
Članska ekipa Rokometnega kluba Slo-
venj Gradec 2011 je letošnjo sezono 

zaključila na najboljši možni način. Z zmago na go-
stovanju v Trbovljah je osvojila naslov prvaka v 1. B 
državni rokometni ligi. Tako si je zagotovila tudi na-
predovanje med prvoligaše in bo v prihodnji sezoni 
nastopala med dvanajstimi najboljšimi ekipami pri 
nas. Na ta način so varovanci Sebastjana Soviča vrnili 
slovenjgraški rokomet tja, kamor po mnenju sloven-
ske rokometne javnosti tudi spada. Mestna občina je 
za rokometaše pripravila slavnostni sprejem. (MN)
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Slovenjegraško poletje 2019, kino na prostem

28. 6. 2019 ob 21.00 
Premiera filma Zgodovina ljubezni in pogovor z ustvarjalci, 

z glasbenim uvodom Glasbene šole Slovenj Gradec
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K U L T U R N I  D O M  S L O V E N J  G R A D E C

Ansambel Štirje kovači  je najstarejši tovrstni ansambel v Sloveniji in edini, ki deluje neprekinjeno že 65 let. Ob jubileju so v Koroškem pokajinskem 
muzeju v Slovenj Gradcu odprli pregledno razstavo, ki bo na ogled do konca leta. Na veličastnem, s čustvi nabitem jubilejnem koncertu Kam le čas 

beži ... 65 let Štirih kovačev se jim je zahvalil tudi predsednik Vlade RS Marjan Šarec, dogodek je snemala RTV Slovenija.  
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V slovenjgraškem Mladinskem kul-
turnem centru so s slavnostno 

prireditvijo obeležili deseto obletnico 
delovanja Fakultete za zdravstvene in 
socialne vede.  Visoka šola za zdra-

vstvene vede Slovenj Gradec je bila 
ustanovljena 12. maja 2009. V akadem-
skem letu 2009/2010 se je začel študij 
zdravstvene nege za prvo generacijo 
študentov. Svoje poslanstvo je visoka 

šola pričela udejanjati v prostorih, ki 
jih je zagotovila Mestna občina Slovenj 
Gradec na Glavnem trgu 1, kjer si pro-
store deli s Spoturjem in Referatom za 
medobčinsko redarstvo in promet. 

Fakulteta za zdravstvene in soci-
alne vede Slovenj Gradec je v desetih 
letih podelila 130 diplom na visoko-
šolskem študijskem programu Zdra-
vstvena nega in 12 diplomantom na 
podiplomskem, magistrskem študij-
skem programu Zdravstvene vede iz 
smeri Javnega zdravja, Zdravstvene 
nege in Fizioterapije. Vsi diplomanti 
so samoplačniki, saj fakulteti kljub 
večletnemu prizadevanju koncesija s 
strani države ni bila podeljena.  Raz-
iskovalci na fakulteti so mednarodno 
prepoznavni, saj beležijo številne 
odmevne objave v najpomembnejših 
strokovnih in znanstvenih revijah z 
visokim faktorjem vpliva. V nasle-
dnjih letih fakulteta pričakuje raz-
mah raziskovalne in publicistične 
dejavnosti. 

Na svečani slovesnosti je dekanica 

prof. dr. Danica Železnik poleg izje-
mnih dosežkov fakultete v 10 letih 
delovanja izpostavila tudi prostor-
sko stisko fakultete in izrazila željo 
po novih in ustreznih prostorih. 
Po uvodnih besedah dekanice sta 
s pozdravnim nagovorom prisotne 
nagovorila tudi podžupan dr. Peter 
Pungartnik v imenu Mestne občine 
Slovenj Gradec in Monika Ažman v 
imenu Zbornice zdravstvene in ba-
biške nege Slovenije. Slovesnosti se 

je udeležilo več kot 140 povabljenih 
tako iz Slovenije kot tujine.

Za pester kulturni program so 
poskrbele pevke pevskega zbora La 
Vita, ki združuje medicinske sestre – 
članice Društva medicinskih sester, 
babic in zdravstvenih tehnikov Ma-
ribor. Pridružila se jim je Folklorna 
skupina Holmec. Množico pa je na-
smejal in poučil z življenjskimi na-
sveti in svojimi pesmimi tudi koroški 
kantavtor Adi Smolar. (MK)

Ansambel Štirje kovači 
so leta 1954 ustano-

vili štirje fantje, ki so bili zaposle-
ni v kovaški industriji Tovarne kos 
v Slovenj Gradcu. Kvintet z dvema 
pevcema neprekinjeno deluje še 
danes, edini v Sloveniji 65 let. Na 
slavnostnem koncertu ob jubileju 
ansambla se je predsednik Vlade 
RS, tudi poslušalec Štirih kovačev, 
priljubljenemu ansamblu v imenu 
vseh njihovih poslušalcev zahvalil 
za vse, kar so dali slovenski naro-
dno-zabavni glasbi. Francu Šegov-
cu pa čestitamo tudi za njegov roj-
stni dan, ki ga je proslavil dan pred 
odprtjem razstave Kam le čas beži 
... 65 let ansambla Štirje Kovači v 
slovenjgraškem muzeju. 

Priljubljeni narodno-zabavni an-
sambel Štirje kovači je fenomen v 
slovenskem prostoru, saj kot trenu-
tno najstarejši tovrstni ansambel pri 
nas praznuje 65 let neprekinjenega 
delovanja. Kako je Francu Šegovcu, 
harmonikarju, enemu od štirih usta-
noviteljev in gonilni sili ansambla ter 
avtorju vseh skladb in nekaj besedil 
za Štiri kovače, uspelo skupino držati 
tako dolgo skupaj in uspešno delovati 
doma in v tujini? Odgovoril je, da z 

medsebojnim razumevanjem: on se 
je zavedal, da smo si ljudje med seboj 
različni, vesel pa je tudi, da so drugi 
razumeli njega. 65-letnica je namreč 
takšno obdobje, ki je redko kje. 

Razstava v Koroškem 
pokrajinskem muzeju 
Ob visokem jubileju ansambla je 
Koroški pokrajinski muzej, Muzej 
Slovenj Gradec na Glavnem trgu 
razstavil izbor iz arhiva Franca in 
Hermine Šegovc in Štirih kovačev. 
Dokumentarno kronološko razstavo, 
ki so jo postavili Valerija Grabner, dr. 
Marjan Linasi in mag. Tadej Pungar-
tnik v dveh muzejskih prostorih in že 
na stopnišču, so poimenovali Kam le 
čas beži ... 65 let ansambla Štirje ko-
vači, po istoimenskem, skorajda že 
ponarodelem valčku, ki ga je Šegovc 
napisal leta 1963 in je leta 2000 dobili 
nagrado zlati petelin ter bil proglašen 
za vižo stoletja. Od uradnega začetka 
delovanja ansambla Štirje kovači leta 
1954 in vse do danes je na razstavi 
mogoče videti nosilce zvoka, foto-
grafije, plakate in notne zapise, ene 
še v rokopisu, druge izdane v raznih 
edicijah, med katerimi so tudi zvez-

ki za male vokalne skupine in zbore, 
zvezki za štiri klarinete ... Razstavlje-
ne so knjige, dve najodmevnejši sta 
Naš pobej bo muzikant in Šegovčevo 
življenjsko delo Šegovčeve melodije 
: valčki, polke, pesmi : notni zapisi 
1952–2015, kjer je zbral notne zapise 
800 svojih skladb. Seveda na razstavi 
ne gre brez številnih nagrad in pri-
znanj ansamblu iz domovine in tuji-
ne, med katerimi je tudi priznanje za 
človekoljubno delo. Skozi ves ta ma-
terial so izpostavljeni najpomemb-
nejši ključni dogodki in mejniki v 
glasbeni karieri našega priljubljene-
ga ansambla, med katerimi je tudi 
to, da so prvi tonski posnetki Štirih 
kovačev nastali leta 1955 za oddajo 
Za našo vas na Radiu Ljubljana. Leta 
1964 so zmagali na tekmovanju na-
rodno-zabavnih ansamblov na Go-
spodarskem razstavišču v Ljubljani 
in leto pozneje izdali svojo prvo malo 
ploščo. Za naslovnico so se kot kova-
či fotografirali v eni izmed kovačij na 
Ježici. Ta fotografija še danes velja za 
eno najbolj kultnih slik v slovenski 
narodno-zabavni glasbi. Posebnost 
na tokratni razstavi so novi zvezki, 
kajti lani se je Franc Šegovc preiz-
kusil tudi v pisanju priredb enajstih 
svojih skladb za orkester. 

Jubilejni koncert 
Da Štirje kovači resnično sodijo med 
ambasadorje Slovenije in Slovenj 
Gradca v svetu so ponovno dokazali 
s svojim profesionalnim pristopom in 
veličastnim, s čustvi nabitim koncer-
tom Kam le čas beži dva dni po od-
prtju razstave v slovenjgraškem mu-
zeju. Ansambel in »jeklenega« Franca 
Šegovca, ki se je po nedavni zelo težki 
prometni nesreči s svojimi »Kovači« 
ponovno vrnil na odre, so na odru 
v slovenjgraški športni dvorani poz-
dravili številni znani obrazi iz sveta 
narodno-zabavne glasbe, ki so s Šti-
rimi kovači kdaj sodelovali: Boris Ko-
pitar, Vinko Šimek, Smilja Baranja, 
Jože Galič in Andrej Hofer. Med go-
sti je bil predsednik vlade RS Marjan 
Šarec, tudi poslušalec Štirih kovačev, 
ki se je priljubljenemu ansamblu v 
imenu vseh njihovih poslušalcev za-
hvalil za vse, kar so dali slovenski na-
rodno-zabavni glasbi. Slavnostni go-
stje so bili tudi ansambli, ki so tesno 
povezani s Štirimi kovači in Francem 
Šegovcem. Tako so pred nabito pol-
no dvorano vzhičenega in ganjenega 
občinstva zapeli poleg slavljencev 
seveda tudi Modrijani in domačini 
– vokalna skupina Družina Breznik. 
Za obe zasedbi je Šegovc napisal nekaj 
skladb. Za vrhunec privlačne pompo-
znosti je poskrbel Koroški simfonični 
orkester Glasbene šole Ravne na Ko-
roškem pod vodstvom Đorđa Beraka, 
med drugim predsednika Društva 
glasbenikov Evrope. Igrali so Šegov-
čeve skladbe, ki jih je za simfonični 
orkester priredil sam njihov avtor 
Franc Šegovc. Prireditev sta povezo-
vala Blaž Švab in Darja Gajšek, tudi 
voditelja oddaje Slovenski pozdrav. 
Slavnostni koncert je posnela Televi-
zija Slovenija. 

Franc Šegovc je s svojim življenjem 
in delom in na koncu tudi z vrhun-
skim koncertom 19. maja dokazal, 
da je zaslužen častni občan Mestne 
občine Slovenj Gradec, ta naziv je pre-

jel leta 2014. Še vedno pa je v iskanju 
primernega razstavnega prostora in 
skrbnika glasbene zapuščine Štirih 
kovačev in zapuščine njega samega. 
Razstava v Koroškem pokrajinskem 
muzeju bo na ogled do konca tega leta. 

Ajda Prislan 
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Štiri kovače v Slovenj Gradcu 
pozdravil tudi Marjan Šarec

65 let ansambla Štirje kovači: razstava in koncert

Želijo si nove, primerne prostore
10 let Fakultete za zdravstvene in socialne vede

Na jubilejnem koncertu Štirih kovačev Franc Šegovc od Vinka Šimeka prejema majhno darilo.  
(foto Foto Anka) 

Na razstavi o Štirih kovačih
(foto Nika Hölcl Praper) 



Promocijski film Moj Slovenj Gra-
dec režiserja Toma Novosela je 

letošnja žirija na mednarodnem film-
skem festivalu WOFF na Škotskem 
nagradila s posebnim priznanjem za 
promocijo Slovenije in našega mesta. 
Žirija v svoji obrazložitvi navaja, da 
gre za odličen reklamni spot o majh-
nem, a simpatičnem mestu, ki na 
poetičen in čaroben način nagovarja 
gledalca, da prisluhne zgodbi o Slo-
venj Gradcu.

Promocijski film o Slovenj Gradcu 
je leta 2018 naročila Mestna občina 
Slovenj Gradec in je sestavljen iz na-
grajenega videa »vrata«, kjer se glavna 
igralka Hana Klančnik po scenariju 
Novosela sprehaja skozi mogočna, 
simbolno močna vrata (restavrirana 
iz stare »Levovnikove« hiše) v različ-
ne trenutke dogajanja v mestu. Hkrati 
je paket naročila občine zajemal še 

tri kratke promocijske filme o temah 
šport, turizem ter kultura. Posnetke si 
je preko različnih družbenih omrežij 
ter na raznih dogodkih ogledalo pre-
ko 40.000 ljudi. Novosel je s promo-
cijo Slovenj Gradca preko filmskih 
izobraževanj, predvajanj ter predsta-
vljanja primerov dobrih praks po-
skrbel za širjenje glasu o mestu (2018 
v Glasgowu na Škotskem ter 2019 v 
New Yorku, ZDA).

Naslednji projekt režiserja je do-
kumentarni film o prof. Karlu Pečku, 
ki bi v naslednjem letu praznoval 100. 
obletnico rojstva. Za ta namen je v pri-
pravi dokumentarni film, ki bi naj luč 
sveta ugledal v septembru 2020. No-
vosel želi preko filma v mednarodni 
prostor ponesti glas o Pečku, ki je v 
Slovenj Gradcu pustil neizmerljiv pe-
čat, katerega se po njegovih besedah 
mesto samo premalo zaveda. (MN)

V soboto, 15., in nedeljo, 16. 
junija, se bo mestno jedro 

Slovenj Gradca zopet prelevilo v središče 
srednjeveškega dogajanja, ki bo letos še 
spektakularnejše. Poleg vseh mednaro-
dno uveljavljenih skupin bomo letos oba 
dneva premierno priča srednjeveškim 
predstavam v svetu vodilne akrobatske 
skupine Dunking Devils. 

Poleg pestrega dogajanja skozi oba 
dneva (srednjeveška tržnica, neusmi-
ljene viteške borbe, čarovniki, pou-
lično srednjeveško gledališče, krčma 
Pri merjascu, velikanski grajski me-
denjak …) bomo v sobotnem večeru 
poplesavali ob ritmih svetovno zna-
ne glasbene skupine Hollonek iz Ma-
džarske, ki bo samo za vas uprizorila 

nepozaben koncert.
To pa še ni vse! Obeta se tudi vr-

hunski ognjeni šov, ki bo še dodatno 
podžgal ozračje na trgu slovenjgra-
škem. Zato vljudno vabljeni vsi, saj 
takšnega spektakla v Slovenj Gradcu 
še bilo ni. Tudi v letošnjem letu vsto-
pnine ni, na tržnici pa barantamo s 
srednjeveškimi novčiči. (AD)
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Spektakel, ki mu ni para
Tudi letos Srednjeveški preludij

Nagrada za promocijski 
film Moj Slovenj Gradec

LETNO KOPALIŠČE SLOVENJ GRADEC
BO PONOVNO ZAŽIVELO

ČETRTEK, 20. JUNIJ 2019 ob 12. URI
OTVORITEV:

VABLJENI!!!VABLJENI!!!VABLJENI!!!VABLJENI!!!VABLJENI!!!VABLJENI!!!
Slovenj Gradec

 



Potem ko se je župan Me-
stne občine Slovenj Gra-

dec Tilen Klugler že pred mesecem dni 
sestal s Civilno iniciativo za varovanje 
okolja in zdravja občanov (CIVOZ) in 
prisluhnil zahtevam, ki jih ta organiza-
cija civilne družbe naslavlja na lastnike 
trajnih nasadov poljščin, so se na drugo 
županovo vabilo, 7. maja,  odzvali tudi 
kmetovalci, lastniki zemljišč, zasajenih 
s hmeljem. 

Udeleženci sestanka, ki so tokrat 
napolnili sejno sobo mestne občine, 
so se pogovarjali o zahtevah za va-

rovanje zdravja občanov, kot jim jih 
tudi nalaga zakonodaja, ter zagotovili, 
da se teh zahtev dosledno držijo. Ker 
sta se sestanka udeležila tudi ravnatelj 
Osnovne šole Šmartno ter pomočnica 
ravnateljice Vzgojno-varstvenega za-
voda Slovenj Gradec, so bili deležni-
ki seznanjeni tudi s pomisleki, ki jih 
imajo starši otrok, ki obiskujejo šole 
in vrtce v bližini hmeljišč. Ravnatelj 
OŠ Šmartno Zdravko Jamnikar je 
predstavil odgovore, ki jih je v zvezi 
z varovanjem zdravja otrok prejel s 
strani Nacionalnega inštituta za jav-

no zdravje (NIJZ). Oba predstavnika 
vzgojno-izobraževalnih ustanov sta 
na sestanku tudi razložila, zakaj to-
vrstni okoljski problematiki sedaj šole 
in vrtci namenjajo več pozornosti, 
čeprav so trajni nasadi v bližini in-
stitucij že dolgo. Po besedah pomoč-
nice ravnateljice VVZ Slovenj Gradec 
Gordane Konečnik so ob povečanem 
javnem interesu po informacijah, ali 
je škropljenje trajnih nasadov dejan-
sko škodljivo za otroke, ki te instituci-
je obiskujejo, vodstva šol pač staršem 
dolžna ustrezno odgovoriti, zaradi če-

sar so se po odgovore tudi zatekla na 
resorno ministrstvo. 

Župan Tilen Klugler je kot sklica-
telj sestanka izrazil zadovoljstvo, da 
se je le-tega udeležilo toliko kmetij-
skih pridelovalcev, kar po njegovih 
besedah kaže na pripravljenost za 
dialog in konstruktivno iskanje reši-
tve problema, ki v zadnjem času deli 
slovenjgraško javnost. S predstavniki 
hmeljarjev so na sestanku sklenili do-
govor, da bodo slednji, kot doslej, tudi 
v bodoče o škropljenju obveščali šole 
in vrtce, prav tako bodo še naprej po 
elektronski poti obveščali prebivalce, 
ki prebivajo ob hmeljiščih, vabijo pa 
tudi ostale, ki obvestil doslej niso preje-
mali, da se z lokalnim hmeljarjem do-
govorijo o obveščanju. Prav tako bodo 
obvestila, z namenom seznanitve in v 
duhu družbene odgovornosti, pošiljali 
tudi na Mestno občino Slovenj Gradec. 
Strinjali so se tudi s predlogom, da ob 
škropljenju postavijo obvestilne A-ta-
ble, ki bodo mimoidočim sporočale, da 
na zemljiščih potekajo tovrstne kme-
tijske dejavnosti. NIJZ je v svojih ugo-
tovitvah in priporočilih zapisal, da naj 
se hmeljišča v bližini šol in vrtcev veči-
noma škropijo v času šolskih počitnic, 
kmetovalci pa so na sestanku sprejeli 
tudi priporočilo NIJZ, da naj se tovr-
stna opravila na kmetijskih zemljiščih 
opravljajo v poznem popoldanskem 
in večernem času ter med vikendi, ko 
izobraževalne institucije ne obratujejo. 

Glede vprašanja, o kakšnih načrtova-
nih spremembah prostorskih aktov, 
ki bi dodatno prispevale k varovanju 
zdravja občanov, poteka razprava v ob-
činskem svetu in občinskih strokovnih 
službah, je župan odgovoril, da so spre-
membe odvisne od izvršenega neodvi-
snega in celovitega monitoringa zraka, 
zemljin in pridelkov, ki ga MO Slovenj 
Gradec ponovno načrtuje v letošnjem 
letu, saj lanski monitoring, zaradi ne-
ustrezne koordinacije s strani zunanjih 
izvajalcev, ni bil v celoti izveden. Tako 
pridobljeni rezultati monitoringa, ki 
ga bo opravilo neodvisno in zunanje 
strokovno nadzorno telo, pa bodo 
tudi ustrezno vodilo mestni občini 
pri pripravi prostorskih aktov. Hkrati 
bodo rezultati celovitega monitoringa 
tudi pokazali, kakšen je dejanski vpliv 
škropljenja na okolje, monitoring pa bo 
celovito raziskal kakovost zraka, ki ga 
dihamo v Mislinjski dolini, tudi zara-
di eventualnih drugih onesnaževal-
cev, zaradi česar je takšen monitoring 
potreben in je zanj mestna občina v 
proračunu tudi že rezervirala sredstva. 
Župan je hmeljarje še pozval, da bi 
pred morebitnimi potrebami po širitvi 
svojih trajnih nasadov v bližini strnje-
nih naselij ali izobraževalnih ustanov 
v bodoče skušali poiskati drugačne re-
šitve, predvsem v smislu iskanja nado-
mestnih zemljišč, ki bi bila za tovrstno 
kmetovanje primernejša tako z okolj-
skega kot tudi krajinskega vidika. (DS)
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Sestanek z lastniki trajnih nasadov hmelja

Sledijo odgovori na vprašanja oziroma 
pobude svetnikov, ki so bili podani na 
5. seji Občinskega sveta Mestne občine 
Slovenj Gradec (17. 4. 2019).

Kdaj se bo začela izgradnja novega 
mostu pri Koroškem domu starostni-
kov v Slovenj Gradcu?

Občinski prostorski načrt (OPN) Me-
stne občine Slovenj Gradec ne dopušča 
novogradenj ali obnov mostov, zato 
bomo le-to izvedli na podlagi lokacij-
ske preveritve. Postopek bo speljan do 
konca poletja in takrat se bo obnova 
mostu pri Koroškem domu starostni-
kov tudi začela.

Kdaj bodo nadaljevali z obnovo stran-
skih cest – dvorišč na Kajuhovi ulici, s 
čimer so začeli v lanskem letu? 

Strokovne službe Mestne občine Slo-
venj Gradec skupaj s strokovnimi 
službami Komunale Slovenj Gradec 
pripravljajo načrt investicij na podro-
čju komunalno-cestnega gospodarstva 
v letošnjem letu. Ko bo pripravljen, 
bodo s predsedniki četrtnih in vaških 
skupnosti pripravili prioritetni vrstni 
red izvajanja investicij in razporedili 
236.000 evrov, ki je v proračunu načr-
tovanih za ta namen. 

Kdaj se bo začela izgradnja krožišča 
v Šmartnem in kako kaže z izgradnjo 
krožišča pri Zlatoperju, ki naj bi bilo 
navezava na tretjo razvojno os?

Izgradnja krožišča v Šmartnem je v 
rebalansu državnega proračuna le-
tos izpadla, vendar na Mestni občini 
Slovenj Gradec vztrajamo, da se uvrsti 
nazaj. Z izvedbo tega projekta so pri-
stojne službe čakale tudi na odločitev 
DARS-a glede tega, kje bo priključek 
južne obvoznice. Mnenje DARS-a 
je, da morajo južno obvoznico pri-
peljati na krožišče pri Zlatoperju, ki 
je znotraj Državnega prostorskega 
načrta (DPN). Krožišče v Šmartnem 
je trenutno v fazi odkupa zemljišč in 
pridobivanja gradbenega dovoljenja. 
Investicija naj bi se še letos začela in 
bo tudi zaključena v spomladanskem 
času. Trenutno je načrtovana izvedba 
štirikrakega krožišča, vse dokler ne 
bo dokončno dorečeno, kaj bo s petim 
krakom, in pa tudi usklajeno z lastni-
kom stavbe ob tem krožišču. 

Pihalni orkester Slovenj Gradec bi po-
treboval ustrezno dvorano za vadbo. 
Trenutno vadijo na Prvi osnovni šoli 
Slovenj Gradec, kjer pa prostor ni pri-
meren.

Poznamo problematiko Pihalnega 
orkestra Slovenj Gradec. V mesecu 
maju bomo sklicali sestanek ter po-
skušali poiskati rešitve glede prosto-
ra za vadbo. 

Vaška skupnost Podgorje že vrsto let 
opozarja na nujnost ureditve objekta 
»stara šola Podgorje«, vendar se nič ne 
zgodi. Objekt propada vsem na očeh v 
centru vasi in poleg tega da kazi po-
dobo vasi, predstavlja tudi nevarnost 
in tveganje za pešce in avtomobile. 
Kakšni so načrti mestne občine s tem 
objektom?

Poznamo problematiko stare šole v 
Podgorju, vendar trenutno še nimamo 
odgovora. Pobudo bomo akceptirali 
kot eno izmed bolj nujnih in ko bomo 
glede tega objekta sprejeli odločitev, jo 
bomo predstavili občinskemu svetu.

Na Osnovni šoli Podgorje je nujna 
ureditev jedilnice in sanitarij, saj ne 
ustrezajo higienskim standardom. 
Veliko opreme je stare več kot 30 let in 
potrebne zamenjave. 

Strokovne službe načrtujejo obhod po 
vseh osnovnih šolah, da pregledajo sta-
nje. Tudi na Osnovni šoli Podgorje se 
bodo s tem seznanili in, če bo potreb-
no, v proračunu tudi zagotovili finanč-
na sredstva. 

V spomladanskem času lahko vidimo, 
kaj se dogaja v naši dolini na področju 
umeščanja trajnih nasadov. Številne 
občane skrbi in se sprašujejo, kaj bo 
prinesla naslednja sezona v ohranja-
nju okolja, v zagotavljanju zdravega 
bivalnega okolja, seveda glede pove-
čane porabe fitofarmacevtskih sred-
stev v hmeljiščih. Kar nekaj občanov 
se je v preteklih sezonah začasno izse-
lilo iz svojih domov v okolje, kjer sta 
varnost in življenje znosnejša. Številni 
so trajno opustili vrtičkarstvo in svoje 
sadovnjake v okolici hiš. Pred dvema 
letoma je občinski svet sprejel OPN 
in izkazalo se je, da ima številne po-
manjkljivosti. Za reševanje področja 
umeščanja trajnih nasadov je zdaj 

menda OPN odprt, tudi za umeščanje 
infrastrukture, naj se odpre tudi na 
področju individualne zazidave. To so 
pobude posameznikov, ki bi si zaradi 
neposredne bližine hmeljišč ob svojih 
stanovanjskih objektih želeli zagoto-
viti rezervno lokacijo. Imajo zemlji-
šča, kjer bi se počutili varne, niso pa 
zazidljiva. Prav je, da občinski svet 
kot najvišji organ Mestne občine Slo-
venj Gradec prisluhne tej pobudi, od-
pre OPN na tem področju ter prouči 
možnosti upravičenosti spremembe 
namembnosti in možnost zazidave na 
teh lokacijah. Prav tako naj se vloge 
za spremembo namembnosti, za kate-
ro je predpisana določena taksa, raz-
bremenijo te takse.

V začetku meseca maja bo na Mestni 
občini Slovenj Gradec sestanek s hme-
ljarji in želimo, da bi dorekli glede 
umeščanja novih hmeljišč in ravnanja 
z obstoječimi hmeljišči.  

Po OPN trenutno res ni možnosti 
gradnje določene komunalne infra-
strukture in tudi izgradnje južne ob-
voznice. Prav tako ne morejo graditi 
mostov in verjetno je res šlo za napako 
pri pripravi OPN. Ravno na to temo 
so odprte tri točke popravka OPN še 
po starem zakonu in morajo za te na-
pake, ki so bile potrjene, nameniti kar 
nekaj finančnih sredstev, da jih bodo 
odpravili. Glede novih pobud za spre-
membo OPN pa so drugi postopki po 
novi zakonodaji. 

Pri rekonstrukciji ceste Šmiklavž–
Graška Gora so nadomestno obvozno 
makadamsko cesto v tem času vzorno 
vzdrževali, zdaj pa je na tej cesti nekaj 
poškodb in krajani prosijo, če lahko to 
cesto sanirajo. 

Cesto v Jenini smo sanirali zadnji te-
den v aprilu, v mesecu maju pa bomo 
izvedli še grediranje.

Na pokopališču na Selah naj se posta-
vi svečomat. 

Zaradi vse večjih problemov z odpa-
dnimi svečami (kopičenje embalaže) 
in trajnostne politike v podjetju Komu-
nala Slovenj Gradec niso naklonjeni k 
postavitvi svečomatov; postavitev le-
-teh tudi spodbuja k večji uporabi sveč.

Kaj se v tem trenutku dogaja s projek-
toma »izgradnja bloka socialnih sta-
novanj« in »izgradnja letno-zimskega 
bazena«? Ali sta oba projekta še vedno 
načrtovana v takem obsegu, kot sta 
bila tudi potrjena, ali se je v zvezi s 
tem kaj spremenilo? 

Obe investiciji, tako blok neprofitnih 
stanovanj kot letno-zimski bazen, sta 
še v isti obliki, kot sta bili potrjeni. 
Za izgradnjo bloka je zaključen javni 
razpis in je v fazi preverbe prispelih 
ponudb. Upamo, da bomo lahko čim-
prej podpisali pogodbo z izvajalcem. 
Projekt za bazen smo morali delno 
spremeniti, ker niso kupili zemljišča 
med Mercatorjem in bazenom. Projekt 
je že spremenjen in v kratkem bo javni 
razpis za izbor izvajalca. 

Ali se načrtuje kakršnakoli prenova 
ali sprememba prometnega režima na 
Maistrovi ulici mimo vrtca? Ta režim 
je nekoliko zgrešen in ovira promet ob 
konicah prevoza otrok v vrtec, zato so 
nezadovoljni tako stanovalci kot star-
ši. 

Maistrova ulica je bila že pred leti uvr-
ščena v plan investicij glede celovite 
prenove, tako komunalnih vodov, po-
večanja parkirnih prostorov, rešitve 
dostopa vozil za vzgojno-varstveni 
zavod (VVZ), ki pa se žal ni izvedla, 
saj določen odstotek stanovalcev na 
Maistrovi ni želel odstopiti zemljišč, 
ki so v lasti stanovalcev (funkcionalno 
zemljišče bloka). Pri dovozu otrok v 
VVZ ob konicah nastajajo težave, ker 
ni dovolj parkirnih prostorov, ki bi bili 
namenjeni zgolj staršem, ki dovažajo 
otroke v vrtec. Starši lahko pri dovozu 
in odvozu otrok koristijo tudi parkirne 
prostore pri stari komunali.

Kaj se dogaja z investicijo izgradnje 
kotlarne na biomaso? Na seji Četrtne 
skupnosti Štibuh so bili namreč sezna-
njeni, da bi se naj izgradnja izvedla 
prej, kot bo zgrajena južna obvoznica. 
Stanovalci Štibuha so namreč zelo za-
skrbljeni, saj obstoječa infrastruktura 
ni primerna za vsakodnevno vožnjo 
tovornjakov s sekanci do toplarne. 

Strokovne službe iščejo rešitev, saj je 
cesta iz obeh strani neprimerna za vo-
žnjo tovornjakov.

Kako je s projektom regulacije rek Mi-
slinja, Barbara in Meža ter kako je z 
mostom pri podjetju Kopur, ki bi se 
moral vključiti v ta projekt?

Regulacija rek Mislinja, Barbara in 
Meža je državni projekt, ki ga izvaja-
jo vodarji. Kolikor smo seznanjeni, je 
problem pri določitvi služnosti na ti-
stem območju. 

V mestu Slovenj Gradec je potrebno 
zaščititi drevje. Še posebej bi bilo po-
trebno zaščititi češnjo, ki so jo mestni 
občini podarili Japonci, in pa osamo-

svojitveno lipo pred upravno enoto. 

Pred kratkim je bila imenovana horti-
kulturna komisija in bomo ta predlog 
posredovali tej komisiji.

Pešpot med Tomšičevo ulico in toplar-
no na Štibuhu, ki poteka po travniku, 
je zaprta med dvema hišama, ker so 
postavili lesene prepreke. Zakaj so 
postavili te prepreke, saj to pot upora-
bljajo že zelo dolgo? 

Mestna občina Slovenj Gradec je bila 
seznanjena s postavitvijo pregrade na 
tem delu zemljišča in smo zadevo 3. 4. 
2019 prijavili Medobčinskemu inšpek-
toratu Koroške. Sporno pregrado je po-
stavil mejaš zemljišča, ki je na občino 
po prijavi naslovil dopis z nekaj zahtev-
ki, ki so še v fazi preverjanja. Dejstvo 
pa je, da je zemljišče grajeno javno do-
bro lokalnega pomena in ni bilo nikoli 
predmet prodaje ali najema, zato gre za 
nezakonit poseg v zemljišče in smo o 
tem tudi obvestili pristojni inšpektorat. 

Mestna občina Slovenj Gradec oziro-
ma Javno podjetje Komunala Slovenj 
Gradec, kot upravljalec parkirišč 
na območju Mestne občine Slovenj 
Gradec, naj pristopi k načrtovanju 
in izgradnji garažne hiše v Slovenj 
Gradcu. 

Vsi se zavedamo, da je velika proble-
matika parkiranja v mestnem jedru. 
Ponovno se pogovarjamo s Splošno 
bolnišnico Slovenj Gradec, da bi gara-
žna hiša bila pri bolnišnici in v zvezi 
s tem je načrtovan sestanek v mesecu 
maju.

Ali so strokovne službe Mestne občine 
Slovenj Gradec upravljalca Suhodol-
nice obvestile, da le-ta spodjeda breži-
no, in kdaj bodo pristopili k sanaciji? 

Pobuda je predana vodarjem in zago-
tovili so, da bodo pristopili k reševanje 
tega problema.

V Celostni prometni strategiji je zapi-
sano, da bo ARSO v okviru projekta 
izvedla meritve oziroma izdelala mo-
nitoring PM delcev za občino. 

Finančna sredstva za monitoring so re-
zervirana in bo tudi izveden. Na ARSO 
smo postavili vprašanje, kdo ga izvaja 
in kdo je plačnik, vendar odgovora še 
nismo prejeli. ARSO je naše vprašanje 
posredovala na Ministrstvo za okolje, 
ki je menda ustrezen sogovornik. Nji-
hov odgovor še čakamo.

Zbrala Tatjana Špalir.

Odgovori svetnikom
Občinski svet

Mestna občina Slovenj Gradec
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Na krajšem obisku se je 
minister za kulturo 

RS mag. Zoran Poznič v spremstvu 
vodje kabineta ministra mag. Petra 
Bohinca na povabilo župana Slovenj 
Gradca udeležil delovnega sestanka 
s predstavniki mestne občine in kul-
turnih institucij. Povod za sestanek 

je prihajajoča obletnica rojstva skla-
datelja Huga Wolfa. 

Na povabilo župana Tilna Kluglerja se 
je minister za kulturo mag. Zoran Po-
znič udeležil sestanka, ki ga je župan 
sklical s predstavniki slovenjgraških 
kulturnih institucij (Koroške galerije 

likovnih umetnosti, Koroškega pokra-
jinskega muzeja, Javnega sklada RS za 
kulturne dejavnosti in Knjižnice Ksa-
verja Meška) ter občinskega sveta in 
občinske uprave. Povod za organiza-
cijo sestanka je prihajajoča obletnica 
rojstva skladatelja Huga Wolfa, ki jo 
bomo v Slovenj Gradcu obeležili z vr-

sto aktivnosti, pri katerih pričakujemo 
tudi sodelovanje Republike Slovenije in 
Ministrstva za kulturo, ob zavedanju, 
da glasbeni genij pri nas rojenega skla-
datelja presega zgolj nacionalne okvire. 

Minister je na sestanku izrazil pri-
pravljenost za sodelovanje pri širši 
uveljavitvi kulturne identitete Slovenj 
Gradca, ki jo mestna občina vidi pred-
vsem v promociji glasbene dediščine 
Huga Wolfa, likovne dediščine slikar-
jev Karla Pečka in Jožeta Tisnikarja 
ter mednarodni prepoznavnosti me-
sta skozi delovanje v Organizaciji mest 
glasnikov miru. Slovenj Gradec je sko-
zi svojo bogato kulturno zgodovino in 
aktivnosti (vključno s sodelovanjem v 
projektu Evropska prestolnica kultu-
re) dokazal, da je mesto zavezano kul-
turi, kar je prepoznal tudi minister, ki 
je glede načrtovanih aktivnosti ugoto-
vil, da se lahko v kratkem času obli-
kuje akcijska skupina deležnikov, ki 
bi jo naj sestavljali kulturniki in tisti 
posamezniki, ki bodo idejni koncept 
obeležitve jubileja skladatelja Wolfa 
ter mnoge druge projekte znali prene-
sti v prakso in jih tudi izpeljati. 

Župan Klugler je ministra sezna-
nil z načrti mestne občine v zvezi s 
pripravo lokalnega akcijskega načrta 
kulture, prihodnost vidi v digitaliza-
ciji, enega od pomembnih promocij-
skih atributov Slovenj Gradca pa vidi 
v dejstvu, da je Slovenj Gradec sre-

dnjeveško mesto, ki lahko na tej tra-
diciji gradi tudi turistični potencial. 
Izpostavil je pomen zbirk, kot je npr. 
Sokličeva zbirka, zaradi dejavnosti 
galerije in muzeja pa se ves čas pove-
čuje tudi število kulturnih turistov v 
našem mestu. 

Predstavniki kulturnih ustanov so 
ministru zaupali težave, s katerimi se 
srečujejo ob izvajanju projektov in pro-
gramov, predvsem v smislu pomanjka-
nja finančnih sredstev zanje, opozorili 
so na težave pri pripravi razpisov in 
prijav za projekte, ki so financirani s 
strani države, pri čemer jih je minister 
seznanil z željo, da podobno kot na 
drugih ministrstvih tudi na Ministr-
stvu za kulturo pričenjajo bolj sistem-
sko iskati evropske vire za financiranje 
slovenske kulture, kar bi ob eventualni 
uvedbi kulturnega evra še dodatno po-
večalo finančne zmožnosti ministrstva 
in posredno omogočilo bistveno več 
kulturnih projektov in programov. 

Sogovorniki so sestanek sklenili 
z dogovorom, da bo ministrstvo pri-
spevalo po svojih močeh pri pripravi 
in izvedbi obeležitve jubileja sklada-
telja Huga Wolfa s predlogom, da bi 
v Slovenj Gradcu od prihodnjega leta, 
ko mineva točno 160 let od njegovega 
rojstva, podeljevali tudi državno na-
grado s področja klasične glasbe, po-
imenovano po tem uglednem, v Slo-
venj Gradcu rojenem skladatelju.(DS)
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Sodelovanje pri promociji dediščine Huga Wolfa
Minister za kulturo obiskal Slovenj Gradec

V Slovenj Gradcu smo 25. aprila 
pripravili predstavitveni dogodek 

storitve brezplačnih prevozov za sta-
rejše občane in podpis pogodbe med 
Mestno občino Slovenj Gradec, Jav-
nim zavodom Spotur in Zavodom So-
potniki. Avtohiša Štalekar nam z ugo-
dnejšim najemom vozila omogoča, da 
bomo prevoze zagotavljali v udobnem 
in varnem vozilu VW T-Cross. 

Uvajalno obdobje, v enoti v Slo-
venj Gradcu, smo pričeli po prvo-
majskih praznikih, in sicer najprej z 
usposabljanjem koordinatorice enote, 
v četrtek, 9. maja, pa smo imeli prvo 
uvodno usposabljanje za prostovolj-
ce. Pridružilo se nam je deset iskrivih 
prostovoljcev, ki bodo vsak dan v te-
dnu, od ponedeljka do petka od 8. do 
16. ure, zagotavljali prevoze starostni-
kom po vnaprej znanem razporedu 
voženj. Veseli nas, da smo že v prvem 
tednu izvajanja storitve pričeli s pre-
vozi in uresničili tudi že kakšno željo. 
Zanimanje za brezplačne prevoze v 
naši občini je veliko, saj smo v prvih 
dneh delovanja v našo bazo uporabni-
kov vpisali 25 starejših občanov. 

Vabimo vse starejše, ki potrebujejo 
prevoz, da nas pokličejo na telefonsko 
številko: 041 448 833, kjer bodo izve-
deli vse potrebne informacije o storitvi.

Skupaj z vami gremo po poti, na 
kateri smo človek človeku sopotnik.

MESTNA OBČINA
SLOVENJ GRADEC

Razpis

za podelitev:

1. NAZIVA ČASTNI OBČAN MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC
2. OBČINSKE NAGRADE
3. PLAKET MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC

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

Predloge je potrebno poslati najkasneje do petka, 19. julija 2019, na 
naslov: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj 
Gradec, Komisija za odlikovanja, nagrade in priznanja pri Občinskem 
svetu Mestne občine Slovenj Gradec.

Komisija za odlikovanja, nagrade in priznanja 
objavlja javni razpis za leto 2019

Razpis

za podelitev:

1. VRUNČEVE NAGRADE
2. VRUNČEVIH PLAKET

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

Kandidate za priznanja lahko predlagajo v obliki predloga fizične in 
pravne osebe. Vsak predlagatelj lahko predlaga enega kandidata samo 
za eno pisno priznanje. Posamezni kandidat lahko prejme samo eno 
priznanje za isti dosežek. 

Predloge je potrebno poslati najkasneje do petka, 19. julija 2019, na 
naslov: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj 
Gradec, Komisija za podelitev Vrunčevih priznanj pri Občinskem svetu 
Mestne občine Slovenj Gradec.

Komisija za podelitev Vrunčevih priznanj 
objavlja javni razpis za leto 2019

Brezplačni prevozi starejših 
občanov – Sopotniki
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Naravne ujme so priza-
dele predvsem gozdo-

ve na območju Uršlje gore in Ple-
šivca. V zadnjih petih letih je bilo 
na območju občine zaradi sanacije 
gozdov posekano skoraj 300.000 m³ 
lesa. Na območjih, kjer je bil žledo-
lom leta 2014 in vetrolom leta 2017, 
je prva faza sanacije, v okviru katere 
je bil izveden posek poškodovane-
ga drevja, pretežno zaključena. Na 
osnovi sanacijskega načrta, ki ga je 
pripravil Zavod za gozdove, lastni-
ki pričenjajo z obnovo prizadetih 
površin. Na območjih, kjer so bili 
gozdovi prizadeti zaradi vetroloma 
v letu 2018, je vsa pozornost usmer-
jena v posek poškodovanega drevja. 
Po zadnjih podatkih je iz gozda od-
stranjenih nekaj manj kot 40 % po-
škodovane lesne mase. Ponekod je 
za financiranje ukrepov za sanacijo 
možno koristiti sredstva Programa 
razvoja podeželja. 

Branislav Gradišnik, univ. dipl. inž. 
gozdarstva, ki je od februarja dalje na 
čelu Območne enote Zavoda za goz-
dove Slovenije Slovenj Gradec, je v 
svoji viziji vodenja izpostavil pomen 

strokovnega dela na vseh področjih 
in nivojih delovanja. Kot dolgoletni 
namestnik nekdanjega vodje regijske 
enote je delovno mesto vodje nasledil 
z največjo mero izkušenj. Ob tem po-
udarja, da so za uspešno delo v vseh 
kolektivih pomembni dobri odnosi 
med sodelavci, ki jim bodo v zavodu 
tudi v prihodnosti namenjali veliko 
pozornosti. Poudarja pa tudi, da so v 
gozdarstvu posebej pomembni tudi 
dobri odnosi z lastniki gozdov, kate-
rim na Koroškem pomeni dohodek 
iz gozda pomemben vir za preživetje 
na kmetiji, in z javnostmi, ki jih go-
spodarjenje z gozdovi v zadnjih letih 
vedno bolj zanima. 

Skrb gozdarjev usmerjena 
v preprečevanje širjenja 
lubadarja 

Na Koroškem, ki je pod okriljem in 
skrbjo Območne enote Slovenj Gra-
dec, je nekaj več kot 60.470 ha goz-
dov. Stanje gozdov na Koroškem 
je dobro, čeprav so posledice ujm 
opazne na skoraj 50 % površine. Po 
letu 2014, ko so bili gozdovi močno 
prizadeti zaradi žledoloma, je prišlo 

do gradacije podlubnikov, zaradi ka-
terih je bil potreben dodaten posek 
ogromnih količin drevja. Leta 2017 
in 2018 sta gozdove prizadela vetro-
loma, kakršnih v preteklosti na Ko-
roškem ni bilo. 

»Skupno je bilo potrebno zaradi 
omenjenih dejavnikov posekati več 
kot 1 milijon m3 lesa. V lanskem 
letu je posek prvič v zgodovini pre-
segel 540.000 m3, več kot 70 % je bilo 
sanitarnih sečenj, ki so bile izvedene 
zaradi sanacije prizadetih gozdov. 
Na več kot 5.500 ha gozdnih površin 
je prirastni potencial gozdov zmanj-
šan za več kot 20 %, zaradi česar so 
uvrščeni med območja za sanacijo, 
kjer je za financiranje ukrepov za 
sanacijo možno koristiti sredstva 
Programa razvoja podeželja,« pov-
zema vodja območne enote Slovenj 
Gradec Zavoda za gozdove Slovenije 
Branislav Gradišnik in še postreže s 
podatki: »Delež gozdov v krajini je 
skoraj 70 %, kar uvršča našo regi-
jo med najbolj gozdnata območja v 
Sloveniji. Večina gozdov je v zasebni 
lasti (75 %). Gozdovi so bogati z le-
sno maso (skoraj 400 m³/ha). V pre-
teklem stoletju so pri gospodarjenju 
pospeševali iglavce, posebej smreko, 
ki je še danes najpomembnejša gra-
diteljica sestojev. Odprtost gozdov 
z gozdnimi prometnicami je dobra, 
kar omogoča intenzivno gospodar-
jenje. Gozdnih cest je 1500 km. Ve-
čina ima poudarjen javni značaj in 
je pomembnih zaradi povezovanja 
kmetij z dolino.« 

Tudi v Mestni občini Slovenj 
Gradec ... 

V Mestni občini Slovenj Gradec je 
10.750 ha gozdov. Delež gozda v kraji-
ni je 62 %. Zasebnih gozdov je več kot 
85 %. Stanje gozdov je podobno kot 
drugje na Koroškem. Tudi za pohor-
ske in plešivške gozdove je značilna 
visoka lesna zaloga, s prevladujočim 
deležem smreke. Izkušnje gozdarjev 
iz preteklih let so pokazale, da ob-
staja na območjih, kjer so gozdovi 

poškodovani zaradi žledolomov ali 
vetrolomov, velika verjetnost grada-
cije podlubnikov, zato je pozornost 
strokovnih delavcev zavoda usmer-
jena predvsem v sanacijo od ujm po-
škodovanih gozdov in preprečevanje 
gradacije podlubnikov.

V pomladnih mesecih je skrb 
gozdarjev usmerjena ravno v prepre-
čevanje gradacije podlubnikov. Vse 
lastnike gozdov pozivajo, da redno 
pregledujejo svoje gozdne površine 
in o pojavu podlubnikov obveščajo 
pristojne revirne gozdarje.

Hrup vpliva negativno na vse 
prostoživeče živali 

Na področju živalskega sveta v za-
dnjih letih sicer ni nič posebnega, se 
pa večkrat opaža prevelika malomar-
nost ljudi do naravnega okolja. Zavod 
pripravlja letne lovsko upravljavske 
načrte za upravljanje z divjadjo, na-
črtuje ukrepe za izboljšanje življenj-
skih pogojev prostoživečih živali. Po 
Gradišnikovih besedah je za izvedbo 
teh ukrepov v zasebnih gozdovih na 
območjih NATURA 2000 zagotovlje-
nih dovolj sredstev iz t. i. gozdnega 
sklada, kjer se zbira delež sredstev pri 
gospodarjenju z državnimi gozdovi. 
Občasno se na območju Koroške pre-
hodno pojavijo posamezni medvedi, 
opažen je bil šakal. Na vodotokih 
gozdarji že več let spremljajo priso-
tnost bobra.

Naslovna tema letošnjega medna-
rodnega dneva gozdov je bila Učimo 
se z gozdom – gozd je modrost. Na 
Koroškem se je v obeleževanje vklju-
čil Šolski center Slovenj Gradec – 
Muta, kjer so izvajali aktivnosti pod 
sloganom Gozd – moja prihodnost. 

V pripravi Vizija Pohorja 2030 

Zavod je že v preteklosti izkazal skrb 
za ohranjanje pohorske krajine. Zato 
Branko Gradišnik pojasnjuje: »V 90. 
letih smo pripravili strokovno nalo-
go, v kateri smo predvideli ukrepe, 
ki bi jih bilo potrebno izvesti zaradi 

zaraščanja planj na grebenu Pohorja. 
Gozdarji smo organizirali čiščenje 
več kot 100 ha zaraščajočih površin. 
Kasneje so pomen pohorske krajine 
prepoznali tudi naravovarstveniki. 
Pohorje je bilo uvrščeno v omrežje 
območij Natura 2000. Izvedenih je 
bilo več projektov (Wetman, Alpa, 
Suport), v okviru katerih so bili reali-
zirani različni ukrepi za ohranitev oz. 
izboljšanje stanja mokrišč in zavaro-
vanih travišč ter življenjskega okolja 
zavarovanih in ogroženih vrst ptic. 
Trenutno je v postopku prijavljanja 
projekt z naslovom »Vizija Pohorje 
2030«, v sklopu katerega so pred-
videni ukrepi za izboljšanje stanja 
traviščnih, vodnih in manjšinskih 
gozdnih habitatov ter zagotavljanje 
mirnih con za ogrožene vrste ptic. V 
projektu sodelujejo kot partnerji Re-
gionalna razvojna agencija Koroška, 
Zavod za gozdove Slovenije in Zavod 
RS za varstvo narave.«

Vožnja štirikolesnika ali 
motokros motorja povzroča 
poškodbe na gozdnih tleh 

Kot opažajo že nekaj let, je skrb 
zbujajoč pojav vožnje z motornimi 
vozili v naravnem okolju. Zakon o 
gozdovih prepoveduje vožnjo izven 
gozdnih cest, razen v posebnih pri-
merih, ki so povezani z naravnimi 
katastrofami ali ogroženostjo ži-
vljenj. »V zimskih mesecih je pose-
bej problematična vožnja z motorni-
mi sanmi na grebenu Pohorja, kjer 
je življenjski prostor zavarovanih 
vrst koconogih kur. Hrup vpliva 
negativno na vse prostoživeče živa-
li. V poletnih mesecih je v razmahu 
vožnja s štirikolesniki in z motokros 
oz. »enduro« motorji, ki povzročajo 
poškodbe na gozdnih tleh in mladju. 
Nevestni vozniki uničujejo gozdne 
vlake, s hrupom, ki ga povzročajo 
pa plašijo vse gozdne živali. Potre-
ben bo poostren nadzor pristojnih 
služb, predvsem pa sprememba za-
konodaje, ki bo omogočila primerno 
kaznovanje kršiteljev,« še pojasnjuje 
Branko Gradišnik. (AP) 

Za preprečevanje 
gradacije podlubnikov 

Vse lastnike gozdov pozivamo, da 
redno pregledujejo svoje gozdne po-
vršine in o pojavu podlubnikov ob-
veščajo pristojne revirne gozdarje.

V Zavodu Slokva, so. p., krepijo 
znanja in kompetence zaposle-

nih, ki pomagajo v fazi hitrega pro-
dora na tržišče. V letošnjem aprilu so 
zaključili s projektom Z opolnomoče-
njem do novih poslovnih priložnosti, 
ki so ga po uspešni prijavi na javni 
razpis Mentorske sheme v socialnih 
podjetjih izvajali od septembra 2018. 

»Zaposlene učimo, kako priti na 
trg in tam ostati. Pomagamo poiska-
ti tiste kompetence, ki pomagajo na-
rediti uspešne zaposlitvene zgodbe,« 
pojasnjuje delo v Slokvi direktorica 
socialnega podjetja Alenka Berložnik.

Projekt je sofinanciran s strani 
Ministrstva za gospodarski razvoj 
in tehnologijo RS in Evropskega so-
cialnega sklada, namen njegovega 
izvajanja pa je bil prek mentorskega 
programa uresničevati strategijo di-
ferenciacije – biti drugačen, biti bolj-
ši. »S to strategijo je naš zavod poiskal 
poti in načine za dvig delovnega po-
tenciala zaposlenih. Z novimi znanji 
so zaposleni povečali svojo produk-
tivnost ter si pridobili dodatna znanja 
in kompetence, kar posledično vpliva 
na uspešnejšo poslovanje zavoda. Z 
višanjem učinkovitosti dela in samo-
iniciativnosti zaposlenih smo dosegli 
vpliv na že obstoječe dejavnosti zavo-
da, hkrati pa na razvoj novih storitev 
in produktov. To pomeni ohranitev 

obstoječih delovnih mest in odpira-
nje novih,« je še pojasnila direktorica 
Zavoda Slokva Alenka Berložnik. 

Mentorski program so izvajali v 
dveh delih. V prvem delu, to je v pr-
vih treh mesecih, so se izboljševale 
digitalne in računalniške kompeten-
ce zaposlenih, v drugem delu pa se je 
delalo na razvoju splošnih kompe-
tenc zaposlenih. Mentorski program 
so izvedli s pomočjo zunanjih men-
torjev z ustreznimi znanji in referen-
cami za kvalitetno izvedbo vsebin. 

Izvedba projekta je prinesla re-
zultate, kot so višanje kompetenc za-
poslenih, izboljšan poslovni rezultat 
zavoda, ustvarjanje novih delov-

nih mest za ranljive ciljne skupine, 
družbena korist in zagotovljeno na-
čelo vključenosti. Alenka Berložnik 
ob tem poudarja še, da so v Zavodu 
Slokva, so. p., socialni podjetniki, 
zato imajo jasno zastavljen cilj, da 
niso le inovatorji, temveč tudi mino-
vatorji. (AP) 
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Z opolnomočenjem do 
novih poslovnih priložnosti

Zavod Slokva: uspešno zaključen projekt

Mestna občina Slovenj Gradec 
in Podjetniški center Slovenj 

Gradec, d. o. o., zbirata podatke o 
praznih poslovnih prostorih v me-
stnem jedru in njihovih lastnikih z 
namenom pospeševanja oživljanja 
mestnega jedra ter izvajanja ukrepov 
sofinanciranja najemnin. 

Predvidoma v mesecu juniju bo od-
prt razpis, na katerega se bodo lah-

ko prijavili novi najemniki praznih 
lokalov v mestnem jedru, ki bodo 
vpisani v seznam, ter kandidirali za 
sofinanciranje najemnin. Za lokale, 
ki ne bodo vpisani v seznam praznih 
lokalov, ne bo mogoče pridobiti so-
financiranja. Razpis bo objavljen na 
podlagi Pravilnika o spodbujanju 
razvoja podjetništva in samozapo-
slovanja v Mestni občini Slovenj 
Gradec.(DV)

Sofinanciranje najemnin

TEDEN
TRAJNOSTNEGA
RAZVOJA 2019
31. MAJ 2019, 10:30-11:30, VGC ANDEŠKI HRAM
"KAKO IZDELAM SVOJ ČEBELNJAK?"
 
31. MAJ 2019, 16:00-17:00, VGC ANDEŠKI HRAM
"S POMOČJO NARAVE PROTI KOMARJEM"
 
4. JUNIJ 2019, 10:00-12:30, VGC ANDEŠKI HRAM
"POJEJMO CEL PIKNIK, S KROŽNIKOM VRED"
 
5. JUNIJ 2019, 17:00-19:00, MOCIS, MEŠKOVA ULICA
21
"ŠIVALNICA NOVE UPORABE"
 
6. JUNIJ 2019, 17:00-18:30, VGC ANDEŠKI HRAM
"IZOGNIMO SE KAZNIM ZARADI NAPAČNEGA
LOČEVANJA ODPADKOV"
 
7. JUNIJ 2019, 17:00-18:00, FITNES PRED VSTOPOM V
DOBRAVO
"SKUPAJ S TABORNIKI OČISTIMO POHODNIŠKE POTI"
 
 

 

Branislav Gradišnik je novi vodja Zavoda za gozdove Slovenj Gradec

Zadnja vetroloma sta koroške gozdove 
prizadela kot še nobeden prej

Branislav Gradišnik, novi vodja Zavoda za gozdove Slovenije, OE Slovenj Gradec 
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Peč za taljenje stekla 
Matijaža Gostečnika, 

čigar atelje krasi Ozko ulico v Slo-
venj Gradcu, se še niti ni dobro 
ohladila, ko so steklarskemu moj-
stru na dan že privrele nove ideje, 
kako z barvnimi steklenimi deko-

rativnimi objekti in skulpturami, 
osvetljenimi z belo svetlobo, pope-
striti staro mestno jedro. Tokrat 
interierje, in sicer izložbena okna 
in lokale. S tem želi avtor uresničiti 
slogan projekta »Skupaj poživimo 
mestno jedro«. 

Lanskoletna galerija skulptur iz talje-
nega stekla na prostem na Glavnem 
trgu, dvorišču Andeškega hrama in 
ob splošni bolnišnici je bila, po be-
sedah njenega avtorja Matijaža Go-
stečnika, za obiskovalce prava paša 
za oči. Vsa pozitivna mnenja so av-
torja ponovno navdušila, da tudi v 
letošnjem letu poizkuša narediti pre-
sežek v oblikovanju stekla, in sicer 
v novem opusu z imenom Galerija v 
izložbi oz. lokalu. Njegova največja 
zanimivost je osvetlitev stekla, talje-
ne steklene skulpture v objektih bodo 
namreč osvetljene z LED tehniko. 
Mojster ugotavlja, da je steklo (in nje-
gova transparentnost) edini naravni 
material, s katerim je možno početi 
takšne svetlobne učinke, kot si jih je 
zamislil. 

»Kot sem lani izdelal skulpture 
in objekte za postavitev na prostem, 
sem letos oblikoval opus, ki je name-
njen za opremo notranjih prostorov, 
v mislih imam poslovne prostore, 
letne terase, zimske vrtove, gostinske 
lokale in atrije ter seveda prostore 

stanovanjskega modernega dizajna. 
Osvetljeni stekleni objekti za stensko 
postavitev so po svoje precej nenava-
dni, saj, razen notranje razsvetljave, 
tega nismo navajeni,« pojasnjuje naš 
steklarski mojster Gostečnik. Njegov 
cilj je rokodelsko oblikovanje stekle-
nih zataljenih elementov, ki mogoče 
posegajo že na mejo z umetnostjo, saj 
je prepričan, da oblikovanju stekla 
ni videti konca. Zelo rad pripomni, 
da se s steklom dobesedno igra, zato 
je svojo ustvarjalno pot poimenoval 
Igra v steklu. Kot njegov osrednji lik 
ga na ustvarjalni poti ves čas spre-
mlja »oko«, predvsem v skulpturah 
iz cikla Polifemovo oko, oblikovanih 
družno z magistrom likovnih ume-
tnosti Klavdijem Tutto. Prepoznavni 
so tudi Gostečnikov nakit iz taljene-
ga stekla, pa poslovni in promocijski 
izdelki in stekleni krožniki.

Projekt za oživljanje mestnega 
jedra Galerija v izložbi oz. lokalu, 
pod sloganom »Gremo v mesto« in v 
okviru poletnih kulturnih prireditev, 
bo izpeljan s podporo Podjetniškega 
centra Slovenj Gradec in Rokodel-
skega centra Koroške, JZ Spotur, Me-
stnega menedžmenta Mestne občine 
Slovenj Gradec, Četrtne skupnosti 
– mesto in v sodelovanju s Kavarno 
Čokoladica ter seveda prodajalnami 

in lokali v mestnem jedru Slovenj 
Gradca. 

Osrednja postavitev Gostečniko-
vih osvetljenih steklenih ekspona-
tov bo v atriju Kavarne Čokoladica, 
kjer bo 12. junija 2019 ob 19. uri 
tudi otvoritvena prireditev Galerije 
v izložbi oz. lokalu. Na otvoritvi bo 
umetnostna zgodovinarka in likov-
na kritičarka Anamarije Stibilj Šajn 
predstavila svojo oceno oblikovanja 
taljenega stekla mojstra Matijaža Go-
stečnika. (AP) 
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Gremo v mesto: Galerija v izložbi oz. lokalu 2019

Osvetljeni stekleni utrip 
oživljenega mestnega jedra

Matijaž Gostečnik s svojo svetlečo stekleno skulpturo v izložbi 

Prejeli smo

V članku g. Metulja, predsednika CI-
VOZ, v zadnjem SGlasniku je obilica 
netočnosti in zavajanj. Javnost je eno-
stransko informirana, v skupnosti pa 
se razširjata nezaupanje in sovraštvo 
do hmeljarjev, saj nas želijo prikazati 
kot brezvestne, za dobičkom hlepeče 
uničevalce zdravega okolja. 

G. Metulj prireja podatke o evrop-
skih subvencijah. Ne pove, da je sub-
vencija za hmeljski nasad za trideset 
odstotkov nižja, kot je povprečna 
subvencija za živinorejsko kmetijo, in 
predstavlja le okrog štiri odstotke stro-
škov pridelave hmelja. Tako se že pri 
navedbah o visokih subvencijah, ki da 
prinašajo hmeljarjem velike zaslužke, 
pokaže, kako g. Metulj in CIVOZ s 
prirejenimi podatki zavajajo.

G. Metulj trdi, da je Mislinjska do-
lina neprimerna za gojenje hmelja. To 
podpre z netočnimi podatki o površi-
ni hmeljišč, podnebnimi pogoji in iz 
celote iztrganimi citati. Da se njegov 
konstrukt čim bolj usede v glave ne-
poučene javnosti, ga okrasi z všečni-
mi frazami o zdravi hrani, zraku in 
zdravju. Pri tem zamolči, da je Naci-
onalni laboratorij za zdravje, okolje 
in hrano iz Maribora v avgustu 2018 
izvedel meritve ostankov pesticidov 
v vrtninah in zemljini v neposredni 
hmeljišč in ugotovil, da so vsi testirani 
pridelki varni. 

G. Metulj zavaja, ko trdi, da hme-
ljišča silijo na pragove hiš nekaterih 
občanov. Naša hmeljišča so postavlje-
na na kmetijskih površinah v odmiku 
najmanj 20 metrov od stanovanjskih 
hiš. Pogosto je tako, da so bila hmelji-
šča postavljena že davno prej, preden 
so se v njihovo bližino razširili stano-
vanjski, športni in drugi objekti (na 
primer športno igrišče v Šmartnu). 
Zatečeno stanje, ko so se urbane po-
vršine zajedle v kmetijske, bomo tež-
ko popravili, lahko pa se takšni praksi 
izognemo pri novih pozidavah. 

G. Metulj napeljuje, da gojenje 
hmelja povzroča pogostejša raka-
va obolenja v Šmartnem. Pri tem 
se sklicuje na podatke Nacionalnega 
inštituta za javno zdravje o pogosto-
sti rakavih obolenj v celotni Koroški 
regiji. Metulj dobro ve, da ti podatki 
niso enostavno prenosljivi v okolje 
Šmartnega, pa se vseeno ne more 
upreti skušnjavi, da iz tega naredi še 
eno podlo manipulacijo.

Ne trdimo, da je uporaba pesticidov v 
kmetijstvu, torej tudi v hmeljarstvu, 
brez posledic za okolje. Nekorektno pa 
je ob mnogih bolj perečih onesnaže-
valcih v domačem okolju kazati le na 
kmete. Nestrokovne, z ničimer pod-
prte navedbe, da bo od šole in vrtca 
150 m oddaljeno hmeljišče zastrupilo 
zrak na igriščih in v učilnicah, sejejo 
strah med starše. Nikomur od naših 
»ekologov« pa se ne zdi potrebno, da 
bi ljudi osveščal o bistveno bolj nevar-
nih vplivih iz okolja. Že vsakodnevni 
sprehod po parkirišču do šole ali vrtca 
med avtomobili napolni pljuča otrok s 
tolikšno količino strupov, da bi nas o 
tem moralo resno skrbeti.

Navedbe g. Metulja, da v Mislinjski 
dolini zaradi škropljenja hmelja vdi-
havamo kontaminiran zrak, so lažne. 
V hmeljišču škropimo štiri- do šest-
krat, od junija do avgusta. Torej v času 
šolskih počitnic in dopustov. Ne upo-
rabljamo glifosata. Uporabljamo po-
dobna sredstva kot v nasadih oljk, sad-
ja, v vinogradih ali nasadih zelenjave. 
Živeti v neposredni bližini hmeljišča 
pomeni, da lahko od štiri- do šest-
krat na leto zaznamo neprijeten vonj 
škropiva, to pa ne pomeni kontakta s 
samim škropivom. S sodobno tehni-
ko in doslednim upoštevanjem Pra-
vilnika o uporabi fitofarmacevtskih 
sredstev želimo vplive še zmanjšati. 
Zavedamo se, da pri nepravilni upo-
rabi nanosa škropiv lahko pride do 
zanosov izven varovalnega pasu. Če 
bi do tega prišlo, naj občani obvestijo 
kmetijsko ali fitosanitarno inšpekcijo. 

Imamo malo obdelovalne zemlje. 
Preračunano na prebivalca smo med 
najslabšimi v Evropi in nimamo več 
pogojev za prehransko samooskrbo. 
To skrb si delimo z g. Metuljem. Ven-
dar hmeljarji zemlje ne uničujemo. 
Kemijske analize prsti v hmeljiščih 
dokazujejo, da ostaja zemlja tudi po 
mnogih letih gojenja hmelja dobra 
in primerna za pridelavo hrane. Žal v 
državi, posebej še v našem lokalnem 
okolju in tudi pri g. Metulju, skrbi 
za ohranjanje obdelovalnih površin 
ni zaznati. Pojavljajo se tendence po 
širitvi mesta in umeščanju cest na 
najboljša kmetijska zemljišča, pa o 
tem nismo nič slišali od Metulja in 
CIVOZ-a. Se morda motimo? 

Hmeljarji Mislinjske doline

Skrbi nas, Mislinjska dolina ni primerna za 
gojenje hmelja! Ali kako zavajati občane ...

Ob 10. maju, svetovnem dnevu 
gibanja, smo o pomenu zdrav-

ja in zdravega načina življenja osve-
ščale tudi strokovne sodelavke iz 
Centra za krepitev zdravja (CKZ) 
Koroška. V ta namen smo organizi-
rale številne aktivnosti. Za občane 
Slovenj Gradca smo pripravile dan 
odprtih vrat v Zdravstvenem domu 
Slovenj Gradec pod naslovom Mar 
mi je za moje zdravje.

Obiskovalci so lahko prisluhnili pre-
davanju Uravnotežena prehrana. Di-
etetičarka Anja Lenart je predstavila 
pomen uživanja uravnotežene pre-
hrane ter spregovorila o ritmu pre-
hranjevanja in prednostih rednega 
zajtrkovanja. Udeležence je seznanila 

z energijsko in hranilno vrednostjo 
živil, pravili zdravega prehranjevanja 
ter vsebnostjo soli in sladkorja v ku-
pljenih prehranskih izdelkih. Dopol-
dne so se lahko podrobneje seznanili 
tudi z analizo svoje telesne sestave. 
Medicinska sestra Renata Marošek 
je namreč izvajala analizo telesne 
sestave, ki je pomembna za ugota-
vljanja stanja človekovega organiz-
ma, na podlagi katerega posameznik 
prilagaja svoj življenjski slog. Analize 
se je udeležilo 20 ljudi, ki so bili zelo 
zadovoljni. 

Ugotavljali so lahko tudi svojo 
trenutno telesno pripravljenost. Pre-
izkusili so se v testu hoje na dva ki-
lometra in testu telesne pripravljeno-
sti. Izvedli sta ju fizioterapevtka Eva 

Krautberger in kineziologinja Nina 
Petkovšek. Testov se je udeležilo 16 
obiskovalcev, katerim smo glede na 
njihov rezultat tudi svetovali o giba-
nju in primerni vadbi. 

Ogledali so si lahko še prikaz 
temeljnih postopkov oživljanja in 
uporabo avtomatskega zunanjega 
defibrilatorja (AED) ter skupaj z me-
dicinsko sestro Matejo Gros obnovi-
li svoje znanje s prikazom oživljanja 
na lutki.

Sodelovali so tudi študenti medi-
cine, ki so predstavili model debelega 
črevesa ter pomen organizacije SVIT. 

Ob pestri ponudbi aktivnosti so se 
obiskovalci lahko seznanili z zanimi-
vo ponudbo brezplačnih programov, 
ki so jim na voljo v našem CKZ. 

Mateja Učakar, mag. zdr. nege, 
vodja CKZ Koroška,

skupaj s strokovnimi sodelavkami 
integriranega CKZ Koroška

Dan odprtih vrat
Zdravstveni dom Slovenj Gradec

In kdo je meni napravil srajčico?
D.tajl Concept Store

Saj poznate slovensko pravljico 
Frana Levstika Kdo je napravil 

Vidku srajčico? Sama sem jo z vese-
ljem prebirala že v zgodnjem otro-
štvu, pozneje pa sem jo rada brala 
tudi svojim otrokom. In zakaj se me 
je najbolj dotaknila ravno ta pravlji-
ca? Ker ima čudovito sporočilnost, 
ki je kot otrok nisem ravno dojela, v 
današnjem času pa ima zame vedno 
večji pomen.

V sodobnih časih vsi vedno bolj stre-
mimo za zgodbami in Vidkova sraj-
čica jo ima. Bila je zaželjena, v njej 

so skrbno izbrani materiali iz bližnje 
okolice, izdelana je bila z veliko skrb-
nosti in ljubezni domačih mojstrov, 
in to samo zato, da bi se deček dobro 
počutil in bil srečen. 

In k temu konec koncev stremimo 
vsi. Želimo se počutiti dobro in biti 
srečni. V oblačilih, ki so narejena z 
dobrim namenom in dobro energijo, 
se vsi dobro počutimo. Vsekakor pa 
tega ne moremo trditi za oblačila, ki 
se prodajajo v »instant« trgovinah. 
Zgodbe, ki so v ozadju te tekstilne in-
dustrije, nas žalostijo in vedno bolj se 
zavedamo problematike onesnaževa-

nja našega planeta. Zaradi vse večje-
ga potrošništva smo izgubili odnos 
do izdelkov in spoštovanje do naše 
oblačilne kulture. Poceni izdelek pač 
z lahkoto zavržemo, saj si že jutri 
lahko kupimo novega, vendar se kaj 
hitro izkaže, da z nakupom cenenih 
oblačil porabimo več denarja, kot če 
si kupimo nekaj izbranih kvalitetnih 
kosov, ki jih lahko nosimo dlje časa 
in za več različnih priložnosti.

Velikokrat nas v naši trgovini obi-
ščejo gospe, ki z nostalgijo in poseb-
nim spoštovanjem pripovedujejo o 
načinih nakupovanja v starih časih. 
Kosi oblačil in metražno blago so 
bili neke vrste naložba, kupovanje na 
obroke, zato takšna oblačila le redko 
romajo v koš, saj so skrbno izdelana 
iz kvalitetnih materialov in so po to-
likih letih še vedno ista.

Svetujem, da preden brezglavo 
zdrvite v velika nakupovalna sredi-
šča, temeljito pregledate svoja stara 
oblačila, pokukate v omare svojih ba-
bic, mam, tet … Morda odkrijete ka-
kšen skriti zaklad, ki ga lahko sami 
ali s tujo pomočjo z malo domišljije 
in dobre volje spremenite v čudovit 
unikaten kos oblačila, ki bo narejen 
po vaši želji in bo odražal vašo oseb-
nost. To oblačilo bo imelo čisto svojo 
zgodbo in vi se boste v njem zagotovo 
dobro počutili.

Nataša Knuplež

(foto arhiv Ti.Ne.Ja Designa)

Uokvirjena osvetljena skulptura iz taljen-
ega stekla mojstra Matijaža Gostečnika 
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V vaški skupnosti Pame-
če - Troblje je v zadnjem 

času opaziti velik razvoj, predvsem se 
je povečalo število novogradenj zaseb-
nih stanovanjskih hiš mladih družin, 
kar se v bodoče nadaljuje, v smeri proti 
Dravogradu pa se širi tudi Industrij-
ska cona 2. Praznovanje praznika 
vaške skupnosti je z različnimi prire-
ditvami domačih društev sicer razpo-
tegnjeno na več dni v tednu, so se pa le-
tos odločili, da bo osrednje slavnostno 
dogajanje potekalo 23. junija ves dan. 
Tisto nedeljo bosta tudi jubilejno, 40. 
tekmovanje frajtonarjev ter podelitev 
priznanj Vaške skupnosti Pameče - 
Troblje najzaslužnejšima krajanoma. 

Prednostne naloge v aktualnem štiri-
letnem mandatu Sveta vaške skupno-
sti (VS) Pameče - Troblje so: ureditev 
varne poti v šolo, najbolj kritični točki 
sta iz Trobelj proti Pamečam in v sa-
mem jedru Pameč, pa ureditev zasel-
kov, ki nimajo kanalizacije, to so pred-

vsem Lakuže, kjer je brez kanalizacije 
še 25 hiš, obenem pa tudi preplastitve 
cest. Manjše investicije, kot so proti-
prašne zaščite na odsekih cest in deli 
asfaltnih prevlek v določenih zasel-
kih, mostiček čez Mislinjo, ponovna 
postavitev bankomata ter žarni zid, 
ker je v Pamečah edino pokopališče v 
Mestno občini Slovenj Gradec, ki ga še 
nima, načrtujejo izvesti še letos. 

»Naše vodilo je obdržati podru-
žnično osnovno šolo v kraju, saj je z 
novogradnjami v Pamečah in Trobljah 
tudi več otrok. Želeli bi si tudi obnovi-
tve in dopolnitve šolske opreme. Tudi 
vrtec je ta trenutek prepoln, krajani 
pa želijo otroke vpisati v domači vr-
tec,« je pojasnil predsednik Sveta VS 
Pameče - Troblje Vili Kašnik. Velika 
dolgoletna želja in potreba vaščanov 
je tudi gradnja sodobnega medgene-
racijskega centra z večnamensko dvo-
rano in prostori za vrtec, ki je zdaj že 
tako tesen, da domačini svoje otroke 
vpisujejo v druge vrtce izven Pameč. 

Zemljišče, kjer naj bi gradili ta objekt, 
je že odkupljeno. 

Za enakomeren razvoj v mestni ob-
čini bi člani Sveta VS Pameče - Troblje 
občinski upravi radi predstavili pre-
dlog o spremembi sistema financiranja 
četrtnih in vaških skupnosti iz občin-
skih sredstev, in sicer po novem ključu, 
ki bi višino namenjenega denarja raz-
poredil oz. določil po velikosti območja 
vaške ali četrtne skupnosti. 

Praznovanje Vaške 
skupnosti Pameče - Troblje 
bo trajalo več dni 
Osrednji slavnostni dan je nedelja, 23. 
junij, ko se bo dogajalo od jutra do veče-
ra. S svojimi programi bodo sodelovala 
vsa društva v kraju. Največji dogodek 
bo popoldne v organizaciji Kulturnega 
društva Pameče - Troblje, saj srečanje 
in tekmovanje z diatonično harmoniko 
za pokal Mislinjske doline letos praznu-
je svojih 40 let. Tekmovalci bodo razde-
ljeni v več starostnih skupin, najboljšim 
bodo podeljena različna priznanja, po-
sebnost pa je ta, da bo absolutni zma-
govalec 40. Tekmovanja harmonikarjev 
za pokal Mislinjske doline prejel novo 
harmoniko znamke Slovenka. 

Do leta 2001 se je prireditev odvijala 
v Slovenj Gradcu, vendar se je, pripo-
veduje predsednik Kulturnega društva 
(KD) Pameče - Troblje Ivan Kamnik, 
zaradi skrbi o ukinitvi oz. prenehanju 
zanimanja na pobudo pokojnega Vik-
torja Breznika in KD Pameče - Troblje 
preselila v Pameče in čas praznika va-
ške skupnosti. »V preteklosti sta bila 
tudi zaradi predizbora za tekmovanje 
v Ljubečni zanimanje in udeležba zelo 
visoka. V zadnjih petih letih pa se je 
zanimanje malce poleglo in smo prire-
ditev razširili na skupno druženje, kjer 

so lahko nastopale tudi skupine. Naj-
več zanimanja je do sedaj pritegnilo 30. 
srečanje in tekmovanje, kjer je bila kot 
nagrada podeljena harmonika Munda. 
Pri samih začetkih je veliko pripomo-
gel tudi naš sokrajan Boštjan Kone-
čnik, pomagali in sodelovali v nasle-
dnjih letih so tudi Robert Goter, Brane 
Klavžar, Denis Novato iz Trsta, Darko 
Atelšek, Zlatko Munda, Tomaž Ro-
žanc, Miha Debevc, Andrej Švab ... V 
komisiji je že dalj časa prisotna Branka 
Kašnik, prav tako v komisiji deluje To-
maž Prevorčič. Za ozvočenje se mora-
mo zahvaliti Jožetu in Srečku Sedarju, 
članoma ansambla Štirje kovači. Tudi 
letos se bodo  lahko udeležile skupine, 
vendar izven konkurence tekmovanja. 
Za letošnjo prireditev gre posebna za-
hvala Klemnu Rošerju, ki nam je po-
magal pri glavni nagradi – harmonika 
Slovenka, prav tako nam vseskozi nudi 
strokovno pomoč pri sami organizaci-
ji,« je še pojasnil Ivan Kamnik. 

Ob 18. uri bo, tudi v jedru Pameč, 
slavnostna prireditev ob prazniku va-
ške skupnosti z nastopi otrok iz doma-
čega vrtca Škrat Radovednež in drugih, 
starejših pevcev, na kateri bodo najza-
služnejšima krajanoma v lanskem letu 
podelili priznanje vaške skupnosti. 

Ker bo praznično dogajanje ves dan, 
ne bo nikomur od prisotnih potrebno 
ostati lačen, saj bo poskrbljeno tudi za 
domače dobrote. 

Naslednji dan, v ponedeljek, pri-
pravljajo zabavo domači gasilci. Po 
demonstraciji gasilskih akcij bodo svo-
jemu namenu predali novo gasilsko vo-
zilo – cisterno GVC 16/25 s 1600-litrsko 
črpalko in z do 3000 litrov zmogljivosti 
cisterne. Letos bo Prostovoljno gasilsko 
društvo Pameče - Troblje, ki bo čez dve 
leti praznovalo 100. obletnico, prizna-
nja društva podelilo donatorjem za ci-

sterno, isti večer bo tudi vrtna veselica 
z ansamblom Naveza. 

Športno društvo Pameče - Troblje 
bo svoje aktivnosti izvajalo skozi ves te-
den pred slavnostno nedeljo. Teden dni 
prej, v nedeljo, 16. junija, pa bo v orga-
nizaciji Zveze združenj borcev za vre-
dnote NOB, KO Pameče - Troblje tradi-
cionalni pohod in srečanje pri Jesenku, 
ki bo združen s pohodom po mejah 
Vaške skupnosti Pameče - Troblje. Na 
kmetiji pri Jesenku (Pečoler) je bilo 4. 4. 
1944 ubitih 11 partizanov iz Pohorske 
brigade, na pročelju hiše je danes spo-
minska plošča. Pohodniki se bodo ob 9. 
uri zbrali pred pameškim gasilskim do-
mom, med potjo bodo malo pred ciljem 
svečko prižgali tudi ob spomeniku pri 
Zapečniku, kjer sta padla partizana ak-
tivista Jože Brek in Pamečan Hajni Tre-
tjak. V spominsko kulturnem progra-
mu, ki ga popestrijo tudi praporščaki 
iz krajevnih organizacij zveze borcev iz 
sosednji vaških skupnosti, bodo doma-
či pevci trgali iz zoba pozabe partizan-
ske pesmi, s partizanskimi in ljudskimi 
bo nastopila tudi pevka Marjetka Popo-
vski iz Izole. Organizatorica pohoda in 
spominskega dogodka Ivanka Kamnik 
je povedala, da se bosta srečanja pri Je-
senku udeležila tudi dva še živeča borca 
v NOB v času druge svetovne vojne. 

Ajda Prislan 
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Vaška skupnost Pameče - Troblje praznuje

Vrtec že pretesen, potreben je tudi 
večnamenski medgeneracijski center

Prostovoljno gasilstvo je pomem-
ben člen v sistemu zaščite in re-

ševanja, saj deluje na prostovoljni 
osnovi in noben gasilec za svoje delo 
ne dobi plačila. Leta 1929 je bilo usta-
novljeno gasilsko društvo iz Tomaške 
vasi in Golavabuke, danes z imenom 
Prostovoljno gasilsko društvo Gola-
vabuka, katerega število že več let 
iz leta v leto rahlo narašča. 2. junija 
bodo na letališču v Mislinjski Dobra-
vi slavnostno obeležili 90. obletnico 
svojega delovanja.  

V mesecu marcu 1929 so se zbrali kra-
jani Golavabuke in Tomaške vasi ter 
sprejeli sklep o ustanovitvi gasilskega 
društva, na svojem ustanovnem obč-
nem zboru pa so sprejeli tudi sklep, da 

bodo postavili lesen gasilski dom in 
nabavili gasilsko opremo. Dom so po-
stavili že v začetku poletja istega leta, 
naslednje leto so nabavili gasilsko bri-
zgalno opremo. Na intervencije so se 
vozili s konjsko vprego. Društvo se je v 
tistem času vzdrževalo samo, in sicer s 
članarino in prostovoljnimi prispevki. 
Leta 1968 je društvo dobilo prvo ga-
silsko vozilo, novo motorno brizgalno 
leta 1975, prvo avtocisterno, in sicer 
7000-litrsko, pa leta 1997. Prostovoljno 
gasilsko društvo (PGD) Golavabuka 
ima sedež v Tomaški vasi, kjer ima svoj 
gasilski dom. Pokriva območje Gola-
vabuka, Tomaška vas, Žabja vas in del 
Mislinjske dobrave. Društvo nosi ime 
Golavabuka, ker Tomaška vas spada 
pod k. o. Golavabuka. 

V letih 1967 in 1968 so postavili zidan 
gasilski dom in tam ostali do leta 1989, 
ko se je društvo preselilo na novo loka-
cijo, kjer je še danes – na nekdanjo že-
lezniško postajo v Turiški vasi. Poslo-
pje so dogradili in preuredili. Gasilski 
dom je bil in je kulturno in družabno 
središče Tomaške vasi in Golavabuke. 

Dolgoletni predsednik društva, kar 
42 let vse do leta 2013, je bil Ivan Hri-
bernik. Danes je poveljnik Tadej Šta-
lekar, GČ I. st., predsednik društva pa 
Ivan Žužel, VGČ II. st. Žužel pojasnju-
je: »Leta 2015 smo dobili avtocisterno 
Scania, novo vozilo za prevoz moštva 
Citroën Jumper pa smo dobili letos. 
PGD Golavabuka ima največjo avto-
cisterno za prevoz sanitarne vode na 
področju Gasilske zveze (GZ) Mislinj-
ske doline in opravi veliko dela na tem 
področju. Ponos društva so tudi tek-
movalne enote, ki zastopajo društvo na 
občinskih, regijskih in državnih tek-
movanjih, saj dosegajo lepe rezultate.« 

Gasilci PGD Golavabuka na po-
moč priskočijo pri gašenju lokalnih 
požarov na območju celotne GZ Mi-
slinjske doline, po mnenju predsedni-
ka društva pa so bili največji zahtev-
nostni zalogaji med poplavami v letih 
1990 in 2012 ter ko so sodelovali pri 
gašenju požara v Gorenju. Razen pri 
požarih pomagajo tudi pri žledolo-
mih, vetrolomih, plazovih, posredu-
jejo v primeru srčnih zastojev in še v 
drugih akcijah. Pohvalijo se lahko z 
dobrim delom na preventivi ter uspo-
sobljenostjo in opremljenostjo opera-
tivne enote. 

Društvo, sestavljeno iz več enot, od 
najmlajših do veteranov, velik poudarek 
namenja pridobivanju in uvajanju mla-

dih v gasilske vrste. Že v začetku svojega 
delovanja je imelo tudi žensko desetino 
– samarijanski oddelek. Velike uspehe 
na tekmovanjih je beležila ženska de-
setina, ki je bila ustanovljena 1979 in je, 
kot veteranska, aktivna še danes. Žen-
ske opravljajo še druga dela: pomagajo 
ob raznih prireditvah, tajniška dela. 

»Ob praznovanju jubileja bi se rad 
zahvalil vsem članom društva, kraja-
nom ter sponzorjem in donatorjem, ki 
so kakorkoli pomagali pri razvoju dru-

štva, z željo, da bi še naprej tako dobro 
sodelovali,« še pove predsednik PGD 
Golavabuka Ivan Žužel in povabi na 
praznovanje 90-letnice društva na le-
tališče v Mislinjski Dobravi. Praznova-
nje bo 2. junija, ob 10. uri se bo začelo 
srečanje gasilskih vozil Scania, ob 15. 
uri bosta svečana proslava in prevzem 
novega gasilskega vozila za prevoz mo-
štva, ob 17. uri pa se začne nedeljski po-
poldan z Modrijani in srečelovom. 

Ajda Prislan

Gasilski dom je tudi kulturno 
in družabno središče

Prirejanje piknikov v poletnih me-
secih je ena izmed bolj priljubljenih 

oblik preživljanja prostega časa v naravi 
in druženja s prijatelji ob hrani in pija-
či. Žal pa ima tudi slabšo stran in to je 
uporaba izdelkov za enkratno uporabo 
in posledično polne vreče odpadkov. V 
podjetju se v okviru trajnostnega ra-
zvoja in družbene odgovornosti zavze-
mamo za ohranjanje naravnih virov in 
gospodarnega ravnanja z odpadki, zato 
smo se odločili, da predstavimo »zero 
waste« piknik ali piknik brez odpad-
kov. Piknika čisto brez odpadkov seve-
da ni, lahko pa jih bistveno zmanjšamo; 
takšen piknik zahteva nekoliko več 
organizacije, vendar na koncu prinese 
toliko večje zadovoljstvo, ker vemo, da 
smo naredili nekaj dobrega za okolje in 
naše zanamce.

Napotki za piknik brez 
odpadkov 
Dogovorite se, da bo vsak udeleženec 
prinesel s seboj lonček za pijačo, kro-
žnik in pribor za večkratno uporabo. 
Pribor lahko najamete tudi pri ka-
kšnem ponudniku gostinskih storitev. 
Dogovorite se tudi, da ne bo nihče 
prinesel s seboj plastenk. Vodo in dru-
ge napitke prinesite v stekleni emba-
laži ali vračljivih sodih. Organizator 
naj ima v mislih, da bo mogoče kdo 

opremo pozabil, zato naj on pripravi 
nekaj dodatnih krožnikov, pribora in 
kozarcev. Če brez papirnatih brisačk 
ne gre, naj se vsaj uporabljajo v ome-
jenih količinah, na škatle, iz katerih se 
jemljejo, pa napišite, kam naj se upora-
bljene brisačke odložijo. Imejte koše za 
odpadke: mešane komunalne odpad-
ke, odpadno komunalno embalažo, 
stekleno embalažo in biološko razgra-
dljive odpadke – težite pa k temu, da 
bodo na koncu piknika prazni.

Dobro načrtujte količine pripravlje-
ne hrane. Pravočasno zberite podatke, 
koliko ljudi se bo piknika udeležilo. Le 
tako boste lahko pripravili pravilne ko-
ličine in hrana ne bo ostajala. Ostanke 
hrane si ob koncu razdelite za domov. 
Morda imate na razpolago kaj pralnih 
posodic, ki jih pripravite v ta namen, 
da ne boste te hrane zavijali v folijo oz. 
dajali v plastične vrečke. Če boste točili 
vodo, naj bo ta iz pipe ali pa v večjih 
kanistrih, enako velja za pivo (sodčki), 
čim manj naj je bo v malih steklenicah 
in pločevinkah. 

Pozovite udeležence, naj se jih čim 
več pripelje skupaj, morda celo orga-
nizirate prevoz, ali da uporabijo kolo, 
seveda odvisno od lokacije.

(Vir: Društvo Ekologi brez meja, 
Zero Waste Slovenija)

Teja Račnik

90 let PGD Golavabuka

Vili Kašnik, predsednik Sveta VS Pameče 
- Troblje

Operativna enota Prostovoljnega gasilskega društva Golavabuka 
(foto arhiv PGD Golavabuka) 

Komunala Slovenj Gradec

Piknik brez odpadkov

Industrijska cona v Pamečah se širi. 
(foto Ajda Prislan)



Kaj je pomembnejšega 
od hrane, zdrave, ne-

oporečne hrane?! V Knjižnici Ksa-
verja Meška Slovenj Gradec je na 
povabilo Turističnega društva Slo-
venj Gradec o svoji knjigi z naslovom 
Zemlja, voda, seme – to je, trojčkom, 
ki v veliki meri definira prehransko 
varnost kot »esencialni« del naci-
onalne varnosti vsakega naroda, 
govoril borec proti raznovrstnemu 
zastrupljanju našega planeta in ži-
vljenja na njem Anton Komat. 

Industrijska hrana je parodija žive, 
polnovredne hrane. Če prepozna-
mo, da je temeljni konflikt sodobne-
ga sveta tudi konflikt med ekologijo 

in ekonomijo, je drugi vzvod spre-
memb oziroma rešitev v vzpostavi-
tvi ekonomije sobivanja in simbioze 
(solidarnost in lokalne skupnosti, 
samooskrba), torej v ekonomiji do-
brega gospodarja, je prepričan Anton 
Komat, kar pojasnjuje: »Rodnost ozi-
roma rodovitnost tal, prsti skupaj z 
ohranjenimi vodnimi viri in tradici-
onalno pestrostjo kulturnih rastlin, 
ki so skozi stoletja bivale z našimi 
predniki na tem prostoru, tvorijo iz-
jemno kulturo sobivanja. Te živali in 
rastline, vse te darove narave, ki so 
človeku dali gradbeni material, torej 
ga hranili, ga zdravili, mu lepšali ži-
vljenje, mu dali prek čebel tudi med 
in še kaj, so naši predniki razvijali 

skozi koncept, ki mu v tujini pravi-
jo »tradicionalna ekološka znanja«. 
Zato je ključnega pomena, da ta zna-
nja naših prednikov ohranimo, kar 
ne pomeni, da bi se morali vrniti na 
način življenja izpred več stoletij, pač 
pa da ta znanja nadgradimo z najno-
vejšimi spoznanji poštene znanosti.« 

Med drugim je postregel s podat-
ki, da je Slovenija najslabša v tem delu 
Evrope kar se tiče samooskrbe, da 
smo na zadnjih dveh mestih skupaj 
s Finsko, saj uvažamo 2/3 potrebne 
hrane. »Smo pa po drugi strani v tej 
asimetriji absolutni evropski prvaki, 
na prvem mestu po kvadraturi su-
permarketov na prebivalca. To je zelo 
nevarna igra, kajti prehranska var-

nost je temeljna sestavina nacionalne 
varnosti. Če bomo uničili naše vire, 
to so zemlja, voda in semena, nam 
ne bo pomagal noben NATO pakt. 
Vsaka dežela mora sama poskrbeti 
za prehrano svojih prebivalcev. Hra-
na je lahko tudi predmet biološkega 
terorizma, saj če država ni ubogljiva, 
nam lahko korporativne moči čez noč 
presekajo dobave hrane,« še pojasnju-
je in svetuje vzpostavitev nacionalne-
ga programa, prek katerega bi se do 
nekega določenega leta v prihodnosti 
zelo približali 100-% samooskrbi z do-
mačo sezonsko hrano skozi celo leto. 

Anton Komat je spregovoril tudi o 
moških s posledicami učinkovanja 
hormonskih motilcev. To pomeni, da 
določene škodljive snovi v industrij-
sko pridelani hrani ali embalaži za 
hrano škodijo v takšni meri, da mo-
škim jemljejo »moškost«, kar seveda 
za obstoj človeštva nikakor ni dobro. 

O vsem tem in še marsičem piše 
Anton Komat v svojih knjigah. Zadnji, 
ki sta izšli, sta Simbiotski človek in Ze-
mlja, voda, seme, nastaja pa že nasle-
dnja, v kateri se Komat dotika šolstva 
v Sloveniji. 

Ajda Prislan 
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Mislinjska dolina čista in 
prijazna kot nacionalni 
park? Zakaj pa ne?!

Anton Komat: prehranska varnost je temeljna 
sestavina nacionalne varnosti

Planinci nadžupnije Šmartno smo 
skupaj s Planinskim društvom 

Slovenj Gradec na lep sončen dan, 2. 
maja, organizirali pohod po Šmarški 
farni poti. Pred župnijsko cerkvijo sv. 
Martina se nas je zbralo 31 pohodni-
kov. Gospod nadžupnik nam je po-
delil blagoslov in nam zaželel srečno 

pot. Šli smo mimo cerkve sv. Jurija, 
nadaljevali po strmi gozdni poti do 
cerkve sv. Barbare in naprej do cer-
kve sv. Filipa in Jakoba v Golavabuki, 
kjer je ob 11. uri daroval sveto mašo 
gospod nadžupnik Franc Linasi. Po 
lepem obredu in ljudskem petju smo 
pred cerkvijo naredili skupinsko sli-

ko in se spustili po hribu do Erčeve 
žage, kamor so iz gostilne Preša pri-
peljali topel obrok. 

Šmarška farna pot je bila tokrat 

krajša, dolga 16 km. Hojo smo zmo-
gli vsi, tudi najmlajši, osemletni Jure, 
jo je veselo prehodil že drugič. Dru-
ženje je bilo prijetno, doživeto in ne-

pozabno, zato smo si obljubili, da se 
bomo udeležili tudi naslednjih orga-
niziranih pohodov. 

Majda Kac

Pohod po Šmarški farni poti

Anton Komat v slovenjgraški knjižnici 

Nasveti iz vaše lekarne
Počitniška lekarna
Vedno bližje je konec šolskega leta in s 
tem poletne počitnice, ko se nas večina 
odpravi na dopust na morje, v plani-
ne ali bolj eksotične kraje. Zato je po-
membno, da si priskrbimo osnovno za-
logo zdravil in sredstev za prvo pomoč. 

Pri izbiri je potrebno upoštevati 
starost in zdravstveno stanje potnikov, 
na kakšen način in kako dolgo bo tra-
jalo naše potovanje ter kam potujemo. 
Pozanimati se je potrebno tudi, na ka-
kšnem nivoju sta zdravstvena služba 
in dostopnost do medicinske oskrbe v 
kraju potovanja.
V počitniško lekarno sodijo:

 – osnovna sredstva za prvo pomoč 
(sterilne gaze, povoji, škarjice, pin-
ceta, bel lepilni trak, obliži, razkuži-
lo za manjše rane …);

 – termometer; 
 – izdelki za zaščito pred soncem in po 
sončenju (izdelki s primernim za-
ščitnim faktorjem, izdelki za nego 
kože po sončenju in za lajšanje težav 
ob morebitnih sončnih opeklinah);

 – izdelki za preprečevanje in zdravlje-
nje manjših zdravstvenih težav:
• sredstva za zaščito pred piki žu-

želk,
• izdelki za lajšanje težav pri poto-

valni in morski slabosti,
• zdravila za lajšanje prebavnih 

težav (driska, bruhanje, zaprtje, 
zgaga),

• zdravila za preprečevanje in lajša-
nje težav z alergijo,

• zdravila za zniževanje povišane te-
lesne temperature in odpravljanje 
bolečin, glavobola ali zobobola.

Ne pozabite na zdravila, ki jih dobite 
na recept in jih morate redno jemati!

Posebej skrbni moramo biti pri pri-
pravi počitniške lekarne, ko gredo na 
dopust tudi otroci, nosečnica ali doje-
ča mamica. 

Driska in bruhanje lahko povzro-
čita izgubo velike količine tekočine 
in elektrolitov, kar je še posebej pri 
otroku lahko zelo nevarno. Zato v ta-
kšnem primeru najprej poskrbimo, da 
nadomeščamo izgubljeno tekočino in 
elektrolite z rehidracijskimi priprav-
ki. Priporočeno je vzeti tudi probiotik 
in pa v primeru zastrupitve z vodo ali 

hrano medicinsko oglje, ki nase veže 
škodljive snovi in bakterije. V bolj ri-
zičnih krajih je priporočeno piti zgolj 
ustekleničeno vodo in uporabljati dez-
infekcijska sredstva za razkuževanje 
rok, ki jih ni potrebno spirati.

Pomembno je, da zdravila hrani-
mo v originalni embalaži z navodili za 
uporabo in preverimo rok uporabno-
sti. Zdravila so izdelki, ki so bolj ob-
čutljivi na zunanje vplive. Pomembno 
je, da jih hranimo na enem mestu, 
najbolje v posebni torbici, ki ne pre-
pušča svetlobe in vlage. Večina zdravil 
mora biti shranjena na temperaturi, 
ki ni višja od 25 °C. Posebno pozorni 
pa moramo biti pri zdravilih, ki zah-
tevajo posebne pogoje shranjevanja 
(inzulini, nekatera biološka zdravila 
…). Počitniško lekarno shranjujemo 
nedosegljivo otrokom. Najbolje je, da 
jo imamo kot del osebne prtljage.

Ko pa se odpravljamo na daljše poči-
tnice, zahtevnejše potovanje, potovanje 
v kraje, kjer je slab dostop do zdravstve-
ne oskrbe in zdravil, je potrebno poči-
tniško lekarno dopolniti. Izbor zdravil 
je potrebno prilagoditi posamezniku, 
glede na njegovo znanje poznavanja 
zdravil in njegove izkušnje s potovanj iz 
preteklosti. Za več informacij o potreb-
nih zdravilih na potovanju se je najbo-
lje obrniti na osebnega zdravnika ali pa 
Nacionalni inštitut za javno zdravje. V 
ambulanti inštituta za varovanje zdrav-
ja dobimo tudi informacije o potreb-
nem cepljenju za določeno destinacijo 
in zaščiti z zdravili na potovanju (an-
timalariki) ter obveznih potrdilih o ce-
pljenju. Te stvari opravimo pravočasno, 
vsaj 8 tednov pred načrtovanim poto-
vanjem, saj cepljenje potrebuje določen 
čas, da učinkuje.

S seboj ne pozabimo vzeti kartice 
zdravstvenega zavarovanja, evropske 
kartice zdravstvenega zavarovanja, 
ustreznih potrdil o zavarovanju za 
tujino, potrdil o obveznih cepljenjih 
ter zdravnikovega potrdila o uporabi 
zdravil, ki so za injicirati in lahko po-
menijo težave na mejnih prehodih.

Da bo dopust minil brez nepotreb-
nih nevšečnosti, ustrezno poskrbite za 
počitniško lekarno in se na dopust od-
pravite pripravljeni, domov pa se vrnite 
zdravi, spočiti in polni novih vtisov.

Dragica Nabernik

Prejeli smo

Ne glede na to, da avtor prispevka z 
naslovom Ponosni na rekordni pro-
račun? gospod Andrej Čas ni več na 
javni funkciji, zaradi navedb v pri-
spevku Upravna enota Slovenj Gra-
dec podaja naslednji odgovor.

V prispevku, kot je razbrati, bivši 
župan Andrej Čas razpravlja o tem, 
kdo je zaslužen za rekordni proračun 
Mestne občine Slovenj Gradec za 
leto 2019, v kolikšni višini, za kate-
re namene in iz katerih virov so bila 
pridobljena sredstva ter komu je za 
to potrebno pripisati zasluge.

Med drugim ugotavlja, da znaten 
delež proračunskih sredstev pred-
stavlja ostanek od lanskega leta, ki 
ni bil porabljen zaradi neizvedenih 
načrtovanih projektov, ob tem pa se 
sprašuje tudi o krivdi za to ter naka-
zuje v smeri neodzivnih gradbincev 
in upravne enote, ki ni izdala grad-
benih dovoljenj.

Upravna enota Slovenj Gradec je 
v letu 2018 prejela dve vlogi Mestne 
občine Slovenj Gradec kot investi-
torice za gradnjo mostov. V enem 
primeru je bila vloga Mestne občine 
Slovenj Gradec zavržena, saj občina 
ni ustrezno dopolnila vloge in kljub 
pozivu upravnega organa v posta-

vljenem roku predložila dokazila o 
pravici graditi na določenih parce-
lah. Dokazilo o pravici graditi je v 
skladu z Gradbenim zakonom eden 
od osnovnih pogojev za izdajo grad-
benega dovoljenja.

V drugem primeru je bila ponov-
no ugotovljena že formalna nepopol-
nost vloge zaradi neizkazane pravice 
graditi ter še nekaterih drugih po-
manjkljivosti predložene dokumen-
tacije, hkrati pa je bilo ugotovljeno, 
da Odlok o občinskem prostorskem 
načrtu Mestne Občine Slovenj Gra-
dec (OPN), Uradni list RS, št. 65/2017, 
gradnje načrtovanega mostu na iz-
brani lokaciji sploh ne dovoljuje. V 
nadaljevanju postopka je Mestna ob-
čina Slovenj Gradec podala vlogo za 
začasno ustavitev postopka iz razloga 
urejanja postopka spremembe OPN. 
Upravni organ je vlogo štel kot umik 
in s sklepom postopek ustavil.

Zaradi navedenega seveda od-
ločno nasprotujemo navedbam o 
morebitni soodgovornosti upravne 
enote za neporabljena proračunska 
sredstva.

Upravna enota Slovenj Gradec pri 
svojem delu na področju izdajanja 
gradbenih in uporabnih dovoljenj 

razume pričakovanja in interese 
posameznih investitorjev, saj tudi z 
vsakodnevnim svetovanjem inve-
stitorjem in projektantom pomaga 
iskati rešitve, seveda v okviru zako-
nitosti postopkov. 

Ker je v drugem delu prispevka 
omenjeno tudi črpanje evropskih 
sredstev iz t. i. mehanizma Celo-
stnih teritorialnih naložb in kdo vse 
je zaslužen za kvalitetno pripravo in 
izvedbo projektov, bi ob tem samo 
dodali, da je gradbeno dovoljenje za 
gradnjo zimskega bazena z letnim 
vrtom, letnega kopališča in urba-
nega parka, ki ga je morala, po na-
vedbi občine, občina predložiti pri 
prijavi za kandidiranje na ta sred-
stva, Upravna enota Slovenj Gradec, 
kljub izredno velikemu številu vlog 
za izdajo gradbenih dovoljenj, ki jih 
je v tem časovnem obdobju imela v 
obravnavi, z izredno aktivnim vode-
njem postopka izdala v zelo kratkem 
času, predhodno pa še vodila posto-
pek vzpostavitve prisilne služnosti 
z namenom zagotovitve dostopa do 
lokacije za potrebe izgradnje bazena.

Irena Sešelj,
načelnica Upravne enote Slovenj 

Gradec

Odgovor Upravne enote Slovenj Gradec na prispevek, objavljen v SGlasniku, 
maj 2019, z naslovom Ponosni na rekordni proračun? avtorja Andreja Časa



V Splošni bolnišnici Slovenj Gradec 
je 14. maja potekala prisrčna dona-

cija otroškega baterijskega avtomobil-
čka BMW in poganjalčka Škoda otro-
kom Oddelka za pediatrijo. Avtomobila 
sta svojemu namenu predala junaka 3. 
nadstropja in mini borca Nia Hutinec 
in Anže Žvegler. Njima ob bok je stopil 
paraolimpijec Darko Đurić, borbena 
duša, ki ne pozna ovir. 

Ideja o avtomobilčkih se je porodila 
zakonskemu paru Valeriji in Ivu Čar-
manu, ki hematoonkološki oddelek 
Pediatrične klinike v Ljubljani, kjer se 
zdravijo otroci, oboleli za rakom, obi-
skujeta zadnjih 20 let v sklopu obiska 
Miklavža. Ivo v vlogi Miklavža in nje-
gova žena kot spremljevalka in opazo-
valka borcev, ki se zdravijo na oddelku. 

Valerija Čarman: »Vsak obisk in 
odhod z oddelka v nama potrjuje pra-
ve vrednote življenja in željo pomagati 
otrokom in staršem. Tudi po odhodu 
iz bolnice. Iz tega se je rodila želja po 
športnem dnevu otrok, obolelih za ra-
kom. Ivo je član Olimpijskega komiteja 
Slovenije, zato sva k sodelovanju pova-
bila vrhunske slovenske športnike. V ta 
namen se 15. junija v Škofji Loki obeta 
prava veselica, srečanje otrok s špor-
tnimi idoli, otvoritev mini olimpijskih 
iger in zabava z lisjakom Foksijem. 
Dogodek ima ogromno podpore in po-
moči prijateljev, predvsem športnikov, 
olimpijcev.«

Valerija Čarman je razložila, kako je 
padla odločitev, da donacijo prejme 
tudi Oddelek za pediatrijo Splošne 
bolnišnice Slovenj Gradec. Povedala 
je, da je Damjan Fras, slovenski olim-
pijec, dobitnik olimpijske medalje, s 
svojo družino otrokom 3. nadstropja 
kupil 5 akumulatorskih avtomobil-
čkov BMW na daljinsko ali ročno 
upravljanje. Zaradi natrpanega od-
delka hematoonkologije in prenizkih 
hodnikov, so se avtomobilčkom mo-
rali odreči. V sodelovanju z mamica-
mi so dorekli, da junaki 3. nadstropja 
te avtomobilčke poklonijo drugim 

otrokom. Prvi avto se je »odpeljal« 
v CUDV Draga Ig, drugi in tretji 
BMW sta romala na otroški oddelek 
Splošne bolnišnice Jesenice, četrti v 
zavod za otroke s posebnimi potre-
bami CUDV Dom Matevža Langusa 
in peti avto v Splošno bolnišnico Slo-
venj Gradec.

Poklonili so nam tudi poganjalček 
Škoda, darilo podjetja Škoda Sloveni-
ja, ki je bil edini, vendar so se odloči-
li, da tega prav tako prejme Oddelek 
za pediatrijo Splošne bolnišnice Slo-
venj Gradec. 

Helena Slemenik, spec.
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Bolnišnica je eden večjih 
regijskih zaposlovalcev 

in z dnevnimi obiskovalci največji ge-
nerator prometa v mestu Slovenj Gra-
dec. Več kot 800 zaposlenih prihaja 
na delo večinoma iz Koroške, nekate-
ri iz Savinjske in Podravske, v manj-
ši meri pa tudi iz Osrednjeslovenske 
in Gorenjske regije. Ocenjuje se, da 
dnevno na preglede v ambulante pri-
haja med 300 in 600 ljudi, večinoma 
iz Koroške, v manjši meri pa tudi iz 
drugih regij. Temu je potrebno doda-
ti še obiske svojcev bolnikov.

Splošna bolnišnica Slovenj Gra-
dec je kot prva bolnišnica v Sloveniji 
pristopila k izdelavi mobilnostnega 
načrta. Slednjega sta izdelali podjetji 
ZUM, d. o. o., iz Maribora in Urbani-
stični inštitut Republike Slovenije iz 
Ljubljane v okviru projekta Mobilno-
stni načrti za ustanove, katerega na-
ročnik in financer je Ministrstvo za 

infrastrukturo Republike Slovenije.
Splošna bolnišnica Slovenj Gradec 

želi s celovitejšim upravljanjem mo-
bilnosti zaposlenih, obiskovalcev in 
blaga prispevati k urejanju prometne 
dostopnosti in vplivati na potoval-
ne navade zaposlenih in obiskoval-
cev. Hkrati je mobilnostni načrt del 
aktivnosti Mestne občine Slovenj 
Gradec, ki so bile zagnane v okviru 
izdelave Celostne prometne strate-
gije (CPS) v letih 2016 in 2017. Med 
pripravo CPS je bilo ugotovljeno, da 
je območje bolnišnice zaradi svoje 
lege in prometne problematike tisti 
del občine, ki hitro potrebuje ukrepe.

Projektni svet izdelave mobilno-
stnega načrta je izmed dveh scena-
rijev izbral tistega, ki daje prednost 
upravljanju mobilnosti pred gradnjo 
infrastrukture. Projektni svet so se-
stavljali predstavniki bolnišnice, ob-
čine, zdravstvenega doma, gimnazije 

in javnega komunalnega podjetja. 
Petletni akcijski načrt podaja 

ključne ukrepe in odgovornost za 
njihovo izvedbo. V nadaljevanju 
izpostavljamo le nekatere. Med in-
tegralnimi ukrepi so imenovanje 
mobilnostnega koordinatorja med 
zaposlenimi, izdelava zasnove pro-
metne ureditve na samem območju 
bolnišnice ter urejanje prometa v za-
ledju bolnišnice. Analiza je pokaza-
la, da obstoječe parkirne površine za 
obiskovalce zadostujejo. Težave pa se 
pojavljajo pri parkiranju zaposlenih 
na območju bolnišnice. Z urejanjem 
parkirnih površin (dostopi, asfaltira-
nje, označitve parkirnih in dostavnih 
površin) in ukrepi upravljanja z njimi 
(uvajanje določenih omejitev dostopa 
do obstoječih parkirišč) bodo pripo-
mogli k izboljšanju razmer. K temu 
bo prispeval tudi portal za dogovore 
zaposlenih o skupnih vožnjah. Za iz-

boljšanje pogojev za hojo je predvi-
deno urejanje dodatnih površin za 
pešce znotraj območja bolnišnice (še 
posebej problematična so križanja 
intervencijskih in pešpoti) ter ozna-
čitev območja bolnišnice s kartami 
in smerokazi za pešce. Ureditev kole-
sarskih dostopov na območje bolni-
šnice, pokrita in varna kolesarnica v 
povezavi s promocijo kolesarjenja na 
delo ter načrtovanimi nadgradnjami 
kolesarske infrastrukture v mestu 
bodo izboljšali pogoje za kolesarje-
nje na delo. Bolnišnica bo lahko pri-
dobila certifikat kolesarjem prijazen 
delodajalec. Ocenjujemo, da ima vo-
žnja s kolesom na delo med zaposle-
nimi potencial za trikrat večje število 
uporabnikov, kot pa jih je trenutno. 

Na področju javnega potniškega pro-
meta, avtobusa, lahko bolnišnica bi-
stveno izboljša informiranje zaposle-
nih in obiskovalcev. Predvsem bodo 
pomembne prometne ureditve na 
širšem območju bolnišnice in izbolj-
šanje ponudbe javnega potniškega 
prometa, zato bo nujno nadaljnje te-
sno sodelovanje bolnišnice in Mestne 
občine Slovenj Gradec.

Na podlagi izkušenj priprave mobil-
nostnega načrta za Splošno bolnišnico 
Slovenj Gradec so bile pripravljene na-
cionalne smernice za izdelavo mobil-
nostnih načrtov za ustanove, ki bodo v 
pomoč ostalim podobnim ustanovam 
v Sloveniji.

Mag. Mateja Kukovec, 
ZUM, d. o. o.

Prva bolnišnica v Sloveniji 
z mobilnostnim načrtom

Splošna bolnišnica Slovenj Gradec

V Splošni bolnišnici Slovenj Gradec 
(SB SG) smo obeležili Evropski 

dan ozaveščanja o srčnem popuščanju. 
Ljudi smo seznanjali o tem, kaj je srčno 
popuščanje, kakšne so težave ter znaki 
v primeru prisotnosti bolezni, da se jo 
lahko čim prej odkrije in prične zdra-
viti. V ta namen smo v avli SB SG or-
ganizirali informativno točko, kjer so 
si obiskovalci izmerili krvni tlak in se 
posvetovali z zdravstvenim osebjem. V 
primeru velike verjetnosti prisotnega 
srčnega popuščanja smo pri posame-
znem obiskovalcu, po navodilu zdrav-
nika, le-tega napotili v laboratorij na 
določitev markerja srčnega popuščanja 
– proBNP in na EKG. 

Veseli smo, da je našo stojnico obi-
skalo 100 ljudi, pri katerih smo kar v 
45 % ugotovili previsok krvni tlak (več 
kot 140/90), 1 obiskovalka pa je bila na-
potena na določitev markerja srčnega 
popuščanja – proBNP in opravljanje 

EKG-ja. Obiskovalcem informativne 
točke so svetovali zdravniki Oddelka 
za interno medicino iz Ambulante za 
srčno popuščanje – prim. Cirila Sleme-
nik Pušnik, dr. med., Apolon Marolt, 
dr. med., in Maja Pušnik Vrčkovnik, 
dr. med., ter medicinski sestri – Majda 
Kladnik, dipl. m. s., Maja Rakuša, dipl. 
m. s., Simona Merkužič, zt., Marija 
Potočnik, zt., Žan Kupnik, zt., in Qen-
dresa Hoxhaj, študentka Fakultete za 
zdravstvene in socialne vede.

Jana Makuc, dr. med., univ. dipl. 
biol., strokovna direktorica SB SG:

Srčno popuščanje je zlasti pri starejših 
precej pogosta bolezen. Ekipa, ki se v 
naši bolnišnici tem pacientom poglo-
bljeno posveča, je v širši regiji zelo ak-
tivna tekom celega leta; v tem času pa 
organizira še mnoge dodatne aktivno-
sti. Zdravniki SB SG bodo prebivalce 

ozaveščali z naslednjimi predavanji: 
• Kronično srčno popuščanje – po-

slušajmo svoje srce in ukrepajmo, 
prim. Cirila Slemenik Pušnik, 
dr. med., spec. internist, v okviru 
Društva srčnih bolnikov – Koro-
narnega kluba Dravske doline, 8. 
maj 2019 ob 18. uri v dvorani Ho-
tela Radlje ob Dravi.

• Srčno popuščanje – pomagajmo 
svojemu srcu, prim. Cirila Sleme-
nik Pušnik, dr. med., spec. inter-
nist, v okviru društva ILCO za 
Koroško, 9. maj 2019 ob 16. uri v 
mali dvorani MKC/Hostel, Ozare 
18, Slovenj Gradec.

• Poslušajmo svoje srce in ukre-
pajmo, Apolon Marolt, dr. med., 
spec. internist, v okviru Šaleškega 
koronarnega kluba, 15. maj 2019 
ob 16. uri v prostorih Mestne ob-
čine Velenje.

Prim. Cirila Slemenik Pušnik, dr. 
med., spec. internist:

Dnevi ozaveščanja o srčnem popušča-
nju prispevajo veliko k ozaveščanju 

prebivalstva o tej kronični, napredu-
joči bolezni. Bolnik mora prepoznati 
tipične znake in v primeru težav čim-
prej obiskati svojega zdravnika, ki ga 
nato usmeri na dodatne diagnostič-
ne postopke v bolnišnico. Zdravila, 
ki bi pozdravilo srčno popuščanje, 
ni. Čimprejšnja postavitev diagno-
ze srčnega popuščanja, sprememba 
življenjskega sloga in ustrezno zdra-
vljenje s sodobno terapijo spreme-
nijo tok bolezni. Bolniki morajo biti 
seznanjeni s svojo boleznijo, njenim 
potekom, prognozo in možnostjo 
zdravljenja. Pomembno vlogo pri do-
brem vodenju teh kroničnih bolnikov 
imajo ambulante za srčno popuščanje 
in telemedicinsko spremljanje najtež-
jih bolnikov. V naši bolnišnici deluje 
ambulanta že od leta 2007. Vesela sem 
bila velikega obiska na predavanju v 
Radljah, ki ga je zelo dobro organizi-
ral Koronarni klub Dravske doline, in 
tudi obiska točke ozaveščanja prebi-
valstva v naši bolnišnici.

Kaj je srčno popuščanje?
Zdravo srce je kot črpalka, ki poganja 
kri po vsem telesu. Pri srčnem popušča-

nju je črpalna sposobnost srca slabša kot 
običajno, kar pomeni, da srce ne prečr-
pava dovolj hranil in kisika do vseh celic 
v telesu. To posledično vodi do zastaja-
nje tekočine v telesu, oteklih nog, zadi-
hanosti, utrujenosti, dušenja, razbijanja 
srca.

Do srčnega popuščanja lahko pri-
de zaradi poškodbe srčne mišice, ki jo 
najpogosteje povzročijo bolezni srčnega 
ožilja, srčni infarkt, povišan krvni tlak, 
bolezni srčnih zaklopk, toksični učin-
ki zdravil, vnetja srčne mišice in drugi 
redkejši vzroki vnetja. 

Po podatkih epidemioloških razi-
skav ima srčno popuščanje 1–2 % od-
raslega prebivalstva. Pogostost strmo 
narašča s starostjo po 70. letu, ko je bo-
lezen prisotna že pri več kot 10 % ljudi. 
V Sloveniji je nad 30.000 ljudi s srčnim 
popuščanjem.

V naši bolnišnici se zavedamo resno-
sti te problematike, zato se je leta 2007 
ustanovila Ambulanta za srčno popu-
ščanje z ustvarjanjem lastnega registra 
teh pacientov. Izboljšanje kvalitete nji-
hovega življenja bomo dosegli s pravilno 
oskrbo, podporo in ozaveščanjem. 

Helena Slemenik, spec.

»Posadili ste seme, ki je obrodilo 
stotero,« je na enem od dose-

danjih desetih srečanj prve generacije 
maturantov Ekonomske srednje šole 
(ESŠ) Slovenj Gradec povedal prof. 
Karel Pečko. Sodeloval je v delegaciji 
mesta Slovenj Gradec na pogajanju v 
Mariboru za ustanovitev ESŠ v Slovenj 
Gradcu. Mariborska okrajna komisija 
je zaupala Slovenj Gradcu, ki je v treh 
mesecih pripravil stavbo na Voranče-
vem trgu 2, kjer je redni pouk v dveh 
razredih s skupno 80 dijaki stekel 15. 
septembra 1960. Po štirih letih oranja 
ledine je maturo uspešno opravilo 42 
dijakov, ki so jih koroška podjetja rada 
zaposlila. Ekonomskih tehnikov je 
močno primanjkovalo.

Danes, po 55 letih, deseto srečanje prve 
generacije ni navaden dogodek ne na-
vadna zgodba. To je zgodba o prijate-
ljih. Spomini so oživeli drugi četrtek v 
mesecu maju točno opoldne pred Že-
lezarno Ravne. Od 36 povabljenih ma-
turantov se jih je odzvalo 26. Najprej so 
si ogledali muzej Železarne Ravne, dr. 
Karla Oder, ki dobro pozna razvoj že-
lezarstva v Mežiški dolini, pa je nekaj 
pozornosti namenila podpori mestu 
na področju kulture in športa. Posebej 
dragocen je ogled študijske knjižnice, 
ki je najprej delovala skupaj z Gimna-
zijo Ravne. Bogato zbirko knjig v knji-
žnici na Gradu Ravne in spominskih 
sobah je predstavila dr. Irena Oder.

Hinko Jerčič  

55 let prve generacije Ekonomske 
srednje šole Slovenj Gradec

Prva generacija maturantov ESŠ Slovenj Gradec med ogledom Knjižnice Ravne

Evropski dan ozaveščanja 
o srčnem popuščanju

Donacija za pediatrijo slovenjgraške bolnišnice

Avtomobilček in poganjalček za otroke



Letošnje majske dni nas je zelo po-
gosto spremljalo šumenje dežja in 

v višinah celo sneg. Pred Osnovno šolo 
Podgorje pri Slovenj Gradcu pa je 16. 5. 
šumelo malo drugače. Še pred 15. uro 
se je začela zbirati mešana družba, ki se 
je odzvala povabilu na voden pohod po 
šolski učni poti – Zeleni poti z zgodbo 
od Podgorja do Wiederdriesa. Ko je 
zadonela šolska ekohimna in himna 
šole, smo bili že vsi zbrani in v priča-
kovanju, kaj vse nas čaka na pohodu, 
ki smo ga organizirali v sodelovanju z 
Zdravstvenim domom Slovenj Gradec, 
MOCIS-om, Zavodom za gozdove Slo-
venije in Vaško skupnostjo Podgorje v 
okviru Tedna vseživljenjskega učenja. 
Zelo smo bili veseli, da so se povabilu 
odzvali tudi podžupanja Martina Ši-
sernik, predsednica Vaške skupnosti 
Podgorje Danica Krevh in gospod žu-
pnik Leopold Korat, ki so z nami uvo-

doma podelili navdušenje in podporo 
tovrstnim prireditvam. Krožno pot 
smo morali čim prej začeti, saj je bilo 
potrebno v preostanku dneva prehodi-
ti 9,3 km po celi krožni poti oziroma 
5,9 km po krajšem krogu. Še zadnji na-
potki ter vsakemu pohodniku »mali-
ca« v »Puščavnikovem škrniclju« in že 
se je naša dogodivščina začela.

Izpred šole se je začela oblikovati 
kolona, ki je veselo krenila po ozna-
čeni poti. Na začetku smo morali biti 
še posebej previdni, saj je del poti po 
lokalni cesti, kjer poteka iz leta v leto 
gostejši promet. Veseli nas, da bo v bli-
žnji prihodnosti na tem odseku pločnik 
in bo prometna varnost za pešca tako 
ustreznejša. Prva postojanka na kmetiji 
Močivnik, kjer nas je sprejel Vinko Le-
nart, nam je s prijetno dobrodošlico in 
z zvoki harmonike Roka Vavkana vlila 
še več energije. Na naslednji točki nas 

je Gorazd Mlinšek iz Zavoda za goz-
dove strokovno poučil o gozdu in kako 
določimo višino dreves. Pred zadnjim 
vzponom nam je o zgodovini ribnika 
razložil revirni gozdar Matjaž Ramšak, 
ki nas je od vsega začetka nastajanja 
poti (2013) strokovno vodil in podpiral.

Še par ovinkov po gozdni poti nav-
kreber, visoke smreke, bukve in potem 
kar naenkrat nadvse visoko proti nebu 
grad Vodriž, ki s svojo veličastnostjo 
vedno znova preseneti. Na klopeh si 
malo oddahnemo, pomalicamo in že je 
tu prva vodena aktivnost po navodilih 
kineziologinje Nine Petkovšek. Preden 
krenemo dalje, nam nekaj o zgodovi-
ni gradu pove predstavnik Koroškega 
pokrajinskega muzeja Klemen Uršnik, 
ki je za KOR TV ves čas pripravljal po-
snetke za reportažo. 

V drugem delu poti, delu krožnice, 
ki je že v smeri vračanja proti Podgor-
ju, smo imeli še dva postanka. Prvi je 
bil geografski, kjer nam je učitelj An-
drej Glasenčnik nazorno razložil, kaj je 
višinska razlika. V drugem postanku 
pa nas je na poseben način, po stra-
neh neba, razgibal vodja enote vrtca v 
Podgorju Dejan Gutman. Krožnica se 
je sklenila in pri Močivniku nas je za 
zaključek spet pričakala dobra volja. 

Voden pohod je s povezovanjem 
različnih institucij s skupnim ciljem 
promovirati zdrav način življenja zdru-
žil ljudi od blizu in malo dlje, mlajše in 
starejše. Uspelo je pohodnikom, uspelo 
je organizatorjem. Hvala vsem! Povezali 
smo se, načrtovali smo, izvedli smo in 
vse to zato, ker nam je mar.

Mag. Aljoša Lavrinšek, ravnatelj

V Centru Kope je 16. maja 
potekal 1. strokovni po-

svet SPIP (Sodobni pogledi na izobra-
ževanje v prihodnosti) na temo Meje 
vključevanja sodobnih tehnologij v 
vzgoji in izobraževanju, ki ga je orga-
niziralo in izvedlo šest učiteljev Prve 
osnovne šole Slovenj Gradec. V uvo-
dnem delu posveta so poleg ravnate-
ljice Prve OŠ Slovenj Gradec, Zvonke 
Murko, udeležence strokovnega po-
sveta pozdravili tudi gostje: Martina 
Šisernik, podžupanja Mestne občine 
Slovenj Gradec, Bojan Borovnik, žu-
pan Občine Mislinja in Anita Pober-
žnik, predstavnica Zavoda Republike 
Slovenije za šolstvo, Območne enote 
Slovenj Gradec.

Življenje v družbi 21. stoletja zahteva 
poznavanje osnov računalništva, saj bo 
v prihodnosti veliko današnjih otrok 
delalo na področjih, ki bodo poveza-
na z računalništvom, zato smo posvet 
zasnovali z namenom mreženja vzgoj-
no-izobraževalnih zavodov – od vrtca 
do fakultete. Strokovnega posveta se je 
udeležilo kar 90 udeležencev – strokov-
nih delavcev in ravnateljev s Koroške, 
Gorenjske, Štajerske, jugovzhodne ter 
osrednje Slovenije in avstrijske Koroške.

Organizacija posveta je bila zasno-
vana na dveh temeljnih izhodiščnih 

vprašanjih: Kako učencem približati 
znanje in veščine ob smiselni in kritič-
ni uporabi sodobne informacijsko-ko-
munikacijske tehnologije (IKT)? Kako 
si lahko strokovni delavci pridobijo 
znanje in veščine za smiselno in učin-
kovito vključevanje IKT v svoje delo?

Strokovni delavci smo imeli mo-
žnost dobiti na enem mestu paleto 
znanstvenih, strokovnih in raziskoval-
nih izhodišč, različnih pogledov, po-
globljenih razprav ter primerov dobrih 
praks z namenom smiselnega in učin-

kovitega vključevanja uporabe sodob-
ne IKT v vzgojo in izobraževanje.

Našemu povabilu se je odzvalo kar 
sedem predavateljev, ki so predstavljali 
Zavod za šolstvo Republike Sloveni-
je, Arnes, Šolo za ravnatelje, Srednjo 
elektro in računalniško šolo Velenje, 
Fakulteto za naravoslovje in matema-
tiko Maribor ter Pedagoško fakulteto 
Maribor, Tretjo OŠ Slovenj Gradec in 
Fakulteto za družbene vede Ljubljana. 
V plenarnem delu so predavatelji vklju-
čevanje sodobne IKT predstavili z raz-
ličnih vidikov. Spregovorili so o dvigu 
digitalne usposobljenosti tako učiteljev 
kot učencev, o programu vzpostavi-
tve IKT infrastrukture – o graditvi 
omrežja in nakupu IKT opreme ter o 
varni rabi interneta, o inovativnih uč-
nih okoljih, o tem, kako pripraviti šole 
na učenje v prihodnosti, na izzive, ki 
jih prinaša tehnološki razvoj, o vklju-
čevanju IKT pri poučevanju glasbe pri 
učencih z različnimi težavami in mo-
tnjami v razvoju, predstavljene pa so 
bile tudi informacije o trenutnem sta-
nju glede matematične, funkcionalne 
in informacijske pismenosti.

V drugem delu posveta je 31 stro-
kovnih delavcev (vzgojiteljic, učiteljev 

po triadah v osnovni šoli, srednješol-
skih in višješolskih profesorjev) pred-
stavilo primere dobrih praks z vidika 
smiselnega in učinkovitega vključeva-
nja IKT v vzgojo in izobraževanje. 

Vemo, da je na tržišču veliko različ-
nih programov za telefone, tablice in 
računalnike, s pomočjo katerih lahko 
naredimo pouk zanimivejši, vsebine pa 
učencem razumljivejše. Vsak strokovni 
delavec mora iz tega nabora razbrati, 
katera znanja in veščine potrebuje za 
uporabo IKT in kateri program, i-uč-

benik, spletna stran … je za njegovo 
delo najprimernejša. 

Strokovni delavci uporabljamo IKT 
kot didaktični pripomoček pri učenju 
v določenih delih vzgojno-izobraževal-
nega procesa, kar omogoča drugačno 
organizacijo dela, saj je to samo eden 
od možnih načinov učenja. Prav zaradi 
tega je izmenjava pridobljenih izkušenj 
strokovnih delavcev toliko bolj dobro-
došla. Praktični prikazi uporabe IKT 
so bili med izvajalci učnega procesa v 
drugem delu posveta dodana vrednost, 
saj opažamo, da je znanje učiteljev gle-
de uporabe in vključevanja sodobne 
digitalne tehnologije zelo različno.

Na posvetu sta se predstavili tudi 
podjetji Inovatio in BBT z najsodobnej-
šo izobraževalno strojno in program-
sko opremo, namenjeno vključevanju v 
vzgojno-izobraževalni proces na vseh 
nivojih vzgoje in izobraževanja.

V imenu organizacijskega odbora 
Ksenija Uršej in Danijela Herlah
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1. strokovni posvet Sodobni pogledi 
na izobraževanje v prihodnosti

Prva osnovna šola Slovenj Gradec

Osnovna šola Podgorje

Voden pohod po Zeleni poti

Kljub temu da je bistven za naše po-
čutje in zdravje, se zraka oz. njegove 
kakovosti vse premalo zavedamo. Do 
pred nekaj časa, ko so bila vgrajena sla-
ba okna, ki niso tesnila, težava s pre-
zračevanjem ni bila tako izrazita. Ko 
pa se je pred nekaj desetletji pojavila 
kakovostnejša gradnja zaradi potrebe 
po varčevanju z energijo, se je težava s 
kakovostjo zraka stopnjevala. Pasivna 
gradnja, ki postaja standard, je zrako-
tesna, ker je to za varčevanje z energijo 
zelo pomembno, saj lahko le na tak na-
čin kontroliramo izgube, ki nastanejo 
zaradi prezračevanja, ki je potrebno, 
da je zrak v stavbi zdrav, svež in čist. 
Da dosežemo energetsko učinkovito 
prezračevanje, nadomeščamo potreb-
no količino izrabljenega ogretega zra-
ka, ki mu pozimi z vračanjem toplote 
odvzamemo energijo in z njo ogreje-
mo svež, vendar hladen zrak.

Načini prezračevanja in izvedb 
so številni, kot so številne prednosti 
in slabosti posameznega načina. Po 
predpisih je potrebno za vsako osebo 
zagotoviti vsaj 15 m3 svežega zraka 
na uro, če nimamo dodatnih virov 
onesnaževanja, priporočena količina 
pa znaša 30 m3 na uro. Drugo merilo, 
skladno s Pravilnikom o prezračeva-
nju in klimatizaciji stavb, pa dovo-
ljuje 0,2 izmenjave zraka na uro, ko 
prostori niso zasedeni, in 0,5, ko so 
zasedeni. Upoštevati je potrebno obe 
pravili in izberemo tisto, ki ima višjo 
vrednost. Menjavanje zraka s svežim 
urejamo na več načinov, vendar pa 
se vedno upošteva osnovno pravilo 
prezračevanja, da svež zrak prihaja v 
bivalne (čiste) prostore in potuje po 
hodnikih do servisnih (umazanih) 
prostorov, kot so kuhinja, kopalnica, 
WC, shramba … 

Naravno prezračevanje z odpira-
njem oken je mogoče, vendar pa ima 
številne pomanjkljivosti, kot so ne-
udobno in nezdravo prezračevanje 
pri nizkih zunanjih temperaturah, 
zahteva stalno prisotnost za zapira-
nje in odpiranje oken, težave zaradi 
mrčesa, vonjav, vetra, neurja in skoraj 
nemogoče je zagotoviti osnovno pra-
vilo prezračevanja. Zaradi navedenih 
pomanjkljivosti je potrebno uporabiti 
mehansko prezračevanje. Če ni večjih 
temperaturnih razlik, se zrak ne pre-
mika, zato uporabljamo ventilatorje 
v različnih rešitvah. Do danes najpo-
gostejša uporaba mehanskega prezra-
čevanja je odzračevanje prostorov, ko 
eden ali več ventilatorjev odvaja zrak 
iz umazanih prostorov, vendar pa mo-
rajo imeti zagotovljen dovod svežega 
zraka, kar je posebej pomembno, če 
stavbno pohištvo dobro tesni. Obsta-
jata dva tipa ventilatorjev: starejši, ki 
delujejo v odvisnosti od upora v na-
peljavi, in novejši s funkcijo konstan-
tnega volumna. To so posebne izvedbe 
ventilatorjev, ki delujejo neprekinjeno, 
so tihi in porabijo minimalno elek-
trične energije, so pa dražji. Ti so ali v 
sanitarnih prostorih ali kot centralni 
ventilator, običajno na strehi. Sodobni 
sistemi za odzračevanje so higrosen-
zibilni sistemi in so nadgradnja prej 
opisanih. Vsak bivalni prostor ima 

vgrajen poseben element (v okenskem 
okvirju ali zidu), ki odmeri količino 
dovedenega zunanjega zraka in nam 
nudi ustrezne sanitarne razmere, 
vendar ne vrača odpadne toplote. Z 
opisanimi rešitvami torej samo zaradi 
prezračevanja izgubimo okoli 30 kWh 
oz. 3 l kurilnega olja na m2 površine 
letno. Težavo lahko rešimo samo s 
sistemi z vračanjem odpadne toplote, 
brez katerih zaradi predpisov sodobna 
gradnja sploh ne bo več dovoljena niti 
smiselna.

Princip delovanja vračanja toplote 
je preprost. Pri regeneratorju se ma-
sivno akumulacijsko kolo (navadno 
je to satovje iz aluminija, keramike 
ali drugega dobro prevodnega mate-
riala) vrti in na eni strani nanj piha 
odvodni ogreti zrak, ki se ohladi, na 
drugi pa svež hladen zunanji zrak, ki 
se ogreje. Pri tem sistemu pride do 
delnega mešanja zraka, izkoristek je 
običajno okoli 70-%. Poseben je tudi 
lokalni dvosmerni regenerator z mi-
rujočim keramičnim vložkom, skozi 
katerega izmenično piha zrak z zuna-
nje strani navznoter, čez nekaj časa pa 
se zračni tok obrne, tako da skozi piha 
zrak iz stavbe. Cikel je navadno dolg 
40 sekund. Slabost tega je, da je efek-
tivni izkoristek take naprave do 50-%, 
deklarirani izkoristek 90 % velja samo 
ob začetku cikla. Ker taki sistemi niso 
primerni za sanitarne prostore in ku-
hinje, je njihov sistemski izkoristek še 
precej manjši. 

Rekuperatorji so protitočni preno-
sniki toplote, kjer dovodni in odvodni 
ventilator delujeta hkrati in nepreki-
njeno. Izvedbe so lahko iz kovinskih 
lamel ali papirja, novejše iz poseb-
ne dobro prevodne plastične mase 
z vzporednimi ploščami. Najboljši 
izkoristek dosegajo prenosniki v pre-
seku z obliko šahovnice, saj imajo še 
večjo površino prenosa toplote. Pre-
zračevanje v zimskem času še doda-
tno suši pozimi že tako suh zrak, zato 
so izdelali tako imenovane entalpijske 
prenosnike toplote, ki imajo membra-
no, ki prepušča vodno paro in tako 
del vlage vrača v zrak, ki se vpihuje v 
prostore. To so praviloma prenosniki 
toplote iz papirja oziroma celuloze, 
so organskega izvora, niso pralni in 
niso trajni, torej jih je na okoli pet let 
potrebno zamenjati z novimi. Njihova 
membrana prepušča vlago (konden-
zno vodo), ne prepušča pa zraka. 

Rekuperatorji so lahko lokalne ali 
centralne izvedbe, pri tem so slabosti 
lokalnih prezračevalnih naprav pred-
vsem, da je izredno težko upoštevati 
osnovno pravilo prezračevanja s potjo 
zraka od čistih k umazanim prosto-
rom, vsako napravo je potrebno pose-
bej servisirati in menjati filtre, rekupe-
racije v sanitarnih prostorih ni možno 
urediti (posebne izvedbe), v nočnem 
času je lahko moteč hrup, cena celo-
tnega sistema izvedbe pa je podobna 
ceni centralnega sistema ob bistveno 
manjšem toplotnem izkoristku in 
slabšem komfortu, zato so primernej-
ši za prostore, ki se redko uporabljajo.

Mag. Damjan Korošec, u. d. i. s.,
energetski svetovalec ENSVET

Sodobno prezračevanje stavb
Svetovanje ENSVET



T. i. metamodernizem kot reakcija 
na opešani modernizem in post-
modernizem je navrgel nekaj novih 
usmeritev in likovnih praks, ki so v 
slovenskem prostoru pri ustvarjalcih 
in spremljevalcih dobile svoj odmev 
predvsem na področju literature, 
medtem ko je bil ta pojav v likov-
ni umetnosti manj opažen. Zlasti v 
zadnjem desetletju pa so se tudi na 
področju vizualnih umetnosti zari-
sali jasni obrisi nove figuralike, ki se 
jasno ozira v smeri t. i. nove roman-
tike, za katero je značilno, da čutnost 
postavlja pred družbeni in politični 
kontekst sodobne umetnosti ter su-
blimno raziskuje možne poti v nove 
utopije (nedosegljive) prihodnosti … 
končnost sprevrača v neskončnost. 

Študijska razstava, ki bo v Koroški 
galeriji likovnih umetnosti potekala 
med 14. junijem in 22. septembrom, bo 
skušala izbrskati dela in predstavnike 
te smeri v slovenski umetnosti in jih 
postaviti v kontekst aktualnega doga-
janja drugod v Evropi in po svetu. V 
razstavo z naslovom Nezaslišani svet, 
ki ga imam v glavi smo uvrstili dela 
Igorja Banfija, Bojana Bense, Mateja 
Čepina, Mitje Ficka, Jerneja Forbici-
ja, Boštjana Jurečiča, Simona Kajtne, 
Narcisa Kantardžića, Barbare Kastelec, 
Aleksija Kobala, Ganija Llalloshija, Ro-
berta Lozarja, Nataše Ribič, Apolonije 
Simon, Silvestra Plotajsa Sicoeja, Na-
talije Šeruga ter video deli Nataše Pro-
senc Stearns in Ksenije Čerče. 

 »Nekje daleč, onkraj meja znanega 
sveta morda obstaja drugačen, čerav-
no zgolj poetičen prostor upanja, ki je 
bil morda nekoč še zemeljska pokraji-
na, a je sedaj samo duhovno obzorje, 
združeno s splošnim občutjem kritič-
ne distance do protislovij in negoto-
vosti našega časa, ki jo uteleša pojem 
metaromantika kot zavedanje, da se v 
iskanju lepote in resnice skriva tudi ve-
denje o spodletelih utopijah. Naslikana 
podoba kot paradigma teh »novoro-
mantičnih« tendenc, ki izven vsakr-
šnega političnega konteksta zavračajo 

kanone visokega modernizma, se kot 
nekakšen brezčasovni manierizem 
obrača k slikovni formi zlitja klasičnega 
in romantičnega ideala simbolne upo-
dobitve eksistencialnega. Fantastična 
pokrajina, do nizkega horizonta pogre-
znjena v enigmatično zeleno globino, 
kakršno smo v slovenski umetnosti 
denimo uzrli pri Marku Šuštaršiču in 
Metki Krašovec, se eliptično zarisuje v 
psihotično videnje zamrznjene, skrepe-

nele tišine neizrekljivega. Nastopa kot 
vseobsegajoča metafora, kot metafizič-
na, nadrealistična alegorija, napolnjena 
z neotipljivim pričakovanjem, a odreše-
na premočrtne subjektivnosti … je kot 
sijajno naslikan monolog, ko na videz 
beži pred neposredno komunikacijo z 
gledalcem, da bi se mu lahko približal s 
poglobljeno, ponotranjeno predstavno-
stjo nepredvidljivega onkraj.«

Marko Košan
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Nezaslišani svet, 
ki ga imam v glavi

Razstava v Koroški galeriji likovnih umetnosti

Simon Kajtna, Noah’s Ark, 205 x 180, olje na platno, 2013

V razstavi Afrika treh muzejev v 
Slovenj Gradcu sodelujejo Mu-

zej Velenje, Koroški pokrajinski 
muzej in Slovenski etnografski mu-
zej. Etnologinja Brigita Rajšter je 
iz slovenjgraške Tretjakove afriške 
zbirke izbrala dvajset najnovejših, 
atraktivnih pridobitev. 

V Sloveniji so le trije muzeji, ki 
imajo stalne postavitve zbirk etno-
loških predmetov iz afriške celine, 
in vsi trije so v pritličju Koroškega 
pokrajinskega muzeja, Muzeja Slo-
venj Gradec, v nekdanjih mestnih 
zaporih na Glavnem trgu, na ogled 
postavili izbor eksponatov iz svojih 
afriških zbirk. Na razstavi sodelujejo 
Muzej Velenje, Koroški pokrajinski 
muzej in Slovenski etnografski mu-
zej. Slednji predstavlja izbor, ki po 

besedah dr. Marka Freliha, dolgole-
tnega proučevalca stikov Slovencev 
z neevropskimi kulturami, vsake-
mu obiskovalcu ponuja osnovno 
sliko bogate afriške materialne in 
duhovne kulture, bogastvo ustvar-
jalne moči mojstrov umetnikov z 
različnih področij in območij Afri-
ke. Slovenski etnografski muzej med 
drugim hrani dve mednarodno po-
membni afriški zbirki: zbirko slo-
venskega misijonarja Knobleharja 
iz leta 1850 in zbirko barona Antona 
Codellija in Lea Poljanca – Poljanec 
je od leta 1912 živel in potem umrl v 
Slovenj Gradcu. 

»Dr. Ignacij Knoblehar, katoliški 
misijonar v južnem Sudanu, je leta 
1850 prinesel prvo afriško zbirko v 
Slovenijo in jo prikazal javnosti. V 
spomin na tega znanega misijonarja 

in zbiralca smo se letos trije muze-
ji v Sloveniji odločili prikazati izbor 
svojih lastnih afriških predmetov in 
širšo javnost seznaniti s to zanimivo 
zapuščino v naši državi. Hkrati se 
spominjamo 200. obletnice rojstva dr. 
Knobleharja, ki se je rodil leta 1819,« 
je pojasnil dr. Marko Frelih. 

Muzej Velenje na razstavi v Slo-
venj Gradcu sodeluje s 15 predmeti iz 
afriške zbirke Čeha Františka Foita. 
Foit je bil v Afriki dvakrat, raziskoval 
je antropološke podobe, zanimale so 
ga antropološke poteze posameznih 
ljudstev, zato je v Afriki izdeloval an-
tropološke kipe. Ko je po drugi sve-
tovni vojni črno celino obiskal dru-
gič, sta z ženo tam zaradi obsodbe, da 
sta ljudožerca, morala ostati še doda-
tnih dvajset let. In ko se jima je uspe-
lo vrniti v Evropo, je František Foit, 
kmalu pred svojo smrtjo, dobil sta-
novanje v Velenju, zbirko pa poklo-
nil velenjskemu muzeju. Po besedah 
kustosa Blaža Verbiča Muzej Velenje 
razstavlja predmete iz vsakdanjega 
življenja, med njimi afriške maske in 
glasbila, pa majhen stolček, ki je bil 
uporabljan kot vzglavnik, bučo kale-
baso, ki je služila za prenos tekočin in 
shranjevanje živil, ter kipec iz lutkov-

nega gledališča iz pragozda v Kongu, 
ki kaže, da se je lutkovno gledališče 
v Afriki razvilo neodvisno od Evrope 
ali Azije. 

Koroški pokrajinski muzej, od 
leta 2010 skrbnik Tretjakove afri-
ške zbirke, v razstavi treh muzejev 
predstavlja 20 najnovejših pridobitev 
v zbirko dr. Franca Tretjaka. Med 
njimi je nekaj rezljane slonovine, 
staroegipčanski vazi, nekaj dni pred 
odprtjem razstave je prispela še vaza 
iz Gvineje, eden od Tretjaku najljub-
ših kosov. 

Dr. Franc Tretjak je bil doktor 
ekonomskih znanosti, rojen 1914 v 
Trobljah pri Slovenj Gradcu. Leta 
1952 ga je zvezna jugoslovanska go-
spodarska zbornica kot trgovinskega 
predstavnika poslala v Egipt, svoje 
delo je kot predstavnik OZN nada-
ljeval v afriških državah južno od 
Egipta. Poleg službe je bila njegova 
strast raziskovanje in navezovanje 
stikov z afriškimi domačini, večina 
predmetov v njegovi zbirki so dari-
la. Mestna Občina Slovenj Gradec ga 
je proglasila za častnega občana, kar 
ima, po besedah Brigite Rajšter, po-
sebno mesto v poslanstvu, ki ga me-
sto opravlja kot glasnik miru. (AP) 

Razstavljeni najlepši predmeti 
slovenskih afriških zbirk

Medinstitucionalna razstava Afrika treh muzejev 

Nove pridobitve v Tretjakovo afriško 
zbirko, med njimi je dr. Tretjaku zelo 
draga vaza iz Gvineje. 
(foto Ajda Prislan) 

Matej Čepin, Gugalnica, 2013-2014, olje, vosek, smola na platno, 200 x 150 cm

Koroški pokrajinski muzej, Mu-
zej Slovenj Gradec vas v okviru 

Wolfovega poletnega festivala vabi 
na koncert pevke in igralke Maje 
Pihler Stermecki, bolj znane pod 
umetniškim imenom Bilbi.

Bilbi v hebrejščini pomeni Pika 
Nogavička, najbolj znana junakinja 
švedske otroške pisateljice Astrid 
Lindgren. Pogumno, samostojno in 
odločno dekle z neverjetno močjo 
in prav posebnim pogledom na svet 

odraslih. Bilbi, ki je nekakšen alter 
ego Maje Pihler Stermecki, je na-
darjena, izobražena avtorica, pevka 
in igralka, ki si je v številnih letih 
nastopanja po nemško govorečih 
odrih in v muzikalih nabrala ogro-
mno izkušenj. 

V sodelovanju s skladateljem 
in glasbenikom Gregorjem Ster-
meckim je Bilbi ustvarila glasbeni 
projekt, ki je pravi pisan kalejdo-
skop življenjskih zgodb, začinjenih 

z zdravo mero humorja, tragike in 
samokritičnosti. Njene pesmi za-
znamujeta iskren pripovedni slog 
in izvirnost jezikovnega izražanja. 
Z njimi nam predstavlja svet, kot 
ga vidi Bilbi – poln barv, topline 
in življenja. Do sedaj je izdala tri 
albume: Drobne slike, Toskana in 
Šibke točke. 

Prijazno vabljeni v našo družbo 
21. junija ob 19.30 v atrij rojstne 
hiše Huga Wolfa v Slovenj Gradcu 
na koncertni večer, kjer se nam bo 
v lahkotnih pop ritmih predstavila 
uveljavljena slovenska pevka Bilbi. 
Vstop prost.

Aleksandra Ramšak

Koncert Bilbi
Wolfov poletni festival

Neznanski svet, ki ga imam v glavi. A kako naj se osvobodim sebe in njega, ne 
da bi se raztrgal? Tisočkrat raje se raztrgam, kakor da bi ga zadrževal v sebi 
ali ga pokopal. Saj je to vendar moja naloga, in to mi je popolnoma jasno.

(Franz Kafka)
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Mešani pevski zbor DAR je le-
tošnje pevsko leto zaokrožil z 

letnim koncertom Kjer Bog mi ko-
rak je dal. Dogodek se je odvijal 11. 
maja 2019 v okviru Pankracijevih 
dni, ki jih je Pastoralna zveza Slo-
venj Gradec letos prvič organizirala 
v cerkvi sv. Pankracija na Gradu. Že 
popoldne so se iz zvonika cerkve v 
dolino razlivali mogočni zvoki ogro-
mnih grajskih zvonov, na katere so 
pritrkavali člani pritrkovalske sek-
cije Kulturnega društva Raskovec z 
Vrhnike. S seboj so pripeljali tudi set 
manjših zvonov, ki so jih postavili v 
prezbiterij cerkve in nanje pritrkava-
li med koncertom. 

Poleg pritrkovalcev so darovci v 

goste povabili še Otroški pevski zbor 
DARko. Sestavljajo ga kar njihovi 
otroci, ki pevski zgled pridno povze-
majo po svojih starših. Tako se pevska 
tradicija prenaša na mlajši rod in da-
rovcem se za prihodnost zbora ni bati. 

Za glasbeno spremljavo so poskr-
beli: Maja Kastratovik (klavir), Mitja 
Repnik (klarinet) in Uroš Grobelnik 
(klavirska harmonika). Polna cer-
kev poslušalcev je v majskem večeru 
cerkev sv. Pankracija zapustila v do-
brem, prijetnem vzdušju. 

MePZ DAR bo v letu 2020 pra-
znoval 15. obletnico delovanja. Kaj 
več o praznovanju bodo povedali po 
zasluženih pevskih počitnicah. 

Barbara Mirkac

Kjer Bog mi korak je dal
Letni koncert zbora DAR

V Knjižnici Ksaverja Meška v Slo-
venj Gradcu se je 8. maja odvil 

spominski večer, posvečen Janezu 
Žmavcu, pisatelju in dramatiku, ki 
je nazadnje živel in vse do svoje smrti 
17. marca ustvarjal v Slovenj Gradcu. 

Rojen je bil 6. oktobra 1924 v Šošta-
nju. Leta 1936 se je vpisal na gimnazi-
jo v Celju, po vojni nadaljeval šolanje 
in 1948 maturiral. V letih 1948–1952 
je študiral dramaturgijo na Akade-
miji za igralsko umetnost v Ljubljani. 
Po odsluženi vojaščini je bil drama-
turg v Prešernovem gledališču v Kra-
nju, knjižničar v Študijski knjižnici v 
Celju, nato lektor v Slovenskem ljud-
skem gledališču v Celju in od 1965 
do upokojitve 1990 dramaturg v celj-
skem gledališču (SLG Celje).

Poleg gledališke publicistike, nekaj 

prevodov odrskih del in uredniškega 
dela pri gledaliških listih je Žmavčev 
opus do upokojitve v celoti posvečen 
dramatiki in obsega 15 tekstov, od 
tega so trije namenjeni otrokom. 

Najprej je pisal realistične drame, 
v katerih je problematiziral (malo)
meščansko okolje v povojni družbi z 
vidika posamične intimne usode, po-
zneje je za prikazovanje pridobitni-
škega potrošniškega sveta uporabljal 
modernejši odrski izraz. Že v 80. le-
tih pa opazimo zanj značilen premik 
k absurdno-groteskni in s prevladu-
jočo ironijo zaznamovani gledališki 
konverzaciji. Objavil je spominsko 
prozo Otok Walcheren, ki popisuje 
njegovo usodo po sili nemškega voja-
ka (2005), in številna druga besedila, 
ki jih je po svoji upokojitvi izdal pri 
koroški založbi Cerdonis. 

V pogovoru z direktorico knjižnice 
Drago Ropič, ki je Janeza Žmavca 
in njegov opus spoznala že kot vod-
ja domoznanskega oddelka, so spo-
minski večer sooblikovali še Marjan 
Pušavec, ki je z Žmavcem sodeloval v 
celjskem gledališču, kasneje pa je kot 
knjižničar v Osrednji knjižnici Celje 
z njim opravil več razgovorov in o 
njem napisal številne članke, Andrej 
Makuc, ki je k Žmavčevim knjigam 
napisal nekaj spremnih besed in s 
Kulturnim društvom Spunk Gimna-
zije Slovenj Gradec uprizoril njegovo 
dramo Njena ljubezen, ter Andrej 
Golob iz Založbe Cerdonis, ki je iz-
dala praktično vsa dela, ki so nastala 
po Žmavčevi upokojitvi. 

Večer je izzvenel v prepletu spo-
minov na Žmavca, kot človeka, kot 
dramatika, kot pisatelja in kot neko-

ga, ki je pustil zelo pomembno sled 
v slovenskem literarnem prostoru. 
Vsak literarni spomin ima svoj zače-
tek in svoj konec, zato je bila prav po-
sebna pozornost namenjena njegove-
mu zadnjemu delu Ob jaslicah, zbirki 
kratkih zgodb. Razstava Žmavčevih 

portretnih fotografij, ki jo je pripra-
vila Jerneja Golob, pa je obiskoval-
cem ob izgovorjenih besedah pri-
čarala vzdušje, kot da Janez Žmavc 
pravzaprav ni nikoli odšel. 

Vesna Penšek, 
Knjižnica Ksaverja Meška

Spominski večer za Janeza Žmavca
Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec

(foto Jerneja Golob)

Na prireditvi ob 40. 
obletnici koroške revi-

je Odsevanja v Knjižnici Ksaverja 
Meška je bil med brskanjem po 
spominih ponovno poudarjen po-
men ene izmed redkih tovrstnih 

revij v Sloveniji, ki se kaže skozi 
kakovost dela strokovne ekipe, ki 
zgodbo Odsevanj predvsem na po-
gon ljubezni uspešno razvija že več 
kot 40 let. Kljub razvoju digital-
nih tehnologij in interneta tiskan 

medij ne samo da ohranja svoj čar, 
pač pa vsebuje tudi svojo posebno 
vrednost in praktičnost, ki jih di-
gitalni, virtualni mediji nimajo. Si 
pa odsevanjci v svojih vrstah želijo 
pomladitve. 

Na predstavitvi nove, dvojne številke 
revije za leposlovje in kulturo Odse-
vanja, 109 in 110, so se v prvem delu 
prireditve, poimenovane Še v torek 
obujamo spomine, med drugim spo-
mnili tudi čisto prvih začetkov iz leta 
1966 v času delovanja Literarnega 
kluba Slovenj Gradec, ko so izhajale 
še knjižice Odsevi. Na tokatni prire-
ditvi v Knjižnici Ksaverja Meška so 
bili na »odru« zbrani odsevanjci, ak-
tualni urednik Andrej Makuc, pred-
sednik Kulturnega društva Odseva-
nja Blaž Prapótnik in prvi urednik 
Odsevanj, ki so prvič izšla 15. junija 
1979, Niko R. Kolar. Slednji se je spo-
mnil pogovora z dr. Francem Sušni-
kom pred štiridesetimi leti o spre-
membi imena literarne revije, ko je 
dr. Sušnik predlagal, da pa naj bodo 

Odsevanja in naj odsevajo navzven iz 
Koroške v cel slovenski prostor. Usta-
novitelji revije so bili Andrej Makuc, 
Niko R. Kolar in Tone Turičnik, »trije 
mušketirji«, kot bi rekel profesor Ka-
rel Pečko, ki je za nekaj prvih številk 
izbral likovno podobo. 

Na prireditvi ob jubileju revije je bil 
zgovoren tudi urednik Andrej Makuc, 
ki je ob omembi vizije pripomnil, da 
bi bilo kmalu potrebno zamenjati ure-
dnika in pomladiti ekipo Odsevanj 
... Poleg drugih podpornikov revije 
je prireditev v knjižnici počastil tudi 
Andrej Golob iz grafičnega studia in 
založbe Cerdonis, dolgoletni nepogre-
šljivi sodelavec Odsevanj. 

V uvodnem nagovoru zbranim je 
direktorica Knjižnice Ksaverja Meška 
Draga Ropič spregovorila o povezano-
sti knjižnice in Odsevanj, kajti dejstvo 
je tudi to, da ima Kulturno društvo 
Odsevanja v slovenjgraški knjižnici 
svoj sedež. Tam je na ogled tudi pri-
ložnostna razstava »2xdvajsetih Od-
sevanj«. Njen avtor Blaž Prapótnik 
je pojasnil, da so sprva nameravali 

razobesiti le naslovnice, ki že vsaka 
sama po sebi delujejo kot likovno delo. 
Vendar je bolj »praktično« razobesiti 
kar celotne revije, da jih gledalec lah-
ko prelista in si med drugim prebere 
strokovno predstavitev likovne opre-
me revije oz. likovnih del, predstavlje-
nih v posamezni reviji. 

V drugem delu so se dotaknili ak-
tualnih vsebin nove številke revije. 
Že naslovnico krasi odličen portret 
slikarja in grafika Bogdana Borčića 
s klobukom, menda tudi samemu 
Borčiću svoje čase zelo priljubljen. 
Odlično črno-belo fotografijo je 
ustvaril mojster Tomo Jeseničnik, ki 
je v tokratni številki Odsevanj pri-
speval celotno likovno opremo. V 
članku Hipernaturalistični portre-
ti – videz in njegovo nasprotje ga je 
predstavil Marko Košan. Med dru-
gimi prispevki so objavljeni: dram-
sko besedilo Andreja Makuca Slike 
iz narave, poezija Lidije Polak, Sa-
bine Čegovnik in Uroša Zavodnika, 
slednji je prispeval tudi prispevek ob 
90. obletnici Kina Slovenj Gradec, 
proza Janija Rifla, spomin na dra-
matika Janeza Žmavca (v knjižnici 
je še zmeraj na ogled fotorazstava 
o njem) ... V enem od obsežnejših 
člankov v novi številki revije soci-
ologinja kulture Polona Poberžnik, 
tudi gostja spominske prireditve ob 
40. obletnici Odsevanj v slovenjgra-
ški knjižnici, piše o koroški, pred-
vsem glasbeni alternativi v 90. letih 
preteklega stoletja. (AP) 

Odsevanja odsevajo iz 
Koroške v cel slovenski prostor

40 let revije za leposlovje in kulturo 

Z leve: Niko R. Kolar, Blaž Prapótnik in Andrej Makuc 
(foto Ajda Prislan)

Po besedah predsednika Zveze 
kulturnih društev Slovenj Gra-

dec Franja Murka smo v Mislinjski 
dolini trenutno lahko najbolj pono-
sni na gledališko ljubiteljsko dejav-
nost. Pa tudi na 55-letno tradicijo 
občinskih pevskih revij odraslih 
pevskih skupin, saj je revija odraslih 
pevskih zasedb in zborov Mislinjske 
doline najstarejša v Sloveniji. 

Tudi letošnja številna letna pregledna 
srečanja v organizaciji Javnega sklada 
RS za kulturne dejavnosti, OI Slovenj 
Gradec in Zveze kulturnih društev 
(ZKD) Slovenj Gradec so pokazala, da 
v Mislinjski dolini ljubiteljska kultur-

na društva dosegajo kakovosten nivo 
in najboljša med njimi so se uvrstila na 
regijska srečanja Koroške. Tako je na 
Festivalu otoških in mladinskih pev-
skih zborov Mislinjske doline Metulj-
ček cekinček strokovna spremljevalka 
srečanja na regijski izbor uvrstila oba 
zbora pevovodje Janje Kresnik, otro-
škega in mladinskega, na 55. Srečanju 
odraslih pevskih zborov Mislinjske 
doline pa so regijski nivo dosegli Me-
šani komorni zbor Carinthia Cantat 
pod vodstvom Toneta Gašperja, Vo-
kalna skupina družine Breznik in Vo-
kalna skupina Estama iz Mislinje. 

Najstarejši pevski zbor, ki je za-
pel tudi na prvem Srečanju odraslih 
pevskih zborov Mislinjske doline leta 
1964, je Moški pevski zbor Fran Ksa-
ver Meško Sele - Vrhe. Prvo srečanje 
zborov je organiziral učitelj in pevo-
vodja Jože Leskovar leta 1964 ob od-
prtju Kulturnega doma Podgorje. 

Med ljubiteljskimi gledališči se je 
na regijsko srečanje uvrstil »nosilec 
avantgardnega gledališča v regiji« 
Studio A z režiserjem Aleksandrom 
Čaminskim, tokrat z dramo Samuela 
Becketta Igra. 

Na Srečanju otroških folklornih 
skupin Mislinjske doline Z igro, ple-

som in pesmijo v pomlad je regijski 
nivo pokazala Otroška folklorna sku-
pina Druge osnovne šole Slovenj Gra-
dec pod vodstvom Dominike Peršak, 
z Maroltovega srečanja odraslih fol-
klornih skupin iz Slovenj Gradca pa se 
je regijskega srečanja v Rogaški Slatini 
udeležila Folklorna skupina Rej Šmar-
tno pri Slovenj Gradca, ki že tradici-
onalno ohranja najvišji nivo folklore. 

Ljubiteljska kultura v Mislinjski do-
lini dokumentirano sega v 19. stoletje, 
vanjo spadajo skupine od salonskega 
orkestra, v katerem je igral tudi Hugo 
Wolf, do raznih ljudskih zasedb različ-
nih kulturnih zvrsti. Danes število lju-
biteljev narašča, trenutno je v Mestni 
občini Slovenj Gradec že 26 kulturnih 
društev, med njimi je Kulturno dru-
štvo Slovenj Gradec, znotraj katerega 
deluje več kot 20 različnih skupin. Fra-
njo Murko poudarja, da v vseh teh dru-
štvih deluje skoraj 60 skupin. 

V letu 2019 bosta obeležena dva 
jubileja, in sicer 40 let revije za lepo-
slovje in kulturo Odsevanja in 20 let 
Moškega pevskega zbora Adoramus. 
Pomemben dogodek je bil tudi kon-
cert ob 65. obletnici uspešnega delo-
vanja ansambla Štirje kovači. (AP) 

Gledališče, petje in folklora 
na regijska srečanja

Ljubiteljska pomlad v Mislinjski dolini 

Na Srečanju otroških folklornih skupin 
Mislinjske doline v Mislinji 

(foto Branko Konečnik)



Kadar gledališčniki Stu-
dia A stopijo na oder, 

navdušijo. Na Anderličevih gledali-
ških dnevih v Slovenj Gradcu so pre-
pričali tudi strokovno spremljevalko 
srečanja, ki jih je z zahtevno predsta-
vo Igra, v kateri se mladi igralci lote-
vajo večnih in zato vedno aktualnih 
vprašanj človekovega obstoja, uvr-
stila na regijsko srečanje odraslih 
gledaliških skupin. 

V okviru regijskega srečanja odraslih 
gledaliških skupin Koroške v organi-
zaciji Javnega sklada RS za kulturne 
dejavnosti, OI Slovenj Gradec in Zve-
ze kulturnih društev Slovenj Gradec 
je nastopila gledališka skupina Studio 
A Kulturnega društva Slovenj Gradec 
s predstavo Samuela Becketta Igra v 
režiji Aleksandra Čaminskega. Pred-
stavo je za regijsko srečanje izbrala 
strokovna spremljevalka območnih 
srečanj Koroške Dunja Zupanec. 

Igra je že enaindvajseta predstava 
Studia A, stalne gledališke delavnice, 
v kateri preiskujejo skrivnosti igre in 
igralstva. Tokrat je na odru življenja 
moški med dvema ženskama. Nič 
drugega kot banalni ljubezenski tri-
kotnik? Njihova preteklost živi in tako 
ostanejo ujeti v ponavljanju svojih 
spominov. Toda vsakdo govori svojo 
različico. Vsakdo je sam s svojo bole-
čino, krivdo in ljubeznijo. Ali bi našli 

odrešenje, če bi našli izhod iz zapora 
svoje trikotne drame? Ko zunanji svet 
izgine, začnejo govoriti notranji gla-
sovi, ki se neskončno vrtijo, kot da 
iščejo svoje prečiščenje … 

Aleksandar Čaminski, kaj bi kot reži-
ser povedal o zahtevnosti drame Igra? 
Vsako dobro dramsko besedilo je 
zahtevno, ker ima kompleksno struk-
turo in vsebuje določene kode, ki jih je 
treba razvozlati, da bi lahko razumeli 
srž zgodbe in resnični prostor, v ka-
terem ona biva, kar potem omogoča 
kreativno preiskovanje scenskih izra-
znih sredstev za oblikovanje inscena-
cije. Tudi Beckettova Igra ni izjema v 
tem smislu. Na primer, najpomemb-
nejša koda se skriva v Evangeliju po 
Janezu … Kako se pride do nje, če je 
znano, da Samuel Beckett nikoli ni 
pojasnjeval svojih dram ali pa dajal 
»navodila«? To je eden izmed čarov 
na magičnem »potovanju«, ki se dru-
gače imenuje ustvarjanje predstave …

Kdo so igralci, ki igrajo to predsta-
vo? Vsaj dve imeni v tokratni zasedbi 
smo že zasledili tudi v drugih pred-
stavah pod tvojo režisersko taktirko. 

Gre za zelo mlado in izjemno na-
darjeno ekipo: Etijana Lesjak, Ana 
Špalir, Zala Breznik Domej in Lu-
cijan Cokan. Vsi sodelujoči so bili v 
procesu dela izjemno odgovorni in 

kreativni. V studiu si prizadevamo, 
da čim bolj odpremo ustvarjalni po-
tencial vsakega posameznika in ener-
gijo, ki se posledično sproži, čim bolj 
natančno usmerimo in oblikujemo v 
naših akcijah …

Zakaj večkrat posegaš po Beckettu? 
Kako bi nam pojasnil to, da v tvo-
ji skupini (ravno) Becketta igrajo 
ljubiteljski gledališčniki, ki si skozi 
druženja in delo v Studiu A šele na-
birajo odrske izkušnje … menim, da 
večina od njih od čistega začetka? 
Samuel Beckett je avtor, ki je zelo 
hvaležen za delo v gledališču, ker v 
svojih dramah ponuja obilje materia-
la za oblikovanje večplastnih odrskih 
zgodb. Ukvarja se s temeljitimi, več-
nimi vprašanji našega obstoja, kar da 
njegovemu stvarstvu nenehno aktu-
alnost. Obenem pa je »otroško raz-
igran«, kar je zame kakovost, plus v 
našem delu. Čeprav ima kompleksno 
dramaturgijo, je, po drugi strani, sko-
raj cinično enostaven, in to vidimo le, 
ko nam je pogled usmerjen »na pravi 
strani«. Na primer, v drami Čakajoč 
Godota se glavni problem skriva že v 
naslovu. Namreč, če bi Vladimir in 
Estragon iskala, a ne čakala Godota, 
bi to bila povsem drugačna zgodba. V 
studiu se trudimo, da razkrijemo in 
razumemo vsa dejstva, ki pogojujejo 
razvoj zgodbe, da bi lahko konkreti-
zirali svoja izrazna sredstva. Res je, 
da smo se v studiu pogosto lotevali 
Becketta, ki so ga igrali neizkušeni 

ljubiteljski igralci (od 16. do 46. leta 
starosti). In je tudi res, da so vsi imeli 
zelo dobre rezultate. Moram priznati, 
da sem z njimi sodeloval z veseljem, 
ker so, brez izjeme, delali z velikim 
entuziazmom in brez predsodkov, 
kar je nekaj, kar manjka marsikate-
remu »profesionalcu«, ki svoje delo 
opravlja rutinsko in brez elementar-
ne radovednosti. Da ljubezni sploh 
ne omenjam …

Kaj še počnete trenutno v Studiu A?

Za Teden ljubiteljske kulture bomo 
izvedli Nore na ljubezen S. Sheparda 
ter Igro. Prav tako imamo priprave za 
Gledališke dneve malega odra v Mla-
dinskem kulturnem centru Slovenj 
Gradec, ki bo posvečen mladim gle-
dališkim ustvarjalcem. Nove predsta-
ve so tudi v načrtu. 

Selektorica območnega Linharto-
vega srečanja gledaliških skupin v Slo-
venj Gradcu Dunja Zupanec je strnila 
svojo oceno Beckettove Igre v izvedbi 
Studia A: 

»Izčiščena režija, jasna igra, brez 
nepotrebnega balasta – vse to so kvali-
tete zadnje predstave Studia A. Igralci 
nimajo nikakršnih pripomočkov, ni-
kakršnih kritij, scenskih ali kostum-
skih pomagal, ki bi jim olajšali igral-
sko nalogo. Nič. V tej predstavi smo 
imeli užitek prepustiti se goli igri – 
neposredni, iskreni, osebni. Režiser se 
je vrnil k temu, kar igra je, in pokazal, 
kaj naj bi gledališka umetnost nosila s 
sabo. In to je vse – vse v naši notranjo-

sti. Tako smo videli viharje na odru, 
ko se fizično nihče ni niti premaknil. 
Vrhunska interpretacija mladih igral-
cev nam je omogočila, da smo vsi za-
čutili svoje lastno življenje. 

Izjemno prepričljiva predstava, ki se 
dogaja v primežu kaotičnega razmerja 
med tremi osebami, ustvarjalci so jo iz-
oblikovali v pravi igralski artizem. Iz-
jemno prepričljiva, osupljiva postavitev 
nas je vse osupnila in mislim, da je bila 
nedvomno nepogrešljiv del letošnjega 
festivala Anderličevi dnevi.« 

V času večletnega delovanja Studia 
A se je kreativnega procesa, ki ga v 
studiu izvajajo na podlagi določenega 
programa, udeležilo več kot 40 navdu-
šencev iz različnih koncev Koroške. 
Do sedaj so se družili s pisci: Becket-
tom, Shepardom, Genetom, Zupanči-
čem, Mrožkom, Albeejem in še kom. 

Pod vodstvom režiserja Aleksan-
dra Čaminskega je studio do sedaj na 
regijskih Linhartovih srečanjih gle-
daliških skupin osvojil 21 nagrad za 
glavne in stranske ženske in moške 
vloge ter za režijo in mentorstvo. Pre-
jeli so tudi glavno nagrado - Matička 
za glavno vlogo na državnem Linhar-
tovem srečanju – Festivalu gledaliških 
skupin Slovenije (na vsakem srečanju 
so podeljeni le štirje). Na Čufarjevih 
dnevih, vseslovenskem srečanju gle-
daliških skupin v organizaciji Gledali-
šča Toneta Čufarja Jesenice, pa so pre-
jeli nagrado za glavno žensko vlogo. 

V Mislinjski dolini so na območ-
nem Linhartovem srečanju gledali-
ških skupin 2019 – 16. Anderličevih 
gledaliških dnevih nastopile 4 ljubi-
teljske gledališke skupine: Kulturno 
društvo Spunk Gimnazije Slovenj 
Gradec z Andersenovo pravljico De-
klica z vžigalicami, režija in dramatur-
ška priredba Aleksandar Čaminski, 
Gledališka skupina Anka Kulturnega 
društva Šmartno pri Slovenj Gradcu 
s komedijo Hermine Kranjc Izpolni 
obljubo, režija Hermina Kranjc, gle-
dališka skupina Kulturno društvo Av-
gust Hribar Dolič s Cankarjevo farso 
Pohujšanje v dolini šentflorjanski, 
priredba in režija Franc Gačnikar, ter 
gledališka skupina Studio A Kultur-
nega društva Slovenj Gradec z Becket-
tovo dramo Igra, režija Aleksandar 
Čaminski. 

Ajda Prislan

Studio A v Beckettovi drami Igra 
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Slovenska knjižna zakladnica je 
bogatejša za slikanico, katere 

zgodbo je napisala Ksenija Poklič 
z Legna pri Slovenj Gradcu, tudi 
članica med najmlajšimi priljublje-
nega lutkovnega gledališča Nosko 
teater. Slikanica je njen knjižni pr-
venec, a razne zgodbe piše že več let. 

 
Pod zelenim Pohorjem, na Legnu, 
je bilo lepega majskega večera zelo 
veselo. Številno občinstvo se je na-
mreč zbralo v tamkajšnjem gasilskem 
domu in prisluhnilo, kaj komu po-
meni ljubezen. Te teme se je v svojem 
knjižnem prvencu, pravljici Mravlja 
in ljubezen, dotaknila Ksenija Poklič, 
ki poleg ljubezni do svojega poklica, 
to je vzgojiteljica predšolskih otrok, 

čuti ljubezen, pravi, tudi do pisnega 
ustvarjanja: »Ljubezen je vse, kar de-
lam in pri čemer mi zapoje srce, kjer 
se počutim veselo, radostno, vzhičeno. 
Ena od mojih ljubezni je pisanje.« 

Pravljica Mravlja in ljubezen govori 
o tem, kako najti ljubezen v sebi, kar 
je po avtoričinem mnenju bistveno v 
življenju. Mravljica Rozi se poda na 
pot, na pot Življenja. Kljub množici 
mravelj okrog sebe se počuti osamlje-
no, ker ji nobena ne zna odgovoriti, kaj 
je to ljubezen. Nato ji na poti različne 
živali dajo različne odgovore. Tudi v 
kratkem filmu, ki ga je avtorica po-
kazala na krstni predstavitvi svojega 
knjižnega prvenca, otroci in nekaj 
odraslih razmišljajo, kaj pravzaprav je 
ljubezen ... 

Prepričana je, da je poklic vzgojite-
ljice, ki ga opravlja, njeno poslanstvo. 
Svoje delo opravlja z ljubeznijo, kar 
otroci čutijo. »Skušam jim pokazati, 
kaj vse ljubezen je, in hkrati vsakič, 
ko otrokom govorim o takšnih ži-
vljenjskih temah, seveda rastem tudi 
jaz. Oni so prva povratna informacija, 
najbolj iskrena in najbolj pristna, zato 
rada delam to, kar delam.« 

Zgodbo o mravljici je ilustriral 
Uroš Borovnik - Jopa, ki se je v vlogi 
ilustratorja znašel prvič. (AP) 

Zelo pomembno je najti 
ljubezen v sebi

Nova slikanica Mravlja in ljubezen 

KULT UR A

Odlikujeta jih izčiščena režija in jasna igra 

Glasbena šola Slovenj Gradec tesno 
sodeluje z drugimi glasbenimi šo-

lami. Aprila smo imeli skupni koncert 
s Slovensko glasbeno šolo dežele Ko-
roške v kulturnem domu v Pliberku, v 
Glasbeni šoli Radlje ob Dravi pa je po-
tekala 27. revija koroških glasbenih šol 
(Radlje ob Dravi, Slovenj Gradec, Rav-
ne na Koroškem in Zasebna glasbena 
šola Melodija Muta). V sodelovanju 
z Glasbeno šolo Radlje ob Dravi smo 
tudi prvič priredili Glasbeni kviz, na 
katerem so sodelovali četrtošolci nau-
ka o glasbi. Pomerili so se v znanju, se 
ob tem spoznavali in zabavali. 

Glasbena šola Žalec je gostila 9. 

Srečanje kitarskih orkestrov in an-
samblov, ki smo se ga udeležili tudi 
mi, in sicer s Kitarskim orkestrom 
Glasbene šole Slovenj Gradec ter Ki-
tarskim ansamblom Glasbene šole 
Slovenj Gradec in Kulturnega društva 
Slovenj Gradec. Oba uspešno vodi 
ravnatelj Aleksandar Đukanović. 

Pripravili smo tudi šolsko klavir-
sko tekmovanje 3. in 4. razreda men-
toric Amre Kabil Đukanović, Vlaste 
Šmon in Maje Kastratovik. 

Prvič smo se udeležili Medna-
rodnega tekmovanja Rudolf Matz v 
Čakovcu. Sodelovali sta Ema Orter 
in Ajda Serušnik v kategoriji violon-

čelo in dosegli priznanje za udeležbo. 
Mentorica Lara Bojadjieva in korepe-
titorka Maja Kastratovik.

V Sarajevu je potekalo 1. mednaro-
dno klavirsko tekmovanje Memorijal 
Matusja Blum, ki se ga je udeležila Vita 
Ulbl, mentorica Amra Kabil Đukano-
vić. Vita je dosegla zlato priznanje. 

V Italiji je potekalo 16. medna-
rodno kitarsko tekmovanje Enrico 
Mercatali Prize, ki so se ga udeležili 
Žiga Sukič, Val Naglič, Arne Tkalec, 
Eva Tušnik, ki so dosegli bronasto 
priznanje, Anže Paradiž pa priznanje 
za udeležbo. Mentor Miloš Dimitri-
jević. (AP)

Glasbena šola Slovenj Gradec

Režiser AleksandarČaminski, Studio A, z eno od igralk v Beckettovi Igri 
(foto Nika Hölcl Praper) 

Mladi igralci Studia A v Beckettovi drami Igra 
(foto Nika Hölcl Praper)

Naslovnica slikanice Mravlja in ljubezen, 
ilustracije je ustvaril Uroš Borovnik. 
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Bernekerjeva pot

Tako kot vsako leto so Le-
genčani, mnogi od njih 

so člani Turističnega društva (TD) Le-
gen, tudi letos krenili na pot, in sicer 18. 
maja, ko je vreme vendarle zdržalo cel 
dan brez dežja. 15. tradicionalnega po-
hoda po Bernekerjevi poti se je udeležilo 
25 pohodnikov. Pri ostankih Berneker-
jeve domačije, ene najvišje ležečih kme-
tij na Legnu, je shranjena knjiga, kamor 
so se vpisali, potem pa so se po krajšem 
počitku vrnili prek Kaštivnika, Goloba 
(tu so malicali) in Krenkerja nazaj k Ple-
sniku. Kot pravi predsednik TD Legen 
Branko Pečolar, čeprav se okrog 7,5 km 
dolgo pešpot lahko prehodi v dobrih 
treh urah, pohodniki skupaj s počitki 
zanjo porabijo od 4 do 5 ur.

Izhodišče Bernekerjeve poti je pri 
gostilni Plesnik na Legnu. Lepo ozna-
čene so vse možnosti za pohodnike in 
kolesarje: krajša pešpot je dolga 7,5 km, 
daljša 10 km, krajša kolesarska pot 18 
km in daljša 27 km. Zadnje table na 
poti so bile nameščene leta 2016. Berne-
kerjevo pot so domačini Legna uredili 
v spomin na prvega slovenskega kiparja 
moderne, priznanega slovenskega ki-
parja Franca Bernekerja (1874–1932), 
rojenega na Berneškem na Mali Kopi 
na Pohorju, kjer je domačin, akadem-
ski kipar in arhitekt mag. Boštjan Te-
mniker rekonstruiral in uredil še nekaj 
ostankov ruševin nekdanje domačije.

Razgibanost terena ob Bernekerjevi 
poti, ki jo radi uporabljajo tudi konje-
niki, ponuja številne panoramske raz-
glede na Mislinjsko dolino. Vodi mimo 
cerkve sv. Barbare do razvalin Ber-
nekerjeve rojstne hiše ter dalje mimo 
ekoloških kmetij Krenker in Golob ter 
turizma na kmetiji Klevž. Na daljši poti 
še lahko obiščete Kočo pod Kremžarje-

vim vrhom in partizansko bolnišnico 
Trška gora – Sladki, ki je urejena kot 
muzej na prostem.

Pot na Rahtelov vrh

Pot na Rahtel je urejena in prijazna za 
sprehod v naravo. 

Markacisti Planinskega društva (PD) 
Slovenj Gradec, ki bo 6. julija 2019 s 
prireditvijo na Grmovškovem domu 
slavnostno obeležilo svojo 100. oble-
tnico, so obnovili, popravili in očistili 
učno pot na Rahtel. Akcija je tekla pod 
vodstvom načelnika markacistov Slav-
ka Pogorelčnika - Popija ter na pobudo 
Turističnega društva Slovenj Gradec in 
njihovega predsednika Petra Cesarja. 
Po besedah Marjete Škorja iz PD Slo-
venj Gradec so pri urejanju poti krep-
ko delali dolgoletni markacisti Marijan 
Popič, Marijan Krevh, Stanko Otič in 
njihov načelnik Slavko Pogorelčnik. 
Opravili so 30 skupinskih delovnih ur: 
očistili so 20 kanalov za odvod vode, 
postavili 7 nadomestnih drogov in na-
mestili 12 novih smernic poti; pot je bila 
ponekod že preraščena, zato so skrbno 
obrezali veje in nižje rastlinje. Mnogi 
obiskovalci te mestne priljubljene poti 
so jih pri delu vzpodbujali in pohvalili, 
vsekakor pa je taka meddruštvena slo-
žna pomoč v strokovnem pristopu vre-

dna pohvale in je, po mnenju Škorjeve, 
ustvarjalen model meddruštvenega so-
delovanja tudi še vnaprej. 

Izhodišče 4 km dolge Poti na Rahte-
lov vrh je v industrijski coni pri tovarni 
Fecro, v neposredni bližini Gostilne 
Murko. Prečka opuščeno železniško pro-
go in vodi skozi gozdove vzhodnega in 
severovzhodnega dela Gmajne. Nagra-
da pohodniku po nezahtevnem vzponu 
je razgled z Rahtelovega vrha na mesto 
in celotni zgornji del Mislinjske doline 
z okoliškim hribovjem. Pot ponuja lju-
dem možnost sprehodov in rekreacije ter 
možnost spoznavanja številnih dreve-
snih vrst, med katerimi velja še posebej 
omeniti za naše kraje manj pogoste vrste: 
robinijo, pravi kostanj in duglazijo. 

Meškova pot

Izhodišče poti je pri cerkvi sv. Roka na 
Selah, dolžina poti je 14 km in vodi do 
sv. Neže na Vrhah. Posebna zanimivost 
ob poti je »Strčkov britof«, ki ga je v svo-
jih zgodbah omenjal tudi Lovro Kuhar 
- Prežihov Voranc. Poteka po pobočjih 
dveh hribovskih vasi, Sele in Vrhe, kjer 
je največji del svojega življenja, na svojih 
romanjih, preživel pisatelj in duhovnik 
Fran Ksaver Meško in skupaj s svojimi 
farani s svojimi koraki naredil pot, ki jo 
domačini danes, lepo označeno, ime-
nujejo Meškova pot. Prvi organizirani 
pohod po njej v letu je nočni, pozimi, ob 
prvi polni luni v letu. 

Puščavnikova pot na grad Vodriž
Izhodišče poti je pri ribniku ob obori 
pri Gostilni Rogina v Podgorju pri Slo-
venj Gradcu ali pri Gostilni Bučinek v 
Vodrižu, dolžina poti je 7 km. Nastala 
je po zgodbi o Valentinu Podstenšku - 
Puščavniku, ki se je po izgubi izvoljenke 
umaknil v samoto razvalin gradu Vo-
driž. Pot vodi mimo mogočnih dreves, 
ki navdajajo s svojo zdravilno energijo 
in je rekreacijskega, poučnega in zdra-
vilnega značaja. Osrednja zanimivost 
poti so razvaline gradu Vodriž, ki so ga 
postavili oglejski fevdniki, vitezi Heben-
streiti, okoli leta 1300 v gotskem stilu. 

Gozdna učna pot Tičnica 
Začne se v lepo urejenem okolju Ro-
žnika ob ovinkastem klancu proti Le-
gnu; dolžina poti je 2,3 km. 

Pot domačih obrti 
Izhodišče 7 km dolge kulturno-etno-
loške poti je pri cerkvi sv. Martina v 
Šmartnu pri Slovenj Gradcu, poteka 
na območju Šmartna, Golavabuke in 
Legna, izdelana pa je bila na osnovi 
obrtne tradicije kraja. 

Pot Plešivec 

Popelje po zanimivih soteskah, goz-
dovih in pašnikih na obronkih Uršlje 
gore, ob njej pa vas bosta prevzeli pe-
stra raznovrstnost rastlinstva ter lepo-
ta pokrajine. Izhodišče 10-kilometr-
ske poti: Gostilna Balek (Suhodolnik), 
Zgornji Razbor. 

Tematska pohodna pot Kope

Izhodišče 5-kilometrske poti je Ribni-
ška koča ali Center Kope. Pri Ribniški 
koči je vredno korak podaljšati do bli-
žnjega Ribniškega jezera.

Benediktova romarska pot

Povezuje tri dežele, v Sloveniji pa po-
teka od Viča do Gornjega Grada.

Evropska pešpot E6

Mednarodna pešpot, ki poteka preko 
različnih evropskih dežel od Baltika 
do Jadrana. 

Slovenska planinska pot oz. 
transverzala

Je planinska pot od Maribora do An-
karana. 

Šmarška farna pot

Dolga 28,7 km povezuje cerkve nadž-
upnije Šmartno pri Slovenj Gradcu, 
od sv. Martina, sv. Jurija, sv. Barbare, 
sv. Filipa in Jakoba, sv. Magdalene, 
sv. Andreja, sv. Tomaža do sv. Marije 
na Homcu. 

Pot v Deželo škratov 

Izhodišče poti: kmetija Grobelnik, 
Gmajna; dolžina poti: 6 km.

Pot Rimljanov 

Nastala je v vasici Sele pod Uršljo goro 
po sledovih nekdanje rimske ceste. Iz-
hodišče 11-kilometrske poti je pri go-
stilni Na Klancu v Starem trgu. (AP) 

Vabilo na tematske poti

V čudovitem objemu narave tudi letos vztrajno na Bernekerjevi poti

Po nekaj manj kot dveh letih celo-
vite obnove propadajoče stavbe 

nekdanjega hotela Pohorje bo v za-
četku junija prve goste sprejela Vila 

Pohorje. Poleg 65 ležišč v sodobno 
opremljenih sobah bo ponujala re-
stavracijo, picerijo in kavarno z le-
tnim vrtom. V vuli bo zaenkrat za-

poslenih približno 20 ljudi. Podjetje 
Kompani, d. o. o., v lasti dveh zaseb-
nikov, je objekt nekdanjega hotela 
Pohorje kupilo konec julija 2017. 

»Obnova je bila izredno zahtevna, 
zaradi dotrajanosti objekta se je po-
javilo nekaj nepredvidenih del. V 
celoti smo prenovili notranjost in 
zunanjost stavbe, kjer ohranjamo 
njeno zgodovinsko vrednost, sledili 
smo strokovnim smernicam Zavoda 
za varstvo kulturne dediščine, saj je 
objekt spomeniško zaščiten,« poja-
snjuje Eva Javornik in dodaja, da so 
ohranili zunanjo podobno, kakršna 
je bila ob izgradnji hotela leta 1903. 
Prav tako so tradiciji sledili pri izbiri 
imena novega imena. 

Vila Pohorje je posebna, ker po 
sredini objekta poteka mestni zid, 
kar ji daje neprecenljivo vrednost, 
pojasnjuje Javornikova, ki kot pred-
nosti navaja prijazno in uslužno ose-
bje, edinstven notranji ambient, ču-
dovit letni vrt in pestro kulinarično 
ponudbo. »V naši Vili Pohorje bodo 
dobrodošli vsi, tako naključni mimo-
idoči, ki se bodo ustavili na kavici ali 
pijači, dobri malici, kot tudi popotni-
ki, turisti in poslovneži, ki bodo po-
trebovali prenočišče.« (MN)Vila Pohorje

Vrata odpira Vila Pohorje

Odprta kuhna prihaja  
v Slovenj Gradec!

Sobota, 22. junij,
Trg Svobode,

od 11. do 21. ure.
www.odprtakuhna.si

Odprtja prenovljenih prostorov 
počitniškega doma v Fiesi sta 

se 25. maja udeležili delegaciji občin-
skih svetov Mestne občine Slovenj 
Gradec in občine Mislinja ter župa-
na obeh občin. Obnova v vrednosti 
okrog 60 tisoč evrov bo šolarjem in 

drugim gostom že letos omogočala 
kvalitetnejše preživljanje počitnic v 
tem slovenskem letovišču. Ob preda-
ji prostorov v uporabo je župan Tilen 
Klugler navzoče tudi nagovoril in 
se zahvalil vsem, ki so obnovitvena 
dela pravočasno izvedli. (MN)

Počitniški dom Fiesa



Članska ekipa Rokome-
tnega kluba Slovenj 

Gradec 2011 je letošnjo sezono zaklju-
čila na najboljši možni način. Z zma-
go na gostovanju v Trbovljah, pri ekipi 
Rudarja, je osvojila naslov prvaka v 1. 
B državni rokometni ligi. Tako si je 
zagotovila tudi napredovanje med pr-
voligaše in bo v prihodnji sezoni na-
stopala med dvanajstimi najboljšimi 
ekipami pri nas. Na ta način so varo-
vanci Sebastjana Soviča vrnili slovenj-
graški rokomet tja, kamor po mnenju 
slovenske rokometne javnosti tudi 
spada. Slovenj Gradec namreč velja za 
eno najbolj rokometnih mest pri nas. 

V letošnjem letu bo minilo 65 let od za-
četka organiziranega igranja rokometa 
v našem mestu. Pa ne le tradicija, še 
marsikaj drugega priča o tem, da je ro-
komet v Slovenj Gradcu šport številka 
ena, Slovenj Gradec pa v Sloveniji eno 
najbolj prepoznavnih in priznanih ro-
kometnih središč. Zelo kvalitetno delo 
z mladimi, ki se kaže tudi v zelo dobrih 
rezultatih mlajših selekcij, številni re-
prezentanti v mlajših selekcijah, pod-
pora navijačev, ki praktično na vsaki 
tekmi napolnijo slovenjgraško športno 
dvorano, prepoznavnost kluba v širši 
regiji, organizacija tekem na zelo viso-
ki ravni in še bi lahko naštevali. Če si 
izposodimo slogan, ki so ga v slovenj-
graškem klubu večkrat zapisali na ura-
dnem Facebook profilu: »Rokomet je na 
Koroškem doma«.

Preboj »bojevnikov za mesto miru«, 
kot so v klubu poimenovali svoje roko-
metaše, med prvoligaše je za njihove 
navijače in širšo rokometno javnost za-
gotovo zelo prijetno presenečenje. Pred 
začetkom sezone so bili v svojih napo-
vedih o ciljih namreč zelo previdni. Po 
koncu lanske sezone so Slovenjgradča-
ni namreč končali sodelovanje s trener-
jem Urošem Šerbcem, na njegovo me-
sto pa imenovali Slavka Iveziča. Poleg 
tega je prišlo tudi do precej sprememb v 
igralskem kadru. Ekipa je tako postala 
še mlajša, predvsem pa manj izkušena, 
kar se tiče nastopanja v članski kon-
kurenci. Zato je bilo seveda precej ne-
jasnosti, kaj bo prenovljena ekipa pod 
vodstvom novega trenerja sposobna.

Kaj kmalu pa se je pokazalo, da so 
imeli v slovenjgraškem klubu srečno 
roko pri izbiri trenerja in igralcev. Me-
šanica mladih, dokazovanja željnih, in 
starejših igralcev, ki imajo tudi že pre-
cej izkušenj z igranjem med prvoligaši, 
se je izkazala za dobitno kombinacijo. 
Igralci so navduševali z borbeno, kolek-
tivno, hitro in atraktivno igro. Slavko 
Ivezič jih je uspel povezati v celoto, ki je 
dihala kot eno, igralci pa so se na igrišču 
borili do zadnjega atoma moči. Že po 
jesenskem delu prvenstva, ko so ekipe 
odigrale ravno polovico tekem, je bilo 
jasno, da so Slovenjgradčani zelo resni 
kandidati za uvrstitev na eno izmed 
prvih dveh mest, ki prinašata napredo-
vanje med prvoligaše. Na lestvici so na-
mreč zasedali drugo mesto, z le točko 

zaostanka za vodilnim Slovanom.
V zimskem premoru se je uprava 

kluba odločila za presenetljivo potezo 
in se razšla s trenerjem Slavkom Ivezi-
čem. To je med navijači sprva povzroči-
lo precej negodovanja. Ko pa so iz kluba 
sporočili ime njegovega naslednika, 
so se navijači hitro pomirili. Na mesto 
trenerja članske ekipe se je namreč vr-
nil Sebastjan Sovič, ki je v preteklosti 
že pustil neizbrisen pečat v slovenjgra-
škem klubu. Bil je namreč prvi trener 
članske ekipe novoustanovljenega Ro-
kometnega kluba Slovenj Gradec 2011 
in jo v treh sezonah iz 2. pripeljal v 1. 
NLB-ligo. In si z njo v treh zaporednih 
sezonah tudi priboril obstanek med pr-
voligaši. S temi rezultati, svojim odno-
som do igralcev in navijačev ter svojim 
značajem je postal pravi ljubljenec slo-
venjgraških ljubiteljev rokometa.

In pod vodstvom Sebastjana Soviča 
so Slovenjgradčani še nadgradili uspe-
he iz jesenskega dela sezone, v trinajstih 
krogih doživeli en sam poraz in se za-
vihteli na sam vrh 1. B-ligaške lestvice. 
Na navdušenje njihovih navijačev, ki 
so na tekmah v slovenjgraški športni 
dvorani tribuno praviloma zapolnili 
do zadnjega kotička. Poleg tega so se v 
letošnji sezoni kar nekajkrat odpravili 
tudi na gostovanje, kjer so znali pri-
praviti zelo dobro navijaško vzdušje. 
In zagotovo je tudi pomoč navijačev 
Slovenjgradčanom še kako pomagala, 
da so prišli do tega velikega uspeha. 
In to v zelo izenačeni konkurenci. Kar 
štiri ekipe so se namreč vse do konca 
prvenstva borile za napredovanje med 
prvoligaše. Poleg rokometašev Slovenj 
Gradca še Izola, Slovan in Krško. Tako 
izenačene konkurence in kar štirih 
ekip, ki so gojile resne prvoligaške am-
bicije, v 1. B-ligi ni bilo že vrsto let. In 
to daje dosežku »bojevnikov za mestu 
miru« še dodatno težo. 

Sicer pa je v letošnji sezoni v 1. B-ligi 
nastopalo 14 moštev. Skupaj je bilo od-
igranih 26 krogov, v katerih so Slovenj-
gradčani zmagali kar triindvajsetkrat 
in doživeli le tri poraze. Skupaj so torej 
osvojili 46 točk in na koncu le za točko 
prehiteli drugouvrščeno Izolo, ki si je 
prav tako priborila napredovanje. Slo-
van in Krško pa sta v tem četveroboju 
ostala praznih rok in bosta tudi v priho-
dnji sezoni nastopala med 1. B-ligaši. V 
2. ligo se selita Ajdovščina in Pomurje.

Da so Slovenjgradčani na koncu 
zasluženo osvojili naslov prvakov, do-
kazuje tudi razmerje med danimi in 
prejetimi zadetki. Tudi v tem elementu 
so bili namreč z naskokom najuspe-
šnejša ekipa. Dosegli so 817 zadetkov, 
prejeli pa so jih 676. Drugi najuspešnej-
ši pa so bili v realizaciji sedemmetrovk. 
Uspešno so jih izvedli 74, v njihovo 
korist pa so jih sodniki dosodili 90. Ro-
kometaše Slovenj Gradca je v letošnji 
sezoni krasila izjemno kolektivna igra, 
saj se je na vseh tekmah veliko število 
igralcev vpisalo med strelce, dva igral-
ca pa sta sezono končala celo med 10 
najboljšimi strelci 1. B-lige: Kenan Pajt 

je dosegel 156 zadetkov, kar ga uvršča 
na šesto mesto, Rok Cvetko pa je s 148 
doseženimi zadetki končal na osmem 
mestu. Rokometna zveza Slovenije 
sicer uradne statistike glede obramb 
vratarjev ne vodi, brez dvoma pa lahko 
zapišemo, da so imeli ogromno zaslug 
za preboj med prvoligaše s svojimi do-
brimi in številnimi obrambami tudi 
vratarji slovenjgraškega kluba. Navijači 
so se še posebej razveselili vrnitve Do-
mna Ošlovnika v matični klub. Domen 
je zadnjih nekaj sezon branil v Avstriji. 
Med sezono se je po poškodbi Nejca 
Humeka med vratnici vrnil tudi Valen-
tino Soldo. V prvem delu sezone pa sta 
glavno breme v vratih nosila že omenje-
ni Nejc Humek in Stefan Turinski. 

Nepisano pravilo v ekipnih športih 
pravi, da je ekipa močna toliko, kolikor 
je močan njen najšibkejši člen. Glede na 
zelo uspešno sezono Slovenjgradčanov 
v njihovi ekipi pravzaprav ni bilo šib-
kega člena. In prav vsi, ki so v letošnji 
sezoni stopili na parket, si zaslužijo če-
stitke za prikazano. Štiri vratarje smo 
že našteli, peti, ki je v letošnji sezoni 
prav tako dočakal svojo priložnost, pa 
je mladi Alen Skledar, sicer član mla-
dinske ekipe. Poleg dveh najboljših 
strelcev Kenana Pajta in Roka Cvetka 
pa so bili za doseganje zadetkov zadol-
ženi še: Franci Poklič, Žiga Lesjak, Žan 

Šol, Klemen Kresnik, Blaž Orter, Žan 
Jagodič, Jaroš Bulovič, Aljoša Yanko-
vskyy, Ilija Tomič, Jan Tajnik, Andrej 
Yankovskyy, Martin Podstenšek, Da-
vid Šiljeg, Uroš Štalekar, Aljaž Lampret 
in Matej Dujmovič (našteti so igralci, ki 
so vsaj enkrat v letošnji sezoni nastopili 
na tekmi članske ekipe). Žan Šol je po-
leg že omenjenega Domna Ošlovnika 
še en otrok slovenjgraškega kluba, ki se 
je med sezono vrnil v matični klub in 
katerega vrnitve so bili navijači še kako 
veseli.

Kot smo že zapisali, sta za uvrstitev 
»bojevnikov za mesto miru« med pr-
voligaše zaslužna dva trenerja, Slavko 
Ivezič in Sebastjan Sovič. Seveda pa ima 
vsak uspešen trener ob sebi tudi ekipo 
strokovnjakov, ki mu pomaga pri delu 
z ekipo. To so v letošnji sezoni bili: Uroš 
Soršak kot pomočnik trenerja, Matjaž 

Beliš kot vodja moštva, Nejc Krautber-
ger kot fizioterapevt in Andraž Naber-
nik kot strokovnjak za telesno pripravo.   

Letošnja sezona je bila za člansko 
ekipo slovenjgraškega kluba torej zelo 
uspešna. Le želimo si lahko, da bo po-
dobna tudi naslednja. Glede na to, da 
bodo tekmeci v prvoligaški konkurenci 
precej močnejši, si toliko zmag seveda 
ne moremo obetati. Lahko pa upamo, 
da bodo Slovenjgradčani tudi med naj-
boljšimi ekipami kazali tako borbene, 
odločne, atraktivne in ekipne pred-
stave. V tem primeru bodo zagotovo 
izpolnili rezultatske cilje, ki si jih bodo 
skupaj z vodstvom kluba zadali pred se-
zono. In s tem zagotovo zadovoljili tudi 
pričakovanja svojih zvestih navijačev, 
ki bodo v prihodnji sezoni nedvomno 
zopet osmi igralec slovenjgraških roko-
metašev.  

Matej Nabernik
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V novi sezoni med prvoligaši
Rokometaši Slovenj Gradca prvaki 1. B-lige

Zmagoviti ples
(foto Aljaž Sešelj)

Trener Sebastjan Sovič
(foto Aljaž Sešelj)

Na tekmi polne tribune

Društvo Rokometna šola Alena 
Mihalja slovi po zelo kvalite-

tnem delu z mladimi rokometašica-
mi, kar dokazujejo odlični rezultati 
njihovih ekip, med katerimi je tudi 
že kar nekaj naslovov državnih prva-
kinj. To so v letošnji sezoni potrdile 
tudi kadetinje, ki so pod vodstvom 
trenerja Alena Mihalja v državnem 
prvenstvu osvojile tretje mesto. Igral-
ke letnika 2002 in mlajše so tako na 
najboljši možni način zaključile za 
njih zelo uspešno sezono. Ekipi Olim-
pije in Krke iz Novega mesta sta bili 
v tem trenutku pač premočni, da bi 
se lahko Slovenjgradčanke vmešale v 
boj za naslov državnih prvakinj.

Sicer pa so kadetinje letošnjo sezono 
začele v skupini Vzhod, kje so v konku-
renci ekip Rače – ŽRK Branik, Zelene 
doline Žalec, Z dežele, Velenje, Or-
mož, Millennium in Ptuj zmagale na 
vseh štirinajstih tekmah in prepričljivo 
osvojile prvo mesto. Tako so se skupaj z 
ekipo Rače – ŽRK Branik uvrstile v fi-
nalno skupino šestih ekip, ki so se bori-
le za naslov državnih prvakinj. Tam so 
se jim pridružile še ekipe ŽURD Koper, 
ŽRK Krka, RK Olimpija in ŽRK Mli-
notest. Slovenjgradčanke so na osmih 
tekmah štirikrat zmagale in doživele 
štiri poraze. To je ob štirih točkah, ki so 
jih v finalno skupino prenesle iz prvega 

dela tekmovanja, zadoščalo za končno 
tretje mesto. In za nov lep uspeh Dru-
štva Rokometna šola Alena Mihalja.

Igralke, ki so osvojile tretje mesto 
v državnem prvenstvu: Alja Krevs, 
Neža Rotovnik, Kaja Paradiž, Urška 
Kotnik, Alja Mihalj, Lia Gregor, Anja 
Tominc, Ula Perovec, Živa Smolnikar, 
Kati Naveršnik, Merjem Šabić in Naja 
Gornjec. Za tretje mesto kadetinj ima 
veliko zaslug tudi Valentina Paradiž, 

pomočnica trenerja Alena Mihalja.
Letos so izmed selekcij Društva 

Rokometna šola Alena Mihalja v dr-
žavnem prvenstvu nastopale še mlajše 
deklice A, ki so osvojile končno sedmo 
mesto. V prvem delu tekmovanja se 
jim žal ni uspelo uvrstiti v ligo šestih 
ekip za naslov državnih prvakinj, v 
drugem delu pa so na osmih tekmah 
dosegle prav toliko zmag.

Matej Nabernik

Tretje v Sloveniji
Kadetinje Društva Rokometna šola Alena Mihalja

Vodstvo kluba 
ocenjuje sezono
»Sezona je bila več kot uspešna, iz-
jemno zadovoljni smo z uspehom 
preboja v višji nivo tekmovanja. 
Zavedamo se, da je korak med 1. B- 
in 1. NLB-ligo zelo velik, vendar se 
bomo potrudili po svojih najboljših 
močeh, da dosežemo zadane cilje. 
Baza uspeha je bila povezanost med 
igralci. Samo homogen duh in za-
upanje lahko pripeljeta do takšnih 
rezultatov. Želimo si, da kemija v 
ekipi ostane enaka tudi v prihodnje, 
saj bo to ključnega pomena za do-
sego novih ciljev. Zahvala gre tudi 
našim navijačem in pa seveda Or-
lom, ki so nam stali ob strani tudi v 
najtežjih trenutkih letošnje sezone. 
Vzdušje na tekmah tako doma kot 
tudi v gosteh je bilo enostavno feno-
menalno in ponosni smo, da ima-
mo tako zveste podpornike.«



1. SOBOTA
930 Gostilna Balek, Zgornji Razbor 1, Podgorje pri Slovenj Gradcu

POHOD PO GTP PLEŠIVEC Z DRUŽENJEM PRI MLINU
M Turistično društvo Slovenj Gradec   

1030 Koroški pokrajinski muzej, Muzej Slovenj Gradec
SPREHOD OB MESTNEM OBZIDJU
Koroški pokrajinski muzej podarja meščanom in obiskovalcem možnost 
brezplačno spoznati zgodovinski utrip mesta. Zainteresirani za spoznavanje 
srednjeveškega Slovenj Gradca ste vabljeni na zbirno mesto pred nekdanjo 
mestno hišo. Vaša vodnica bo Nataša Škorjanc Beliš. Sejmi so v srednjem 
veku bili pomembna oblika trgovske dejavnosti. Bili pa so tudi poseben 
privilegij in znamenje neodvisnosti mesta. Ta privilegij je podeljeval deželni 
knez – vendar le tistim mestom, ki so izpolnjevala določene pogoje. Leta 
1445 je naše mesto dobilo potrjeno pravico do enega letnega sejma.
M Koroški pokrajinski muzej 

1600 Kulturni dom Slovenj Gradec
MIRAI (PODNAPISI, 8+)
Mirai no Mirai, animirani film, Japonska (2018), 98 minut, Društvo 2 kolu-
ta. Režija in scenarij: Mamoru Hosoda. Štiriletni deček Kun preživlja srečno 
otroštvo s staršema v nekem mestu, v neki hiši. Kun dobi mlajšo sestro 
Mirai. V središče zanimanja staršev takrat vstopi deklica. Deček zatočišče 
poišče na vrtu, kjer raste čarobno družinsko drevo. Tam lahko potuje skozi 
čas. Sreča se s sorodniki iz preteklosti, z mamo kot majhno deklico, iz priho-
dnosti pa ga obišče najstniška sestra Mirai ter ga vodi po njegovih občut-
kih. Na fantastičnem potovanju Kun pride do pomembnih spoznanj o sebi.
M Kulturni dom Slovenj Gradec I

1800 Čarnica, Glavni trg 29, Slovenj Gradec
PREDSTAVITEV KNJIGE CAMINO FRANCES 
Vabljeni na predavanje in predstavitev knjige Camino Francés. Moj po-
skus pobega od 'brezsmislov' sodobne družbe, v kateri avtorica Mojca 
Klug opisuje svoje prvo srečanje s Caminom, na katerega se je prvič po-
dala leta 2015.
M Čarnica  

1800 Kulturni dom Slovenj Gradec
GODZILA II: KRALJ POŠASTI
Godzilla: King of the Monsters, akcijski film, ZDA (2019), Blitz. Režija: Mi-
chael Dougherty; igrajo: Vera Farmiga, Millie Bobby Brown, Sally Hawkins, 
Bradley Whitford, Charles Dance. Starodavne pošasti, za katere so mnogi 
mislili, da so samo miti, se ponovno dvigajo. In ne le to – intenzivno si pri-
zadevajo za prevlado nad človeštvom. Vprašanje je, ali je soobstoj pošasti in 
ljudi sploh možen in zdi se, da je človeška vrsta močno ogrožena. 
M Kulturni dom Slovenj Gradec  I

1930 Druga OŠ Slovenj Gradec, Kopališka ulica 29, Slovenj Gradec
KONCERT MPZ ADORAMUS 
Vabljeni na koncert ob 20-letnici delovanja Moškega pevskega zbora Ado-
ramus Slovenj Gradec. Koncert bo v avli Druge osnovne šole Slovenj Gradec.
M MEPZ Adoramus  

2030 Kulturni dom Slovenj Gradec
ROCKETMAN
Rocketman, biografska drama, Velika Britanija/ZDA (2019), Karantanija. 
Režija: Dexter Fletcher, igrajo: Taron Egerton, Jamie Bell, Richard Madden, 
Gemma Jones, Bryce Dallas Howard. Biografska zgodba o angleškem glas-
beniku Eltonu Johnu bo zajela njegove začetke od nadarjenega začetnika 
na londonski Kraljevi glasbeni akademiji ter prikazovala karierno pot do 
svetovno znanega zvezdnika, ki je skupaj ustvarjal in sodeloval s priznanim 
tekstopiscem, pesnikom in pevcem Berniejem Taupinom. Skupaj sta sode-
lovala pri več kot tridesetih albumih, Taupin pa je zanj napisal večino pesmi. 
Gre za neolepšano rock 'n' roll glasbeno fantazijo.
M Kulturni dom Slovenj Gradec  I

2. NEDELJA
1000 Kulturni dom Slovenj Gradec

KINO MATINEJA: OVCE IN VOLKOVI 2 (SINHRONIZIRANO)
Volki i ovtsy. Khod sviney, animirana komična pustolovščina, Rusija (2019), 
85 minut, Fivia. Režija: Vladimir Nikolaev, glasovi: Matej Recer, Maša Der-
ganc, Asja Kahriamovič, Gašper Jarni. V čarobni deželi za devetimi gorami 
in devetimi vodami leži slikovita vasica, kjer ovce in volkovi živijo mirno in 
veselo življenje. Nenadoma pa prihod najavita dva nepričakovana gosta – 
polarna lisica in majhna ovčka. Nihče ni pričakoval, da bosta prinesla smr-
tno nevarnost. Gray, novi vodja združenega plemena, mora zdaj ovce in 
volkove prepričati, da se lahko z velikimi težavami oziroma resnimi izzivi 
spopadeš le s skupnim delom – ker je moč v enotnosti!
M Kulturni dom Slovenj Gradec I

1100 Rojstna hiša, muzej Huga Wolfa, Glavni trg 40, Slovenj Gradec
ZAKLJUČNI KONCERT 23. MEDNARODNE SOLOPEVSKE 
ŠOLE HUGO WOLF
Od 28. maja do 2. junija bo v Wolfovi hiši v Slovenj Gradcu potekala tradici-
onalna mednarodna solopevska šola Hugo Wolf pod vodstvom prof. Brede 
Zakotnik iz Salzburga in prof. Vladimirja Mlinarića iz Ljubljane. Udeleženci 
seminarja se bodo v okviru matineje predstavili na zaključnem koncertu.
M Društvo Hugo Wolf Slovenj Gradec 

1700 Kulturni dom Slovenj Gradec
DROBIŽKI 2 (SINHRONIZIRANO, 4+)
Minuscule – Les mandibules du bout du monde, animirana pustolovščina, 
Francija/Kitajska (2018), 92 minut, Karantanija. Režija in scenarij: Hélene Gi-
raud, Thomas Szabo. V mirni vasici na jugu Francije, v majhni tovarni, kjer 
izdelujejo kostanjev namaz, mlada in neustrašna pikapolonica ponesreči 
pade v kartonsko škatlo, ki jo pošljejo na otok Gvadelup v Karibskem morju. 
Njen oče se nemudoma odpravi na rajsko otočje iskat svojega otroka in 
ga pripeljat domov. Ko pa končno prispe na drugo stran oceana, je pred 
očetom dvojno poslanstvo ... 
M Kulturni dom Slovenj Gradec I

1900 Kulturni dom Slovenj Gradec
ROCKETMAN
Rocketman, biografska drama, Velika Britanija/ZDA (2019)
M Kulturni dom Slovenj Gradec I

3. PONEDELJEK
900 Večgeneracijski center Andeški hram, Glavni trg 28a, Slovenj Gradec

TRŽNICA RECEPTOV: KAJ BOŠ PA TI DANES KUHAL/-A?
Izvajanje: Sabina Zorjan/Andreja O. Hvalec
M Večgeneracijski center Andeški hram 

1700 Večgeneracijski center Andeški hram, Glavni trg 28a, Slovenj Gradec
DIVJE RASTLINE V PREHRANI
Na delavnici bo gospa Plešivčnik predstavila izbor rastlin, ki jih najdemo v naši 
okolici. Poudarek bo na njihovem prepoznavanju in prehranskih lastnostih. 
Izvedeli bomo tudi nekaj okusnih receptov za njihovo pripravo. Delavnico 
bo zaokrožila pripovedovalka Irena Plešivčnik s koroško legendo o gozdnem 
možu, poznavalcu najglobljih skrivnosti narave in zdravilnih zeli. Prijave.
M Večgeneracijski center Andeški hram  

1800 Čarnica, Glavni trg 29, 2380 Slovenj Gradec
MEDITACIJA ODSTRANJEVANJE NEGATIVNIH VEZI
Vabljeni na brezplačno meditacijo, ki vas bo notranje očistila in prenovila, 
da boste ostali mirni tudi v tistih situacijah in odnosih, ki vas čustveno izčr-
pavajo. Skozi meditacijo vas bo popeljala Bojana Vranjek, ki jo sama v praksi 
izvaja že nekaj let. Prijave: 041 203 233, Bojana.
M Čarnica  I

1900 Kulturni dom Slovenj Gradec
GODZILA II: KRALJ POŠASTI
Godzilla: King of the Monsters, akcijski film, ZDA (2019)
M Kulturni dom Slovenj Gradec I

2000 Čarnica, Glavni trg 29, 2380 Slovenj Gradec
UVODNA VADBA ZEN SHIATSU
Vabljeni na predstavitveno vadbo Zen shiatsu, osnove TCM in Chi Kung, ki je 
holistični in učinkovit način samopomoči, ki v osnovi uporablja tehniko me-
ridianov tradicionalne kitajske medicine, kar vzpostavlja celostno energetsko 
ravnotežje. Z nami bo Sabina Štumberger, ki je obiskovala Ki Kai Shiatsu šolo 
v Londonu, kjer je imela priložnost spoznati vrsto izjemnih učiteljev. Prijave.
M Čarnica  

4. TOREK
830 Večgeneracijski center Andeški hram, Glavni trg 28a, Slovenj Gradec

JEZIKOVNA KLEPETALNICA: ANGLEŠČINA
Klepetalnico vodi Sabina Zorjan.
M Večgeneracijski center Andeški hram 

1000 VGC Andeški hram, Glavni trg 28a, 2380 Slovenj Gradec
»MAR MI JE«, TEDEN TRAJNOSTNEGA RAZVOJA NA 
MOCIS-U: POJEJMO CEL PIKNIK, S KROŽNIKOM VRED
Na obisk vabimo Evo Štraser, ki nam bo predstavila linijo bioizdelkov Eve-
green, ki predstavljajo ekološko razgradljive proizvode. Prosimo vas, da se 
na delavnico predhodno prijavite na petja.balazic@mocis.si ali na telefon-
sko številko 041 71 71 50. 
M MOCIS, Center za izobraževanje odraslih  

1400 Kulturni dom Slovenj Gradec
ŠOLSKI FILMSKI ABONMA IN IZVEN: ZGODOVINA LJUBEZNI
Zgodovina ljubezni/History of Love, drama, Slovenija/Italija/Norveška 
(2018), 105 minut. Režija in scenarij: Sonja Prosenc; igrajo: Doroteja Nadrah 
(Iva), Kristoffer Joner (Erik), Matej Zemljič (Gregor), Zita Fusco (mama), Ma-
tija Vastl (oče), Zoja Florjanc Lukan (Zoja). Sedemnajstletna Iva se sooča s 
smrtjo svoje matere. Pod vplivom te velike osebne izgube in odkritja, da 
ni vedela vsega o svoji mami, se počasi potaplja v drugačen, skoraj sanjski 
svet, ki je daleč od njene realnosti. 
M Kulturni dom Slovenj Gradec I

1600 Večgeneracijski center Andeški hram, Glavni trg 28a, Slovenj Gradec
ROKODELSKI CENTER KOROŠKE: KOVAŠKA DELAVNICA
Izvajalec: Vlado Zupančič (Rokodelski center Koroške); prijave: info@podje-
tniskicenter-sg.si ali 02 88 42 927.
M Večgeneracijski center Andeški hram v sodelovanju z Rokodel-
skim centrom Koroške  

1700 Kulturni dom Slovenj Gradec
ŠOLSKI FILMSKI ABONMA IN IZVEN: ZGODOVINA LJUBEZNI
Zgodovina ljubezni/History of Love, drama, Slovenija/Italija/Norveška 
(2018)
M Kulturni dom Slovenj Gradec  I

5. SREDA
830 Kulturni dom Slovenj Gradec

FESTIVAL OSNOVNIH ŠOL
Sodelujejo učenci Tretje osnovne šole Slovenj Gradec, Prve osnovne šole 
Slovenj Gradec s Podružnično šole Sele – Vrhe in OŠ Podgorje s Podružnič-
no šolo Razbor.
M Kulturni dom Slovenj Gradec  

900 Večgeneracijski center Andeški hram, Glavni trg 28a, Slovenj Gradec
NORDIJSKA HOJA
Z vami bo Danica Repas, dipl. m. s., spec. klin. dietetike.
M Večgeneracijski center Andeški hram 

1000 Večgeneracijski center Andeški hram, Glavni trg 28a, Slovenj Gradec
JUTRANJA TELOVADBA: MAMICE Z VOZIČKI/NOSILKAMI
Z vami bo Petja Balažič.
M Večgeneracijski center Andeški hram 

1530 Večgeneracijski center Andeški hram, Glavni trg 28a, Slovenj Gradec
PISATELJSKA DELAVNICA
Gost delavnice bo pisatelj Jani Rifel. Udeleženke in udeleženci delavnice si 
bomo med seboj predstavljali svojo literaturo in se pogovarjali o vlogi lite-
rarnega ustvarjanja. Delavnica nas bo spodbudila, da zavestno oblikujemo 
lastno pot pisnega izražanja, tako da bomo lahko izkoristili svoje kreativne 
potencialne.
M Večgeneracijski center Andeški hram 

1700 MOCIS, Meškova ulica 21, Slovenj Gradec
»MAR MI JE«, TEDEN TRAJNOSTNEGA RAZVOJA NA 
MOCIS-U: ŠIVALNICA NOVE UPORABE, VREČKE ZA KRUH
Iz starih oblačil, zaves, čipk ali kuhinjskih krp bomo izdelali lepe in uporabne 
vrečke za kruh, primerne kot pletene košarice za na mizo ali vedno na dose-
gu na bližnji polici. Predhodno se prijavite na petja.balazic@mocis.si ali na 
telefonsko številko 041 71 71 50.
M MOCIS, Center za izobraževanje odraslih 

1800 Čarnica, Glavni trg 29, 2380 Slovenj Gradec
VAS BOLIJO IN MOTIJO BRAZGOTINE?
Z nami bo fizioterapevtka in zdravilka Ajda Hudjej, ki vam bo razložila, zakaj 
se lahko po operaciji slepiča ali žolča pojavijo bolečine izraziteje na desni 
strani hrbta. Zakaj se lahko nekaj let po carskem rezu pojavijo bolečine v 
križu in napetost v vratu? Izvedeli boste, kako brazgotine po poškodbah in 
operacijah vplivajo na telo in kako se jih lahko uspešno sprosti, četudi so z 
vami že desetletje ali več. Prijave: 041 203 233, Bojana.
M Čarnica  

6. ČETRTEK
900 Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec

RAZSTAVA: NARAVA GORSKEGA SVETA – VČERAJ, 
DANES, JUTRI
od četrtka, 6. junija do petka, 14. junija
Slike in besedilo avtorjev razstave PZS, ZRS za varstvo narave in Interreg Al-
pine Space nas na dvanajstih panojih popeljejo od prikaza gorskega sveta 
kot vrednosti, ki so jo prepoznali že naši predniki, preko živalstva in rastlin-
stva v občutljivem gorskem svetu, vpliva obiskovanja gora in vse do naše 
dejavnosti za ohranitev gorskih lepot. Strokovno vodenje skozi razstavo bo 
10. junija v okviru naravovarstvenega predavanja Marjete Keršič Svetel.
M Planinsko društvo Slovenj Gradec in Knjižnica Ksaverja Meška 
Slovenj Gradec 

900 Večgeneracijski center Andeški hram, Glavni trg 28a,  Slovenj Gradec
JEZIKOVNA KLEPETALNICA: NEMŠČINA
Klepetalnico vodi Sabina Zorjan.
M Večgeneracijski center Andeški hram 

1100 Večgeneracijski center Andeški hram, Glavni trg 28a, Slovenj Gradec
SESTANEK PROGRAMSKEGA ODBORA ZA MESEC JULIJ
Vabljeni tudi vsi tisti, ki bi želeli prispevati k programu.
M Večgeneracijski center Andeški hram  

1530 Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec
ZDRAVILNA ENERGIJA DREVES
Delavnica z Marinko Lampreht.
M Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec v sodelovanju z Marin-
ko Lampreht 

1700 VGC Andeški hram, Glavni trg 28a, 2380 Slovenj Gradec
»MAR MI JE«, TEDEN TRAJNOSTNEGA RAZVOJA NA 
MOCIS-U: IZOGNIMO SE KAZNIM ZARADI NAPAČNEGA 
LOČEVANJA ODPADKOV
Obrazložitve o tem, kako ločevati odpadke po novi Uredbi o ravnanju z 
embalažo in odpadno embalažo, nam bo podala strokovnjakinja s tega po-
dročja. Koristno za naravo in našo denarnico. Predhodne prijave na petja.
balazic@mocis.si ali na telefonsko številko 041 71 71 50.
M MOCIS, Center za izobraževanje odraslih  

2000 Kulturni dom Slovenj Gradec
KINO PREMIERA: MOŽJE X: TEMNI FENIKS
Dark Phoenix, akcijska ZF pustolovščina, ZDA (2019), 161 minut. Režija: Si-
mon Kinberg; igrajo: Jennifer Lawrence, James McAvoy, Jessica Chastain, 
Sophie Turner, Nicholas Hoult. Jean Gray začne razvijati neverjetne moči, 
ki jo pokvarijo in spremenijo v Temnega Feniksa. Zdaj se morajo Možje X 
odločiti, ali je življenje člana njihove ekipe vredno več kot življenja ostalih 
ljudi na svetu.
M Kulturni dom Slovenj Gradec I

7. PETEK
900 VGC Andeški hram, Glavni trg 28a, 2380 Slovenj Gradec

JUTRANJA TELOVADBA ZA STAREJŠE
Telovadbo vodi Eva Krautberger, dipl. m. s.
M Večgeneracijski center Andeški hram 

1700 VGC Andeški hram, Glavni trg 28a, 2380 Slovenj Gradec
POTOPISNO PREDAVANJE: TAM NEKJE V AFRIKI
Srečanje bo namenjeno odkrivanju tančic afriškega življenja izginjajočega 
plemena Nzima, ki živi v osrčju džungle in kjer se kalijo najmočnejši magi, 
šamani in spiritualisti. Svoje izkušnje bo z vami podelila Nataša Zupanc, ki je 
svoj čas bivanja v Afriki dobršen del preživela tudi z njimi.
M Večgeneracijski center Andeški hram  

1700 MOCIS, Meškova ulica 21, 2380 Slovenj Gradec
»MAR MI JE«, TEDEN TRAJNOSTNEGA RAZVOJA NA MOCIS-
-U: SKUPAJ S TABORNIKI OČISTIMO POHODNIŠKE POTI
Pohod, kjer bomo skupaj s taborniki združili prijetno s koristnim. Poskrbimo 
za privlačnejše pohodniške poti za prihodnje generacije. Vodja dogodka: 
Petja Balažič, telefon: 070 195 099, e-naslov: petja.balazic@mocis.si.
M MOCIS, Center za izobraževanje odraslih 

CENIK KINO VSTOPNIC, KULTURNI DOM SLOVENJ GRADEC

REDNA CENA 4 EUR

NEDELJSKE MATINEJE 3,50 EUR

3D PROJEKCIJE 5 EUR

DNEVNI SPORED

5. 6. 2019, ob 8.30
Fes�val osnovnih šol

_________________________________

SLOVENJGRAŠKO POLETJE 2019
_________________________________

22. 6. 2019, ob 20.00
Koncert Pihalnega orkestra Slovenj Gradec s 

solistko Evo Boto in občinska proslava ob dnevu 
državnos�

28. 6. 2019 ob 21.00
Kino na prostem: Premiera filma Zgodovina 

ljubezni in pogovor z ustvarjalci filma

29. 6. 2019 ob 21.00
Kino na prostem: Bohemian Rhapsody

5. 7. 2019 ob 21.00
Koncert Trenutki z Jožetom Privškom, Big band 

RTV Slovenija

6. 7. 2019 ob 21.00
Koncert orkestra Slovenske filharmonije

12. 7. 2019 ob 21.00
Raiven

13. 7. 2019 ob 21.00
Tori Tango

SGlasnik, junij 2019 I

Program prireditev 
junij 2019

Slovenj Gradec / Koroška 

N A P O V EDNIK



1730 Fakulteta za tehnologijo polimerov, Ozare 19, Slovenj Gradec
PREDAVANJE: ETIČNA RAZPOTJA MODERNEGA PRAVA IN 
PROBLEMI NJEGOVE SOCIALIZACIJE
Društvo Koroška akademija znanosti in umetnosti vabi na predavanje dr. 
Ferdinanda Blaznika z naslovom Etična razpotja modernega prava in pro-
blemi njegove socializacije.
M Društvo Koroška akademija znanosti in umetnosti  

1900 Kulturni dom Slovenj Gradec
MOŽJE X: TEMNI FENIKS
Dark Phoenix, akcijska ZF pustolovščina, ZDA (2019)
M Kulturni dom Slovenj Gradec I

2130 Kulturni dom Slovenj Gradec
PRI MAMI
Ma, srhljivka, ZDA (2019), Karantanija. Režija: Tate Taylor; igrajo: Octavia 
Spencer, Allison Janney, Luke Evans, Missi Pyle, Juliette Lewis. Sue Ann je 
osamljena gospa, ki se drži bolj zase v majhnem mestu v državi Ohio. Neke-
ga dne jo nova najstnica v mestu Maggie prosi, če zanjo in njene prijatelje 
kupi nekaj alkohola in Sue Ann vidi priložnost, da bi spoznala nekaj prijate-
ljev, čeprav mlajših. Najstnikom ponudi možnost, da žurajo pri njej doma v 
kleti. A postavi jim nekaj osnovnih pravil: »Eden od najstnikov mora ostati 
trezen, ne smejo preklinjati, nikoli ne smejo iz kleti po stopnicah v stanova-
nje ter klicati jo morajo mama.« 
M Kulturni dom Slovenj Gradec I

8. SOBOTA
1000 Koroški pokrajinski muzej, Muzej Slovenj Gradec

ANDRAGOŠKA DELAVNICA: SLIKANJE NA PROSTEM
Med likovnimi deli iz Sokličeve zbirke je tudi veliko število motivov krajine 
v različnih tehnikah. Tokrat smo iz zbirke izbrali veduto Starega trga slikarke 
in grafičarke Tince Stegovec (1927–2019). Predhodna najava: aleksandra.
cas@kpm.si, 02 621 25 20 (recepcija). Prispevek za material: 3,00 €. V prime-
ru slabega vremena bomo delavnico izvedli 22. 6. 2019.
M Koroški pokrajinski muzej  I

1700 Čarnica, Glavni trg 29, 2380 Slovenj Gradec
PRAVILNA NEGA KOŽE
Nikoli ni prezgodaj in nikoli ni prepozno, da začnemo pravilno negovati 
svojo kožo, zato vabljene na brezplačno delavnico o pravilni nege kože, kjer 
boste izvedele marsikaj, česar doslej še niste vedele. Ste vedele, da lahko 
kožo v enem mesecu uničimo ali pa občutno izboljšamo? Z vami bo Bo-
jana Vranjek, ki ima s tovrstnimi delavnicami bogate dolgoletne izkušnje. 
M Čarnica  

1700 Kulturni dom Slovenj Gradec
SKRIVNO ŽIVLJENJE HIŠNIH LJUBLJENČKOV 2 
(3D, SINHRONIZIRANO)
The Secret Life of Pets 2, animirana komedija, ZDA (2019), 90 minut. Režija: 
Chris Renaud, Jonathan Del Val. Potem ko smo v prvem delu spoznali hišne 
ljubljenčke, ki so nepričakovano zapustili varen in topel dom in se prega-
njali po ulicah New Yorka ter po kanalih pod mestom, se bomo v drugem 
delu bolj poglobili v njihove osebnosti. Ste se kdaj vprašali, o čem mali ko-
smatinci res razmišljajo?
M Kulturni dom Slovenj Gradec I

1900 Kulturni dom Slovenj Gradec
TO ŠE SPIJEMO PA GREMO
Drunk Parents, komedija, ZDA (2018), 97 minut. Režija: Fred Wolf; igrajo: 
Salma Hayek, Joe Manganiello, Bridget Moynahan, Alec Baldwin, Ben Platt. 
Premožna zakonca Frank in Nancy Teagarten imata črn svetleč avto in okusno 
opremljeno hišo. Imata tudi hčer, ki je ravno začela obiskovati kolidž in na ka-
tero sta nadvse ponosna. Ko ju nenadoma obišče izterjevalec, pa se izkaže, da 
vendarle nista tako zelo premožna, kot se zdi. Hčerko bi vseeno na vsak način 
rada izšolala, zato med drugim priredita tudi garažno razprodajo. 
M Kulturni dom Slovenj Gradec I

2100 Kulturni dom Slovenj Gradec
MOŽJE X: TEMNI FENIKS
Dark Phoenix, akcijska ZF pustolovščina, ZDA (2019)
M Kulturni dom Slovenj Gradec  I

9. NEDELJA
1000 Kulturni dom Slovenj Gradec

KINO MATINEJA: OVCE IN VOLKOVI 2 (SINHRONIZIRANO)
Volki i ovtsy. Khod sviney, animirana komična pustolovščina, Rusija (2019)
M Kulturni dom Slovenj Gradec  I

1800 Kulturni dom Slovenj Gradec
SKRIVNO ŽIVLJENJE HIŠNIH LJUBLJENČKOV 2 
(3D, SINHRONIZIRANO)
The Secret Life of Pets 2, animirana komedija, ZDA (2019)
M Kulturni dom Slovenj Gradec I

2000 Kulturni dom Slovenj Gradec
MOŽJE X: TEMNI FENIKS
Dark Phoenix, akcijska ZF pustolovščina, ZDA (2019)
M Kulturni dom Slovenj Gradec I

10. PONEDELJEK
900 Večgeneracijski center Andeški hram, Glavni trg 28a, Slovenj Gradec

ZVIŠAN KRVNI SLADKOR (DELAVNICA IN SVETOVANJE)
Delavnico vodi Katarina Krenker, dipl. m. s.
M Večgeneracijski center Andeški hram  

1100 Večgeneracijski center Andeški hram, Glavni trg 28a, Slovenj Gradec
MEDGENERACIJSKE DELAVNICE IZ REGISTRA ERASMUS+
Vrtnarjenje: rože in zelišča v starih čevljih in škornjih. Vabljeni vsi, še posebej 
babice in dedki s svojimi vnučki. Prijave: 08 205 12 64
M Večgeneracijski center Andeški hram  

1300 Večgeneracijski center Andeški hram, Glavni trg 28a, Slovenj Gradec
HABLAMOS ESPAÑOL: VEČKULTURNOST 
V LOKALNEM OKOLJU
Spoznavanje španskega jezika in kulture. Z vami bosta Mojca Šipek in Sa-
bina Zorjan.
M Večgeneracijski center Andeški hram  

1800 Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec
PLANINSTVO IN ODNOS DO NARAVE
Naravovarstveno predavanje Marjete Keršič Svetel, zgodovinarke in etnolo-
ginje, ob 100-letnici Planinskega društva Slovenj Gradec. Po predavanju bo 
strokovno vodenje skozi razstavo Narava gorskega sveta – včeraj, danes, jutri.
M Planinsko društvo Slovenj Gradec in Knjižnica Ksaverja Meška 
Slovenj Gradec   

2000 Kulturni dom Slovenj Gradec
MOŽJE X: TEMNI FENIKS
Dark Phoenix, akcijska ZF pustolovščina, ZDA (2019)
M Kulturni dom Slovenj Gradec I

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

JEZIKOVNA KLEPETALNICA: ANGLEŠČINA
Klepetalnico vodi Sabina Zorjan.
M Večgeneracijski center Andeški hram  

1000 Knjižnica Mislinja, Šentlenart 27, 2382 Mislinja
DOPOLDANSKI KLEPET O NOVIH KNJIGAH
M Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec  

1000 Kulturni dom Slovenj Gradec
ABONMA KINO OB KAVI IN IZVEN: ČISTA ZLOBA
Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile, biografski kriminalni triler, ZDA 
(2019), 108 minut. Režija: Joe Berlinger, igrajo: Lily Collins, Zac Efron, Angela 
Sarafyan, Sydney Vollmer, James Hetfield. Leta 1969 Ted Bundy kot izjemno 
privlačen, karizmatičen, pameten in ljubeč popolnoma prevzame samohra-
nilko Liz Kloepfer, ki se njegovim čarom ne more upreti. Kmalu se vanj zaljubi 
in videti je, da sta srečen par, ko Teda iznenada aretirajo in ga obtožijo števil-
nih grozljivih umorov. Njena zaskrbljenost se z novimi dokazi hitro sprevrže 
v paranojo, ko je prisiljena sprejeti, da je moški, s katerim je živela, psihopat. 
M Kulturni dom Slovenj Gradec I

1300 Večgeneracijski center Andeški hram, Glavni trg 28a, Slovenj Gradec
PAMETNI TELEFONI: UPORABA FACEBOOK-A
Ne uporabljajte svojega pametnega telefona samo za klicanje in pošiljanje 
sporočil. Naši pametni telefoni zmorejo veliko več in ponujajo nešteto za-
nimivih in uporabnih funkcij. Tokrat se bomo posvetili socialnemu omrežju 
Facebook (urejanje profila, pisanje na zid, povezovanje s prijatelji, objava 
fotografij ipd.). Delavnico vodi Anja Friškovec.
M Večgeneracijski center Andeški hram 

1800 Koroški pokrajinski muzej, Muzej Slovenj Gradec
KOROŠKI MUZEJSKI VEČER
Predstavitev razstave Afrika treh muzejev. Leta 1850 je misijonar in razisko-
valec dr. Ignacij Knoblehar v Ljubljani pripravil prvo javno razstavo afriških 
predmetov, ki jih je zbral na potovanju v južni Sudan. V letu 2019, ko obe-
ležujemo 200. obletnico njegovega rojstva, smo se med seboj povezali 
trije slovenski muzeji, ki hranimo predmete z različnih koncev afriškega 
kontinenta in jim namenjamo prostor na stalnih razstavah. V okviru muzej-
skega večera bodo kustos afriških zbirk od 19. stoletja dalje iz Slovenskega 
etnografskega muzeja dr. Marko Frelih, kustos zbirke Františka Foita iz Mu-
zeja Velenje Blaž Verbič in kustosinja zbirke dr. Franca Tretjaka iz Koroškega 
pokrajinskega muzeja Brigita Rajšter predstavili izbrane vsebine na razstavi 
in predmete iz zbirk.
M Koroški pokrajinski muzej I

2000 Kulturni dom Slovenj Gradec
FILM TEDNA: BLEŠČEČI RAKCI
The Shiny Shrimps, komedija, Francija (2019), 100 minut. Režija in scenarij: 
Cédric Le Gallo, Maxime Govare; igrajo: Nicolas Gob, Alban Lenoir, Micha-
el Abiteboul, David Baiot, Romain Lancry, Roland Menou, Geoffrey Couet, 
Romain Brau, Felix Martinez. Olimpijski šampion pri koncu svoje kariere 
Matthias Le Goff napravi usodno napako, ko v televizijskem prenosu izreče 
homofobične izjave. Njegova kazen je, da trenira skupino amaterskih va-
terpolistov, ki pa so seveda geji. Njihov cilj pa je en sam: kvalificirati se na 
gejevske igre, ki potekajo na Hrvaškem, tam pa tekmujejo najbolj vroči in 
zapeljivi športniki LGBT skupnosti. Ker pa skupino vaterpolistov bolj zanima 
zabava kot pa samo tekmovanje, je pred trenerjem težka preizkušnja, obe-
nem pa priložnost, da odkrije svet, ki bo pretresel njegova prepričanja in 
mu omogočil, da v svojem življenju postavi prioritete. 
M Kulturni dom Slovenj Gradec I

12. SREDA
900 Večgeneracijski center Andeški hram, Glavni trg 28a, Slovenj Gradec

NORDIJSKA HOJA
Z vami bo Danica Repas, dipl. m. s., spec. klin. dietetike.
M Večgeneracijski center Andeški hram   

1000 Večgeneracijski center Andeški hram, Glavni trg 28a, Slovenj Gradec
JUTRANJA TELOVADBA: MAMICE Z VOZIČKI/NOSILKAMI
Z vami bo Petja Balažič.
M Večgeneracijski center Andeški hram  

1200 Večgeneracijski center Andeški hram, Glavni trg 28a, Slovenj Gradec
SKRB ZA BOLNIKE S KRONIČNO NEOZDRAVLJIVO 
BOLEZNIJO IN POMOČ NJIHOVIM BLIŽNJIM
Delavnica in svetovanje v okviru Posvetovalnice v lokalni skupnosti. Z vami 
bo Petra Kamnik, dipl. babica.
M Večgeneracijski center Andeški hram  

1530 Večgeneracijski center Andeški hram, Glavni trg 28a, Slovenj Gradec
PISATELJSKA DELAVNICA
Gost: Jani Rifel
M Večgeneracijski center Andeški hram  

1900 Čokoladica, Glavni trg 19, 2380 Slovenj Gradec
GALERIJA V IZLOŽBI: MATIJAŽ GOSTEČNIK IN 
OSVETLJENI STEKLENI OBJEKTI IN SKULPTURE
Cilj steklarskega mojstra Matijaža Gostečnika je rokodelsko oblikovanje ste-
klenih zataljenih elementov, ki mogoče posega tudi na mejno področje 
umetnosti. Projekt, ki ga bo steklarski mojster izvedel v mestnem jedru Slo-
venj Gradca, je namenjen oživljanju mestnega jedra. Osrednja postavitev 
bo v atriju lokala Čokoladica, kjer bo tudi otvoritvena prireditev Galerije v 
izložbi oz. lokalu, ko bo likovna kritičarka Anamarija Stibilj Šajn podala ura-
dno kritiko Gostečnikovega dela.  
 M  

13. ČETRTEK
900 Večgeneracijski center Andeški hram, Glavni trg 28a, Slovenj Gradec

JEZIKOVNA KLEPETALNICA: NEMŠČINA
Klepetalnico vodi Sabina Zorjan.
M Večgeneracijski center Andeški hram  

1000 Pred Meškovo bukvarno (atrij Andeškega hrama), Slovenj Gradec
DOPOLDANSKI KLEPET O NOVIH KNJIGAH
M Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec  

1030 Večgeneracijski center Andeški hram, Glavni trg 28a, Slovenj Gradec
POSVETOVALNICA V LOKALNI SKUPNOSTI
Z vami bo Albina Linasi, dipl. babica, IBCLC in patr. m. s.
M Večgeneracijski center Andeški hram   

2000 Kulturni dom Slovenj Gradec
KINO PREMIERA: MOŽJE V ČRNEM: GLOBALNA GROŽNJA
Men in Black: International, akcijski ZF, ZDA (2019), 118 minut. Režija: F. 
Gary Gray; igrajo: Liam Neeson, Rebecca Ferguson, Chris Hemsworth, Tessa 
Thompson, Emma Thompson. Možje v črnem so vedno varovali Zemljo 
pred vesoljskimi sovražniki. Toda v najnovejši pustolovščini se sovražnik 
skriva med njimi samimi.
M Kulturni dom Slovenj Gradec I

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

JUTRANJA TELOVADBA ZA STAREJŠE
Telovadbo vodi Eva Krautberger, dipl. m. s.
M Večgeneracijski center Andeški hram 

1100 Čarnica, Glavni trg 29, 2380 Slovenj Gradec
MAGDALENA JANKOVEC – VPOGLEDI V TAROT
Po predhodnem dogovoru boste imeli možnost za individualni vpogled v 
tarot z Magdaleno Jankovec. Prijave: 041 203 233, Bojana.
M Čarnica I

1700 Čarnica, Glavni trg 29, 2380 Slovenj Gradec
UDOBNA DISTANCA MED NAMI IN ZAKAJ TEKMOVALNOST
Vabljeni na intenzivno delavnico, kjer boste izvedeli vse o tem, kakšne 
omejitve in distance si delamo v partnerskih odnosih tako doma kot na 
delovnem mestu ter sami s seboj. Zakaj in za koga tekmujemo s seboj in 
z drugimi in kaj je tisto, kar nam pobira ogromno energije, namesto da bi 
šli v lastne izbire. Z vami bo energoterapevtka Magdalena Jankovec. Cena 
delavnice: 30 €. Prijave: 041 203 233, Bojana.
M Čarnica I

1700 Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec
PREDSTAVITEV KNJIGE IN MEDNARODNEGA 
JEZIKA ESPERANTA
Gosta predstavitve dvojezične knjige Blejski zvon – La sonorilo de Bled bo-
sta Vinko Ošlak in Mario Vetrih.
M Esperantsko društvo Maribor in Sekcija esperantistov pri KD SG 

1900 Koroška galerija likovnih umetnosti, Slovenj Gradec
RAZSTAVA: NEZASLIŠANI SVET, KI GA IMAM V GLAVI 
Metamodernizem in metaromantika v slovenskem slikarstvu
V razstavo smo uvrstili dela Igorja Banfija, Bojana Bense, Mateja Čepina, Mi-
tje Ficka, Jerneja Forbicija, Boštjana Jurečiča, Simona Kajtne, Narcisa Kantar-
džića, Barbare Kastelec, Aleksija Kobala, Ganija Llaloshija, Roberta Lozarja, 
Nataše Ribič, Apolonije Simon, Silvestra Plotajsa Sicoeja, Natalije Šeruga ter 
videodeli Nataše Prosenc Stearns in Ksenije Čerče. Kustos razstave: Marko 
Košan. Razstava bo na ogled do 22. septembra 2019.
M Koroška galerija likovnih umetnosti  

1900 Kulturni dom Slovenj Gradec
BLEŠČEČI RAKCI
The Shiny Shrimps, komedija, Francija (2019)
M Kulturni dom Slovenj Gradec I

2100 Kulturni dom Slovenj Gradec
MOŽJE X: TEMNI FENIKS
Dark Phoenix, akcijska ZF pustolovščina, ZDA (2019)
M Kulturni dom Slovenj Gradec I

15. SOBOTA
1030 Cerkev sv. Jurija na Legnu, Legen, Šmartno pri Slovenj Gradcu

JAVNO VODSTVO PO CERKVI SV. JURIJA NA LEGNU
Leta 1993 so arheologi iz ZVKDS, OE Maribor med gradbenimi deli v cer-
kvi sv. Jurija naleteli na ruševinske ostanke starejših sakralnih objektov in 
grobove. Današnja cerkev stoji na temeljih zgodnje srednjeveške enoladij-
ske cerkve, ki je kasneje pogorela. Sočasni staroslovanski grobovi, odkriti 
ob južni in vzhodni strani te cerkve (26 grobov) glede na pridane grobne 
najdbe pripadajo ketlaški kulturni skupini oz. mlajši kulturi alpskih Slova-
nov. Prezentacija odkritih arheoloških ostalin je izvedena s stekleno in kli-
matizirano hodno površino. Vodila bo kustodinja Anja Mihelič Pogorelčnik.
M Koroški pokrajinski muzej  

1100 Trg svobode, Slovenj Gradec
SREDNJEVEŠKI PRELUDIJ
Pestro dogajanje skozi oba dneva (srednjeveška tržnica, neusmiljene vite-
ške borbe, čarovniki, poulično srednjeveško gledališče, krčma Pri merjascu, 
velikanski grajski medenjak …)
M Mestna občina Slovenj Gradec    

1700 Kulturni dom Slovenj Gradec
SKRIVNO ŽIVLJENJE HIŠNIH LJUBLJENČKOV 
2 (3D, SINHRONIZIRANO)
The Secret Life of Pets 2, animirana komedija, ZDA (2019)
M Kulturni dom Slovenj Gradec I

1800 Koroški pokrajinski muzej, Muzej Slovenj Gradec
USTVARJALNA DELAVNICA: IZDELAJ SI AFRIŠKO MASKO
Zakrivanje obrazov z maskami je navada, ki jo ob različnih priložnostih 
poznajo mnoga ljudstva po svetu. Pri nas na tak način ob pustnem času 
preganjamo zimo. V nekaterih afriških državah so bile nekoč (ponekod pa 
so še danes) maske del religioznih obredov ali pomembnega obrednega 
prehoda iz otroštva v odraslo dobo. Delavnico bomo pripravili v sodelova-
nju s Špelo Regulj iz Slovenskega etnografskega muzeja.
M Koroški pokrajinski muzej  

1900 Kulturni dom Slovenj Gradec
MOŽJE V ČRNEM: GLOBALNA GROŽNJA
Men in Black: International, akcijski ZF, ZDA (2019)
Kulturni dom Slovenj Gradec I

2100 Kulturni dom Slovenj Gradec
TO ŠE SPIJEMO PA GREMO
Drunk Parents, komedija, ZDA (2018)
M Kulturni dom Slovenj Gradec I

16. NEDELJA
900 Pri Jesenku, Pameče, 2380 Slovenj Gradec

POHOD IN SREČANJE PRI JESENKU NAD PAMEČAMI
Tradicionalen pohod k Jesenku bo združen s pohodom po mejah vaške 
skupnosti Pameče-Troblje. Na kmetiji pri Jesenku je bilo 4. 4. 1944 ubitih 11 
partizanov iz pohorske brigade, na pročelju hiše je danes spominska plo-
šča. V kulturnem programu bodo domači pevci obujali partizanske pesmi, 
nastopila bo tudi pevka Marjetka Popovski iz Izole.
M Zveza združenj borcev za vrednote NOB, KO Pameče-Troblje   

1000 Kulturni dom Slovenj Gradec
KINO MATINEJA: OVCE IN VOLKOVI 2 (SINHRONIZIRANO)
Volki i ovtsy. Khod sviney, animirana komična pustolovščina, Rusija (2019)
M Kulturni dom Slovenj Gradec I

1100 Trg svobode, Slovenj Gradec
SREDNJEVEŠKI PRELUDIJ
Pestro dogajanje skozi oba dneva (srednjeveška tržnica, neusmiljene vite-
ške borbe, čarovniki, poulično srednjeveško gledališče, krčma Pri merjascu, 
velikanski grajski medenjak …)
M Mestna občina Slovenj Gradec    

1800 Kulturni dom Slovenj Gradec
SKRIVNO ŽIVLJENJE HIŠNIH LJUBLJENČKOV 2 
(SINHRONIZIRANO)
The Secret Life of Pets 2, animirana komedija, ZDA (2019)
M Kulturni dom Slovenj Gradec I

1830 Dvorec Radlje, Koroška cesta 68, 2360 Radlje ob Dravi
22. TRADICIONALNI KONCERT: VEČER PESMI
Mar nam je za zborovsko petje, zato vabljeni na 22. tradicionalni Večer pe-
smi na Dvorcu Radlje (Koroška cesta 68, 2360 Radlje ob Dravi), ki bo 16. 
junija 2019 ob 18:30 uri. Nastopali bodo: Dekliški pevski zbor Aglaja, Meša-
ni pevski zbor Mavrica, Ženski pevski zbor Dominica nova in Moški pevski 
zbor Radlje. Vstopnine ni, prireditev bo ob vsakem vremenu.
M MOCIS, Center za izobraževanje odraslih  

2000 Kulturni dom Slovenj Gradec
MOŽJE V ČRNEM: GLOBALNA GROŽNJA
Men in Black: International, akcijski ZF, ZDA (2019)
M Kulturni dom Slovenj Gradec I

17. PONEDELJEK
900 Večgeneracijski center Andeški hram, Glavni trg 28a, Slovenj Gradec

TRŽNICA RECEPTOV: KAJ BOŠ PA TI DANES KUHAL/-A?
Izvajanje: Sabina Zorjan/Andreja O. Hvalec
M Večgeneracijski center Andeški hram  

1030 Večgeneracijski center Andeški hram, Glavni trg 28a, Slovenj Gradec
USTVARJALNA DELAVNICA
Delavnico pripravljajo učenci in učitelji Tretje osnovne šole Slovenj Gradec.
M VGC Andeški hram v sodelovanju s Tretjo OŠ Slovenj Gradec  

1200 Večgeneracijski center Andeški hram, Glavni trg 28a, Slovenj Gradec
ZDRAVO ŽIVIM – SKRB ZA ZDRAVE ZOBE 
(DELAVNICA IN SVETOVANJE)
Z vami bo Renata Marošek, dipl. m. s.
M Večgeneracijski center Andeški hram  
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1930 Kulturni dom Slovenj Gradec
ABONMA KINO KLUB IN IZVEN: DVOJNA ŽIVLJENJA
Doubles vies, komedija, Francija (2018), 108 minut. Režija: Olivier Assayas; 
igrajo: Juliette Binoche, Guillaume Canet, Vincent Macaigne, Nora Hamza-
wi, Christa Théret. Alain vodi uspešno založbo, pri kateri njegov prijatelj, 
boemski pisatelj Léonard, izdaja svoje romane. Alainova žena Séléna je 
zvezda priljubljene televizijske serije, Léonardova družica Valérie pa zagna-
na asistentka nekega politika. Nekoč Alain kljub dolgoletnemu prijateljstvu 
zavrne Léonardov novi rokopis. Odnosi med paroma, bolj prepleteni, kot se 
zdi na prvi pogled, se kmalu še bolj zapletejo. 
M Kulturni dom Slovenj Gradec I

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

JEZIKOVNA KLEPETALNICA: ANGLEŠČINA
Klepetalnico vodi Sabina Zorjan.
M Večgeneracijski center Andeški hram 

2000 Kulturni dom Slovenj Gradec
FILM TEDNA: KRALJ PLAŽE
The Beach Bum, komedija, Švica/Velika Britanija/ZDA/Francija (2019), 95 
minut. Režija in scenarij: Harmony Korine; igrajo: Matthew McConaughey, 
Snoop Dogg, Isla Fisher, Stefania LaVie Owen, Martin Lawrence, Zac Efron. 
Osvežujoča, izvirna in subverzivna nova komedija režiserja Harmonyja Kori-
nea (Kids, Spring Breakers). Film sledi odbito smešnim prigodam Moondo-
ga, uporniškega prevaranta, ki vedno živi po svojih pravilih.
M Kulturni dom Slovenj Gradec  I

19. SREDA
900 PUM-O – Projektno učenje mladih, Celjska cesta 22, Slovenj Gradec

ČLOVEŠTVO IN PRIHODNOST
Predavanje in debata o globalizaciji, globalnih človeških problemih (terori-
zem, begunci, onesnaževanje, revščina …), o trajnostnem razvoju … Info: 
Simona Štruc, telefon: 051 224 052, e-naslov: simona.struc@mocis.si.
M MOCIS, Center za izobraževanje odraslih   

900 Večgeneracijski center Andeški hram, Glavni trg 28a, Slovenj Gradec
NORDIJSKA HOJA
Z vami bo Danica Repas, dipl. m. s., spec. klin. dietetike.
M Večgeneracijski center Andeški hram  

1000 Večgeneracijski center Andeški hram, Glavni trg 28a, Slovenj Gradec
JUTRANJA TELOVADBA: MAMICE Z VOZIČKI/NOSILKAMI
Z vami bo Petja Balažič.
M Večgeneracijski center Andeški hram  

1530 Večgeneracijski center Andeški hram, Glavni trg 28a, Slovenj Gradec
PISATELJSKA DELAVNICA
Gost: Jani Rifel
M Večgeneracijski center Andeški hram   

1800 Čarnica, Glavni trg 29, 2380 Slovenj Gradec
INTUITIVNI »READINGI« Z IRENO DEBELJAK
Z nami bo medij Irena Debeljak, ki kanalizira dušne zapise, tokrat pa vas 
bo popeljala skozi meditacijo in osebne »readinge«, kar pomeni, da bo 
vsakemu udeležencu dala intuitivni napotek iz področja, ki ga bo v tistem 
trenutku zanimalo. Cena delavnice: 15 €. Prijave: 041 203 233, Bojana.
M Čarnica I

20. ČETRTEK
900 Večgeneracijski center Andeški hram, Glavni trg 28a, Slovenj Gradec

JEZIKOVNA KLEPETALNICA: NEMŠČINA
Klepetalnico vodi Sabina Zorjan.
M Večgeneracijski center Andeški hram   

1600 Večgeneracijski center Andeški hram, Glavni trg 28a, Slovenj Gradec
PREDSTAVITEV KNJIGE: PRAVLJICE ZA VNUKE
Avtorica: Ivana Kotnik. Zgodbice oz. pravljice so nastajale spontano. Ko so 
bili avtoričini otroci še majhni, jim je pripovedovala »svoje« zgodbice. Od-
ločila se je, da jih zapiše v upanju, da bodo zanimive še komu. Risbice je 
narisala takrat petletna vnukinja Danijela Konc.
M Večgeneracijski center Andeški hram  

1800 Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec
PREDSTAVITEV KNJIGE: TRIJE SPOMINI
Avtor knjige Andraž Rožman, novinar Dnevnika, pripoveduje zgodbo sir-
skega pesnika Mohamada Al Munema in njegove palestinske družine, nje-
ne sreče, nesreče in skoraj neverjetnih dramatičnih obratov usode.
M Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec  

1200 Kulturni dom Slovenj Gradec
KINO PREMIERA: OTROŠKA IGRA
Child's Play, grozljivka, ZDA (2019), 120 minut. Režija: Lars Klevberg; igrajo: 
Aubrey Plaza, Brian Tyree Henry, Tim Matheson, Gabriel Bateman, David 
Lewis. Samohranilka Karen svojemu sinu Andyju za rojstni dan podari igra-
čo, ne da bi vedela, da je igrača zlobne narave in ima zmožnost ubijati.
M Kulturni dom Slovenj Gradec I

21. PETEK
900 Večgeneracijski center Andeški hram, Glavni trg 28a, Slovenj Gradec

JUTRANJA TELOVADBA ZA STAREJŠE
Telovadbo vodi Eva Krautberger, dipl. m. s.
M Večgeneracijski center Andeški hram  

1000 Večgeneracijski center Andeški hram, Glavni trg 28a, Slovenj Gradec
TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA Z UPORABO AED 
(DELAVNICA IN SVETOVANJE)
Z vami bo Mateja Gros, dipl. m. s.
M Večgeneracijski center Andeški hram   

1300 Čarnica, Glavni trg 29, 2380 Slovenj Gradec
BRANJE IZ DLANI Z ALEKSANDRO DROLE
Aleksandra Drole, jasnovidka in medij z več kot 20-letnimi izkušnjami vam 
bo po predhodnem dogovoru na voljo za hiromantiko – branje iz dlani. 
Cena: 20 €. Prijave: 041 203 233, Bojana.
M Čarnica  I

1700 Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec
OTVORITEV RAZSTAVE LIKOVNIH DEL
Razstava likovnih del ob vseslovenskem natečaju Škrati v otroškem svetu s 
kratkim kulturnim programom ter podelitvijo nagrad in priznanj.
M VVZ Slovenj Gradec in Knjižnica Ksaverja Meška Slov. Gradec    

1800 Čarnica, Glavni trg 29, 2380 Slovenj Gradec
ASTRALNI SVET IN AKAŠKI ZAPISI Z ALEKSANDRO DROLE
Vabljeni na predavanje o astralnem svetu in akaških zapisih z izjemno ja-
snovidko in medijem z več kot 20-letnimi izkušnjami Aleksandro Drole. 
Prijave: 041 203 233, Bojana.
M Čarnica   

1900 Kulturni dom Slovenj Gradec
MOŽJE V ČRNEM: GLOBALNA GROŽNJA
Men in Black: International, akcijski ZF, ZDA (2019)
M Kulturni dom Slovenj Gradec  I

1930 Koroški pokrajinski muzej, Rojstna hiša Huga Wolfa, Slovenj Gradec
WOLFOV POLETNI FESTIVAL
Koncert pevke in igralke Maje Pihler Stermecki – Bilbi. Na prvem koncer-
tnem večeru bo v ritmih popa nastopila uveljavljena slovenska pevka Bilbi. 
Bilbi, ki je nekakšen alter ego Maje Pihler Stermecki, je nadarjena, izobraže-
na avtorica, pevka in igralka, ki si je v številnih letih nastopanja po nemško 
govorečih odrih in v muzikalih nabrala ogromno izkušenj. Njene pesmi za-
znamujeta iskren pripovedni slog in izvirnost jezikovnega izražanja. Z njimi 
nam predstavlja svet, kot ga vidi Bilbi – poln barv, topline in življenja.
M Koroški pokrajinski muzej   

2100 Kulturni dom Slovenj Gradec
OTROŠKA IGRA
Child's Play, grozljivka, ZDA (2019)
M Kulturni dom Slovenj Gradec  I

22. SOBOTA
1100 Trg svobode, Slovenj Gradec

ODPRTA KUHNA
Od 11.00 do 22.00 na Trgu svobode v Slovenj Gradcu.
Odprta kuhna je izjemen projekt, ki daje možnost slovenski kuhinji in ku-
harjem, da se kreativno izrazijo tudi v bolj sproščenem vzdušju tako imeno-
vane »street food« tržnice. Zabavno, poučno in predvsem tako drugačno 
od vsakdanjega vrveža.    

1700 Kulturni dom Slovenj Gradec
SVET IGRAČ 4 (3D, SINHRONIZIRANO)
Toy Story 4, animirani film, ZDA (2019), 89 minut. Režija: Josh Cooley. Glavni 
junak Woody je od nekdaj prepričan, da ima svoje posebno mesto na svetu 
in njegova prioriteta je skrb za svoje otroke. Ko Bonnie svojo nekdaj naj-
ljubšo igračo zavrže kot smet, Woody vzame stvari v svoje roke in pokaže 
Forkyju, da mora sprejeti sebe, tak kot pravzaprav je. Ko Bonnie zbere druž-
bo za družinski izlet, Woddy pristane na nepričakovani avanturi, ki vključuje 
ponovno druženje z njegovo že davno izgubljeno prijateljico, Be Peep. 
M Kulturni dom Slovenj Gradec I

2000 Atrij graščine Rotenturn, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec
SLOVENJEGRAŠKO POLETJE 2019 – KONCERT PIHALNEGA 
ORKESTRA SLOVENJ GRADEC S SOLISTKO EVO BOTO
Koncert Pihalnega orkestra Slovenj Gradec s solistko Evo Boto in občinska 
proslava ob dnevu državnosti. Solistka na koncertu Pihalnega orkestra Slo-
venj Gradec bo domačinka iz Šentjanža pri Dravogradu Eva Boto, ki je širši 
javnosti postala znana leta 2012, ko nas je zastopala na Evroviziji s pesmijo 
Verjamem, ter kot zmagovalka festivala Slovenske popevke iz leta 2016 z 
pesmijo Kaj je to življenje.
M Kulturni dom Slovenj Gradec  

23. NEDELJA
1000 Kulturni dom Slovenj Gradec

KINO MATINEJA: SKRIVNO ŽIVLJENJE HIŠNIH LJUBLJENČ-
KOV 2 (SINHRONIZIRANO)
The Secret Life of Pets 2, animirana komedija, ZDA (2019)
M Kulturni dom Slovenj Gradec I

1500 Vaško jedro, Pameče 129, 2380 Slovenj Gradec
40. SREČANJE IN TEKMOVANJE Z DIATONIČNO 
HARMONIKO ZA POKAL MISLINJSKE DOLINE
Tekmovalci bodo razdeljeni v več starostnih skupin, vsak zaigra dve skladbi, 
posebnost pa je ta, da bo absolutni zmagovalec 40. tekmovanja harmoni-
karjev za pokal Mislinjske doline prejel novo harmoniko znamke Slovenka. 
Skupine nastopajo izven tekmovalnega dela.
M Kulturno društvo Pameče-Troblje  I

1800 Kulturni dom Slovenj Gradec
SVET IGRAČ 4 (3D, SINHRONIZIRANO)
Toy Story 4, animirani film, ZDA (2019)
M Kulturni dom Slovenj Gradec I

2000 Kulturni dom Slovenj Gradec
MOŽJE V ČRNEM: GLOBALNA GROŽNJA
Men in Black: International, akcijski ZF, ZDA (2019)
M Kulturni dom Slovenj Gradec I

24. PONEDELJEK
1100 Večgeneracijski center Andeški hram, Glavni trg 28a, Slovenj Gradec

PREVENTIVA RAKAVIH BOLEZNI 
(SVETOVANJE IN POGOVOR)
Z vami bo Mateja Učakar, dipl. m. s.
M Večgeneracijski center Andeški hram   

1500 Večgeneracijski center Andeški hram, Glavni trg 28a, Slovenj Gradec
MEDGENERACIJSKE DELAVNICE IZ REGISTRA ERASMUS+
Delavnica z ritmičnimi glasbili. Vabljeni vsi, še posebej babice in dedki s 
svojimi vnučki.
M Večgeneracijski center Andeški hram  

2000 Kulturni dom Slovenj Gradec
OTROŠKA IGRA
Child's Play, grozljivka, ZDA (2019)
M Kulturni dom Slovenj Gradec  I

25. TOREK
2000 Kulturni dom Slovenj Gradec

FILM TEDNA: POŽIGANJE
(Beoning, Južna Koreja, 2018, 148 min)
Kurir Jongsu na ulici naleti na Haemi, dekle, ki je nekoč živelo v njegovi 
soseščini. Prosi ga, če bi lahko skrbel za njeno mačko, medtem ko bo ona 
na potovanju v Afriki. Ko se Haemi vrne s poti, Jongsuju predstavi Bena, 
enigmatičnega mladeniča, ki ga je spoznala med potovanjem. Nekega dne 
Ben Jongsuju razkrije svoj nadvse nenavaden hobi …
M Kulturni dom Slovenj Gradec  I

26. SREDA
900 Večgeneracijski center Andeški hram, Glavni trg 28a, Slovenj Gradec

NORDIJSKA HOJA
Z vami bo Danica Repas, dipl. m. s., spec. klin. dietetike.
M Večgeneracijski center Andeški hram  

1000 Večgeneracijski center Andeški hram, Glavni trg 28a, Slovenj Gradec
JUTRANJA TELOVADBA: MAMICE Z VOZIČKI/NOSILKAMI
Z vami bo Petja Balažič.
M Večgeneracijski center Andeški hram  

1530 Večgeneracijski center Andeški hram, Glavni trg 28a, Slovenj Gradec
PISATELJSKA DELAVNICA
Gost: Jani Rifel
M Večgeneracijski center Andeški hram   

27. ČETRTEK
900 Večgeneracijski center Andeški hram, Glavni trg 28a, Slovenj Gradec

JEZIKOVNA KLEPETALNICA: NEMŠČINA
Klepetalnico vodi Sabina Zorjan.
M Večgeneracijski center Andeški hram  

2000 Kulturni dom Slovenj Gradec
KINO PREMIERA: ANNABELLE 3
Annabelle Comes Home, grozljivka, ZDA (2019), 100', Blitz. Režija: Gary Da-
uberman; igrajo: Emily Brobst, Patrick Wilson, Mckenna Grace, Vera Farmiga, 
Madison Iseman. Tretje poglavje franšize Annabelle.
M Kulturni dom Slovenj Gradec I

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

JUTRANJA TELOVADBA ZA STAREJŠE
Telovadbo vodi Eva Krautberger, dipl. m. s.
M Večgeneracijski center Andeški hram   

1800 Čarnica, Glavni trg 29, 2380 Slovenj Gradec
KAKO Z NAJMANJ STROŠKI ODSTRANITI ŠKODLJIVE 
VPLIVE IZ BIVALNEGA OKOLJA?
Kako energijsko očistiti in z dobrimi vibracijami napolniti osiromašeno hra-
no in pijačo? Vse to in še več boste izvedeli na predavanju, kjer vam bosta 
Mitja Lukanc in Alfred Brinovec z veseljem odgovorila na marsikatero vpra-
šanje. Prijave: 041 203 233, Bojana.
M Čarnica  

2100 Atrij graščine Rotentrun, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec
SLOVENJEGRAŠKO POLETJE 2019 – KINO NA PROSTEM: 
ZGODOVINA LJUBEZNI
Zgodovina ljubezni/History of Love, drama, Slovenija/Italija/Norveška (2018)
M Kulturni dom Slovenj Gradec  

29. SOBOTA
1700 Kulturni dom Slovenj Gradec

SVET IGRAČ 4 (3D, SINHRONIZIRANO)
Toy Story 4, animirani film, ZDA (2019)
M Kulturni dom Slovenj Gradec I

2100 Atrij graščine Rotenturn, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec
SLOVENJEGRAŠKO POLETJE 2019 – KINO NA PROSTEM
Bohemian Rhapsody, biografska glasbena drama, ZDA/Velika Britanija 
(2018), 134 minut. Režija: Bryan Singer; scenarij: Anthony McCarten, Peter 
Morgan; igrajo: Joseph Mazzello, Rami Malek, Mike Myers, Aidan Gillen, 
Lucy Boynton. Bohemian Rhapsody je močan poklon Queenom, njihovi 
glasbi in izjemnemu pevcu Freddieju Mercuryju, ki je kljuboval stereoti-
pom in prestopal meje ter postal eden najljubših zvezdnikov na planetu. 
Film spremlja strm vzpon benda skozi legendarne pesmi in revolucionaren 
zvok, njihov grozeči konec, ko je Mercuryjev življenjski slog ušel z vajeti, ter 
njihovo zmagovalno ponovno združitev na večer Live Aida, ko je Mercury, 
soočen s smrtonosno boleznijo, povedel bend v enem najveličastnejših 
nastopov v zgodovini rock glasbe. 
M Kulturni dom Slovenj Gradec  

30. NEDELJA
1000 Kulturni dom Slovenj Gradec

KINO MATINEJA: SKRIVNO ŽIVLJENJE HIŠNIH
 LJUBLJENČKOV 2 (SINHRONIZIRANO)
The Secret Life of Pets 2, animirana komedija, ZDA (2019)   
M Kulturni dom Slovenj Gradec   I

1700 Hotel Paka, Velenje
MAJSKA AKCIJA – POLETNA JEZIKOVNA ŠOLA
S pričetkom v nedeljo, ob 17.00 popoldne in zaključkom v petek, prav tako 
ob 17.00. 
EDUKA, Zavod za izobraževanje in svetovanje, Slovenj Gradec Prva specia-
lizirana šola za tuje jezike na Koroškem Izvajalka javno veljavnih programov 
Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, PE Zasebni montessori vrtec, 
Hiša otrok Izvajalka zašč. programov zgodnjega učenja jezikov za otroke.
M EDUKA zavod za izobraževanje in svetovanje, Slovenj Gradec I

1800 Kulturni dom Slovenj Gradec
SVET IGRAČ 4 (SINHRONIZIRANO)
Toy Story 4, animirani film, ZDA (2019),
M Kulturni dom Slovenj Gradec   I

2000 Kulturni dom Slovenj Gradec
ANNABELLE 3
Annabelle Comes Home, grozljivka, ZDA (2019)
M Kulturni dom Slovenj Gradec   I

Sprehod ob 
mestnem obzidju
Na dan muzejev, 18. maja, smo se že dvajsetič brezplačno 

sprehodili ob ostankih srednjeveškega mestnega obzid-
ja. Kljub slabšemu vremenu nam je bilo prijetno in zanimivo. 
V Koroškem pokrajinskem muzeju smo veseli, da ljudi zani-
ma mestna zgodovina, na katero moramo biti ponosni. 

Naslednji sprehod bomo izvedli 1. junija, potem pa bo sle-
dil krajši predah do novembra. Plačljivi sprehod pa je možen 
skozi vse leto. Prijazno vabljeni!

Nataša Škorjanc
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Kulturni dom Slovenj Gradec
Francetova cesta 5, 2380 Slovenj Gradec
kulturni.dom@siol.net, info@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



POLETNA BREZPLAČNA 
VADBA JOGE

v parku pred Prvo OŠ v Slovenj Gradcu
Privoščite si poletni odklop z vadbo joge na prostem. 

Jogi v parku se lahko pridruži kdorkoli, saj so 
izbrane vaje primerne za vsakogar in ne zahtevajo 

posebnega predznanja. Potrebujete le ohlapna 
oblačila in željo, da storite nekaj dobrega zase. 
Vadbeno podlogo lahko dobite na kraju samem. 
Vadbi joge na prostem se lahko pridružite 

vsak ponedeljek od 18. do 19.30 
na Prvi osnovni šoli, Šercerjeva 7, 

v Slovenj Gradcu. 
Vadba bo potekala od 8. julija do 26. avgusta.

V primeru slabega vremena vadba odpade.
Vabljeni!

Cikel Izbrano iz zbirke smo v Koro-
škem pokrajinskem muzeju zasta-

vili kot dolgoročno zasnovan projekt 
predstavitve zbirk, namenjen vsem 
generacijam. Z izborom eksponatov in 
njihovih zgodb želimo oživiti posame-
zno zbirko in jo na interaktiven način 
približati obiskovalcem. Ob letošnjem 
kulturnem prazniku smo iz Sokličeve 

zbirke izbrali portret Franceta Prešer-
na, grafiko, ki jo je France Mihelič v 
omejeni izdaji natisnil pred koncem 
druge svetovne vojne, Sokliču pa jo je 
leta 1952 podaril literarni zgodovinar 
dr. Viktor Smolej. 

Za mesec junij pa smo iz te iste zbir-
ke izbrali veduto Starega trga, ki jo je 
leta 1950 naslikala letos preminula 

slikarka in grafičarka Tinca Stegovec 
(1927–2019). Sredi 20. stoletja je naj-
manj dvakrat bivala v Slovenj Gradcu 
in svojemu gostitelju Jakobu Sokliču 
poklonila štiri zgodnja dela. Med temi 
sta dva portreta s svinčnikom iz leta 
1951, portret Janeza Andreja Straussa 
in župnika Žoukautnika, ter iz leta 1950 
lesorez dvorišča pred nekdanjim Gol-
lovim hlevom in olje na lesu z veduto 
Starega trga s cerkvijo sv. Pankracija na 
Gradu (Stari trg, 1950, olje na lesu, 45,5 
x 60 cm, SGSZ 57). Omenjeno delo je le 
ena od številnih krajin v Sokličevi zbir-
ki likovnih del in je dragocen spomin 
nekdanje podobe trga pod Grajskim 
hribom, hkrati pa eno zgodnejših del 
te pronicljive in (pre)večkrat spregleda-
ne slovenske slikarke in grafičarke, ki 
je celovito predstavitev svojega opusa 
doživela šele konec leta 2011 v ljubljan-
skem MGLC-ju. 

V sklopu dogodkov ob Tednu vse-
življenjskega učenja bo izbrana krajina 
Tince Stegovec povod za izkustveno 
andragoško delavnico, 8. junija ob 10. 
uri, pod vodstvom akademske slikar-
ke in likovne pedagoginje Nataše Taj-
nik Stupar, ki slikanje priporoča tudi 
kot sproščujočo dejavnost. Po ogledu 
originala se bomo iz prostorov Muzeja 
Slovenj Gradec (Glavni trg 24) preselili 
na prosto in v tehniki akvarel oveko-
večili današnjo podobo Starega trga s 
pogledom na Grajski hrib. Delavnica je 
namenjena mladini in odraslim in bo 
trajala predvidoma tri ure. Zaželjena 
je predhodna najava (aleksandra.cas@
kpm.si, 02 621 25 20 – recepcija); pri-
spevek za material je 3 evre. V primeru 
slabega vremena bomo delavnico izve-
dli 22. 6. ob isti uri. Vljudno vabljeni.

Aleksandra Čas
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Andragoška delavnica 
s slikanjem na prostem

Koroški pokrajinski muzej

Po filmsko-glasbenem do-
godku v Slovenski filhar-

moniji, kjer je projekcijo filma spre-
mljal glasbeni nastop dua Silence z 
gosti, se Zgodovina ljubezni odpravlja 
na pot po Sloveniji. 28. junija ob 21. uri 
se bo film predstavil tudi občinstvu v 
Slovenj Gradcu, glasbeni uvod v film 
pa bodo izvedli profesorji Glasbene 
šole Slovenj Gradec.

»Danes sem snemal v reki Soči. Oh. 
Čudovito. In ta dva mlada igralca, Teja 
(Doroteja) Nadrah in Matej Zemljič, pa 
izvrstni Matija Vastl … Posneli smo ne-
kaj strašansko dobrih prizorov. Ko jih 
boste videli, me boste poklicali in rekli, 
ja, Kris, prav ste imeli …« (Kristoffer 
Joner za Sobotno prilogo v intervjuju s 
Patricijo Maličev) 

Zgodba
Sedemnajstletna Iva se spopada s smr-
tjo svoje matere. Pod vplivom veli-
ke izgube ter odkritja, da o mami ni 

vedela vsega, se počasi potaplja v svet 
med sanjami in resničnostjo.

Čuten, poetičen in vizualno razko-
šen film Sonje Prosenc je svetovno pre-
miero doživel v Karlovih Varih, kjer ga 
je žirija nagradila za izjemen umetniški 
dosežek. Gre za enega najprestižnejših 
in najstarejših festivalov A-kategorije 
na svetu, ki stoji ob boku cannskemu 
in beneškemu festivalu. Na Festivalu 
slovenskega filma si je film prislužil dve 
vesni, režiserka je prejela še nagrado 
Štigličev pogled, ki jo Društvo sloven-
skih režiserjev podeljuje za izjemno 
režijo, direktor fotografije Mitja Ličen 
pa nagrado iris Združenja filmskih 
snemalcev za najboljšo fotografijo v ce-
lovečernem filmu. 

Zanimivosti
Poleg  režiserke Sonje Prosenc sta pri 
filmu sodelovali še dve Slovenjegrad-
čanki, Nastja Kotnik Minik kot izvr-
šna producentka, na snemalnem setu 
pa se je za nekaj dni ekipi pridružila 

tudi fotografinja Katja Goljat. 
Glavni vlogi sta odigrala mlada slo-

venska igralka Doroteja Nadrah, ki jo 
poznamo tako iz gledališča kot filmov 
(Razredni sovražnik, Izbrisana), ter 
priznani norveški igralec Kristoffer 
Joner, ki je v dvajsetletni karieri med 
drugim nastopil v norveškem kandida-
tu za oskarja Bølgen (Val) režiserja Ro-
arja Uthauga, ob Stellanu Skarsgårdu 
v filmu Kongen av Bastøy Mariusa 
Holsta, ob Leonardu DiCapriu v filmu 
The Revenant (Povratnik) Alejandra 
G. Iñárrituja, nazadnje pa smo ga lah-
ko gledali v vlogi glavnega antagonista 
v filmu Mission: Impossible – Fallout 
(Misija: Nemogoče – Izpad).

Mark Cousins, filmski režiser in 
član žirije Mednarodnega filmskega 
festivala v Karlovih Varih, je o drugem 
celovečercu slovenske režiserke zapisal: 
»Sonja Prosenc ne sledi modi. Pokaže 
nam stvari, ki jih pravzaprav še nismo 
videli. Njena Zgodovina ljubezni je 
pravo razodetje. Začne se čudovito, se 
nadaljuje z velikimi plani, nas pušča v 
negotovosti, ima sijajne igralce in tve-
ga. Sonja Prosenc je režiserka, kakršno 
filmska umetnost potrebuje. Režiserji 
kot ona so prihodnost filma. Ponesli 
ga bodo v smeri, za katere nismo niti 
slutili, da obstajajo.« Macel Štefančič jr. 
(Mladina) pa je filmu namenil oceno 
ZA+, ga označil za reimaginacijo filma 
kot umetnosti in ga primerjal s filmi 
največjih filmskih avtorjev.

Sonja Prosenc / Slovenija, Italija, 
Norveška / 2018 / 105 min / angleščina, 
slovenščina

Zgodovina ljubezni v Slovenj Gradcu

V Večgeneracijskem centru Andeški 
hram (VGC) Zdravstveni dom iz-

vaja  nordijsko hojo (NH) od začetka 
meseca marca vsako sredo dopoldne. 
Vsak teden nas je več, tako da se raz-
delimo na dve skupini glede na tele-
sno zmogljivost. Nekateri imajo svoje 
palice za NH, ostalim pa palice poso-
dimo, da  lahko pridobljene veščine 
vadijo doma. Hoja traja približno eno 
uro in pol, prilagajamo se skupini. Po-
leg tega, da se gibljemo, se med hojo 
pogovarjamo, družimo, pozabimo na 
skrbi, skratka imamo se lepo.

Nordijska hoja je oblika hoje s pa-

licami, pri kateri hodimo čim bolj 
naravno. To nam omogočajo poseb-
ne palice za nordijsko hojo. Gibanje 
rok je takšno kot pri hoji brez palic, 
le koraki so nekoliko daljši,manj se 
utrudimo. Hodimo po ravnem, gri-
čevnatem terenu do sredogorja, Za 
visokogorje palice za nordijsko hojo 
niso primerne.

Nordijska hoja je primerna za vse 
ljudi od otrok do pozne starosti. Je ide-
alna gibalna terapija za ljudi, ki so se 
poškodovali pri kakšni športni dejav-
nosti, imeli težko nesrečo ali imajo za 
seboj ortopedsko operacijo (npr. kol-

kov ali kolen), rehabilitacija po srčno-
-žilnih zapletih. Z vadbo ne krepimo 
le mišičevja, ampak lažje ponovno 
uskladimo delovanje rok in nog. To je 
zelo pomembno, saj ponavadi zaradi 
poškodbe varujemo določen del telesa, 
čeprav bi prenesel že povsem običajne 
obremenitve. Preden se konkretne-
je podamo v preizkušanje nordijske 
hoje, je dobro, da spoznamo osnovne 
korake NH, vključimo se v tečaj, ki ga 
izvajamo v VGC-ju: v mesecu maju 
vsako sredo ob 10 uri, v mesecu juniju 
pa zaradi toplega vremena vsako sredo 
ob 9 uri. Prijavljat se ni potrebno, samo 
pridite, prinesite palice, če jih imate, jih 
dobite pri nas. Pridružite se nam!

Danica Repas, 
inštruktorica NH

Zdravstveni dom Slovenj Gradec

Nordijska hoja – šport za vse
Večgeneracijski center Andeški hram

Tinca Stegovec, Stari trg, 1950, olje na lesu, 45,5 x 60 cm, Sokličeva zbirka, inv. št.: SGSZ 57

V galeriji La Roggia v centru mesta 
Pordenone v severni Italiji so se 

predstavili nagrajenci Društva likov-
nih umetnikov Maribor (DLUM). Med 
njimi je Zoran Ogrinc iz Slovenj Grad-
ca, prejemnik nagrade za slikarstvo, 
zato se je v Italiji predstavil z 22 slika-

mi iz cikla Sledi. Sodelujeta sta še kipar 
Marjan Mirt in fotograf Brane Ritonja. 
Umetnike je predstavil likovni kritik 
Mario Berdič. Razstava je trajala od 20. 
aprila do 20. maja. Isti trije nagrajenci 
DLUM se bodo predstavili 4. junija v 
Mariboru v Galeriji Dlum. (AP) 

Zoran Ogrinc 
razstavljal v Italiji 

Slikar Zoran Ogrinc je razstavljal v italijanskem mestu Pordenone.
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Podobno kot članska eki-
pa je tudi ekipa mladin-

cev slovenjgraškega kluba letošnjo 
sezono začela v 2. kakovostnem ra-
zredu državnega prvenstva, v 2. dr-
žavni mladinski ligi. In tudi mladinci 
so si pred sezono seveda želeli preboj 
med prvoligaše, a je to bila zaradi 
močne konkurence bolj njihova želja 
kot realen cilj. Še posebej, ker so pred 
sezono ostali brez dveh igralcev, ki bi 
morala biti v letošnji sezoni nosilca 
igre. Kljub temu da si v slovenjgra-
škem klubu želijo mlade obetavne 
igralce čim dlje zadržati v svojih vr-
stah, sta se v velenjski klub preselila 
Aljaž Lampret in Matic Ravnikar.

V prvem delu sezone je tekmovanje v 
2. mladinski ligi razdeljeno na tri dele, 
tako da so Slovenjgradčani tekmova-
nje začeli v skupini Vzhod. Tam so si 
skušali izboriti uvrstitev na eno izmed 
prvih dveh mest, ki sta prinašali uvr-
stitev v ligo šestih ekip, ki so se nato 
borile za preboj med prvoligaše. V 
konkurenci Rudarja iz Trbovelj, ekipe 
Moškanjci – Gorišnica, Drave Ptuj, B-
-ekipe Slovana in Dol TKI Hrastnika 
so odigrali odlično in z le enim pora-
zom na desetih tekmah osvojili prvo 
mesto. Na lestvico desetih najboljših 
strelcev so se uvrstili trije Slovenjgrad-
čani: Alen Veršovnik (48 zadetkov) je 

bil tretji, Aljaž Bandalo Magrič (45 
zadetkov) četrti, Matija Pandev (40 
zadetkov) pa osmi. 

Skupaj z ekipo Rudarja so se mla-
dinci Slovenj Gradca tako uvrstili v 
play-off 2. mladinske lige, kjer so se 
jim pridružile še ekipe Ribnice, MRK 
Ljubljana, Škofljice Pekarne Pečjak in 
Krškega. Šest ekip se je pomerilo vsaka 
z vsako po dvakrat, doma in v gosteh. 
V desetih krogih smo tako dobili dve 
moštvi, ki sta si priborili napredovanje 
med prvoligaše, med dvanajst najbolj-
ših mladinskih ekip pri nas. Slovenj-

gradčani so kljub močnejši konkuren-
ci še nadgradili zelo dobre predstave 
iz prvega dela tekmovanja in z odlično 
igro dosegli kar devet zmag in oddali 
le eno točko, ko so remizirali z MRK 
Ljubljana. Na ta način so zanesljivo 
in prepričljivo osvojili naslov prvaka 
2. mladinske lige in dokazali, da je 
prihodnost slovenjgraškega rokometa 
zelo svetla. Tudi tokrat so imeli na le-
stvici desetih najboljših strelcev svoja 
predstavnika. Zanimivo, da to ni bil 
nihče izmed treh najboljših strelcev iz 
prvega dela tekmovanja, ampak An-
drej Yankovskyy, ki je bil drugi (88 za-
detkov), in Jaka Soršak, ki je bil osmi 
(48 zadetkov). To je še en dokaz več, 
da se v mladinski ekipi Slovenj Grad-
ca kali veliko igralcev, na katere bodo 
lahko v bližnji prihodnosti računali 
tudi v članski ekipi.

Največ zaslug za ta uspeh mladin-
ske ekipe ima zagotovo trener Alen 
Mihalj, eden najbolj priznanih roko-
metnih strokovnjakov za delo z mla-
dimi v Sloveniji. Njegovi dosežki go-
vorijo sami zase. V zadnjih dvajsetih 
letih je namreč edini trener slovenj-
graškega kluba, ki je s svojimi ekipa-
mi osvojil naslove državnih prvakov. 
In to kar tri. Zelo uspešen pa je tudi 
pri delu v svojem Društvu Rokometna 
šola Alena Mihalja, kjer je z mladimi 
rokometašicami tudi že osvojil kar 

nekaj naslovov državnih prvakinj. 
Sicer pa je v letošnji sezoni v slovenj-
graškem klubu skrbel tudi za selekciji 
starejših dečkov A in B. S starejšimi 
dečki A se je uvrstil med osem najbolj-
ših ekip pri nas, s starejšimi dečki B 
pa se je uvrstil na turnir za razvrstitev 
na mesta med 9 in 12. V času priprave 
tega članka končni uvrstitvi teh dveh 
selekcij še nista bili znani.

Še bolj kot dobri rezultati, ki jih 
s svojimi ekipami dosega, pa je po-
membno, da Alen Mihalj z mladimi 
rokometaši dela izjemno kvalitetno, 
sistematično in da mladim športni-
kom poleg rokometnega znanja pre-
naša tudi prave življenjske vrednote. 
V času njegovega dela se je veliko 
mladih rokometašev prebilo tudi v 
selekcije slovenske reprezentance v 
različnih starostnih selekcijah. Glede 

na vse našteto lahko samo upamo, da 
bo Alen Mihalj še dolgo skrbel za mla-
de športnike v Slovenj Gradcu. V tem 
primeru se za prihodnost rokometa v 
enem najbolj rokometnih mest v Slo-
veniji ni potrebno bati.

Igralci, ki so osvojili naslov prva-
ka 2. mladinske lige: Alen Veršovnik, 
Aljaž Bandalo Magrič, Matija Pan-
dev, Andrej Yankovskyy, Jaka Soršak, 
David Golež, David Večko, Domen 
Oblak, Tibor Štefl, Gašper Štruc, Ur-
ban Pečoler, Luka Podpečan, Staš Sa-
tler, Milenko Gašič, Mitja Verčkovnik, 
Leon Podpečan, David Krajnc, Jaka 
Sirk, Anej Majcen in Matevž Kašnik 
(našteti so  igralci, ki so vsaj enkrat v 
letošnji sezoni nastopili na tekmi mla-
dinske ekipe). Vratarji: Blaž Glasenč-
nik, Alen Skledar in Matic Petrič.

Matej Nabernik

Tudi mladinci prvaki 2. lige
Rokometni klub Slovenj Gradec 2011 

Alen Mihalj

Atleti so tudi letošnje prvomajske 
počitnice preživeli na pripravah 

v Medulinu, kjer so utrjevali svojo 
formo za prihajajočo sezono. V tem 
času potekajo tudi nacionalne pri-
prave v organizaciji Atletske zveze 
Slovenije, zato imajo atleti možnost 
trenirati z vrstniki, s katerimi se sicer 
srečujejo na tekmovanjih. Hkrati so 
jim za trening poleg njihovih na voljo 
tudi nacionalni trenerji znotraj posa-
meznih panog. Za atlete in trenerje so 
organizirana strokovna predavanja. 
Mladi pa so imeli tudi priložnost so-
delovati pri oblikovanju mini filmč-
ka proti zlorabam dopinga v športu. 
Kljub muhastemu vremenu so atleti 
trenirali po planu in se domov vrnili 
dobro pripravljeni.

Miting Dinamo-Zrinjevac 2019

Že 4. maja je šesterica atletov na-
stopila na mednarodnem mitingu v 
Zagrebu. Najuspešnejši je bil Jaka Po-
gorevc, ki je v teku na 800 m osvojil 
drugo mesto. Na stopničkah je stal 
tudi Mitja Kordež, ki je v teku na 
100 m zasedel tretje mesto. Z novim 
osebnim rekordom je v teku na 800 m 
odlično nastopila tudi Zala Sekavč-
nik, ki je v močni konkurenci osvo-
jila peto mesto, Veronika Pisnik pa je 

bila na 400-metrski razdalji sedma. V 
težkih pogojih, zaradi mokrega me-
tališča, sta Lana Verhovnik in Zala 
Bricman v metu diska osvojili šesto 
in osmo mesto.

Klubske drese zamenjale 
majice z logotipi srednjih šol

Na stadionu celjskega Kladivarja atleti 
8. maja niso nastopili v klubskih bar-
vah, ampak so zastopali vsak svojo 
srednjo šolo. V teku na 100 m je pri-
čakovano zmagal Mitja Kordež, ki je 
zastopal Srednjo šolo Ravne. Tokra-
tno slavje ob zmagi je žal preprečila 
poškodba zadnje stegenske mišice ob 
prečkanju ciljne črte. Med atletinja-
mi je največ gimnazijk. Povezanost v 
klubu in pripadnost Gimnaziji Slovenj 
Gradec sta bili še dodatna motivaci-
ja za borben tek v štafeti 4 x 100 m, v 
katerem so se Zala Katarina Hovnik, 
Veronika Pisnik, Lana Verhovnik in 
Vita Vovk uvrstile na drugo mesto. 
Dekleta so uspešno tekmovala tudi 
posamično. Zala Sekavčnik se je uvr-
stila na drugo mesto v teku na 1000 m, 
Lana Verhovnik pa v suvanju krogle. 
Vita Vovk in Zala Katarina Hovnik 
sta bili peta in šesta v teku na 100 m, 
Veronika Pisnik in Neža Jelen Križov-
nik pa peta in deseta v teku na 400 m. 

Srednjo šolo Slovenj Gradec in Muta je 
zastopala Zala Bricman, ki je bila sed-
ma v suvanju krogle. 

Aljaž Prednik prvič preskočil 
mejo 6 metrov

Na Atletskem pokalu za mlajše mla-
dince in mladinke (Velenje, 11. 5.) so 
slovenjgraški atleti na stopničkah sta-
li petkrat. Aljaž Prednik je z osebnim 
rekordom v skoku v daljino, 6,07 m, 
osvojil bronasto medaljo. Med dekle-
ti je v teku na 800 m prepričljivo zma-
gala Zala Sekavčnik s časom 2:15.74. 
Aleksej Klemenčič je 800-metrsko 
razdaljo pretekel v času 2:00.66 in si 
priboril bronasto medaljo. Na sto-
pničke je stopila tudi Janine Lužnik, 
ki se je v metu diska uvrstila na drugo 
mesto, njen disk je poletel 30,93 m. Za 
še ugodnejši razplet dneva so poskr-
bele Neža Jelen Križovnik, Zala Kata-
rina Hovnik, Ivana Simonović in Vita 
Vovk, ki so v štafeti 4 x 100 m osvojile 
tretje mesto (50,01). Mlajše mladinke 
so se med 30 atletskimi klubi ekipno 
uvrstile na šesto mesto in prejele pla-
keto Atletske zveze Slovenije.

Odlično so nastopile atletinje na fi-
nalu srednjih šol v Mariboru (15. 5.), ki 
so v štafeti 4 x 100 m osvojile drugo me-
sto. Za ekipo so nastopile Zala Katarina 

Hovnik, Vita Vovk, Lana Verhovnik in 
Veronika Pisnik. V finale se je uvrstila 
tudi Zala Sekavčnik, ki pa zaradi bole-
zni tokrat ni mogla nastopiti.

Nov izjemen dosežek 
mladinske ekipe

Na ekipnem državnem prvenstvu za 
starejše mladince in mladinke (Lju-
bljana, 18. 5.) so slovenjgraške atle-
tinje za las zgrešile stopničke. Med 
24 nastopajočimi ekipami so osvojile 
odlično četrto mesto. Po lanskole-
tnem šestem mestu predstavlja le-
tošnji rezultat nov mejnik v ekipnih 
tekmovanjih Atletskega kluba (AK) 
Slovenj Gradec. Za ekipo so nastopi-
le: Lana Verhovnik (krogla, disk, 4 x 
100 m), Zala Bricman (kopje, kladi-
vo, 4 x 100 m), Vita Vovk (100 m, 200 
m, 4 x 100 m), Zala Hovnik (daljina, 
troskok, višina), Veronika Pisnik 
(400 m, 400 m ovire, 100 m ovire), 
Zala Sekavčnik (1500 m, 4 x 400 m), 
Neža Križovnik (800 m, 4 x 100 m, 4 
x 400 m), Nika Smodiš (2000 m za-
preke, 4 x 400 m), Maša Pirnat (3000 
m, 4 x 400 m).

Mlajše selekcije atletov, v starosti od 
7 do 9 let, so se 15. maja zbrale na sku-
pni vadbi in regijskem tekmovanju v 
mini atletiki. Kar 63 atletskih upov, ki 

sicer trenirajo na Prvi in Drugi osnov-
ni šoli Slovenj Gradec ter Osnovni 
šoli Pameče (prišli pa so tudi atleti iz 
Koroškega atletskega kluba), je zase-
dlo telovadnico Prve OŠ, saj izvedba 
na stadionu zaradi slabega vremena 
ni bila mogoča. Atleti so se v ekipah 
pomerili v poskokih v križu, skoku v 
daljino z mesta, metu težke žoge, loj-
trci in skoku s palico. Najboljših šest, 
Nija Koren, Laura Gams, Miha Če-
bulc, Anže Vivod, Neiša Prevorčič in 
Oskar Šmid, bo nastopilo na finalnem 
tekmovanju v Velenju.

V okviru regijskih srečanj je AK 
Slovenj Gradec 23. aprila obiskala 
delegacija Atletske zveze Slovenije 
(AZS): Roman Dobnikar – predse-
dnik AZS, Dejan Dokl – direktor 
AZS, Andrej Udovč – predsednik 
tekmovalne komisije, Vladimir Kevo 
– predsednik strokovnega sveta in 
Primož Feguš – član Upravnega od-
bora AZS. Pogovor je tekel o aktual-
nem delovanju atletike na Koroškem 
ter novostih, ki jih AZS načrtuje na 
nacionalnem nivoju. AZS je z de-
lom AK Slovenj Gradec zadovoljna, 
saj so programi množično obiskani, 
strokovno dobro podprti, za razvoj 
atletike pa je dobro poskrbljeno tudi 
z infrastrukturo in podporo Mestne 
občine Slovenj Gradec.

Mojca Verhovnik

Priprave in tekmovanja
Atleti



Časnik Večer je v Mladinskem kul-
turnem centru Slovenj Gradec 

pripravil javno debato na temo športa 
v Slovenj Gradcu. O stanju in razme-
rah v športu so razpravljali Katja 
Planinc, nekdanja reprezentantka in 
trenerka športnega plezanja, Uroš 
Verhovnik, trener, predsednik Zveze 
atletskih trenerjev Slovenije, član up-
ravnega odbora in strokovnega sveta 
pri Atletski zvezi Slovenije, Samo 
Lampret, predsednik Rokometnega 
kluba (RK) Slovenj Gradec 2011, Uroš 
Soršak, legenda kluba in športni di-
rektor RK Slovenj Gradec 2011, ter 
Borut Marošek, predsednik Judo 
kluba Acron Slovenj Gradec in odgo-
vorni za področje športa v Javnem za-
vodu Spotur. Pogovor je vodil novinar 
Večera Nejc Strojnik.

Slovenjgraški rokometaši so se uvrstili 
med prvoligaše in sezono končali na 
prvem mestu v 1. B državni rokometni 
ligi. Kaj takšen uspeh pomeni za klub, je 
pojasnil predsednik kluba Samo Lam-
pret: »Če pogledamo, koliko ljudi je v 
dvorani, vidimo, kaj ta šport pomeni 
ljudem v Slovenj Gradcu in Korošcem. 
Naši rokometaši ljudi razveseljujejo, je 
pa za vodstvo in upravo kluba to veli-
ko breme. Vse je povezano s financami. 

Pred sezono nas nihče ni uvrščal med 
favorite, ustvarila se je dobra atmosfe-
ra, izjemna ekipa, zato bo jedro ekipe v 
prihodnje ostalo isto. Poudarek je treba 
dati domačim igralcem.« Kot je dodal 
Lampret, iščejo rešitve, da v klubu osta-
ne tudi sedanji trener Sebastjan Sovič.

»Kljub temu da se je število špor-
tnih panog v zadnjih letih povečalo, je 
športna dvorana ostala enaka. Uporab-
nikov je vedno več, zato nujno potre-
bujemo dodatno dvorano za rokomet,« 
je dejal Uroš Soršak. »Za rokomet po-
trebuješ dvorano ustreznih dimenzij, 
nujno bi bilo, da se zgradi še ena, kjer 
bi lahko vzporedno trenirane mlade 
generacije,« je poudaril.

»Vsi si novo dvorano želimo čimprej, 
vendar pa to ni odvisno od nas. Stroka 
oziroma politika se bo odločila, ali je to 
za razvoj športa in športnega turizma 
potrebno. Športna dvorana je stara že 
47 let, je večnamenska, uporabljajo jo 
šola in vsi klubi. Z novimi objekti bi lah-
ko sveže zadihali v našo prihodnost pri 
razvoju športa,« je dejal Borut Marošek. 

Za atletiko so v Slovenj Gradcu re-
lativno dobri pogoji, meni Uroš Ver-
hovnik. »Glavna skrb v našem klubu je 
kakovostno delo. To obsega kakovosten 
kader in programe, ki jih ponujamo za 

mlade. Ponujamo dobre možnosti tudi 
za rekreacijo odraslih. Pokrivamo vse 
pojavne oblike športa, razen športa za 
posebne potrebe, tudi o tem razmišlja-
mo. Imamo več kot 250 članov. Tudi 
dobri rezultati so tisti, ki pritegnejo mla-
de.« Verhovnik dodaja, da si želijo boljše 
pogoje za trening v zimskem času. 

Nov bazen bo velika pridobitev, a tudi breme

Z novim bazenskim kompleksom bo 
v Slovenj Gradcu omogočeno plava-
nje tudi pozimi, predvsem pa plavalno 
opismenjevanje za najmlajše. »Vsaka 
športna ponudba je lahko dobrodošla. 
Vseeno se moramo malo omejiti. Lepo 
se sliši, da se bomo lahko kopali relativ-
no blizu. To pa je povezano z velikimi 
stroški. Nisem tako navdušen nad tem, 
da bomo v Slovenj Gradcu dobili nov 
bazen, veliko denarja bomo namenili 
stvarem, ki so nam na dosegu rok. Rav-
ne denimo imajo dva bazena. Stroški 
ogrevanja so zelo visoki. Kolikor smo 
lahko navdušeni nad tem, da bomo do-
bili nove objekte, se lahko vprašamo, 
koliko je to smiselno s finančnega vidika 
in kaj bo to pomenilo za ostali šport. Ne 
bojimo se konkurence. Mi smo dovolj 
samozavestni, da lahko s programi pri-
vabimo mlade in ostale. Nove športne 
panoge bi morale prihajati v program 
financiranja in ponudbo takrat, ko bi se 
določena sredstva za njih zagotovila,« je 
dejal Uroš Verhovnik. 

Na pomanjkljivo infrastrukturo na 
Koroškem za treninge vedno bolj prilju-
bljenega plezanja je opozorila Katja Pla-
ninc. »Leta nazaj smo se lahko primer-
jali z ostalimi občinami. Tekmovalci 
morajo zaradi slabih pogojev trenirati v 
tujini. Pri nas so zaenkrat balvanske ste-
ne samo v kletnih prostorih osnovnih 
šol. Na tem področju zelo zaostajamo, 
realna slika je precej slaba. V Sloveniji 
gre počasi na bolje, na Koroškem še ne.«

Maja Nabernik
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81-letnemu Bernardu 
Rutniku je življenje 

s šahom povezano že od njegovega 
osemnajstega leta. Rojen v Mislinji in 
v službi od svojega šestnajstega leta je 
v Slovenj Gradcu s prijatelji načrtoval 
samostojno organizirano šahovsko 
združbo in sodeloval pri ustanovitvi 
šahovskega društva na občnem zbo-
ru takratnega Delavsko prosvetnega 
društva Svoboda, ko je bil v novem 
društvu/klubu (med leti 1956 in 1963 
z nazivom Šahovski klub Svoboda 
Slovenj Gradec) imenovan za blagaj-
nika. Njegov dolgoletni prispevek pri 
razvoju in napredku klubskega šaha, 
prav tako pri zavzemanju za šahovsko 
vzgojo otrok in mladine v Slovenj 
Gradcu, je vsekakor velik. Letošnjo 
pomlad mu je Športna zveza Slovenj 
Gradec podelila jubilejno priznanje 
za delovanje v 60-letnem obdobju. 

Bernard Rutnik je večinoma deloval pri 
organizaciji, šah je začel igrati kasne-
je in ga aktivno igra še danes. »Danes 
sem veliko boljši, kot sem bil takrat,« 
pojasnjuje, »takrat sem bil zaseden tudi 
z nadaljnjim izobraževanjem ob delu 
in tako sem nazadnje zaključil Višjo 
pravno šolo v Mariboru.« Leto in pol 
je bil zaposlen na cestni upravi, potem 
pa se je zaposlil v Novi opremi, kjer je 
delal celih 37 let do upokojitve. Zaradi 
ponesrečenja v tovarni je med tem ča-
som moral v invalidsko in znotraj firme 
spremeniti delovno mesto. 

Ne samo pri šahu, aktiven je bil tudi 
pri slovenjgraških planincih, kjer je vo-
dil vse »poverjenike, dokler niso »pri-
šli« računalniki«. Deluje pri osmih dru-
štvih, med njimi so Društvo invalidov 
(DI) Slovenj Gradec, Društvo upoko-
jencev (DU) Slovenj Gradec, Združenje 

borcev za vrednote NOB Slovenj Gra-
dec, Društvo pravnikov, je soustanovi-
telj Društva diabetikov Dravograd, kjer 
bo naslednji mesec postal častni član. 

Je tudi častni član Šahovskega kluba 
(ŠK) Slovenj Gradec, kjer je aktiven že 
63 let, toliko, kolikor je društvo staro. 
V tem društvu je opravljal vse funkci-
je, od blagajnika, tajnika, gospodarja 
(kapetana ekipe), predsednika. V času 
njegovega predsedovanja (1992–1995) 
je bila glavna naloga šahovskega klu-
ba, kako ostati v 1. državni ligi, kjer 
so Slovenjgradčani že dve leti uspešno 
tekmovali med najboljšimi slovenski-
mi šahisti. A je bil velik problem denar. 
Največje težave so bile finančne obre-
menitve kluba, saj sredstev ni bilo niti 
za redno delovanje po programu. Pri-
dobivanje sponzorskih sredstev je bilo 
sicer zelo težko in vse težje, a so kljub 
temu nekateri sponzorji ostali klubu 

naklonjeni, tako da so lahko še tretjič 
zastopali ŠK Slovenj Gradec v 1. ligi. 
Toda, »zaradi pomanjkanja sredstev je 
bil naslednje leto sklep zbora šahistov 
kluba, da izstopimo iz 1. lige,« se spo-
minja Bernard Rutnik. 

Drugi pomembni aktivnosti kluba 
v tistem času sta bili pospešitev pionir-
skega šaha in šahovska vzgoja mladine, 
kar je v klubu pomembno še danes. 

Kot vodja šahovske sekcije (1992–
2005) si je izredno prizadeval pri DU 
Slovenj Gradec. Rutnik: »Šahisti sekcije 
DU Slovenj Gradec so na regijskih tek-
movanjih vedno dosegali prva mesta in 
se uvrščali na državna tekmovanja Zve-
ze upokojencev Slovenije. Na državnem 
nivoju smo takrat trikrat osvojili prvo 
mesto. Prav tako sem vodil šahovsko 
sekcijo DI Slovenj Gradec, v obdobju od 
leta 1991 do 2002, kjer smo bili v tem 
času dvakrat državni prvaki.« 

Poleg aktivnega dela v šahovskem klu-
bu in vodenja šahovskih sekcij upoko-
jencev in invalidov je ves čas aktivno 
in uspešno igral šah ter dosegal zelo 
dobre rezultate. »Ko smo igrali v 1. ligi, 
sem bil rezerva, a sem večinoma igral. 
Igral sem tudi v 2. ligi, zdaj tekmujem 
še za društvo upokojencev in društvo 
invalidov in smo še kar uspešni,« pri-
poveduje in pojasni, zakaj čuti do šaha 
tolikšno strast: »Kot ima vsak športnik 
v krvi svojo dejavnost, do katere ima 
veselje, tako tudi jaz ne bi mogel ži-
veti brez šahovske igre. Šahovska igra 
je naporna in zanimiva. Zdi se mi, da 
mi ohranja umsko kondicijo. Nekate-
ri moji vrstniki so že dementni, jaz pa 
sem še bister, še vse vem. Šah je igra 
velikih skrivnosti in je zelo zahtevna.«

Glasno poudarja, da je bila šahovska 
aktivnost v zadnjih nekaj desetletjih 
premalo omenjana in premalo medij-
sko izpostavljen šport, čeprav so bili čla-
ni šahovskega kluba od ustanovitve do 
danes zelo aktivni. »Že leta 1975 smo se 
uvrstili v 1. in 2. državno ligo in v obeh 
igramo še danes. Leta 1976 smo uve-
dli šahovske krožke v osnovnih šolah, 
katere je vodil Jurij Šumečnik st., sedaj 

jih Gregor Šmon. Moram pa poudariti, 
da je šahovski klub dobil svoje osrednje 
mesto pred tremi leti, ko je bil uvrščen 
v Pravilnik športne panoge pri Športni 
zvezi (ŠZ) Slovenj Gradec, po katerem 
se financirajo vse športne panoge po 
kriteriju iz pravilnika na osnovi letnih 
planov za posamezno športno panogo. 
S tem ko je bil šahovski klub uvrščen 
v Pravilnik športne panoge pri ŠZ Slo-
venj Gradec, bo bolj medijsko oz. javno 
omenjan glede svojih aktivnostih,« je 
povedal ob priložnosti, ko je prejel jubi-
lejno priznanja ŠZ Slovenj Gradec. 

Daleč nazaj mu sežejo tudi lepi spo-
mini, ko se med drugim spomni, kako 
so se v času federativne Jugoslavije vsa-
ko leto udeležili mednarodnega šaho-
vskega festivala v Pulju na Hrvaškem. 
In dvodnevnih šahovskih srečanj na 
Bledu: »Kdor se je prijavil, je lahko so-
deloval. To so bile kot neke vrste sin-
dikalne igre, pač v šahu. Po navadi je 
tekmovanje trajalo 2–3 ure dopoldne 
in 2–3 ure popoldne, vmes smo imeli 
turistične oglede kraja, zvečer pa se ve-
selili na plesu, skratka zabavno je bilo.« 

Ajda Prislan 

Zaslužen šahovski funkcionar 
in še danes uspešen igralec šaha

Bernard Rutnik – dobitnik jubilejnega priznanja za delovanje v 60-letnem obdobju 

Potrebujemo novo infrastrukturo
Javna razprava o športu v Slovenj Gradcu

(foto Andrej Petelinšek)

Z leve: Bernard Rutnik, Franc Berhtold in Ivan Barl na tekmovanju v hitropoteznem 
šahu – posamezno v Slovenj Gradcu (kot predstavniki šahovske sekcije Društva 
invalidov Slovenj Gradec)

Bernard Rutnik, 63 let funkcionar in tekmovalec v Šahovskem klubu Slovenj Gradec 

Košarkarska sekcija Športnega dru-
štva Pameče - Troblje vsako leto 

organizira turnir trojk (memorial) v 
spomin na preminulega člana Alojza 
Grešovnika. Alojz je bil eden ustanov-
nih članov organiziranega rekreativne-
ga igranja košarke v Pamečah, ki se je 
začelo z izgradnjo telovadnice leta 1991. 
Neprekinjeno torej igramo že kar 28 let.

Turnir poteka v kolegialnem in špor-
tnem duhu, kjer rezultati niso v ospred-
ju. Kljub temu je borba za pokale vsako 
leto izjemno napeta. Navadno sami se-
stavimo nekaj ekip ter jih še nekaj pova-

bimo iz bližnjih športnih društev. Pono-
sni smo, da so še danes z nami nekateri 
ustanovni člani, ki aktivno igrajo tudi 
pri svojih 50 in 60 letih. To je dosežek že 
sam po sebi, glede na to, da je košarka 
kontaktni šport. Vsako leto se okrepimo 
s kakšnim novim članom, tako da ima-
mo med igralci tako študente kot upo-
kojence. Prijateljske vezi negujemo tudi 
z vsakoletnim decembrskim zaključk-
om ter pomladnim piknikom, kamor 
povabimo tudi naše družine – zadnja 
leta se ga ne udeležujejo samo naši otro-
ci, ampak tudi že vnuki. (NK)

Predstavniki judo kluba Acron Slo-
venj Gradec so prvomajske prazni-

ke izkoristili za 14-dnevne priprave in 
obiskali prijateljska kluba v Gruziji in 
Azerbajdžanu. 13 tekmovalcev slove-
njgraškega judo kluba je opravilo vrsto 
treningov z najboljšimi judoisti na svetu. 

19. aprila so se odpravili proti Du-
naju, od koder so z letalom poleteli do 
Gruzije. Moški del je en teden ostal na 
pripravah v glavnem mestu Tbilisi, 
medtem ko je ženski del odpotoval na-
prej, in sicer v 700 km oddaljeno glav-
no mesto Azerbajdžana Baku, kjer so 

pet dni v olimpijskem centru trenirale 
z azerbajdžansko žensko reprezentan-
co. Po vrnitvi v Gruzijo se je celotna 
ekipa odpravila še za en teden v mesto 
Gori, rojstni kraj nekdanjega sovjet-
skega voditelja Josipa Stalina, kjer de-
luje eden najboljših evropskih klubov 
s številnimi evropskimi, svetovnimi in 
tudi olimpijskim prvakom. 

Utrujeni, vendar polni novih iz-
kušenj in znanj ter navdušeni nad 
kulturo, dobro hrano in gostoljub-
nostjo tamkajšnjih ljudi so se 6. maja 
vrnili domov.  (BM) 

Slovenjgraški judoisti na pripravah 
v Gruziji in Azerbajdžanu

7. Memorial Alojza Grešovnika



Naj današnje pisanje začenjamo 
»po športno«; ob branju teh be-

sed bodo naši dijaki zaključnih letni-
kov že pritekli v cilj, mlajši pa zbirajo 
vse moči in so že začeli teči zadnji krog 
šolskega leta 2018/19. Pouk in učenje 
sta najpomembnejša, a ti dve dejavno-
sti znamo na naši šoli tudi popestriti; 
različni projekti so eden od mnogih 
načinov dodatne motivacije in dose-
ganja cilja, da učne vsebine splošnih 
in predvsem strokovnih področij po-
vežemo, tudi z zunanjimi sodelavci, in 
dijake pripravimo za življenje. 

Tekmovanja so priložnost, da se dijaki 
iz posameznih programov dokažejo 
tudi na strokovnih področjih; pisana 
paleta je teh: državno tekmovanje turi-
stičnih šol – Gostinsko-turistični zbor, 
Mladi za turizem, Mladi raziskovalci, 
Državno tekmovanje v tehniki proda-
je, Državno tekmovanje učnih podje-
tij, državno tekmovanje iz ekonomije, 
znanja računovodstva, znanja o slad-
korni bolezni, za Cankarjevo prizna-
nje iz znanja slovenščine, Lesarijada, 
Vzgojiteljada … Vsekakor veliko prilo-
žnosti za potrditev znanja! 

Naša dekleta zlata na 
tekmovanju v tehniki 
prodaje

Tudi letos je bilo organizirano tradici-
onalno Državno tekmovanje v tehniki 
prodaje, ki privabi najboljše dijake ter 
seveda njihove mentorje, da se pome-
rijo v znanju in spretnostih, potrebnih 
pri opravljanju poklica trgovec.

Način in potek tekmovanja sta za-
snovana tako, da poteka na sedmih 
različnih prodajnih mestih glede na 
tekmovalne kategorije. Naše dijakinje 
so sodelovale na vseh sedmih podro-
čjih, in sicer zelo uspešno. Osvojile so 
tri zlata priznanja, od tega dve tretji me-
sti v državi, in štiri bronasta priznanja.

In kdo so naše uspešne junakinje? Sin-
di Čerče: zlato priznanje in 3. mesto v 
državi, kategorija živila; Neža Pavšer 
Štefančič: zlato priznanje in 3. mesto v 
državi, kategorija veliki gospodinjski 
aparati; Nika Štraser: zlato priznanje, 
kategorija kozmetika; Nina Kac: bro-
nasto priznanje, kategorija konfekcija; 
Nina Razgoršek: bronasto priznanje, 
kategorija mali gospodinjski aparati; 
Eva Zdovc: bronasto priznanje, kate-
gorija obutev; Anastasija Tripunović: 
bronasto priznanje, kategorija barve 
in laki.

Zaključne prireditve se je udeležil 
tudi predsednik države Borut Pahor, ki 
je najboljšim dijakom osebno čestital, 
vse tekmovalce pa povabil na sprejem 
v predsedniško palačo.

Turistična tržnica
Turistična zveza Slovenije je 30. ja-
nuarja v okviru sejma Natour Alpe-
-Adria 2018/19 gostila tudi festival 
Več znanja za več turizma na temo 
Turistični spominek mojega kraja. Na 
festivalu se je s predstavitvijo na tu-
ristični tržnici predstavilo več kot 40 
srednjih šol iz vse Slovenije in tujine.

Naša šola je letos sodelovala z eno 
nalogo in se odlično predstavila. Dija-
kinje Saša Demiri, Blažka Knap, Ines 
Peruš in Valentina Vušnik so z nalogo 
z naslovom Mirovniški festival pove-
zuje dosegle srebrno priznanje.

Na Šolskem centru Postojna je 9. 
aprila potekalo 21. Državno tekmo-
vanje iz znanja računovodstva, kjer 
je sodelovalo 59 srednješolcev iz 20 
srednjih šol Slovenije: 32 jih je tek-
movalo na osnovnem in 27 na višjem 
nivoju.

Zlato priznanje na višjem nivoju 
je prejela Maruša Vranc, Nika Kos 
in Lili Žnidar, ki sta tekmovali na 
osnovnem nivoju, pa sta se domov 
vrnili s priznanjem za udeležbo.

Ob tekmovanju smo si izmenjali 

mnenja o občutkih in pridobljenih 
veščinah.

Svetovni dan lesa

Dijaki in učitelji stroke vseh lesar-
skih programov so se v marcu od-
pravili v Gradec na World Wood 
Day – Svetovni dan lesa in v Stübing, 
enega največjih muzejev na prostem 
v tem delu Evrope. Geslo tokratnega 
srečanja je bilo »Change« – »Spre-
memba«. Na to temo so izdelovali 
različne izdelke mizarji, rezbarji, 
strugarji in tudi drugi. Prikazanih je 
bilo tudi več načinov ravnanja v goz-
dovih – od sajenja dreves, vzdrževa-
nja, sečnje in spravila lesa (kot nekoč 
s konjsko vprego in danes s sodobno 
vitlo na modernem traktorju). Muzej 
je dolg 1,6 km in na celi poti je bilo 
mogoče srečevati udeležence, ki so 
predstavljali svoje delo in obiskoval-
ce vabili k aktivnemu vključevanju v 
dogodke. 

Že od nedelje je bil tam navzoč 
tudi naš dijak Jernej Poročnik, ki je 
bil eden od več kot 550 udeležencev iz 
več kot 90 držav sveta, ki so se zbra-
li v Gradcu predvsem iz ljubezni do 
lesa. Na Jerneja smo zelo ponosni, saj 
je poleg šole zastopal tudi našo drža-
vo. Izdeloval je konstrukcijsko precej 
zahtevno zibelko in vsak večer so mu 
drugi udeleženci ob prihodu iz stroj-
ne delavnice zaploskali.

Mednarodni sejem v Celju

Marca se je v Celju odvijal 13. Med-
narodni sejem učnih podjetij, na 
katerem je istočasno potekalo tudi 
Državno tekmovanje učnih podjetij. 
Od leta 2006, ko je potekal prvi sejem 
učnih podjetij, se je veliko spremeni-
lo: dogajanju se je priključilo veliko 
tujih učnih podjetij, stojnice so iz leta 
v leto boljše, lepše, ideje izvirnejše, 
učna podjetja pa pripravijo tudi in-
teraktivno promocijsko gradivo. Na 
sejmu je sodelovalo 56 učnih podjetij 
iz Slovenije, Črne gore, Avstrije, Hr-
vaške, Romunije in Italije. 

Med njimi je bilo tudi naše podje-
tje Lavandula, d. o. o., ki se ukvarja s 
prodajo izdelkov iz sivke. S priprava-
mi so začeli januarja, ko so zmagali 
na Šolskem tekmovanju učnih podje-
tij. Pripravili so veliko propagandne-
ga materiala: poslovni načrt, radijsko 
reklamo, PowerPoint predstavitev 
podjetja, spletno in Facebook stran, 
razne ponudbe, reklamne letake, 
zloženko podjetja, račune, pogodbe, 
nagradno igro … Pridobili so veliko 
izkušenj, ki jim bodo v življenju pri-
šle zelo prav. Izkazali so se kot odlič-
ni, samozavestni poslovneži in zelo 
dobri retoriki, ki se znajdejo v vsaki 
situaciji.

Šport
Na Krvavcu je bilo 23. marca državno 
prvenstvo za člane in članice, istoča-
sno pa so se v slalomu, veleslalomu in 
superveleslalomu merili tudi starejši 
in mlajši dečki ter deklice. V katego-
riji starejših deklic (U16) je v slalomu 
slavila naša dijakinja Nika Ozimic.

27. marca smo se z dijaki, ki so za-
stopali SŠ SGM, udeležili Srednješol-
skega državnega tekmovanja v judu. 
Dijakinje Urška, Tina in Tamara so 
v skupni razvrstitvi osvojile odlično 
2. mesto, posamezno pa je Urška Ber-
nard osvojila 1. mesto in postala dr-
žavna srednješolska prvakinja, Tina 
Kovač 2. mesto in Tamara Kovač 3. 
mesto, vsaka v svoji kategoriji. Dijak 

Andrej Yankovskyy je v svoji katego-
riji osvojil 2. mesto.

Nekatere priložnosti smo že izko-
ristili, dijaki so se izkazali in nanje 
smo izjemno ponosni; dejavnosti so 
tako različne, da lahko samo rečem, 
da prav vsak dosega svoje osebne 
zmage, mnogi dobijo potrditve svojih 
sposobnosti in znanj, v katere še pred 
kratkim niso verjeli. Prav zato so pred 
nami, učitelji in drugimi pedagoškimi 
delavci, tudi izjemni vsakodnevni iz-
zivi, ko izobražujemo in vzgajamo.  

Vabljeni tudi na spletno stran 
šole: http://www.sssgm.sc-sg.si/ in 
FB-stran šole. 

Bernard Kresnik, univ. dipl. ekon.,
ravnatelj 
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Pestri projekti in tekmovanja
Srednja šola Slovenj Gradec in Muta

Življenje je treba zaje-
mati z veliko žlico! Za-

kaj pa ne, če s tem ne storiš nikomur 
nič žalega!? In Rafuda so prav to in 
še več, velika popestritev slovenj-
graške, koroške, slovenske alterna-
tivne glasbene scene, ki s svojimi 
lastnimi skladbami na svoj način 
bogatijo domači avtorski glasbeni 
bazen. Svoj ustvarjalni prostor ima-
jo v nekdanji stavbi komunale. 

Nekoč Beerfits, ker so preigravali le-
gendarne ameriške punk rockerje 
Misfits, danes Rafuda, ker so se odlo-
čili stopiti na lastno avtorsko pot. Soč-
na domača beseda za prostor, kamor 
odlagamo vsemogočo neuporabno 
šaro, je postala njihovo ime in sino-
nim ideji v punk maniri, da se pač s 
stanjem v družbi nasploh, kot ga opa-
žajo in čutijo, ne morejo strinjati. 

V zadnjem letu dni, odkar so Rafuda, 
so posneli 8 svojih avtorskih skladb, 
v studiu pa svoje delo še nadaljujejo. 
Do konca leta želijo posneti materi-
al za cel album. Far away from rea-
lity je ljubezenska pesem, napisal jo 
je dober kolega fantov iz Rafude iz 
Goriških brd, Rafuda pa so jo uglas-
bili; Toilet romance ima besedilo kar 
tako, iz zafrkancije, ki čisto navadno 
govori o tem, kar slehernik vsak dan 
počne na stranišču; Fuck reggae je 
skladba, ki pokritizira reggae; Resis-
tance je kritika družbe ... Snemali so 
v svojem »placu«, v stari stavbi ko-
munale. Zadovoljni so z delom Miha 
Klančnika, saj je priskrbel vso opre-
mo in skladbe vrhunsko posnel, kot 
so avtorji in izvajalci želeli. »Da pač 
niso preveč izumetničene in da je res 
pravi punk zvok,« so poudarili. 

Rafudo sestavljajo glasbeni nav-

dušenci, ki so že prej igrali pri raznih 
bendih tako ali drugače: Jure Pohov-
nikar (glas), Rok Čoderl (bas kitara), 
Severin Kristan (električna kitara) in 
Žiga Meh (bobni). Rok pripoveduje: 
»Punkerji smo že iz srednje šole, ko 
se je začelo naše uporniško gledanje 
na svet, potem se znajdeš in najdeš v 
malo drugačni glasbi, ki je ne slišiš na 
radiu, ampak jo iščeš drugje. Potem se 
spoznaš z ljudmi, hodiš po koncertih 
in tam se potem začne scena razvijati.« 
Žiga pa dodaja: »Punka sem se moral 
kar privaditi, ker sem ga začel poslušati 
šele pred kratkim. Malo me je matralo, 
ker sem bil prej bolj v metalu, a vsi smo 
poslušali Misfits in tu se je vse skupaj 
začelo. Zato je bila prvotna ideja igrati 
njihove priredbe, da se pač nekje začne. 
A smo zdaj našli svoj sound (zvok) in 
gremo v tej svoji smeri naprej.« 

V letošnjem letu so samo na Koro-

škem odigrali dva napovedana kon-
certa, enega na Ravnah na Koroškem, 
drugega, dobrodelnega, v lastni režiji in 
v organizacijski navezi s kolegi iz dru-
gega benda – pod skupnim imenom 
Goša, pa v Špajzu v Slovenj Gradcu.

Najboljše od vsega je druženje in 
kaj bi bilo še boljše od glasbenega 

druženja?! Nič, so prepričani fantje. 
Saj je punk scena, razširjena na še 
druge podobne (in podobno misleče) 
alter zvrsti, v Sloveniji sicer ne tako 
glasna, a vendarle dobro razvita. Vsaj 
tako je možno razbrati po pogovoru 
s fanti iz slovenjgraške punk skupine 
Rafuda. (AP) 

Rafuda, punk skupina
Alter scena v Slovenj Gradcu

Rafuda

V slovenjgraškem kulturnem 
domu bo 5. junija potekal 2. 

Festival osnovnih šol, ki ga prirejajo 
Prva osnovna šola Slovenj Gradec, 
Tretja osnovna šola Slovenj Gradec 
in Osnovna šola Podgorje v sodelo-
vanju s Kulturnim domom Slovenj 
Gradec. Nastopilo bo 135 učencev. 
»Namen festivala je predstaviti ce-
loletno delo učencev in njihovih 
mentorjev ter hkrati dati učencem 
priložnost, da se svojim sošolcem 
in širši publiki predstavijo na odru 
kulturnega doma. Otroci in mla-
dostniki so izredno ustvarjalni in 
kreativni, kar se kaže tudi v tem, da 
sami pišejo gledališke igre, pesmi, 
zgodbe, in ravno takšna prireditev 
jih vzpodbudi, da svoje delo pred-
stavijo tudi širši publiki. Želimo si, 
da si festival ogleda čim več gledal-
cev, ki niso samo iz šol, da se učenci 
predstavijo tudi vsem ostalim, ki si 
z veseljem pogledajo ustvarjalne in 
zanimive gledališke igre ali prisluh-
nejo ubranemu petju pevskega zbo-
ra,« je v imenu Prve osnovne šole, 
koordinatorke letošnjega festivala, 
povedala Lidija Konečnik Mravljak.

Poleg omenjenih šol bodo v pro-
gramu sodelovali učenci podru-

žničnih šol Sele - Vrhe in Razbor. 
Program bo potekal v treh sklo-

pih. Učenci Tretje OŠ se bodo pred-
stavili na začetku vsakega sklopa z 
video posnetkom. V prvem sklopu 
se bodo predstavili učenci Prve OŠ z 
gledališko igro V gozdu je lepo, ki jo 
je napisala učenka Tia Jeznik, učen-
ci OŠ Podgorje se bodo predstavili 
folklornim nastopom in pevskim 
zborom v vsakem sklopu. Učenci 
POŠ Razbor z gledališko igro Obuti 
maček v drugem, v tretjem sklopu 
pa učenci POŠ Sele - Vrhe z gledali-
ško igro Planetu prijazna šola.

Lanski Festival osnovnih šol je 
obiskalo več kot 800 učencev iz šol 
na območju občin Slovenj Gradec 
in Mislinja. Poleg šolarjev organi-
zatorji vljudno vabijo tudi zunanje 
obiskovalce, ki jih zanima ustvar-
jalnost mladih. »Zelo smo ponosni, 
da festival letos poteka že drugič 
in da je program izredno bogat in 
raznolik. Še posebej pa smo pono-
sni, da imamo na šolah učence z 
najrazličnejšimi talenti, ki se tudi 
z veseljem predstavijo. Vabljeni vsi, 
saj se bo vsak našel in užival v igrah 
in vseh ostalih točkah,« pravi Lidija 
Konečnik Mravljak. (MN)

Festival osnovnih šol
Učenci predstavljajo raznolike talente



Po dogovoru z Davorinom Horvatom je geslo križanke 
SLOVENJEGRAŠKO POLETJE.

Vstavite temu primerno sliko.

KRIŽANKO 
SESTAVIL 

FRANC 
NOVAK

GLAVNO 
MESTO 

SENEGALA

STROKOV-
NJAK 

ZA VINA

BANKOVEC 
ZA TISOČ 

ENOT

IME 
SLIKARJA 
JUSTINA

PREBIVALCI 
KRAJA

PRI 
KOČEVJU

POZITIVNA 
ELEKTRODA

SLOVENSKI 
PISATELJ 

FRAN
(1850 – 1926)

SUROVINA 
ZA BARVE

NOVA 
DRŽAVA V 
JV EVROPI

VZDEVEK 
GLASBE-

NIKA 
KERSNIKA

OSKAR 
DANON

POSMEHLJIV 
ČLOVEKDEL NJIVE

IME SRBSKEGA PISATELJA, 
REŽISERJA IN SCENARISTA 

JOVANOVIĆA

VEČ SPOROČIL

NEKDANJI 
ŠVEDSKI 
SMČAR 

(1917 – 2012)

MESTO V 
MINNESOTI

KEMIČNA 
SPOJINA, KI 
JE PODOBNA 
KAKI DRUGI 

SPOJINI

REKA V 
FRANCIJI

OBERDEL 
TENIŠKE 

IGRE

ZDRAVNIK 
ZA BOLEZNI 

NOSU

PLANINSKI 
DOM 

MAJHEN 
COF

PREBI-
VALEC 

DRŽAVE NA 
JUGU 

EVROPE

NAVJE 
(KRAJŠE)

IME KOŠAR-
KARICE 
LELAS

NRAVNO 
MOČAN 
ČLOVEK

TV NOVI-
NAR JOŽE

OBLIKA 
IMENA 

MARIJANA

VELIKA PTICA UJEDA,
MIŠAR ASKET V 

INDIJI

S SEKIRO NAREDITI 
ZNAMENJE V LES BOLEZEN 

NA OČEH

VALENTIN 
AREH

DEL TRANS-
MISIJE SLOVENSKI SLIKAR, 

OBLIKOVALEC IN 
GLASBENIK OTO

HRVAŠKI 
NOVINAR IN 
PUBLICIST 

KERŠOVANI
AVTOMOB. 
OZNAKA ZA 

CELJE

MIŠIČAST 
ORGAN, KI 
POGANJA 

KRI PO 
ŽILAH

PREB. ZAH. 
EVROPSKE 

DRŽAVE

GR. ČRKA

POTEPIN, 
SLEPARIVAN 

MINATTI

OTOŽNE 
LIRSKO-
EPSKE
PESEMI

VRHUNSKA FORMA V 
ŠPORTU

SLOVENSKI HOKEJSKI 
STROKOVNJAK ŠTEFAN

KAREL 
SMOLE

ZDRAV. 
RASTLINA STAROSLOV. 

KRALJ 
PRITOK 

DONAVE V
NEMČIJI

INTEGRIRA-
NO VEZJE

ANGLEŠKI 
NAZIV ZA

AZIJO

OKRASNI 
TRAK ČEZ 

ČELO

PRVI ZLOG V 
ČOKOLADI

ORGANSKA 
SNOV 

NETOPNA V 
VODI 

ITALIJANSKI 
KRAJ, ZNAN 

PO AVTO. 
DIRKAH

AVSTRIJSI 
DIPLOMAT 
SLOV. NA-
RODNOSTI 
VALENTIN

SLOVENSKI PEVEC, ČLAN 
SLOVENSKEGA OKTETA,

ČARE

REŠITVE: DETELA, ANILIN, KOSOVO, ALO, OD, SPOROČILA, ANALOG, GARD, RINOLOG, KOČA, SLOVENEC, NAV, 
ASKET, MOŽINA, KANJA, FAKIR, VA, JERMEN, SRCE, IRKA, RO, ELEGIJE, FIT, KS, RMAN, SAMO, ASIA, NAČELEK, 
TOLŠČA, IMOLA, INZKO, PETER;  

Parado učenja, ki je v sredo, 15. maja, na »polulano« 
Zofko in torej v dežju, potekala v Slovenj Grad-

cu, smo zaznamovali s sloganom »Mar mi je«. Festivalski del 
parade – Sejem vrednot je potekal v MKC Slovenj Gradec. Na 
stojnicah se je predstavilo preko 30 partnerskih organizacij s 
spremljajočimi delavnicami in drugimi aktivnostmi. Glasbeni 
gostje, ki »jim je mar«, so bili: Jadranka Juras in duo Okustični 
ter raper Zlatan Čordić - Zlatko. Na popoldanski okrogli mizi 
sta sodelovali Vlasta Nussdorfer in Urša Zgojznik. (UN)
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Parada učenja

(foto Nika Hölcl Praper)

Fotoreportaža

Ime/priimek: ...................................................................................................................................... Naslov: ..........................................................................................................................................................................................
Pravilno rešeno križanko pošljite do 15. junija 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 majske križanke časopisa SGlasnik: 1. nagrada: vstopnice za tri kino predstave v kinu Slovenj Gradec, Ana Rošer, Vrunčeva ulica 4, 2380 Slovenj 
Gradec; 2. nagrada: vstopnici za dve kino predstavi v kinu Slovenj Gradec, Vasja Zbičajnik, Stari trg 272 a, 2380 Slovenj Gradec; 3. nagrada: vstopnica 
za eno kino predstavo v kinu Slovenj Gradec, Jelka Breznik, Podgorje 73, 2381 Podgorje pri Slovenj Gradcu.
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.


