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V

nekdanjih prostorih policijske postaje na Francetovi v Slovenj Gradcu je občina zaenkrat prenovila dve nadstropji, v katerih so uredili nov dom za
brezdomne ljudi. Na voljo so sobe s sedmimi posteljami, urejena kuhinja, sanitarije in skupni prostor
za druženje, v načrtu pa je še ureditev mansarde in
zunanjega dela stavbe. V zgradbo so umestili tudi
razdelilnico hrane, ki je do zdaj delovala v prostorih
nekdanje komunale. Na lokaciji prejšnjega zavetišča
za brezdomce nastaja nov šolski center. (MN)

priloga I–IV
Aktualno
Zaključek
Evropskega
tedna mobilnosti
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Občinska uprava
Novi prostori
5
za brezdomce
Gospodarstvo
Kmetija Čavk
v Spodnjem
Razborju

Vrunčeva odličja
S

podelitvijo Vrunčevih odličij in v počastitev 5. oktobra, svetovnega dneva učiteljev, se mestna občina že tradicionalno oddolži najprizadevnejšim delavcem na področju vzgoje in izobraževanja. Vrunčevo nagrado za leto 2017 je prejela Zvonka Murko, ravnateljica Prve
osnovne šole Slovenj Gradec.
Vrunčeve plakete za leto 2017 pa so prejele: Edita Hajnže – vzgojiteljica v Vzgojno-varstvenem zavodu Slovenj Gradec, Katja Jenko, učiteljica na
Drugi osnovni šoli Slovenj Gradec, in Nevenka Kozelj, učiteljica na Osnovni šoli Šmartno. (MN)
(foto Primafoto)

str. 2–3
Prav kakor je Stari testament taka knjiga, v kateri so zapisane Božja
postava in zapovedi, in poleg tega zgodovina teh, ki so se je držali, in teh,
ki se je niso držali, tako je Novi testament taka knjiga, v kateri je zapisan
evangelij in so zapisane Božje obljube in poleg tega zgodovina teh, ki so
verovali, in teh, ki niso verovali. Tako je gotovo, da je en sam evangelij,
prav kakor je le ena sama knjiga Novega testamenta in le ena vera
in le en Bog, ki obljube daje.
Zakaj evangelij je grška beseda in pomeni v našem jeziku dobra novica,
dobra pripoved, dober glas, o katerem se pôje in govori, da se ljudje veselé.
Tako je Božji evangelij in Novi testament dober glas in pripoved, ki se
je razglasila po vsem svetu po svetih apostolih o pravem Davidu, ki se je
bojeval z grehom, smrtjo in hudičem in jih premagal in s tem vse te, ki so
bili ujeti v grehih, mučeni od smrti, od hudiča obvladovani ali siljeni, brez
njihovega zasluženja odrešil, jih storil pravične, žive in zveličane in jih
tako spravil in jih spet privedel k Bogu domov, o čemer pojejo, za kar
Boga hvalijo in časté in česar se vekomaj veselijo, ako le to trdno
verujejo in stanovitni v veri ostanejo.
Vidimo tudi, da Kristus ne sili, temveč prijazno vabi in pravi: Blagor
ubogim etc. In tudi apostoli govoré s takimi besedami: Opominjam,
prosim etc., da se tako vidi, da evangelij ni postava, temveč (če o njem
prav govorimo) pridiga o Kristusovih dobrotah, ki se nam izkazujejo in
dajejo v last, ko vanj verujemo. To pomeni tudi Kristus, ker ob odhodu ni
dal nobene druge zapovedi kakor ljubezen, po kateri bi se imelo spoznati,
kateri bi bili njegovi učenci in prav verujoči. Zakaj kjer se ljubezen in
dobra dela ne pusté videti, tu ni prave vere, tu se evangelij še ni prav prijel
in Kristus ni prav spoznan. Tako imaš na to dobro paziti, da boš znal
brati knjige Novega testamenta na to vižo.
Jurij Dalmatin
(Odlomki iz Predgovora v Novi testament)
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Zvonka Murko, ravnateljica Prve osnovne šole Slovenj Gradec

Vrunčeva nagrajenka za leto 2017

Zvonka Murko

S

podelitvijo Vrunčevih
odličij in v počastitev 5.
oktobra, svetovnega dneva učiteljev,
se v Mestni občini Slovenj Gradec že
tradicionalno oddolžijo najprizadevnejšim delavcem na področju vzgoje
in izobraževanja v lokalni skupnosti.
Letošnja nagrajenka Zvonka Murko
je kot učiteljica in ravnateljica izjemno aktivna pedagoška delavka, ob
tem pa ostaja človek z veliko začetnico, saj je izjemno srčna in pripravljena
prisluhniti v vsakem trenutku. S svojim delom dokazuje, da je šolo mogoče izjemno dobro voditi z delom, ki
vključuje veliko pozitivne energije,
skrbi za sočloveka, odprtosti in konstruktivnih medsebojnih pogovorov,
strpno reševanje težav in usklajevanje
različnih mnenj, med drugim utemeljujejo predlagatelji nagrade.
Gospa Murko, preden ste leta 2008
postali ravnateljica Prve osnovne
šole Slovenj Gradec, ste vrsto leto
poučevali kot predmetna učiteljica
matematike in fizike ter računalništva. Katere poklicne izzive v svoji
učiteljski karieri bi ob tej priložnosti
izpostavili?
Petnajst let sem imela priložnost poučevati matematiko, kot učiteljica
fizike pa sem učila le kratek čas na
zdravstveni šoli. Dopolnilno izobraževanje za učiteljico računalništva
sem opravila v zgodnjih 80. letih, ko
so se pričeli uveljavljati hišni računalniki, kot sta Spectrum in Commodor
64. Programiranje predstavitev za
učno delo mi je bilo pisano na kožo,
saj mi je ob tem, da nastaja nekaj novega, uporabnega za učence, predstavljalo izziv. Kasneje sem trinajst let
kot pomočnica ravnateljice odhajala
v razred le nekaj ur na teden.
Ko vstopiš v razred kot mlad učitelj, imaš veliko znanja, nimaš pa
izkušenj. Tako se ti ob delu tudi kaj
hitro zgodi, da zahtevaš tisto, kar
piše v knjigah in kar se ti zdi, da bi
morali znati, premalo pozornosti pa
nameniš posamezniku, njegovemu
dejanskemu napredku in zmožnostim. Kar sem se naučila v teh letih, je
predvsem to, da je najpomembnejše,
da učitelj pozorno spremlja napredek
učenca, mu prisluhne, sledi ter ga
vzpodbuja in usmerja pri delu.
Veliko sem delala tudi z učenci pri
dodatnem pouku in se vedno skupaj
z njimi veselila njihovih uspehov. Prepričanje, da moji učenci zmorejo največ, in posledično delo z njimi, iskanje
tekmovalnih nalog, tistih s tremi zvezdicami, in seveda pripravljenost učencev za delo, je bilo vsako leto nagrajeno z najvišjimi Vegovimi priznanji in

tekmovanjem na meddržavni ravni.
Še danes sem ponosna na njihove dosežke. Pravzaprav sem ponosna na vse
učence, ki sem jih učila, saj so v svoje
delo vlagali veliko truda in vsako priznanje, oceno so si pridobili z delom.
Bili ste začetnica v uvajanju notranje
fleksibilne diferenciacije pri pouku
matematika. Kaj to pomeni in kako
se vključuje v pouk?
Vsak otrok, učenec je svet zase, s svojimi posebnostmi in to je treba spoštovati. Prepričanje, da je temu res
tako, me je vodilo k raziskovanju in
razvijanju notranje diferenciacije pri
pouku. Še danes se spominjam, kako
so me starši čudno gledali, ko sem
jim razlagala, kako bomo v razredu
delali po nivojih, v učnih skupinah,
med katerimi bo mogoče prehajati,
in kako si bodo učenci, preden bodo
zapustili razred, dali samooceno, ki
je danes v strokovni javnosti že veliko bolje opredeljena in jo imenujemo
formativno spremljanje pouka.
Notranja učna diferenciacija mi je
bila res izziv in še danes sem prepričana, da je to najbolj pravična oblika
pouka, ki doseže najžlahtnejšo obliko z individualizacijo, kar pomeni,
da vsak otrok napreduje po svojih
lastnih sposobnostih in zmožnostih.
Učitelj pa je njegov pobudnik, spodbujevalec in učenec svojih učencev …
Ta oblika pouka se je spontano
pričela pojavljati v naših osnovnih
šolah v poznih 80. letih. Togost takratne osnovne šole je učitelje prisilila, da smo sami pričeli raziskovati
različne oblike pouka. Dr. Franc
Strmčnik je prepoznal potrebo takratnega časa in se povezal z učitelji,
zanesenjaki, ter bil pobudnik, da se je
notranja diferenciacija kasneje tudi
zakonsko opredelila.
Notranja diferenciacija v svoji najžlahtnejši obliki pomeni to, da vsak
učenec dobi sebi prilagojeno učno
gradivo, naloge …, kar pa je še vedno,
v razmerah, ko imamo v razredih po
27, 28 učencev, zelo naporno.
Sodelavci vam priznavajo izjemno
srčnost pri delu, spodbujanje učiteljev in skrb za vsakega učenca. Katere so najpomembnejše naloge ravnatelja oziroma katere so vaše temeljne
usmeritve pri vodenju šole?
To, da se zavzemam za vsakega otroka posebej, izhaja iz mojega osnovnega nazora in prepričanja. Pravičnost
se kaže skozi mnoge perspektive in
je povezana z idejo dobrega, nikoli je
ne moremo doseči, lahko pa se ji približamo. Na pojem pravičnosti lahko
gledamo skozi posameznika, subjekt,

skupine, države ali globalno. Mnogi
gledajo na ta pojem predvsem skozi
perspektivo skupnosti, družbe, kar si
lahko razlagamo, da je pravično to,
kar je za vse enako. Vendar so zame
posameznik in njegove pravice na prvem mestu. Popolnoma jasno mi je, da
pravica posameznika ne sme posegati
v pravice drugega … pomembno pa je
tudi, kaj je dobro za posameznika …
Predvsem je to velik izziv na področju
učno-vzgojnega dela in eno od najtežjih vprašanj, s katerimi se srečujemo v
zbornici. To je tudi velik izziv za starše,
kajti oni vidijo predvsem svojega otroka, ki ga neskončno ljubijo, mu želijo
vse dobro in vse najlepše, pa jih morda
kdaj ta starševska ljubezen »zanese«,
da so premalo ali celo preveč kritični
do ravnanj svojega otroka ali drugih.
Kot ravnatelj imaš seveda svojo
vizijo, svoje poglede in prepričanja.
Nikakor pa ne moreš tega uveljavljati
brez ali mimo pedagoških delavcev,
na katerih še vedno šola stoji ali pade.
Tako smo skupaj v kolektivu oblikovali našo vizijo in na tej osnovi naredili razvojni načrt, ki ga skozi leta
uresničujemo. Vizija temelji na Unesco stebrih, ki nas vedno znova opominjajo, da učimo in se učimo, da bi
vedeli, da bi znali delati, da bi znali
živeti skupaj in se učimo biti. To nam
zelo dobro uspeva. Kolektiv, ki veliko razmišlja, se izobražuje, sodeluje
z iskrenimi in odgovornimi odnosi
ter z veliko mero čuječnosti vsakega
posameznika, je predpogoj dobrega
dela z učenci. Tega se zavedam in zelo
ponosna sem na moje učitelje in vse
delavce šole. Da dihamo skupaj in si
prizadevamo za dobro, ne moreš zaigrati, ponarediti … to se enostavno
začuti in občuti, ko stopiš v našo šolo.
Sama sem velik vizionar in kdaj vse
moje ideje niso sprejemljive v času in
prostoru, v katerem živimo. Poslušam
sodelavce in se kdaj tudi umaknem s
kakšno svojo idejo, ki še ni dozorela
ali čas ni primeren za njeno uresničitev. Moji sodelavci so tudi moji učitelji
in spoštujem njihove pomisleke in, če
je le mogoče, pomagam pri uresničevanju njihovih predlogov.
Osnovne šole se vključujejo v različne projekte. Po kakšnem merilu jih
izbirate na vaši šoli, kateri so najpomembnejši?
Projekti so bili v preteklosti pogosto
razumljeni kot dodatno delo učitelja,
nekaj, kar ni povezano z njegovim
načrtovanim učno-vzgojnim delom v
razredu. Pomembno je, da smo prepoznali projekte kot gonilo razvoja,
sprememb, tesno povezanih z delom
v razredu, in da je to le priložnost, da
uresničujemo naše poslanstvo skozi
oblike, ki nam jih samo klasični pouk

in predmetnik vedno ne omogočata.
Uveljavljanje drugačnih pristopov,
oblik dela, začetki uvajanja medpredmetnih povezav, skupna načrtovanja … so postali vsakdan in izziv
pri našem delu. In če smo se včasih
branili kakšnega projektnega dne, se
ga sedaj veselimo, ker vidimo v njem
možnosti ustvarjalnega dela učiteljev
in učencev ter pridobivanja znanj, ki
so še kako potrebna in koristna.
Vključeni smo v veliko projektov.
Omenila bi le nov projekt OBJEM
(Ozaveščanje, Branje, Jezik, Evalvacija, Modeli), ki bo trajal do leta 2022.
V sklopu tega bomo izvajali aktivnosti za razvoj in spodbujanje bralne
pismenosti.
Kot »kulturna šola« bomo tudi v
prihodnje skrbeli za kulturne prireditve na šoli in izven ter tako našim
učencem omogočili sooblikovanje in
doživljanje lepih kulturnih doživetij.
Pri svojem delu nikakor ne pozabljamo na pomemben vidik otrokovega razvoja, ki se nanaša na njegov
psihosocialni in moralni razvoj, ki
posamezniku daje pečat človečnosti,
toplih medsebojnih odnosov, spoštovanja in odgovornega vedenja. Sočutje
in pripravljenost pomagati ljudem v
stiski je pomembna človekova vrlina,
ki jo skupaj s starši in donatorji kažemo skozi delo Šolskega sklada in vsakoletno organizacijo Šolskega bazarja.
Pri vzgojnem delu se nadaljuje
izziv vključevanja pozitivne discipline in mediacije, kar sistematično
nadgrajujemo z 8 krogi odličnosti.
Pri tem pa se zavedamo, da je najpomembnejša pedagoška toplina učitelja, ki spoštuje in vstopa v razred z
naklonjenostjo do vsakega otroka.
Pred kakšnimi izzivi je Prva osnovna šola dandanes? Gotovo so glavne
usmeritve šole v sodobnem času precej drugačne kot v preteklosti.
Način dela v šoli, ki je primeren za
današnji čas, bo zagotovo drugačen
čez deset let. Šola nikoli ne bi smela
ostati za časom, temveč bi s svojim
delom morala »predhajati«, saj učimo za prihodnost. Ni zagotovil, kakšna bo naša prihodnost, zagotovo
pa moramo delati v smislu razvijanja
človečnosti in vrednot znanja, kar bo
služilo napredku, in za dobro vsakega posameznika in družbe.
Konec meseca ste na šoli obeležili pomemben jubilej, 50-letnico delovanja šole na Štibuhu …
Jeseni 1967 so učenci prvič prestopili
prag takrat novozgrajene šole na Štibuhu. Imenovala se je po narodnem
heroju NOB Franju Vrunču.
Razvoj narekuje svoje potrebe in
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letos stavba doživlja že četrto večjo
prenovo, če te štejemo skozi njeno
zgodovino. Z letošnjim prizidkom
bomo zadostili današnjim potrebam
večje kuhinje in jedilnice. Danes sam
prostor kaže tudi na to, da so vsi, ki
so vodili šolo pred mano, skupaj z
občinsko upravo skrbno vzdrževali
prostor in ga uspešno posodabljali.
Od leta 1992 se šola na Štibuhu
imenuje Prva osnovna šola. Poslanstvo šole, v vseh časih isto, je delati z
otroki, jih učiti in pripravljati na življenje, v dobro njih samih ter celotne
družbe. Prehojeno pot smo s spoštovanjem sprejeli kot doto preteklosti
in se pogumno zazrli v prihodnost.
Obletnice, predvsem tiste okrogle,
so vedno priložnosti za obujanje spominov, še posebej tistih, na katere smo
ponosni, in tudi tistih, ki se jih z veseljem spominjamo, se ob njih nasmejimo ali pa izrečemo kakšno pikro. 50 let
je obdobje, ki ima svojo zgodbo in tudi
zgodovino. Je čas za praznovanje in ponos, da smo ohranili zavest o znanju,
radoživost, vedoželjnost, srčnost, čuječnost ter zavedanje, da le v koraku s
časom lahko (po)ostanemo sami sprememba, ki si jo želimo v svetu.
Maja Nabernik
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Dobitnice Vrunčevih plaket

Edita Hajnže

Edita Hajnže v svoji skupini v vrtcu

»K

o sem prejela priznanje, sem se
zamislila in pomislila, da to ni
samo moje priznanje – predvsem je to
priznanje vseh otrok, ki so kadarkoli
hodili k meni v vrtec, ker brez njih ne
bi mogla izvesti projektov, brez njih ne
bi mogla biti soavtor dveh knjig. Predvsem pa so ti projekti nastajali v prvi
starostni skupini, kjer so otroci stari
od 1 do 3 let, kar pomeni, da majhni
otroci naredijo zelo velike korake,« je
povedala ena od treh letošnjih dobitnic Vrunčeve plakete za uspešno in
zgledno delo na področju predšolske
vzgoje Edita Hajnže. Njene sodelavke
vedo povedati, da ni samo izjemna
vzgojiteljica, ampak čudovit človek s
polno dobrote in pozitivne energije,
vedno nasmejana in prisrčna.
V njenem poklicu je treba delati z
občutkom, sama pravi, da začutiš in

veš, kako reagirati v določenem trenutku, kaj dati otroku. Otroci so odkriti in pokažejo, kaj je prav in kaj ni.
Vračajo vzgojitelju, da se tudi sam kot
človek plemeniti, saj mu dajejo energijo, smeh, povrnejo ga v otroštvo, sploh
pa osrečujejo, ko jih vidiš, kako so
srečni ob drobnih malenkostih.
»Srečo imam, da delam to, kar rada
delam,« je povedala in nadaljevala:
»Vzgojiteljice moramo biti ustvarjalne, domiselne, predvsem pa čutne, ker
za nas je vsak dan izziv. Lahko se zelo
pripraviš na kakšno dejavnost, vendar
če otroci ne začutijo pristnosti in zanimanja, potem dejavnosti ne moreš
speljati ali pa te speljejo popolnoma v
drugo smer in tukaj se pokaže fleksibilnost vzgojiteljice.«
Edita Hajnže veliko razumevanja
in posluha izkazuje tudi za otroke s

Katja Jenko
K

atja Jenko je profesorica razrednega pouka na Drugi osnovni
šoli Slovenj Gradec. Že od samih začetkov proučuje IKT (Informacijsko-komunikacijska tehnologija) in jo
vpleta v pouk, izvaja tudi seminarje
IKT za učitelje različnih šol Slovenije. Z uvajanjem devetletke je začela
sprejemati v razred učence s posebnimi potrebami in delala na tem, da bi
znala pouk prilagoditi tudi njim.

Katja Jenko
(foto Primafoto)

Na šoli je nato v uvedla 1. razredu začetno opismenjevanje s pomočjo fonomimične metode – glaskovanje (ugotovila
je, da s pomočjo nekaterih specialnih
metod lažje in z večjim učinkom pomaga tudi ostalim otrokom v generaciji).
Uvedla je vskodnevno jutranje
branje, tako učenci vsako jutro glasno berejo drug drugemu, njeni
učenci so brali tudi mlajšim otrokom
v nekaterih vrtcih.

posebnimi potrebami. Za delo z njimi
je opravila izobraževanje, že dolga leta
pa prostovoljno deluje v Zvezi društev
za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju Slovenije – Sožitje.
Vodi vrtec Leseni škrat v Šmartnu
pri Slovenj Gradcu. Najprej je gradila odnose med samimi delavci, da
so začutili povezanost, kakor pa je
povezanost med strokovnimi delavci, postanejo povezani tudi otroci. Z
vključitvijo v številne projekte prispeva h kakovostnemu in bogatejšemu delu vseh zaposlenih.
Že sama lesena stavba vrtca povleče v to, da vzgojitelj v svoje delo
vnaša veliko več naravnega materiala
in hkrati več dejavnosti prenese na
prosto. Hajnžetova v otrocih zna in
zmore vzbuditi domišljijo in ustvarjalnost in z njeno prizadevnostjo so
številni osvojili priznanja in nagrade
za ustvarjanje na likovnem področju.
Sodelovala je v več projektih, kot
avtorica ali soavtorica je napisala nekaj strokovnih prispevkov. Projektno
nalogo Zelišča male čarovnice, katere
avtorica je, so predstavili tudi na nacionalni TV.
S svojim strokovnim delom, profesionalnostjo in bogatimi izkušnjami je odličen vzgled in vzornica za
marsikaterega zaposlenega. Tudi zato
so ji bile v šolskem letu 2015/16 zaupane naloge vodje strokovnega aktiva. In zakaj sploh je izbrala ta poklic?
»Vzgojiteljica sem postala že, ko sem
bila stara pet let. Prvi dan, ko sem
stopila v vrtec, me je pritegnil vonj
bele kave in sem rekla: to je to. Še
danes me spremlja ta vonj. Tudi me
vzgojiteljice v vrtcu v Šmartnu dajemo velik poudarek na vse čute: sluh,
vonj, okus, tipanje, vizualno zaznavanje, saj to je bistvo. Lahko rečem,
da sem po poklicu vzgojiteljica že
krepkih 45 let. Ne bi ga zamenjala,
po 32 letih še zmeraj grem z veseljem
v službo in komaj čakam, da pridem
v svojo enoto, da pozdravim svoje
malčke, pa kolegice, ker se mi zdi, da
se pri nas smeh začne že ob 6. uri zjutraj,« še pripoveduje.
Že nekaj dni starše in otroke ob
prihodu v vrtec Leseni škrat zjutraj
pozdravlja novost, nežna glasba, ki
prežema celo stavbo. Vzgojiteljice so
se dogovorile, da v obeh etažah otroci
ob prihodu v vrtec in ob zajtrku slišijo zvok narave. (AP)
Na šoli je izvedla tudi inovacijski
projekt Sem tujec – počutim se kul,
s pomočjo katerega je uvajala nove
metode pri delu z učenci priseljenci.
S tem je prispevala h kakovostnemu
kulturnemu življenju na šoli, s čimer
je pripomogla, da je šola pridobila naziv »kulturna šola« za obdobje
2012–2015.
Sodelovala je in se izobraževala v različnih projektih ter nekatere
prenašala oz. o njih poučevala tudi
učiteljske kolege. V času svojega pedagoškega dela je bila in je aktivna
tudi kot avtorica številnih člankov v
strokovnih revijah.
Zadnje obdobje se s svojimi referati udeležuje mednarodnih konferenc,
na katerih predstavlja svoje delo na
področju IKT in drugo. V svoj pouk
vključuje tudi elemente montessori
pedagogike, poleg tega vključuje v
pouk elemente Fit4kid pedagogike in
tako poskrbi za aktivne oblike pouka
(fit hitra stimulacija).
Od leta 2015 sodeluje z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in
šport kot članica Sveta praktikov, kjer
aktivno sodeluje pri oblikovanju novega Zakona o osnovni šoli. Je tudi aktivna članica nekaterih društev v kraju.
Ob prejemu Vrunčeve plakete je
Katja Jenko povedala, da se počuti
počaščeno: »Ker to pomeni, da so ljudje okrog mene opazili moje dosedanje delo. Po drugi strani pa mi pomeni breme, ker bi morda kdo od staršev
od mene pričakoval preveč v smislu,
da je to moje delo nekaj posebnega ali
boljšega, za kar pa jaz pravim, da ni,
saj je le delo, ki ga delam s srcem in se
ne počutim, da bi bilo kaj več kot delo
mojih kolegic in kolegov.« (AP)
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Nevenka Kozelj

Nevenka Kozelj

N

evenka Kozelj posveča svoje vsestransko pedagoško delovanje
širjenju veselja do glasbe. Je učiteljica
glasbene umetnosti na Osnovni šoli
Šmartno pri Slovenj Gradcu, kjer vodi
tudi otroški in mladinski pevski zbor.
Naprej v njenem delu jo žene ljubezen. »Glasbo nosim v sebi in jo
na neki način znam dati otrokom.
Moje vodilo je, da mora otrok glasbo najprej začutiti. Brati zna vsak,
peti za dušo pa zna le tisti, ki v to da
tudi sebe, saj v vsako delo moraš dati
tudi nekaj svojega. Otroke imam zelo
rada in so mi nenehen vir navdiha. In
tudi kolektivu, v katerem delam, se
moram zahvaliti, stojijo mi ob strani,
ustvarjalni so, polni idej, v takem kolektivu je lepo delati,« je povedala ob
prejetju plakete.
Narava dela je pač takšna, da če
učitelj želi naučiti neko pesem, jo
mora najprej zavrteti ali zapeti, a
Neva Kozelj snov podaja tako, da
otroci delajo veliko sami, brskajo za
informacijami in sami pripovedujejo
o slišani glasbi: kako jo čutijo, kaj jim
je všeč in kaj ne. »Moti pa me, da se
glasba ocenjuje. Menim, da je glasba predmet, ki ga ne moreš zmeriti z
nobeno oceno. Da je danost. In če v
otroku vzbudiš ljubezen do glasbe, si
mu dal največ in za to ne potrebuješ
ocene,« pripomni.
Poleg glasbene umetnosti je na
šmarški osnovni šoli poučevala tudi
likovno in predmet etika in družba.
Med drugim je bila v letu 2009
nosilka javne prireditve Pozdrav
pomladi. V sodelovanju z Adijem
Smolarjem je pripravila projekt, v
katerem so pevci otroškega in mla-

dinskega pevskega zbora skupaj s
tem znanim Šmarčanom zapeli vse
pesmi z njegovega albuma Jaz ne
grem v šolo ter jim dodali tudi koreografijo. Hkrati s tem projektom je
nastala tudi himna OŠ Šmartno, ki jo
je na pobudo Neve Kozelj napisal Adi
Smolar. Vsa leta je z obema zboroma
sodelovala na šolskih prireditvah, na
prireditvah v kraju, mestni občini in
tudi v regiji na revijah.
Skozi vsa leta poučevanja je z učenci negovala slovenski jezik, razvijala
narodno zavest in vzbujala ljubezen
do maternega jezika, muziciranja in
glasbe nasploh. Bila je ena prvih, ki
je poučevala glasbilo onstran meje v
slovenskem jeziku in tako povezovala obe državi. V Avstriji je za poučevanje klavirja v glasbeni šoli prejela
posebno priznanje avstrijske vlade
in zahvalo za 35-letno pedagoško
delo s koroško slovensko mladino na
glasbenem področju. V glasbeni šoli
v Celovcu je namreč poučevala klavir. Njen stric Lojze Lipovnik, ravnatelj in sam glasbenik, jo je že kot
gimnazijko zaposlil v glasbeni šoli v
Radljah ob Dravi, nato pa jo povabil
na avstrijsko Koroško. »V vseh teh
letih je bilo mnogo nastopov, mnogo povezovanj z manjšino v Italiji,
bila so tekmovanja, topla in prijetna
srečanja v Celovcu, Trstu, Sloveniji.
Moji učenci so tudi zaključili študij
na konservatoriju in sedaj delujejo
na slovenski glasbeni šoli, saj je pred
tremi leti prišla pod deželo avstrijsko
Koroško , zato mi kot učitelji tam ne
poučujemo več, lahko pa še poučujemo preko društva,« se ponosno spominja Nevenka Kozelj. (AP)

Pojasnilo o odpovedi
zaključne prireditve
praznovanja 750-letnice
Multimedijski spektakel Živel Slovenj Gradec! Vivat Windisgretz! je bil
organizacijski odbor prisiljen letos večkrat odpovedati. Vzroki za to so:
prireditev je tehnično in organizacijsko zelo zahtevna; termine je treba
uskladiti z okoli sto sodelujočimi, s profesionalnimi glasbeniki in igralci,
ki se jim v jeseni začno abonmaji in premiere, z drugimi nastopajočimi posamezniki, pevskimi zbori itd.; zapletena in draga tehnična oprema zahteva čas za postavitev in suho vreme vsaj dva dni; koncept zahteva odprt
prostor Trga svobode in Glavnega trga in izvedba v dvorani ni mogoča.
Za razumevanje se vam, spoštovani občani MO SG in drugi potencialni
obiskovalci, zahvaljujemo in vas vabimo na prireditev predvidoma maja
2018, s čimer bomo zaokrožili praznovanje okoli datuma podpisa listine.
Vljudno vabljeni.

Organizacijski odbor in
Mestna občina Slovenj Gradec

AK TUALNO
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Trajnostna mobilnost

Slovenj Gradec gostil
zaključek projekta ETM 2017

Da bi zagotovili uspešno nadaljevanje projekta ETM, ki cilja na lokalno
implementacijo evropskih smernic na
področju trajnostne mobilnosti, tudi v
prihodnjem letu, so člani medresorske
delovne skupine lokalnim akterjem
predstavili tudi projektne smernice za
ETM 2018.
Uradni del dogodka so sodelujoči lokalni koordinatorji zaključili
z deljenjem izkušenj ter pregledom
dobrih (in manj dobrih) praks pri dosedanjih izvedbah projekta, ki bi jih
veljalo upoštevati v prihodnje. Najaktivnejši občini sta ob samem koncu
iz rok Aljoše Krivca, slovenjgraškega
koordinatorja ETM in glavnega organizatorja zaključnega dogodka, ter
Polone Demšar Mitrovič prejeli tudi
priznanji za uspešno izvedene aktivnosti v letošnjem projektu.
Zaključek srečanja je predstavljal

terenski ogled praktičnih rešitev na
področju trajnostne mobilnosti v MO
Slovenj Gradec. Nanj so se udeleženci odpeljali s predelanim avtobusom
na 100-odstotno električen pogon,
ki je plod znanja in razvoja slovenjgraškega podjetja Pro EVB, d. o. o.,
s čimer so želeli organizatorji podčrtati sporočilo zaključnega dogodka in
projekta ETM kot celote: trajnostna
mobilnost ni (zgolj) teorija, temveč
(predvsem) praksa. Praksa, ki se začne v lokalnem okolju.
Aljaž Kitak

Terenski ogled dosežkov MO Slovenj Gradec na področju trajnostne mobilnosti (Šmartno), udeleženci so se nanj odpeljali s predelanim električnim avtobusom lokalnega podjetja Pro EVB, d. o. o. (foto Tomo Jeseničnik)

V

Slovenj Gradcu, lanskoletni najaktivnejši
občini slovenskega dela projekta
Evropski teden mobilnosti (ETM), je
19. oktobra potekal sestanek lokalnih in regionalnih koordinatorjev
projekta ter predstavnikov medresorske vladne delovne skupine ETM.

Zaključni dogodek letošnje izvedbe
sicer vseevropskega projekta je spremljala tudi razglasitev in podelitev
priznanj najaktivnejšim slovenskim
partnerjem ETM v tekočem letu. V
kategoriji mestnih občin je štafetno
palico od Slovenj Gradca, lanskoletnega zmagovalca, prevzela MO

Novo mesto, v konkurenci nemestnih
pa Občina Krško.
Na dogodku so se po uvodnih nagovorih župana Slovenj Gradca Andreja Časa in Polone Demšar Mitrovič, nacionalne koordinatorice ETM
in moderatorke srečanja, najprej
posvetili analizi letošnjih dosežkov.

Za najaktivnejšo mestno občino ETM 2017 je bilo razglašeno Novo mesto. Na fotografiji
(z leve): Aljoša Krivec, Polona Demšar Mitrovič ter novomeški lokalni koordinator projekta.
(foto Tomo Jeseničnik)

Gremo v mesto – zgodbe našega mesta

Perger 1757 – harmonija z naravo
P

ri Pergerjevih sodelujejo s čebelami. V svoji zelo stari obrti
ohranjajo tradicijo, hkrati pa vedno
znova presenetijo z novimi oblikami
in novo tehnologijo. Trudijo se obujati življenje v starem mestnem jedru
domačega Slovenj Gradca, ki ga imajo radi, saj poleg tega, da tam ohranjajo delavnico in prodajalno, načrtujejo širitev prostorov, v mestu pa
bodo ustvarili tudi zasebni muzej.
Kmalu po koncu druge svetovne
vojne se je lectar, svečar in medičar
Perger iz Hoč pri Mariboru, Hrabroslavov oče, dogovoril s svojo ženo, da
se bo družina preselila služit si kruh
v Slovenj Gradec, majhno mesto, ki
ni imelo dosti tovrstnih obrtnikov.
Kupili so hišo na Glavnem trgu 34 in
začeli novo srečo.
V dejavnost, ki je zaradi predanosti in vere v to, kar počnejo, v naslednjih letih samo napredovala, so se
vključili otroci, kasneje njihovi otroci in zdaj podjetje Perger 1757 uspešno pelje že deveta generacija, od leta
1757 dalje. Proizvajajo vse, kar je moč
narediti iz medu in satja, med njihove najpopularnejše izdelke vsekakor
štejemo medenjake, medene bonbone, svetovno znane energetske sveče
in različne mojstrovine iz lecta. Med
številnimi priznanji, ki so jih prejeli
za svoje širom sveta cenjene in priljubljene izključno ročno in z ljubeznijo
izdelane izdelke, visi na steni lično
opremljene prodajalne na Glavnem
trgu uokvirjena zlata vitica – najvišje
priznanje za domačo in umetnostno
obrt v Sloveniji.
Glava družinskega podjetja Perger
1757 je mojster Hrabroslav Perger, ki
se počasi izprega, saj se približuje zasluženi upokojitvi. Ponosen je na vse
svoje izdelke, narejene iz izključno
slovenskih naravnih ekoloških surovin, česar pa pri nas ni mogoče dobiti, pa prihaja iz ekoloških nasadov iz
različnih krajev sveta. Govori iz srca

(zgodbe), dela iz srca (izdelke), tudi
znak njihovega družinskega podjetja
je srce (stilizirano lectovo srce).
Slovenj Gradec je zaradi Hrabroslava Pergerja središče sveta, tistega
lectarskega, pa svečarskega in medičarskega, kakor je tudi srce središče,
kjer prebiva duša. Njegova že na zunaj privlačna hiša na Glavnem trgu
34 sicer ni iz lecta, je pa naredil že
meter in pol veliko maketo hiše Janka in Metke, ki se lahko poje in je zdaj
razstavljena v eni od veleblagovnic v
Nemčiji. Čeprav na Glavnem trgu 34
ne prebiva jaga baba, iz hiše vedno
omamno diši. Vse, kar je v delavnici
in prodajalni pred njo, je naravno ter
toplo in lepo po videzu.
Hrabroslavov sin Lucian pravi,
da je oče kot živa knjiga. Zanimive
so zgodbe, ki jih oče pove številnim
obiskovalcem svojega doma. Ko jih
bo vse do konca zapisal, jih bo izdal
v knjigi. Pretresljiva je ta iz njegovega
otroštva v Slovenj Gradcu: »Star sem
bil 4 leta. Moj starejši, devetletni brat
je v škatli za vžigalice zbiral muhe in
čebele in gledal, kako se tepejo. Meni
je bilo to nerodno, zato sem jih spustil. Medtem sta oče in mama, delala
sta na veži, na dvorišču, kuhala maso
za bonbone v t. i. svinjskem kotlu.
Masa ima več kot 350 stopinj Celzija, tako je vroča, da se glaževina topi,
če pride v stik z njo. Medtem ko me
je brat lovil, jaz padem v tisto gorečo
maso in 6 mesecev sem bil klinično
mrtev. Primarij Strnad, naš družinski prijatelj, je rekel moji mami: Ljuba, zahvali se svojemu možu Rudiju,
ker sta bili odločilni dve sekundi – v
tistem trenutku namreč, ko sem padel v maso, gre oče z golimi rokami
vanjo in me potegne ven. Seveda abnormalno kriči in teče v bolnišnico.
Po šestih mesecih, ko sem se prebudil
iz kome, me hodijo gledat skupine
ljudi, na glavi se mi je naredila ogromna glava iz cukra in iz kože. Bil sem
opečen z vseh strani, sreča, da sem

padel nazaj, ne naprej, ker potem bi
bil slep. Po štirih mesecih pa sam primarij stopi do mene, se mi malo smeji, reče Hrabrek, kako si, poboža po
tisti glavi, pumf, rukne, glava pade,
jaz v jok, čeprav me ni bolelo, samo
ustrašil sem se.«
Pred kratkim so pri Pergerjevih
razvili nov izdelek – medeno testo in
zanj dobili nagrado za najbolj inovativen izdelek 2017, ki jo podeljujeta
podjetje Mercator in časnik Finance – portal Agrobiznis. Nedavno so
s svojimi izdelki prišli tudi na trg
Saudske Arabije, medtem ko izdelke že nekaj let prodajajo v Dubaju,
kjer imajo svoje sveče tudi v najvišji

Družina Perger
(foto Tomo Jeseničnik)

stavbi na svetu Burj Khalifa. In zakaj (še zmeraj) vztrajajo na Glavnem
trgu v Slovenj Gradcu? Podjetje Perger 1757 je zdaj prišlo do te faze, da
se mora prestrukturirati in širiti, za
opravljanje njihove dejavnosti je postalo premalo prostora. Lažje bi jim
bilo kupiti nov prostor na obrobju, a
so se odločili, da ostanejo tam, kjer
so, ker ima hiša na Glavnem trgu
dušo, srce in zgodovino. »Na ta način lahko svojo zgodbo predstavimo
na pravi način. Proizvodnjo bi selili
za hišo na Glavnem trgu, pridružili

bi radi muzej. Mestna jedra potrebujejo takšne točke in na tak način
bomo tudi pripomogli k vračanju
ljudi v mestno jedro. Slovenj Gradec
je lepo mesto in ga imamo radi,« je
pojasnil Lucian Perger in dodal, da
delujejo na način iskanja stičišč, ki
bi pripomogla k dobrobiti vseh Slovenjgradčanov.
K njihovemu uspehu pripomorejo
lep in estetski izgled (dizajn), celostna
ponudba, opremljena z zgodbami,
kakovostna promocija. Vsepovsod
na reklamnih materialih se pojavlja njihova letnica 1757. In njihovo
kakovost ohranja to, kar so jih učili
predniki: delaj kvalitetno, s srcem in
dušo, pa ne misli na denar. Pergerjevi
s svojim delovanjem izredno prispevajo k privlačnosti mestnega jedra
Slovenj Gradca, kar opazijo tuji obiskovalci in tudi domačini.
Ajda Prislan
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Svetniki proti ukinitvi delovnega
mesta svetovalca župana

O

bčinski svetniki na zadnji seji
niso podprli predloga za spremembe odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave,
s katerim bi ukinili delovno mesto
svetovalca župana. To delovno mesto je vezano na zaupanje funkcionarja. Kot je svetnikom pojasnil
župan Andrej Čas, se njegov svetovalec ni strinjal s sporazumno
prekinitvijo delovnega razmerja,
zato je edina možnost, da se delovno razmerje prekine iz poslovnega
razloga, to je prenehanja potrebe za
to delovno mesto. Zakon namreč ne
omogoča odpovedi pogodbe zaradi
porušenega zaupanja.
Kot je znano, je zaupanje porušeno zaradi vpletenosti svetovalca Boštjana Temnikerja v nakup
občinskega zemljišča. Občinska
pravna služba zatrjuje, da je bil postopek izveden skladno z zakonodajo, svetniki pa so prodajo in ceno
zemljišča soglasno potrdili. Zadevo
je občina predala v presojo protikorupcijski komisiji. Projekte, v katerih je sodeloval svetovalec župana,
prav tako preverja nadzorni odbor,
ki je svetnikom predlagal, da z odločitvijo počakajo do izdaje končnega poročila. Svetniki so predlog
nadzornega odbora in tudi predlog
župana zavrnili. Župan je po seji
pojasnil, da bo poskušal doseči sporazum s svetovalcem.
Svetniki so na zadnji seji potrdili spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Katica. Spremembe
se nanašajo na oblikovne zahteve
predvidene gradnje novega bloka na
tem območju. Prav tako so zaradi
selitve zavetišča za brezdomce na
novo lokacijo potrdili spremembe
odloka o ustanovitvi javnega zavoda Spotur. Soglašali so s povišanjem
cene socialne oskrbe na domu, ki
velja od prvega septembra naprej.
Ekonomska cena 15,78 evra se zviša

Obnovljeni prostori nekdanje policijske postaje

Nov dom za brezdomce

naslovu centra za socialno delo,« je
ob otvoritvi novih prostorov ob svetovnem dnevu brezdomcev povedala
vodja zavetišča za brezdomne Mateja

Tajnšek. Potrebe po tovrstnih namestitvah se povečujejo, zaenkrat v zavetišču biva sedem ljudi. V pritličju
so uredili tudi prostor za javno delilnico hrane. Spotur in Lions klub Slovenj Gradec s hrano oskrbujeta okoli
80 uporabnikov, mesečno razdelijo
skoraj tono živil.
Občina je za obnovo prostorov
namenila približno 140 tisoč evrov.
Naslednje leto bodo obnovili zunanji del stavbe, uredili mansardo z
dodatnimi sobami, predviden je tudi
manjši apartma za družine v stiski.
V kletnih prostorih bodo v kratkem
uredili delavnico, je povedal slovenjgraški župan Andrej Čas. V zavetišču
za brezdomce bodo štirje redno zaposleni, po novem bo v zavetišču ves
čas prisoten en delavec. Delavci v zavetišču, ki spada pod okrilje javnega
zavoda Spotur, se bodo pridruževali
tudi delu prostovoljcev v javni delilnici hrane.
Maja Nabernik

komisije združenja Entente Florale
Europe, ki je leta 2015 ob podelitvi
zlatega priznanja mestni občini podala še priporočila za nadaljevanje urejanja mesta, med katerimi je bila tudi
izgradnja fontane v krožišču.
Fontana je zasnovana kot spirala.
Vodni del fontane je poravnan na eno-

tno višino, tako da se bo lahko voda
zvezno prelivala v vmesne kanale, v
katerih so razporejene šobe, cevi in
dekorativna osvetlitev. Kompenzacijski bazen se nahaja pod platojem fontane. Ob kompenzacijskem bazenu je
predvidena še strojnica z vso potrebno
opremo za delovanje fontane. (DS)

na 16, 61 evra na uro, za uporabnike
pa ostaja enaka, saj bo občina razliko pokrila iz proračuna.

Višje cene programov
v vrtcu
Svetniki so sprejeli predlog Akta
o sistematizaciji delovnih mest v
Vzgojno-varstvenem zavodu Slovenj Gradec. Prenova akta je nastala
zaradi dogovora o odpravi plačnih
nesorazmerij, ta pa vpliva tudi na
novo določitev cen programov v
vrtcu. V posameznih oddelkih se
cene zvišujejo med 7 in 8,7 odstotka, razen v razvojnem oddelku, kjer
ostajajo enake. Izračun novih cen
programov je posledica povišanja
stroškov plač na osnovi aneksa h
kolektivni pogodbi za javni sektor.
Investicijska dejavnost, ki jo ustanovitelj, torej občina, izvaja v vrtcih, je ločena postavka in ni povezana s povišanjem cen programov.
Prav tako so svetniki sprejeli
predlog Strategije ravnanja z nepremičnim premoženjem, v katerem so
upoštevane pripombe, ki so jih svetniki podali na osnutek strategije.
Občinski svet je izvolil štiri
elektorje za volitve predstavnikov
lokalnih skupnosti v državni svet:
Nikolaja R. Kolarja, Hinka Kašnika, Ksandija Javornika in Petra
Slemenika. Na predlog Komisije
za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja so za kandidata za volitve v državni svet določili Marjana
Klemenca.
Imenovali so predstavnika v Svet
zavoda Center za socialno delo Slovenj Gradec, to je Silva Duler, za
nadomestnega predstavnika v Svet
zavoda Šolski center Slovenj Gradec
pa so imenovali Darka Zavrla.
Maja Nabernik

Fontana v krožišču
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V

nekdanjih prostorih
policijske postaje na
Francetovi v Slovenj Gradcu je občina zaenkrat prenovila dve nadstropji, v katerih so uredili nov dom za
brezdomne ljudi. Na voljo so sobe s
sedmimi posteljami, urejena kuhinja, sanitarije in skupni prostor za
druženje, v načrtu pa je še ureditev
mansarde in zunanjega dela stavbe.
V zgradbo so umestili tudi razdelilnico hrane, ki je do zdaj delovala
v prostorih nekdanje komunale. Na
lokaciji prejšnjega zavetišča za brezdomce nastaja nov šolski center.
»Slabši gospodarski položaj v zadnjih letih je začel opozarjati na to,
da obstaja vedno več ljudi tudi pri
nas, ki so prejemniki denarne socialne pomoči in se soočajo z veliko socialno stisko. Z revščino je povezano
tudi zagotavljanje strehe nad glavo.
Ogromno je prikritega brezdomstva.
16 ljudi ima prijavljeno bivališče na

I

deja o izgradnji fontane na lokaciji
krožišča pred bivšo veleblagovnico
Nama je stara že desetletje. Da jo uresničimo v tem proračunskem letu, se
je občinski svet odločil zaradi trajnega
spomina na 750. obletnico podelitve
mestnih pravic mestu Slovenj Gradec
in zaradi mednarodne ocenjevalne

Projektanti: Aleš Rupreht s. p., Studio Uršič s. p.; Izvajalec Gradim gradbeništvo Merzdovnik d. o. o.
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Komunalne storitve

KOMUNALA

Po varni cesti v snažno mesto

Damjan Merzdovnik, vodja enote (foto Grega Andrejc)

U

rejanje in vzdrževanje
javnih površin in občinskih cest spada med obvezne lokalne gospodarske javne službe, katerih izvajalec je Komunala Slovenj
Gradec. Dejavnost obsega široko
paleto storitev, namenjenih ohranjanju ekološke, sociološke, estetske in
naravovarstvene zasnove domačega
okolja. Za njihovo nemoteno izvaja-

nje skrbi enota Komunalne storitve.
Teritorialno je obseg vzdrževalnih
del vezan na celotno Mestno občino Slovenj Gradec ter na Občino
Mislinja oziroma na javne in zelene
površine ter ceste v njuni lasti, ki so
ogledalo lokalnega okolja, pa najsi
gre za mestno jedro ali pa primestne
vaške in četrtne skupnosti. V sestavi Komunale je skrb za urejen videz

omenjenih površin zaupana organizacijski enoti Komunalne storitve, ki
jo vodi Damjan Merzdovnik. Poleg
vodje enota zaposluje 18 delavcev s
širokim opisom delovnih nalog.
Gre za dela, ki pogosto ostanejo
neopažena, saj smo na snago in urejenost občine tako navajeni, da se nam
zdita skoraj samoumevni. Koliko
truda in delovnih ur je potrebno vlagati v to, da ohranjamo sloves enega
bolj urejenih lokalnih okolij v državi, najbolje vedo v enoti Komunalne
storitve. Da so pri svojem delu uspešni, med drugim potrjujejo različna
priznanja, nazadnje zlato priznanje
Entente Florale Slovenija v kategoriji
»mesta«, ki ga je leta 2015 prejel Slovenj Gradec.
»Pogosto se zgodi, da nas ljudje
opazijo šele takrat, ko kakšna izmed
številnih zadolžitev, ki jih imamo,
ni opravljena optimalno. Plaz kritik
se običajno utrga ravno v času hudih
snežnih padavin ali drugih ujm, se
pravi v času izrednih razmer, ko z razpoložljivimi kapacitetami vsej dobri
volji in delovni vnemi navkljub težko
dohajamo situacijo,« je jasen Merzdovnik. Vendarle je vodja ponosen na
razvoj enote v zadnjih letih: »Večino
zadolžitev opravimo z lastno delovno
silo in stroji, pri vsej količini dela, ki
smo ga dolžni opraviti (zimska služba,
vzdrževanje cest ipd.), pa nam občasno na pomoč priskočijo kooperanti.«

Pester nabor nalog
Spisek vzdrževalnih del, ki jih na ob-

SLOVENJ GRADEC

činskih javnih in zelenih površinah
izvaja Komunala, je dolg: tedensko
in mesečno pobiranje smeti in praznjenje košev, plakatiranje, izobešanje
zastav ob praznikih, urejanje nasadov
in sajenje cvetličnih gredic, zasajanje, oskrba, čiščenje in obrezovanje
dreves, drevoredov in grmovnic, odstranitev hirajočih ali suhih dreves,
zatiranje plevela, obrezovanje živih
mej, posebej ob pločnikih in cestah,
oskrba in obrezovanje vegetacije na
prometnih površinah, redno pometanje in pobiranje smeti v parkih in na
zelenicah, dobava, montaža in vzdrževanje parkovne opreme ter druga
vzdrževalna dela, ki so potrebna, da se
ohranja urejen videz domačega mesta.
Poleg vzdrževanja zelenih površin
se organizacijska enota Komunalne storitve ukvarja tudi z urejanjem
in vzdrževanjem občinskih cest ter
drugih javnih prometnih površin.
Sem spadajo parkirišča, površine za
pešce, kolesarske steze in druge javne prometne površine v lasti občine.
Nabor del, ki jih tozadevno opravlja
Komunala, je prav tako širok in zajema: pregledno službo, redno vzdrževanje cestnega telesa, cestišča, naprav
za odvodnjavanje, brežin, cestnih
objektov in naprav, vegetacije ob cestiščih za zagotavljanje preglednosti,
kakor tudi intervencijske ukrepe in
zimsko službo.
Poglavje zase je prometna signalizacija, kjer Komunala poskrbi za
postavitev ali odstranitev prometnih
znakov (vertikalna signalizacija), obnavljanje talne prometne signalizaci-

Ekipa enote Komunalne storitve (foto Grega Andrejc)

Finančne spodbude za
subvencioniranje samozaposlovanja
Mestna občina Slovenj Gradec je tudi letos dodelila subvencije za samozaposlitev 36 novim podjetnikom. V proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2017 je bil potrjen predlog za dodeljevanje finančnih spodbud za
vzpodbujanje samozaposlovanja v višini 25.000 €. Na podlagi javnega razpisa je pozitiven sklep o dodelitvi 500 €
prejelo 36 novih podjetnikov.
Ob podpisu pogodb, ki je potekal 4. oktobra v sejni sobi občine, je Andrej Čas, župan Mestne občine Slovenj Gradec, prisotne pozdravil ter jim ob izročitvi pogodb o dodelitvi finančnih spodbud zaželel veliko poslovnih uspehov.
Ob tem dogodku je Podjetniški center Slovenj Gradec, d. o. o., za zbrane podjetnike predstavil podporne ukrepe
za spodbujanje podjetništva, storitve VEM točke ter aktualne razpise za podjetja in podjetnike. Tudi v Podjetniškem centru Slovenj Gradec želimo podjetnikom veliko uspehov na njihovi podjetniški poti. (DV)

Obiščite spletno stran
Mestne občine
Slovenj Gradec

www. slovenjgradec.si

je, vzdrževanje vseh semaforiziranih
križišč in prehodov z biči, neprometno obvestilno signalizacijo, postavitev cestnih zapor na lokalnih cestah
ter upravljanje s parkirnimi hišicami
in pobiranje parkirnin.
V opis nalog enote Komunalne
storitve spada tudi pogrebno-pokopališka dejavnost. Domače komunalno podjetje namreč upravlja s šestimi pokopališči (Stari trg, Šmartno,
Pameče, Podgorje, Šmiklavž in Sele),
na katerih se letno izvede med 140 in
160 pogrebov. Gre za dejavnost, ki
obsega urejanje in vzdrževanje pokopališč, njihovo razdelitev na posamezne zvrsti grobov ter prekope grobov.
Z omenjenimi zadolžitvami je povezanih kar nekaj aktivnosti: ureditev
odvoza odpadkov in odpadnih sveč
s pokopališča na odlagališče, košnja
in pletje pokopaliških zelenic, letno
in zimsko vzdrževanje poti, manjša
vzdrževalna dela na objektih in napravah ter vodenje pokopališkega katastra in načrta pokopališča.

Največji zalogaj je
vzdrževanje cest
Daleč najpomembnejši izziv za enoto predstavlja urejanje in vzdrževanje
ulic, trgov, dostavnih poti ter lokalnih in gozdnih cest, kar odražajo tudi
proračunski izdatki za to področje.
Slednje se deli na letno in zimsko vzdrževanje, pri čemer delavci enote skupaj
s kooperanti vzdržujejo preko 288 km
lokalnih, zbirnih in krajevnih cest, javnih poti v mestu in primestnih naseljih
ter kolesarskih poti. Poleg tega vzdržujejo še 245 km gozdnih cest.
»Dela izvajamo z lastnimi kapacitetami delovne sile in strojev. Tu gre
predvsem za ročna dela: čiščenje kanalet, jaškov, postavitev prometne signalizacije, mulčenje in rezanje vej ob
cestiščih, krpanje asfaltnih udarnih
jam, strojno ročno pometanje ulic in
trgov,« pojasnjuje Merzdovnik ter ob
tem dodaja: »Dela, za katera sami nimamo dovolj razpoložljivih sredstev,
preko javnih naročil oddajamo najugodnejšim zunanjim izvajalcem. Večinoma gre za profiliranje makadamskih
cestišč, intervencijsko vzdrževanje, izdelavo podpornih zidov, preplastitev
manjših asfaltnih odsekov ipd.«
Kaj pa zimska vzdrževalna dela?
Vodja enote ponovno odgovarja z dolgim seznamom zadolžitev, s katerimi
pričnejo že v predzimskem obdobju:
»Priprava strojne mehanizacije ter zalog soli in peska, postavitev snežnih
količkov, priprava makadamskih vozišč ter izdelava plana zimske službe z
natančno predvidenimi nalogami delavcev enote in kooperantov. Ko pade
sneg, sledijo zimska opravila: organizacija pregledne službe, posipavanje
asfaltnih in makadamskih cestišč ter
ostalih javnih površin s soljo, peskom
ali ustrezno mešanico, pluženje asfaltnih vozišč in makadamov, stalna
koordinacija z zunanjimi izvajalci
del, ročno odstranjevanje snega s prehodov za pešce, pločnikov in raznih
stopnic. Ob večjih količinah snega je
potrebno zagotoviti tudi njegov odvoz
iz mestnega jedra.«
Dela na prometnih površinah s
koncem zime seveda ni konec. »Čaka
nas še pospravilo snežnih količkov
in popravilo poškodb na cestišču,
nastalih ob izvajanju zimske službe,
vzporedno s tem pa že pričnemo z
izvajanjem letnih vzdrževalnih aktivnosti. Zima se prevesi v pomlad,
pomlad v poletje in tako dalje do
nove zime. Pri svojem delu smo tako
vseskozi v stiku s cikli narave, kar je
gotovo svojevrstna lepota našega poklica,« zaključuje Merzdovnik.
Aljaž Kitak
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Kmetija Čavk v Spodnjem Razborju

Odlični mladi sir in
marmelade Marte Štumpfl

Kmetija Čavk

N

a ocenjevanju Dobrote slovenskih kmetij Ptuj 2017 je Marta Štumpfl, po
domače kmetija Čavk v Spodnjem
Razborju, prejela znak kakovosti
za svoji odlični marmeladi, in sicer
za marmelado iz gozdnih borovnic
in breskev ter mešano marmelado
iz gozdnih jagod in jabolk. Znak
kakovosti prejmejo dobitniki priznanj, ki so tri leta zapored dosegli
zlato priznanje za nek prehrambeni
izdelek. Tri leta zapovrstjo je dobila
zlato tudi za okusen sir za žar, ki ga
sicer izdeluje le zase in za izbrane
prijatelje.
Gorska kmetija Čavk leži v Spodnjem
Razborju ob potoku Velunja, gospa
Marta Štumpfl, lastnica posesti, tem
krajem pravi pozabljeni svet Slovenj
Gradca. Gospodarita skupaj z možem Darkom, ker so sinovi, Matej,
Matic in Uroš, študirali na fakultetah, se zaposlili in se preselili v mesta. Svet v Razborju je hribovit in trd,
a narava mehka in radodarna. Več
kot ¾ kmetije ima naklona več kot 50
%, res ravnega je izredno malo, zato
pri Čavku večinoma vihtijo le navadno koso, grablje, vile; skratka, veliko je ročnega dela. Kjer je možno, si
pomagajo z mehanizacijo, tako Darko ponekod kosi z gorsko kosilnico;
imata gorski traktor Gams, pa tudi
druge stroje, od balirke, nakladalko,
ovijalke za ovijat seno, cisterno, kar
pač je možno, da lahko uporabljaš
na takih strminah. Največje strmine
vseeno uspejo pokositi s koso najmanj dvakrat letno.

Viške elektrike prodajo
Razbor, vključno s Spodnjim, se razprostira od Podgorja pri Slovenj Gradcu do Raven in Zavodenj pri Šoštanju.
Pred 16 leti sta si Čavka na meji s šoštanjsko občino, na potoku Velunja
preuredila star mlin v malo hidroelektrarno, za lastno uporabo tudi
žago. Tako si z električno energijo
iz svoje proizvodnje zadovoljita vse
potrebe na kmetiji. In kadar je dež
radodaren in struga Velunje dovolj polna, viške elektrike prodata v
omrežje. Mala hidroelektrarna daje
maksimalno 3 kilovate na uro, kar
je več, kot so njihove relativno velike
potrebe zaradi mlekovoda in grelcev.
»Letos je bilo poletje bolj vroče, zato
za prodati elektrike ni bilo, je pa naša
kmetija tudi v tem pogledu samozadostna,« je povedala Marta, nosilka

»Udeležila sem se mnogih tečajev
in še zmeraj se kakšnega udeležim,
če se lahko. Saj znaš sam narediti,
a ko prideš na tečaj, dobiš tisto piko
na i, ki ti manjka, in sem res vesela.
V društvu podeželskih žena sta obe
predsednici zelo aktivni, tako prejšnja Jožica Arbiter in zdajšnja Jožica Jeromel. Pohvalila bi svetovalno
službo – pospeševalka Bernarda Javornik je zlata, imajo pametne nasvete, a kaj, če padejo na gluha ušesa,« pove in pojasni dalje, zakaj nima
registriranih dopolnilnih dejavnosti
na kmetiji za hrano: »Preveč je birokracije! Imela bi jih že davno, če ne bi
komplicirali glede prostorov in glede
papirjev. Pa sem rekla, ne, hvala! Ne
vem, zakaj morajo imeti sto papirjev
in ne vem kakšne prostore, če lahko
normalno narediš marmelado ali sir,
ki je po mojem mnenju kvalitetnejši
kot tisti iz mlekarn.« Kar dokazujejo
priznanja in zlate kakovosti Martinih izdelkov. Želela je registrirati
dopolnilno dejavnost za predelavo v
marmelad in sirov, z možem sta oddala tudi vlogo za gradnjo nove hiše,
v kateri bi opravljala omenjeni dejavnosti, vendar: »10 let so že papirji
na upravni enoti, po desetih letih pa
sem rekla hvala, da se na stara leta ne
bom ubadala še s tem. Ves čas sem
imela željo, da bi pekla kruh, delala
sir in še druge izdelke, ki jih na kmetiji pridelaš, in bi jih z veseljem tudi
ponudila. Doma redimo svinje in si
vse mesne izdelke naredimo sami,
vendar če birokrati nočejo, pa nič.«

dopolnilne dejavnosti proizvodnja
električne energije v hidroelektrarnah, in še dodala: »Doma na kmetiji
si pridelamo vse, kar potrebujemo
zase, kot zadovoljstvo pa nabiram še
gozdne sadeže in jih predelam v marmelade. Dve vrsti sta letos na Dobrotah slovenskih kmetij na Ptuju dobili
znak kakovosti.«

Kmetija je stara več kot
200 let
Marta Štumpfl je kot najmlajša sestra,
peti otrok v družini, ostala doma.
»Pisali smo se Berložnik, zdaj sem
poročena Štumpfl. Ko sem končala
kmetijsko tehnično šolo, je bila moja
želja študirati živinorejo, vendar, ker
je kmetija ostala brez naslednika,
sem raje pomagala staršem. Moj mož
Darko je iz Podgorja, v Šoštanju je
zaposlen v zdravstvenem domu kot
vzdrževalec, jaz pa na kmetiji,« pripoveduje. Vsak dan zarana vstaja, ob
pol petih zjutraj.
Ob mojem obisku pri njej je na
mizo prinesla slastno potico, ki jo
peče v svoji krušni peči, tradicionalno. Vse namreč kuha in peče na štedilniku na drva, ki jih imajo doma za
nekaj let naprej. Pravzaprav vse imajo na domača drva in na elektriko,
ki jo proizvedejo sami. Pokazala je
tudi certifikate nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK): predelovalec
mleka na tradicionalen način, pa za
kruh, potico, pecivo in testenine na
tradicionalen način, kar pomeni, da
jih pripravljaš v krušni peči in na na-
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karne prek Kmetijske zadruge Šaleška dolina, katere zbiralnica je oddaljena le 2 km. Njihovo mleko je brez
GSO, za prehranjevanje molznic ne
smejo uporabljati gensko spremenljivih organizmov oz. hrane, ki je gensko spremenjena. Silažo imajo svojo,
krmila kupujejo vsa z deklaracijo. Že
20 let imajo mlekovod. »To je res velika pridobitev na kmetiji. Mlekovod
je najbolj uporaben stroj na kmetiji,
ki ga potrebuješ vsak dan, vsaj dvakrat na dan, zjutraj in zvečer, ni ti
potrebno nositi ne kangel, ne vrčev,
nič, neseš enoto v hlev, priklopiš in
mleko priteče v posodo, v hladilnik
in se tam ohladi na primerno temperaturo,« je Marta zadovoljna.
Kako pa je preživeti na tako strmi
kmetiji? Marta je navajena tam delati
od malih nog. »A mi ne gre v račun,
zakaj podpirajo le velike in nižinske
kmete, ne pa tudi kmetov v hribovitih delih, kot smo mi. Menim, da bi
morali to malo spremeniti. Že večkrat sem rekla, da bi kakega nižinskega kmeta dala samo za en mesec
v hribe, če zdržijo – potem pa bi na
vrhu malo drugače razmišljali.«

Pozabljeni svet
Njen mali raj je tudi drugače odrezan, nimajo signala za mobilni telefon. Kmetija, okrog 15 km oddaljena
od Slovenj Gradca in 15 km do Šoštanja, ima svoj vodovod, 900 m ga
imajo napeljanega, imajo tudi svojo
greznično jamo, ki jo sami praznijo. S
slovenjgraške strani je makadamska
cesta, vendarle pa prek šoštanjske pošte dobijo SGlasnik. V smehu pove:
»Malokdo ve, da mi sploh obstajamo.
Zdaj župan že ve, ker nas je obiskal
zaradi cest, ker smo protestirali, povezava je res slaba. Na naši strani so
ceste problem, v šoštanjski občini pa
je asfaltirana vsaka kozja steza. Lažje
in prej pridemo v Šoštanj, po ravnini
in po asfaltu – vsi moji otroci so tja
hodili v šolo, tam imam zdravnika.
V Slovenj Gradec pa smo vezani le na
upravno enoto. Čutimo pa se Razborčani. Za vse prireditve, za kar koli se
kraj združi. Četudi smo kmetije zelo
raztresene, se vedno najdemo, združimo moči in vedno vse naredimo.
To ni problem v Razborju.«
Ajda Prislan

čin, ki so ga uporabljali nekoč že iz
davnine, ne z elektriko. Na osnovi
predhodnih tečajev jih ji je podelila
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije. Ob tem pove, da ji je za pridobitev veliko pomagalo tudi vsako
priznanje s Ptuja. Tudi mož je opravil
tečaj za predelavo mesa.
Po potici se je miza začela šibiti
pod pladnji z okusnim domačim sirom in domačimi suhimi mesnimi
izdelki. Še posebej je po okusu izstopal kruh, katerega Marta popestri še
z dodanimi, posebej obdelanimi semeni. Na Dobrotah slovenskih kmetij na Ptuju sodeluje že od leta 2008
zaradi svojih želja in potreb, pa tudi
zaradi osebnega zadovoljstva. Oceniti je dala vse, od kruha, potice, krofov, sira, marmelad in še kaj, in zanje
prejela več kot 30 priznanj.

Čavkova mladim
kmeticam priporoča
obisk tečajev
Če bi imela registrirano dopolnilno
dejavnost na kmetiji za predelavo
hrane, bi Marti Štumpfl tako visoka
priznanja, kot so znaki kakovosti,
zagotovo odprla vrata v svet prodaje,
saj kupci vendarle cenijo kakovost.
Zelo je hvaležna kmetijsko svetovalni
službi, ker prireja tečaje, na katerih se
je mnogo naučila, zahvaljuje se tudi
Mestni občini Slovenj Gradec, ker
pomagajo financirati izobraževanja.
Še posebej je pri tem nepogrešljivo
zelo aktivno Društvo kmetic Mislinjske doline, katere članica je Marta
dolga leta (nekaj časa je delovala tudi
v upravnem odboru).

Marta Štumpfl, dobitnica zlatih priznanj in znakov kakovosti za svoje dobrote

Tako si Martinih okusnih, uradno
nagrajenih izdelkov ne moremo kupiti in privoščiti.

Sami pridelajo vse,
a glavno je mleko
Pri Čavku imajo 11 krav molznic, 5
telic, 4 prašiče in 60 kokoši v baterijah. Posest obsega 13 ha, 7 ha je obdelovalne zemlje, 5,5 ha je gozda, z možem imata v najemu še dodatnih 80
arov zemlje. Tudi vso hrano za živali
pridelata sama: sadita 16 arov krompirja, 60 arov koruze, kosita travnike
in deteljno travno mešanico, Marta
pa skrbi še za bujen vrt. Glavna dejavnost na kmetiji je proizvodnja
mleka, ki ga vsega daje v Celjske mle-

8
2

75 0 L E T M E S TA S L O V E N J G R A D E C

SGlasnik, november 2017

Druženja ob jubileju

Sprehodi v sodobnost

P

rireditve ob praznovanju 750-letnice Slovenj Gradca se nadaljujejo, navkljub
temu, da zaključna prireditev Živel
Slovenj Gradec! Vivat Windisgretz!
še čaka svojo najboljšo priložnost.

Na Sprehod ob mestnem obzidju se boste brezplačno lahko podali še dve prvi soboti, sicer pa je produkt proti plačilu na voljo pri
Koroškem pokrajinskem muzeju (Špela Peruš).

Ljudje srednjega veka

Elizabeta Ogrska
E

lizabeta seje rodila v kraljevski
družini na Ogrskem 7. 7. 1207.
Njena mama Gertruda Andeška se je
poročila z ogrskim kraljem Andrejem II. Štiri leta staro so jo zaročili s
turingijskim mejnim grofom Ludvikom IV. in odtlej je živela na gradu
Wartburg v nemški deželi Turingiji.
Z Ludvikom sta skupaj odraščala,
postala velika prijatelja, se zaljubila in se leta 1221 poročila. Imela sta
srečen zakon, v katerem so se jima
rodili trije otroci. Zadnji otrok se je
rodil po očetovi smrti. Mož Ludvik
je umrl 1227. leta v Otrantu v Italiji
na poti v Palestino, ko se je odzval
na vpoklic cesarja Friderika II. in se
udeležil križarskega pohoda. Smrt
moža jo je močno prizadela. Po moževi smrti je z otroki zapustila dvor
in z odpravnino, ki so ji jo kasneje
izplačali moževi sorodniki, ustanovila špital v Marburgu. V špitalu so
skrbeli za bolnike, ki so trpeli zaradi nalezljivih kožnih bolezni, kot so
gobavost, garje. V Marburgu se je
dokončno odrekla posvetnemu življenju. Vstopila je v Frančiškov tretji

red, oddala svoje otroke v rejo in se
posvetila skrbi za uboge, bolne. Izčrpana in obnemogla je umrla pri 24.
letih (17. 11. 1231).
Leta 1235 je bila razglašena za
svetnico. Elizabeta velja za eno pomembnejših žensk cerkvene zgodovine. Je zavetnica sirot, beračev,
bolnikov, vseh, ki so v stiski, vdov,
pekov, čipkaric, dežel Hessen in Turingija, združenj Karitas, Elizabetinih društev, nemškega viteškega
reda. Njen stric oglejski patriarh
Bertold V. Andeški ji je 30. 4. 1251.
leta v našem mestu posvetil cerkev.
V mestu se je ohranil tudi njej posvečen že tradicionalen sejem, ki se
odvija vsako leto 17. novembra.
Že kot majhna deklica je bila posebna. Deležna je bila stroge krščanske vzgoje, rada in veliko je molila.
Rada pa je tudi pomagala revežem.
Večkrat je bila zasačena pred mestnimi vrati, kako deli hrano revežem. S tem početjem je nadaljevala
tudi v Turingiji. Moževa družina
in plemstvo je niso marali, ker se
ni obnašala stanu primerno. Ob

strani ji je ves čas stal mož Ludvik.
Bila je ljubeča, skromna, darežljiva.
Vzornika je imela v sv. Frančišku
Asiškem. Elizabeta je različno upodobljena. Lahko je v knežji ali preprosti obleki, kako deli miloščino
ali revežem umiva noge. Upodabljajo jo tudi kot ponižno frančiškansko
tretjerednico. Kot atribute ima ob
sebi košaro s kruhki, skledo z ribami ali vinski vrč, včasih tudi košaro z vrtnicami, model cerkve, žlico,
knjigo ali krono. (NŠ)

Jera Gertruda Andeška –

vojvodinja Meranije, kraljica Ogrske

H

či Bertolda IV. je bila rojena
1185. leta v Andechsu. 1203.
leta se je poročila na ogrski dvor z
Andrejem II. in 1205 postala ogrska kraljica. Kot kraljica je bila med
ogrskim plemstvom nepriljubljena.
Ogrski kralj Andrej II. je bil domnevno precej neodločen in miroljuben zato je kraljevsko oblast
upravljala predvsem dinamična,
energična Gertruda. Pridobila si je
velik politični vpliv, kar pa ni bilo
všeč ogrskemu plemstvu. Zase ter
za svoje sorodnike je nabrala ogromno bogastva v denarju in raznih
dragocenostih, svojim sorodnikom
je podeljevala različne nazive, posestva ter bila zelo razsipna. Na ogrskem dvoru sta svoje zatočišče našla
njena brata Ekbert in Henrik IV., ki
sta se 1208. leta zapletla v politični

škandal. Ogrski kralj Andrej II. se
je takrat zelo zavzel zanju pri cesarju Otonu IV. in papežu, kasneje sta
bila oproščena sumničenja pri umoru. Močno je podpirala najmlajšega
brata Bertolda V. Z njeno pomočjo
se je povzpel med najvidnejše veljake na Ogrskem. Napredoval ni le v
cerkvenih, temveč tudi državnih
službah. Pomagala mu je pri imenovanju za kaloškega nadškofa, podeljevala mu je različne nazive, kot
so hrvaški ban, erdeljski vojvoda,
bačko-bodroški župan. Preko njega
je izvajala svojo državniško politiko
in zaradi tega postajala vse bolj osovražena. Leta 1213 je bila okrutno
umorjena. Ogrsko plemstvo je izkoristilo odsotnost kralja Andreja II.,
ki je bil na vojaškem pohodu v Galiciji. Vpričo njenih otrok jo je v kraju

Pilis, v gozdu na lovu, ubil ogrski
plemič Ban Bank. Pravi povod za
njeno smrt ni znan. Sodobni nemški viri umor pripisujejo splošnemu
sovraštvu Ogrov proti Nemcem,
ogrski pa so mnenja, da je bil vzrok
brat Bertold V. Kakorkoli, z umorom Gertrude se je končala uspešna
andeška politika na Ogrskem.
Gertruda je imela pet otrok, njen
sin Bela IV. je nasledil svojega očeta na ogrskem prestolu. Je tudi mati
priljubljene svetnice, zavetnice našega mesta sv. Elizabete Ogrske.
Nataša Škorjanc

“Ob 750-letnici nas seveda zelo jezi,
da smo morali zaradi vremena prestaviti pripreditev, ki je bila prvotno
načrtovana za 16. 9., prav tako pa smo
morali zaradi nestanovitne napovedi
v začetku tedna tudi 23. 9. in 22. 9.
odpovedati dogodek, saj za izvedbo
potrebujemo dva dni brez padavin.
Ker gre za tehnično in organizacijsko
zelo velik zalogaj, na samem dogodku
namreč sodeluje preko 100 akterjev,
sama izvedba dogodka pa ne dovoljuje ne pokritega odra ne šotora, ki nam
bi omogočal izvedbo, smo se odločili,
da pripreditev prestavimo na datum,
ko bo vreme bolj stanovitno. Najverjetneje ga bomo izvedli v maju 2018,”
so pojasnili župan MO SG Andrej Čas
in člani programskega sveta praznovanja 750-letnice mesta.
Do konca leta se boste še dvakrat
družili na Sprehodu ob mestnem obzidju, ki se mu bodo z gostoljubnostjo
pridružili rokodelci. Koroški pokrajinski muzej in Podjetniški center
Slovenj Gradec pripravljata prav posebno presenečenje za vse sprehajalce

prvo decembrsko soboto. Tudi novembra začnejo ob 10.30 pred nekdanjo mestno hišo.
Migracije strahu (Na-poti) je razstava, ki si jo lahko ogledate v Koroški galeriji likovnih umetnosti, 9.
novembra z javnim vodstvom.
17. novembra bo v mestu Elizabetin
sejem, 18. novembra pa kar dva obiska
vredna dogodka: v rojstni hiši Huga
Wolfa je Kvartet klarinetov Clarinet
v počastitev 750-letnice mesta pripravil koncert Glasba Slovenj Gradca
skozi čas. »Pestro dogajanje v mestu
in okolici se je skozi čas odražalo tudi
na umetniškem področju. Tu so v preteklosti delovali različni prepoznavni
ustvarjalci (slikarji, kiparji, glasbeniki
…), ki so v mestu pustili svoj pečat, seveda pa je na njihovo ustvarjanje prav
gotovo vplivalo tudi mesto, v katerem
so živeli, okolica in ljudje, s katerimi
so se srečevali. Na koncertnem večeru vas bomo v preteklost popeljali v
sodelovanju z glasbenicami Majo Kastratovik (klavir), Tanjo Vogrin (harfa) in Barbaro Polutnik Brusnik (klarinet),« je povedal Mitja Repnik, eden
od organizatorjev.
V Kulturnem domu Slovenj Gradec bo premiera filma 5 MINUT ZA
SG. »Mesto smo ljudje v njem,« je ob
10. obletnici ustvarjanja dejal režiser
Tomo Novosel in se odločil skozi svoj
pogled predstaviti deset posameznikov, ki na svoj način predstavljajo
Slovenj Gradec in mestu tako dajejo
svoj smisel in obliko.
Lepo vabljeni v mesto, ki vam letos,
ob jubileju, streže s še več prireditvami. Vzemite si jih. (KP)
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Clovek z izredno strastjo

Dr. Ljuba Prenner

D

r. Ljuba Prenner si je
zelo želela biti pisateljica, njena strast v življenju je bilo
pisanje literature. V njeno veliko in
iskreno zadovoljstvo je bila potem,
ko je leta 1939 izšlo njeno najpomembnejše delo – prvi slovenski
žanrsko čisti kriminalni roman
Neznani storilec, isto leto sprejeta
v Društvo slovenskih književnikov.
Zgodbo povzame po sodni praksi v
Slovenj Gradcu, ko je bila odvetniški pripravnik.
Ljuba Prenner se je rodila leta 1906
na Fari na Prevaljah očetu Jožetu
Prennerju in materi Mariji Čerče.
Krščena je bila kot Amalija Marija, vendar se je že v mladosti preimenovala v Ljubo. Leta 1914 se je z
družino preselila najprej v Stari trg
v Üblovo hišo (danes očesna ambulanta), nato na Glavni trg v Slovenj
Gradcu, leta 1921 pa sta starša kupila hišo v Meškovi ulici. Obiskovala
je ptujsko gimnazijo in od tu črpala
snov za zgodbo v svoji prvi knjigi
Trojica. Dijaško in študentsko življenje opisuje tudi v svojem zgodnjem
romanu Bruc, ki je izšel v Slovenj
Gradcu pri Založbi Cerdonis ob stoletnici avtoričinega rojstva.
Leta 1936 je v Ljubljani diplomirala iz prava na Juridični fakulteti
Kralja Aleksandra I. V tem času je
zaključila dva romana, Mejniki in
Življenje za hrbtom, ki naj bi sodila
v načrtovano, a nikoli uresničeno trilogijo Dolga pot. Letošnjega oktobra
so Slovenjgradčani dobili eno izmed
najlepših daril ob praznovanju 750.
obletnice svojega mesta, ponatis dveh
zanimivih leposlovnih del še danes
odmevne rojakinje, omenjenih Mejnikov in Življenja za hrbtom. Knjigi sta izšli pri slovenjgraški Založbi
Cerdonis, založništvu se je tokrat
pridružila Knjižnica Ksaverja Meška
Slovenj Gradec. S tema romanoma
je avtorica postavila velik spomenik
svojemu ljubljenemu Slovenj Gradcu,
čeprav mu s svojim kritičnim pristopom niti malo ne prizanese.
Urednica obeh osveženih romanov dr. Prennerjeve Karla Zajc Berzelak je povedala, da ponatisniti romana, ki sta čakala na to več kot 80
let, ni enostavno delo, poleg tehničnih se je pojavljalo tudi vprašanje,
kako oživiti avtentični jezik: »Jezik
Ljube Prenner je tak, kot je bila gospa Prennerjeva sama. Mislim, da je
dosti živ, zelo avtentičen, najdemo
številne nemške izraze, ker je bila
iz dvojezične družine (oče kočevski
Nemec, op. p.). Bila je človek podeželja, zato je poznala tudi narečja,

bila je strahovito razgledana, kar
pomeni, da ji ni bilo težko opletati z
imeni umetnikov, citati pesnikov in
podobno.
Tudi sama je povedala, da zgodbi pripovedujeta o Slovenj Gradcu
(imenuje ga Podgorica, op. p.), o njej
sami, njenih znancih, prijateljih,
prednikih in seveda someščanih.
Pri tem je znala biti zelo topla, še
posebej do okoliških prebivalcev, do
kmečkih ljudi, znala je biti zelo kritična do povzpetniških meščanov,
prevzetnih gospa ... to je prava gospa
Prenner, gospod Prenner.«
Roman Mejniki prikazuje nacionalna trenja. Sega v 2. polovico 19.
stoletja in govori o Slovenj Gradcu
kot Windischgrazu, v katerem živijo
pretežno nemško govoreči, slovenski meščani se šele uveljavljajo. Roman Življenje za hrbtom se dogaja
v 20. in 30. letih 20. stoletja, ko so
v Slovenj Gradcu že tudi slovenski meščani. In začnejo se politični
spopadi, boj za volivce, za prestiž, v
zasebni sferi pa se avtorica loti obrekovanj, špekulacij v mestu.
Svoj literarni opus je v zrelejših
letih dopolnila tudi z več dramskimi besedili. Leta 1943 so uprizorili
njenega Velikega moža v ljubljanski
Drami, nato med drugimi njenimi
komedijo s sodišča Gordijski vozel v
Šentjakobskem gledališču in na Radiu Trst. 35 let pozneje so v Šentjakobskem gledališču znova uprizorili
njeno besedilo, tokrat kriminalni
roman Neznani storilec v dramatizaciji Dejana Spahića »Kdo je umoril
Anico L.?«, v režiji Gojmirja Lešnjaka. Prennerjeva je izdala celo glasbeno spevoigro Vasovalci, sledilo
je njeno najuspešnejše odrsko delo,
libreto za opero Prešeren in še kaj.
Za znanje je dala vse in v izobraževanju dosegal vse, kar je bilo mogoče.
Študentska leta ji niso bila finančno
postlana, opomogla si je potem s
pravniško plačo, vendar jo je veliko
razdajala. Študentom je dala, če jih je
poznala ali pa tudi ne, dovolj je bilo,
da je bil Slovenjgradčan.
Mnogi se je radi spominjajo. Juriju
Vaupotu je bila Ljuba Prenner gotej:
»Kot botra mi je prinašala darila. Kadar sva se srečala, je vedno prinesla
čokolade, potem, ko sem študiral, pa
smo šli na kak štamperl. Spomnim
se je v moški obleki s klobukom na
glavi in s torbo pod rokami in vedno
je mahala okoli. Med govorom ali pa
tudi ne da bi govorila, je zelo rada dirigirala ostalemu okolju.
Dosti sem hodil v Mislinjo k tetam
in ona je ponavadi kar redno prihajala iz Ljubljane k njim in potem od

njih šla naprej po dolini. Enkrat je
bilo izredno napeto vzdušje, ko je
prišla tja na obisk, istočasno pa je prišla tudi sestra od pokojnega Pučnika,
ki je bil takrat zaprt. Prosili so dr.
Prennerjevo, da bi Pučnika zastopala
v sodnem procesu, ki je bil takrat peljan proti njemu. Bilo je duhamorno
ozračje, meni, malemu fantu, toliko
bolj zapleteno, in ob tistem pogovoru, ki so ga imeli med sabo, se mi je,
po domače bi rekel, pravo zasralo. Po
tistem pogovoru je prevzela zastopanje Jožeta Pučnika v procesu in mu
bistveno zmanjšala kazen, kot je bila
predvidena. Nekaj pravnih strokovnjakov je reklo, da je bil to znameniti
proces, na katerem so se potem lahko
študenti učili, kako je treba zastopati
svojega klienta.
Kasneje sva se srečevala med mojim študijem v Ljubljani, večkrat
sem bil v njeni pisarni na Tavčarjevi in vedno me je peljala na večerjo.
Debatirala sva o marsičem, predvsem o študentskih časih, ki so bili
tudi zanjo nepojmljivo lepi, naporni,
ampak lepi. Poklical sem jo: »Gotej,
Jurij pri aparatu.« (Tako je bilo ponavadi.) »Ja lejga froca, ti si tu,« je
rekla. »A maš kaj časa danes?« »No
pa pridi zvčer k meni u pisarno, pa
boma šla okolo.«
Dostikrat smo študenti po vajah na fakulteti šli v gostilno Mrak.
Zgodilo se je tudi, da nam je skupini
desetih plačala celotno rundo in še
eno za naprej. Bila je v sosednjem
prostoru, čeprav je jaz sploh nisem
opazil. Ponavadi je prišla tja jest. Ne
da bi se kdaj dogovorila, sva se tam
večkrat srečala. Pogovor je vedno
nanesel na našo dolino, na njene
prijatelje in prijateljice. Vmes je povedala kakšno stvar, ki se je zgodila, ko je še živela v Slovenj Gradcu,
kako so kot mladina navihano in
skrivaj menjavali rože na oknih hiš
na Meškovi – v veliko veselje Slovenjgradčanov (smeh) in še kaj.
Kadar smo se skupaj s Prennerjevo peljali z avtobusom v Ljubljano,
je bilo potrebno vedno zelo hitro
voziti, da smo pravočasno prišli do
Vranskega. Tam je častila kosilo vozniku, sprevodniku in še kakemu
študentu vedno zraven. Potem smo z
zakasnitvijo šli v Ljubljano in to smo
lahko delali redno.«
Ker je bila reden gost pri Vaupotovih, se je z veseljem spominja tudi
Jurijev starejši brat Viktor: »Doma
nisem nikoli slišal, da bi ji kdo rekel
Ljuba, vsi so ji rekli Puba in tako se
je tudi obnašala. Ko je prišla k naši
hiši, je bilo vedno veselo. Ker je bila
glasna, duhovita, bruhala je vice,

pesmice so kar letele, ona je kar v
verzih govorila. Ko pa je govorila resne teme, se je videlo, da je bila predvsem odvetnica, ki je iskala pravico
in se je zanjo tudi tepla. Saj so znane
zgodbe, ko je kakega sodnika tudi
klofutnila sredi razprave v dvorani
na sodišču. Duhovitost je ohranila
tudi, ko je bilo izredno težko. Znane
so bile pesmice Preljubi Slovenj Gradec, kako si ti lep.
Na dan, ko sta se poročila zakonca Vujkovac, sta se nenapovedano
sredi mesta pojavila Ljuba Prenner
in znani humorist Lampret Prdinšek iz Šmartna. V življenju se še nisem toliko smejal, kot sem se takrat.
To je bilo šranganje: onadva sta se
cenkala, koliko je vredna nevesta in
koliko bo ženin dal, in ta igra je trajala vsaj pol ure. Ljudje so se zbirali,
kar naenkrat je nastala gruča ljudi.
Nikoli v življenju nisem slišal, da
bi jo kdo opravljal. Morda se je tudi
zato počutila, da je tu doma in je vedno govorila, da je Slovenjgradčanka. Niso pa je marali tisti, s katerimi
se je srečevala na sodiščih na nasprotni strani. Bila je zvesta pravici
in svoji vesti in preko tega ni šla.
V Slovenj Gradcu ima tudi sorodnike, to je družina Čerče.«
Kakor se danes spominjajo nekateri, domačini večinoma niso opazili
njene transvestitske drže, čeprav je
bila za poznane Puba namesto Ljuba
in se je oblačila po moško. Vendar tudi
svoje ženskosti ni skrivala, saj si ni tesno vezala kravate, nosila je razpeto
srajco. A to sploh ni bilo pomembno,
ljudje okoli nje so opazili le njeno dobroto, poštenost in veselo naravo.
Po besedah etnologinje Brigite

Nagrobnik družine Prenner na pokopališču
v Starem trgu

Rajšter je Prennerjeva nosila ves čas
študija krilo, šele leta 1945 je začela
nositi hlače. V poklicu, na sodišču,
je bila ona, doma in v osebnem krogu je bila moški. V spominu mnogih
je ostala kot izjemna, jeklena odvetnica, kot književnica in kot nenavadna oseba. V življenju jo je zaznamoval njen poklic, odvetništvo.
Leta 1941 je opravila doktorat in v
okupirani Ljubljani decembra 1942
dosegla, da je odprla svojo lastno advokaturo. Leta 1941 se je vključila v
Osvobodilno fronto, kot pravnica je
za številne Slovence dosegla odpust
iz okupatorjevega zapora.
V Slovenj Gradcu imamo Prennerjevo ulico, letos, ob 40. obletnici
njene smrti, je Koroški pokrajinski
muzej predlagal dr. Ljubo Prenner,
da ji Slovenj Gradec posmrtno podeli naslov častna občanka, a na žalost
nekaterih do tega ni prišlo.
Ajda Prislan

Ljuba Prenner

Dr. Ljuba Prenner
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Ljuba Prenner

Ljuba Prenner

Romana dr. Ljube Prener sta v oktobru 2017 izšla pri Založbi Cerdonis, d. o. o.

Karla Zajc Brzelak, urednica obeh romanov in Marko Košan na predstavitvi
romanov Ljubre Prenner
(foto Jerneja Golob)

Predstavitve obeh novih knjig dr. Prennerjeve se je udeležiilo mnogo Slovenjgradčanov,
ki imajo na avtorico lepe spomine.
(foto Jerneja Golob)
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V Slovenj Gradcu prevedli del Dalmatinove Biblije

Ob 500. obletnici reformacije
zahvala Nemcem
Prav kakor je Stari testament taka knjiga, v kateri so zapisane Božja
postava in zapovedi, in poleg tega zgodovina teh, ki so se je držali, in teh,
ki se je niso držali, tako je Novi testament taka knjiga, v kateri je zapisan
evangelij in so zapisane Božje obljube in poleg tega zgodovina teh, ki so
verovali, in teh, ki niso verovali. Tako je gotovo, da je en sam evangelij,
prav kakor je le ena sama knjiga Novega testamenta in le ena vera
in le en Bog, ki obljube daje.
Zakaj evangelij je grška beseda in pomeni v našem jeziku dobra novica,
dobra pripoved, dober glas, o katerem se pôje in govori, da se ljudje veselé.
Tako je Božji evangelij in Novi testament dober glas in pripoved, ki se
je razglasila po vsem svetu po svetih apostolih o pravem Davidu, ki se je
bojeval z grehom, smrtjo in hudičem in jih premagal in s tem vse te, ki so
bili ujeti v grehih, mučeni od smrti, od hudiča obvladovani ali siljeni, brez
njihovega zasluženja odrešil, jih storil pravične, žive in zveličane in jih
tako spravil in jih spet privedel k Bogu domov, o čemer pojejo, za kar
Boga hvalijo in časté in česar se vekomaj veselijo, ako le to trdno
verujejo in stanovitni v veri ostanejo.
Vidimo tudi, da Kristus ne sili, temveč prijazno vabi in pravi: Blagor
ubogim etc. In tudi apostoli govoré s takimi besedami: Opominjam,
prosim etc., da se tako vidi, da evangelij ni postava, temveč (če o njem
prav govorimo) pridiga o Kristusovih dobrotah, ki se nam izkazujejo in
dajejo v last, ko vanj verujemo. To pomeni tudi Kristus, ker ob odhodu ni
dal nobene druge zapovedi kakor ljubezen, po kateri bi se imelo spoznati,
kateri bi bili njegovi učenci in prav verujoči. Zakaj kjer se ljubezen in
dobra dela ne pusté videti, tu ni prave vere, tu se evangelij še ni prav prijel
in Kristus ni prav spoznan. Tako imaš na to dobro paziti, da boš znal
brati knjige Novega testamenta na to vižo.
Jurij Dalmatin
(Odlomki iz Predgovora v Novi testament)

Prevod Dalmatinove Biblije Novi testament v današnji slovenski jezik

Z

druženje Trubarjev forum iz Slovenj Gradca
je s finančno pomočjo avstrijske veje
svetovnega združenja Vzhodnoevropska misija prevedlo v sodobno
slovenščino in izdalo del Dalmatinove Biblije Novi testament ali Nova
zaveza. Prevajalca knjige sta mag.
Vinko Ošlak in mag. Benjamin Hlastan, izvodi prevoda so ljudem na
voljo brezplačno.

V letu 2017 praznujemo 500 let od
dne, ko je nemški teolog Martin Luther
objavil 95 tez za pogovor o teoloških in
praktičnih pogledih takratne rimokatoliške cerkve. Luther je v branju Svetega pisma videl grešnost ne le v Cerkvi,
temveč tudi v sebi in z njegovo reakcijo
na to se je rodila reformacija, ki se je
razširila po takratni Evropi in nato še
drugam po svetu.
Posledica je bila zelo kmalu tudi
ta, da smo Slovenci dobili prvo knji-

go v slovenskem jeziku, kar je utrdilo
naš knjižni jezik in posredno postavilo naše narodnostne meje.
500 let je torej od začetka reformacije, čeprav bi za reformatorje lahko
označili že nekatere ljudi prej, na primer Čeha Jana Husa ali Angleža Johna Wycliffa. Mag. Vinko Ošlak pa je
prepričan, da se je reformacija začela
že z nastopom Jezusa Kristusa pred
približno 2000 leti. »Ker on (Jezus) je
prvi reformiral človeško srce. Refor-

Z akcijo S kolesom v mesto zadovoljni

Promocijo kolesarjenja širijo tudi
izven mestnega jedra
lič je vesel, da je akcija zelo lepo uspela,
saj je bil odziv kolesarjev večji od njegovega pričakovanja. »Izražene so bile
tudi želje lastnikov lokalov in kolesarjev, da bi z akcijo nadaljevali oziroma
da bi potekala vse leto. Letos smo z
akcijo sicer zaključili, imamo pa že pripravljen predlog za naslednje leto,« je
povedal. Predlog je ta, da bi v mestnem

macija ni usmerjena v Cerkev, pač pa
v človekovo srce in v prenovo človeškega uma v smislu božje besede,« je
pojasnil Ošlak.
Jurij Dalmatin je prevedel Biblijo v
slovenski jezik leta 1584. Po mnenju
mag. Ošlaka so takrat Slovenci stopili v korak z večnostjo, ne s časom.
»Govorimo o dveh ravneh: ena je
človeška, svetna reven, ki je stranska
posledica te knjige. Namreč takrat je
slovenščina 'maturirala'. Pri Trubarju je bila prvič zapisana, ampak še ni
bila zrela. Trubar se v marsičem še
lovi, ne samo v ločilih, celo za pisavo
se še ni takoj odločil, v kateri naj jo
piše. Medtem ko je Dalmatin že pisal zrel knjižni jezik. Vendar to niti
približno ni glavna tema, vse te može
vključno z Dalmatinom je namreč
zanimala večna usoda rojakov. Slovenci so v smislu te stranske koristi
dobili knjižni jezik – trinajsti v Evropi, posledica je bila slovenska slovnica – deveta v Evropi. To so neverjetne
stvari, koliko hitrejši smo bili Slovenci v tistem času, kot smo zdaj. Zdaj
smo na repu Evrope, takrat smo bili
v prvi bojni fronti. Ampak veliko bolj
zanimivo je to, kar je osrednja tema
Biblije: takrat bi slovenski narod šele
lahko postal krščanski. Kajti od izida
te knjige naprej nihče nima več opravičila, da ne zna latinsko, s to knjigo
je slovenski narod potencialno stopil
v krog odrešenih narodov,« poudarja
Ošlak, ki je Damatinov prevod prevajal iz novoveške slovenščine v današnjo. Mag. Benjamin Hlastan pa je
preverjal, ali je Ošlak pravilno bral
Dalmatina in ali je Dalmatin pravilno bral grški izvirnik.
Na zadnjo platnico prevedenega
Dalmatinovega Novega testamenta
so natisnili kanček iz Dalmatinovega
uvoda, kjer govori o Evangeliju kot
veseli novici, da ima grešni človek
rešitelja. Mag. Hlastan dodaja, da so
tudi v Združenju Trubarjev forum
veseli, da lahko današnji Slovenci ponovno prebirajo Dalmatinov prevod
Biblije, ki je bil že takrat v Evropi prepoznan kot visokokvaliteten izdelek.

Namen tega Foruma je ohranjati dediščino iz časa reformacije, ki jo imamo Slovenci, in to bogastvo prenesti
v naš čas.
25. oktobra je Evangelijska krščanska cerkev Slovenj Gradec v sodelovanju z Mestno občino Slovenj
Gradec v kulturnem domu pripravila
osrednjo koroško proslavo ob 500.
obletnici reformacije. Marko Košan
je zbranim prikazal okoliščine časa
reformacije na Koroškem, Benjamin
Hlastan pa je spregovoril o vsebinskih poudarkih reformacije. Govoril
je o tem, da poudarek ni bil v menjanju političnih in družbenih sistemov,
čeprav se je oboje dogajalo, bistvo je
namreč bilo v spremembi odnosa posameznika do Boga. »Luther je opazil, da mu kljub vsemu svojemu trudu
ni uspelo spremeniti svojega srca in
je prebral v Bibliji, da to spremembo
naredi Bog. V želji, da bi imel pravičen status pred Bogom, je zaupal Bibliji in prosil Boga, naj mu oprosti, ga
reši in spremeni srce. Jedro reformacije je sprememba posameznika. In
to darilo se dobi samo po veri, samo
po milosti, samo v Jezusu, temelj za
to je samo Sveto pismo,« je poudaril
mag. Hlastan.
Županom koroških občin je Evangelijska krščanska cerkev Slovenj
Gradec podelila spominske listine.
Morda najpomembnejši dogodek pa
je bil, ko se je pastor Benjamin Hlastan kot Slovenec v imenu Evangelijske krščanske cerkve Slovenj Gradec
zahvalil nemškemu narodu za podporo pred pol stoletja. »V vseh 500
letih do včeraj se ni še nihče zahvalil
za blagoslove, ki so jih takrat Nemci
dali Slovencem – Primožu Trubarju
so namreč dali službo, prostor, čas in
mir, tehnično, finančno in moralno
podporo, skratka vse, kar človek potrebuje, da lahko ustvarja. Z veseljem
so to dali in zato imamo Slovenci že
od takrat prve knjige ter duhovne,
kulturne in jezikovne temelje našega
naroda, ki so nam dali našo identiteto,« je še povedal mag. Hlastan.
Ajda Prislan

jedru postavili interaktivni števec kolesarjev, vsak kolesar, ki bi želel sodelovati, pa bi na kolo dobil mikročip.

nili anketni list z zemljevidom, na
katerem so označili nevarne točke na
poti v šolo. Ta projekt nadaljujejo še
v tem šolskem letu, širijo pa ga tudi v
Drugo osnovno šolo Slovenj Gradec,
kjer bo zaživel v 2018.
Vladimir Jarh Nikolič je prepričan,
da so predlagane aktivnosti odlična
priložnost za promocijo kolesarjenja,
povečanje trgovskega prometa v lokalih v jedru mesta (ali drugih izven
mestnega jedra), neposredna korist
občanov, izboljšanje zdravja občanov
zaradi manjših škodljivih izpustov
v prometu, aktivni odziv občine na
podnebne spremembe in uresničevanje Celostne prometne strategije ter
upravljanje mestnega središča (»town
management«). (AP)

S kolesom v šolo na
osnovni šoli v Šmartnu
Praktični primer interaktivnega
števca je Zavod Ekopren izvedel v
Osnovni šoli Šmartno pri Slovenj
Gradcu ob sodelovanju MO SG in
desetih sponzorjev, med katerimi
sta največja Agencija za varnost prometa in podjetje Vegatop iz Slovenj
Gradca. Vsem učencem, ki želijo sodelovati v akciji S kolesom v šolo, so
namestili mikročip na kolo, skiro ali
rolko. Učenci so skupaj s starši izpol-

Na cilju kolesarske rajže Od Royala do Royala
(foto Vladimir Jarh Nikolič)

L

etošnja akcija S kolesom v mesto
je »fantastično« uspela, je povedal organizator, izražene so tudi
želje po nadaljevanju. Njena izvedba predvideva povečanje trgovskega
prometa v lokalih v jedru mesta,
manj je škodljivih avtomobilskih
izpustov v prometu.
S kolesom v mestu je del aktivnosti
evropskega tedna mobilnosti (ETM),
ki ga v sodelovanju z Mestno občino
Slovenj Gradec izvaja Zavod Ekopren
in je tudi del uresničevanja celostne
prometne strategije v MO SG. Strategija zajema vsa področja prometne
infrastrukture in trajnostno naravnana spodbuja tudi kolesarjenje. Akcijo
S kolesom v mesto so izvajali v smi-

slu letošnjega gesla ETM »Združimo
moči, delimo si prevoz«, ker pa je lanskoletno geslo »Izberite mobilnost, ki
spodbuja naše gospodarstvo« še vedno
aktualno, so k sodelovanju pri projektu tudi letos povabili lastnike lokalov
v mestnem jedru Slovenj Gradca. Odzvalo se jih je 46, kar enkrat več kot
lani, saj jih je lani sodelovalo 22.
V času trajanja akcije od 1. 6. do
22. 9. se je v mestno jedro pripeljalo
okrog 1000 kolesarjev, razdeljenih
jim je bilo 2500 kuponov, s katerimi
so lahko uveljavljali popuste v sodelujočih lokalih. Ob zaključku ETM
so v Zavodu Ekopren opravili žrebanje teh kuponov in podelili 50 priročnih kolesarskih nagrad.
Vodja projekta Vladimir Jarh Niko-

Nova kolesarnica pred OŠ Šmartno pri Slovenj Gradcu
(foto Ajda Prislan)
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Praznovala je Vaška skupnost Razbor

Zaščitena območja zahtevajo
spremembe v kmetovanju
N

ajvečja želja Razborčanov je, da bi v vaškem
jedru zgradili večnamenski dom.
Dočakali so gradnjo oz. popravilo
odseka ceste v Velunji, v načrtu pa
so imeli tudi nadaljevanje izgradnje
ceste proti Prevolniku.
Ob prazniku Vaške skupnosti Razbor
je predsednik skupnosti Janez Glasenčnik razgrnil nekaj pridobitev in
tudi problemov, ki se tičejo življenja
ljudi v njihovih zelenih hribih. Največji problem še zmeraj ostajajo neurejene ceste.

Po vašem mnenju vodovarstveni
ukrepi na območju VS Razbor v veliki meri posegajo v način kmetovanja
vaših kmetov. Kakšni so vaši predlogi?
Po novi uredbi je to za kmeta velik
problem. V prvi vrsti je to sprememba načina kmetovanja, v kar te dobesedno prisilijo. Gre za območja, kjer
se ne sme več gnojiti, posledično se
je treba prilagoditi drugemu načinu
kmetovanja, kar seveda stane. In če
narediš napako, te kaznujejo.

Gospod Glasenčnik, katere investicije
so bile v zadnjem letu izvedene pri vas?
Lani jeseni smo otvorili približno 800
metrov asfaltirane ceste od šole proti Prevolniku, hkrati pa tudi v smeri
proti gostilni Pečoler. Nekako se je v
tem času rešila tudi problematika zamakanja pri OŠ Razbor. Postavili smo
tudi nekaj novih lesenih smerokazov
za kmetije. Izvedenih je bilo nekaj popravil cestišč in podobno. Na cesti od
Rdečnika proti Podgorju je bila sezidana nova betonska škarpa.
Kar se tiče cest, se nekaj od tega
trenutno odvija, nekaj od naših želja pa je še na papirjih. Zamenjati je
potrebno vrata na OŠ Razbor, to je
zgornji vhod.
Zaradi izdelave optike v preteklih
letih je prišlo do uničenja drenažnih
cevi v Spodnjem Razborju (Velunja),
zato jih je potrebno zamenjati v dolžini četrt kilometra ob cesti. Odgovor s slovenjgraške komunale je bil,
da ni mogoče napraviti drenaže tik
ob cesti, ampak se bo potrebno odmakniti od optike v travnik, kjer se
bo napravil nov kanal za drenažo.
Kako je z asfaltiranjem ceste Spodnji
Razbor–Velunja?
To jesen naj bi se dokončala izgradnja
okoli 300 metrov ceste. Dela sicer potekajo nekoliko počasneje in upamo,
da bo vse korektno opravljeno. Zdaj
se izvajajo dela na spodnjem ustroju,
nato sledi še asfalt.
V svetu vaške skupnosti ste bili mnenja, da je voda v Razborju preveč klorirana ...

Glede Beneditkove poti pa je nekako
padel v vodo projekt (zaenkrat), kjer
bi na mestu starega župnijskega hleva
nastal večnamenski dom, ki bi služil
pohodnikom, hkrati pa karajnom za
prireditve in podobno.
Mestna občina je pred kakim letom začela s projektom Benediktova
pot, ki ga je kasneje predložila na razpis. Tu so sodelovali avsrtijski partnerji. Ker prvič ni bilo uspeha, se je
namera ponovila sedaj v septembru,
ampak zaradi nekaterih odstopanj
partnerjev od projetka tudi sedaj ni
šlo skozi. Trenutno smo na neki začetni točki.
Katera je največja želja Razborčanov?
Če bi vprašal vsakega posebej, bi
dobil preveč različnih odgovorov.
Nekaterim veliko pomenijo cestne
povezave, drugim večnamenski dom,
tretjim, da se čim bolj sodeluje ... eni
so pa zadovoljni, samo da so zdravi.
V Razborju nameravate pridobiti
tudi defibrilator, kajne?

Gostilna Razbor: Gostilna Rdečnik z ekipo je zaslužna, da sta zmagovalni pokal
in kotel zopet nazaj v Razborju.

Sam sem član Komisije za VVO, ki
pa nima neke podpore s strani ministrstva. In to kmetijskega. Gre za
zelo enostaven način, ki ga v Sloveniji
nočemo poznati. Če nekomu nekaj
vzameš, mu moraš po drugi strani
vrniti. Mislim na nekakšne trajne
odškodnine. Nekaterim, ki pijejo
vodo iz tega zajetja, je samoumevno,
da jo imajo. Se zavedamo, da jo moramo čuvati. Ampak za vsako ceno?
Mimo vas peljeta Benediktova pot in
Evropska pešpot. Kako ste zadovoljni
s turizmom pri vas?
Koliko pohodnikov gre mimo, težko ocenim, nekateri se ustavijo pri
gostilni Pečoler, drugi gredo naprej proti Slemenu ali Uršlji gori. Za
Evropsko pešpot je žig pri Pečolerju.

VS Razbor je manjši sistem, na katerem je 124 uporabnikov, dnevna
poraba vode pa znaša v povprečju 15
m3. Sistem se napaja iz enega izvira Zgornji Razbor, ki pa je po oceni
s Komunale Slovenj Gradec slabše
kakovosti, dovzeten na površinske
vplive in pogosto bakteriološko oporečen. Komunala je zaradi povečanega onesnaženja pitne vode v letu 2014
na sistemu uvedla redno avtomatsko
kloriranje pitne vode. To potezo so
pojasnili z razlago, da je kloriranje
pitne vode najpogosteje uporabljen
postopek dezinfekcije in je hkrati z
minimalnimi koncentracijami preostalega – rezidualnega klora v pitni
vodi tudi pokazatelj uspešnosti dezinfekcije in posredno dokaz, da je
voda mikrobiološko varna. Povedali
so tudi, da se voda v Razborju klorira
na zajetju in da redno izvajajo meritve v osnovni šoli ali gostilni Pečoler.
Iz merilnih rezultatov je razvidno, da
se vrednost prostega klora giblje v zakonsko dopustnih mejah.

Na zadnji seji je prišla pobuda o pridobitvi defibrilatorja, ki bi ga umestili
nekam v središče Razborja. Verjetno
pri šoli. Trenutno poteka pridobivanje
informacij. Seveda bo potrebno poiskati sredstva za ta namen.
Kako je bilo letos na prireditvah med
praznikom VS Razbor?
Krajevni praznik, ki je potekal med
23. in 30. julijem, je obiskalo precej
ljudi. Začeli smo z lepo nedeljo sv.
Danijela, sledili so potopisno predavanje Pod zvezdami, večer družabnih
iger, pohod na Molakov vrh, krajevni
turnir v malem nogometu in nato
še v odbojki in kegljanju. V nedeljo
popoldne je bilo že tradicionalno
Srečanje godcev samoukov na Podvajski ravni, na katerem smo podelili
priznanja vaške skupnosti. Praznik
se zaključi s Podvajsko ravnjo, ki jo
v bistvu organizira KD Razbor in je
bila zelo dobro obiskana. Aktivnosti
med tednom so zanimive, krajani pa
sodelujejo po najboljših močeh.

Vsi Razborčani se čutijo Razborčane,
čeprav nekateri lažje potrebno opravljajo v Šoštanju kot na slovenjgraški
strani. Povezanost ostaja kljub ponekod zelo slabim cestnim povezavam
po območju VS Razbor. Kako bi to
pokomentirali?

časa, ki pa ga ni na pretek. Pa tudi nimamo vedno škarij in platna v svojih
rokah. Želim si več zaupanja med krajani, predvsem takrat, ko nekdo naredi
nekaj dobrega za skupnost. Hvala pa
vsem krajanom, ki sodelujejo pri različnih dogodkih in dejavnostih.

Razbor je precej raztegnjen, če se
tako izrazim. Nekaterim je lažja povezanost z dolino, kjer je boljša cestna povezava. Tako je s krajani, ki
so bolj vezani na Šoštanj zaradi šol in
služb. Ampak ko gre za kakšen dogodek, ki nas povezuje, stopimo skupaj.
Bi pa povedal še to: večkrat imam
občutek, da za svoj kraj ne moreš narediti dovolj, tudi ljudje veliko pričakujejo od nas. To vzame veliko prostega

Ali ste letos kaj kuhali v mestu (Slovenj Gradcu) na občinskem prazniku?

Marjan Juvan

M

arjan Juvan je bil kar 31 let in
pol rudar v velenjskem premogovniku, zdaj je upokojenec in skrbi
za manjšo kmetijo v Spodnjem Razborju. V preteklosti je bil zelo dejaven pri različnih aktivnostih v kraju
in vedno je pripravljen sodelovati in
pomagati. K razvoju kraja je svojčas
prispeval tudi kot predsednik Vaške
skupnosti Razbor.
Aktiven je na kulturnem področju.
Vsakdo od domačinov lahko potrdi,
da je Marjan dober igralec, ki je velikokrat popestril kulturna dogajanja
v kraju z vlogo v igrah, na primer za
8. marec so s skupino igrali skeče. Z
ženo pripravita sceno za poletno Srečanje godcev samoukov na Podvajski
ravni. »Sem človek, ki rad pomaga,
zato rad prispevam, da se pač nekaj
dogaja. Menim, da če človeku ne moreš pomagati, mu vsaj škoduj ne,« je
povedal o sebi.

Marjan Juvan

Marjan Juvan je sodeloval tudi pri izgradnji mrliške vežice, ki stoji pri cerkvi sv. Danijela. (AP)

Marjan Sovinc

Marjan Sovinc

M

arjan Sovinc je zelo aktiven na
kulturnem področju, zadnja
leta najbolj v Folklorni skupini Trlice
v Razborju, katere predsednik je bil
v preteklih letih. Sodeloval je tudi v
drugih društvih in odborih. Vrsto
let prepeva v domačem cerkvenem
pevskem zboru. Čeprav mu delo na
kmetiji, po domače Prevalnik, vzame
veliko časa, se je odločil postati tudi
ključar v cerkvi sv. Danijela v jedru
vasi. »Težko je bilo najti ključarja, ker
je obveznost skrbeti za premoženje,
ki niso samo objekti, ampak tudi kul-

Nova mrliška vežica

Moram zelo pohvaliti našo ekipo,
tako lansko kot letošnjo, da smo zelo
uspešni. Tako da kotla, ki je nekakšen
prehodni pokal, letos nismo spustili
iz rok in je spet na starem mestu. Pri
tem ima veliko zaslug kmetija Rdečnik s svojo ekipo, ki se je odlično pripravila na ta dogodek.
Ajda Prislan

Priznanji Vaške skupnosti Razbor

Katera zaščitena območja so pri vas?
Razbor deloma zajema vodovarstveno območje in pa Natura 2000.
Vodovarstveno območje je zaradi
zajetja Smolška raven, od kjer imajo
prebivalci Slovenj Gradca in okolice
pitno vodo.
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Folklorna skupina Trlice

turna vrednost, ki jo moramo varovati in ohraniti za zanamce. Cerkev
je v postopku, da jo bodo razglasili za
kulturni spomenik, opremili jo bodo
z informacijskimi tablami. V cerkvi
ne samo molimo, ampak se ljudje
tudi povezujejo med sabo, je kulturno središče in središče kraja. Že od
nekdaj so se ljudje tam zadrževali, se
kaj pomenili, načrtovali, saj vemo,
včasih ni bilo telefonov. Tudi mladina
bi danes bolj potrebovala kaj takega,
da nas vse skupaj ne bosta uničila brzina in prenapeto življenje,« je povedal Marjan Sovinc.
S Folklorno skupino Trlice vseskozi dosegajo lepe rezultate v plesu,
petju in predstavitvi starih običajev,
a ker ni podmladka, se zadnje čase
ukvarjajo bolj z ljudskim petjem.
Družina Sovinc pa obuja tudi družinsko petje, saj tudi to v Sloveniji
postaja vse redkejše.
»Če si nekaj zadaš, če imaš veselje,
se čas za to kljub delu vedno najde. A
če nimaš okrog sebe pravih ljudi, ne
moreš ničesar narediti,« je še povedal
in se ob prejetju priznanja domače
vaške skupnosti zahvalil družini in
soustvarjalcem kulturnih dejavnosti.
Sosedje so ga označili tudi kot krajana, ki pozna pogovore najmlajših, saj
že 21 let v dobrem in slabem vremenu varno vozi njihove otroke v šolo in
nazaj domov. (AP)

MESTO IN PODEŽEL JE
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Srečanje ekoloških kmetij Slovenije v Slovenj Gradcu

Ponudili velik izbor okusne
in neoporečne hrane
N

a slovenskem prazniku ekoloških kmetij
konec septembra v Slovenj Gradcu
je bila ustanovljena Zveza združenj
ekoloških kmetov Slovenije. Svoje v
sozvočju z naravo pridelane in predelane dobrote je na stojnicah ponudilo 20 ekoloških kmetij.
»Na ekološko tržnico smo prišli zato,
ker damo nekaj na svoje zdravje, damo
nekaj na to, da se hrana pridela doma,
damo nekaj na kvaliteten način življenja. Na tej tržnici je vse, kar je zrastlo v
naravi brez posebnih škropljenj in dodatkov – in zaradi tega smo danes tu,«
je povedal eden od naključnih obiskovalcev že 6. Ekološke tržnice na Trgu
svobode v Slovenj Gradcu. Praznik
po vzoru tovrstnih v večjih evropskih
mestih prireja Združenje ekoloških
pridelovalcev in predelovalcev Deteljica na čelu s predsednikom Jožetom

Ledinekom z biokmetije Ržen iz Selovca pri Dravogradu.
Na stojnicah so ponudile svoje
izdelke kmetije s Primorske, iz Severne Primorske ob Soči, osrednje
Slovenije, s Koroške, Kozjanskega
in od drugod. Letošnja novost so
bila ekološka vina, med drugim je
bila ponujena vsa sveža zelenjava,
pa ekološko pivo, kava iz želoda, več
vrst sira, testenine, kruh, peciva,
školjke, oljčno olje na več načinov,
začimbe, zdravilna zelišča, medeni
izdelki in še marsikaj dobrega. Ob
tem Ledinek poudarja, kako pomembno je za nakup hrane izbrati
domačo ekološko kmetijo čim bližje
svojemu domu, da od dneva pobiranja ali trganja do postrežbe na jedilniku preteče čim manj časa.
Prvi predavatelj na odru pred cerkvijo je bil Milan Kalan z Zeliščne
kmetije Kalan iz vasice Kalobje na

Kozjanskem. Govoril je o tem, zakaj
so zdrava zdravilna zelišča in v katere pasti se lahko ujamemo, če jih,
predvsem tistih, ki rastejo v naravi,
ne poznamo dobro. »Šentjanževka,
trpotec, lužnik, rman in nekatere
druge rastline ne potegnejo iz zemlje
le zdravilnih učinkovin, pač pa lahko
potegnejo in hranijo tudi nitrate, težke kovine, antibiotike, skratka snovi,
ki za naše telo niso najboljše. Zato se
držimo načela, da nabiramo v čistem
okolju, daleč stran od infrastrukture, mestnih naselij. Nabirajmo stran
od površin, za katere ne vemo, kaj so
kmetje delali na njih, zato raje iščimo
robove gozdov, kjer ni vplivov intenzivnega kmetovanja,« je poudaril
med drugim. O zakonodaji, kako je
z nabiranjem prostorastočih rastlin,
pa je govoril specialist za ekološko
kmetovanje s Kmetijsko gozdarske
zbornice Mitja Zupančič.

Biokmetija Ržen je med drugim predstavila tudi svoj nov proizvod.

Po Ledinekovih besedah se je zgodil
tudi zgodovinski trenutek – ustanovna skupščina slovenske zveze ekoloških kmetov. Za predsednico Zveze
združenj ekoloških kmetov Slovenije
so izvolili Marijo Marinček iz Združenja za ekološko kmetovanje Dolenjske, Posavja in Bele krajine, ki je
povedala: »Ena od pozitivnih stvari
pri tem je sodelovanje. Tudi s strani
ministrstva nimamo resnega sogo-

vornika za naše področje in tudi zato
je ekološko kmetovanje zapostavljeno v primerjavi z drugimi panogami.
Zato moramo skupaj, združeni še veliko narediti.«
Na prazniku ekokmetij sta nastopili tudi pevka Ditka in etno skupina
Rute, prireditev je potekala ob pomoči JZ Spotur in Mestne občine Slovenj
Gradec.
Ajda Prislan

Polet vojaškega helikopterja

Spoznavanje Koroške
iz zraka
Na pobudo Območnega združenja
slovenskih častnikov Mislinjske doline (OZSČ) je v septembru Koroško
preletel helikopter Slovenske vojske.
Na podlagi načrta sodelovanja med
Slovensko vojsko (SV) in Zvezo slovenskih častnikov je bil polet načrtovan s ciljem ogleda območja Koroške
iz zraka in seznanitve s specifičnostjo
terena v primeru vojaških delovanj,
seveda tudi za potrebe izvajanja zaščitno-reševalnih ukrepov.
»S helikopterjem znamke Cougar
AS 532, ki ga je pilotiral pilot SV Matej
Hribernik, naš rojak s Koroške, smo
poleteli z letališča v Mislinjski Dobravi. Leteli smo nad območjem Mislinjske in Mežiške doline, prek Črne,
Velenja, Paškega Kozjaka, Rogle in po

obronkih Pohorja nazaj na letališče,«
je povedal udeleženec poleta Konrad
Javornik, predsednik OZSČ, in dodal,
da so bili s to enkratno priložnostjo
za seznanitev z reliefom, pogozdenostjo, naselitvijo, vodami in prometno
infrastrukturo pokrajine iz zraka še
posebej zadovoljni. Tak polet je bil za
vsakega posameznika posebno doživetje. Pristojnim v SV se zahvaljujejo
za odobritev poleta, izvajalcem, pripadnikom enote letalstva SV, pa za
prijazen in profesionalen odnos do
udeležencev ter strokovno, varno in
zanimivo izvedeno aktivnost.
Poleg članov OZSČ so se poleta
udeležili tudi predstavniki Mestne občine Slovenj Gradec in Občine Mislinja
vključno z obema županoma. (AP)

Slovenjgraška gostilna
K

ulinariko Mislinjske doline
lahko opišemo z besedami:
naravno, domače in tradicionalno.
Prav tradicionalnosti naših babic in
gospodinj se lahko zahvalimo, da
so se na vsakodnevnih jedilnikih še
ohranile nekatere jedi po receptih,
ki si jih kuharice že desetletja prenašajo iz roda v rod.
Med jedi, ki so imele tradicional-

no mesto tudi na jedilnikih starih
»slovenjgraških« gostiln, je sodila
tudi telečja obara, zato so letos predstavniki vaških in četrtnih skupnosti v okviru prireditve Slovenjgraška
gostilna, ki je potekala v soboto, 30.
septembra, pripravljali to jed. Sodelovalo je 12 ekip, nagrado za najizvirneje urejeno stojnico pa je prejela
Vaška skupnost Razbor. (ML)

(foto Janko Čas)

Srednja šola Slovenj Gradec in Muta

Prireditev ob dnevu turizma

D

ijaki iz GTT4 programa Gastronomija in turizem s Srednje šole
Slovenj Gradec in Muta so na Trgu
svobode v Slovenj Gradcu pripravili prireditev v počastitev svetovnega
dneva turizma 2017, ki je letos potekal pod geslom Trajnostni turizem –
orodje za razvoj. Trajnostni turizem
od ponudnikov in tudi od obiskovalcev zahteva, da kar v največji meri
spoštujejo naravo, kulturo in vse gostitelje v destinaciji.
Prireditev je potekala v sodelovanju
s TIC Slovenj Gradec in koroškimi
osnovnimi šolami. Okrog 200 obiskovalcev si je ogledalo pestro ponudbo
izletov s trajnostno naravnanimi namestitvami, ki se ponašajo z različnimi okoljskimi certifikati, aktivnostmi
v naravi in ponudbo lokalno pridelane hrane. Poleg osnovnošolcev in srednješolcev so se na stojnicah oglasili
številni upokojenci in gostje Hotela
Vabo ter predstavniki gostinskih ponudnikov. In imeli so kaj videti.
Celotno ponudbo okolju prijaznih
dvodnevnih izletov so dijaki popestrili z različnimi animacijami, saj so
obiskovalci v besednih igrah spoznavali znamenitosti v destinacijah, izdelovali ovčke ali se slikali v blejskem
srčku. Pri tem so dijaki opozorili na
naslednja dejstva: Slovenija je priljubljena zelena in aktivna destinacija, ki

si prizadeva za trajnostno naravnan
turizem, saj se večina ponudnikov
že trudi, da s svojim delovanjem ne
povzročajo škode naravnim virom.
Naloga je od dijakov zahtevala veliko
komunikacijskih veščin, saj so v štirih
urah vsem obiskovalcem predstavili
svojo ponudbo z veliko mero gostoljubja, obiskali pa sta nas tudi dve lokalni
televiziji in radijska hiša.
Pet dijakov – vodnikov je po mestnih ulicah popeljalo kar okoli 150
obiskovalcev, v glavnem osnovnošolcev in dijakov, ki so bili zelo zadovoljni. Organizacija javnega dogodka, priprava materialov, delo na
terenu ob predvidenih in nepredvidenih situacijah na stojnicah in pri
turističnem vodenju ter s številnimi komunikacijami z mediji so naš
glavni cilj projektnega dela po principu »learning by doing«. Dijaki so
z opravljenim delom zelo zadovoljni, saj jih je ves čas spremljala velika
mera adrenalina in odgovornosti do
dobro opravljenih številnih nalog.
»Iz tega projekta sem se veliko naučila o spoštovanju rokov za dokončanje posameznih nalog. Za popolno izdelavo projekta smo imeli na
voljo le dva tedna, kar je po mojem
mišljenju izredno malo časa. Veliko
sem morala delati sproti. Na srečo smo bili razdeljeni po parih, da
smo si delo lahko razdelili. Torej je

ta projekt tudi veliko pripomogel k
temu, da bolje razumem pomembnost ekipe in skupnega sodelovanja.
Zelo se je tudi prepoznal princip
»learning by doing«, saj smo bili pri
izdelavi tega projekta skoraj popolnoma samostojni. Od profesorjev
smo dobili zgolj oporne točke in
sprotno vrednotenje našega dela z
napotki in popravki. Takšno delo torej razvija veščine tako samostojnosti
kot timskega dela, upoštevanje rokov
oziroma terminov in splošne organizacije dela,« je povedala Doris Fesel.
»Iz praktičnega dela in izvajanja
v našem projektu sem se naučila
kar veliko. Vedno se je treba dobro
pripraviti in biti pripravljen na vse,
s tem mislim slabo vreme, močan
veter, ki bi nam lahko odpihnil liste
na stojnici, nadležne in neposlušne
poslušalce, katerih na srečo ni bilo.
Zelo sem vesela, da nam šola nudi
izvajanje in sodelovanje v takšnih
projektih, saj se iz resničnega dela
veliko več naučimo, kot pa samo iz
učenja v šoli, na primer kako se spopasti s poslušalci, ki niso tvoji sošolci in niso tako »pridni«, saj nimajo
znanja o tem, kako je zares težko biti
vodnik. S turističnim vodenjem sem
si pridobila dodatne izkušnje, kako
pritegniti poslušalce in kako biti čim
zanimivejši,« pojasnjuje Ana Vilar.
Alenka Helbl
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Regijski posvet

Zloraba alkohola kot skriti
razlog mnogih težav

N

a Koroškem uradno
ni skupine, ki bi pomagala svojcem odvisnikov od alkohola. Zato bo novost v naši regiji
skupina, v kateri si bodo svojci ljudi,
ki trpijo zaradi zlorabe alkohola, s
svojimi lastnimi izkušnjami podpore bližnjemu pomagali med sabo.
Statistika po podatkih NIJZ (Nacionalni inštitut za javno zdravje)
kaže, da je Koroška nad slovenskim
povprečjem v visokem tveganju opijanja posameznikov z alkoholnimi
pijačami, najbolj izstopajo občine v
Dravski dolini. Tudi samoocena dobrega zdravja je na Koroškem nekoliko nižja od slovenskega povprečja.
Podatki kažejo tudi, da se v tej regiji
zgodi največ samomorov v Sloveniji.
Strokovne službe vse pogosteje
zaznavajo, da imajo posamezniki težave zaradi zlorabe alkohola, a ti posamezniki sami pri sebi tega mnogokrat niti ne prepoznavajo. In Korošci
pri tem niso izjema.
“Težkih problemov, s katerimi
se ukvarjamo, ne moremo rešiti, če
ostanemo na isti miselni ravni, kot
takrat, ko smo jih ustvarili.” (Albert
Einstein). Regijski koordinatorki
Petra Skaza in mag. Jovita Pogorevc
Merčnik iz Centra za socialno delo
Slovenj Gradec sta v Slovenj Gradcu
pripravili regijski posvet z naslovom
»Alkohol, prijatelj ali sovražnik?«,
na katerem je bilo možno slišati o
strokovnih pristopih na področju alkoholizma in oblikah pomoči nevladnih organizacij na Koroškem. Prisotni so skupaj razmišljali, katere so
tiste oblike, ki bi jih v regiji še potrebovali, in poskušali zastaviti osnove,
da bi se te oblike pri nas na Koroškem
tudi razvile.
Pri obravnavah na Centru večkrat
ugotavljajo, da ljudje poti odvajanja ne zmorejo sami in potrebujejo
podporo različnih institucij. »Je pa
zagotovo gospod Mičić, eden od gostov na posvetu, s svojo zgodbo zelo
dobra vzpodbuda posameznikom, da
se odločijo za odvajanje odvisnosti
od alkohola,« je povedala mag. Pogorevc Merčnikova. Njegove zgodbe je
možno najti na spletu in v knjigi »Resnična zgodba: Deček s tatujem na
srcu«, ki jo je napisal. Simon Mičić je
pot odvajanja odvisnosti od alkohola
zmogel sam, brez pomoči institucij,
ob strani mu stoji le njegova partnerka. Govori o zamolčani resnici, ki se
je varno skrivala v srcu dečka, ki ni
mogel odrasti. Sile spolne zlorabe,
ki so se mu zgodile pred 35 leti, so
ga omejevale in ovirale in kasneje je

ugotovil, da je to razlog njegove globoke odvisnosti od alkohola. Danes
Simon in njegova Suzana ozaveščata
ljudi, kako pomembno je govoriti o
tej (še vedno tabu) temi – spolne zlorabe med otroki.
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Splošna bolnišnica Slovenj Gradec

Podelitev certifikatov
kakovosti
Z

aposleni Splošne bolnišnice
Slovenj Gradec si stalno prizadevamo k izboljševanju kakovosti
in varnosti pacientov in zaposlenih.
Prva večja prelomnica na tem področju je bila odločitev vodstva za
pridobitev akreditacije Joint Commission International (JCI) že leta
2009. Vse do danes smo naredili
velike korake na področju kakovosti in varnosti. Vse več zaposlenih se zaveda pomena kakovosti in
varnosti ter prepozna pomen tudi v
svojem delovnem okolju. Prvo večje
preverjanje stanja na področju kakovosti smo v bolnišnici imeli leta
2012, pred presojo s strani JCI pa v
maju 2016. Zadnji dan pred presojo
smo skupaj s presojevalci naredili
akcijski načrt, ki pa ga predvsem
zaradi prostorskih ovir do danes
nismo mogli uresničiti.
Konec leta 2016 se je vodstvo
bolnišnice odločilo, da pristopi-

mo k pridobitvi certifikata kakovosti ISO 9001:2015 in standarda
za zdravstveno dejavnost SIST EN
15224:2016. Aktivno smo pristopili k delu in pripravili obstoječo
dokumentacijo. Zapisali smo Poslovnik kakovosti Splošne bolnišnice Slovenj Gradec, kjer smo jasno opredelili kontekst bolnišnice,
vizijo, cilje, vrednote. Opredelili
smo procese, ki se izvajajo v bolnišnici in jih smiselno povezali. Kot
posamezne procese smo prepoznali kar standarde JCI, ki so vsak
zase smiselna celota in se med seboj povezujejo.
Presojo je izvajalo 5 presojevalcev, predstavnikov podjetja SIQ, ki
so obiskali praktično vse oddelke,
službe in enote. Presojo kakovosti
smo uspešno opravili. Presojevalci
so nam s tem potrdili, da je naša pot
izboljševanja kakovosti in varnosti
prava. (HS)

alkoholikov. »Ker tovrstna skupina
za samopomoč svojcem ni pod strokovnim vodstvom, so za njeno delovanje potrebni prostovoljci, saj si
ljudje pomagajo sami med sabo. Na
posvetu so jih našli kar nekaj, ki so
pripravljeni aktivno sodelovati pri
vzpostavitvi take skupine,« je še pojasnila Pogorevc Merčnikova.

Na Koroškem
pogrešajo skupino za
samopomoč svojcem Šele ko padeš na dno,
se lahko dvigneš
odvisnikov
Na Ravnah na Koroškem delujeta
Klub zdravljenih alkoholikov, v katerega program se vključujejo ljudje po
hospitalnem zdravljenju, in skupina
Anonimni alkoholiki, kjer se združujejo ljudje, ki želijo prenehati s pitjem
alkohola. Na Ravnah in v Slovenj
Gradcu v okviru Regijskega sprejemnega centra deluje društvo Projekt
človek, v katerem se ukvarjajo z vsemi vrstami odvisniki. Približno leto
dni pa v Radljah ob Dravi deluje terapevtska skupina za zdravljenje odvisnosti od alkohola, podobna kot Klub
zdravljenih alkoholikov, le da je ta v
Radljah plačljiva, vanjo pa prihaja terapevtka za zdravljenje odvisnosti iz
Maribora.
Posveta v Slovenj Gradcu so se
udeležili tudi predstavniki podporne
skupine za ljudi, ki živijo ali so živeli
z alkoholikom, društva Al-Anon za
samopomoč družinam alkoholikov.
Take skupine na Koroškem še ni, na
posvetu pa so se dogovorili, da bi v
roku enega leta tudi na Koroškem
zaživela skupina za pomoč svojcem

Najpomembnejše so izmenjave izkušenj. Ena od udeleženk posveta,
izkušene pri spremljanju svojca na
poti odvajanja odvisnosti od alkohola, poudarja svoje današnje ugotovitve, kako zelo bi takrat tudi sama
potrebovala pomoč. Vse take pripovedi so ključni pokazatelji, da je na
Koroškem poleg že obstoječih skupin za samopomoč odvisnikom potrebna tudi skupina, ki bi pomagala
svojcem, jasno sporočilo pa nosi tudi
podatek, da je težav z alkoholom v
koroški regiji kar dosti.
»Šokirala me je izjava predstavnice Al-Anona, na kak način naj svojec pomaga nekomu, ki ima težave z
odvisnostjo od alkohola. Ne pomagaš
mu s tem, da ga prigovarjaš, naj neha
piti, ga prosiš, pač pa mu je treba pomagati, da pride do dna – to pomeni,
da mu je treba dati še liter šnopsa na
mizo, da pride čim prej do dna in se
potem lahko začne dvigati,« je dodala
Petra Skaza. In pomembno je, da se o
problemu govori.
Ajda Prislan

»V življenju zmeraj tvegamo ... Če ne povemo resnice, da jo bodo odkrili ... Če povemo resnico, da nas bodo sodili ...«, Simon Mičić

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

Obiščite spletno stran
Mestne občine Slovenj Gradec

www. slovenjgradec.si

Prejeli smo

Zrak v naši občini
Člani Ekološkega društva Slovenj
Gradec smo na sestanku 4. 10. 2017
sprejeli sklep, da našo pobudo in
vprašanje posredujemo na občinski
svet. Zaskrbljeni smo zaradi neodgovornega in sebičnega ravnanja
naših sokrajanov iz dveh razlogov.
Želimo si dihati zrak, ki ne bo
ogrožal našega zdravja. Prav vsi dobro vemo, da temu ni tako. Naš nos je
še kako dober detektor, ki začuti vse,
kar smrdi. Žal ugotavljamo, da sokrajani kurijo vse, kar gori, smeti, vse vrste odpadkov, oblačila, obutev, ostanke proizvodnje, iverko, staro stavbno
pohištvo, ki pri gorenju na nizki temperaturi povzročajo onesnaženje
zraka. V Uradnem listu RS je bila
objavljena Uredba o emisiji snovi in
plinov v zrak iz malih in srednje velikih kurilnih naprav, kjer je določeno,
kaj se sme kuriti in sankcije.
V naši dolini je moteče tudi pretirano zalivanje zemlje z nepredelano (starano) gnojevko, med dru-

gim polno antibiotikov, ki končajo
v podtalnici. Predpisi so (zorenje v
dvoprekatnih greznicah, viške naj
bi vozili v čistilno napravo) in tega
se je potrebno držati.
Na občinski svet se obračamo,
da občinske službe proučijo zakonodajo, da se striktno upošteva predpise in zakonodajo in se je
ne izigrava, da inšpekcijske službe (kmetijski, okoljski inšpektor)
opravijo svoje delo in ukrepajo, da
razmišljate o občinskem odloku in
sankcijah, če ne, pa o spremembah
zakonodaje, ter da storimo nekaj
za nas vse in zanamce in da to storimo prvi v Sloveniji. Torej pomagajte, da bodo inšpekcijske službe
opravile svoje delo in preprečile
samovoljo sokrajanov.
Želimo si dihati zrak, ki ne bo
kvaril našega zdravja in motil našega počutja.
Za Ekološko društvo
Marija Obreza
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Davorin Horvat, direktor Kulturnega doma Slovenj Gradec

Kulturni dom se mora še bolj odpreti ljudem
Mogoče so začutili to zavedanje, razmišljanje v meni.
Kulturni dom se mora še bolj odpreti ljudem, še bolj povezovati z
vzgojno-izobraževalnimi inštitucijami, društvi, vaškimi skupnostmi itd.
Povabiti uporabnike, da aktivno soustvarjajo njegovo vsebino.
Po izobrazbi ste oblikovalec. S čim ste
se doslej ukvarjali? Kakšne so vaše
delovne izkušnje?

Davorin Horvat

N

ov direktor Kulturnega
doma Slovenj Gradec
Davorin Horvat pravi, da si mesto zasluži kulturni dom, ki mu bo v ponos.
Zagovarja več povezovanja in sodelovanja med zavodi, več usklajenega
delovanja na področju kulture. Zavzema se za oblikovanje projektnih
skupin za film, gledališče in glasbo,
ki bi delovale svetovalno. Kot pravi,
bo z obiskom predstav v kulturnem
domu zadovoljen le, ko bo dvorana
zasedena do zadnjega sedeža.
Gospod Horvat, občinski svet vas je
junija po dveh objavljenih razpisih
za direktorja kulturnega doma najprej imenoval za vršilca dolžnosti,
kasneje potrdil kot direktorja te ustanove. S čim ste jih prepričali? Kateri
so glavni poudarki vašega programa
razvoja in delovanja Kulturnega
doma Slovenj Gradec?
Sem mlad po staležu v KD SG, ne pa
po letih. Bliža se čas, ko bom lahko
rekel, preživel sem pol stoletja. Rodil sem se v eni državi, doživel sem
družbene spremembe, ki jih je s seboj pripeljalo rojstvo nove. Opazoval sem družbo, njeno delovanje,
bivanje, odzivanje prej in ga sedaj.
Žal, hočemo ali nočemo, si moramo
priznati, da živimo v zelo viharnem
času korenitih globalnih sprememb,
katerih vedno tesnejši delček smo
tudi mi. Časi ne ponujajo mirne, gotove prihodnosti. Živimo življenja,
podrejena čim večji učinkovitosti ob
kar se da nizkih stroških. Prisiljeni
smo v strogo racionalno preživljanje
vsakdana. Ob tem pa se kar prehitro pozablja, da to, kar nas dela ljudi, je naša kultura, je naša ljubezen,
je naš iracionalni, čustveni del. Ob
pozabljanju le-tega postajamo slabši
ljudje. Pa si tega res želimo? Iskreno
upam, da ne. Iskreno upam, da se nas
vedno več zaveda tega.
Za naš čustveni del, za bogatenje
le-tega, potrebujemo literaturo, film,
gledališče …, osebno komunikacijo
ob pogledu človeku v oči.
Zato so zavodi, kot je Kulturni
dom Slovenj Gradec, javni zavodi,
katerih primarna naloga je delovanje
v javnem interesu, danes verjetno pomembnejši kot kdajkoli. Saj ponujajo
ravno te vsebine.

Nikoli nisem ime težav s pomanjkanjem idej, s čim bi se ukvarjal, sem
tip človeka, ki rad dela. Vedno me je
zanimalo področje kulture, v širokem smislu te besede. Po izobrazbi
sem univ. dipl. ind. oblikovalec. Pot
me je po študiju zanesla v Italijo,
tam sem se ukvarjal z oblikovanjem,
vodil sem oblikovalski oddelek v
velikem podjetju. Po vrnitvi sem se
ukvarjal z vodenjem oblikovalskega
studia, oblikovanjem, svetovanjem,
postal sem predavatelj, najprej asistent, kasneje docent na Akademiji
za likovno umetnost in oblikovanje v
Ljubljani. Prišel je čas, ko sem začutil
potrebo po novih izzivih, resno sem
razmišljal, da bi se usmeril v kulinariko, ki me je ob oblikovanju že kot
otroka zelo fascinirala.
Znanci, prijatelji so me nagovarjali, naj se prijavim na razpis za direktorja KD SG, češ, da v meni vidijo
pravega človeka za to, in so me pregovorili.
Katera so glavna področja delovanja
kulturnega doma? Kakšna je kadrovska zasedenost?
V tretjem členu odloka o ustanovitvi KD SG je definirano njegovo poslanstvo.
»Poslanstvo zavoda je trajno in
nemoteno izvajanje kulturnih, zabavnih in drugih prireditev, posredovanje umetniške ustvarjalnosti in
poustvarjalnosti na vseh področjih
kulturnih dejavnosti v občini in regiji ter izvajanje drugih nalog, za katere
je registriran in zanje pridobi javna
in nejavna finančna sredstva.«
Moramo se zavedati, da je KD SG
javni zavod in njegova osnovna naloga je delovanje znotraj okvirjev javne službe. Lahko opravlja tudi druge
naloge, komercialno interesantne,
vendar zgolj v okvirju, ki ne ogrozi
dejavnosti javne službe.
Kulturni dom bi se moral kadrovsko okrepiti, da bi lahko delal bolje in več. Menim, da prihaja čas, ko
bodo takšni zavodi igrali vedno pomembnejšo vlogo v ohranjanju narodove identitete, svet se intenzivno
globalizira, zavedajmo se, predvsem
kultura bo narod ohranila, obranila pred izbrisom z obličja sveta, ki
postaja vedno »manjši« in z vsakim
dnem bolj narodno premešan.

je z abonmaji, ki jih ponujate?
Z obiskom bom jaz zadovoljen le, ko
bo dvorana zasedena do zadnjega sedeža. Kino preživlja velike pretrese,
ne le pri nas, temveč širše gledano.
Zame je ogled filma v kinu doživetje
in na srečo nisem edini. Si pa želim,
seveda, in upam, da nas bo kmalu še
več, ki znamo ceniti vrhunski film,
odlično projekcijo, sliko in zvok. Zatemnjeno dvorano, trenutke, ko se
umaknemo v paralelni svet, vstopimo v svet sedme umetnosti.
Z abonmajsko ponudbo smo naredili korak naprej. Vpis smo v abonmajski sezoni 2017/18 povečali.
Po trenutnih podatkih je na primer
v Lutkovni abonma v letošnji abonmajski sezoni vpisanih 157 abonentov, v lanski sezoni jih je bilo po
podatkih iz Poslovnega poročila 2016
vpisanih 88.
Na kakšen način oblikujete program?
Včasih se je slišalo, da kulturni dom
ponuja premalo prireditev za širšo
publiko, da so vsebine sicer na visoki ravni, pa vseeno privlačne bolj za
ozek krog obiskovalcev.

Kulturni dom Slovenj Gradec

Kulturni dom je hiša kulture odprtih vrat za vse. Vsebine morajo biti
raznolike, program mora biti pester,
seveda pa mora biti kakovost nujen
standard. V kolikor me želite vprašati, ali sem za, da je v kulturnem domu
pivska veselica, bom rekel odločen
ne, če me želite vprašati, če bi bil za
koncert Štirih kovačev v kulturnem
domu, bom rekel da.
Želim si, da bi se med obiskovalci našli zainteresirani, takšni, ki bi
želeli aktivno sooblikovati program
v zavodu, rad bi oblikoval projektne
skupine zainteresiranih za film, gledališče, glasbo …, ki bi delovale svetovalno.

dnje kulturni dom združili s katerim
drugim zavodom. Kakšno je vaše
mnenje?
Menim, da je prav, da KD SG ostane
samostojen javni zavod. Zagovarjam
pa več povezovanja, sodelovanja med
zavodi, več usklajenega delovanja. Bi
se mi pa zdelo smiselno, da bi se natančneje definiralo, kaj je delo katerega od zavodov. Človeku se namreč
rado zazdi, da vsi radi počnemo vse,
kar je škoda. Zavodi morajo med seboj več sodelovati. Njihovo delo bi
bilo prav natančneje porazdeliti po
kompetencah. Na ta način bi bilo več
sinergije. Več kvalitete.

Idej je veliko, Slovenj Gradec potrebuje, si zasluži kulturni dom, ki mu
bo v ponos. Odlično organiziran
zavod v kakovostnih prostorih, s
sodobno opremo in, najvažnejše, s
kvalitetnimi vsebinami. Predpogoj
za uresničitev le-tega pa je seveda, da
takšno razmišljanje postane del ustanoviteljeve vizije o razvoju kulture v
mestu kulture, Mestni občini Slovenj
Gradec, v mestu glasniku miru. Zavedati se moramo, da brez ustanoviteljeve naklonjenosti razvoju KD SG
le-tega ne bo mogoče izpeljati.

Znane so želje župana, da bi v priho-

Lahko za konec morda pojasnite še

Maja Nabernik

Kulturni dom Slovenj Gradec

Dober odziv na prvi Kino ob kavi

P

rvi abonma slovenjgraškega kulturnega doma, s katerim so začeli
v letošnji sezoni, je bil Kino ob kavi,
skupen projekt z Univerzo za tretje
življenjsko obdobje MOCIS Slovenj
Gradec. Že na prvi filmski predstavi je
bil dober odziv, saj se je je udeležilo kar
71 obiskovalcev, prišlo je tudi 14 udeležencev programa PUM – projektnega
učenja za mlade, predstava pa je vedno

odprta tudi za izven. Ogledali so si angleško dramo Viktorija in Abdul, malo
manj znano zgodbo o prababici trenutne angleške kraljice Elizabete.
Abonma Kino ob kavi zajema 9
filmskih predstav, filme izbira in program ob tem pripravi Marjana Štalekar: »Pripravim uvod, predstavim
film, ustvarjalce in obdobje, potem
si obiskovalci predstavo ogledajo, po

Kakšen pa je obisk vaših prireditev?
Vemo, da so filmske predstave že vrsto let precej slabše obiskane. Kako

Knjižnica Ksaverja Meška in Založba Cerdonis

Novi knjigi Janeza Žmavca
V iskanju
izgubljenega miru
Janez Žmavc
Janez Žmavc

GENERALOV
OTOK

načrte, spremembe, ki čakajo kulturni dom v prihodnje?

Vabimo vas na
predstavitev
dveh novih knjig
Janeza Žmavca.
Knjižnica
Ksaverja Meška
Slovenj Gradec,
četrtek, 9.
november 2017,
ob 18. uri.
Vljudno vabljeni.
Gledalci angleške drame so po predstavi tudi poklepetali ob vroči kavi.

predstavi se družimo v naši avli, popijemo kavo ali čaj in si izmenjamo
mnenja. Če pa je kateri od filmov tak,
da se še posebej dotika kakšne teme, ki
bi bila za nas širše zanimiva, pa medse povabimo tudi kakšnega zunanjega
strokovnjaka.«
Filme v Kinu ob kavi vrtijo v Kulturnem domu Slovenj Gradec vsak
drugi torek ob 10. uri dopoldne. (AP)
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Hugo Wolf povezuje 017

Nadežda Tokareva in Maja Kastratovik
navdušili z mladim Wolfom in Brahmsom
navdušena publika, ki je do zadnjega
kotička napolnila dvorano, v katero
smo do zadnjega nosili dodatne sedeže. Odmevi po koncertu so si bili
enotni v ugotovitvi, da je bil zadnji
koncert letošnje sezone cikla Wolf
povezuje morda najboljši v zadnjih
desetih letih.« Maja Kastratovik pa
ob tem dodaja, da je koncert pokazal,
da v Slovenj Gradcu obstaja publika, ki zelo dobro razume in doživlja
glasbo. Reakcija polne dvorane je bil
dokaz za to.
Mag. Maja Kastratovik iz Skopja ne plemeniti kulturnih dogajanj
samo v Slovenj Gradcu, kjer je doma
od leta 2001 in kjer nadaljuje tudi s
svojim kakovostnim pedagoškim delom, pač pa koncertira tudi po svetu.
Z Nadeždo Tokarevo sta se spoznali v
Sloveniji, in sicer na nastopu Tokareve na EPTI. Njuna želja, da poskusita
skupaj koncertirati, se je uresničila
najprej na Ravnah na Koroškem, potem še drugje.

Violinistka Nadežda Tokareva in pianistka Maja Kastratovik na Poletju v stari Ljubljani
(foto Ivan Merljak, vir: spletna stran ars.rtvslo.si)

N

a zadnjem koncertu iz
letošnjega cikla Wolf
povezuje, ki ga prireja Društvo
Hugo Wolf Slovenj Gradec, sta nastopili violinistka Nadežda Tokareva in pianistka Maja Kastratovik,
vrhunski glasbenici, diplomantki
znamenitega državnega konservatorija Čajkovski v Moskvi, ki sedaj
živita v Sloveniji. Na koncertu igrana Wolfova dela so bila v Sloveniji
izvedena prvič, zato so celoten koncert posneli za arhiv Programa Ars,
Tretji program Radia Slovenija.
Za večer v rojstni hiši Huga Wolfa
sta umetnici izbrali poseben program: mladostni Koncert za violino

in klavir, op. 6, ki ga je Wolf napisal
leta 1875 v prvem letniku dunajskega
konservatorija, ter pet samospevov,
ki jih je za violino priredil Adrian
Conell. Pianistka Maja Kastratovik
Wolfov violinski koncert opiše kot izredno dinamičen, virtuozen, izrazito
melodičen: »To je izjemno večplastna
glasba v duhu poznega romantizma.
Razkriva precej radovedno in čustveno bogato intimo enega šestnajstletnika.« O njuni izvedbi Wolfovih
samospevov v priredbi za violino in
klavir pa je povedala, da je violina ob
razkošno harmonično napisani klavirski spremljavi barvno fantastično
dočarala najbolj genialne samospeve.

Zbrano občinstvo je bilo navdušeno,
med njim tudi predsednik Društva
Hugo Wolf Slovenj Gradec Marko
Košan: »Priredbe za violino, ki jih je
izjemno odigrala Nadežda Tokareva,
so na poseben in zelo presenetljiv način pokazale Wolfovo mojstrstvo pri
izpeljavi melodijske linije posameznega samospeva, kar načeloma velja
za njegovo manj pomembno plat, saj
je poudarek na recitativu besedila.
Zlasti eden najbolj znanih Wolfovih
samospevov z naslovom Verborgenheit (Skritost) na poezijo Eduarda
Mörikeja je z violino zazvenel povsem na novo in skoraj eterično prefinjeno, kar je prepoznala tudi številna
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»Igrati Wolfova dela v njegovi rojstni
hiši je velik privilegij. Prostor je obdan z nenavadno energijo, to je neka
zvrst mistične izkušnje,« še poudari
Maja Kastratovik in doda: »Hugo
Wolf je genialen skladatelj. V zadnjih
7–8 letih sem ga večkrat izvajala ter
ga strokovno boljše spoznala in lahko rečem, da mi druženje z njegovim
stvarstvom vedno odpira nove svetove vzburljive imaginacije.«
Rusko-slovenska violinistka Nadežda Tokareva sodi med najboljše violiniste svoje generacije, že med študijem
je pritegnila veliko pozornost glasbenega sveta. Igra na čudovito violino
Nicoloja Gagliana iz leta 1765.
Glasbenici sta v drugem delu slovenjgraškega koncerta predstavili Sonato za violino in klavir, št. 1, op. 78
Johannesa Brahmsa in nekaj njegovih Madžarskih plesov. Tudi Brahms
je svojo sonato napisal na Koroškem,
ob Vrbskem jezeru, kjer je zelo pogosto preživljal poletne mesece. V Društvu Hugo Wolf Slovenj Gradec vedo
povedati, da je Hugo Wolf kot mlad
glasbeni kritik pri časopisu Wiener
Salonblatt ostro napadal Brahmsovo
glasbo, saj mu je pomenila simbol
»stare« glasbe, ki jo je v svojem »mladonemškem« navduševanju za Wagnerja preziral. Tokareva in Kastratovikova sta torej v svojem koncertu
združili deli obeh mojstrov, ki ju je
navdihnila koroška pokrajina. (AP)

Koroški deželni teater

Na Linhartu prejeli
posebno priznanje

Nagovor avtorja

Dokumentarec 5 minut za SG

N

ajpomembnejše kar za začetek:
Vljudno ste vabljeni, da se nam
18. novembra ob 20. uri pridružite
v Kulturnem domu Slovenj Gradec,
kjer bo dokumentarni film 5 minut
za SG premierno predvajan. Dokumentarni film bo predstavil in izpostavil naše mesto preko njegovih prebivalcev. Mesto smo namreč ljudje, ki
ga oblikujemo – tako ali drugače.
Ni ravno v navadi, da avtor sam vabi
preko časopisa. Niti ni to vabilo tako
bistveno. Rad bi someščanom povedal, kaj me je gnalo k temu filmu – to je
namreč bistveno. Na začetku leta sem
nekako s presenečenjem ugotovil, da
sem čudežno prestopil neko mejo, saj
2017 praznujem deset let ustvarjanja v
kulturi. Šel sem skozi več faz, lahko bi
celo rekli, da me je kot neko krpico v
pralnem stroju premetalo skozi prav
vse, kar se najde. Bil sem pesnik, potem romanopisec, scenarist in nekako

končal pri režiji, kjer trenutno čutim,
da sem pognal korenine. Ta mešanica
zvrsti se zdi na prvi pogled zunanjemu opazovalcu še bolj sumljiva kot
meni samemu, a je (na srečo) ta dolga
pot hitro minila. Čemu torej ravno ta
film za teh deset let? Odločil sem se,
da to zbirko zgodb posnamem kot zahvalo mestu, v katerem živim. Slovenj
Gradec je zelo poseben, pa da ne bom
dolgočasen, bom omenil, da ga najbolj
odlikujejo ljudje, ki dajejo upanje.
Menim, da je vsako ustvarjanje
upanje za naprej, ne glede na to, za kaj
točno gre. Ravno zaradi tega mišljenja
sem si želel ustvariti film, ki izpostavi
več oseb v tem mestu in ne samo eno.
To mesto je namreč mesto, ki mrgoli z ustvarjalno energijo, s kreativci,
ki jih mogoče sploh še niste opazili,
ker morda niste točno tisti trenutek
pogledali v pravo smer ali ker vas
dotična tema pač ne zanima. Rad bi
vam pokazal, da smo vsi, preko tega

mesta in te ustvarjalnosti, na določeni
ravni povezani in da njihova dejanja
naše mesto hranijo s pozitivnim in
mu dvigujejo kvaliteto bivanja. Poleg
posameznikov, ki dajejo mestu smisel
izven okvirjev, so tukaj prisotna tudi
alternativna mestna skrivališča (v
pozitivnem pomenu) in zbirališča za
manjšo skupino ljudi, ki ne spada pod
t. i. mainstream. Ravno te alternative
pa kažejo, kako bogati smo v svoji iznajdljivosti ter tudi v ljudeh, ki iščejo
vsebino izven sprejemljivega, da ne
uporabim besede 'normalnega'.
Imel sem čast, da so me ljudje sredi
svojega dela sprejeli medse, saj marsikaterega intervjuvanca nisem niti
osebno poznal pred snemanjem. Z nekaterimi smo se družili enkrat, z drugimi tudi po več snemalnih dni in pri
vseh je bila začetna začudenost, zakaj
ravno oni. Odgovor je preprost: ravno
zaradi tega! Ideja celotnega projekta
je izpostaviti to, kar je že tako ali tako
med nami, a nam postane čez čas samoumevno. Pa veste kaj? Ni samoumevno, niti malo. Želel bi si, da za trenutek odložite vse, kar nosite s seboj in
se prepustite njihovim zgodbam. Naj
vam oni povedo, zakaj ustvarjajo v tem
mestu in ne drugod. Naj vam oni povedo, zakaj gredo zvečer spat in se zjutraj
tudi zbudijo. Zakaj se splača. Vzemite
si pet minut za enega. Vzemite si pet
minut za Slovenj Gradec, če smem biti
še malo smešen, ker ne gre mimo tega.
Svojih pet minut bodo z nami delili: Jure Markota, Tomaž Pačnik, Zuhra Horvat, Špajz, Jernej Kovač Myint,
Katja Felle, Katja Zbičajnik, Pop-up,
Nika Hölcl Praper in Čajnica PEČ.
P. S. Še vedno vsepovsod pišete 'mlad
režiser' in, prosim, počnite to čim dlje!
Tomo Novosel, režiser

Sergej Dolenc ob prevzemu priznanja na Linhartovem srečanju v Postojni
(foto Matija Maček)

P

osebno priznanje žirije za pretanjen prevod besedila v polnost
igralskega izraza je na Linhartovem
srečanju – festivalu gledaliških skupin Slovenije prejel Koroški deželni
teater Slovenj Gradec za predstavo
Terapija. Pred njimi pa so že novi
izzivi, saj so uvrščeni tudi na Jesenice med šest tekmovalnih predstav
30. Čufarjevih dnevov.
Na letošnje, 56. Linhartovo srečanje, ki ga prireja Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (JSKD), se je prijavilo več kot 130
gledaliških ansamblov, od katerih
se jih je po predhodnih regijskih
izborih v finalni del srečanja v Postojni uvrstilo sedem. S Koroške se
je med najboljše uvrstila gledališka
skupina Koroškega deželnega teatra
(KDT), in sicer z uspešno predstavo Terapija. Korošci so pred nabito
polno dvorano Kulturnega doma
Postojna navdušili tudi ocenjevalce,
ki so Koroškemu deželnemu teatru
namenili posebno priznanje strokovne žirije za izjemno transformacijo gledališkega teksta v celovito
in posebno gledališko izkušnjo, kot
so zapisali v utemeljitvi. Na spletni
strani JSKD pa so pojasnili: »Skupini Koroškega deželnega teatra
Slovenj Gradec je sestavljanko monologov osmih likov, ki zasledujejo
mejo karikature v predstavi Terapija, uspelo združiti v subtilno in

kompaktno fresko sveta brez osebne in brezosebne komunikacije«.
Režiser črne komedije Terapija
in eden od igralcev Sergej Dolenc je
enako kot drugi člani KDT vesel in
ponosen, da jih je selektor že drugič
zapored uvrstil v tekmovalni program Linhartovega srečanja ljubiteljskih gledaliških skupin. »Posebno priznanje, ki nam ga je podelila
strokovna žirija, je potrditev tega,
kar so nam gledalci v nabito polni dvorani v Postojni povedali že s
šestminutnim aplavzom in stoječimi ovacijami. S predstavo Terapija
smo dokazali, da smo kot gledališka skupina sposobni zajeti vse elemente gledališke igre, od prevoda
besedila, priredbe, avtorske glasbe,
režije in ne nazadnje odlične, usklajene igre vseh nastopajočih, kar so
prepoznale tako strokovna žirija
kot tudi gledališke skupine, ki so
nastopile na tem prestižnem srečanju. Koroški deželni teater je s tem
in seveda z delom v preteklih letih
postal prepoznavno ljubiteljsko gledališče v slovenskem prostoru, kar
ne nazadnje dokazuje tudi to, da
nas je selektor Iztok Valič uvrstil
med šest tekmovalnih predstav 30.
Čufarjevih dnevov. Pred nami so
torej novi izzivi in nove priložnosti,
da Slovenj Gradec uvrstimo na listo
pomembnih središč ljubiteljskega
gledališča v Sloveniji,« je poudaril
Dolenc. (AP)
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KGLU: Migracije strahu in Čas za zgodbe

Razstavi za lepši jutri

Umetniško delo Emila Mirazchieva iz Bolgarije, ki mu avtor pravi »dream about
future, about life«, je simbol doma – sleherni človek na svetu si želi toplino doma,
enako seveda tudi begunci.
(foto Nika Hölcl Praper)

M

igracije strahu so odziv na aktualno politično in družbeno realnost v Evropi.
Sodelujoči v tem projektu si prizadevajo prispevati k procesu preseganja
sovraštva, predsodkov in nestrpnosti, za katere menijo, da za evropsko
družbo pomenijo konkretnejšo grožnjo kot terorizem.
K procesu preseganja predsodkov in nestrpnosti pa prispeva tudi
razstava Čas za zgodbe, ki v sožitju
dveh kultur poudarja sorodnosti in
nikakor ne razlik.
Razstava Na-poti združuje razstavi
Migracije strahu in Čas za zgodbe, dva
projekta, ki se trenutno odvijata v Koroški galeriji likovnih umetnosti v Slovenj Gradcu in se dotikata globalnega
vprašanja migracij, osebnih zgodb in
izkušenj ljudi ter hkrati posledic tako
za samo politično in ekonomsko sliko

kot tudi za miselni okvir prebivalcev
in državljanov Evrope, kot so zapisali
na predstavitvi.

Migracije strahu
Mednarodna razstava Migracije strahu prihaja iz Plovdiva v Bolgariji (pred
tem je bila v Gradcu) in se za Slovenj
Gradcem seli v Leipzig, združuje pa
umetnike iz različnih držav, ki se
ukvarjajo s temo migracij, begunstva
in strahu nasploh. Nekatera dela na
tej razstavi so bila narejena posebej za
Koroško galerijo likovnih umetnosti
in so tukaj prikazana prvič. Kustosa razstave sta mednarodno delujoča
Ilina Koralova in Boris Kostadinov iz
Bolgarije. Med 18 sodelujočimi umetniki na razstavi v Slovenj Gradcu zaradi velikosti umetniškega dela najbolj
izstopa Emil Mirazchiev iz Bolgarije,
ki je sredi velike dvorane galerije po-

stavil sanje o prihodnosti, o življenju,
simbol tega, kar želijo in potrebujejo
begunci – enako kot vsi ljudje na svetu.
Ta umetniški projekt je simbol doma,
kajti sleherni človek na svetu si želi to
toplino. Ko vstopiš vanj, začutiš, kaj je
umetnik želel povedati. In znotraj tega,
s folijo kot metuljeva ličinka ovitega
prostora se na starem televizorju vrtijo
videoposnetki glasnih protestov na eni
strani beguncev proti zaprtim begunskim centrom blizu bolgarsko-turške
državne meje, ki delujejo kot zapori, in
na drugi strani domačinov Bolgarov, ki
so ksenofobični, nestrpni do tujcev in
hočejo begunce na silo vreči iz države,
ker menijo, da so nevarni.
Razstava kaže tudi druge strahove. Umetniki namreč ugotavljajo, da
se v Evropejcih ne skrivajo le strahovi pred terorizmom, pač pa tudi strah
pred brezposelnostjo, poglabljanjem
družbene neenakosti, osebnim neuspehom ali finančnim propadom. Na
vprašanje, kako se strahovi stikajo
z migranti, kustosinja Ilina Koralova med predstavitvijo ideje razstave
odgovarja: »Ljudje se bojijo, da jim
bodo migranti morda prevzeli delo,
službe. Strah je nekaj naravnega, velikega pomena pa je poskušati preseči njegove izvire. In drug drugemu
pokazati, da naj se ne bojijo nečesa,
kar je zanje tuje in česar ne poznajo.
Pot, kako preseči take strahove, je
spoznati drug drugega, torej spoznati ljudi in se jih ne bati. Pa seveda na
splošno pogovarjati se o svojih strahovih. To je glavna ideja te razstave.«
Predmet raziskav je strah kot
družbeni in politični pojav, pa tudi
strah v svojih zelo subjektivnih
oblikah, kot del posameznikovega
obstoja, razstava torej govori o posameznikovih in skupnih strahovih, ki

Ustvarjalne delavnice

Pokukajmo k medičarju in svečarju

D

elavnice Pokukajmo v srednji vek
v Koroškem pokrajinskem muzeju se z novembrom sicer zapirajo, v
okviru spoznavanja obrti pa se bomo
tokrat še zadnjič podali na skupen
obisk, in sicer k družini Perger v medičarsko in svečarsko delavnico na Legnu. Ste vedeli, da je njihova družina s

svojim ustvarjanjem iz medu in voska
v našem kraju prisotna že kar 260 let?!
Svečarstvo in medičarstvo sta stari obrti, poznani že v srednjem veku
oziroma že prej. Sveče so v preteklosti
izdelovali iz čebeljega voska in so bile
pogosto uporabljeno sredstvo za razsvetljavo. Medičarstvo se ukvarja z iz-

Delavnica izdelave darilnega
papirja, voščilnic in etiket
D
ecember s prazničnim vzdušjem
se počasi približuje in čas je, da
se pričnemo pripravljati na obdarovanje. Ker so majhne pozornosti in naš
osebni pečat velikokrat prav tisto, kar
razveseli naše obdarovance, vas vabimo, da si letos izdelate čisto svoj darilni papir, voščilnice in darilne etikete

ter kartice za posvetila ali zapis imen.
Delavnico bo vodila Marina Mihalj,
ki se sicer ukvarja s kaligrafijo in piše
na različne materiale (papir, keramika, porcelan, tekstil, steklo, koža ...),
izdeluje pa tudi unikatne voščilnice in
skodelice, ki jim daje svoj pečat tudi z
elementi kaligrafije.

delovanjem medenjakov ter figuralno
oblikovanega in okrašenega peciva iz
medenega testa. Ker obe obrti družijo
čebele oziroma njihov pridelek (torej
vosek in med), sta se najpogosteje pojavljali skupaj. Izraz lectarstvo predstavlja
eno obliko medičarstva, ki se ukvarja z
okraševanjem poltrajnih izdelkov iz
medenega testa. Lect je bil poznan že v
poznem srednjem veku, predvsem pri
družbeni eliti, današnjo prepoznavno
obliko pa dobi šele v 19. stoletju z uporabo belega sladkorja. Medičarstvo sodi
med najstarejše obrti v mestih in trgih,
na podeželju so se medičarske delavnice pojavile v 19. stoletju.
Pergerjeva delavnica v Slovenj Gradcu se še danes ukvarja z vsemi tremi dejavnostmi, svečarstvom, medičarstvom
in lectarstvom in je ena redkih v Sloveniji. Znanje se predaja znotraj družine
že devet generacij, tradicionalno znanje
pa danes dopolnjujejo in razvijajo ter
sledijo modernim trendom.
Za nas bodo prijazno odprli svoja
vrata v soboto, 11. novembra, ob 10. uri
ter nas popeljali v dišeči svet njihovega
ustvarjanja. Obisk delavnice je namenjen družinam, je brezplačen, obvezne
prijave pa zbiramo do petka, 10. 11.
2017, na naslov info.sg@kpm.si. Vse
nadaljnje informacije glede obiska bodo
prijavljenim podane po prijavi. (NŠ)
Tokrat je pripravila zanimivo delavnico, na kateri boste lahko svoje
izdelke v različnih barvah, vzorcih,
oblikah in z različnimi mediji (čopič,
pero) ob pomoči Marine dopolnili s
kaligrafskimi elementi – različnimi
potezami, črkami, besedami, imeni
… Na delavnici dobite ves potreben
material, s sabo pa prinesite škarje,
ravnilo, tudi kakšno šestilo ni odveč
in vse, kar se vam zdi, da bi lahko
uporabili pri našem ustvarjanju. Delavnica bo potekala v Rokodelskem

so v zadnjih letih splavali na površje.

Čas za zgodbe
V javnem prostoru so postavljena
dela, ki so septembra nastala na umetniških rezidencah v sklopu projekta
Čas za zgodbe. Poleg dr. Andreje Hribernik je kustosinja razstave Katarina Hergold Germ, ki pojasnjuje, da
se umetniki na razstavi ukvarjajo z
vprašanji, kako se v okviru aktualnih
migracijskih tokov v Evropi spoznavamo s kulturnimi zgodovinami in
kulturnimi izročili narodov, ki prihajajo v Evropo. Projekt se osredotoča na tista izročila, ki se prenašajo
skozi zgodbe, predvsem pa na povezovanje med različnimi kulturami
preko zgodb. Sodelujejo umetniki iz
Evrope in arabskega sveta, ki so v parih izvajali delavnice v Slovenj Gradcu, hkrati pa so na teh rezidencah
zasnovali umetniška dela, ki so zdaj
razstavljena na šestih javnih prostorih v mestu. Razstavljeni izdelki ne
poudarjajo razlik, pač pa odražajo
sorodnosti med kulturami.
Ena od sodelujočih umetnic, Nadine Kaadan iz Damaska iz Sirije, je
ustvarila predlogo za ploščice, ki so
značilne za mesto Damask, na ka-

teri pa upodablja tipične slovenske
rastlinske motive simbolnega pomena, kot so nagelj, rožmarin in roženkravt. Kot zanimivost je povedala, da
v arabskem jeziku »damask« pomeni
bradavica, zato je na Trgu svobode
razstavljeno likovno upodobljeno
razmišljanje Vesne Bukovec o bradavicah skozi »razmišljanja« nekaterih
narodov v preteklosti in danes. S to
slovensko umetnico sta zasnovali
tudi zeliščni vrt Zelišča brez meja
(stoji za galerijo), v katerem preko
zelišč povezujeta različne kulture.
Namreč posadili sta tiste rastline, ki
so značilne za koroško in arabsko kuhinjo ter tako poudarili podobnost in
povezanost kultur, ki sta večji, kot se
v resnici zavedamo.
Domačin Jure Markota je na Glavnem trgu po tleh razsul moko, po kateri so potem hodili ljudje, in iz nje spekel kruh. Gledamo ga lahko na jumbo
plakatih »Iz te moke ne bo kruha« ob
mestnih obvoznicah. S tem umetnik
sporoča, kakšen je migrantski kruh:
ljudje gredo v svet z upanjem na boljše, z mislijo, da bodo prišli do boljšega
kruha, a je potem večinoma ta njihov
kruh (simbolno povedano) umazan.
Ajda Prislan

Na odprtju razstav projekta Na-poti
(foto Nika Hölcl Praper)

centru Koroške (Andeški hram 28a,
Slovenj Gradec) v četrtek, 23. 11. 2017,
od 17. ure dalje, namenjena pa je odraslim. Obvezne so predhodne prija-

ve do srede, 22. 11. 2017, na naslov
info@podjetniskicenter-sg.si. Vabita
Rokodelski center Koroške in Koroški pokrajinski muzej. (NŠ)

»Štrikanje« je enostavno
»S

eveda, ko to enkrat znaš. Na
začetku je zelo trdo in okorno.
Nato se roke navadijo igel ter niti in
zanke lepo stečejo. Pletenja me je že
zelo zgodaj naučila moja mama Janja.
Puloverje, tople nogavice, kape, rokavice, jope. Vsega, kar potrebuješ v hladnih jesenskih in zimskih dneh,« pravi domačinka Vesna Vengar. »Mami
je svoje pletene izdelke prodajala na
stojnici ob praznikih na trgu v Slovenj
Gradcu,« nadaljuje. »Tradicija pletenja
in prodaje se v naši družini prenaša
iz roda v rod. Začetke pletenja in topline volne spoznavata tudi hči Katja
in vnukinja Naja. Družina iz volne
ustvarja tople nogavice, gamaše, rokavice, copate, kape in oblačila za najmlajše pod imenom Štriknjec.«
Jesen je čas, ko na plan potegnemo
kape, rokavice in šale. Tokrat pa vam
dajemo priložnost, da se na tečaju
»štrikanja« oz. pletenja naučite tudi
sami. Tečaj bo potekal v novembru
in decembru, začeli pa bomo s pred-

stavitveno delavnico, ki bo potekala
v nedeljo, 12. novembra, med 10. in
12. uro v prostorih Rokodelskega
centra Koroške (Andeški hram 28a)
v Slovenj Gradcu. Delavnica bo brezplačna, na njej pa boste zainteresirani
spoznali gospo Vesno, njen način dela
ter podroben program tečaja. Pričeli
bomo z osnovnimi zankami pletenja
ter poskusili narediti naglavni trak. S
seboj prinesite okrogle pletilke (4 ali
5,5 mm debeline) ter 50-g ali 100-g
klobčič volne srednje debeline. Obvezne so predhodne prijave do petka,
10. 11. 2017, na info@podjetniskicenter-sg.si.
Tečaj bo nadalje potekal ob nedeljah
po dve uri, na isti lokaciji. Na njem se
boste naučili splesti še ''buff'', šal, copatke za dojenčka in gamaše, na koncu
bomo poskusili narediti tudi že kakšen
vzorček. Cena tečaja je 50 €, pletilke in
volno prinašate po sprotnem dogovoru
sami. Tečaj bomo izvedli ob najmanj 5
prijavah. (NŠ, KS)

NAPOV EDNIK

SGlasnik, november 2017

Program prireditev
november 2017

civilizacije pa mora preživeti še smrtonosno gladiatorsko tekmovanje, v
katerem bo soočen s svojim bivšim zaveznikom in kolegom Maščevalcem
− Neverjetnim Hulkom!
M Kulturni dom Slovenj Gradec I  

1800 Kulturni center Ravne na Koroškem

ČAS − PREDAVANJE IZ CIKLA MODROSTI VZHODA

Predavanje iz indijskih Ved na temo osebnostne in duhovne rasti. Govorili
bomo o tem, kako lahko s spoznavanjem naše duhovne narave presežemo uničujoči vpliv časa. Vede tudi dajejo zelo natančne podatke o tem, kje
se časovno nahajamo zdaj glede na trajanje vesoljnega stvarstva. Predava:
Karmen Močilnik, dolgoletna praktikantka bhakti joge.
M Društvo za dušo 

2015 Kulturni dom Slovenj Gradec
ŽAGA 8

Žaga 8, Jigsaw, grozljivka, ZDA/Kanada (2017), 92’, Blitz; Režija: Michael
Spierig, Peter Spierig; Igrajo: Laura Vandervoort, Tobin Bell, Matt Passmore,
Callum Keith Rennie, Hannah Emily Anderson, Brittany Allen, Mandela Van
Peebles, Tina Jung, Michael Boisvert
Povsod po mestu se pojavljajo trupla, vsakega izmed žrtev je doletela grozovita smrt. Vsi dokazi preiskave kažejo na enega zločinca: Johna Kramerja.
Toda, kako je to mogoče? Človek, znan kot ugankar, je mrtev že več kot
desetletje.
M Kulturni dom Slovenj Gradec I  

Slovenj Gradec / Koroška
4.

SOBOTA

1030 Koroški pokrajinski muzej, Muzej Slovenj Gradec
SPREHOD OB MESTNEM OBZIDJU

1800 Čarnica
1800

1900

Koroški pokrajinski muzej ob praznovanju 750-letnice mesta Slovenj Gradec 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.
M Koroški pokrajinski muzej 

1600 Kulturni dom Slovenj Gradec

VESELA POŠASTNA DRUŽINA (SINHRONIZIRANO)

Vesela pošastna družina (sinhronizirano), Happy Family, animirana komedija, Nemčija/Velika Britanija (2017), 96’, Blitz; Scenarij: David Safier, Catharina Junk idr.; Režija: Holger Tappe
Vesela pošastna družina je priredba istoimenske uspešnice z emmyjem
nagrajenega pisatelja Davida Safierja (Berlin, Berlin), ki je prevedena v 18
jezikov in je izšla v več kot 40 državah. Družina Wishbone še zdaleč ne sodi
med srečne družine. Mama Emma je lastnica knjigarne v globokih dolgovih. Oče Frank je hudo preobremenjen z delom in vsak dan trpi šefova
poniževanja, hči Fay je samozavestna najstnica, prevzeta s prvo srednješolsko ljubeznijo, genija Maxa pa trpinčijo nasilneži. In tu še ni konec. Na
maškaradi jih zlobna coprnica Jaga baba vse spremeni v pošasti!
M Kulturni dom Slovenj Gradec I  

SREDA
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00

1800

9.

ČETRTEK

10

00

USNJENI OBRAZ

Francetova cesta 5, 2380 Slovenj Gradec

kulturni.dom@siol.net, www.kulturni-dom-sg.si
Tel.: 02 884 50 05, fax: 02 884 11 93

5.
CENIK KINO VSTOPNIC, KULTURNI DOM SLOVENJ GRADEC
REDNA CENA
NEDELJSKE MATINEJE
3D PROJEKCIJE

NEDELJA

1000 Kulturni dom Slovenj Gradec

4 EUR
3,50 EUR

1900

5 EUR

KINO MATINEJA: VESELA POŠASTNA DRUŽINA
(SINHRONIZIRANO)
M Kulturni dom Slovenj Gradec I  
Kulturni dom Slovenj Gradec
MILICE 2
M Kulturni dom Slovenj Gradec I  

6.

DNEVNI SPORED
1.

Dušni zapis je zbirka vseh informacij o tem: kdo smo, kaj smo, zakaj se nam
dogaja, kar se nam, kakšno je naše poslanstvo, kaj je duša doživela do sedaj, kaj se moramo na zemlji naučiti in kakšna je naša karma, s katero se na
zemlji srečujemo v vsakodnevnih situacijah. Z nami bo Irena Debeljak. Info
in prijave: Bojana, 041 203 233.
M Čarnica 

ČETRTEK
18

00

ZDRAVILNA ENERGIJA DREVES

Delavnica z Marinko Lampreht.
M Knjižnica Ksaverja Meška SG v sodelovanju z Marinko Lampreht 

1800 Čarnica

KAKO DELUJEJO ČAKRE?

Izvedeli boste, kako si lahko pomagate z nihalom in radiestezijo in marsikaj, česar še niste vedeli o delovanju bioenergije. S predavateljem Fredijem
Brinjevcem bo možen tudi individualen posvet. Brezplačno. Info in prijave:
Bojana, 041 203 233.
M Čarnica 

1900 Kulturni dom Slovenj Gradec

Čarnica
DELAVNICA ZA IZBOLJŠANJE VIDA

Delavnica, na kateri dobite veliko gradiva, traja tri ure, z nami pa bo terapevtka Darja Mežan. 30 € za sklop delavnic. Info in prijave: Bojana, 041 203 233.
M Čarnica I  

1800

1800

1800

1900 Kulturni dom Slovenj Gradec

POREDNE MAME 2: BOŽIČ
M Kulturni dom Slovenj Gradec I   

7.

TOREK

1000 Kulturni dom Slovenj Gradec

KINO OB KAVI: LEDENA BABICA

KINO PREMIERA: POREDNE MAME 2: BOŽIČ

Ledena babica, Bába z ledu, komična drama, Češka/Slovaška/Francija
(2017), 106', Fivia; Režija in scenarij: Bohdan Sláma; Igrajo: Zuzana Kronerová, Pavel Nový, Daniel Vízek, Václav Neužil, Tatiana Vilhelmová, Petra
Špalková, Marek Daniel
Ovdovela 67-letnica Hana je življenje posvetila svojima sinovoma in njunima družinama. V stari, razpadajoči vili jim vsak konec tedna pripravi idilično
kosilo, kar ji nehvaležna sinova izdatno poplačata z neprijaznimi besedami.
Nekega dne pa Hana med sprehodom ob Vltavi iz ledeno mrzle vode reši
utapljajočega se moškega.
M Kulturni dom Slovenj Gradec I  

Poredne mame 2: Božič, A Bad Moms Christmas, komedija, ZDA/Kitajska
(2017), 110', Blitz; Režija in scenarij: Jon Lucas, Scott Moore; Igrajo: Mila Kunis, Kristen Bell, Kathryn Hahn idr.
Božič je čaroben čas − toda − ali veste, zakaj je božič tako poseben? Zaradi
mam! Mame garajo kot nore. Kuhajo, zavijajo, okrašujejo in nakupujejo.
M Kulturni dom Slovenj Gradec I  

PETEK

1800 Čarnica

ZDRAVI BREZ ZDRAVLJENJA IN ŽIVLJENJE BREZ BOLEZNI

Vabljeni na brezplačno predavanje, kjer boste izvedeli vse in še več o tem,
zakaj je HumanUp metoda tako pomembna za pravilno namestitev prvega vratnega vretenca (atlasa) na njegovo anatomsko pozicijo. Z nami
bo atlasolog Marko Bukovec, s katerim se boste lahko dogovorili tudi za
individualna svetovanja. Info in prijave: Bojana, 041 203 233.
M Čarnica 

ŠOLSKI FILMSKI ABONMA IN IZVEN: RUDAR

Rudar, The Miner, drama, Slovenija (2016), 100', 2i film; Režija in scenarij:
Hanna Slak; Igrajo: Leon Lučev, Marina Redžepović, Zala Đurić Ribič, Tin
Marn, Boris Cavazza, Nikolaj Burger, Jure Henigman, Boris Petkovič
Zasavski rudar, ki mu naročijo odpreti zazidan rov, najde za zidom mnogo
več kot le zapuščen rudnik. Film skozi oči priseljenca odkriva temno plat
slovenske zgodovine in išče v rudarjevi preprosti in topli človečnosti rešitev
za kompleksne razkole med ljudmi.
M Kulturni dom Slovenj Gradec I  

THOR: RAGNAROK 3D

Thor: Ragnarok 3D, Thor: Ragnarok, akcijski, ZDA (2017), 2i film; Režija: Taika
Waititi; Igrajo: Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Mark Ruffalo, Anthony
Hopkins, Cate Blanchett, Jeff Goldblum, Tessa Thompson, Karl Urban, Sam
Neill, Benedict Cumberbatch
V filmu Thor: Ragnarok iz studia Marvel je Thor brez svojega močnega kladiva ujet na drugi strani vesolja ter se trudi, da bi se čim prej vrnil v Asgard in
preprečil Ragnarok − uničenje svojega rodnega sveta in konca asgardske
civilizacije, ki ga izvaja vsemogočna in nemilostna Hela. Pred reševanjem

1900

1400 Kulturni dom Slovenj Gradec

1800 Kulturni dom Slovenj Gradec

1630 Knjižnica Mislinja
1700

MOLJČKOVA EKOPRAVLJICA Z EVO
M Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec 
Kulturni dom Slovenj Gradec
ŠOLSKI FILMSKI ABONMA IN IZVEN: RUDAR
M Kulturni dom Slovenj Gradec I  

KNJIŽNE MIŠICE V SODELOVANJU S KOROŠKO
OSREDNJO KNJIŽNICO DR. FRANCA SUŠNIKA RAVNE NA
KOROŠKEM
M Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec in Koroška osrednja
knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem 
Čarnica
DELAVNICA Z MAGDALENO JANKOVEC

1700 Knjižnica Pameče-Troblje

PREDAVANJE O ZDRAVLJENJU DUŠNIH ZAPISOV

1530 Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec

3.

1700

1800 Ozka ulica 1

SREDA

2.

1030 Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec

Cena triurne intenzivne delavnice je 30 €. Prijave: Bojana, 041 203 233.
M Čarnica I  

PONEDELJEK

/

Ozare 19
SEMINAR: STE PRIPRAVLJENI NA NOVO EVROPSKO
UREDBO O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV?

Seminar bo potekal v prostorih Mrežnega podjetniškega inkubatorja Slovenj Gradec. Spoznali boste novosti, ki jih prinašajo novi evropski predpisi
s področja varstva osebnih podatkov, kaj te novosti pomenijo ter kako in
do kdaj se moramo na njih pripraviti. Seminar je namenjen delodajalcem,
direktorjem, podjetnikom, vodjem pravnih in kadrovskih služb ter kadrovikom, odgovornim osebam v podjetjih in javnemu sektorju, ki ima po novi
uredbi dolžnost imenovati uradne osebe za varstvo osebnih podatkov,
varnostnim inženirjem ter vsem, ki se pri opravljanju svojega dela srečujejo z obdelovanjem osebnih podatkov. Predavateljici: dr. Nataša Pirc Musar,
mag. Rosana Lemut Strle.
M MOCIS, Center za izobraževanje odraslih I  

2000 Kulturni dom Slovenj Gradec

Kulturni dom Slovenj Gradec

Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec
MOLJČKOVA EKOPRAVLJICA Z EVO
M Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec 
Koroška osrednja knjižnica
RAZSTAVA KULTURNEGA DRUŠTVA KOROŠKIH
LIKOVNIKOV

Letna pregledna razstava Kulturnega društva koroških likovnikov. V spremljevalnem programu bosta sodelovala saksofonist Boštjan Lužnik in literatinja Milena Cigler. Razstava bo na ogled do petka, 8. decembra 2017.
M Koroška osrednja knjižnica 

MILICE 2

Usnjeni obraz, Leatherface, grozljivka, ZDA (2017), 88', Blitz; Scenarij: Seth
M. Sherwood; Režija: Alexandre Bustillo, Julien Maury; Igrajo: Lili Taylor,
Stephen Dorff, Nicole Andrews, Sam Strike, Lorina Kamburova, Vanessa
Grasse, Sam Coleman, Boris Kabakchiev, Ian Fisher, Julian Kostov idr.
Film Teksaški pokol z motorko je leta 1974 osupnil svet. Zdaj je prišel trenutek, da se pove zgodba o enem najkultnejših zlih likov v zgodovini kinematografije. V predzgodbi Teksaškega pokola z motorko štirje nasilni najstniki,
ki pobegnejo iz psihiatrične bolnišnice, ugrabijo mlado medicinsko sestro
in jo popeljejo na potovanje skozi pekel.
M Kulturni dom Slovenj Gradec I  

PREDAVANJE O ZDRAVLJENJU DUŠNIH ZAPISOV
M Čarnica 
Ozka ulica 1
DELAVNICA ZA IZBOLJŠANJE VIDA
Delavnica traja tri ure, z nami pa bo terapevtka Darja Mežan. Info in prijave:
Bojana, 041 203 233.
M Čarnica I  
Kulturni dom Slovenj Gradec
FILM TEDNA: DRUŽINICA
Družinica, Družinica, drama, Slovenija (2017), 95',Režija in scenarij: Jan Cvitkovič; Igrajo: Primož Vrhovec, Irena Kovačević, Miha Košec, Ula Gulič, Borut Veselko, Vlado Novak, Marjuta Slamič, Eva Stražar, Ludvik Bagari, Nataša Burger
Gradnikovi so srečna družinica. Marko je priljubljen učitelj filozofije na srednji šoli, Dunja pa uspešna vodja razvojnega oddelka v tovarni. Dvanajstletni Taras je obetaven judoist, njegova osemletna sestrica Mala pa živahna,
vesela deklica. Njihovo življenje je lepo in mirno. Potem pa nekega dne
oba starša nepričakovano izgubita službo in idilično družinsko življenje se
nenadoma obrne na glavo.
M Kulturni dom Slovenj Gradec I  

8.

1800 Kulturni dom Slovenj Gradec
Milice 2, Milice 2, komedija, Slovenija (2017), 89', Fivia; Scenarij: Sašo Đukić,
Franci Kek; Režija: Sašo Đukić; Producent: Franci Kek; Igrajo: Sašo Đukić, Franci
Kek, Matjaž Javšnik, Demeter Bitenc, Dr. Andrej Stare, Ivo Daneu, Luka Korenčič, Irena Yebuah, Jože Potrebuješ, Sašo Hribar, Jonas Žnidaršič, Tadej Toš,
glasbena skupna Dan D, Jan Plestenjak
Film Milice 2 čaka kinematografska pot po vsej Sloveniji. Gre za situacijsko
komedijo, v kateri nerodni »milicisti« nevede postanejo del nečednih poslov
češke mafije. V filmu bo glasba Vlada Kreslina, Tomislava Jovanovića − Tokca,
Jerneja Zorana in skupin Bonfire Of Dreams ter Mame z Rock Otočec fanti.
M Kulturni dom Slovenj Gradec I  

I

1900

MOLJČKOVA URICA S SAŠO
M Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec 
Koroška galerija likovnih umetnosti
JAVNO VODSTVO PO RAZSTAVI NA-POTI
Po razstavi vas bosta popeljali kustosinji KGLU, Andreja Hribernik in Katarina Hergold Germ. Pod skupnim naslovom NA-POTI smo v KGLU odprli razstavi Migracije strahu in Čas za zgodbe, ki se dotikata globalnega vprašanja
migracij, osebnih zgodb in izkušenj ljudi ter hkrati posledic tako za samo
politično in ekonomsko sliko kot tudi posledic za miselni okvir prebivalcev
in državljanov Evrope.
M Koroška galerija likovnih umetnosti 
Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec
PREDSTAVITEV NOVIH KNJIG JANEZA ŽMAVCA:
V ISKANJU IZGUBLJENEGA MIRU IN GENERALOV OTOK
M Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec in Založba Cerdonis 
Koroški pokrajinski muzej, Muzej Radlje ob Dravi
ODPRTJE RAZSTAVE KAMNINE IN MINERALI
RADELJSKEGA OBMOČJA
Z namenom bolje spoznati ozemlje, po katerem hodimo, pa ga v geološkem smislu ne poznamo, smo pripravili razstavo, ki nam bo predstavila
geološko zgradbo širše okolice Radelj ob Dravi. Razstavljene bodo kamnine in minerali, ki smo jih odkrili v sklopu spomladanskih delavnic z Zmagom Žoržem. Razstava je zasnovana večplastno, zanimiva bo tako za nepoznavalce kot strokovnjake. Poseben del razstave smo namenili otrokom.
M Koroški pokrajinski muzej 
Kulturni dom Slovenj Gradec
KINO PREMIERA: UMOR NA ORIENT EKSPRESU
Umor na Orient Ekspresu, Murder on the Orient Express, kriminalka, ZDA/
Malta (2017), 131', Blitz; Scenarij: Agatha Christie (knjiga), Michael Green;
Režija: Kenneth Branagh; Igrajo: Kenneth Branagh, Johnny Depp, Michelle
Pfeiffer, Daisy Ridley, Michael Pena, Judi Dench, Leslie Odom Jr., Tom Bateman, Lucy Boynton, Sir Derek Jacobi, Josh Gad, Penelope Cruz, Sergei
Polunin, Willem Dafoe
Film Umor na Orient ekspresu je nastal po istoimenskem romanu »kraljice
kriminalk” Agathe Christie, z glavnim likom Herculom Poirotom. Hercule
Poirot je na Orient ekspresu, kjer prepozna dobrega prijatelja. Zaradi snega
so po dveh nočeh po Istanbulu obtičali na Balkanu. Naslednje jutro najdejo
Samuela Edwarda Ratchetta, zabodenega (z 12 vbodi z nožem) v njegovem kupeju.
M Kulturni dom Slovenj Gradec I  
Rojstna hiša Huga Wolfa
WOLFOV KONCERTNI ABONMA IN IZVEN:
EVA ŠULIĆ – VIOLINA, RENATA HIL – KLAVIR
Eva Šulić (1997) je začela igrati violino s štirimi leti. Njena prva profesorica je bila Zorica Todorovič na Konservatoriju za glasbo in balet Maribor.
Med leti 2006 in 2011 je študirala na Konservatoriju J. J. Fux v Grazu pri
profesorju Helfriedu Fisterju, po tem pa na Univerzi za glasbo in scenske
umetnosti na Dunaju ter na Glasbeni akademiji v Zagrebu pri profesorju
Leonidu Sorokowu.
M Kulturni dom Slovenj Gradec I  
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PETEK

1900 Kulturni dom Slovenj Gradec

Z nami bo bioterapevt Darko Jeromel, ki bo predstavil Teslino ploščico in
Kirlianovo kamero, ki ju boste lahko po želji tudi preizkusili. Predavanje je
brezplačno. Info in prijave: Bojana, 041 203 233.
M Čarnica 

1800 Koroška osrednja knjižnica

IBRŽNIK – MILAN KAMNIK (PETE PESMI)

Tone Partljič v uvodnih mislih h knjigi Ibržnik razmišlja tako: »Pete pesmi
niso čisto ista stvar kot natisnjene pesmi, četudi gre za iste pesmi. To velja tudi za dvainštirideset pesmi, ki so natisnjene v tej knjigi.« Uvodni del
sklene z vprašanjem, ali bi bil Milan Kamnik pesnik, če se ne bi rodil na
Koroškem.
M Koroška osrednja knjižnica 

Prebujanja, Prebujanja, drama, Slovenija (2017), 90', Karantanija; Scenarij:
Peter Bratuša in Špela Levičnik Oblak; Režija: Peter Bratuša; Igrajo: Sebastian
Cavazza, Katarina Čas, Saša Pavlin Stošić, Primož Pirnat, Jure Zrnec, Jana
Zupančič, Petja Labovič ter posebni gost Branko Šturbej
Gre za zgodbo o odraščanju, kljub temu, da glavni liki trkajo na svoja štirideseta leta in jih vsakega po svoje zalezuje kriza srednjih let. Dogajanje je
postavljeno v spalnice vseh šestih protagonistov, pravzaprav kar v njihove
postelje, ki so tudi glavna kulisa celotnega filma.
M Kulturni dom Slovenj Gradec I  

15.
MOLJČKOVA JOGA PRAVLJICA S SAŠO
M Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec 

SOBOTA

NUMEROLOGINJA BLANKA PUŠNIK

POKUKAJMO K MEDIČARJU IN SVEČARJU
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BERNEKERJEVA USTVARJALNICA: OPOZARJAM
IN USMERJAM
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ČETRTEK

1700 Parkirišče pri športni dvorani v Slovenj Gradcu

1800 Kulturni dom Slovenj Gradec

1700 Knjižnica Podgorje

2000 Kulturni dom Slovenj Gradec

1900 Kulturni dom Slovenj Gradec

Liga pravičnih, Justice League, akcijska fantazijska pustolovščina, ZDA
(2017), 170’, Blitz; Scenarij: Chris Terrio; Režija: Zack Snyder; Igrajo: Ben
Affleck, Henry Cavill, Amy Adams, Gal Gadot, Jason Momoa, Ezra Miller,
Ray Fisher, Willem Dafoe, Jesse Eisenberg, Jeremy Irons, Diane Lane, Connie Nielsen, J. K. Simmons, Ciaran Hinds, Amber Heard, Kiersey Clemons
Navdihnjen z novo vero v človeštvo in Supermanovim nesebičnim dejanjem zaprosi Bruce Wayne za pomoč svojo novoodkrito zaveznico Diane
Prince v soočenju z največjim nasprotnikom do zdaj. Batman in Čudežna
ženska morata skupaj zbrati moštvo superjunakov, ki bi uspeli odstraniti
novo grožnjo.
M Kulturni dom Slovenj Gradec I  

NEDELJA

1000 Andeški hram

»ŠTRIKANJE« ZA ZAČETNIKE

Tečaj bo potekal v novembru in decembru, začeli pa bomo s predstavitveno delavnico, na kateri boste spoznali voditeljico tečaja Vesno Vengar, njen
način dela in podroben program tečaja.
M Koroški pokrajinski muzej 

1000 Kulturni dom Slovenj Gradec

KINO MATINEJA: VESELA POŠASTNA DRUŽINA
(SINHRONIZIRANO)
M Kulturni dom Slovenj Gradec I  
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Kulturni dom Slovenj Gradec
NEDELJSKI ABONMA KOROŠKEGA DEŽELNEGA TEATRA
IN IZVEN: ARZENIK IN STARE ČIPKE

Nedeljski abonma Koroškega deželnega teatra in izven Joseph Kesserling:
Arzenik in stare čipke; Gledališka skupina BC Bovec; Igrajo: Erna Wojčicki
Germovšek, Slavica Della Bianca, Ruža Srdoć, Jernej Cuder, Tinkara Bizjak,
David Štulc Zornik, Nataša Kuk, Peter Cuder, Mitja Cuder, Tibor Marka, Nika
Gaberšček, Magda Kenda
Predstava meji po eni strani na kriminalko, po drugi pa na družbeno satiro. Gre za zaplet z dvanajstimi mrliči, ki sta jih na oni svet spravili prijazni,
mili, dobrodušni, usmiljeni ostareli sestri Brewster. Z njima živi nečak Teddy
Brewster, najbolj nor, a hkrati najbolj nedolžen človek v družini.
M Koroški deželni teater I  

13.

PONEDELJEK

18 Čarnica
00
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1800 Kulturni dom Slovenj Gradec
Očka proti fotru 2, Daddy's Home 2, komedija, ZDA (2017), 110', Karantanija; Scenarij: Sean Anders, Brian Burns, John Morris; Režija: Sean Anders;
Igrajo: Linda Cardellini, Mark Wahlberg, Mel Gibson, Will Ferrell, John Cena,
John Lithgow, Alessandra Ambrosio, Scarlett Estevez idr.
Brad (Ferrell) si je vedno želel postati oče. Po poroki s Sarah so se mu te sanje končno uresničile, saj je postal očim njenima otrokoma. Sedaj se na vse
pretege trudi, da bi izpolnil svoje življenjsko poslanstvo in postal najboljši
očim vseh časov, česar ne more zmotiti niti prihod njunega pravega očeta
Dustya (Wahlberg).
M Kulturni dom Slovenj Gradec I  

1800 Kulturni dom Slovenj Gradec
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MOLJČKOVA JOGA PRAVLJICA S SAŠO
M Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec 
Kulturni center Ravne na Koroškem
ZAVEST – PREDAVANJE IZ CIKLA MODROSTI VZHODA
M Društvo za dušo 

00

2000

OČKA PROTI FOTRU 2
M Kulturni dom Slovenj Gradec I  
Cerkev sv. Elizabete
KONCERT PEVSKEGA ZBORA INŠTITUTA ZA CERKVENO
GLASBO AKADEMIJE ZA GLASBO IZ BUDIMPEŠTE
Ob 810. letnici rojstva in godu sv. Elizabete se bo v cerkvi sv. Elizabete predstavil pevski zbor Inštituta za cerkveno glasbo Akademije za glasbo iz Budimpešte. Umetniški vodje zbora so: dr. Merczel György, dr. Mizsei Zoltán
in dr. Soós András.
M Župnijski urad Slovenj Gradec in KKD sv. Uršule v sodelovanju z MOSG
Kulturni dom Slovenj Gradec
LIGA PRAVIČNIH
M Kulturni dom Slovenj Gradec I  

TOREK
Predavalnica Visoke Zdravstvene šole
SEM VELIKO VEČ, KOT LE TELO!

Udeležite se zanimivega predavanja dr. Lucije Čevnik, »Sem veliko več, kot
le telo!«. Beseda bo tekla o naših dilemah glede samopodobe, s katerimi se
srečujemo v različnih življenjskih obdobjih. Mediji dajejo ljudem predstavo
o »popolnem« telesu, kar privede do tega, da so ljudje vedno bolj obremenjeni s svojim telesnim videzom. 

1715 Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec

OB DNEVU SLOVENSKIH SPLOŠNIH KNJIŽNIC

OČKA PROTI FOTRU 2

OBNOVIMO ZNANJE ZA VARNOST V PROMETU, 1. DEL

Udeležite se zanimivega predavanja Miroslava Črešnika, Obnovimo znanje
za varnost v prometu,1. del. Utrdite in obnovite svoje znanje o varnosti v
prometu, saj se ves čas spreminja. S tem boste pripomogli k večji varnosti
sebe in ostalih udeležencev v prometu.
M U3ŽO MOCIS Slovenj Gradec 

ABONMA KINO KLUB IN IZVEN: MLADI KARL MARX

Mladi Karl Marx, Le jeune Karl Marx, zgodovinska biografska drama, Francija/Nemčija/Belgija (2017), 118', 2i film; Režija: Raoul Peck; Scenarij: Raoul
Peck, Pascal Bonitzer; Igrajo: August Diehl, Stefan Konarske, Vicky Krieps,
Olivier Gourmet, Hannah Steele, Alexander Scheer
Leto 1844. Karl Marx je star šestindvajset let in živi z ženo Jenny v izgnanstvu v Parizu. Nenehno ga pestijo dolgovi in pomanjkanje. Ko prvič sreča
Friedricha Engelsa, sina bogatega industrialca, ga odpravi kot gizdalina.
A Engels, ki je ravno objavil študijo o težkem položaju angleškega delavskega razreda, se je že zdavnaj distanciral od svojega razreda. Mladeniča
postaneta prijatelja.
M Kulturni dom Slovenj Gradec I  

1800

UMOR NA ORIENT EKSPRESU
M Kulturni dom Slovenj Gradec I  

1000 Predavalnica Visoke Zdravstvene šole

19 Kulturni dom Slovenj Gradec

PETEK

Naučili se boste vzpostavitve značilnosti človeškega telesa v stanje norme, da bo vaše fizično telo delovalo skladno, brez bolezni, brez staranja,
življenjski procesi pa odvijali tako, kot so se v mladosti. Delavnico vodi Irena
Gruntar. 15 €. Prijave: Bojana, 041 203 233.
M Čarnica I  

PONEDELJEK

30

Glavni trg in Trg svobode
TRADICIONALNI ELIZABETIN SEJEM

KNJIŽNE MIŠICE 
Čarnica
GRABOVOJEVA TEHNIKA POMLADITVE

MALI BIGFOOT (SINHRONIZIRANO)
M Kulturni dom Slovenj Gradec I  
Kulturni dom Slovenj Gradec
OČKA PROTI FOTRU 2
M Kulturni dom Slovenj Gradec I  

20.

21.

1900 Francetova cesta 5

14.

1900

1100 Koroška osrednja knjižnica Ravne na Koroškem

Harmonizacija energetskega in fizičnega telesa – pot do kvalitetnega življenja. Uvodno predavanje in skupinska energijska kopel. Delavnico vodi
Sonja Auberšek – Egberoungbe. Brezplačno. Info in prijave: Bojana, 041
203 233.
M Čarnica 

KINO MATINEJA: VESELA POŠASTNA DRUŽINA
(SINHRONIZIRANO)
M Kulturni dom Slovenj Gradec I  
Andeški hram
»ŠTRIKANJE« ZA ZAČETNIKE

Tečaj bo potekal ob nedeljah med 10. in 12. uro. Na njem se boste po osvojenih osnovah naučili splesti še ''buff'', šal, copatke za dojenčka in gamaše,
na koncu pa bomo poskusili narediti tudi že kakšen vzorček. Cena tečaja je
50 EUR. Tečaj bo izveden ob najmanj 5 prijavah. Prijave zbiramo najkasneje
do petka, 17. 11. 2017, na naslovu info@podjetniskicenter-sg.si, možne pa
bodo tudi na brezplačni predstavitveni delavnici, ki bo potekala v nedeljo,
12. 11. 2017, med 10. in 12. uro v prostorih rokodelskega centra. Organizatorja: Koroški pokrajinski muzej in Rokodelski center Koroške.
M Koroški pokrajinski muzej I  

Tradicionalni »kramarski« sejem s pestro ponudbo izdelkov za splošno potrošnjo, rokodelskih izdelkov, kmečkih izdelkov in pridelkov ter kulinarično
ponudbo.
M Spotur Slovenj Gradec 

HARMONIZACIJA ENERGETSKEGA IN FIZIČNEGA TELESA

NEDELJA

1700 Kulturni dom Slovenj Gradec

KINO PREMIERA: LIGA PRAVIČNIH

UMOR NA ORIENT EKSPRESU
M Kulturni dom Slovenj Gradec I  
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MOLJČKOVA URICA Z ALENKO
M Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec 

POREDNE MAME 2: BOŽIČ
M Kulturni dom Slovenj Gradec I  

12.

19.
10 Kulturni dom Slovenj Gradec

Abonma Opera in balet Maribor: Herman Severin Løvenskiold: Silfida (La
Sylphide)
Balet »La Sylphide« (Silfida) je v svetovni baletni zakladnici eden prvih
večjih romantičnih baletov, vsekakor pa eden najstarejših, ki še danes
razmeroma pogosto najde svojo pot na baletne odre. Zgodba o nemogoči ljubezni med nadnaravnim bitjem oziroma vilo (silfido) in naivnim
škotskim mladeničem Jamesom je pravzaprav tipični otrok svojega časa in
natančneje sledi postulatom romantike.
M Kulturni dom Slovenj Gradec I  

Mali Bigfoot (sinhronizirano), The Son of Bigfoot, animirana komedija, Francija/Belgija (2017), 92', Blitz; Režija: Jeremy Degruson, Ben Stassen; Igrajo:
Callan Brunker, Christopher L. Parson, Bob Barlen, Cinda Adams, Joey Camen, David Epstein, Joe Thomas
Najstniški deček se odpravi na dogodivščino, da bi spoznal svoje korenine
in odkril resnico o svojem očetu.
M Kulturni dom Slovenj Gradec I  

MALI BIGFOOT (SINHRONIZIRANO)
M Kulturni dom Slovenj Gradec I  
Kulturni dom Slovenj Gradec
OČKA PROTI FOTRU 2
M Kulturni dom Slovenj Gradec I  
Rojstna hiša Huga Wolfa
GLASBA SLOVENJ GRADCA SKOZI ČAS
Glasba Slovenj Gradca skozi čas – 750 let Slovenj Gradca skozi glasbo in
besedo
Kvartet klarinetov Clarinet je v počastitev 750-letnice pridobitve mestnih
pravic Slovenj Gradca pripravil koncert Glasba Slovenj Gradca skozi čas. Na
koncertnem večeru nas bo Kvartet klarinetov Claritet v sodelovanju z Majo
Kastratovik, klavir, Tanjo Vogrin, harfa, in Barbaro Polutnik Brusnik, spremna
beseda, popeljal v preteklost ter nam z glasbo in besedo prikazal pestro
zgodovinsko, kulturno in glasbeno ustvarjanje ter dogajanje v mestu. Zaradi omejenega števila sedežev v dvorani lahko brezplačne vstopnice za
koncert dvignete v recepciji Rojstne hiše Huga Wolfa od torka, 14. 11., do
petka, 17. 11. 2017.
M Kulturno društvo CLARITET 
Kulturni dom Slovenj Gradec
LIGA PRAVIČNIH
M Kulturni dom Slovenj Gradec I  
Kulturni dom Slovenj Gradec
PREMIERA: 5 MINUT ZA SG
Dokumentarni film / 52 minut / 2017 / R: Tomo Novosel
Mesto smo ljudje v njem. Ob 10. obletnici ustvarjanja režiserja Toma Novosela se je avtor odločil skozi svoj pogled predstaviti deset posameznikov
oz. prostorov, ki na svoj način predstavljajo Slovenj Gradec in mestu tako
dajejo svoj smisel in obliko. Svojih pet minut bo z nami delilo: Jure Markota,
Tomaž Pačnik, Zuhra Horvat, Špajz, Jernej Kovač Myint, Katja Felle, Katja
Zbičajnik, PopUp, Nika Hölcl Praper in Čajnica PEČ.
M Tomo Novosel 

00

ABONMA OPERA IN BALET MARIBOR:
SILFIDA (LA SYLPHIDE)

Kulturni dom Slovenj Gradec
MALI BIGFOOT (SINHRONIZIRANO)

2000
2000

Koroška osrednja knjižnica
RDEČA ROSA

Pripovedovalski dogodek Rdeča Rosa. Rosa Luxemburg, ena največjih ikon
politične levice, borka za pravice žensk in revolucionarka, je pomembno
zaznamovala svoj čas, njena filozofska misel pa odzvanja še danes, skoraj
sto let po njeni smrti. Risoroman Rdeča Rosa angleške striparke Kate Evans,
ki ga je v prevodu Anje Golob, izdala založba VigeVageKnjige, prinaša predstavitev njenega življenja in dela v podobah, dialogih in izbranih citatih. Na
odru bo strip zaživel s pomočjo pripovedi Špele Frlic, glasbe v živo Draga
Ivanuše in ob izvrstnih animacijah Jureta Lavrina.
M Koroška osrednja knjižnica 

1000 Koroška galerija likovnih umetnosti

00

1600 Kulturni dom Slovenj Gradec

1800 Čarnica

Prijave: Bojana, 041 203 233.
M Čarnica 

Ustvarili bomo umetnine, s katerimi želimo na kaj opozoriti in jih umestili
v prometne znake. Izdelki bodo razstavljeni v Kulturnem centru na Ravnah
na Koroškem v okviru otroške razstave Mali koraki na veliki poti, z odprtjem 17. novembra ob 17.00. Vabljeni vsi, ki radi ustvarjate! Ustvarjalnice
so namenjene otrokom od 4. leta starosti naprej ter osnovnošolcem. Cena
ustvarjalnice: 1,5 €. Prijave: 02 620 36 58 / nina.popic@glu-sg.si.
M Koroška galerija likovnih umetnosti I  

LUTKOVNI ABONMA IN IZVEN: SAPRAMIŠKA

Lutkovni abonma in izven: Sapramiška, Lutkovno gledališče Ljubljana
Najbolj slavna slovenska marioneta je Sapramiška. Slovenski otroci si ne
morejo predstavljati odraščanja brez pravljic Svetlane Makarovič. Po njenih
literarnih predlogah so nastale mnoge lutkovne predstave, ki so osvojile
mlade gledalce. Prebrisana in hrabra Sapramiška velja za največjo slovensko lutkovno uspešnico.
M Kulturni dom Slovenj Gradec I  

Predstavitev diplomske naloge Katje Zorko. Katja Zorko, prof. zgodovine
in univ. dipl. prevajalka in tolmačinja za nemški jezik, je leta 2015 z diplomsko nalogo Stebri japonske družbe v obdobju Kamakura šogunata
(1185–1333) pod mentorstvom doc. dr. Antona Ravnikarja diplomirala na
Oddelku za zgodovino Filozofske fakultete v Mariboru. Diplomsko delo
osvetljuje politični, upravni ter kulturni razvoj Japonske v srednjem veku,
ki je v mnogih pogledih pustil globoke sledi v današnji podobi dežele in
miselnosti njenega prebivalstva.
M Koroški pokrajinski muzej 

1000 Medeni raj – Hiša mojstrovin Perger 1757

Medičarstvo in svečarstvo spada med najstarejše obrti, zato se bomo v novembru podali na obisk k družini Perger v medičarsko in svečarsko delavnico, ki deluje že od leta 1757. Družina ima že dolgo tradicijo svečarstva in
ustvarjanja medenih ter lectovih dobrot, danes pa stopajo v korak s časom
ter uspešno združujejo tradicijo s sodobnimi trendi.
M Koroški pokrajinski muzej 

10 Kulturni dom Slovenj Gradec

1900

KOROŠKI MUZEJSKI VEČER

SOBOTA

30

1800

1800 Koroški pokrajinski muzej, Muzej Slovenj Gradec

POTOPISNO PREDAVANJE ERNE PODJAVORŠEK KATAR IN
INDONEZIJA
M Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec 
Kulturni dom Slovenj Gradec
USNJENI OBRAZ
M Kulturni dom Slovenj Gradec I  

11.

SREDA

1700 Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec

1900 Knjižnica Mislinja

2000

18.

FILM TEDNA: PREBUJANJA

Kulturni dom Slovenj Gradec
POREDNE MAME 2: BOŽIČ
M Kulturni dom Slovenj Gradec I  
Čarnica
VPLIV MISLI NA ČLOVEKOVO ZDRAVJE

Pričetek projekta bralna značka za odrasle – Korošci pa bukve beremo.
M Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec 

1730 Knjižnica Mislinja
1800

MOLJČKOVA LUTKOVNO-GLASBENA PRAVLJICA Z
ALEKSANDRO
M Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec 
Čarnica
INDUSTRIJSKA KONOPLJA – PREDAVANJE IN DEGUSTACIJA

Z nami bo mag. Alenka Zapušek s Kmetije Vrhivšek, ki vam bo na voljo za
vsa vprašanja. Brezplačno. Info in prijave: Bojana, 041 203 233.
M Čarnica 

1800 Kulturni center Ravne na Koroškem

KAJ JE JOGA – PREDAVANJE IZ CIKLA MODROSTI
VZHODA

Predavanje iz indijskih Ved na temo osebnostne in duhovne rasti. Predava:
Karmen Močilnik, dolgoletna praktikantka bhakti joge. 

1800 Koroška osrednja knjižnica

DALMATINOVA BIBLIJA – 433 LET POZNEJE

Od letos je Dalmatinov prevod dostopen v danes razumljivi slovenščini.
Cilj je bil, da je knjiga razumljiva, hkrati pa »da ostane čim več arome Dalmatina« je o novi izdaji Dalmatinove Biblije povedal Vinko Ošlak, ki je z
Benjaminom Hlastanom besedilo Novega testamenta prelil v sodobno
slovenščino. Ob predstavitvi tega dela bosta prevajalca vsem udeležencem podarila izvod.
M Koroška osrednja knjižnica 

NAPOV EDNIK

SGlasnik, november 2017

GLEDALIŠKI ABONMA IN IZVEN: LJUBI MOJ

Gledališki abonma in izven: Elaine Murphy: Ljubi moj (Little Gem); Slovensko ljudsko gledališče Celje; komična drama; prva slovenska uprizoritev;
Režiser in scenograf: Andrej Jus; Igralke: Neli – Liza Marija Grašič k. g., Lidija –
Barbara Medvešček, Roza – Anica Kumer k. g.
Elaine Murphy je, tako kot pogosto njen kolega, irski dramatik Conor
McPherson, v drami Ljubi moj uporabila monolog, tri povezane in prepletene monologe, ki jih pripovedujejo tri članice iste družine – babica Roza,
hči Lidija in vnukinja Neli. Monološke pripovedi žensk treh generacij se zlijejo v živahno, duhovito in ganljivo osebnoizpovedno zgodbo o ljubezni,
izgubi, osamljenosti in odtujenosti v sodobnem svetu.
M Kulturni dom Slovenj Gradec I  

Predstavitev revije za leposlovje in kulturo Odsevanja, številka 103/2014.
M Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec 

1900 Kulturni dom Slovenj Gradec

FILM TEDNA: LEDENA BABICA
M Kulturni dom Slovenj Gradec I  

SREDA

1630 Koroški pokrajinski muzej, Muzej Ravne na Koroškem

DELAVNICA RADOVEDNI POPEK SPOZNAVA GRBE

Radovedni Popek si bo ogledal novo maketo dvorca Grinfels ter pokukal v njegove sobane. Dvorec je v srednjem veku zamenjal veliko lastnikov, ki so imeli
vsak svoj grb. Na delavnici boste spoznali pomen grbov, kdaj so jih uporabljali
in kaj je na njih upodobljeno. Nato pa si boste lahko izdelali tudi svoj grb.
M Koroški pokrajinski muzej I  

25.
16

00

1800

Vabljeni na predstavitev knjige Petre Škarja Camino – Od suženjstva do
svobode, ki je knjiga za vse, ki ste si kdaj želeli odložiti težka bremena preteklosti. Prijave: Bojana, 041 203 233.
M Čarnica 

23.

ČETRTEK

1100 Koroški pokrajinski muzej, Muzej Slovenj Gradec

1800 Kulturni dom Slovenj Gradec
2000

1700 Andeški hram

IZDELAJ SI SVOJ DARILNI PAPIR IN VOŠČILNICE

Majhne pozornosti vedno razveselijo naše obdarovance, zato vas vabimo,
da si letos izdelate svoj darilni papir, voščilnice in darilne etikete ter kartice
za posvetila ali zapis imen. Delavnico bo vodila Marina Mihalj. Na delavnici
boste lahko svoje izdelke v različnih barvah, vzorcih, oblikah in z različnimi
mediji (čopič, pero) dopolnili s kaligrafskimi elementi. Na delavnici dobite
ves potreben material, s sabo pa prinesite škarje, ravnilo in šestilo. Prijave
zbiramo do srede, 22. 11. 2017, na naslovu info@podjetniskicenter-sg.si.
Organizatorja: Koroški pokrajinski muzej in Rokodelski center Koroške.
M Koroški pokrajinski muzej 

17 Knjižnica Pameče-Troblje
00

MOLJČKOVA URICA S SAŠO
M Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec 
Koroški pokrajinski muzej, Muzej Ravne na Koroškem,
ODPRTJE GOSTUJOČE RAZSTAVE: SLOVANI, KAKŠNI
SLOVANI?

Kaj je spodbudilo selitve ljudstev ob koncu Rimskega cesarstva? Notranja kriza imperija, moralna izprijenost, slabo varovane meje? Obet bogatega plena
v Rimu? Morda pa so krive vremenske spremembe, izginjanje plodne zemlje
in velike lakote na Vzhodu? Kaj pa, če je šlo le za iskanje boljšega življenja?
Arheološke najdbe iz Kranja omogočajo opazovati mešanje prebivalstva in
zlivanje kultur med slovanskimi doseljenci in romaniziranimi staroselci. Od 9.
stoletja dalje so razlike med okoliškimi vasmi in Kranjem izginile. Pognale so
kali tega, čemur danes pravimo slovenska kultura in jezik, naša najdragocenejša dediščina. Razstavo je pripravil Gorenjski muzej Kranj. 

PODELITEV PRIZNANJ IN PLAKETE ZA UREJENO
OKOLICO V MOSG
M Turistično društvo Slovenj Gradec 
Čarnica
ZDRAV DUH V ZDRAVEM TELESU S KATJUŠO KARNER

Če želimo, da smo res popoln svet v malem, morata biti naše telo in naš
duh v ravnovesju. Da se podamo na pot sprememb, ni nikoli prepozno.
Prijave: Bojana, 041 203 233.
M Čarnica 

1700
1900

NEDELJA

19

00

16

30

1800

19 Knjižnica Mislinja
00

PREDSTAVITEV KNJIGE: MI PA PESMI DOSTI ZNAMO

Predstavili se bodo Ljudski pevci iz Tepanja s Štefko Kovše, ki je pesmi zbrala in uredila.
M Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec 

TOREK
Knjižnica Mislinja
MOLJČKOVA URICA Z DARJO
M Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec 
Kulturni center Ravne na Koroškem
IZVOR VSEGA – PREDAVANJE IZ CIKLA MODROSTI
VZHODA

Predavanje iz indijskih Ved na temo osebnostne in duhovne rasti. Posvetili se bomo končnemu cilju vsega spoznavanja, izvoru vsega, kar obstaja. Od kje zamisel o Bogu? Ali Bog obstaja? Ga lahko vidimo in prepoznamo Njegovo navzočnost v svojem življenju? Predava: Karmen Močilnik,
dolgoletna praktikantka bhakti joge.
M Društvo za dušo 

1800 Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec

1900

PREDSTAVITEV NOVE KNJIGE PETRA PETROVIČA:
DNEVI BELUŠEV
M Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec I  
Kulturni dom Slovenj Gradec
FILM TEDNA: MLADI KARL MARX
M Kulturni dom Slovenj Gradec I  

29.
17

00

SREDA
Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec
MOLJČKOVA URICA Z ALENKO
M Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec



30.

ČETRTEK

V

Gledališču dela iz Zadrugi ZRaven v novi sezoni znova
strežejo s sodobnim plesom, lutkarskimi delavnicami in
gledališko šolo. Mentorici Tea Kovše (dramaturginja in lutkarica) in Katja Vravnik (plesalka) bosta poučevali svojo metodo,
ki sta jo začeli razvijati pred dvema letoma. Tako bosta dalje
razvijali znanja na osnovi lutkovnega gledališča in sodobnega
plesa vključno s senčnim gledališčem. Skupaj z udeleženci
bosta ustvarjali svojo avtorsko predstavo.
Osnovno vodilo in izrazno sredstvo v Gledališču dela je gib. Ob
ponedeljkih delavnice sodobnega plesa pod Katjinim vodstvom
potekajo na Ravnah na Koroškem. Od 19. oktobra dalje, ob četrtkih od 20.00 do 21.30, pa v Mladinskem kulturnem centru
v Slovenj Gradcu vodi Plesalnico – začuti svoje telo in zainteresirani jo bodo lahko obiskovali vse do poletja. Skozi tehnike sodobnega plesa v slovenjgraškem MKC bo mogoče izražati
ustvarjalnost svojega telesa, graditi zavedanje lastnega telesa
in prostora ter spoznavati različne tehnike: vaje na tleh (floor
work), kontaktna improvizacija, improvizacija v skupini.
Ples senc
18. in 19. novembra se v MKC Slovenj Gradec obeta tudi intenzivni konectedenski ples senc. Delavnico, v kateri se bodo prepletale
lutkovne animacije in sodobni ples, bodo lahko obiskali starejši od
15 let. Metoda ples senc temelji na gibanju luči in telesa.
»Rezultat kombinacije dveh umetnosti je ustvarjanje tretje
identitete na platnu – sence, ki pleše v 'filmskem kadriranju'
(približevanje, oddaljevanje, detajl, preskoki, skoki in kadriranje gledalčevega pogleda),« sta pojasnili obe mentorici. Ker tak
ples temelji na sodelovanju plesalca in animatorja luči, bodo vaje
potekale v dvojicah in poudarjale skupinsko delo. »Skupaj bomo
raziskovali in iskali svet senc s plesom,« sta še dodali.
Udeleženci bodo z odmikom od tradicionalnega poučevanja
gledališča in odpiranjem prostora za učenje drug od drugega spoznavali vizualne in gledališke elemente kot temeljne gradnike predstave. Na koncu bo sledila plesno-senčna improvizacija ali gledališki
jam session z živo glasbo, kjer bodo preizkušali ples senc in iskali
skupinsko dinamiko ter tako predstavili rezultate delavnice. Mentorici Katja in Teja poudarjata tudi, da bo omenjena vikend delavnica
v MKC Slovenj Gradec povezala sodelujoče organizacije in v obliki
neformalnega izobraževanja na kulturnem področju pripomogla h
kulturnemu razvoju in angažiranosti mladih v Slovenj Gradcu. Ponovno jo bosta izvajali še v mesecu marcu.
Ajda Prislan

1700 Knjižnica Podgorje

MOLJČKOVA URICA Z ALENKO
M Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec

KINO PREMIERA: IVAN

PETEK

PONEDELJEK
Kulturni dom Slovenj Gradec
IVAN
M Kulturni dom Slovenj Gradec I  

28.

19 Kulturni dom Slovenj Gradec
Ivan, Ivan, napeta psihološka drama, Slovenija (2017), 95', Fivia; Scenarij:
Janez Burger, Srdjan Koljević, Melina Pota Koljević, Aleš Čar; Režija: Janez
Burger; Igrajo: Maruša Majer, Matjaž Tribušon, Nataša Barbara Gračner,
Polona Juh, Branko Brane Šturbej, Leon Lučev, Mojca Funkl, Mateja Pucko
Takoj po tem, ko mlada Mara rodi Ivana, se začne njena najhujša nočna
mora. Ivanov oče Rok, poročen poslovnež, ki ga Mara obsesivno ljubi,
izgine. Ko Mara ugotovi, da je Rok obtožen gospodarskega kriminala, jo
brutalno pretepejo sodelavci njegove žene. Roku končno uspe navezati
kontakt z njo, vendar se Mara znajde pred nemogočo izbiro med svojo
ljubeznijo in svojim otrokom.
M Kulturni dom Slovenj Gradec I  

KINO MATINEJA: MALI BIGFOOT (SINHRONIZIRANO)
M Kulturni dom Slovenj Gradec I  
Kulturni dom Slovenj Gradec
KOKO IN VELIKA SKRIVNOST (SINHRONIZIRANO)
M Kulturni dom Slovenj Gradec I  
Kulturni dom Slovenj Gradec
LIGA PRAVIČNIH
M Kulturni dom Slovenj Gradec I  

27.

00

24.

Ples senc

26.

1800 Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec

1800

IVAN
M Kulturni dom Slovenj Gradec I  
Kulturni dom Slovenj Gradec
LIGA PRAVIČNIH
M Kulturni dom Slovenj Gradec I  

10 Kulturni dom Slovenj Gradec

V okviru praznovanja 750. obletnice prve omembe Slovenj Gradca kot mesta vas ob zaključku razstave vabimo na javno vodstvo po razstavi Moj kraj
– moj svet iz zbirke razglednic Koroškega pokrajinskega muzeja. O zgodovini razglednic kot pomembnem viru kulture dediščine za spoznavanje in
razumevanje naše preteklosti bo ob uličnih panojih spregovorila avtorica
razstave Valerija Grabner.
M Koroški pokrajinski muzej 

1800

SOBOTA
Kulturni dom Slovenj Gradec
KOKO IN VELIKA SKRIVNOST (SINHRONIZIRANO)

00

JAVNO VODSTVO PO ULIČNI RAZSTAVI
MOJ KRAJ – MOJ SVET

Vsak je lahko koreograf
svojega telesa

Koko in velika skrivnost (sinhronizirano), Coco, animirana družinska pustolovščina, ZDA (2017), 100’, 2i films; pred filmom Ledeno kraljestvo: Olafova
prigoda; Scenarij: Adrian Molina; Režija: Lee Unkrich
Kljub temu, da njegova družina že več generacij vztrajno prepoveduje
ukvarjanje z glasbo, Miguel vseeno sanja o tem, da bi postal odličen glasbenik, kot je njegov idol Ernesto de la Cruz. V obupanih poizkusih pokazati
svoj talent, se Miguel po nizu skrivnostnih dogodkov znajde v fantazijsko
pisanem svetu mrtvih.
M Kulturni dom Slovenj Gradec I  

1700 Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec

MOLJČKOVA LUTKOVNO-GLASBENA PRAVLJICA Z
ALEKSANDRO
M Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec 
Čarnica
PREDSTAVITEV KNJIGE PETRE ŠKARJA CAMINO – OD
SUŽENJSTVA DO SVOBODE

Sodobni ples v MKC

FOTO G R A FI JA , O B L I KOVA N J E , T I SK , Z A LOŽBA



K O L E D A R 2 018

19 Kulturni dom Slovenj Gradec
00

KINO PREMIERA: UBIJANJE SVETEGA JELENA

• 13 listni koledar 42cm x 30,5 cm

Ubijanje svetega jelena, The Killing of a Sacred Deer, psihološki triler, Velika Britanija/Irska (2017), 109', Cinemania
Scenarij: Giorgos Lanthimos, Efthymis Filippou; Režija: Giorgos Lanthimos
Igrajo: Nicole Kidman, Alicia Silverstone, Barry Keoghan, Colin Farrell,
Raffey Cassidy, Bill Camp, Anita Farmer Bergman, Sunny Suljic, Megan
Chelf Fisher, William Cross, Lea Hutton Beasmore, William Willet, Rachael
McAdams idr.
Znani kardiotorakalni kirurg Steven (Colin Farrel) je poročen z Anno
(Nicole Kidman), cenjeno oftalmologinjo. Premožna sta, živita srečno
in zdravo družinsko življenje s svojima otrokoma, 14-letno Kim (Raffey
Cassidy) in 12-letnim Bobom (Sunny Suljic). Steven se spoprijatelji z Martinom (Barry Keoghan), 16-letnim fantom brez očeta, in ga vzame pod
okrilje. Stvari gredo v zloveščo smer, ko Steven predstavi Martina svoji
družini; njihov svet se sčasoma postavi na glavo, Steven pa je prisiljen
žrtvovati nekaj dragocenega ali pa tvegati, da izgubi vse.
M Kulturni dom Slovenj Gradec I  

• možnost dotiska logotipa
• koledar vam lahko pošljemo po
pošti

2018

Bijol d.o.o.
Livarska cesta 17a
SI-2367 Vuzenica
T: +386 (0)2 87 90 156
F: +386 (0)2 87 90 158
info@bijol.si, www.bijol.si
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Kratkokrila jagodnica, ličinka
(Pezotettix giornae)

KOBILICE
V K R A J I N S K E M PA R K U KO L PA
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LISTNATE RASTLINE:
solate, zelje, ohrovt,
motovilec, cvetača
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Čas za presajanje: od 11. 1. od 12:00 do 25. 1. do 12:00.
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Če Vinka sonce peče,
v sode vino teče.
Čas za presajanje: od 11. 1. od 12:00 do 25. 1. do 12:00.
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Z rokodelcem Matijažem Gostečnikom, znanim steklarskim mojstrom, bomo izvedli rokodelsko delavnico v njegovem steklarskem ateljeju, kjer bo prikazal postopke
taljenja stekla in ustvarjanja prelivajočih se barv, ujetih v steklu. Delavnica bo namenjena izdelavi steklenega okrasnega krožnika z novoletnimi motivi, ki bo imel tudi
uporabno vrednost in bo več kot primeren za darilo kakšnega od vaših najdražjih.
V duhu prednovoletnega časa vas Rokodelski center Koroške v sodelovanju s Koroškim pokrajinskim muzejem vabi v sredo, 15. novembra 2017, ob 17. uri na igrivo
in pisano delavnico, na kateri boste lahko pod vodstvom mojstra Matijaža ustvarili
čisto svoje unikatne izdelke. Delavnica bo potekala v ateljeju Matjaža Gostečnika na
Ozki ulici 4 v Slovenj Gradcu, namenjena je odraslim in je brezplačna. Zaradi omejenega števila mest so predhodne prijave obvezne do 10.11.2107 na info@podjetniskicenter-sg.si ali 02 88 42 927.

4

4
Čet

CM

Rokodelska delavnica »Igra v steklu« - novoletni motivi
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3
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NEUGODNO:

SREČNO 2018

22.

Mladinski kulturni center

1930 Kulturni dom Slovenj Gradec
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1800

KAJ JE JOGA – PREDAVANJE IZ CIKLA MODROSTI
VZHODA 
Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec
OB DNEVU SLOVENSKIH SPLOŠNIH KNJIŽNIC
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1800 Kulturni center Ravne na Koroškem
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24 To France
25 Sr Pavel
26 Če Timotej
27 Pe Angela
28 So Tomaž
29 Ne Valerij
30 Po Martina
31 To Janez

Cena:
posamezno 10,00€
količina

10

cena/€

90 150 270 400 760

20

50 100 200

dotisk logotipa 1,00€ (cene so brez DDV)

LEPO NOVOLETNO DARILO
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Izdelamo vam unikatni koledar po vaši želji.
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00:00–11:00
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Janez

NEDELJA

15

Pavel

PONEDELJEK

16

00:00–11:00

Marcel

TOREK

17

SETVENI
KOLEDAR

Čas za presajanje: od 11. 1. od 12:00 do 25. 1. do 12:00.

Anton
NADZEMNI PLODOVI:
paradižnik, fižol,
sadje

PODZEMNI PLODOVI:
korenje, krompir,
pesa, čebula,
česen

CVETJE:
sončnice, lan,
dišavnice in vse
vrste cvetja

LISTNATE RASTLINE:
solate, zelje, ohrovt,
motovilec, cvetača

NEUGODNO:

Na koledarju je lahko karkoli si zaželite.
Od izdelkov ali storitev vaše dejavnosti, poslovnih prostorov ali dogodkov,
pa do slik iz dopusta, poroke, birme ali hišnih ljubljenčkov …

Stik : 05 901 05 76, oglasi@km-z.si
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Bernekerjeve ustvarjalnice in razstava

Spored Bernekerjevih ustvarjalnic
Mali koraki na veliki poti
Razstava otroških likovnih del, nastalih na Bernekerjevih ustvarjalnicah
MALI KORAKI NA VELIKI POTI
Kulturni center Ravne
Petek, 17. november, 17.00

KGLU Slovenj Gradec
OPOZARJAM IN USMERJAM
Sobota, 11. november, 10.00–12.00
Galerija Ravne
MOJA ZASTAVA
Petek, 10. november, 16.30–18.00

Zgrabi priložnost!
Uresniči svojo poslovno idejo!

Najemi lokal v centru mesta,
ki praznuje svoj 750. rojstni dan!
Slovenj Gradec čaka nate!

Aktualni razstavni program v Koroški
galeriji likovnih umetnosti v Slovenj
Gradcu in Galeriji Ravne je zaznamovan s temami, ki se dotikajo globalnega
vprašanja migracij, osebnih zgodb in
izkušenj ljudi na poti v boljše življenje.

Zato bodo prihajajoče Bernekerjeve
ustvarjalnice namenjene spodbujanju
in razvijanju kritične misli otrok, ki
bodo skozi razstave in lastno ustvarjanje sporočili, kaj jim na njihovih poteh
povzroča težave, česa se bojijo in kje se

Prejeli smo

Vrtnice v spomin
S

ekcija za oblikovanje in ljubiteljsko slikanje Društva upokojencev Slovenj Gradec je v mesecu
septembru 2017 načrtovala razstavo vrtnic, narejenih iz krep papirja, posvečene sv. Elizabeti, katera
je tudi zavetnica župnijske cerkve
v Slovenj Gradcu. Razstavljale naj
bi v avli pred turistično pisarno na
Glavnem trgu. Datum smo imele
že pred časom dogovorjen, tudi po-

trjen, vendar so na nas pozabili in
smo tik pred zdajci dobile odpoved.
Takrat so imeli drugo prireditev.
Že v preteklih letih smo zelo dobro sodelovale z lastniki trgovin v mestnem
jedru, zato so nas tudi tokrat razumeli in nam odstopili nekaj razstavnega
prostora v svojih izložbah. Tako so te
krasili šopki vrtnic, narejeni s trudom
in ročnimi spretnostmi naših članic.

počutijo varne. Njihovi likovni izdelki,
nastali na prihajajočih ustvarjalnicah,
pa bodo razstavljeni na otroški razstavi
Mali koraki na veliki poti v Kulturnem
centru Ravne z odprtjem 17. novembra
2017. (KGLU)
V naši sekciji so odlične rokodelke. Z
dejavnostjo se resda ukvarjamo ljubiteljsko, toda za izdelke nas je kar nekaj
članic prejelo certifikat Rokodelstvo
Art & Craft Slovenija, podeljen s strani Obrtne zbornice Slovenije.
Ob tej priložnosti bi se rada zahvalila osebju v trgovinah, ki so nam
omogočili razstavo, in sicer Jožici
Večko (direktorica trgovine Analina),
Tereziji Razgoršek (lastnica trgovine
Nejc), Zdenki Urnaut (direktorica trgovine Evelina), Mariji Černjak (vodja
trgovine Alpina) in Bojani Stražišnik
(vodja trgovina La Scarpa).
Vendar to za odgovorne v občini
Slovenj Gradec očitno ni dovolj. Malokdo ve, da obstajamo. V preteklosti
smo dobro sodelovale s Podjetniškim
centrom Slovenj Gradec. Omogočili
so nam razne delavnice, našel se je
denar za študijske krožke, tudi ekskurzije, kjer smo odkrivale nova
znanja. Gotovo so tudi sedaj kakšni
razpisi, da bi se našel denar, vendar
se morajo odgovorni za to malo potruditi. Tudi z ljubiteljskim ustvarjanjem bogatimo prebivalcem Slovenj
Gradca kulturni utrip mesta. Zato še
enkrat hvala vsem vodjem in lastnikom trgovin, da smo v mestnem jedru lahko našim občanom pokazale
rokodelske veščine.
Društvo upokojencev Slovenj
Gradec, Sekcija za oblikovanje in
ljubiteljsko slikanje,
vodja Silva Ocepek

Pridite po znanje na MOCIS!
Če ste se preselili v Slovenijo in se želite naučiti slovenski jezik, imate možnost vključitve v brezplačen
program učenja slovenskega jezika, ki ga sofinancirata Ministrstvo za notranje zadeve in Sklad za azil,
migracije in vključevanje. Tečaji bodo potekali v Slovenj Gradcu in na Ravnah na Koroškem.
Prijave zbiramo po telefonu: 040 164 612.
Ostala ponudba MOCIS-a:
•

Osnovna šola za odrasle

•

Srednješolski programi (Trgovec, Ekonomski tehnik, Predšolska vzgoja)

•

Nacionalne poklicne kvalifikacije (računovodja, socialni oskrbovalec na domu …)

•

Univerza za tretje življenjsko obdobje

•

PUM-o

Več informacij o ostalih tekočih dogajanjih na MOCIS-u izveste na spletni strani: www.mocis.si.
Več kot 15 let dajemo znanju pomen.

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

K
KS

KNJIGOVODSKORACUNOVODSKI
SERVIS

Jure Krajnc, s. p.
Tomšičeva ulica 50, 2380 Slovenj Gradec
jure.krajnc@jksk.si
02 88 38 216 / 041 971 529

Računovodski servis s tradicijo!
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Športni turizem v Slovenj Gradcu podira rekorde

Poleti zasedeni vsi termini v
Športnem centru Vinka Cajnka
S

lovenj Gradec že vrsto
let, predvsem v poletnem času, gosti številne športne
ekipe, ki želijo izkoristiti ugodne
klimatske pogoje, primerno športno in drugo infrastrukturo, dostopnost stičnih delavcev in objektov,
prijaznost domačinov, dobro hrano, lepo naravo in še kaj, kar jim
ponuja naše mesto.

(foto Primož Ermenc)

V športni dvorani so se med poletjem
pripravljale mlajše selekcije Košarkarske zveze Slovenije, fanti in punce
do 15., 16., 18. in 20. leta starosti, gostili smo tuje košarkarske ekipe s Hrvaške, Švedske in Češke. Odvil se je
rokometni kamp Ivana Simonovića
s sodelovanjem ekip iz držav bivše
Jugoslavije. Glavni dogodek poletja
je bil vsekakor dvotedenski košar-

karski turnir SLOBALL 2017, ki ga je
že dvanajstič v Slovenj Gradcu organizirala Košarkarska zveza Slovenije
v sodelovanju z JZ Spotur in drugimi
lokalnimi športnimi delavci, kjer je
nastopilo 10 moških in 8 ženskih državnih reprezentanc do 14. leta iz Italije, Izraela, Ukrajine, z Madžarske,
Hrvaške, iz Črne Gore, Makedonije,
Bolgarije, s Poljske, iz Srbije in Slo-

venije. Dogodek je bil s strani FIBE
proglašen za najboljši tovrstni turnir
v Evropi.
Na nogometnem stadionu so se pripravljale članske ekipe, ki igrajo v Evroligi oziroma v prvih državnih ligah, s
Cipra, iz Srbije (FK Voždovac), s Hrvaške (NK Lučko), iz Izraela (Maccabi),
Slovenije (NK Ankaran), prav tako
smo gostili preko 100 mlajših nogometašev iz Srbije (Partizan, Voždovac, FK
011). Na stadionu so odigrali številne
prijateljske, pripravljalne tekme. V telovadnici Gimnazije Slovenj Gradec so
se pripravljale odbojkarice s Hrvaške
in iz Srbije. Na Kopah se je na višinskih
pripravah zbralo preko 100 judoistov iz
Rusije, Izraela, s Hrvaške, iz Moldavije,
Avstrije, Latvije in Slovenije.
Letos smo tako bili priča rekordnemu število ekip, ki so docela zapolnile
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spalne kapacitete v naši občini. Poleti
v mestu skoraj ni bilo mogoče dobiti
proste postelje, v objektih športnega
centra pa ne prostega termina. Zasluga za to gre predvsem podjetju Vabo in
JZ Spotur, ki se že lata trudita zapolniti svoje bivalne in športne kapacitete v
času, ko so le-te na voljo. Zanimivo je,
da predvsem mlade športnike na tekmovanjih in turnirjih pogosto spremljajo številni starši, tako iz Slovenije
kot tujine, ki si poiščejo nastanitve na
različnih turističnih kmetijah v okolici mesta in tako poskrbijo, da tudi
manjši ponudniki bivalnih kapacitet v
naši občini ne ostanejo prazni.
S športnim turizmom se letno v
Mestni občini Slovenj Grade ustvari
preko 20.000 nočitev, omenjeni športniki se v času bivanja poslužujejo številnih gostinskih lokalov, srečujemo
jih v trgovskih centrih, na bencinskih
servisih in tako tudi širše podpirajo
razvoj gospodarstva v naši občini. Za
nadaljnji uspešen razvoj športnega turizma ter domačega tekmovalnega kot
rekreativnega športa pa v naši občini
potrebujemo dograditev manjkajoče
športne infrastrukture.
Naša večnamenska športna dvorana je že desetletje prezasedena. S
prizidkom k dvorani in dodatno vadbeno površino rokometnih dimenzij
bi omogočili ekipam, da koristijo našo
infrastrukturo tudi v času šolskega pouka, prav tako bi se sprostili termini
za izvedbe raznih kulturnih in drugih
večjih družbenih dogodkov v športni
dvorani, ne da bi pri tem bili moteni
šolski pouk ali redna športna vadba
domačih klubov.
Pri zunanji športni infrastrukturi
je Mestna občina Slovenj Gradec ostala edina mestna občina, ki ne razpolaga s pomožnim nogometnim igriščem
(z umetno travo) uradnih dimenzij
v Sloveniji. S primernim tovrstnim
objektom bi lahko na glavnem igrišču
trajno vzdrževali kvalitetno travno
rušo in tako k nam povabili tudi večje
in bolj znane nogometne klube.
Borut Marošek

ŠPORT IN REKRE ACIJA
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Športna zveza Slovenj Gradec

Evropski teden športa 2017
E

vropski teden športa je
pobuda Evropske komisije za spodbujanje športa in telesne
dejavnosti v Evropi. Letos je bil organiziran tretjič, poglavitni cilj projekta je spodbuditi najširši krog prebivalcev k redni telesni dejavnosti.
Vloga nacionalnega koordinatorja v
Sloveniji je bila zaupana Olimpijskemu komiteju Slovenije – Združenju
športnih zvez, regijske pisarne pa so
bile odgovorne za izvedbo projektov
v svojih lokalnih okoljih.

ki se odvijajo izven programa šole.
Otroci se imajo namreč priložnost
preizkusiti v različnih športnih zvrsteh in spoznati športne panoge na
podlagi lastnega izkustva. Hkrati pa
se lahko v te programe po želji tudi
vključijo, saj potekajo v domačem
okolju, zato večina otrok ni vezanih
na prevoz staršev.
Za odrasle, ki se že vključujejo v organizirane oblike rekreacije,
je športna zveza organizirala že 11.

tradicionalno srečanje športnih društev. Glede na število udeležencev
je srečanje športnih društev ena izmed največjih športnorekreativnih
prireditev v naši občini. Letos je na
igrah sodelovalo 286 članov. Prireditev je trajala dva dni, v tem času
so se zvrstila tekmovanja v devetih
športnih panogah: košarki, nogometu, odbojki, namiznemu tenisu, streljanju, kegljanju, šahu, badmintonu
in tenisu. Za športna in rekreativna

društva je to predvsem priložnost za
druženje, hkrati pa tudi za izmenjavo
izkušenj in krepitev vezi med člani
posameznih društev, ki je podlaga za
konstruktivno delovanje na področju
športa v lokalnem okolju. Prireditev
ima tudi tekmovalni značaj. Ob zaključku smo podelili priznanja za
najuspešnejše ekipe in posameznike
v posameznih disciplinah.
Prvič letos je Športna zveza Slovenj Gradec organizirala tudi olimpijado za osebe s posebnimi potrebami. K sodelovanju v športnih igrah
smo povabili vse varstveno-delovne
centre Koroške ter osnovne šole s
prilagojenim programom. Otroci iz
Osnovne šole Juričevega Drejčka ter
odrasli iz VDC-ja Slovenj Gradec in

Muta so preživeli aktivno dopoldne
ob športnih igrah, ki so jih zanje pripravili atletski, kegljaški in strelski
klub Slovenj Gradec. Za sodelovanje
so udeleženci prejeli diplome, največja nagrada za izvajalce pa je bilo
zadovoljstvo udeležencev.
V tednu športa so športna društva
ponovno začela z izvajanjem svojih
rekreativnih programov. V Slovenj
Gradcu imamo vrsto zelo dobro
organiziranih športnih društev, ki
brezplačno ali po cenovno sprejemljivih vadninah in članarinah ponujajo različne programe rekreacij,
možnost gibanja in konstruktivnega
preživljanja prostega časa.
Mojca Verhovnik

Športna zveza Slovenj Gradec je v
evropskem tednu športa in evropskem tednu mobilnosti, ki smo ga
obeleževali teden dni prej, izvedla
vrsto aktivnosti, namenjenih zelo
širokemu krogu ljudi. Predhodno
smo s predstavnico Nacionalnega inštituta za varovanje zdravja Heleno
Pavlič organizirali regijsko srečanje
športnih zvez Koroške, na kateri smo
predstavili smernice za evropski teden športa in primere dobrih praks
v naši občini, predvsem pa povezovanja športne zveze s ključnimi inštitucijami, katerim skrb za zdravje
in dobro počutje občanov predstavlja
eno izmed prioritet delovanja.
V mesecu septembru je Športna
zveza Slovenj Gradec skupaj z društvi
članicami letos že tretjič zapovrstjo
sodelovala pri predstavitvi športnih
programov in društev v okviru športnih dni na Prvi osnovni šoli Slovenj
Gradec, Osnovni šoli Šmartno in
Osnovni šoli Mislinja. Izkušnje kažejo, da imajo tovrstni športni dnevi izjemno dobre učinke na vključevanje
otrok in mladih v športne aktivnosti,

Tek miru 2017

Mednarodna udeležba in novi rekordi
P

rvi oktobrski dan je organizatorje prireditve Tek miru letos
pozdravil s sončnimi žarki. Priprava prireditvenega prostora, urejanje prog in ostalih podrobnosti,
potrebnih za izvedbo, so ob usklajenem sodelovanju Atletskega kluba
Slovenj Gradec, javnega zavoda Spotur in Javnega komunalnega podjetja Slovenj Gradec potekale ubrano in
gladko.
V mestnem jedru so se že zgodaj dopoldan začeli zbirati mladi, nadobudni entuziasti teka in gibanja. Pred
tekmovalnim delom so se prisotni
združili v Teku dobre volje, ki je bil
po nagovoru svetnice Mestne obči-

ne Slovenj Gradec, Lidije Konečnik
Mravljak, uvod v prireditev.
Tilen Klugler – direktor JZ Spotur,
Lidija Konečnik Mravljak – predstavnica občinskega sveta, Borut Marošek – strokovni delavec JZ Spotur in
Mojca Verhovnik – predsednica AK
SG in Športne zveze Slovenj Gradec
so z množico udeležencev pretekli
častni krog po mestnem jedru in prireditev je stekla.
Začeli so najmlajši učenci osnovnih šol, ki so se navdušeno podali
po 500-m progi po Cankarjevi ulici, mimo glasbene šole do cilja na
Glavnem trgu, kjer je bilo središče
dogajanja. Nadaljevali so starejši na
daljši, en kilometer dolgi progi skozi

Kuharjev park. 115 otrok in mladih
se je zvrstilo na startu. Med tekmovalci so prevladovali otroci lokalnih
šol, čeprav v Slovenj Gradec na Tek
miru zelo radi prihajajo tudi otroci in
mladi iz drugih krajev. Veliko jih je
prišlo iz Velenja, Ljubljane, Celja in s
sosednjih Raven na Koroškem.
V veliko veselje nam je letošnja realizacija testa hoje, ki smo ga organizirali v sodelovanju z Zdravstvenim
domom Slovenj Gradec. Skoraj 20
udeležencev, med katerimi so prevladovale članice Šole zdravja, se je podalo na hitro hojo po 2-kilometrski
progi, v cilju pa so jih pričakale medicinske sestre in jim izmerile indeks
telesne vzdržljivosti.

Tradicionalno se je osrednja tekaška
preizkušnja – tek na 10 km, ki ga že
nekaj let spremlja tudi tek na 5 km,
začela ob 12. uri. Letošnja je bila spet
nekaj posebnega, saj je bilo v množici
108 tekačev tudi 5 tekmovalcev iz Kenije. Mednarodno udeležbo pa je dopolnila tudi tekmovalka s Hrvaške.
Najbolj veseli pa smo seveda udeležbe
domačinov, ki so s svojo prisotnostjo
pokazali predvsem pripadnost našemu mestu, saj so prireditve v mestu v
prvi vrsti namenjene prav občanom.
Tek miru je bil tudi letos zadnja
10 km moški absolutno:
1. mesto Wycliffe Kipkorir Biwot
2. mesto Joel Maina Mwangi
3. mesto Edwin Cheruiyot Melly
10 km ženske absolutno:
1. mesto Ruth Chemisto Matebo
2. mesto Christine Moraa Oigo
3. mesto Bojana Bjeljac
5 km moški absolutno:
1. mesto Miha Dobravec
2. mesto Darko Kralj
3. mesto Miha Kveder
5 km ženske absolutno:
1. mesto Iva Pajenk
2. mesto Darja Skaza
3. mesto Melita Škamlec
Dečki 2011: 1. mesto Oskar Erjavec; 2. mesto Nace Gros; 3. mesto
Ožbej Horvat
Deklice 2011: 1. mesto Isa Boršič;
2. mesto Regina Mori; 3. mesto Julija Garbus
Dečki 2010: 1. mesto Matija Uršej;
2. mesto Luka Hovnik Krivec; 3.
mesto Matic Kobolt

Kazimira Lužnik med zmagovalnimi tekači iz Kenije

Deklice 2010: 1. mesto Anika Senica; 2. mesto Kiara Blatnik; 3. mesto
Lia Štruc

etapa v štajersko-koroškem pokalu.
Tekmovalce pa poleg zbiranja točk
za končno uvrstitev na Tek miru pritegnejo tudi denarne nagrade. Večina jih je letos zasluženo odšla v roke
kenijskih tekmovalcev, ki so s svojo
udeležbo močno dvignili zahtevnost
tekmovanja in postavili nove rekorde
proge. Organizator je dobro poskrbel
tudi za praktične nagrade za prve tri
uvrščene v posameznih starostnih kategorijah uličnih in cestnih tekov. Nagrade za najuspešnejše je zagotovilo
več lokalnih podjetij.
Za konec pa še rezultati. Čeprav
niso najpomembnejši del tekmovanja, so pa vendarle dokaz, da smo
spet premagali nove izzive, razdalje,
čas in same sebe …
Mojca Verhovnik
Dečki 2009: 1. mesto Jan Dolmovič; 2. mesto Nejc Laznik; 3. mesto
Jakob Tušek
Deklice 2009: 1. mesto Baja Boršič;
2. mesto Neža Mori; 3. mesto Urša
Brezovnik
Dečki 2008: 1. mesto Luka Kosar;
2. mesto Nejc Tušek; 3. mesto Anže
Špojlar Slivnik
Deklice 2008: 1. mesto Tjaša Radej; 2. mesto Ema Pika Raj; 3. mesto Ana Žvikart
Dečki 2006–2007: 1. mesto Žiga
Jurač; 2. mesto Matija Sušec; 3. mesto Urban Slemenšek
Deklice 2006–2007: 1. mesto Tinkara Salmič; 2. mesto Tia Pangerc;
3. mesto Neli Kogelnik
Dečki 2004–2005: 1. mesto Bruno
Šonc; 2. mesto Luka Zdovc; 3. mesto Gal Golob
Deklice 2004–2005: 1. mesto Gaja
Korošec; 2. mesto Lana Epšek; 3.
mesto Sara Oder
Deklice 2002–2003: 1. mesto Maša
Volentar; 2. mesto Ana Mlinar

ML ADI
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Festival mlade literature Urška v Slovenj Gradcu

Letos je izstopala in navdušila
tudi finalna prireditev

Literarna branja petih finalistov na različnih prizoriščih v Slovenj Gradcu
(foto Tomo Jeseničnik)

U

ršljanka 2017 je postala 23-letna študentka slovenščine in ruščine Katarina
Gomboc iz Ljubljane. Žirijo natečaja za najboljšo mlado slovensko literaturo, ki ga prireja revija Mentor,
je prepričala s svojo iskreno poezijo
s sicer klišejskimi temami, kot so
odnosi med ljudmi in obračunavanje z lastnimi problemi v preteklosti, vendar z neklišejskim izrazom.
Ob prejetju naziva uršljanka 2017 je
nova najboljša mlada literarna ustvarjalka v Sloveniji poleg presenečenja
in veselja izrazila tudi občutek odgovornosti: »Zmaga prinese tudi neka
pričakovanja od tebe, tako da se zave-

dam, da me zdaj čaka delovno leto. Ta
nagrada je tudi potrditev poslanstva,
da mi je dano delati z besedami in to
zahteva tudi nekaj dela in predanost.«
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
in revija Mentor ji bosta v zbirki Prvenke natisnila knjižni prvenec, junija
prihodnje leto pa bo lahko gostovala
na mednarodnem festivalu Evropski
pesniki v živo na Češkem v ugledni
družbi avtorjev iz več držav.
Finalni večerni razglas Katerine
Gomboc kot uršljanke 2017 na Festivalu mlade literature Urška v Kulturnem domu Slovenj Gradec, poimenovan Kričimo iz prgišča napak v času,
je bil ocenjen kot dogodek s presežki.
Že takoj po prireditvi so na naslov re-

Flow Ramps

»Rotenturn se prebuja«
D

vorec Rotenturn, ki stoji na
robu starega mestnega jedra,
večino časa služi kot občinski urad,
kjer domuje urad župana in kjer se
poročajo mladi občani. V zadnjem
času pa opažamo, da se dvorišče s
pridom uporablja za dogodke, ki so
namenjeni širši skupini občanov.

Septembrski vikend, ko je Slovenj
Gradec zaradi slabega vremena v tednih pred tem gostil obilico festivalov in dogodkov, je dvorišče dvorca
Rotenturn še posebej zaživelo. Slovenj Gradec je ponovno gostil Flow
Ramps – potujočo šolo urbanih športov s svojo unikatno infrastrukturo,
katere so se posebej veselili koroški
rolkarji, BMX kolesarji in mladi na
skirojih. Otrokom so ponudili brezplačno izposojo opreme in tečaje urbanih športov. Malo starejši pa so se
lahko med seboj pomerili v različnih
rolkarskih disciplinah.
Prizorišče je sočasno gostilo še

mednarodni plesni festival – Dolga noč plesov. Tako smo bili priča
dvema odličnima predstavama tujih
plesalcev. Plesalo pa se je še na treh
lokacijah, in sicer v Koroški galeriji likovnih umetnosti, na Glavnem
trgu in v rojstni hiši Huga Wolfa.
Naj opomnimo, da je atrij Rotenturna v mesecu maju gostil dogodek Dan E-mobilnosti, kjer so se ob
okrogli mizi z evropsko komisarko
mag. Violeto Bulc in predsednikom
državnega zbora dr. Milanom Brglezom predstavili številni proizvajalci električnih vozil. V juniju pa je
dvorišče dodobra napolnil koncert
slovenskih hip-hop velikanov Trije
kralji. Če k omenjenim aktivnostim
dodamo še dejstvo, da se je letos kar
za tri večere v dvorec preselil festival
neodvisnega filma Shots, ter da so se
tam zgodili koncert urbanega tolkalnega plemena The Strojmachine,
stand upa improliga, koncert pihalnega orkestra in koncerti kulturne-

žiserke prireditve Drage Ropič začele
prihajati številne čestitke in pohvale
za ta »fantastičen multimedijski dogodek«, kot so ga poimenovali nekateri. Letos so izbrano na natečaju
sodelujočo mlado literaturo interpretirali slovenjgraški ustvarjalci: glasbena skupina Jut, glasbeni ustvarjalec Aleš Gangl na klaviaturah s
pomočjo kitarista Jureta Praperja in
bobnarja Matica Črešnika ter recitatorji iz Gimnazije Slovenj Gradec.
V Besedah plešejo so v koreografiji
Urše Rupnik nastopili plesalci sodobnega izraznega plesa, sceno na odru
je pripravil akademski slikar Peter
Hergold, vzdušje pa so k vrhuncu
pripeljale barvite 3D-animacije Tomislava Gangla iz Gangl Production.
Ropičeva je ponosna na vse sodelujoče: »Brez sodelujočih ne bi bilo tako,
kot je bilo, torej če ne bi bilo ekipe
Gangl Production, takih glasbenikov
in moje spunkovske trinajstice. Lahko samo rečem, da so presegli sami
sebe, in menim, da smo vsi resnično
lahko več kot zadovoljni.«
Glasbena skupina Jut (Tomaž
Osojnik električna kitara in glas, Jani
Legner bas in glas, Uroš Bračič bobni) je uglasbila, aranžirala in predstavila zmagovalno protestno pesem
Mentorjevega feferona Fige avtorja
Aleša Jelenka, ki govori o laži.
Festival mlade literature Urška
prireja Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, v Slovenj
Gradcu z odlično organizacijo vodje
območne izpostave Andreje Gologranc. Letos se je na natečaj revije

Mentor prijavilo 116 literatov, mlajših od 30 let, med katerimi je šest
regijskih selektorjev izbralo 22 nominirancev. Mag. Ana Porenta, pesnica
in urednica, je med njimi določila pet
finalistov, ki so se med 12. in 14. oktobrom predstavili na festivalu v Slovenj
Gradcu. To so bili: Katarina Gomboc,
Tea Plesničar, Helena Zemljič, Patrik
Holz in Jan Franc Podbrežnik. Njihovo literaturo je ocenila kot različne poetike, od zelo angažirane do
lirično subtilne, od zelo realistične
do zelo simbolične in metaforične. »Prekrasno doživetje je to slišati
uprizorjeno na odru,« je povedala in
nadaljevala: »Besede mladih so zelo
prodorne. Kažejo praznino tega sveta
in boj proti tej praznini, zelo globoko
lahko odprejo to praznino in se tudi
borijo z njo.«
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Na tridnevnem festivalskem programu v Slovenj Gradcu je bila predstavljena pesniška zbirka Moja punca
revolucionarka španskega pesnika
in kantavtorja Diega Ojede, španski
dan pa je zaokrožil stripar, prevajalec in lektor za španski jezik Santiago
Martin Sanchez, ki se je pogovarjal z
dijaki Gimnazije Slovenj Gradec. Poleg literarnih matinej in uršljanskih
avtorskih branj je potekala prireditev, na kateri je svoj knjižni prvenec
Menažerija predstavila lanska uršljanka Eva Markun.
Tretji dan so zbrani na festivalu Urška lahko pod vodstvom mag. Ane Porenta sodelovali na literarni delavnici,
poimenovani Od besedila do knjige,
nato pa sta se čez nekaj dni v Ljubljani
odvili še dve Urškini prireditvi.
Ajda Prislan

Zmagovalka festivala Urška, uršljanka 2017, je postala mlada pesnica Katarina
Gomboc.
(foto Tomo Jeseničnik)

ga poletja, postane vse bolj očitno,
da gre za vrhunski ambient, ki kliče
po tovrstnih vsebinah in kamor ljudje radi gredo na oddih. Seveda bi
rad tu izpostavil oviro in izziv, kako
to združiti in hkrati ohraniti kvaliteto bivanja okoliških stanovalcev.
Z organizacijo dogodkov, kakršne si
mesto velikosti Slovenj Gradca zasluži, in kulturo, ki ne pušča za seboj
materialne škode na račun stanovalcev in kakršno večina organizatorjev spodbuja, je to dvoje po mnenju
večine mladih združljivo. V prihodnje bomo s podobnimi dogodki in
pozitivno držo ta trend razvijali in
nadaljevali v najboljši volji.
Ali si v prihodnosti obetamo še več
tovrstnega dogajanja na tem idiličnem
prizorišču? Za predloge, ideje, komentarje, pripombe, morda na temo
prireditev v Rotenturnu nas lahko
kadar koli kontaktirate na naslov mladinskisvet.mosg@gmail.com, ker je v
našem interesu, da skupaj oblikujemo
program še naprej in s še večjo prisotnostjo mladih. Skušali bomo pomagati pri realizaciji dobrih projektov.
Aleš Gangl

Utrinki prireditve
(foto Tomo Jeseničnik)
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Fotoreportaža

Jesensko škratovanje
D

va oktobrska vikenda je na Zagmajškovem vrhu
nad Slovenj Gradcem ponovno zaživela Škratova
dežela. Domačini so obiskovalcem že tradicionalno ponujali
domače dobrote, vrtčevski otroci pa so pomagali pri gradnji
Škratove vasi. Pester program je med drugim ponujal ogled
Škratovega gozda, obisk coprnice Zofke, vožnjo s Škratovim
vlakom ter ogled predstav v izvedbi Nosko teatra in čarodeja
Romana. (MN)
(foto Nika Hölcl Praper, fotobeležNica)

MAJHNA PTICA Z LEPIM
PERJEM V TROPSKI IN
SUBTROPSKI AMERIKI
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MINISTER
IGOR

ITALIJANSKI
IGRALEC
BARTOLOMEO

VZDEVEK
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ANGLEŠKI
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STEWARD
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LESENO
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AMERIŠKI
PISATELJ
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Po dogovoru z Davorinom Horvatom je geslo
križanke ABONMAJI NOVA SEZONA.
Vstavite temu primerno sliko.
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DRUŽBA
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STOL. NA SEVEROZAHODU
NEMČIJE, SAKSONCI

VNAŠANJE

TELEVIZIJSKI
ZASLON

PEVSKI ZBOR
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SMUČAR.
SKAKALEC
MASAHIRO
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KRAVICA
VEČJA
SKUPINA
KRAVJIH
MLADIČEV
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SPREMLJEVALEC
KALO
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AMERIŠKA
VESOLJSKA
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MESTO NA NIZOZEMSKEM,
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SMOTER
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TELOVADNI
ELEMENT

MAJHNA,
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GRŠKE
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DEL
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REŠITVE: KIPARKA, OVALOID, LAGODJE, INA, ABONMAJI, NERVOZNEŽ, KOMORI, ILI, OLOVO, SVEŽEC,

Ime/priimek: ...................................................................................................................................... Naslov: ..........................................................................................................................................................................................
ANKARA,
KOR, TELETA,
SATIR,
ENEZ,
LESOVINA,
GAD,
IL, NAMEN,
EDE,
Pravilno FERAL,
rešeno križanko
pošljiteSASI,
do 15. novembra
na naslov:
Cerdonis,
d. o. o. ,KU,
StariNASA,
trg 278, 2380
Slovenj Gradec.
Nagrade
so vstopnice
za kinopredstave v kinu
Slovenj Gradec.
ČOKATOST, TOČ, KSI, ETE, VERA, ATS, LOK, ASAN;
Nagrajenci oktobrske križanke časopisa SGlasnik: 1. nagrada: vstopnice za tri kino predstave v kinu Slovenj Gradec, Vlado Ambrož, Vrunčeva ulica 4, Slovenj
Gradec; 2. nagrada: vstopnici za dve kino predstavi v kinu Slovenj Gradec, Ana Stopajnik, Pot ob Homšnici 24, Slovenj Gradec; 3. nagrada: vstopnica za eno
kino predstavo v kinu Slovenj Gradec, Marijan Popič, Robindvor 35, Dravograd.
(Nagrajenci potrdilo o dobljeni nagradi prevzamejo v pisarni administracije v Kulturnem domu Slovenj Gradec, s tem potrdilom na blagajni Kulturnega doma Slovenj
Gradec pred kino projekcijo dvignejo vstopnico. Dodatne informacije na tel.: 02 884 50 05, 051 605 243. )

