej naletijo nate, če se sprehajajo, 
četudi te od prej ne poznajo. Problem 
pa je parkiranje vozil, ker je parkirišč 
vedno premalo.« 

Ajda Prislan 

Ponudbo zaokrožili z novim velnesom

Vsaka izkušnja je stopnička 
više k profesionalni kuhinji

Med kuhanjem na tekmovanju v Ljubljani 

Zlati mladi kuharski mojstri 

2. obletnica Hiše Ančka 



31. TOREK
2200 Glavni trg, Slovenj Gradec

torek, 31. december ob 22. uri–sreda, 1. januar ob 3. uri
SILVESTROVANJE NA PROSTEM S SKUPINO DWAJG
Silvestrovanje na prostem s skupino DWAJG na prireditvenem odru na 
Glavnem trgu 31. 12. od 22. ure dalje! Vabljeni, vstopnine ni.
SPOTUR Slovenj Gradec  

1. SREDA
/

2. ČETRTEK
/

3. PETEK
1730 Kulturni dom Slovenj Gradec, Francetova cesta 5, Slovenj Gradec

VOJNA ZVEZD: VZPON SKYWALKERJA
Star Wars: The Rise of Skywalker, akcijski ZF spektakel, ZDA (2019), 155 mi-
nut, 2i film. Režija: J. J. Abrams; scenarij: J. J. Abrams, Chris Terrio, George 
Lucas, Colin Trevorrow, Derek Connolly; igrajo: Kelly Marie Tran, Domhnall 
Gleeson, Adam Driver, Keri Russell, Joonas Suotamo. Ultimativni finale Sky-
walkerjeve sage in zadnji del trilogije, ki sledi filmoma Sila se prebuja (2015) 
in Poslednji Jedi (2017), zgodba pa je postavljena leto dni po dogodkih, ki 
so se zgodili v slednjem.
M Kulturni dom Slovenj Gradec I

1800 Čarnica, Slovenj Gradec
VAIDYA DR. ADWAIT TRIPATHI
Iz Indije prihaja Vaidya dr. Adwait Tripathi iz vrhunske družine tradicionalnih 
ajurvedskih zdravnikov. S seboj prinesite beležke in pisala, da si boste lahko 
zapisali veliko pomembnih napotkov in receptov, ki jih bo podelil z vami. 
Za slovenski prevod bo poskrbljeno. Po predhodnem dogovoru vam bo na 
voljo tudi za osebna svetovanja.
M Čarnica

2000 Kulturni dom Slovenj Gradec, Francetova cesta 5, Slovenj Gradec
ZAMERA
The Grudge, grozljivka, ZDA (2019), 94 minut. Režija: Nicolas Pesce; igra-
jo: Andrea Riseborough, Demián Bichir, John Cho, Betty Gilpin, Lin Shaye. 
To zimo bo v produkciji Sama Raimija kinodvorane prevzela Zamera, nova 
priredba kultne japonske grozljivke Ju-On: The Grudge, ki je doživela svojo 
prvo ameriško različico leta 2004 s Saro Michelle Gellar v glavni vlogi. Kot 
že v prejšnjih filmih se zgodba tudi tokrat vrti okoli skrivnosti zaklete hiše, 
ki znotraj svojih zidov skriva strašno smrt in grozo, ki uniči življenje vseh, 
ki prestopijo prag. Kdor vstopi v zakleto hišo umre, znori ali pade v stanje 
katatonije. Tisti, ki jih okuži smrtonosno prekletstvo, umrejo, nato pa se rodi 
novo prekletstvo, ki se kot virus prenese na vsakogar, ki vstopi v hišo.
M Kulturni dom Slovenj Gradec  I

4. SOBOTA
1600 Kulturni dom Slovenj Gradec, Francetova cesta 5, Slovenj Gradec

PAT IN MAT: ZIMSKE RADOSTI (ZA OTROKE 3+)
Pat a Mat: Zimní radovánky/Pat&Mat: Winter fun, animirana družinska ko-
medija, Češka (2018), 73 minut. Režija in scenarij: Marek Beneš. Pat in Mat 
bosta prvič uživala v zimi. Le kako bosta okrasila svojo božično hišo, kakšna 
darila bosta našla pod božičnim drevesom? Sploh imata enako drevo kot 
mi ali bosta naredila prav posebnega? Po zabavi na snegu bi bila vroča sav-
na popolna, zato ju Pat in Mat zlahka zgradita. Pa bo res vse tako, kot si 
želita? In kako bosta praznovala konec leta? Zima bo dolga, božič in novo 
leto pa bosta pričakala s čudovitim ognjemetom. Tokrat ju res ne more nič 
ustaviti?!
M Kulturni dom Slovenj Gradec I

1800 Kulturni dom Slovenj Gradec, Francetova cesta 5, Slovenj Gradec
JUMANJI: NASLEDNJA STOPNJA
Jumanji: The Next Level, akcijska komična pustolovščina, ZDA (2019), 114 
minut, Con film. Režija: Jake Kasdan; igrajo: Dwayne Johnson, Awkwafina, 
Karen Gillan, Ashley Scott, Jack Black, Kevin Hart. Kar nekaj časa je minilo, 
odkar so Spencer, Fridge, Bethany in Martha zaigrali davno pozabljeno igro 
Jumanji. Ko se eden od njih ponovno znajde v igri, preostali odidejo za 
njim, da bi ga rešili. Ko se naši junaki spustijo v Jumanji, da bi rešili prijatelja, 
odkrijejo, da nič ni tako, kot so pričakovali. Igra se je spremenila, kot se je 
tudi ekipa, ki se je ponovno znašla v njej. Avatarji so drugačni, vpleteni so 
novi liki, igra sama pa je še težja in nevarnejša kot prej. 
M Kulturni dom Slovenj Gradec I

2000 Kulturni dom Slovenj Gradec, Francetova cesta 5, Slovenj Gradec
CATS
Cats, domišljijski glasbeni spektakel, Velika Britanija/ZDA (2019), Karantani-
ja. Režija: Tom Hooper; scenarij: Tom Hooper, Lee Hall; igrajo: James Corden, 
Dame Judi Dench, Jason Derulo, Idris Elba, Jennifer Hudson, Ian McKellen, 
Taylor Swift, Rebel Wilson, Francesca Hayward. Mačke, ki se zbirajo na sme-
tišču ob polni luni, se morajo v eni noči odločiti, katera bo tista izbrana, ki 
bo odšla v »mačja nebesa« in se vrnila nazaj v novo življenje. Gre za film-
sko adaptacijo priljubljenega muzikala Andrewa Lloyda Webbra Mačke in 
pesmi iz zbirke Mačke T. S. Eliota. Režiral jo je z oskarjem nagrajeni režiser 
Tom Hooper (Kraljevi govor, Nesrečniki, Dansko dekle), ki je člane igralske 
zasedbe preobrazil z osupljivo novo tehnologijo.
M Kulturni dom Slovenj Gradec I

5. NEDELJA
1000 Kulturni dom Slovenj Gradec, Francetova cesta 5, Slovenj Gradec

KINO MATINEJA: PLAYMOBIL FILM (SINHRO., 4+)
Playmobil: The Movie, animirana pustolovščina, Francija/Nemčija (2019), 
99 minut, Karantanija. Ko Marlin mlajši brat Charlie nepričakovano izgine v 
čarobno, animirano vesolje Playmobil, se nepripravljena Marla odpravi na 
pot, da bi ga pripeljala nazaj domov. Medtem ko se odpravlja na fantastič-
no potovanje po osupljivih novih svetovih, se Marla pridruži novim juna-
škim prijateljem – vozniku živil Delu, drznemu in karizmatičnemu tajnemu 
agentu Rexu Dasherju, ljubečemu robotu in ekstravagantni pravljični vili in 
še drugim junakom, ki ji razkrijejo nove svetove … Marla in Charlie med 
neverjetno pustolovščino ugotovita, da ne glede na to, kako se življenje 
odvija, lahko dosežeš vse, le če verjameš vase.
M Kulturni dom Slovenj Gradec I

1000 Elizabetin dom, Glavni trg 5, Slovenj Gradec
SEMINAR ZA ZAKONCE IN PARE
Letni seminar za zakonce in pare. Letošnja gosta dr. Sara Jerebic in dr. Drago 
Jerebic, zakonska in družinska terapevta, bosta spregovorila o tem, kje se 
skriva resnično zadovoljstvo, po katerem vsi hrepenimo. Prijave se zbirajo 
do 2. 1. 2020 na prijave@pastir.si (prosimo, sporočite število in starost otrok 
zaradi organizacije animacije).
pastir.si
M Več informacij na pisarna@pastir.si.

1700 Kulturni dom Slovenj Gradec, Francetova cesta 5, Slovenj Gradec
PAT IN MAT: ZIMSKE RADOSTI (ZA OTROKE 3+)
Pat a Mat: Zimní radovánky/Pat&Mat: Winter fun, animirana družinska ko-
medija, Češka (2018), 73 minut    
M Kulturni dom Slovenj Gradec I

1900 Kulturni dom Slovenj Gradec, Francetova cesta 5, Slovenj Gradec
CATS
Cats, domišljijski glasbeni spektakel, Velika Britanija/ZDA (2019) 
M Kulturni dom Slovenj Gradec I

6. PONEDELJEK
900 VGC Andeški hram Slovenj Gradec, Glavni trg 28a, Slovenj Gradec

TRŽNICA RECEPTOV: KAJ BOŠ PA TI DANES KUHAL/-A?
Pripravili bomo recept in pokušino zdrave jedi, ki po prazničnem izobilju 
še kako tekne. Vabimo vas, da tudi vi prinesete svoje recepte, da jih lahko 
izmenjamo. Delavnico vodi Sabina Zorjan.
M MOCIS, Center za izobraževanje odraslih 

1300 VGC Andeški hram Slovenj Gradec, Glavni trg 28a, Slovenj Gradec
HABLAMOS ESPAÑOL – SPOZNAVANJE ŠPANSKEGA 
JEZIKA IN KULTURE
Delavnico vodita Sabina Zorjan in Mojca Šipek.
M MOCIS, Center za izobraževanje odraslih 

1500 VGC Andeški hram Slovenj Gradec, Glavni trg 28a, Slovenj Gradec
NORDIJSKA HOJA
Vadbo vodi Danica Repas, dipl. med. s., specialistka klinične dietetike.
M Zdravstveni dom Slovenj Gradec 

1530 VGC Andeški hram Slovenj Gradec, Glavni trg 28a, Slovenj Gradec
ČAJANKA Z MARTINO – KOMUNIKACIJSKA DELAVNICA
Komuniciranje je sporazumevanje med govornikom in poslušalcem. Če 
ima vaša komunikacija kakršne koli šume, ovire ali prepreke, vas vabimo, 
da se udeležite čajanke z Martino, na kateri si boste pridobili vsa potrebna 
orodja za boljšo komunikacijo. Tokratna tema bo: doživljanje praznikov. De-
lavnico vodi Martina Razdevšek.
M MOCIS, Center za izobraževanje odraslih 

1800 Čarnica, Slovenj Gradec
MEDITACIJA
Ker smo v energijsko in duhovno izjemno močnem obdobju, s katerim kre-
iramo leto 2020, vabljeni na vodeno meditacijo Počistimo preteklost in na-
redimo prostor novemu. Med meditacijo se bodo stopile blokade, odstirale 
pa nove ideje za nove poti. Vsak udeleženec bo dobil tudi sporočilo angel-
skih peres, ki vam bo v pomoč pri dilemah. Meditacijo vodi Bojana Vranjek.
M Čarnica

1900 Kulturni dom Slovenj Gradec, Francetova cesta 5, Slovenj Gradec
ZAMERA
The Grudge, grozljivka, ZDA (2019), 94 minut 
M Kulturni dom Slovenj Gradec I

7. TOREK
900 VGC Andeški hram Slovenj Gradec, Glavni trg 28a, Slovenj Gradec

JEZIKOVNA KLEPETALNICA: ANGLEŠČINA
Klepetalnico vodi Sabina Zorjan.
M MOCIS, Center za izobraževanje odraslih 

1400 Kulturni dom Slovenj Gradec, Francetova cesta 5, Slovenj Gradec
ŠOLSKI FILMSKI ABONMA IN IZVEN: PARAZIT
Gisaengchung, komična drama, Južna Koreja (2019), 132 minut. Režija: 
Bong Joon Ho; scenarij: Han Jin Won, Bong Joon Ho; igrajo: Song Kang Ho, 
Lee Sun Kyun, Cho Yeo Jeong, Choi Woo Shik, Park So Dam, Lee Jung Eun, 
Chang Hyae Jin. Film, ki ga režiser označuje za »komedijo brez klovnov, 
tragedijo brez negativcev«, je čudovito nepredvidljiva družinska tragiko-
medija o neizogibnem konfliktu med tistimi, ki imajo, in tistimi, ki nimajo. 
Dobitnik zlate palme na zadnjem festivalu v Cannesu in kritiški favorit leta.
M Kulturni dom Slovenj Gradec I

1630 Knjižnica Ksaverja Meška Mislinja, Šentlenart 27, 2382 Mislinja
MOLJČKOVA JOGA PRAVLJICA S SAŠO
M Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec  

1700 Kulturni dom Slovenj Gradec, Francetova cesta 5, Slovenj Gradec
ŠOLSKI FILMSKI ABONMA IN IZVEN: PARAZIT
Gisaengchung, komična drama, Južna Koreja (2019), 132 minut 
M Kulturni dom Slovenj Gradec  I

1800 Koroška galerija likovnih umetnosti, Glavni trg 24, Slovenj Gradec
LJUBEZENSKE IZBIRE – PREDAVANJE 
PROF. DR. RENATE SALECL
Mestna občina Slovenj Gradec vas vabi k udeležbi na predavanju častne 
občanke prof. dr. Renate Salecl, ki bo v torek, 7. januarja 2020, ob 18. uri, v 
Koroški galeriji likovnih umetnosti.
Potrošniška družba. Narcistična kultura. Preobilje izbire. Domnevna svobo-
da. Hromeča tesnoba. Vse to vpliva na ljubezenske izbire. Ob tem se danes 
pojavljajo še občutki manjvrednosti in neustreznosti ter izumiranje starih 
pravil. Rezultat je naša izgubljenost in hlastanje po idealu. O samotnem 
dejanju odločanja in o oblikah ter posledicah ljubezenskih izbir nam bo 
spregovorila filozofinja in sociologinja prof. dr. Renata Salecl.
M Mestna občina Slovenj Gradec  

1930 Kulturni dom Slovenj Gradec, Francetova cesta 5, Slovenj Gradec
ART KINO TOREK: ZGODBE IZ KOSTANJEVIH GOZDOV
Stories from the Chestnut Woods, drama, Slovenija (2019), 82 minut. Re-
žija: Gregor Božič; scenarij: Gregor Božič, Marina Gumzi; igrajo: Massimo 
De Francovich, Ivana Roščić, Giusi Merli, Tomi Janežič, Anita Kravos, Nataša 
Keser, Janez Škof, Ivo Barišič, Igor Kovač, Janja Majzelj, Marko Brecelj, Matija 
Solce, Renzo Gariup. Sredi kostanjevih gozdov na jugoslovansko-italijanski 
meji živi skopuški mizar in bolestno prešteva svoje novce. Na drugi strani 
reke se zadnja kostanjarka Marta pripravlja, da bo za vedno zapustila ne-
srečne doline in našla novo, boljše življenje onkraj oceana. Sanjska parabola 
o »življenju in smrti v pozabljenih, zapuščenih krajih«. Celovečerni prvenec 
mladega slovenskega režiserja je z 22. festivala slovenskega filma odnesel 
rekordnih enajst vesen, med njimi kipca za najboljši celovečerec in najbolj-
šo režijo ter nagrado občinstva.
M Kulturni dom Slovenj Gradec I

8. SREDA
1000 VGC Andeški hram Slovenj Gradec, Glavni trg 28a, Slovenj Gradec

NORDIJSKA HOJA
Vadbo vodi Danica Repas, dipl. med. s., specialistka klinične dietetike.
M Zdravstveni dom Slovenj Gradec  

1700 Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec, Ronkova 4, Slovenj Gradec
MOLJČKOVA JOGA PRAVLJICA S SAŠO
M Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec  

1730 Elizabetin dom, Glavni trg 5, 2380 Slovenj Gradec
ALFA
M Pastir.si   

9. ČETRTEK
900 VGC Andeški hram Slovenj Gradec, Glavni trg 28a, Slovenj Gradec

JEZIKOVNA KLEPETALNICA: NEMŠČINA
Klepetalnico vodi Sabina Zorjan.
M MOCIS, Center za izobraževanje odraslih  

1500 VGC Andeški hram Slovenj Gradec, Glavni trg 28a, Slovenj Gradec
GLASBA IN PETJE V ZBORU ZA STAREJŠE
Delavnico vodi Rina Repnik.
M MOCIS, Center za izobraževanje odraslih  

1530 Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec, Ronkova 4, Slovenj Gradec
ZDRAVILNA ENERGIJA DREVES
Delavnica z Marinko Lampreht.
M Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec v sodelovanju z Ma-
rinko Lampreht 

1700 Knjižnica Pameče-Troblje, Pameče 134, 2380 Slovenj Gradec
MOLJČKOVA URICA S SAŠO
M Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec 

1700 Knjižnica Podgorje, Podgorje 172, 2381 Podgorje pri Slovenj Gradcu
MOLJČKOVA URICA Z ALENKO
M Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec  

1900 Kulturni dom Slovenj Gradec, Francetova cesta 5, Slovenj Gradec
KINO PREMIERA: 1917
1917, vojna drama, ZDA/VB (2019), 110 minut. Režija: Sam Mendes; sce-
narij: Sam Mendes, Krysty Wilson-Cairns; igrajo: Andrew Scott, Benedict 
Cumberbatch, Dean-Charles Chapman, Richard Madden, Mark Strong, Co-
lin Firth. Na filmska platna prihaja nov film s tematiko prve svetovne vojne. 
Svojo edinstveno vizijo velike vojne je režiral z oskarjem nagrajeni režiser 
Sam Mendes. V filmu 1917 morata dva britanska vojaka, Blake in Schofie-
ld, prečkati ozemlje nasprotnikov in dostaviti sporočilo, ki bi lahko ustavilo 
smrtonosni napad.
M Kulturni dom Slovenj Gradec  I

10. PETEK
900 Zdravstveni dom Slovenj Gradec, Partizanska pot 16, Slovenj Gradec

TELESNA VADBA ZA STAREJŠE
Vadbo vodi Nuša Blažun, dipl. fizioterapevtka.
M Zdravstveni dom Slovenj Gradec  

1000 VGC Andeški hram Slovenj Gradec, Glavni trg 28a, Slovenj Gradec
SLIKARSKA DELAVNICA
Zaželene so prijave na 08 205 12 64. Delavnico vodi g. Jože Kremžar.
M MOCIS, Center za izobraževanje odraslih  

1800 Kulturni dom Slovenj Gradec, Francetova cesta 5, Slovenj Gradec
1917
1917, vojna drama, ZDA/VB (2019), 110 minut 
M Kulturni dom Slovenj Gradec  I

CENIK KINO VSTOPNIC, KULTURNI DOM SLOVENJ GRADEC

REDNA CENA 4 EUR

NEDELJSKE MATINEJE 3,50 EUR

3D PROJEKCIJE 5 EUR

DNEVNI SPORED

DECEMBER

SGlasnik, januar 2020 I

Program prireditev 
januar 2020

Slovenj Gradec / Koroška 

N A P O V EDNIK

4. 5. 2019 OB 10.30
LUTKOVNI ABONMA IN IZVEN

LUTKOVNO GLEDALIŠČE VELENJE:
MEDVEDEK IN ZLATOLASKA

7. 5. 2019 OB 14.00 IN 17.00
ŠOLSKI FILMSKI ABONMA IN IZVEN

O LJUDEH IN VASEH

14. 5. 2019 OB 10.00
KINO OB WOLFOVI KAVI IN IZVEN

O LJUDEH IN VASEH

14. 5. 2019 OB 12.00
OTVORITEV FOTOGRAFSKE RAZSTAVE

U3ŽO: ČAROBNA POKRAJINA

20. 5. 2019 OB 19.30
ABONMA KINO KLUB IN IZVEN

PUTINOVE PRIČE

23. 5. 2019 OB 17.00
ABONMA OPERA BALET MARIBOR

FAUST
Samo za imetnike abonmaja Opera balet

Liffe po Liffu,
izbor filmov s 30. Ljubljanskega 

filmskega festivala:

ponedeljek, 27. 1., ob 19.00: 
Nevidno življenje Evridike

 torek, 28. 1., ob 19.00:
 Zgodbe iz kostanjevih gozdov

sreda, 29. 1., ob 19.00:
 Judy

četrtek, 30. 1., ob 19.00: 
Medtem ko vas ni bilo
petek, 31. 1., ob 19.00: 

Parazit

Cena vstopnice za posamezni film je 3,50 €. Cena vstopnice za vseh 5 projekcij je 14



2000 Kulturni dom Slovenj Gradec, Francetova cesta 5, Slovenj Gradec
ZAMERA
The Grudge, grozljivka, ZDA (2019), 94 minut 
M Kulturni dom Slovenj Gradec I

11. SOBOTA
1000 Koroška galerija likovnih umetnosti, Glavni trg 24, Slovenj Gradec

BERNEKERJEVE USTVARJALNICE – ČRKE
Ogledali si bomo razstavo umetnika Pina Poggija, na kateri so razstavljene tudi 
skulpture in modeli, ki predstavljajo črke. Črke bodo izhodišče našega ustvar-
janja. Bernekerjeve ustvarjalnice so namenjene otrokom od 4. leta do konca 
osnovne šole. Cena: 1,5 EUR. Prijave: nina.popic@glu-sg.si/02 620 36 58.
M Koroška galerija likovnih umetnosti I

1030 Kulturni dom Slovenj Gradec, Francetova cesta 5, Slovenj Gradec
LUTKOVNI ABONMA IN IZVEN: PALČICA, LUTKOVNO 
GLEDALIŠČE VELENJE
Režija in scenarij po motivih istoimenske pravljice H. C. Andersena: Alice 
Čop; igrata: Noemi Čop in Ana Rotovnik. Po uspešnih predstavah Princeska 
na zrnu graha in Svinjski pastir so se v Lutkovnem gledališču Velenje lotili 
priredbe še ene čudovite pravljice Hansa Christiana Andersena, tokrat Pal-
čice. Palčica ni navadna deklica – rojena je iz čarobnega cveta in manjša 
kot palec. Zato njeno mamico skrbi, da je prekrhka in ji raje ne dovoli ven. 
A radovedna Palčica čisto preveč hrepeni po tem, da bi spoznala čudovit 
zunanji svet in se nekega dne izmuzne na vrt. Predstava je za lutkovni abo-
nma in izven. Cena vstopnice za izven je 5 €. Predstava traja 40 minut in je 
primerna za otroke 3+.
M Kulturni dom Slovenj Gradec I

1600 Kulturni dom Slovenj Gradec, Francetova cesta 5, Slovenj Gradec
VOHUNI POD KRINKO (SINHRONIZIRANO, ZA OTROKE 4+)
Spies in Disguise, animirana komična pustolovščina, ZDA (2019), 101 mi-
nuta. Najboljši vohunski par bo kmalu zavzel velika platna in prevzel ter 
nasmejal prav vse! Novi animirani film, poln zabave, obratov in zapletov 
velja za eno najbolj pričakovanih animacij leta.
M Kulturni dom Slovenj Gradec I

1800 Kulturni dom Slovenj Gradec, Francetova cesta 5, Slovenj Gradec
1917
1917, vojna drama, ZDA/VB (2019), 110 minut 
M Kulturni dom Slovenj Gradec I

2000 Kulturni dom Slovenj Gradec, Francetova cesta 5, Slovenj Gradec
ZAMERA
The Grudge, grozljivka, ZDA (2019), 94 minut 
M Kulturni dom Slovenj Gradec I

12. NEDELJA
1000 Kulturni dom Slovenj Gradec, Francetova cesta 5, Slovenj Gradec

KINO MATINEJA: PAT IN MAT: ZIMSKE RADOSTI 
(ZA OTROKE 3+)
Pat a Mat: Zimní radovánky/Pat&Mat: Winter fun, animirana družinska ko-
medija, Češka (2018), 73 minut
M Kulturni dom Slovenj Gradec I

1700 Kulturni dom Slovenj Gradec, Francetova cesta 5, Slovenj Gradec
VOHUNI POD KRINKO (SINHRONIZIRANO, ZA OTROKE 4+)
Spies in Disguise, animirana komična pustolovščina, ZDA (2019), 101 mi-
nuta 
M Kulturni dom Slovenj Gradec I

1800 Kulturni dom Podgorje, Podgorje 34a, Podgorje pri Slovenj Gradcu
NEDELJSKI ABONMA KOMEDIJ LJUBITELJSKIH 
GLEDALIŠČ – MOŽA JE ZATAJILA
Vabimo vas na predstavo MOŽA JE ZATAJILA v izvedbi gledališke skupine 
KD Pavza Selnica ob Dravi. Abonmajske vstopnice lahko dobite tudi v trgo-
vini Dolenc dekor, jih naročite po telefonu: 041 705 178 ali pa nam pišete na 
elektronski naslov: kdt.teater@gmail.com. Mladina do 18 let lahko na istih 
naslovih dobi brezplačne abonmajske vstopnice.
M Koroški deželni teater I

1900 Kulturni dom Slovenj Gradec, Francetova cesta 5, Slovenj Gradec
ZGODBE IZ KOSTANJEVIH GOZDOV
Stories from the Chestnut Woods, drama, Slovenija (2019), 82 minut 
M Kulturni dom Slovenj Gradec I

13. PONEDELJEK
900 VGC Andeški hram Slovenj Gradec, Glavni trg 28a, Slovenj Gradec

PREDAVANJE: PREHRANA STAROSTNIKA 
Predavanje vodi Anja Lenart, dipl. dietetičarka.
M Zdravstveni dom Slovenj Gradec 

1500 VGC Andeški hram Slovenj Gradec, Glavni trg 28a, Slovenj Gradec
NORDIJSKA HOJA
Vadbo vodi Danica Repas, dipl. med. s., specialistka klinične dietetike.
M Zdravstveni dom Slovenj Gradec 

1900 Kulturni dom Slovenj Gradec, Francetova cesta 5, Slovenj Gradec
MEDTEM KO VAS NI BILO
Sorry We Missed You, drama, VB/Francija/Belgija (2019) 100 minut. Reži-
ja: Ken Loach; igrajo: Kris Hitchen, Debbie Honeywood, Rhys Stone, Katie 
Proctor, Ross Brewster. Pretresljiva drama Kena Loacha se z lucidnostjo in 
človečnostjo loti še enega perečega problema sodobne družbe: prekar-
nega dela in njegovega pogubnega vpliva na družinsko življenje. Festivali, 
nagrade: Cannes; San Sebastián (nagrada občinstva); Sydney; Šanghaj; To-
ronto; Busan; Mumbai; Chicago; LIFFe (nagrada mladinske žirije Kinotrip).
M Kulturni dom Slovenj Gradec I

14. TOREK
900 Večgeneracijski center Andeški hram, Glavni trg 28a, Slovenj Gradec

JEZIKOVNA KLEPETALNICA: ANGLEŠČINA
Klepetalnico vodi Sabina Zorjan.
M MOCIS, Center za izobraževanje odraslih 

1000 Kulturni dom Slovenj Gradec, Francetova cesta 5, Slovenj Gradec
ABONMA KINO OB KAVI IN IZVEN: 
POČIVA JEZERO V TIHOTI/STILL RUHT DER SEE
Detektivka, Slovenija/Avstrija (2019), 76 minut, projekt Erasmus+ »Freund – 
Prijatelj II«. Režija: Daniel Živković; asistenta režije: Katarina Lodrant, Andreas 
Oven; koordinacija/produkcija: Mario Kraiger, Simona Rejec Merkač; igralska 
zasedba: Daniel Živković, Simone Lesky, Robert Griessner, Alfred Aichholzer, 
Werner Wulz, Franz Wank, Uroš Zavodnik, Birgit Fuchs, Gabor Szekeres, Da-
niela Turner, Johannes Petautschnig, Anna Sophie Diederich, Jakob Kofler, 
Martin Mak, Ilona Wulff-Lübbert. O zgodbi: priznani arhitekt Wolfgang Hal-
ler (Alfred Aichholzer) prijavi in prizna policiji umor 17-letne Hanne Bacher 
(Anna Sophie Diederich). Detektiv Tom Egger in njegova sodelavka Franziska 
Hofer prevzameta primer v oddaljeni vasi ob državni meji. Kljub Hallerjeve-
mu priznanju mu kriminalista ne verjameta. Izkaže se, da sta družini Antona 
Bacherja (Werner Wulz) in Ewalda Strasserja (Franz Wank) bolj vpleteni, kot 
menita preiskovalca kaznivih dejanj. Videti je, da vaška skupnost, ki jo vodi žu-
pnik Jože Lutnik, pred roko pravice nekaj prikriva … Igrani celovečerec pred-
stavlja dvoleten mednarodni filmski projekt Erasmus+ Šolskega centra Ravne 
na Koroškem, ravenske gimnazije in srednje šole, ter Trgovske akademije iz 
Velikovca (Praxis-HAK Völkermarkt). Gre za nadaljevanje igranega filmskega 
projekta Bergmandlc (»Freund – Prijatelj I«), za mobilnost dijakov na področju 
čezmejnega filmskega ustvarjanja, konkretno igranega filma. Rezultat projek-
tnega sodelovanja je celovečerna igrana detektivka Počiva jezero v tihoti. Ker 
filmska umetnost združuje vse umetnosti, je bila ciljna skupina dijakov, ki so 
bili v različnih fazah vpeti v projekt, precej široka. Lotili so se vseh projektnih 
faz, od predprodukcije do postprodukcije ter distribucije. 
M Kulturni dom Slovenj Gradec I

1100 Večgeneracijski center Andeški hram, Glavni trg 28a, Slovenj Gradec
ENERGIJSKE VAJE
Delavnica je namenjena uravnovešanju telesnih energij za dobro zdravje, 
radost in vitalnost. Z vami bo Marija Beba Murko.
M MOCIS, Center za izobraževanje odraslih 

1400 Večgeneracijski center Andeški hram, Glavni trg 28a, Slovenj Gradec
UČENJE ESPERANTA
Esperanto je mednarodni planski pomožni sporazumevalni jezik. Učil vas 
bo Davorin Jurač.
M MOCIS, Center za izobraževanje odraslih  

1630 Knjižnica Ksaverja Meška Mislinja, Šentlenart 27, 2382 Mislinja
MOLJČKOVA ZELENA PRAVLJICA Z MOJCO
M Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec 

1700 VGC Andeški hram Slovenj Gradec, Glavni trg 28a, Slovenj Gradec
PREDSTAVITEV LOKALNEGA AVTORJA SLAVKA SUŠCA
Vabimo vas na predstavitev lokalnega avtorja, ki je napisal knjigo Spomini 
norca. Z nami bo Slavko Sušec. Predstavitev bo vodila Jadranka Smiljić.
M VGC Andeški hram in Meškova bukvarna 

1900 Kulturni dom Slovenj Gradec, Francetova cesta 5, Slovenj Gradec
ART KINO TOREK: NEVIDNO ŽIVLJENJE EVRIDIKE
A vida invisível de Eurídice Gusmao, drama, Brazilija/Nemčija (2019), 139 
minut, Fivia. Režija: Karim Aïnouz; scenarij: Murilo Hauser, Inés Bortagaray, 
Karim Aïnouz, Martha Batalha (roman); igrajo: Carol Duarte, Fernanda Mon-
tenegro, Julia Stockler, Barbara Santos, Gregório Duvivier, Antônio Fonseca, 
Flavia Gusmao, Maria Manoella, Cristina Pereira, Gillray Coutinho. V petdeseta 
leta postavljena, a sodobno zrežirana tropska melodrama o nezlomljivi vezi 
med brazilskima sestrama. Nagrada za najboljši film v sklopu Posebni pogled 
festivala v Cannesu. Rio de Janeiro, zgodnja petdeseta leta. Osemnajstletna 
Euridice in dvajsetletna Guida sta zelo različni, a nerazdružljivi sestri. Živita pri 
nazadnjaških starših, v zelo tradicionalnem okolju, in sanjarita o drugačnem 
življenju: Euridice bi rada na Dunaju študirala klavir, Guida pa išče resnično 
ljubezen in se pusti omrežiti čednemu grškemu mornarju. S tem družini 
nakoplje sramoto in oče v navalu jeze med sestrama prekine vse stike. To je 
začetek dolge ločitve med ženskama, ki nikoli ne izgubita upanja, da bodo 
pisma, ki si jih pošiljata prek mame, prispela na pravi naslov, čeprav nanje ni-
koli ne dobita odgovora. Nekega dne pa ju doleti presenetljivo spoznanje … 
M Kulturni dom Slovenj Gradec  I

15. SREDA
900 VGC Andeški hram Slovenj Gradec, Glavni trg 28a, Slovenj Gradec

USTVARJALNA DELAVNICA ZA OTROKE
Delavnico pripravlja Tretja OŠ Slovenj Gradec (mentorici: Zala Šuler in Jerca 
Pori).
M VGC Andeški hram v sod. s Tretjo OŠ Slovenj Gradec   

1000 VGC Andeški hram Slovenj Gradec, Glavni trg 28a, Slovenj Gradec
NORDIJSKA HOJA
Vadbo vodi Danica Repas, dipl. med. s., specialistka klinične dietetike.
M Zdravstveni dom Slovenj Gradec 

1530 VGC Andeški hram Slovenj Gradec, Glavni trg 28a, Slovenj Gradec
PISATELJSKA DELAVNICA
Skupina je odprtega tipa, v katero je dobrodošel vsakdo, ki se ukvarja s pi-
sano besedo. Dobrodošli!
M MOCIS, Center za izobraževanje odraslih 

1700 Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec, Ronkova 4, Slovenj Gradec
MOLJČKOVA ZELENA PRAVLJICA Z MOJCO
M Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec  

1700 VGC Andeški hram Slovenj Gradec, Glavni trg 28a, Slovenj Gradec
POSLIKAVA KAMENJA ZA RAZLIČNE PRILOŽNOSTI
Prinesite svoj kamen (večji in ploščati z gladko površino), polepšali pa jih 
bomo skupaj. Delavnico pripravlja Ekološko društvo Slovenj Gradec.
M VGC Andeški hram v sodelovanju z ekološkim društvom 

1730 Elizabetin dom, Glavni trg 5, 2380 Slovenj Gradec
ALFA
M Pastir.si  

16. ČETRTEK
900 VGC Andeški hram Slovenj Gradec, Glavni trg 28a, Slovenj Gradec

JEZIKOVNA KLEPETALNICA: NEMŠČINA
Klepetalnico vodi Sabina Zorjan.
M MOCIS, Center za izobraževanje odraslih 

1500 VGC Andeški hram Slovenj Gradec, Glavni trg 28a, Slovenj Gradec
GLASBA IN PETJE V ZBORU ZA STAREJŠE
Delavnico vodi Rina Repnik.
M MOCIS, Center za izobraževanje odraslih 

1900 Kulturni dom Slovenj Gradec, Francetova cesta 5, Slovenj Gradec
KINO PREMIERA: DOLITTLE (PODNAPISI)
Dolittle, komedija, ZDA (2020), 101'. Režija: Stephen Gaghan; igrajo: Robert 
Downey Jr., Antonio Banderas, Michael Sheen, Jim Broadbent, Jessie Buckley, 
John Cena, Harry Collett, Marion Cotillard, Frances de la Tour, Carmen Ejogo, 
Ralph Fiennes, Selena Gomez, Tom Holland, Rami Malek. Potem ko je pred 
sedmimi leti izgubil ženo, se ekscentrični doktor John Dolittle, slavni zdravnik 
in veterinar kraljice Viktorije Britanske, umakne pred svetom za visoke zidove 
graščine Dolittle, družbo pa mu delajo le eksotične živali. Ko pa mlada kraljica 
hudo zboli, se mora Dolittle, čeprav nerad, odpraviti na epsko pustolovščino 
na mističen otok, da bi našel zdravilo, pri tem pa si povrne duhovitost in po-
gum, ko naleti na stare nasprotnike in odkrije čudežna bitja.
M Kulturni dom Slovenj Gradec  I

17. PETEK
900 Zdravstveni dom Slovenj Gradec, Partizanska pot 16, Slovenj Gradec

TELESNA VADBA ZA STAREJŠE
Vadbo vodi Nuša Blažun, dipl. fizioterapevtka.
M Zdravstveni dom Slovenj Gradec 

1430 VGC Andeški hram Slovenj Gradec, Glavni trg 28a, Slovenj Gradec
ŠIVILJSKA SVETOVALNICA IN DELAVNICA
Vabimo vas na šiviljsko svetovalnico in delavnico, kjer smo za vas pripravili 
zlate nasvete iz šiviljine skrinjice (materiali, kroji, popravila, ideje). Število 
mest je omejeno, prijave zbiramo na številki: 08 205 12 64. Delavnico vodi 
Irena Šmid Jeram.
M MOCIS, Center za izobraževanje odraslih 

1630 VGC Andeški hram Slovenj Gradec, Glavni trg 28a, Slovenj Gradec
POPOLDANSKA KLEPETALNICA (ANGLEŠČINA)
M MOCIS, Center za izobraževanje odraslih 

1700 Čarnica, Slovenj Gradec
DELAVNICA Z ENERGOTERAPEVTKO MAGDALENO 
JANKOVEC
Vabljeni na delavnico z energoterapevtko Magdaleno Jankovec, ki nam ve-
dno pripravi kaj posebnega in učinkovitega. Cena delavnice: 30 €.
Po predhodni prijavi vam bo pred delavnico Magdalena na voljo za vpo-
glede v tarot (20 €).
M Čarnica I

1730 VGC Andeški hram Slovenj Gradec, Glavni trg 28a, Slovenj Gradec
POPOLDANSKA KLEPETALNICA (NEMŠČINA)
M MOCIS, Center za izobraževanje odraslih 

1800 Kulturni dom Slovenj Gradec, Francetova cesta 5, Slovenj Gradec
POLSESTRA
Polsestra, drama, Slovenija/Severna Makedonija/Srbija (2019), 105 minut. 
Režija: Damjan Kozole; scenarij: Damjan Kozole, Urša Menart, Ognjen Svili-
čić; igrajo: Urša Menart, Liza Marijina, Jurij Drevenšek, Peter Musevski, Anja 
Novak, Damjana Černe, Labina Mitevska, Urška Hlebec. Odtujeni polsestri 
iz Izole sta zaradi okoliščin prisiljeni živeti skupaj v majhnem najetem sta-
novanju v Ljubljani. Film Damjana Kozoleta (Nočno življenje) je prejel vesno 
za najboljšo žensko vlogo v Portorožu, svetovno premiero pa je doživel v 
uradnem tekmovalnem programu festivala v Karlovih Vari.
M Kulturni dom Slovenj Gradec  I

1830 Knjižnica Ksaverja Meška Mislinja, Šentlenart 27, 2382 Mislinja
POTOPISNO PREDAVANJE ERNE PODJAVORŠEK: 
IRSKA IN AZORI
M Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec 

2000 Kulturni dom Slovenj Gradec, Francetova cesta 5, Slovenj Gradec
1917
1917, vojna drama, ZDA/VB (2019), 110 minut 
M Kulturni dom Slovenj Gradec  I

18. SOBOTA
1000 Glasbena šola Slovenj Gradec, Cankarjeva ulica 5, Slovenj Gradec

ŠKRAT NOTKO NA OBISKU V GLASBENI ŠOLI
Koroški pokrajinski muzej, Muzej Slovenj Gradec in Glasbena šola Slovenj 
Gradec vas v okviru cikla Spoznajmo glasbo vabita na brezplačno glasbeno 
delavnico Škrat Notko na obisku v glasbeni šoli. Škrat Notko vabi otroke, da 
se mu pridružijo na igrivi delavnici, na kateri ne bo manjkalo glasbe, plesa 
in smeha. Tokrat vas bo škrat Notko popeljal po prostorih Glasbene šole 
Slovenj Gradec. Delavnica je namenjena predšolskim otrokom in otrokom 
prve triade osnovne šole. Potekala bo pod strokovnim vodstvom profesor-
jev Glasbene šole Slovenj Gradec.
M Koroški pokrajinski muzej 

1600 Kulturni dom Slovenj Gradec, Francetova cesta 5, Slovenj Gradec
VOHUNI POD KRINKO (SINHRONIZIRANO, ZA OTROKE 4+)
Spies in Disguise, animirana komična pustolovščina, ZDA (2019), 101 minuta 
M Kulturni dom Slovenj Gradec  I

1800 Kulturni dom Slovenj Gradec, Francetova cesta 5, Slovenj Gradec
DOLITTLE (PODNAPISI)
Dolittle, komedija, ZDA (2020), 101 minuta
M Kulturni dom Slovenj Gradec  I

2000 Kulturni dom Slovenj Gradec, Francetova cesta 5, Slovenj Gradec
ONE SO BOMBE
Bombshell, biografska drama, ZDA (2019), 108 minut
Režija: Jay Roach; igrajo: Margot Robbie, Charlize Theron, Nicole Kidman, 
Brooke Smith, Alice Eve
Znane hollywoodske zvezdnice, dobitnici oskarja Nicole Kidman in Char-
lize Theron ter za oskarja nominirana Margot Robbie, so glavni trio drame 
o zloglasnem slovesu glavnega obraza televizije Fox News in njegovih žr-
tvah. Roger Ailes je dolga leta brez posledic spolno napadal in nadlegoval 
ženske, ki so delale za Fox News. Po njihovih obtožbah za spolne napade 
jim je bilo za molk ponujeno veliko denarja. Vendar pa se je, kar se je začelo 
z molkom in tišino in nadaljevalo s šepeti, kmalu razvilo v pravo bombo! 
Film One so bombe podrobno opisuje to morbidno resnično zgodbo in 
končen padec Rogerja Aliesa.
M Kulturni dom Slovenj Gradec I
Čarnica, Slovenj Gradec
TERAPEVTKA IN PREDAVATELJICA KATARINA MARINČ
Med svetovno turnejo se bo v Čarnici ustavila terapevtka in predavateljica 
Katarina Marinč, ki živi v Franciji, v zadnjem času pa je zelo prepoznavna 
tudi po diamantni zemlji. Za podrobnejšo temo in točno uro predavanja 
nas spremljajte na facebooku.
M Čarnica

19. NEDELJA
1000 Kulturni dom Slovenj Gradec, Francetova cesta 5, Slovenj Gradec

KINO MATINEJA: PAT IN MAT: ZIMSKE RADOSTI 
(ZA OTROKE 3+)
Pat a Mat: Zimní radovánky/Pat&Mat: Winter fun, animirana družinska ko-
medija, Češka (2018), 73 minut
M Kulturni dom Slovenj Gradec  I

1800 Kulturni dom Slovenj Gradec, Francetova cesta 5, Slovenj Gradec
ABONMA KOROŠKEGA DEŽELNEGA TEATRA IN IZVEN: 
TA VESELI DAN ALI MATIČEK SE ŽENI
Anton Tomaž Linhart: Ta veseli dan ali Matiček se ženi, Kulturno društvo 
Loški oder
Linhartova komedija Ta veseli dan ali Matiček se ženi humorno prikazuje 
nasprotja med tedanjim višjim in nižjim družbenim slojem. Konflikt med 
plemstvom in preprostim človekom je neizbežen, ker plemstvo omejuje 
pravice nižjega sloja. Prihodnost je na strani preprostega ljudstva, kar s svo-
jo bistrostjo in pretkanostjo dokazuje Matiček in sporoča, da je preprost 
služabnik lahko pametnejši, spretnejši in vztrajnejši od plemstva. Matiček 
se ženi je komedija s satirično ostjo, saj se v njej povezujeta komičnost in 
kritika ali celo posmeh. Njen namen je opozoriti na družbene napake. Z ba-
ronovim osvajanjem Nežke je Linhart prikazal šibkost plemstva. Budalo in 
Zmešnjava predstavljata nazadnjaško uradništvo, ki nasprotuje razsvetljen-
skim reformam. Sodna obravnava je naperjena proti tedanjemu sodstvu, 
saj je bil baron hkrati tožnik in razsodnik ter je ravnal povsem samovoljno. 
Ko Matičku na sodišču preberejo obtožnico v nemščini, se zagovarjanju v 
nemščini upre, rekoč, da ne razume. S tem je Linhart napadel cesarske od-
redbe, ki so predpisovale, da je uradni jezik v deželi samo nemški.
M Koroški deželni teater I

20. PONEDELJEK
900 VGC Andeški hram Slovenj Gradec, Glavni trg 28a, Slovenj Gradec

TRŽNICA RECEPTOV: KAJ BOŠ PA TI DANES KUHAL/A?
Če vam je zmanjkalo idej, kaj kuhati ali peči, dobrodošli! Če imate veliko 
receptov na zalogi, dobrodošli še bolj! Pridite, da si izmenjamo izkušnje, 
recepte, kuharske dogodivščine in še kaj!
M MOCIS, Center za izobraževanje odraslih  

1500 VGC Andeški hram Slovenj Gradec, Glavni trg 28a, Slovenj Gradec
NORDIJSKA HOJA
Vadbo vodi Danica Repas, dipl. med. s., specialistka klinične dietetike.
M Zdravstveni dom Slovenj Gradec  

1900 Kulturni dom Slovenj Gradec, Francetova cesta 5, Slovenj Gradec
VEČERNI FILMSKI ABONMA IN IZVEN: JUDY
Judy, biografska glasbena drama, VB (2019), 118 minut. Režija: Rupert 
Goold; scenarij: Tom Edge, Peter Quilter; igrajo: Renée Zellweger, Jessie 
Buckley, Finn Wittrock, Rufus Sewell, Gemma-Leah Devereux, Michael 
Gambon. Glasbe poln biografski pogled v življenje slovite Judy Garland z 
Renee Zellweger v glavni vlogi. Film, posvečen glasu, toplini in iskrivemu 
duhu ene največjih zabavljačic vseh časov. Pozimi leta 1968 legendarna 
Judy Garland prispe v London, da bi se pripravila na pet tednov razproda-
nih nastopov v klubu The Talk of the Town. Trideset let je minilo od njenega 
nastopa v filmu Čarovnik iz Oza, ki jo je izstrelil med največje zvezde šovbi-
znisa. Morda njen glas ni več močan kot nekoč, a dramatičnost je le še pri-
dobil. Ko se Judy pripravlja na predstavo, se prička z direktorji, osvaja glas-
benike ter obuja spomine s prijatelji in oboževalci, iz nje sijeta duhovitost 
in toplina. Razburljiva romanca z Mickeyjem Deansom, Judyjinim bodočim 
petim možem, pa daje vedeti, da tudi v ljubezni še ni rekla zadnje besede.
M Kulturni dom Slovenj Gradec  I
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21. TOREK
900 VGC Andeški hram Slovenj Gradec, Glavni trg 28a, Slovenj Gradec

JEZIKOVNA KLEPETALNICA: ANGLEŠČINA
Klepetalnico vodi Sabina Zorjan.
M MOCIS, Center za izobraževanje odraslih  

1000 VGC Andeški hram Slovenj Gradec, Glavni trg 28a, Slovenj Gradec
PREDSTAVITEV KNJIGE: OBLEČENA V KENTE (U3ŽO)
Oblečena v kente je prvenec avtorice Nataše Zupanc, ki govori o potovanju 
ženske na drug konec sveta, kjer najde samo sebe. Več boste izvedeli na 
predstavitvi. Lepo vabljeni.
M MOCIS, Center za izobraževanje odraslih  

1400 VGC Andeški hram Slovenj Gradec, Glavni trg 28a, Slovenj Gradec
UČENJE ESPERANTA
Esperanto je mednarodni planski pomožni sporazumevalni jezik. Učil vas 
bo Davorin Jurač.
M MOCIS, Center za izobraževanje odraslih  

1630 Knjižnica Ksaverja Meška Mislinja, Šentlenart 27, 2382 Mislinja
MOLJČKOVA IGRIVA PRAVLJICA Z MONIKO
M Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec 

1800 Kulturni dom Slovenj Gradec, Francetova cesta 5, Slovenj Gradec
iOTOK, PREDSTAVITEV KNJIGE IN PREMIERA 
DOKUMENTARNEGA FILMA
V goste prihajata pisatelj Mate Dolenc in Miha Čelar, režiser in scenarist ce-
lovečernega dokumentarnega filma iOtok. Mate Dolenc, ki je Jadranskemu 
morju in otoku Biševu posvetil kar osem svojih knjig, je skupaj s filmarjem 
tri leta spremljal prizadevanja zadnjih Biševljanov, da bi slikoviti otok rešili 
pred izumrtjem. iOtok, dokumentarni film, Slovenija/Italija/Hrvaška (2018), 
90 minut. Režija: Miha Čelar; scenarij: Miha Čelar, Tamara Babun; fotografija: 
Tomislav Krnić; producenti: Miha Čelar, Nenad Puhovski, Marta Zaccaron; 
nastopa: Mate Dolenc. iOtok je celovečerni dokumentarec o zadnjih tri-
najstih prebivalcih otoka Biševo, ki se borijo za preživetje otoške skupnosti. 
Festivali, nagrade FSF Portorož; ZagrebDox; One World Film Festival; Le Voci 
dell' Inchiesta; Mediteran Film Festival (posebna nagrada žirije). Dogodek 
smo pripravili v sodelovanju s Knjižnico Ksaverja Meška Slovenj Gradec.
M Kulturni dom Slovenj Gradec  I

22. SREDA
900 VGC Andeški hram Slovenj Gradec, Glavni trg 28a, Slovenj Gradec

PREPROSTO IN DOMAČE: SKUHAJMO SI JOTO
Po obilicah prazničnih dobrot še najbolj tekne kakšna domača jed »na žli-
co«. Tokrat si bomo pripravili joto s kislim zeljem, da nas bo pogrela za mrzle 
zimske dni.
M MOCIS, Center za izobraževanje odraslih  

1000 VGC Andeški hram Slovenj Gradec, Glavni trg 28a, Slovenj Gradec
NORDIJSKA HOJA
Vadbo vodi Danica Repas, dipl. med. s., specialistka klinične dietetike.
M Zdravstveni dom Slovenj Gradec 

1530 VGC Andeški hram Slovenj Gradec, Glavni trg 28a, Slovenj Gradec
PISATELJSKA DELAVNICA
Skupina je odprtega tipa, v katero je dobrodošel vsakdo, ki se ukvarja s pi-
sano besedo. Dobrodošli!
M MOCIS, Center za izobraževanje odraslih  

1700 Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec, Ronkova 4, Slovenj Gradec
MOLJČKOVA IGRIVA PRAVLJICA Z MONIKO
M Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec 

1730 Elizabetin dom, Glavni trg 5, 2380 Slovenj Gradec
ALFA
M Pastir.si  

23. ČETRTEK
900 VGC Andeški hram Slovenj Gradec, Glavni trg 28a, Slovenj Gradec

JEZIKOVNA KLEPETALNICA: NEMŠČINA
Klepetalnico vodi Sabina Zorjan.
M MOCIS, Center za izobraževanje odraslih  

1100 VGC Andeški hram Slovenj Gradec, Glavni trg 28a, Slovenj Gradec
PREVENTIVA IN ZGODNJE ODKRIVANJE 
RAKASTIH BOLEZNI
Delavnico in pogovor vodi Mateja Učakar, diplomirana medicinska sestra, 
mag. zdrav. nege.
M Zdravstveni dom Slovenj Gradec 

1500 VGC Andeški hram Slovenj Gradec, Glavni trg 28a, Slovenj Gradec
GLASBA IN PETJE V ZBORU ZA STAREJŠE
Delavnico vodi Rina Repnik.
M MOCIS, Center za izobraževanje odraslih  

1700 Knjižnica Podgorje, Podgorje 172, 2381 Podgorje pri Slovenj Gradcu
MOLJČKOVA URICA Z ALENKO
M Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec 

1700 Knjižnica Pameče-Troblje, Pameče 134, 2380 Slovenj Gradec
MOLJČKOVA URICA S SAŠO
M Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec 

1900 Kulturni dom Slovenj Gradec, Francetova cesta 5, Slovenj Gradec
KINO PREMIERA: GOSPODJE
The Gentlemen, akcijska komedija, ZDA (2020), 110 minut. Režija in scena-
rij: Guy Ritchie; igrajo: Matthew McConaughey, Charlie Hunnam, Michelle 
Dockery, Jeremy Strong, Colin Farrell, Henry Golding, Hugh Grant. Film sledi 
ameriškemu izseljencu Mickeyu Pearsonu, ki je v Londonu ustvaril visoko 
donosen imperij marihuane. Ko se po okolici razširi beseda, da Mickey želi 
za vedno izplačati celoten posel, mnogi hitro sprožijo spletke, sheme, pod-
kupovanja in izsiljevanja v upanju, da bi del posla ukradli izpod njegovih rok.
M Kulturni dom Slovenj Gradec  I

24. PETEK
900 Zdravstveni dom Slovenj Gradec, Partizanska pot 16, Slovenj Gradec

TELESNA VADBA ZA STAREJŠE
Vadbo vodi Nuša Blažun, dipl. fizioterapevtka.
M Zdravstveni dom Slovenj Gradec 

1300 VGC Andeški hram Slovenj Gradec, Glavni trg 28a, Slovenj Gradec
VESELE, ZDRAVE URICE: 
GIBANJE ZA ZDRAV RAZVOJ OTROK
Otroci bodo spoznali pomen vsakodnevne in raznovrstne telesne dejavno-
sti za zdravje, tehnike pravilnega sedenja, naučili se bodo pravilnih, zdravih 
vaj za hrbtenico in zdravo držo, se družili in sproščali. Manjkalo pa ne bo 
niti plesa in iger. Vsebine pripravljajo strokovne delavke CKZ v sodelovanju 
z dijaki SZŠ.
M Zdravstveni dom Slovenj Gradec  

1700 Čarnica, Slovenj Gradec
MEDITACIJA Z GONGI
Vabljeni na meditacijo z gongi in kristalnimi skledami, ki zelo dobrodejno 
deluje na telo in dušo. Ničesar drugega ne rabite kot udobna oblačila, ka-
kšno ležalko in deko, steklenico vode ter 11 €. Z nami bo Marjeta Tavčar, 
duhovna učiteljica in terapevtka, angelska intuitivna svetovalka, izvajalka 
zvočnih intuitivnih meditacij, ki bo vsem udeležencem predala kanalizira-
no dušno sporočilo. Predavateljica vam bo po predhodnem dogovoru na 
voljo tudi za individualne dušne vpoglede.
M Čarnica I

1800 Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec, Ronkova 4, Slovenj Gradec
SLEPEC – PREDSTAVITEV ROMANESKNEGA PRVENCA 
MITJE ČANDRA
Pri založbi Litera je izšel roman Slepec Mitje Čandra, ki na kritičen, a humo-
ren način izriše portret človeka, ki ga želja po moči zasvoji do te mere, da 
se prelevi v egoista in vase zagledanega povzpetnika. Čander tako utira 
pot polnokrvnemu političnemu romanu, ki je redkost v sodobni slovenski 
literaturi, preko protagonistove slabovidnosti pa pretanjeno tematizira tudi 
položaj ranljivih skupin v družbi. Z avtorjem se bo pogovarjal urednik in 
pisatelj Orlando Uršič.
M Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec 

1930 Kulturni dom Slovenj Gradec, Francetova cesta 5, Slovenj Gradec
GLEDALIŠKI ABONMA IN IZVEN: 
PREKLET NAJ BO IZDAJALEC SVOJE DOMOVINE!, 
SLOVENSKO MLADINSKO GLEDALIŠČE
Režija: Oliver Frljić; igrajo: Primož Bezjak, Olga Grad, Uroš Kaurin, Boris Kos, 
Uroš Maček, Draga Potočnjak, Matej Recer, Romana Šalehar, Dario Varga, 
Matija Vastl. Besedilo je nastalo po igralskih improvizacijah. Oliver Frljić se 
v predstavi loteva ljubezni in sovraštva do gledališča, okvir za njegovo pre-
izpraševanje meja umetniške in civilne svobode pa so fragmenti zgodbe o 
razpadu Jugoslavije, fragmenti, ki odpirajo dileme, s katerimi se srečujemo 
vsi, a si pred njimi pogosto zatiskamo oči in ušesa. Da je tema univerzalna, 
so potrdila uspešna gostovanja na uglednih festivalih po vsem svetu.
M Kulturni dom Slovenj Gradec  I

25. SOBOTA
1000 Koroška galerija likovnih umetnosti, Glavni trg 24, Slovenj Gradec

BERNEKERJEVA USTVARJALNICA: UMETNIŠKA KNJIGA
Na razstavi umetnika Pina Poggija so razstavljene tudi umetniške knjige. 
Umetniške knjige lahko vsebujejo fotografije, risbe in besedila. Tudi mi 
bomo ustvarili svoje umetniške knjige. Bernekerjeve ustvarjalnice so na-
menjene otrokom od 4. leta do konca osnovne šole. Cena: 1,5 EUR. Prijave: 
nina.popic@glu-sg.si/02 620 36 58.
M Koroška galerija likovnih umetnosti  I

1000 VGC Andeški hram Slovenj Gradec, Glavni trg 28a, Slovenj Gradec
PRAVLJIČNA URA: ROBINA IN SNEŽINKA KRISTINA
V VGC Andeški hram je potiho prišla punčka Robina, ki že prebiva v najbolj 
pisanem kotu igralnice. Želi si spoznati prav vse otroke v mestu. Robina je 
radovedna punčka, ki zelo rada bere, še rajši pa ima čokoladno čokoladne 
piškote. Vabi vas na pravljično uro, kateri bo sledila še delavnica. Pravljico in 
delavnico bo pripravila Mira Mori Hribar.
M MOCIS, Center za izobraževanje odraslih 

1600 Kulturni dom Slovenj Gradec, Francetova cesta 5, Slovenj Gradec
VOHUNI POD KRINKO (SINHRONIZIRANO, ZA OTROKE 4+)
Spies in Disguise, animirana komična pustolovščina, ZDA (2019), 101 minuta 
M Kulturni dom Slovenj Gradec  I

1800 Kulturni dom Slovenj Gradec, Francetova cesta 5, Slovenj Gradec
DOLITTLE (PODNAPISI)
Dolittle, komedija, ZDA (2020), 101' 
M Kulturni dom Slovenj Gradec I

2000 Kulturni dom Slovenj Gradec, Francetova cesta 5, Slovenj Gradec
GOSPODJE
The Gentlemen, akcijska komedija, ZDA (2020), 110 minut 
M Kulturni dom Slovenj Gradec  I

26. NEDELJA
1000 Kulturni dom Slovenj Gradec, Francetova cesta 5, Slovenj Gradec

KINO MATINEJA: PAT IN MAT: ZIMSKE RADOSTI 
(ZA OTROKE 3+)
Pat a Mat: Zimní radovánky/Pat&Mat: Winter fun, animirana družinska ko-
medija, Češka (2018), 73 minut
M Kulturni dom Slovenj Gradec I

1700 Kulturni dom Slovenj Gradec, Francetova cesta 5, Slovenj Gradec
VOHUNI POD KRINKO (SINHRONIZIRANO, ZA OTROKE 4+)
Spies in Disguise, animirana komična pustolovščina, ZDA (2019), 101 minuta 
M Kulturni dom Slovenj Gradec I

1900 Kulturni dom Slovenj Gradec, Francetova cesta 5, Slovenj Gradec
GOSPODJE
The Gentlemen, akcijska komedija, ZDA (2020), 110 minut 
M Kulturni dom Slovenj Gradec  I

27. PONEDELJEK
900 VGC Andeški hram Slovenj Gradec, Glavni trg 28a, Slovenj Gradec

SVETOVANJE CENTRA ZA KREPITEV ZDRAVJA
Svetovanje na temo zvišane vrednosti maščob v krvi, krvnega sladkorja in o 
zvišanem krvnem tlaku. Svetovanje pripravljata Renata Marošek in Mateja Gros.
M Zdravstveni dom Slovenj Gradec 

1500 VGC Andeški hram Slovenj Gradec, Glavni trg 28a, Slovenj Gradec
NORDIJSKA HOJA
Vadbo vodi Danica Repas, dipl. med. s., specialistka klinične dietetike.
M Zdravstveni dom Slovenj Gradec 

1800 Čarnica, Slovenj Gradec
VODENA MEDITACIJA 
ZDRAVLJENJE NOTRANJEGA OTROKA
Vabljeni na vodeno meditacijo Zdravljenje notranjega otroka, ki vam bo 
dala s svojo očiščujočo močjo marsikakšen uvid in rešitev za situacije, ki 
so se sprožile v zgodnjem otroštvu in se zaradi njih še kot odrasli sučete v 
krogu. Meditacijo vodi Bojana Vranjek.
M Čarnica

1900 Kulturni dom Slovenj Gradec, Francetova cesta 5, Slovenj Gradec
LIFFE PO LIFFU: NEVIDNO ŽIVLJENJE EVRIDIKE
A vida invisível de Eurídice Gusmao, drama, Brazilija/Nemčija (2019), 139 
minut
M Kulturni dom Slovenj Gradec I

28. TOREK
900 VGC Andeški hram Slovenj Gradec, Glavni trg 28a, Slovenj Gradec

JEZIKOVNA KLEPETALNICA: ANGLEŠČINA
Klepetalnico vodi Sabina Zorjan.
M MOCIS, Center za izobraževanje odraslih 

1400 VGC Andeški hram Slovenj Gradec, Glavni trg 28a, Slovenj Gradec
UČENJE ESPERANTA
Esperanto je mednarodni planski pomožni sporazumevalni jezik. Učil vas 
bo Davorin Jurač.
M MOCIS, Center za izobraževanje odraslih  

1630 Knjižnica Ksaverja Meška Mislinja, Šentlenart 27, 2382 Mislinja
MOLJČKOVA URICA Z DARJO
M Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec 

1800 Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec, Ronkova 4, Slovenj Gradec
PODELITEV PRIZNANJ TURISTIČNEGA DRUŠTVA
Svečana podelitev priznanj in plakete Turističnega društva Slovenj Gradec 
za urejeno okolico v letu 2019.
M Turistično društvo Slovenj Gradec in Knjižnica Ksaverja Meška 
Slovenj Gradec  

1900 Kulturni dom Slovenj Gradec, Francetova cesta 5, Slovenj Gradec
LIFFE PO LIFFU: ZGODBE IZ KOSTANJEVIH GOZDOV
Stories from the Chestnut Woods, drama, Slovenija (2019), 82 minut 
M Kulturni dom Slovenj Gradec  I

29. SREDA
1000 VGC Andeški hram Slovenj Gradec, Glavni trg 28a, Slovenj Gradec

NORDIJSKA HOJA
Vadbo vodi Danica Repas, dipl. med. s., specialistka klinične dietetike.
M Zdravstveni dom Slovenj Gradec 

1530 VGC Andeški hram Slovenj Gradec, Glavni trg 28a, Slovenj Gradec
PISATELJSKA DELAVNICA
Skupina je odprtega tipa, v katero je dobrodošel vsakdo, ki se ukvarja s pi-
sano besedo. Dobrodošli!
M MOCIS, Center za izobraževanje odraslih 

1700 Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec, Ronkova 4, Slovenj Gradec
MOLJČKOVA URICA Z ALENKO
M Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec  

1730 Elizabetin dom, Glavni trg 5, 2380 Slovenj Gradec
ALFA
M Pastir.si 

1800 Mala dvorana MKC, Ozare 18, 2380 Slovenj Gradec
PREDAVANJE O OBLAČENJU JAPONSKEGA KIMONA 
IN OBLIKOVANJU JAPONSKE TRADICIONALNE PRIČESKE
Predavala bo japonska mojstrica Imaizumi Sensei. 
M Veleposlaništvo Japonske in MO Slovenj Gradec  

1800 Koroški pokrajinski muzej, Glavni trg 24, 2380 Slovenj Gradec
KOROŠKI MUZEJSKI VEČER
Predavanje prof. Borisa Hajdinjaka »Tu se je smrt utrudila do smrti … «: 
slovenske žrtve Auschwitza. Koncentracijsko taborišče Auschwitz je bilo 
največje nacistično uničevalno in delovno taborišče med drugo svetovno 
vojno. 27. januarja 1945 je Rdeča armada osvobodila ujetnike iz Auschwi-
tza. Generalna skupščina Združenih narodov je leta 2005 ta dan razglasila 
za mednarodni dan spomina na holokavst, ki je tudi slovenski dan spomi-
na na žrtve holokavsta. Prva skupina Slovencev je prispela v Auschwitz 28. 
septembra 1941: dva Gorenjca in 20 Korošcev iz Mežiške doline. Od 26. 
marca 1942 je bil Auschwitz tudi žensko taborišče. Prvi Slovenki sta tja pri-
speli 6. junija 1942. Ena izmed njih je bila mislinjska rojakinja Štefka Štibler 
(1918–1993).
M Koroški pokrajinski muzej  

1900 Kulturni dom Slovenj Gradec, Francetova cesta 5, Slovenj Gradec
LIFFE PO LIFFU: JUDY
Judy, biografska glasbena drama, VB (2019), 118 minut
M Kulturni dom Slovenj Gradec I

30. ČETRTEK
900 VGC Andeški hram Slovenj Gradec, Glavni trg 28a, Slovenj Gradec

JEZIKOVNA KLEPETALNICA: NEMŠČINA
Klepetalnico vodi Sabina Zorjan.
M MOCIS, Center za izobraževanje odraslih  

1500 Večgeneracijski center Andeški hram, Glavni trg 28a, Slovenj Gradec
GLASBA IN PETJE V ZBORU ZA STAREJŠE
Delavnico vodi Rina Repnik.
M MOCIS, Center za izobraževanje odraslih   vstop prost

1900 Kulturni dom Slovenj Gradec, Francetova cesta 5, Slovenj Gradec
LIFFE PO LIFFU: MEDTEM KO VAS NI BILO
Sorry We Missed You, drama, VB/Francija/Belgija (2019) 100 minut 
M Kulturni dom Slovenj Gradec I

31. PETEK
900 Zdravstveni dom Slovenj Gradec, Partizanska pot 16, Slovenj Gradec

TELESNA VADBA ZA STAREJŠE
Vadbo vodi Nuša Blažun, dipl. fizioterapevtka.
M Zdravstveni dom Slovenj Gradec   

1200 KPM, Rojstna hiša Huga Wolfa, Glavni trg 40, Slovenj Gradec
PREDSTAVITEV PRILOŽNOSTNE ZNAMKE
Vabljeni na slovesno predstavitev priložnostne poštne znamke iz serije zna-
menite osebnosti, tokrat posvečene Hugo Wolfu. Ob 160. obletnici rojstva 
skladatelja Huga Wolfa bo Pošta Slovenije izdala priložnostno znamko, žig 
in ovitek prvega dne, ki jo je zasnovala oblikovalka Maja Tomažič. Organiza-
torji: Koroški pokrajinski muzej, Pošta Slovenije, Mestna občina Slovenj Gra-
dec, Koroško filatelistično društvo in Filatelistično društvo Slovenj Gradec.
M Koroški pokrajinski muzej  

1300 VGC Andeški hram Slovenj Gradec, Glavni trg 28a, Slovenj Gradec
VESELE, ZDRAVE URICE: 
GIBANJE ZA ZDRAV RAZVOJ OTROK
Otroci bodo spoznali pomen vsakodnevne in raznovrstne telesne dejavno-
sti za zdravje, tehnike pravilnega sedenja, naučili se bodo pravilnih, zdravih 
vaj za hrbtenico in zdravo držo, se družili in sproščali. Manjkalo pa ne bo 
niti plesa in iger. Vsebine pripravljajo strokovne delavke CKZ v sodelovanju 
z dijaki SZŠ.
M Zdravstveni dom Slovenj Gradec 

1900 Kulturni dom Slovenj Gradec, Francetova cesta 5, Slovenj Gradec
LIFFE PO LIFFU: PARAZIT
Gisaengchung, komična drama, Južna Koreja (2019), 132 minut 
M Kulturni dom Slovenj Gradec  I
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Kulturni dom Slovenj Gradec
Francetova cesta 5, 2380 Slovenj Gradec
info@kulturni-dom-sg.si
www.kulturni-dom-sg.si
tel.: 02 884 50 05

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

Pisarna odprta vsak petek od 9. do 11. ure
Vsak dan smo dosegljivi na telefonu: 
051 441 638
Slovensko društvo Hospic, OO za Koroško, 
Glavni trg 9,  2380 Slovenj Gradec



V mesecu, ko se posla-
vljamo od starega leta, 

so v kinu Kulturnega doma Slovenj 
Gradec vrteli celovečerno krimi-
nalko z igralko iz Slovenj Gradca in 
scenaristom iz Velenja, ki pravi, da 
v njegovi filmski zgodbi ne govorijo 
o velikih revolucijah, ampak o ne-
kih stvareh, ki se lahko premaknejo 
na osnovi čisto normalnega razmi-
šljanja posameznika. Po projekciji 
so se zbrani pogovarjali z delom 
filmske ekipe tega brezkompromi-
snega slovenskega filma Korporaci-
ja. Zgodilo pa se je tudi, da je bila 
dvorana kulturnega doma že nekaj 
dni pred predstavo Aloha, to je pro-
sto, freestyle komedijo standup ko-
mika Tadeja Toša, razprodana. 

Tudi v decembru je Kulturni dom 
Slovenj Gradec del svojega programa 
namenil najnovejši slovenski filmski 
produkciji. Ko so vrteli celovečer-
no kriminalno dramo Korporacija 
(2019), v kateri igra tudi naša rojakinja 
Pia Zemljič (Gloria Link), se je projek-
cije udeležil tudi del filmske ekipe: 
scenarist Zoran Benčič, glavni igralec 
Primož Vrhovec in producent Tomi 
Matič (velenjski Lignit Film). Pogovor 
z njimi je vodil dr. Uroš Zavodnik, 
strokovni sodelavec pri izbiri vsebin 
filmov in izvedbi filmskih abonmajev 
Kulturnega doma Slovenj Gradec. 

Film Korporacija je bil uvrščen v 
letošnji tekmovalni program 22. Fe-
stivala slovenskega filma. Med dru-
gim odpira vprašanje, kdo obvladuje 
naša življenja in s kakšnimi nameni. 
Scenarij, tokrat brez predhodne lite-
rarne predloge, je zanj napisal Zoran 
Benčič, pisatelj, avtor besedil ter srce 
in glava velenjske rokenrol skupine 
Res Nullius. Benčič je poznan tudi 
po kriminalnem filmu Psi brezčasja, 
zanj je scenarij napisal po svojem isto-
imenskem knjižnem prvencu. Ta film 
je kot svoj prvi celovečerec režiral Ma-
tej Nahtigal, tudi režiser Korporacije. 

»Gledaš svet okrog sebe, ne mo-
reš spati zvečer ... pravzaprav nav-
diha sploh ne čakam, kar pride. V 
film Korporacija Velenja direktno 
nisem vpletel, ker zgodba govori o 
zemljišču, o nekih mahinacijah z ne-
premičninami, ki bi se lahko doga-
jale v kateremkoli mestu. Zemljišča 
so večno v igri in to so stvari, ki se 
dogajajo okrog nas, pa normalnega 
človeka morajo zbosti. Vodila me je 
misel, vprašanje, kaj naj naredi nek 
posameznik, kako naj reagira, kako 
naj se postavi nasproti močnejšim od 
sebe, v tem primeru je to neka veli-
ka korporacija, povezana s sistemom 
kot takim. Celotna filmska zgodba je 
povezana s tem, kar človek vidi: go-

vori o moči in nemoči, o posamezni-
ku, kako naj zavzame svojo pozicijo. 
Včasih jo zavzamejo zelo agresivno 
in gredo z glavo skozi zid, včasih se 
ustavijo, ker vedo, da ne morejo nič,« 
pripoveduje pisec dramatičnih kri-
minalnih vsebin Zoran Benčič. 

Režiser Nahtigal se v filmu Kor-
poracija sprašuje, kaj je potrebno, da 
se v družbi nekaj spremeni. »Menim, 
da je prva stvar ta, da vsak človek to 
vprašanje reši pri sebi, na individual-
ni bazi se moramo začeti zavedati in 
vsak pri sebi razčistiti, do kje je meja 
našega potrošništva, izkoriščevanja. 
Jasno: da se stvar spremeni v družbi, 
je potrebna kritična masa, in če se 
to sčasoma poklopi, so spremembe 
možne. Ne govorimo o velikih re-
volucijah, ampak o nekih stvareh, ki 
se lahko premaknejo na osnovi čisto 
normalnega razmišljanja posame-
znika,« še dodaja Benčič. 

Po pestrem decembru Kulturni 
dom Slovenj Gradec z zanimivim 
programom vstopa tudi v prvi mesec 
novega leta, kjer je potrebno izposta-
viti sklop filmskih projekcij Liffe po 
Liffu, ki se bo vrtel v tednu od 27. do 
31. januarja. Kino v Slovenj Gradcu 
bo takrat predstavil nekaj najod-
mevnejših filmov iz programa 30. 

Ljubljanskega filmskega festivala. Le 
kakšen je film Parazit, komična juž-
nokorejska drama, dobitnica zlate 
palme na zadnjem festivalu v Canne-
su in kritiški favorit leta, ki je bila na 
tem Liffu več kot popolnoma razpro-
dana? To bodo Korošci lahko izvedeli 
že 7. januarja, pa tudi v tednu Liffe po 
Liffu, ko bodo v Slovenj Gradcu na 
ogled: brazilsko-nemška drama Ne-
vidno življenje Evridike, slovenska 
drama Zgodbe iz kostanjevih gozdov, 
britanska biografska glasbena drama 
o igralke Judy Garland (Čarovnik iz 
Oza) Judy, britansko-francosko-bel-
gijska drama Medtem ko vas ni bilo 
in Parazit. (AP) 

Januarja bo v slovenjgraškem kinu 
Liffe po Liffu

Kulturni dom Slovenj Gradec
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Javni razpis 

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 pomeni-
jo 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 strokov-
no delo na področju športa.

Predlog za podelitev priznanja mora biti predložen v pisni obliki in mora vse-
bovati:

• 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 pri-
znanje. 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 petka, 14. februarja 2020, na naslov:

Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5,

Komisija za podelitev Železnikarjevih priznanj pri Občinskem svetu Mestne 
občine Slovenj Gradec.

Za podelitev Železnikarjevih 
nagrade in plaket

Mestna občina Slovenj Gradec
www. slovenjgradec.si

Z leve: scenarist Zoran Benčič, producent Tomi Matič, povezovalec pogovora Uroš Zavodnik in igralec Primož Vrhovec v Kulturnem domu 
Slovenj Gradec po projekciji filma Korporacija, dobre slovenske kriminalke.  

Javni zavod Spotur tudi letos organizi-
ra tradicionalni, 48. Pustni karneval v 
Slovenj Gradcu, ki bo potekal v nede-
ljo, 23. februarja, ob 14. uri na Glav-
nem trgu.

Vse skupine, ki želite sodelovati na karnevalu, vabimo, da se nam pridružite 
in sooblikujete to tradicionalno prireditev.

Dodatne informacije v zvezi s sodelovanjem na karnevalu so vam na voljo 
po telefonu: 02 884 62 83 ali e-pošti: tic@slovenjgradec.si. (AD)

Fotografija iz filma Zgodbe iz kostanjevih gozdov

Fotografija iz filma Nevidno življenje Evridike

Vabilo



Zgodovina športa v Mislinjski dolini 
sega v leto 1919, ko se je po vzoru 

drugih krajev v Sloveniji tudi v Slo-
venj Gradcu ustanovilo društvo Sokol. 
Začetke organizirane oblike telesno-
vzgojne dejavnosti v Slovenj Gradcu in 
okolici smo predstavili v prejšnji števil-
ki. Nadaljujemo z letom 1952, ko se je 
na rednem občnem zboru društva, 14. 
februarja 1952, v zvezi z reorganizacijo 
telesne vzgoje v vsej državi Fizkulturno 
društvo Slovenj Gradec preimenova-
lo v društvo za telesno vzgojo – DTV 
Partizan Slovenj Gradec. Predsednik 
društva je postal Bojan Debelak. 

Cilj Partizana je bil postati množič-
na ljudska organizacija za namene tele-
sne vzgoje otrok, mladine ter odraslih 
mož in žena mest in vasi, podobno kot 
je bil Sokol. Že dlje časa pa se je v celo-
tnem slovenskem prostoru stopnjevala 
napetost med konceptoma splošne vad-
be (telesne vzgoje) in športom, poudar-
jajočim tekmovalnost in specializacijo, 
ki je za razvoj in mednarodno merjenje 
potreboval izdatnejše financiranje in 
primerno športno infrastrukturo. Po-
men tekmovalnosti in športne zmage 
je namreč v svetovnem merilu naraščal, 
stopnjevala ga je aktualna bipolarna 
mednarodna politična ureditev. Zaradi 
vse večje specializacije športov in kre-
pitve športnih klubov so aktivnosti v 
društvih Partizan iz leta v leto nihale. 
Na 2. občnem zboru, 6. februarja 1953, 
je bil izvoljen nov odbor DTV Partizan 
Slovenj Gradec, njegov predsednik je 
postal Lojze Briški. Aktivnosti društva 
so bile najprej vpete v pestro smučarko 
sezono. Poleg Kremžarjevega smuka je 
društvo 10. in 11. januarja 1953 organi-
ziralo tudi smučarski dan.

Nadalje je leto 1953 zaznamoval 
predvsem poudarek na splošni telesni 
vzgoji in telovadbi. Vsa aktivnost DTV 
Partizan se je prenesla v telovadnico, iz 
katerih je izšla kopica novih telovadcev 
in telovadk. Prvi znaki resnega dela v 
telovadnicah so se pokazali tudi na tek-
movanjih v vajah na orodju. Tekmoval-
ci društva so 21. junija 1953 tekmovali 
na okrajnem prvenstvu v vajah na orod-
ju. Mladinci so osvojili prvo mesto, med 
posamezniki pa so bili najboljši Franc 
Pogorelčnik, Jože Barl in Tomo Vrunč. 
Pozneje so se telovadci udeležili tudi re-
publiškega prvenstva v tretjem razredu 
in osvojili osmo mesto. Jože Barl pa je za 
leto 1953 postal republiški prvak. Naj-
več zaslug za uspeh te mladinske ekipe 
sta imela Pavle Planinšek in Miloš Va-
stič, ki sta skrbela za treninge. 

14. aprila 1953 je bila v okviru DTV 
Partizan ustanovljena kegljaška sekci-
ja. Za predsednika je bil izvoljen Franc 
Kovačič. Slovenjgradčani so začeli ke-
gljati že kmalu po vojni na ilovnatem 
kegljišču društvenega doma. Prva na-
loga sekcije je bila ureditev kegljišča 
in evidenca članstva. Že leta 1953 so 
ilovnata tla kegljišča zamenjali z asfal-
tnimi, ki pa niso bila strokovno nareje-
na. Panoga se je v tekmovalnem smislu 
hitro vzpenjala, kegljači so uspešno 
tekmovali na Koroškem in izven. S 

prostovoljnimi in nabiralnimi akcija-
mi so člani sekcije kegljišče preuredili 
do te mere, da je ustrezalo takratnim 
dimenzijam in pravilom mednarodne-
ga kegljanja. Društvo, ki je bilo do tedaj 
lastnik objekta, je kegljišče prepustilo 
v upravljanje sekciji, iz katere se je 22. 
januarja 1956 ustanovil samostojni 
kegljaški klub. Za prvega predsednika 
je bil izvoljen Jože Dovjak. Člani so se 
leta aktivno udeleževali podzveznih 
tekmovanj, za prvenstvena tekmova-
nja pa so bili še premalo rutinirani, saj 
niso imeli dovolj tehničnega znanja. 
Leta 1957 je vodstvo prevzel Stane Ska-
za. V tem letu se je kegljišče začelo še 
bolj modernizirati, kar je prineslo tudi 
večje tekmovalne dosežke. Stane Skaza 
se je prek prvenstva okraja uvrstil na 
republiško prvenstvo. 

Leta 1954 je bil uveden mali ro-
komet, ki se je v tem obdobju širil po 
mnogih podeželskih krajih po Slove-
niji. Pobudnica je bila Ida Anderlik, 
aktivna igralka ŠD Drava, ki se je v 
tistem obdobju preselila v Slovenj Gra-
dec. DTV Partizan je ustanovilo moč-
no rokometno sekcijo, ki se je leta 1957 
osamosvojila. Rokometaši so se iz pod-
zveznih tekmovanj prebili v republiško 
ligo in v obdobju od leta 1967 trikrat 
osvojili naslov republiškega prvaka. 
Leta 1972 so se prebili v II. zvezno ro-
kometno ligo in ime Slovenj Gradca 
ponesli preko meja Slovenije. 

DTV Partizan je sledilo tradiciji 
organizacije telovadnih akademij, ki 
jih je Slovenj Gradec poznal še iz časa 
delovanja Sokola. Prvo akademijo je 
društvo priredilo 14. marca 1953 in jo 
ponovilo naslednji dan. Že 13. junija 
je društvo v Slovenj Gradcu priredilo 
okrajno telovadno akademijo, nasle-
dnji dan pa je potekal okrajni telova-
dni nastop. V dveh dneh je nastopilo 
2022 telovadcev in telovadk. Sledili 
sta telovadna akademija v počastitev 
rojstnega dne maršala Tita, 22. maja 
1954, in telovadna akademija v poča-
stitev dneva republike, 4. in 5. decem-
bra 1954. Leta 1955 je društvo razvilo 
svoj prapor. Sledila sta dva telovadna 
nastopa v letu 1957. 

Ob telesnovzgojnih dogodkih je 
društvo prirejalo tudi družabne veče-
re, s katerimi je želelo poglobiti med-
sebojne stike. Družbeno življenje se je 
prav v tem letu (1957) izjemno razvilo 
zaradi ugodnega finančnega stanja, ki 
je omogočilo nakup radijskega spreje-
mnika in magnetofona, telovadnega 
orodja in športnih rekvizitov. Uredili 
so se prostori v telovadnem domu in 
okoli njega. Popravilo se je sodelovanje 
z množičnimi organizacijami v Slovenj 
Gradcu in političnimi forumi, ki so 
od tedaj kazali več podpore področju 
telesne kulture in društvu v marsičem 
pomagali. 

Leto 1959 je zaznamovala 40. oble-
tnica športa in telesne vzgoje v Mislinj-
ski dolini. V Slovenj Gradcu je bil orga-
niziran festival telesne kulture. 

V naslednjih letih se je v DTV Parti-
zan vse bolj uveljavljala rekreacija, zato 

se je slednje leta 1973 preimenovalo v 
Partizan, društvo za rekreacijo in tele-
sno kulturo Slovenj Gradec. Posebna 
skrb je bila namenjena množičnosti 
in različnim oblikam rekreativne de-
javnosti, od cicibanov, pionirjev in 
mladine do starejših občanov. Stari 
dom (današnji kulturni dom) je po-
stajal ob množični zainteresiranosti za 
vadbo pretesen, vadba se je preselila v 
novi dom. Leta 1977 je namreč Slovenj 
Gradec dobil nove, moderne prostore. 
Zgrajen je bil Dom telesne kulture (da-
našnja športna dvorana). 

Ob 60-letnici delovanja je dru-
štvo Partizan kot dedič društva So-
kol prejelo občinsko nagrado za dol-
goletno, vestno in požrtvovalno delo 
na področju športa, pa tudi številna 
priznanja družbenopolitičnih orga-
nizacij Slovenj Gradca, Zveze dru-
štev Partizan Slovenije in Partizana 
Jugoslavije. 

V obdobju 1983–1991 je društvo 
Partizan kot predsednik vodil Vinko 
Cajnko. V tem obdobju je le-to okre-
pilo odnose z vsemi družbenopoli-
tičnimi organizacijami in društvi v 
lokalnem okolju. Društvo je leta 1984 
obeležilo 65 let delovanja telesne kul-
ture v Mislinjski dolini. Izdan je bil 
almanah. Ob 70. obletnici delovanja 
je društvo prejelo Bloudkovo plaketo. 

Društvo Partizan je v naslednjih 
letih izgubilo pomen osrednjega po-
budnika, organizatorja in gradnika 
športa v Slovenj Gradcu, saj je prišlo 
na tem področju do večsmerne reor-
ganizacije. Organizacija tekmovalne-
ga športa je zaživela v klubih, rekrea-
cije pa v društvih. 

V Mestni občini Slovenj Gradec je 
bil za namene večje strokovnosti in 
sistematičnosti na področju športa 
leta 1997 ustanovljen Urad za šport, 
sledila je ustanovitev Športne zveze 

Slovenj Gradec v letu 2002 in Javnega 
zavoda Spotur leta 2009. 

Poleg Sokola so se v zgodnjo zgo-
dovino telesne kulture in športa za-
pisale tudi druge organizacije, ki so 
popestrile takratno dogajanje v ce-
lotni Mislinjski dolini. Isto leto kot 
Sokol je bilo ustanovljeno Planinsko 
društvo Slovenj Gradec. 

Med najbolj aktivnimi v predvojnem 
času pa je bilo vsekakor Športno in 
kolesarsko društvo Mislinja (ŠKK), 
ustanovljeno že leta 1934, znotraj ka-
terega se je najprej kot tekmovalec, 
kasneje pa kot funkcionar zapisal 
Vinko Cajnko. Več o tem pa v nasle-
dnji številki SGlasnika. 

Zbrala Mojca Verhovnik.
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100 let športa v Slovenj Gradcu in okolici

Društvo za telesno vzgojo – DTV Partizan

Upravni, nadzorni in strokovni odbor DTV Partizan SG (9. 6. 1979). Ob 60. obletnici delovanja Sokola in Partizana. Od leve proti 
desni: Karlo Pruš, Slavko Pogorevčnik, Miro Cerar (častni gost), Anica Goljevšček (načelnica), Vinko Cajnko (predsednik), Branko Kotnik 
(načelnik), Franc Pleterski, Jože Goljevšček (gospodar), Marina Klobas, Hilda Vupot, Slava Leskovar, Jurij Potočnik; za Cajnkom: Silva 
Maraločnik (blagajničarka) Laznik, Meta Logar, Srečko Hribernik, Boris Slemnik; zadaj: Jože Černič, Franc Bricman, Vlado Kremžar 
(manjka Dušan Cajnko, zdravnik, ki je imel dežurstvo).

Članska orodna vrsta na bradlji – vodnik Štefan Kamnik, v sestavi Franc Bricman, Branko 
Kotnik, Srečko Hribernik, Vlado Kremžar in Lojze Prislan

Zbor vseh nastopajočih DTV Partizan SG ob petju državne himne »Hej Slovani«. Prazno-
vanje 60-letnice telesne kulture v Mislinjski dolini in praznika občine Slovenj Gradec (9. junija 
1979). Govor in pozdrav predsednika društva Vinka Cajnka ob spremstvu načelnice Anice 
Goljevšček  in Branka Kotnika.

Telovadni nastop članic (22. 5. 1955)

Slovenski pokal (12.11.1967) – Franc Vaupot   



Ko je vsestranska špor-
tnica Anica Goljevšček 

zaradi poškodb pri svojih 48 letih v 
društvu za telesno vzgojo TVD Parti-
zan prenehala z vodenjem orodne te-
lovadbe (orodne gimnastike) za žen-
ske, te športnorekreativne dejavnosti 
za nežnejši spol v Slovenj Gradcu ni 
bilo več. Morda je najpomembnej-
ša med številnimi nagradami, ki jih 
je prejela, Bloudkova plaketa iz leta 
1988 za dolgoletno delo v društvu 
Partizan. Danes je Anica prepričana, 
da brez telovadbe ne bi mogla živeti. 
Kako drugačne spomine na mladost, 
druženje in športno udejstvovanje, 
kot jih imamo mlajše generacije, ima-
jo naši babice in dedki! Vsak decem-
ber je bila v Slovenj Gradcu akade-
mija, kjer je TVD Partizan pokazalo 
svoje aktivnosti, tako so med njimi 
dekleta na orodni telovadbi spretno 
pokazala tudi vse gimnastične vaje.

Vsaj v prvih dveh desetletjih po drugi 
svetovni vojni slovenjgraška mladi-
na v svojem prostem času ni počela 
drugega, kot hodila k telovadbi ali 
kakšnemu drugemu športu ali pa v 
kino. Anica Goljevšček je telovadila 
od svojih rosnih otroških let, pri 15 
letih je pričela tudi voditi telovadne 
in rekreativne skupine ter bila v več 
športih tudi sama aktivna. Igrala je 
tudi ženski rokomet, ki je takrat poleg 
moške ekipe deloval v Slovenj Gradcu. 

Je prejemnica številnih priznanj, 
predvsem za delo »pri Partizanu« (v 
vsej svoji plemeniti skromnosti se jih 
danes spomni 6), na državnem nivo-
ju nekdanje SFRJ je iz Beograda pre-
jela nekaj »Titovih« priznanj (»… od 
Jugoslavije sem dobila zlatega Tita in 
zastavici, ki si ju pripneš – za delo pri 
Partizanu ...«), kot športnica iz takra-
tne Tovarne meril pa je na državnih 
tekmovanjih med ekipami delovnih 
organizacij stopila na najvišje stopnič-
ke, enkrat v streljanju pa po enkrat z 
odbojkarsko in kegljaško ekipo.  

Ker danes živi v domu upoko-
jencev, priznanj in drugih odličij ne 
hrani več. Pri njeni sestri doma pa je 
med drugimi še vedno možno videti 
priznanje iz leta 1971, na katerem med 
drugim piše: Anica Goljevšček, dol-
goletna vodnica in načelnica našega 
društva (TVD Partizan, op. p.) ... Kot 
zahvalo je takrat v dar prejela sliko 
akademskega slikarja Karla Pečka iz 
leta 1969, ki ima zgodovinsko vre-
dnost tudi zaradi motiva na platnu. 
Pečko je namreč na prelomu med še-
stim in sedmim desetletjem pretekle-
ga stoletja naslikal takratni telovadni 
dom TVD Partizan (danes kulturni 
dom na Francetovi ulici), pred njim 
pa ograjeno asfaltno rokometno igri-
šče, ki ga danes ni več oz. so tam par-
kirišča za avtomobile. 

Bloudkova plaketa je državno prizna-
nje Republike Slovenije, ki jo od leta 
1965 podeljuje Odbor za podeljevanje 
Bloudkovih priznanj za dosežke na 
področju športa. Ta priznanja so ime-
novana po velikem športnem delav-
cu in funkcionarju Stanku Bloudku. 
Anica Goljevšček je Bloudkovo plake-
to prejela leta 1988 za dolgoletno delo 
v društvu Partizan. 

Izhaja iz športne družine in odlo-
čila se je za telovadbo, kot pravi sama 
orodni telovadbi, ki je v okviru TVD 
Partizan sčasoma popolnoma prešla 
na njena pleča. »Že moj oče je bil odli-
čen v orodni telovadbi. Ko je bil star že 
čez 60 let, je vzel stol, se počasi dvignil 
in na njem naredil ravno stojo. Bil je 
že pri sokolih. Nekoč me je postavil 
pred dejstvo, da si moram izbrati le 
eno športno dejavnost. Jaz pa sem ho-
dila k baletu, kegljala, igrala rokomet 
in še vse mogoče. Ko me je izzval, da 
naj se odločim le za eno, drugače ne 
bom smela hoditi na nič več, sem se 
odločila za telovadbo, ker sem v tem 
bila najboljša.« 

Z njenim odhodom orodne telo-
vadbe v Slovenj Gradcu ni bilo več, če-
prav so jo vabili nazaj. »Bila je atletika, 
bil je rokomet, gimnastike ni bilo več,« 
je povedala. Sama je telovadila od svo-
jega 6. leta dalje, od 15. leta dalje je bila 
tudi vodnica, najprej je prevzela cici-
bane. Vse sončne dni in nevihte, ki so 
se zgrinjali nad to športnorekreativno 
dejavnostjo, je nesebično ter z veliko 
ljubeznijo in veseljem kot prostovolj-
ka, ki nikoli za nič ni prejela nobenega 
plačila ali nagrade, preživela do svoje-
ga 48. leta, ko je morala z aktivnostmi 
prenehati zaradi poškodb v hrbtenici. 
»Morala sem nehati zaradi križa, dru-
gače ne bi. Telovadila sem in to ni bilo 
težko, ko pa sem dekleta v moji skupi-
ni morala dvigati, je teža bila prevelika 
in sem si pokvarila križ,« je poveda-
la. Njena požrtvovalnost je bila tako 
močna, telovadba (orodna gimnasti-
ka) ji je toliko pomenila, da je zanjo 
žrtvovala celo svoje zdravje, čeprav 
takrat na to ni niti pomislila. »Če bi 
manj dvigala dekleta, tudi ne bi tako 
zbolela. Potem pa še v bolniško nisem 
šla. Enkrat se je zgodilo, da je ena od 
deklet izvajala salto in se je tako moč-
no zaletela z glavo v mojo roko, da 
sem omedlela na licu mesta. A sem jo 
morala zaustaviti, da punca ne bi pa-
dla. Takšne epizode so se dogajale.« 

Pri TVD Partizan je vodila žensko 
orodno telovadbo, ki je vključevala 
tudi vaje na parterju, rekreacijo za 
otroke in ženske, ter igrala rokomet. 
»Rokomet sem igrala, dokler je obsta-
jalo rokometno igrišče na prostem pri 
današnjem kulturnem domu. Člani so 
prišli v ligo in so morali imeti žensko 
ekipo, zato smo me igrale, čeprav žen-
ska ekipa ni obstajala dolgo ...« 

Brez telovadbe Anica Goljevšček ne bi 
mogla živeti! To je bilo neskončno ve-
selje! »Takrat je bila vadba vsem dosto-
pna, udeležba in navdušenost sta bili 
ogromni, dvorana je bila dovolj velika. 
Najprej smo telovadili 4-krat na teden 
v mali dvorani, potem v veliki dvo-
rani v športni hali 2-krat na teden.« 
Telovadbo je Anica vodila za cicibane, 
pionirke, mladinke, odrasle članice. 
»Imela sem tudi male otroke do treh 
let starosti, ki so komaj nehali lulati 
v plenice. Včasih jih je prišlo na vaje 
100, drugače pa sem na rekreaciji ime-
la vsakokrat 60 otrok in več. Ja, tako 
velika skupina je bila, a so se me bali. 
Kadar so divjali po hali, so jim rekli 
,Ančka gre!', pa je bila takoj strumna 
vrsta. Pa nisem nikomur nič naredila, 
samo rekla sem, da če bodo nagajali, 
drugič ne bodo več prišli. In seveda so 
potem spet prišli. In starši so bili tudi 
vedno zraven.« 

Orodna gimnastika samo za dekle-
ta je potekala 2-krat na teden po 2 uri, 
potem so od 20.00 do 21.30 telovadile 
članice, stare do 70 let, ki so prihajale 
od vsepovsod, tudi iz Ljubljane. Vad-
be so se udeleževale različno, kadar so 
pač imele čas, tiste, ki so imele službo 
popoldne, so pač prišle naslednji te-
den, ko so bile v službi dopoldne. 

Skupina deklet orodne gimnastike 
pod vodstvom Anice Goljevšček (in 
pod okriljem TVD Partizan) je hodi-
la nastopat po različnih krajih nekda-
nje Jugoslavije, v tujino niso šle nikoli. 
»Spomnim se enega nastopa v Ljublja-
ni, tam smo bile samo enkrat. Dekleta 
so izvajala vaje na vseh orodjih, ekipa 
na gredi, parterju, skok čez kozo, na 
bradlji. Za dan mladosti, ne spomnim 
se natančno leta, smo bile v sklopu večje 
telovadne ekipe pod vodstvom predse-
dnika Partizana Vinka Cajnka tudi na 
Titovi štafeti v Beogradu. Mislim, da je 
bila takrat z nami vodnica Zofka, jaz 
sem bila mladinka, telovadila sem in 
sem bila hkrati v Slovenj Gradcu tudi 
že vodnica.« Slovenjgraške gimnasti-
čarke so nastopale na raznih srečanjih 
na jugoslovanskem nivoju, med njimi 
je bila tudi Titova štafeta v Bihaču, ka-
tere se je Anica udeležila s tremi dekleti 
in dvema fantoma, spet drugič so bili 
na Brionih, v Sarajevu, skratka: »Veli-
ko smo nastopali (naše punce v orodni 
gimnastiki), velikokrat tudi v Doliču in 
Mislinji, pa s pobratenimi društvi smo 
se izmenjavali – mi smo šli nastopat k 
njim, oni so prišli k nam. Trenutno se 
spomnim enih, ki so gostovali pri nas 
in nam pokazali njihove folklorne ple-
se. Pa še enega velikega aplavza se spo-
mnim, ko je moja skupina nastopala v 
Prekmurju in ko nihče ni mogel verje-
ti, kako dobra so naša dekleta. Jaz sem 
stopila stran, gledala sem, kako dela-
jo – ko je naredila polpremet naprej, 
potem nazaj premete in salto. Narod 

je kar vstal, tako navdušeni so bili, ko 
so jo videli. Mi smo delali ljubiteljsko, 
a zelo dobro, že na pol profesionalno, 
čeprav je bilo samo rekreativno, ne tek-
movalno.« 

Anica se je kot vodnica udeleževala 
usposabljanj in te vaje je potem kazala 
v Slovenj Gradcu. Pa tudi od drugod 
so prišli k nam. Tako je na primer v 
letu 1964 prišla učit vaje za nastop v 
Beogradu Zdenka Cerar, žena telo-
vadca Mira Cerarja. 

Sprva je telovadba potekala v telo-
vadnem domu TVD Partizan, ki so 
mu mnogi domačini po drugi sve-
tovni vojni še zmeraj rekli Sokolski 
dom. Potem so se vadbe preselile v 
novozgrajeno športno halo na Kopali-
ški ulici. Vse je potekalo prostovoljno, 
vaditelji so vodili skupine brezplačno. 
Anica je bila dopoldne v službi, popol-
dne pa je vodila telovadbo in rekre-
acijo. »Zato sem delala en teden do-
poldne, dva tedna ponoči, popoldne 
nikoli, da sem lahko bila vedno pri te-
lovadbi – to pomeni z dušo in telesom. 
V službi so me vedno razumeli, še 
podpirali. Srebotnik mi je celo rekel: 
,Pa glej, da boš zdrava nazaj prišla.' 
Nikoli mi niso rekli, da ne smem iti 
na tečaj ali kam drugam v zvezi s te-
lovadbo, pa sem šla tudi za cel mesec!« 
Tako je večkrat v Ljubljani ali Mozirju 
opravila celomesečno izpopolnjevanje 
v telovadbi/gimnastiki in orodni gi-
mnastiki, kjer so se učili tudi teorijo, 

kot je človeška anatomija in delovanje 
telesa pa še kaj. 

»Nekatere moje punce so bile tako 
dobre, da bi se lahko razvile v tekmo-
valke, a nismo delali v tej smeri, so pa 
nekatere postale vaditeljice za mlajše. 
Zelo nadarjena je bila Lucija Pori, ki 
je poleg vsega še bolj izpilila parterno 
gimnastiko. Kadar nisem mogla, so 
mi pri vodenju skupine pomagala ne-
katera dekleta, ki so se dobro izkazala 
na vadbah – ena od teh je bila Vlasta 
Mikecova, ne vem, kako se zdaj piše.« 

Anica Goljevšček je bila vse do 
upokojitve zaposlena v Tovarni meril 
– plastika. Športnorekreativne skupine 
za ženske je vodila tudi v tej delovni or-
ganizaciji in tudi sama z njimi tekmo-
vala. Tako je za Tovarno meril streljala 
s puško, kegljala ter vodila in igrala od-
bojko. V Šmartnu pri Slovenj Gradcu je 
pol ure vodila skupino za aerobiko, po-
tem za to delovno organizacijo še eno 
uro odbojko. »V ekipi so bile tudi Le-
genčanke in Šmarčanke. Enkrat smo 
celo zmagale. Maznik ni imel nobene-
ga zaupanja v nas. Ko smo potem en-
krat le šle na odbojkarsko tekmovanje 
Lesarijada, kjer so tekmovale odboj-
karske ekipe vseh lesnih proizvajalcev 
Slovenije, nam je obljubil zaboj piva, če 
slučajno kaj dosežemo, a tako ne boste, 
je rekel. Pa smo potem bile prve, čeprav 
si tega prej niti same nismo mislile.« 

Ajda Prislan
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Anica Goljevšček – gonilna 
sila orodne telovadbe

Zgodba iz TVD Partizan 

Anica Goljevšček s plaketo Stanka Bloudka, 2. 11. 2019

Anica Goljevšček na športni akademiji, orodna gimnastika, okrog leta 1979

Na priznanju, nalepljenem na hrbtni strani Pečkove slike, je ročno zapisano: »Ob praznovan-
ju 20-letnice naše organizacije Partizan, 30-letnice Jla (?, op. p.), 30-letnice OF in Vstaje tov. 
Goljevšček Anici dolgoletni vodnici in načelnici našega društva za njeno vestno in požrtvovalno 
delo na področju telesne vzgoje Zdravo! Slovenj Gradec, dne 21. 12. 1971« Podpisani: »Preds-
ednik strokovnega odbora: Kožuh Janez; Načelnik: Pleterski Franc; Predsednik: Cajnko Vinko; 
Vodniki in vodnice: Šumečnik Irena; Mikec Asta«

Na sliki akad. slikarja Karla Pečka iz leta 1969 sta telovadni dom TVD Partizan Slovenj 
Gradec (v njem je bilo v tistem času v zgornjih prostorih tudi stanovanje) in rokometno 
igrišče na prostem.



V prvi vrsti mladim, kot 
protiutež formalne-

mu vidiku izobraževanja, ponujajo 
aktivno preživljanje prostega časa, 
nudijo informacije o mladinskih 
projektih, dajejo mladim možnost, 
da sodelujejo na teh projektih, mla-
dinskih taborih ali izobraževanjih. 
Mladi udeleženci si na tak način dvi-
gujejo kompetence, pridobivajo nove 
veščine, povečajo si možnost zaposlo-
vanja. Za vsako udeležbo, na katerem 
od projektov jim izdajo certifikat ne-
formalnega izobraževanja, v medna-
rodnem merilu je to Youthpass, v Slo-
veniji pa Nefix. Hkrati jih pritegnejo 
in potegnejo stran od vsakdanjih ru-
tin, da niso ves čas na računalniku. Z 
vsem tem in še s čim se ukvarjata dve 
zaposleni osebi v Mladinskem kul-
turnem centru Slovenj Gradec. 

Še 10 let nazaj je bila v Mladinskem kul-
turnem centru Slovenj Gradec najbolj 

popularna računalniška učilnica, kjer 
so mladi uporabniki lahko prišli na in-
ternet. Zdaj je v MKC princip dela dru-
gačen, kajti mladino je potrebno od-
tegniti stran od računalnikov. Njihov 
program je sestavljen tako, da mlade 
poskušajo aktivirati in, kot pravi Mitja 
Javornik, »jih spomniti, da v življenju 
ni samo računalnik in virtualni svet, 
poskušamo jih čim bolj vzpodbujati, 
da razmišljajo. Torej delamo na tem, da 
mladi krepijo svojo samoiniciativnost, 
skratka, da so dinamični, aktivni pre-
bivalci, kajti na mladih svet stoji, in da 
se zavedajo svojih potencialov.« 

Čeprav je poleti zatišje aktivnosti, 
ker so dopusti, so letos gostili celo dva 
evropska Erasmus+ projekta, ki sta su-
per uspela. Dvakrat so se mladi iz cele 
Evrope po 10 dni neformalno izobra-
ževali v Slovenj Gradcu in s tem spo-
znavali različne oblike dela z mladimi, 
tudi dobre prakse našega MKC-ja. V 
hladnejšem obdobju leta se dogajanje 

odvija v prostorih MKC-ja, včasih tudi 
v Špajzu. V »indoor« sezoni, kot ji pra-
vijo, so aktualni potopisi, kreativne de-
lavnice, izbirne vsebine in še kaj. 

Že 10. januarja 2020 bo ob 19. uri 
v mladinskem kulturnem centru na 
Ozarah nastopila nadobudna in drzna 
kolesarka Bernarda Jurič, ki bo na po-
topisnem predavanju predstavila svojo 
knjigo z naslovom 12.000 kilometrov 
greha. Pokazala bo zbirko fotografij s 
poti med skrajnimi točkami avstralske 
celine, ko je kolesarila od Pertha do Sy-
dneyja in od Cape Yorka do Wilsons 
Proma. Pripovedovala bo o pripravah, 
dogajanju na poti, bolečinah, srečanjih 
z nenavadnimi ljudmi in živalmi, pa 
tudi o temah iz tamkajšnje gradbeni-
ške stroke. 

Vodja mladinskih programov Mitja 
Javornik omenja velik prispevek Mla-
dinskega sveta k programom MKC, pri 
čemer izpostavlja nepogrešljivo delo 
Aleša Gangla, s katerim MKC veliko 
sodeluje. Mladinski svet ima svoj na-
slov in sedež prav v prostorih MKC. 

»Aleš nam veliko pomaga v studiu, 
na področju klubske dejavnosti, glas-
benih projektih, posebej pomaga pri 
reklami, kako priti do mladih. Dobro 
sodelujemo tudi z drugimi institucija-
mi, širimo medgeneracijsko povezova-
nje, aktivni smo z zavodom MOCIS in 
projektom PUM-o ter seveda sodeluje-
mo s koroškimi šolami,« še pojasnjuje 
Mitja Javornik. 

V kleti mladinskega hotela od leta 
2004 deluje glasbeni studio, ki veliko 
prispeva k mladinskemu delu. Ne-
povezana mladina lahko tu glasbeno 
ustvarja in snema skladbe. Sicer je bilo 
to pred nekaj leti bolj popularno, saj z 
upadom popularnosti hip hop glasbe 
ni več toliko mladih, ki bi ustvarili kak 
lasten projekt z lastno avtorsko slovenj-

graško sceno. Studio, ki zdaj premore 
več profesionalne opreme, lahko gosti 
razne glasbenike. Tako v njem snemajo 
posamezniki in skupine od začetnikov 
do profesionalnih glasbenikov. 

Še vedno obstaja natečaj za mlade 
neuveljavljene glasbene skupine Nate-
čaj Botečaj in slovenjgraški MKC nudi 
prostor za nastop treh ali štirih pred-
tekmovalnih skupin, ti koncerti so do 
sedaj bili v Špajzu. Zmagovalka na tem 
koncertu gre naprej na finale v Velenje, 
hkrati pa zmagovalci teh področnih 
natečajev dobijo brezplačno uporabo 
slovenjgraškega studia, kjer jim tonski 
mojster posname na zgoščenko demo 
album s 3 do 4 skladbami. Na tak način 
MKC sega v alternativno kulturo, kar 
v širši obliki in v sodelovanju z MKC 
podpira in dogodke izvaja Mladi: alter 
društvo Mad v klubu Špajz na Celjski. 

Najzahtevnejši del dela v MKC Slo-
venj Gradec je podprt z evropskimi 
sredstvi, v letošnjem letu so pridobili 
okrog 40.000 evrov za specifične med-

narodne projekte v okviru Erasmus+, 
ki trajajo od 7 do 14 dni. Na nacional-
ni ravni s temi projekti upravlja zavod 
Movit, ki razdeljuje mednarodna sred-
stva – letos so Slovenjgradčani dobili 
2 taka projekta. »Taki projekti veliko 
prispevajo k prepoznavnosti našega 
delovanja navzven. Zelo malo koroških 
organizacij pridobi tovrstne Erasmus+ 
projekte, zato je na Koroškem kar velik 
dogodek, da nam uspe pridobiti 2 med-
narodno priznana mladinska projekta, 
na katerih sodeluje po 50–60 mladih iz 
cele Evrope,« pojasnjuje Mitja Javornik. 

Poleg izvajanja tipičnih mladinskih 
programov Mladinski center Slovenj 
Gradec trži svoje prostore, studio, dve 
konferenčni dvorani in dve kreativni 
učilnici, sodelujejo z raznimi kulturni-
mi društvi, ki uporabljajo njihove pro-
store. Hkrati imajo v hostlu 59 postelj, 
kar pa sodi pod turistični del, skratka 
vsi deležniki JZ Spotur se trudijo, da je 
zgradba mladinskega hotela na Ozarah 
čim bolj polna. (AP) 
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Uspešna mednarodna projekta in glasbeni studio
Mladinski kulturni center Slovenj Gradec

Višja strokovna šola Slovenj Gra-
dec (VSŠ) bo januarja 2020 pra-

znovala pomemben jubilej, 20 let 

delovanja. V povezavi s tem potekajo 
številni dogodki. Prvi in zelo odme-
ven je tradicionalno športno srečanje, 

ki ga vsako leto organizirata dr. Anita 
Goltnik Urnaut in Luka Urisk, mag.

Tokratno srečanje se je odvijalo 4. 

decembra 2019. Dijaki in študenti ter 
zaposleni celotnega Šolskega centra 
Slovenj Gradec (ŠC) so se pomerili v 

treh izbranih športnih tekmovanjih, 
in sicer v odbojki, badmintonu in na-
miznem tenisu. V namiznem tenisu je 
zmagal študent VSŠ Žiga Rihtarič, 2. 
mesto pa sta si razdelila ravnateljica 
VSŠ mag. Janja Razgoršek in študent 
VSŠ Jani Matves. V badmintonu je 
bila najboljša direktorica ŠC mag. 
Gabrijela Kotnik, ki je zmagala tako v 
posamičnem tekmovanju kot skupaj s 
Saro Omerović v dvojicah. Najbolj za-
nimivo je bilo tekmovanje v odbojki, 
kjer je sodelovalo 6 ekip: ekipa zapo-
slenih, ekipa VSŠ, 2 ekipi Srednje šole 
Slovenj Gradec in Muta, ekipa Sre-
dnje zdravstvene šole Slovenj Gradec 
in ekipa Gimnazije Slovenj Gradec. 
Vsaka ekipa je igrala z vsako. Na kon-
cu so bili najboljši dijaki Srednje šole 
Slovenj Gradec in Muta, ki so si pribo-
rili 1. (enota Muta) in 2. (enota Slovenj 
Gradec) mesto, 3. mesto pa je zasedla 
ekipa zaposlenih. Vsem zmagovalcem 
čestitamo.

V spomin na dogodek so vsi udele-
ženci prejeli priznanje in majico. 

Milena Štrovs Gagič

Športno srečanje ob jubileju Višje strokovne šole
Srednja šola Slovenj Gradec in Muta

Čeprav je šmarna hrušica že nekaj 
časa na voljo v drevesnicah, jo v 

naših vrtovih še zmeraj redko srečamo. 
Njena lepota v vseh letnih časih in oku-
sni ter zdravi »borovničasti« plodovi so 
nas prepričali, da jo posadimo tudi pri 
naših šolah v Podgorju, Šmiklavžu in 
na Razborju. Ob tej priložnosti smo se 
odločili, da eno sadiko podarimo tudi 
našemu vrtcu Škrat Bučko v Podgorju. 

Po pošti prejete sadike iz Lendave 
smo želeli čim prej posaditi, da nas 
ne bi prehitela zima. Zaradi deževnih 
dni smo se morali precej potruditi, da 
smo našli nekaj jasnine in pravi ter-
min. Najprej smo jih posadili na Raz-
borju, potem pri šolskem čebelnjaku v 
Šmiklavžu, malo kasneje še pri šoli v 
Podgorju. Po posvetovanju s pomoč-

nico ravnateljice vrtca Ireno Pijovnik 
in vodjo enote v Podgorju Špelo Ko-
vačič je stekla priprava za sajenje tudi 
za vrtec. Dogovorili smo se, da bo 
vrtcu pri sajenju pomagala šola. 14. 
novembra smo se zbrali pred Škratom 
Bučkom in prisrčna pesem Čebelar, 
ki so jo zapeli vrtčevski otroci, je bila 
pravi začetek sajenja medovite rastli-
ne šmarne hrušice. Preden smo začeli 
s kopanjem sadilne jame, je skupina 
učencev pod mentorstvom učiteljice 
mag. Majde Tamše Horvat prav stro-
kovno predstavila to posebno, skoraj 
pozabljeno grmovnico.

Sajenje hrušice se je uspešno za-
ključilo, a naše sodelovanje z vrtcem 
se bo nadaljevalo tekom celega šol-
skega leta z dramskimi in lutkovnimi 

uprizoritvami, skupno vadbo na igri-
šču, branjem pravljic in še bi lahko 
naštevali. Verjamem, da bomo naša 

stičišča znali prepoznavati še naprej 
in skupaj ustvarjati čim boljše pogoje 
za vzgojo in učenje naših otrok.

Mag. Aljoša Lavrinšek, 
ravnatelj

Šola in vrtec v Podgorju 
posadila šmarno hrušico

Poleti 2019 na enem od obeh mednarodnih Erasmus+ projektov
(foto arhiv MKC SG) 

S kolesom po Avstraliji, potopisno predavanje in predstavitev knjige Bernarde Jurič 
»12.000 kilometrov greha; čista jeba 3« bo v MKC na Ozarah v petek, 10. 1. 2020, ob 19. uri.



Geslo križanke je DOBRI MOŽJE,
MIKLAVŽ, BOŽIČEK, DEDEK MRAZ.

Vstavite temu primerno sliko.
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REŠITVE: NATISK, EKOTTO, TURNIR, OTA, KA, P, AJ, MIKLAVŽ, DERVENTA, OSTROG, ARG, STROBL, SMODE, 
ENGRAM, ALEN, BK, AI, EA, ADI, OL, ČMRLJI, EC, ŽEL, ONO, ŠAKA, INA, ŽAD, ULM, ČIBEJ, IZMERA, ENOPERKA, 
NAC, KATI, ČAR, AZI; 

V začetku prazničnega decembra so v slovenjgra-
ških šolah in vrtcu že tradicionalno pripravili 

dobrodelne božično-novoletne bazarje, ki so vsako leto zelo 
dobro obiskani. Pri pripravi izdelkov, s katerimi so obogatili 
praznične stojnice, so sodelovali otroci, učitelji, starši in zu-
nanji sodelavci. Pestro ponudbo piškotov, venčkov, voščilnic in 
prazničnih daril so dopolnjevale delavnice, praznično vzdušje 
pa so s pesmimi pričarali otroci. (MN)
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Dobrodelni bazarji
Fotoreportaža

Ime/priimek: ...................................................................................................................................... Naslov: ..........................................................................................................................................................................................
Pravilno rešeno križanko pošljite do 15. januarja na naslov: Cerdonis, d. o. o. , Stari trg 278, 2380 Slovenj Gradec. Nagrade so vstopnice za kinopredstave 
v kinu Slovenj Gradec. (»Če bom izžreban/-a, dovoljujem objavo svojega imena in naslova med izžrebanci. Dovoljujem tudi, da bo navedene podatke 
izdajatelj mesečnika SGlasnik vodil v zbirki nagrajencev naslednjih pet let.«)
Nagrajenci decembrske križanke časopisa SGlasnik: 1. nagrada: vstopnice za tri kino predstave v Kinu Slovenj Gradec, Aleš Črešnik, Celjska cesta 34, 2380 
Slovenj Gradec; 2. nagrada: vstopnici za dve kino predstavi v Kinu Slovenj Gradec, Irena Knez, Stari trg 225A, 2380 Slovenj Gradec; 3. nagrada: vstopnica 
za eno kino predstavo v Kinu Slovenj Gradec, Barbara Vodopija, Celjska cesta 70, 2380 Slovenj Gradec.
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.


