
Četrtne skupnosti v mestu

Na praznovanju četrtnih skupnosti (ČS) mesta 
Slovenj Gradec so podelili priznanja svojim 

članom. 

Prejemniki priznanj ČS 2015 z leve: 
Danica Repas, Jože Roman Grah, Primož 
Podjavoršek, Tomaž Vovk, Peter Uranc 
(foto Primafoto)

Zapomnili smo si 
jih tudi po slastnih 
palačinkah

Policijsko veteransko društvo Sever za Koroško je 
izvedlo spominski slovesnosti. 
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Slovenj Gradec / Koroška

priloga I–IV3. julij 2015 ob 21.00
Trg svobode Slovenj Gradec

4. julij 2015 ob 21.00
Trg svobode Slovenj Gradec

Stefan Milenković & Marko 
Hatlak Tango Compás 
Slovenjegraško poletje 2015

Iva Stanič & Gregor Ftičar Trio
Slovenjegraško poletje 2015

HELP! 
A Beatles Tribute, koncert
Slovenjegraško poletje 2015

10. julij 2015 ob 21.00 
Trg svobode Slovenj Gradec
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Odkrili spominski plošči 

Tajna lokacija 
vojnih enot policije 
pri Razborniku in 
Gaberškovih

Stik: 05 901 05 76, e-naslov: oglasi@km-z.si

MEDIJ z NA JVEč JIM DOSEGOM
v  M e s t n i  o b č i n i  s l o v e n j  G r a d e c
I z k o r i s t i t e  g a  z a  s v o j o  p r e d s t a v i t e v !
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Na slovesnosti ob odkritju plošče 
pri Gaberškovih na Legnu 161 

Marija Mrzel Krenker 

MO SG je pričela s pripravo dokumenta Trajnostna urbana strategija.

Trajnostna urbana strategija mesta SG
Slovenj Gradec – ubranost bivanja

Mariji Mrzel Krenker 
za njen 100. rojstni dan 
Naša Mama 

stran 2

stran 3stran 15



A K T UA L N O2

ČS Center: 
Peter Uranc 
Peter Uranc se z gostinstvom ukvarja 
že od rane mladosti. Gostinsko ka-
riero je namreč začel v Železarskem 
domu v Portorožu ter jo nato nadalje-
val še v hotelu Palace. Ko se je vrnil na 
Koroško, je ugotovil, da v našem me-
stnem jedru manjka lokal, ki bi sledil 
sodobnim trendom v gostinstvu, zato 

je že leta 1993 odprl Kava bar Fantom.
Ker v prostem času zelo rad prebi-

ra knjige, predvsem ga zanimajo zgo-
dovinske, je spoznal, da so v našem 
mestu že pred več kot sto leti imeli 
mestno kavarno. Zato je bil, da bi 
zadovoljil potrebe meščanov po dru-
ženju, med solastniki in pobudniki 
odprtja mestne kavarne, kjer je vodil 
gostinstvo 6 let. 

Kot gostinec po duši si je vsa leta 

prizadeval za oživitev mestnega je-
dra, tako sam ali z ostalimi gostin-
ci na Glavnem trgu prireja veliko 
glasbenih večerov, ki so nam po-
lepšali poletne večere ob prijetnem 
druženju. Ker tudi z družino živi v 
mestnem jedru, mu ni vseeno, kaj 
se v njem dogaja, zato je s ponosom 
sprejel nalogo, da kot predstavnik 
gostincev aktivno sodeluje v Odboru 
za oživitev mestnega jedra pri Mestni 
občini Slovenj Gradec. Je tudi direk-
tor invalidskega podjetja Ipsima s 14 
zaposlenimi. Da verjame v razvoj in 
oživitev mestnega jedra, je letos do-
kazal s tem, da je temeljito prenovil 
Kava bar Fantom v Pizza & Tapas bar 
Fantom ter tako dodatno oživil go-
stinsko ponudbo. 

ČS Polje: 
Tomaž Vovk
Tomaž Vovk iz Šmartna pri Slovenj 
Gradcu je kot uslužbenec Javnega 
podjetja Komunala Slovenj Gradec 
d. o. o. izjemno  prispeval k urejene-
mu videzu okolja in visoki kvaliteti 
komunalnih storitev – zlasti na po-
dročju vzdrževanja in urejanja sta-
novanjske infrastrukture.

Sprva je v Komunali opravljal 
naloge voznika tovornega vozila za 
odvoz odpadkov. Že v tistem obdo-
bju je dobro spoznal problematiko 
okolja – zlasti na področju ravnanja 
z odpadki. Ker je že v samem začetku 
svoje poklicne kariere pokazal zna-
nje in interes za urejenost okolja in 
varstvo narave, je že po enem letu je 
prevzel dolžnosti vzdrževanja javnih 
površin, pri čemer je zastavil dana-
šnji sistem in obseg urejanja zelenic 
in okrasnih nasadov, vključen pa je 
bil tudi v izgradnjo lokalnega pro-
metnega  režima in s tem povezanega 
sistema prometne signalizacije. 

Leta 2010 je prevzel naloge referen-
ta za vzdrževanje nepremičnin v obra-
tu stanovanjske dejavnosti. Na zanj 
značilen zelo pozitivističen, strokoven 
in k reševanju problemov usmerjen 
način delovanja, si je med uporabni-
ki komunalnih storitev ustvaril spo-
štovanje in ugled uslužbenca javnega 

podjetja, kakršnega si občanke in ob-
čani najbolj želijo in ga potrebujejo. 1. 
5. 2015 je Tomaž Vovk prenehal z de-
lom v JP Komunala SG, ker je prevzel 
upravljanje družinske kmetije. 

ČS Štibuh: 
Danica Repas
Danica Repas je srednjo šolo za-
ključila kot dijakinja prve generacije 
Zdravstvene šole Slovenj Gradec in 
se še istega leta zaposlila v Zdravstve-
nem domu Slovenj Gradec. V letu 
2001 se je udeležila Šole za promocijo 
zdravja. Postala je tudi inštruktorica 
nordijske hoje, ki jo kot obliko tele-
sne dejavnosti izvaja v zdravstveno-
-vzgojnih delavnicah. Pod njenim 
vodstvom se je tečajev nordijske hoje 
udeležilo že več kot 2500 ljudi. Od 
leta 2006 koordinira in izvaja različ-
ne zdravstveno-vzgojne programe v 
ZD Slovenj Gradec, v podjetjih, dru-
štvih in lokalnih skupnostih.

Leta 2004 je svoje znanje dopol-
nila in diplomirala na Visoki zdra-
vstveni šoli v Mariboru, kjer je na isti 
fakulteti leta 2007 uspešno zaključila 
specialistični študij iz klinične di-
etetike, leto pozneje pa bila na isti 
fakulteti habilitirana kot strokovna 
sodelavka za zdravstveno nego. 12 
let je aktivno delovala v Izvršnem 
odboru Sekcije medicinskih sester 
in zdravstvenih tehnikov Splošne 
medicine Slovenije, je tudi strokovna 
sodelavka Centra za učenje v tretjem 
življenjskem obdobju.

Leta 2006 je prejela posebno pri-
znanje Združenja za nordijsko hojo 
Slovenije, za izjemen prispevek pri 
razvoju Nordijske hoje v Sloveniji. 
Leta 2010 je bila prejemnica srebrne-
ga znaka regijskega društva medicin-
skih sester in zdravstvenih tehnikov 
Slovenije. Leta 2013 je prejela poseb-
no zahvalo Nacionalnega inštituta 
za javno zdravje Slovenije, za veliko 
osebno zavzetost organizirane pro-
mocije Programa Svit.

Od leta 2014 je svetnica v Občin-
skem svetu MO Slovenj Gradec in 
predsednica Odbora za turizem. 

ČS Legen-mesto: 
Jože Roman Grah 
Leta 1941 rojeni Slovenjgradčan se 
je tudi po končanem študiju odločil 
začeti svojo življenjsko kariero v do-
mačem kraju. Zaposlil se je takratni 
Tovarni usnja in bil v kratkem času 
imenovan za direktorja TOZD-a 
NTU. Poslovno sodelovanje s tuji-
mi partnerji mu je nudilo možnosti 
ustanovitve novega podjetja in s tem 
nudenja varne zaposlitve nekaj 100 
zaposlenim. Kot vodilni menedžer 
uspešne družbe je ves čas podpiral 
vse aktivnosti v naši občini – od po-
moči vsem društvom in klubom v 
vseh zvrsteh športnih panog do po-
moči kulturnim društvom in sku-
pinam, zborom ali posameznikom. 
Izdatno pomoč je namenjal tudi 
socialnemu in zdravstvenemu sta-
nju v občini s številnimi donacijami 
Splošni bolnišnici Slovenj Gradec 
ter Zdravstvenemu domu Slovenj 
Gradec ob zavedanju, da je zdravje 
edino, ki ostane doma in pripomore 
k povečani stopnji zadovoljstva v kra-
ju. Vedno je prisluhnil tudi potrebam 

gasilskih društev ter Društvu invali-
dov Slovenj Gradec, ki ga je imeno-
valo tudi za njihovega častnega člana.

Tudi zadnja leta, ko uživa v zaslu-
ženem pokoju, je izdatno aktiven na 
področjih, ki ga veselijo in potrebu-
jejo njegovo pomoč, energijo, znanje. 
Izredno aktiven je na področju kino-
logije, saj je aktiven tako na lokalnem 
nivoju kot podpredsednik Lovsko-
-kinološkega društva Koroške kot 
tudi na nacionalnem nivoju kot član 
nadzornega odbora Kinološke zveze 
Slovenije.

Izredna zahvala mu gre tudi pri 
zadnjih pridobitvah v Četrtni sku-
pnosti Legen-mesto in Vaški skupno-
sti Legen, saj smo na njegovo inicia-
tivo in z aktivnostmi (pridobivanjem 
prostovoljnih sredstev skupaj s Koro-
škim društvom za zdravje KOVITA) 
pridobili avtomatska defibrilatorja 
AED in ju umestili na stavbo vrtca v 
ČS Legen-mesto ter na gasilski dom 
v VS Legen. 

ČS Stari trg-mesto: 
Primož Podjavoršek
Primož Podjavoršek se je že v zgo-
dnji mladosti začel zanimati za šport. 
Njegovo navdušenje ga je vodilo vse 
od rokometa, kolesarskega maratona 
okrog Pohorja, smučarsko tekaškega 
maratona do košarke in tenisa.

V 90. letih je bil eden izmed  po-
budnikov ponovne oživitve košarke 
v Slovenj Gradcu. Ukvarja se z vzgojo 
najmlajših selekcij pa vse do članov. 
Največje zadovoljstvo mu pomeni, 
da se vpis v košarkarski klub iz leta 
v leto povečuje. Z vzornim sodelova-
njem z ostalimi košarkarskimi ko-
lektivi na Koroškem pa v današnjem 
času dosegajo zavidljive rezultate na 
državni ravni. 

Vrsto let je že pokrovitelj Košar-
karskega kampa Primafoto, ki se ga 
vsako leto udeležuje več kot 100 mla-
dih košarkarjev, od katerih so neka-
teri že tudi reprezentanti.

Njegova pomoč je namenjena 
otrokom, ki sicer v današnji preobi-
lici materialnih sredstev ne bi imeli 
možnosti športnega udejstvovanja. 
Poudarek daje rekreativni ravni, se 
pravi, da je šport dostopen vsem. 
Pomoč namenja košarkarjem, roko-
metašem, odbojkarjem, judoistom, 
smučarjem, atletom, pa tudi različ-
nim programom v vzgoji in izobra-
ževanju. 

Na praznovanju četr-
tnih skupnosti mesta 

Slovenj Gradec so podelili prizna-
nja svojim članom. 

Praznovanje petih slovenjgraških 
četrtnih skupnosti (ČS) na Trgu svo-
bode je bilo že 15. leto zapored. Na 

slovesnosti so podelili priznanja pe-
tim zaslužnim, ki so v svojem okolju 
naredili nekaj več za to, da se ljudje v 
mestu dobro počutijo. 

Mimoidočim pa so šle palačinke, 
ki so jih pekli zbrani predstavniki ČS 
na svojih stojnicah, slastno v tek. »Lju-
dje so zadovoljni, poglejte koliko jih 

je okoli nas! Imeli smo že več kot 300 
palačink. Najboljše so naše – borov-
ničeve, sladka smetana, sladkor, vse 
je iz naših gozdov nabrano in od slo-
venjgraških kmetov kupljeno,« je opi-
sala odlično vzdušje predstavnica ČS 
Polje. Nekdo od obiskovalcev je dodal: 
»Mislim, da je dobra prireditev, tudi 

vreme je tako, da je pritegnilo mnogo 
ljudi. Všeč so mi te male pogostitve. 
Le navadne vode manjka.« Mojster 
Kremžar je skupaj z mlado slikarko z 
oljnimi barvami slikal vedute Slovenj 
Gradca, mestno jedro. Da poživita do-
gajanje, je povedal. 

Po peki palačink in podelitvi pri-
znanj je sledilo še druženje in eden od 
organizatorjev prireditve, predsednik 
Četrtne skupnosti Center – Franjo 
Murko, je povedal, da je ravno druže-
nje Slovenjgradčanov namen tega pra-
znika. Nastopili so otroci iz vrtca na 
Maistrovi, mladi glasbeniki iz domače 
glasbene šole, nato pa je čas kosila vsem 
sosednjim stanovalcem popestril tudi 
Ansambel Rompompom. (AP) 
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Priznanja četrtnih skupnosti 2015 
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Mestna občina Slovenj 
Gradec se je že v letu 

2006 odločila, da v svoje poslovanje 
vpelje tudi standard kakovosti. 

ISO 9001 je v domačem in medna-
rodnem poslovnem okolju že uve-
ljavljen standard, ki se osredotoča 
predvsem na učinkovitost sistema 
vodenja kakovosti pri izpolnjeva-
nju zahtev odjemalcev. Namenjen je 
vsem vrstam organizacij, ne glede 
na velikost, organiziranost, proi-
zvod ali storitev, ki želijo obvlado-
vati in izboljševati svoje poslovanje 
ter povečevati zadovoljstvo svojih 
odjemalcev, strank ali kupcev. Stan-
dard je tudi odlična osnova za nad-
gradnjo z ostalimi sistemi vodenja, 
ki jih določajo standardi, kot npr. 
ISO 14001:2004 (sistemi ravnanja 
z okoljem), BS OHSAS 18001:2007 
(varnost in zdravje pri delu), in za-
gotavlja, če se seveda pravilno upora-
blja, nenehno izboljševanje delovanja 
organizacij.

V naši politiki kakovosti smo za-
pisali, da vsi zaposleni odgovarjamo 
za kakovost svojega dela, storitve 
opravljamo v skladu z zakonodajo 
in s pričakovanji strank in lokalne 
skupnosti, s ciljem povečati njihovo 
zadovoljstvo. 

S tem ciljem pred očmi smo vzpo-
stavili sistem poslovanja, ki nam ob 

upoštevanju zakonodaje v vsakem 
trenutku omogoča izboljšave na vseh 
področjih našega delovanja. Stan-
dard namreč določa tako zahteve za 
sistem vodenja, delovanje in odgo-
vornost vodstva, preskrbo virov in 
ravnanje z njimi, izvajanje osnovne 
dejavnosti in procesno vodenje ter 
tudi zahteve za nadzor, kamor spa-
dajo različna merjenja (npr. zadovolj-
stva zaposlenih, strank ...), analize 
in izboljšave. Veljavnost certifikata 
moramo potrditi enkrat letno in ob-
noviti vsaka tri leta, kar storimo s po-
močjo neodvisne certifikacijske hiše 
SIQ (Slovenski institut za kakovost), 
ki pri nas izvede zunanjo presojo. 
Med slednjo presojevalci ugotavljajo 
skladnost našega dela z zahtevami 
standarda ter iščejo odklone, ki bi 
lahko bili nevarni za stabilnost naše-
ga poslovanja. V primeru ugotovlje-
nih manjših odstopanj nam izdajo 
priporočila za izboljšanje dela, v pri-
meru večjih odstopanj pa presojeval-
ci ugotavljajo t. i. neskladja, ki jih je v 
določenem roku potrebno odpraviti z 
ustreznim korektivnim ukrepanjem, 
sicer lahko certifikat tudi izgubimo.

Letošnja presoja je bila še ena v 
nizu uspešnih. Izdanih nam je bilo 
šest priporočil za izboljšave, pa tudi 
pet pozitivnih ugotovitev, ki bi po 
mnenju glavne presojevalke lahko 
postale celo šolski primer na podro-

čju lokalne samouprave v celotni Slo-
veniji. Prepoznane so bile predvsem 
na naslednjih področjih: spremljanje 
učinkov organizacije šolskih prevo-
zov, ažurno in hitro ukrepanja na 
zaznane spremenjene okoliščine na 
področju financiranja, spremembe 
odloka o nadomestilu za uporabo 
stavbnega zemljišča, ažurnost izdaje 
potrdil o namenski rabi prostora ter 
obvladovanje in spremljanje komu-
nikacije z občani preko novinarskih 
vprašanj ali vprašanj preko elek-
tronskih medijev (e-pošta in spletna 
stran, na kateri smo zaznali izreden 
porast obiskovalcev).

»Vsa naša prizadevanja vodijo k 
skupnemu cilju, da bi Slovenj Gradec 
postal še prijetnejši za vse občane in 
občanke, da bi postal privlačno in 
obetajoče okolje. Kot takšno bi nudi-
lo dovolj priložnosti in izzivov mla-
dim, da bodo tukaj ostali, tistim, ki 
so odšli, da se bodo vrnili, in vsem 
drugim, da bodo z veseljem prišli ži-
vet v našo občino. Pomembno je, da 
se vse naše ideje in sposobnosti zdru-
žujejo za skupni cilj: z manj ustvariti 
več in izboljšati kakovost življenja 
občanov,« je v naši politiki kakovosti 
še zapisal župan. Trudimo se in tru-
dili se bomo tudi v bodoče, da tej po-
slanici sledimo in jo tudi udejanjimo.

Mag. Alenka Primožič,
skrbnica kakovosti

Obnovili smo certifikat 
kakovosti poslovanja

Letošnja presoja še ena v nizu uspešnih

Mestna občina Slovenj Gradec z 
novim odlokom določa posto-

pek, pogoje oddaje v najem ter način 
določitve najemnin za poslovne stav-
be, poslovne prostore, garaže in pokri-
ta parkirna mesta. Uvedena je enotna 
metodologija za določitev cene naje-
ma. Izhodiščna mesečna najemnina 
za poslovne prostore znaša 7,00 EUR/
m² in se s pomočjo ustreznih faktor-
jev uskladi glede na območje, kjer se 

poslovni prostor nahaja, dejavnost, 
ki se bo opravljala v poslovnem pro-
storu ter stanje poslovnega prostora. 
Izhodiščna najemnina za garaže ali 
pokrite parkirne prostore znaša 1,77 
EUR/m². O morebitnih oprostitvah 
plačevanja najemnine ali znižanju na-
jemnin bo odločal občinski svet.

Prostori se bodo še naprej oddajali 
na podlagi zakonsko predvidenih po-
stopkov. Potrebno je še pripomniti, da 

odlok ne bo posegel v obstoječa naje-
mna razmerja, ampak se bo pri naje-
mnih pogodbah, sklenjenih za določen 
čas, šele po preteku dogovorjenega časa 
sklenila nova pogodba, ki bo upošte-
vala nova izhodišča za določitev naje-
mnine in ostale spremembe. 

Odlok je bil sprejet na majski seji 
občinskega sveta in bo začel veljati po 
objavi v Uradnem listu. 

David Valič, univ. dipl. prav. 

Odlok o oddajanju poslovnih prostorov v najem
Uvedena je enotna metodologija

V minulem mesecu sta bili v 
Šmartnem zaključeni rekon-

strukcija in obnova poslovilne veži-
ce. Z rekonstrukcijo in funkcionalno 
prenovo je bil prvotni objekt arhi-
tektonsko in simbolno nadgrajen. 
Ker je bil obstoječi objekt oblikovan 
kot tradicionalna koroška hiša, je 
arhitekt Radivoj Mohorič poiskal 
rešitev, ki objekta ne obremenjuje z 
zahtevnimi konstrukcijskimi pristo-
pi, oblikami in materiali. Prenova je 
obsegala prekrivanje in preureditev 
obstoječe strehe, dozidavo novega 

nadstreška in prostora kotlovnice. V 
sklopu obnove fasade smo zamenja-
li del stavbnega pohištva in zunanje 
opreme. Z novim nadstreškom, ki je 
bil funkcionalno potreben, je vežica 
dobila ustrezno velik in kvalitetno 
oblikovan predprostor, ki je povečal 
simbolni pomen objekta in ki hkrati 
tudi ob slabšem vremenu obiskoval-
cem nudi varno zavetje. 

Okrogla nadstrešnica stoji na 
armiranobetonskih stebrih, ki so 
zamenjali obstoječe lesene, z nekaj 
dodanimi novimi stebri, katerih po-

vršina je reliefno in štokano obdela-
na. Enako je izveden tudi steber ob 
obcestni fasadi. Nadstrešnica ima v 
ravnini ravne strehe izvedeno okro-
glo odprtino, njena glavna naloga je 
naravna osvetlitev predprostora, ki 
je hkrati prostor obreda. Podobno, 
kot je bilo že prvotno ostrešje veži-
ce, je tudi nova lesena konstrukcija 
nadstreška poudarjena s tesarskimi 
detajli. Zahodna fasada ob prosto-
rih za pokojnika je bila spremenjena 
tako, da so bila vrata za prostorom 
krste odstranjena in nadomeščena 
z vitražnimi okni. Vitražna okna so 
delo akademskega slikarja Jurija Se-
lana. Posebnost obeh vitražnih oken 
je v tem, da dajeta prostoru interie-
ra ob različnih časovnih intervalih 
dneva različno in neponovljivo am-
bientalno osvetlitev. Zahodna ori-
entacija oken poskrbi, da je barvno 
žarenje svetlobe najbolj izrazito v 
popoldanskem času. V sklopu zu-
nanje ureditve smo zamenjali dotra-
jane klopi, v fazi izvedbe pa je tudi 
ograjen prostor za zbiranje odpa-
dnih sveč in drugih odpadkov. 

Investicija v prenovo in obnovo je 
znašala 80.000,00 EUR, sredstva pa 
so bila v celoti zagotovljena iz  pro-
računa MOSG. Na razpisu izbran 
glavni izvajalec del je bilo gradbe-
no podjetje Gradim Gradbeništvo 
Merzdovnik d. o. o. Za poslovilno 
vežico je v pripravi dokumentacija 
za drugo fazo obnove, kjer namera-
vamo v celoti prenoviti tudi notra-
njost s kuhinjo in sanitarnimi pro-
stori. (BT)

Poslovilna vežica Šmartno 
Nova zunanja podoba 
vežice z vitražnimi okni

Mestna občina Slovenj Gradec je 
v mesecu juniju pričela s pri-

pravo dokumenta Trajnostna urba-
na strategija. Želimo, da je priprava 
strategije naš skupen projekt, zato 
vse prebivalce vabimo, da aktivno 
sodelujejo pri pripravi dokumenta. 
Ena od možnosti bo sodelovanje v 
anketi o prostorskih in prometnih 
izzivih mesta, ki bo izvedena med 
19. 6. in 5. 7. 2015. Vsi anketiranci 
bodo lahko sodelovali v nagradnem 
žrebanju za kolo Woodster.

Dokument Trajnostna urbana stra-
tegija bo analiziral oz. opredelil 
specifične družbene, gospodarske, 
okoljske in s tem povezane prostor-
ske izzive mesta ter predvidene ak-
tivnosti za reševanje opredeljenih 
izzivov. Izbrani projekti, ki bodo 
reševali problem urbane prenove, 
trajnostne mobilnosti in učinkovite 
rabe energije bodo lahko kandidira-
li na razpisu za evropska sredstva. 
Proces priprave dokumenta se bo 
zaključil predvidoma jeseni 2015.

Želimo, da je priprava strategije 
naš skupen projekt, kjer bomo lah-
ko vsi, ki tukaj živimo, prispevali 
k nadaljnjemu razvoju našega me-
sta. V ozir temu vabimo prebival-
ce mesta, da aktivno sodelujejo pri 
pripravi dokumenta, kar bo mogoče 
na več načinov: preko spletne strani 
Mestne občine Slovenj Gradec, Fa-
cebooka, z udeležbo na tematskih 
delavnicah ter izpolnitvijo ankete. 
Anketa o prostorskih in prometnih 

izzivih mesta bo izvedena s pomo-
čjo dijakov in študentov, ki bodo 
prebivalce mesta anketirali med 19. 
6. in 5. 7. 2015. Vsi anketiranci bodo 
lahko sodelovali v nagradnem žre-
banju za ročno izdelano leseno kolo 
Woodster, ki ga izdeluje Slovenec 
Iztok Mohorič.

Slogan Trajnostne urbane strate-
gije Slovenj Gradca je Ubranost bi-
vanja. Pri oblikovanju slogana smo 
se osredotočili na dejstvo, da želimo 
s trajnostno urbano strategijo v pri-
hodnosti nadgraditi bivanjsko ka-
kovost, ki jo naše mesto že tako ali 
tako ponuja svojim prebivalcem, pa 
tudi obiskovalcem. Ker od preudar-
nega in strokovnega prostorskega 
načrtovanja tudi s pomočjo ome-
njene strategije pričakujemo, da bo 
upoštevalo vse vidike urbanizma ter 
v največji možni meri upoštevalo 
tudi izhodišča, ki jih bomo pridobi-
li z rezultati ankete, menimo, da je 
le harmonija (ubranost) strokovnih 
podlag z željami in s pričakovanji 
prebivalcev pravi način za dodatno 
izboljšanje bivalnih pogojev v na-
šem mestu, s tem pa tudi razlog več, 
da začnemo svoje bivanjsko okolje 
še bolj ceniti in v njem užiti kakovo-
stno in izpolnjeno življenje.

V kolikor imate ideje, kako bi 
lahko naše mesto postalo boljši kraj 
za življenje in bivanje, je sedaj odlič-
na priložnost, da nam to tudi sporo-
čite in predstavite.

Uroš Rozman, 
mag. prost. načrt., dipl. inž. grad. 

(UN)

S Pravilnikom o dodeljevanju de-
narnih socialnih pomoči v Mestni 

občini Slovenj Gradec (Uradni list RS, 
št. 53/12, 111/13) je v naši občini ureje-
na tudi šolska pomoč, ki je namenjena 
doplačilu različnih šolskih dejavnosti 
v sklopu učnega procesa, doplačilu 
storitev, povezanih z izvajanjem uč-
nega procesa ter doplačilu pri nakupu 
šolskih potrebščin.

Za šolsko pomoč lahko zaprosi 
eden od staršev otroka, ki je vključen 
v kakršnokoli redno obliko izobraže-
vanja, in sicer pod pogojem, da imata 
tako upravičenec kot tudi otrok stalno 
prebivališče v Mestni občini Slovenj 
Gradec. V primeru, da starša šolajo-
čega otroka ne živita skupaj, lahko za 
pomoč zaprosi tisti od staršev, pri ka-
terem otrok dejansko živi, pravico do 
šolske pomoči pa lahko uveljavlja tudi 
druga oseba, ki je zakoniti zastopnik 
šolajočega se otroka, na podlagi od-
ločbe pristojnega organa.

Pravico do šolske pomoči lahko vla-
gatelji uveljavljajo enkrat letno, vlo-
ga pa jim je na razpolago: 

•	 v vložišču Mestne občine Slovenj 
Gradec;

•	 v Referatu za družbene dejavnosti 
in splošne zadeve (soba 13);

•	 na spletnih straneh Mestne obči-
ne Slovenj Gradec.

O višini šolske pomoči v letu 2015 
je na svoji 7. redni seji odločal Ob-
činski svet Mestne Slovenj Gradec, 
znaša pa 70,00 EUR na vsakega šo-
lajočega se otroka v času rednega 
izobraževanja. 

V proračunu za leto 2015 imamo 
za tovrstne pomoči rezerviranih 
5.355,00 EUR, kar zadostuje za 76 
pomoči.

Mag. Mateja Tajnšek, 
višja svetovalka za socialno varstvo 

na MO SG

Vabilo: Trajnostna urbana 
strategija mesta SG
Slovenj Gradec – ubranost bivanja

Višina šolske pomoči v letu 2015
70,00 € za socialno 
ogroženega otroka 



Odgovori na pobude in vpraša-
nja, podana na seji Občinskega 

sveta Mestne občine Slovenj Gradec.

Projekt za rekonstrukcijo ceste v 
Velunji je bil narejen leta 1990. 
Dve tretjini tega projekta je bilo iz-
vedenega, torej okrog 2200 metrov 
so uredili, ostalo pa je okrog 1200 
metrov. K rekonstrukciji so finanč-
na sredstva prispevali tudi kraja-
ni. Kdaj bo ta projekt dokončan? 

Projekt rekonstrukcije iz leta 1990 
je v vseh pogledih zastaral in ga bo 
potrebno izdelati ponovno. Odsek je 
naveden na seznamu prioritet Vaške 
skupnosti Razbor za leto 2016, vendar 
bo na podlagi projektantske ocene 
potrebno ugotoviti, v kakšnem časov-
nem obsegu bi bilo možno to investi-
cijo, glede na višino sredstev za inve-
sticije v vaški skupnosti, tudi izpeljati. 

Na steni podhoda na poti na Legen 
je polno grafitov, ki kazijo podobo. 

Grafiti so na stenah podhodov pri-
sotni v vseh večjih mestih. Problema 
so se občine lotile na različne načine: 
od vsakomesečnega pleskanja, mon-
taže posebne perforirane pločevine, 
ki naredi površine za grafitarje manj 
privlačne, do tega, da se v dialogu z 
mladimi izberejo površine, ki se na-
menijo namensko za to dejavnost. V 
občinski upravi se bolj nagibamo k 
zadnji možnosti, saj menimo, da lah-
ko s takšnimi načrtovanimi pristopi 
mladim izražanje z grafiti omogoča-
mo in ne zgolj prepovedujemo. Če že 
kje, so grafiti bistveno manj moteči v 
podhodih kot na objektih mestnega 
pritličja, kjer lastnike objektov opo-
zarjamo, da jih ne bi bilo.

Pripravile strokovne službe, 
zbrala Tatjana Špalir.
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Pred nakupom katerekoli MKČN 
na trgu, ki izpolnjuje zahtevane 

pogoje, predlagamo, da se posvetu-
jete s strokovno službo komunalne-
ga podjetja, ki je zadolžena za vgra-
dnjo čistilnih naprav.

Slovenjgraška Komunala bo v okviru 
enote Gradnje, vzdrževanje in servis 
(GVS) opravljala vgradnjo, servis ter 
vzdrževanje treh tipov MKČN, za ka-
tere smo mnenja, da delujejo dobro. 
To sta čistilni napravi PUROO® ELE-
MENTS in AQUAmax® proizvajalca 
Zagožen ter čistilna naprava Oxyfix 
C-90 podjetja S5 Projekt. Poudarja-
mo pa, da si občani lahko izberejo 
katerokoli napravo na trgu, ki izpol-
njuje zakonodajne zahteve. 

Čistilne naprave Zagožen delujejo po 
SBR postopku čiščenja na način re-
gulirane aeracije. Tako lahko na po-
polnoma biološki način očistijo tudi 
več kot 150 l odpadnih voda iz gospo-
dinjstev na osebo v samo enem dne-
vu. Skupaj z nemškim partnerjem 
ATB, ki deluje na področju čistilnih 
sistemov za biološke čistilne naprave, 
so združili najboljše lastnosti preiz-
kušenih čistilnih naprav in razvili 
dva različna produkta bioloških či-
stilnih naprav Zagožen, tip PUROO® 
ELEMENTS in tip AQUAmax®.

Tip PUROO® ELEMENTS je kr-
miljen s pomočjo enostavnega krmil-
nika, kjer lahko nastavimo poljubno 
število uporabnikov (do 8 PE). V či-
stilno napravo je vgrajen patentiran 
in zanesljiv kroglasti ventil, element, 
ki nadomešča elektromagnetne ven-
tile. Tako v ohišju čistilne naprave ni 
električnih komponent.

Tip AQUAmax® deluje s pomočjo 
čistilnega modula, ki je krmiljen pre-
ko elektronskega krmilnika, v kate-
rem lahko nastavimo poljubno število 
uporabnikov (od 2 do 5 PE z možno-
stjo dodajanja volumenskih enot do 32 
PE in več). Čistilna naprava se ob vaši 
odsotnosti samodejno preklopi na var-
čevalni način delovanja in se ob pove-
čanem dotoku avtomatsko vrne nazaj v 
normalno delovanje.

Biološke čistilne naprave Zagožen 
so zaradi vgrajenega materiala in šte-
vilnih patentov energetsko med naj-

manj potratnimi čistilni napravami. 
Izvlečni čistilni modul v čistilni napra-
vi omogoča servise in posege brez pra-
znjenja prekatov, zaradi velike prostor-
nine čistilne naprave pa je praznjenje 
usedalnika predvideno samo vsaka 3 
leta (odvisno od velikosti, uporabe). So 
brez elektromagnetnih ventilov, ki jih 
je treba redno menjavati, in ni jim po-
trebno dodajati raznih bioloških in ke-
mijskih preparatov. Prevoz in vgradnja 
zaradi lahkega polietilenskega ohišja 
(pričakovana življenjska doba ohišja je 
50 let) predstavljata minimalni strošek. 
Možna je tudi dvofazna vgradnja čistil-
ne naprave, kar pomeni, da se najprej 
vgradi samo posoda, ki se lahko od za-
gona oziroma vselitve v hišo uporablja 
kot velik zbiralnik za deževnico. Čistil-
ne naprave imajo že vgrajeno posodo 
za vzorčenje.

Tretja MKČN, ki jo predstavljamo, 
je naprava belgijskega proizvajalca 
Eloy Water, katerega zastopnik proda-
je v Sloveniji je S5 Projekt, to je čistilna 
naprava Oxyfix C-90. Naprava je di-
menzionirana za število uporabnikov 
od 2 do 5 PE z možnostjo dodajanja 
volumenskih enot. Gre za pretočno či-
stilo napravo, brez elektronskih delov v 
sami napravi. Za brezhibno delovanje 
potrebuje samo kompresor za vpihova-
nje zraka, ki omogoča razvoj biofilma 
na nosilcih iz umetne mase. Prednosti 
Oxyfix C-90 naprave so: stabilna be-
tonska in pravokotna oblika bazenov, 
kar omogoča cenovno ugodnejšo in 

enostavnejšo vgradnjo; nizki stroški 
vzdrževanja; brez neprijetnega vonja; 
zanesljiva tehnologija z eno najvišjih 
stopenj čiščenja na trgu; življenjska 
doba bazenov je več kot 50 let; velik 
volumen primarnega usedalnika in 
celotne naprave, tako da brez motenj 
v čiščenju prenese spremembe pri or-

ganskih in hidravličnih obremenitvah, 
kar je ključnega pomena za pravilno in 
brezhibno delovanje MKČN.

Teja Račnik, 
referentka za okolje, 

Javno podjetje Komunala Slovenj 
Gradec, d. o. o. 

Komunala Slovenj Gradec predstavlja
Male komunalne čistilne naprave, 
ki jih bo vgrajevala Komunala

Oxyfix C-90

Po splošni deklaraciji 
Unesca o kulturni ra-

znolikosti iz leta 2001 so rokodelske 
dejavnosti pomemben del kulturne 
dediščine, ki je gibalo kulturne razno-
likosti in jamstvo za trajnostni razvoj. 

V letošnjem septembru bo naše mesto 
gostilo jubilejno, 20. razstavo domačih 
in umetnostnih obrti, ki jo prirejata 
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije 
in Mestna občina Slovenj Gradec. 

Prvo razstavo slovenske domače in 
umetne obrti, ki je potekala v slovenj-
graškem Umetnostnem paviljonu, je 
leta 1977 organiziral Iniciativni odbor 
za domačo in umetno obrt pri GZ Slo-
venije. Razstava je od takrat bienalna 
tradicija, odbor pa je delo nadaljeval 
v okviru Zveze obrtnih združenj in 
pozneje v Obrtni zbornici Slovenije. 

V spremnem katalogu k prvi sloven-
ski razstavi domače in umetne obrti 
je Tone Turičnik o namenu razstave 
zapisal: »Prva slovenska razstava iz-
delkov domače in umetne obrti naj bi 
tej dejavnosti odprla nova pota. /…/ 
Pomembno vlogo v tem procesu pa 
naj bi opravila popularizacija razsta-
ve in izdelkov, razstavljenih v Slovenj 
Gradcu: to bo navsezadnje tudi stal-
na naloga, kajti le tako se bo mogoče 
upirati kiču in pritiskom komerciali-
zacije. Mislimo tudi, da bo prireditev 
sprožila še druge procese, ki o njih 
doslej nismo dovolj razpravljali: gre 
predvsem za širitev in specializacijo 
proizvodnje oz. izdelave, za povečano 
in bolj organizirano prodajo na doma-
čem in tujem trgu …« 

In danes? Ker rokodelske dejav-
nosti hkrati potrjujejo kulturno, re-

gionalno in lokalno identiteto, se v 
Slovenj Gradcu zavedamo, da je tre-
ba rokodelska znanja ne le ohranjati, 
temveč jih tudi prenašati na mlajše 
generacije, hkrati pa tradicionalne ro-
kodelske izdelke, izvirajoče iz dedišči-
ne, nadgrajevati s sodobnimi izdelki 
domače in umetnostne obrti. Le tako 
bodo namreč rokodelske obrti in iz-
delki kos kiču in poplavi cenenih pla-
stičnih izdelkov. Trendi v sodobnem 
rokodelskem ustvarjanju in oblikova-
nju predpostavljajo usklajenost oblike, 
videza, kvalitetne izdelave in uporab-
ne vrednosti izdelka. 

Mestna občina Slovenj Gradec je 
zato z željo spodbuditi ustvarjalce v 
Sloveniji k izdelavi sodobnih in inova-
tivnih izdelkov, ki se naslanjajo na slo-
vensko kulturno dediščino, aprila letos 
v sodelovanju s Podjetniškim centrom 

Slovenj Gradec in Koroško galerijo li-
kovnih umetnosti objavila Natečaj za 
Razstavo sodobnih inovativnih izdel-
kov na temeljih dediščine v Sloveniji. 

Z natečajem želimo spodbudi-
ti slovenske ustvarjalce (rokodelce, 
oblikovalce in druge ustvarjalce) k 
izdelavi sodobnih in inovativnih iz-
delkov, ki se naslanjajo na slovensko 
kulturno dediščino. Želimo si, da bi 
pri oblikovanju in izdelavi izdelkov 
črpali ideje, vzorce, oblike ipd. iz bo-
gate zakladnice naše dediščine oz. v 
izdelke vključevali prvine lokalnih 
ali regionalnih identitet, ki izhajajo 
iz kulturne dediščine nekega kraja ali 
območja. Na natečaju lahko sodelujejo 
avtorji – oblikovalci, rokodelci in dru-
gi ustvarjalci, fizične in pravne osebe. 
Vsak prijavitelj lahko sodeluje z največ 
tremi izdelki; vsak izdelek mora biti 
avtorsko delo prijavitelja, ki še ni bil 
predstavljen v javnosti.

Izdelke, ki bodo uvrščeni na Raz-
stavo sodobnih inovativnih izdelkov 
na temeljih dediščine v Sloveniji, bo 
izbrala strokovna komisija v zasedbi: 
Cvetka Požar, kustosinja − muzej-

ska svetovalka, Muzej za arhitekturo 
in oblikovanje, Tanja Roženbergar, 
direktorica, Muzej novejše zgodovi-
ne Celje, Almira Sadar, oblikovalka 
– redna profesorica, Naravoslovno-
tehniška fakulteta, Oddelek za obli-
kovanje tekstilij in oblačil, ki bo pri 
ocenjevanju izdelkov upoštevala kri-
terije: kakovost izdelave, izvirnost, 
vključenost elementov (slovenske) 
kulturne dediščine ter vizualna po-
doba in oblika.

Natečaj je odprt do 31. avgusta 2015. 
Besedilo natečaja in prijavni obrazec 
sta dostopna na spletni strani MO SG 
http://www.slovenjgradec.si/natecaji.
html, za podrobnejše informacije pa 
se lahko obrnete na Podjetniški center 
Slovenj Gradec, tel.: 02 884 29 27. 

Razstava sodobnih inovativnih iz-
delkov na temeljih dediščine v Slove-
niji je del spremljevalnih aktivnosti ob 
20. bienalni razstavi domačih in ume-
tnostnih obrti, obe razstavi pa bosta 
na ogled od 17. septembra do 11. okto-
bra 2015 v prostorih Koroške galerije 
likovnih umetnosti v Slovenj Gradcu.

Katarina Žagar 

Natečaj je odprt do 31. avgusta
Pred 20. rokodelsko razstavo v Slovenj Gradcu 

Mestna občina Slovenj Gradec se 
je po dvanajstih letih ponovno 

odločila sodelovati na tekmovanju, 
ki ga že od leta 1975 prireja združenje 
Entente Florale Europe.

Gibanje in njegov osnovni moto izvira-
ta iz želje in hotenja prebivalcev evrop-
skih mest in krajev, ki so zase, za svoje 
someščane in popotniške turiste želeli 

ustvariti novo, višjo kvaliteto bivanja 
v svoji sredini. Slovenija se je v gibanje 
vključila leta 1998, ko sta se v mednaro-
dnem merilu prvič pomerila eno mesto 
in en manjši kraj. Slovenj Gradec je leta 
2003, ko smo v ocenjevanju sodelovali 
prvič, osvojil srebrno plaketo. 

Od leta 1998 dalje projektni svet 
Entente Florale Slovenija prijavi po 
enega kandidata v posamezno katego-
rijo: urejenost kraja, trajnostni razvoj, 
ekološka zavest, koeksistenca z avtoh-
tonim naravnim okoljem, naravna in 
kulturna dediščina. Glavni pogoj so-
delovanja je, da se je mesto (kandidat) 
predhodno dobro uvrstilo v nacional-
nem tekmovalnem programu Moja de-
žela − lepa in gostoljubna, ki ga vsako 
leto prireja Turistična zveza Slovenije. 
Kot je znano, Slovenj Gradec na ome-
njenem tekmovanju že vrsto let preje-
ma najvišja priznanja, zaradi česar smo 
se tudi kvalificirali za sodelovanje na 
tekmovanju Entente Florale.

Sodniki, ki prihajajo iz mnogih evrop-
skih držav, so strokovnjaki na različ-
nih področjih, predvsem pa s področij 
hortikulture in krajinske arhitekture. 
Naše mesto so obiskali junija letos. 
Na Mestni občini Slovenj Gradec smo 
povzeli ustrezne aktivnosti, da so od 
nas odšli s kar najlepšimi vtisi. Obisk 
strokovnjakov, ki utemeljeno opozo-
rijo na pomanjkljivosti, je vsekakor 
dobrodošel. Meseca maj in junij sta 
priložnost, da naravo, ki se prebudi, še 
dodatno polepšamo. Tudi zaradi tega 
smo se v našem mestu zelo resno in 
zavzeto lotili urejanja javnih površin, 
občanke in občane pa smo pozvali, da 
na svojih zasebnih površinah po svo-
jih močeh sodelujejo v pripravah na 
tekmovanje, tako da vsi skupaj, vsak 
v svojem mikrookolju, poskrbimo za 
lep in urejen videz naše občine. 

Več informacij o združenju in tek-
movanju najdete na http://www.enten-
te-florale.si/slo/index.php. (DS) 

Za urejen in zelen Slovenj Gradec
Tekmovanje Entente Florale 

Svetniška vprašanja
MO SG
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Serijo predstavitev pod-
jetij, ki se uspešno kali-

jo v slovenjgraškem MPIK-u, nada-
ljujemo s podjetjem Lesoteka hiše, 
d. o. o. Na vprašanja SGlasnika je 
odgovarjal Žan Pritržnik, mladi di-
rektor podjetja, ki si že utira pot na 
tuje trge. V pogovoru je med drugim 
spregovoril tudi o (pozitivnih) izku-
šnjah s procesom inkubacije pod-
jetja ter o ambicijah Lesoteke, ki si 
prizadeva postati vodilni slovenski 
izvajalec lesenih masivnih gradenj.

Vaš slogan se glasi »Mi smo za les!«. 
Kaj vse z njim počnete oz. katere pro-
izvode in storitve nudite strankam?

Koroška je kar 70-% pokrita z gozdovi. 
Mi želimo iz tega nekaj narediti, zato 
smo za les. Lesoteka hiše postavlja 
lesene masivne hiše, grajene po treh 
sistemih. Najbolj poznan in najstarej-
ši je sistem brune, kjer gre za objekte, 
primerne za obrobja mest. Zunanjost 
objekta je namreč v celoti iz lesa, ki je 
povezan v križni spoj na vogalih.

Sistema MHM in CLT se uporablja-
ta pri modernejših hišah; le-te so pri-
merne tudi za mestna okolja. Zunanji 
sloj pri teh dveh sistemih lahko predsta-
vlja klasična, lesena ali kamnita fasada, 
tako da na zunaj ni mogoče ugotoviti, 
da gre za lesen objekt, čeprav se ohra-
nijo vse pozitivne karakteristike lesa v 
notranjosti. Običajno rečemo, da je pri 
takšnih hišah bistvo skrito očem …

MHM sistem je nekoliko dražji, 
vendar je popolnoma naraven, saj ne 
vsebuje nobenih lepil in kemičnih za-
ščitnih sredstev. Prednost obeh siste-
mov je difuzijsko odprta stena, ki diha, 
saj parna zapora pri teh objektih ni po-
trebna. V teh hišah je tudi do 4-krat več 
lesa kot pri skeletnem in okvirnem sis-

temu gradnje. Več je lesa, kvalitetnejša 
sta bivalno okolje in počutje ljudi, kar 
je tudi dokazano v več študijah. 

Opišite nam nekoliko vaše vtise glede 
inkubacije podjetja. Bi podobno pot 
svetovali tudi drugim mladim podje-
tnikom?

Gotovo. Prostori v MPIK-u so prijetni, 
čeprav potencialne kupce še rajši pelje-
mo v katerega od že postavljenih objek-
tov ali pa v kakšen objekt v gradnji. V 
kolikor mladi podjetniki nimajo pri-
mernih prostorov za pisarne, so ti rav-
no pravšnji, saj stroški niso pretirani.

Poudariti pa je potrebno, da pri in-
kubaciji ne gre zgolj za nizke stroške 
najema poslovnih prostorov; v okviru 
inkubatorja so organizirana tudi brez-
plačna izobraževanja, možno je najeti 
predavalnico za predstavitve večjim 
skupinam ipd. Gotovo pa je najpo-
membnejše povezovanje med inkubi-
ranci. Enemu od njih smo tako že po-
stavili hišo (smeh). S sodelavcem hodiva 
v okviru inkubatorja na ure nemščine, 
dobro pa sodelujemo tudi z arhitektur-
nim birojem, ki je prav tako v fazi inku-
bacije. Možnosti sodelovanja in povezo-
vanja se odpirajo druga za drugo. 

Glede na to da vaše podjetje ni popol-
noma 'tipičen' inkubiranec, bi naše 
bralke in bralce gotovo zanimalo, 
zakaj ste se pravzaprav odločili za 
inkubacijo.

Iskali smo prostore, kjer si lahko ure-
dimo manjši 'showroom' (razstavni 
prostor; op. a.) in prostor, v katerem 
lahko opravljamo razgovore s poten-
cialnimi kupci. Za mnoge ljudi je na-
kup hiše stroškovno največji nakup v 
življenju, zato je prvi vtis zelo pomem-
ben. Ravno zaradi tega morajo biti pi-
sarne prijetne in urejene. In te tukaj so 
ravno pravšnje … 

No, od začetkov do danes je podjetje 
prehodilo že zavidanja vredno po-
slovno pot, ki vas je med drugim po-
peljala tudi v tujino …

Res je, v tujini smo zaenkrat zgradi-
li pet objektov v treh različnih drža-
vah. Naša prva hiša je bila prodana v 
Avstrijo, čeprav smo najbolj ponosni 
na hišo, ki smo jo v lanskem letu po-
stavili v Slovenj Gradcu in je grajena 
v pasivnem standardu. Več kot 1000 
km stran, v nemškem Kölnu, smo npr. 

postavili dom tudi slovenskemu re-
prezentantu v hokeju Alešu Kranjcu.

Zaradi bližine seveda najraje gra-
dimo v Sloveniji. Poleg tega je gradnja 
v tujini zaradi zakonodaje precej zah-
tevna, saj moraš graditi po njihovih 
standardih, ki se razlikujejo od regije 
do regije. Tovrstne zahteve je potrebno 
pred podpisom pogodbe natančno pre-
učiti. Prav tako je potrebno urediti kup 
papirjev, da dobiš dovoljenje za delo 
za vsako državo posebej. Kljub temu 
da si predhodno uredil vso potrebno 
papirologijo, še vedno ne spiš mirno. 
Pogosto nate gledajo kot na nekoga, ki 
jemlje kruh 'lokalcem', zato lahko pri-
čakuješ inšpekcijo na vsakem objektu. 
Kazni ob nepravilnostih so takšne, da 
so lahko za podjetje usodne.

V Avstriji in Nemčiji država na-
sploh precej zaščiti lokalne izvajalce, 
tako da se tam srečujemo z visokimi 
stroški administracije, ki posledično 
zmanjšujejo našo konkurenčnost. Naj 
povem primer: v Avstriji in Nemčiji 
morajo naši zaposleni dobiti enake 
plače, kot jih imajo njihovi delavci.

Gotovo so vam – še posebej na začet-
ku – precej pomagale sinergije z osta-
limi podjetji v skupini GG Slovenj 
Gradec. Na kakšen način kar najbo-
lje izkoriščate le-te?

Smo zadnji člen v verigi skupine GG 
Slovenj Gradec, ki je začelo z vizijo iz-
gradnje lesenih objektov že kar nekaj 
let nazaj. V začetku smo se seveda sre-
čali z zagonskimi stroški, kot je nakup 
strojne in delovne opreme, orodij ter 
zalog materialov. Brez pomoči matič-
nega podjetja bi bil to prevelik zalogaj.

Je pa res, da smo iz leta v leto manj 
odvisni, kar je tudi prav. Večino mate-
riala zaradi boljših nabavnih pogojev 
kupimo v njihovih trgovinah Lesote-
ka, z žage kupujemo les za ostrešja in 
za bruna. V teku je tudi projekt, pri 
katerem tesno sodelujemo z GG SG, 
od podiranja dreves do končne izved-
be hiše. Kupec si je namreč zaželel, da 
mu napravimo hišo iz macesna, ki je 
rasel na višini 1000 m nadmorske viši-
ne; šlo je za zimsko sečnjo na območju 
Črne na Koroškem. Trenutno imamo 
les na sušenju, na žaganje bo šel nekje 
meseca oktobra. Nato smo na vrsti mi. 
Pri projektu je pomembno, da vsak 
člen v naši gozdno-lesni verigi opravi 
svoje delo, kot smo dogovorjeni. Če je 
na koncu stranka zadovoljna, smo vsi 
dosegli svoj cilj. 

Kam ciljate v prihodnje, katere trge 
boste še naskakovali?

Vsekakor bi bilo najlažje, da bi svoje 
kapacitete zapolnili z objekti v Slo-

veniji. Po drugi strani pa je velik iz-
ziv tudi tujina. Zaradi bližine in do-
seganja višjih cen so za nas še zlasti 
zanimivi trgi v Avstriji, Nemčiji in 
Švici, vendar je na njih že prisotna 
velika domača konkurenca. Lesena 
gradnja je tam namreč zelo razvita 
in priljubljena.

Priložnost vidimo tudi na Hrva-
škem, kjer izvajalcev masivnih lese-
nih hiš praktično ni; zanimivo bi bilo 
delati predvsem na območjih ob oba-
li, kjer so tudi tuji investitorji in kjer 
cena ni najpomembnejši faktor. Tam 
so ljudje, ki hočejo kvaliteto, kakršno 
predstavlja lesena masivna gradnja.

V prvi fazi moramo predvsem 
dodelati interne procese znotraj or-
ganizacije, potem pa se lahko sis-
tematično lotimo tujih trgov, tudi s 
pomočjo lokalnih agentov. Težko je 
sam nastopati na teh trgih, ker ljudje 
bolj zaupajo domačim ljudem; poleg 
tega ti bolje poznajo zakonodajo in se 
lažje sporazumevajo. 

Kaj bi kot mladi podjetnik svetovali 

svojim vrstnikom, ki razmišljajo o 
ustanovitvi podjetja?

Pri mladih opažam predvsem pre-
malo vztrajnosti in sprejemanja od-
govornosti; bistveno preveč časa pre-
živijo na socialnih omrežjih, ki zgolj 
preusmerijo njihov fokus na manj 
pomembne zadeve. Če nisi skoncen-
triran na posel, je težko kaj narediti.

Mladim podjetnikom svetujem, 
da morajo imeti jasno vizijo ter pri 
tem vztrajati, čeprav je včasih težko 
in si večkrat tudi na tleh. Sam sem se 
že večkrat vprašal: »Pa kaj mi je tega 
treba?«, ampak ko je objekt končan in 
stranka zadovoljna, je ves trud hitro 
poplačan in te še bolj 'požene' naprej.

Izplača se vztrajati. Ponosen sem 
na ekipo in na projekte, ki smo jih 
do sedaj speljali. Naša vizija je posta-
ti vodilni izvajalec lesenih objektov 
v Sloveniji. Kljub temu da je pot do 
cilja vijugasta kot cesta do Zreč, nam 
zaenkrat kar dobro uspeva.

Aljaž Kitak

Lesoteka hiše, d. o. o.

Mi smo za les!

vsak dan, od ponedeljka do sobote dopoldan

KmECKa TRZNICA

Skupaj za boljšo družbo: namen 
pobude je spodbujanje k izbolj-

šanju naših vsakodnevnih navad, 
da bi postali odgovornejši do sebe, 
okolja in navsezadnje tudi do svoje 
denarnice. 

Zbornica komunalnega gospodar-
stva je na pobudo slovenskih komu-
nalnih podjetij oblikovala pobudo 
Skupaj za boljšo družbo. Prek po-
bude želimo občane seznaniti, kako 
lahko zmanjšujejo količine odpad-
kov, spodbuditi ponovno uporabo 
izdelkov, pitje vode iz pipe in ne pla-
stenk, kupovanje več stvari iz dru-

ge roke. V pobudo Skupaj za boljšo 
družbo smo se vključili, ker nam ni 
vseeno, v kakšni družbi živimo, in 
to želimo sporočiti tudi našim upo-
rabnikom. 

Javno podjetje Komunala Slovenj 
Gradec bo tako preko različnih me-
dijev osveščalo in tako pritegnilo 
občane k razmisleku in posledično 
drugačnemu, bolj trajnostno narav-
nanemu vedenju. Hkrati želimo, da 
se pobudi Skupaj za boljšo družbo 
pridružijo tudi druga podjetja, or-
ganizacije in društva, ki lahko na 
lokalnem nivoju pripomorejo k iz-
vedbi naših skupnih ciljev, to je pri-

spevati k boljši družbi, odgovornej-
šemu ravnanju in spremembam na 
bolje za vse nas. Želimo si, da bi se 
pobudi Skupaj za boljšo družbo pri-
družili tudi vi! (TR)

Za bolj trajnostno naravnano vedenje
Pobuda slovenskih komunalnih podjetij

Voda iz pipe − že pri vas doma

Pijte vodo iz pipe
Potrebujete razloge? Voda najbolj odžeja. Blagodejno vpliva na počutje. 
Blaži glavobole in mnoge druge težave. Pomaga pri uravnavanju telesne 
teže. Izboljša napetost kože. Spodbuja k pozitivnemu razmišljanju. Na 
voljo je v neomejenih količinah. Je povsod dostopna in ugodna. Je naj-
bolj ekološka, saj ne povzroča nobenih odpadkov. Samo voda iz pipe je 
ves čas pod nadzorom. Samo voda iz pipe je ves čas sveža. (TR) 

Od 1. junija 2015 je v podjetju 
veljaven nov delovni čas:
Ponedeljek      7.00 - 15.00 ure
Torek               7.00 - 15.00 ure
Sreda               7.00 - 17.00 ure
Četrtek          7.00 - 15.00 ure
Petek               7.00 - 13.00 ure
Čas za malico:  10.00 - 10.30 ure 

Nov delovni čas
Komunala Slovenj Gradec 

Žan Pritržnik

16. avgust 2015 
ob 15. uri

Na festivalu bodo 
nastopili absolu-
tni zmagovalci 
festivala in zma-
govalci občinstva 
preteklih let. 

Graška Gora 
poje in igra 
2015

Jubilejni 40. mednarodni festival 
narodno-zabavne glasbe
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Ljudje se že stoletja grejejo 
na leseno biomaso. Do-

ber les predelajo v zanimive izdelke, 
slabega pa skurijo. A čas gre naprej 
in tehnološki razvoj prinaša novosti. 
Zato v letu 2015 ni več priporočljivo 
kurjenje lesa, ampak uplinjevanje. 

Zelo inovativno slovensko podjetje 
Valher, d. o. o., iz Selnice ob Dra-
vi ima že več kot 45-letne izkušnje 
z izdelavo ogrevalne tehnike ter je 
pripravilo novost, imenovano Valher 
UPX. Ponosno nam sporočajo, da 
so razvili novo vrsto uplinjevalnega 
kotla na polena. Izdelek je certifici-
ran, izpolnjuje pogoje Eko sklada in 
je na Celjskem sejmu leta 2014 pre-
jel bronasto priznanje za inovativen 
izdelek. Posebnost kotla je odlično 
inovativno kurišče v obliki dveh kro-
gov, obdelano z materiali, odpornimi 
proti ognju. Eko sklad je mejo mono-

ksida v letu 2015 prestavil s 500 na 
400 dovoljenih delcev, model UPX pa 
monoksid v povprečju nosi pod 100 
enotami! Zaradi visokih temperatur 
v dvojni komori zgori večina prašnih 
delcev, za kar nam je posebej hva-
ležno okolje. Zavezanost zelenemu 
okolju je podjetje Valher simbolično 
pokazalo tudi tako, da se je včlanilo v 
združenje Zelena Slovenija. 

Lambda sonda je eden od pomemb-
nih sestavnih delov kotla. Meritve so 
pokazale izkoristek tudi nad 93 %, 
kar je v primerjavi s klasičnimi kotli 
izjemno. Konkurenčnost in kakovost 
slovensko podjetje dokazuje z garan-
cijskim jamstvom za vodotesnost ko-
tla na pet let, v praksi pa zadovoljne 
stranke poročajo o uporabnosti ko-
tlov tudi nad 20 let! Danes Valher, ju-
tri Valher. Zadovoljne stranke. Seveda 
pa so vsi kotli proizvedeni v Sloveniji 
in gredo, preden zapustijo proizvodni 
obrat, skozi stopnje testiranja, vsak 
pa mora tudi skozi najmanj dva vo-
dna testa, ki zagotovita neprepustnost 
komore. Novost v tehnologiji gretja z 
biomaso v procesu uplinjevanja na-
mesto kurjenja zelo pozitivno vpli-
va na podnebne razmere in zmanjša 
vsebnost trdih delcev v ozračju. 

Miha Vake

Valher UPX: 
z novimi tehnologijami
do čistejšega ozračja

Danes Valher, jutri Valher! 

Miha Vake, univ. dipl. med. kom.

Izbira med kotli je velika, zato pri-
poročamo, da si pred nakupom 

pogledate tabelo proizvajalcev, ki jih 
je certificiral slovenski Eko sklad. 

Olje in plin iz uvoza sta riziko. V 
Evropi in Sloveniji je veliko vrst 
ogrevalnih sistemov in na žalost 
še vedno prevladujejo ogrevalni 
sistemi na fosilna goriva, ki so od-
visni od nihanja cen na svetovnih 
borzah. Dolgoročno je torej ogre-
valni sistem na fosilna goriva lah-
ko zelo drag, saj nikoli ne vemo, 
kako se bodo dvignile ali spustile 
cene energentov, kot sta olje in plin. 
Problem pri olju je poleg relativno 
visoke cene tudi onesnaževanje, ki 
ga le-ta povzroča. Plin velja za či-
sti energent glede onesnaževanja, a 
zaradi trenutnih razmer v Ukrajini 
lahko pride do motenj v dobavi.

Cena električne energije je dol-
goročno neznanka. V porastu so 
sanacije stavb s pomočjo toplotnih 
črpalk. Taka vrsta ogrevanja trenu-
tno spada med alternativne vrste 
ogrevanja in je odlična izbira glede 
na udobno rokovanje in enostav-
nost uporabe ob predpostavki, da 
bo cena elektrike dolgoročno nizka. 
Toplotna črpalka za obratovanje in 
črpanje energije iz zraka ali zemlje 
porabi tudi do 7.000 KwH energi-
je letno. A problem je, da velik del 
električne energije pridobimo iz 
fosilnih goriv (TEŠ 6) ali pa ga uvo-
zimo iz tujine in transportiramo po 
dotrajani električni infrastrukturi. 
Dolgoročnost takšne naložbe je to-
rej odvisna tudi od tega, koliko bre-
mena za obnovo elektroomrežja se 
bo prevalilo na uporabnike.

Les je slovenski nacionalni inte-
res. Zaradi velike površine gozdov, 
ki pokriva Slovenijo in tudi zaradi 
katastrofalnega žleda, ki se je zgo-
dil lansko leto, imamo v Sloveniji 
prekomerne količine lesa, ki jih je 
potrebno uporabiti. Les vsako leto 
znova zraste in spada med trajno-
stne lokalne energetske vire. Kotli 

na biomaso uporabljajo kot ener-
gent pelete ali polena. Možno pa 
bi bilo tudi kurjenje oljčnih koščic, 
lupin sončničnih semen, papirja 
ali koruznih storžev. Varjeni kotli 
na pelete delujejo avtomatsko in so 
veliko priročnejši kot klasični kotli 
na drva, dosegajo pa tudi izkoristke 
od 91 do 94 %. Poleg tega je razve-
seljiva novica, da so cene lesenih 
peletov v zadnjem mesecu upadle 
za približno 20 %.

Kako izbrati pravi kotel na bi-
omaso? Pri odločitvi o opremi 
kurilnice je potrebno upoštevati 
več dejavnikov. Potrebujete prave-
ga mojstra, ki vam bo pregledno, 
neodvisno in kakovostno zmonti-
ral naročeno opremo, potrebujete 
pravi kotel, ki je primeren za vašo 
situacijo in potrebujete zaneslji-
vega partnerja. V prodajnem pro-
gramu proizvajalcev kotlov je več 
različnih modelov, ki izpolnjujejo 
možnost pridobitve Eko sklada, 
vi kot stranka pa si lahko izberete 
rešitev na drva, pelete ali kombini-
rano rešitev, ki bo kurila tako drva 
kot pelete. Bolj ekološko osveščene 
stranke si bodo kotlovnico uredile 
še z zalogovnikom tople vode –  od-
večna toplota iz peči bo namesto v 
dimnik usmerjena v zalogovnik, 
ki bo vodo kasneje razporedil po 
ogrevalnem sistemu hiše. Še bolj 
tehnološko ozaveščeni uporabniki 
pa bodo posegli po uplinjevalnem 
kotlu, ki lesa ne kuri, ampak uplini. 
Taki kotli po meritvah plinske slike 
dosežejo tudi do petkrat manj iz-
pusta monoksida v ozračje kot kla-
sični kotli. Vidimo torej, da je izbi-
ra med kotli velika in da obstajajo 
različne vrste le-teh. Osebno pripo-
ročam, da se pred nakupom posve-
tujete s strokovnjakom in si pogle-
date tabelo proizvajalcev, ki jih je 
certificiral slovenski Eko sklad, ter 
tako dobite možnost subvencije in-
vesticije v višini 25 % nakupa. 

Miha Vake, 
univ. dipl. med. kom.

Les je slovenski 
nacionalni interes

Slovenski energent, slovenski 
izdelek in slovenska delovna mesta 

Lesene biomase več ne bomo 
kurili, ampak uplinjevali

SLOVENSKI IZDELEK – VALHER UPX3-P 

Izvajali smo podjetniške delavni-
ce na Srednji šoli Slovenj Gradec 

in Muta, Drugi OŠ Slovenj Gradec, 
Podružnica Pameče - Troblje, in 
OŠ Radlje ob Dravi, ki so potekale 
v okviru MPIK Mladi asi. 

Druga OŠ, Podružnica Pameče - 
Troblje: podjetniško delavnico je 
obiskovalo 10 četrto- in petošolcev, 
ki so si nadeli ime Skrivnostni cuker 
ekspres. Skupina je v praksi potrdila 
predpostavko, da gredo sladice do-
bro v promet, saj so kokosove kro-

glice, ki so jih pripravili, takoj našle 
kupce, prav tako pa tudi ročno izde-
lana mila, pri izdelavi katerih jim je 
pomagala znana slovenjgraška ro-
kodelka Simona Večko. O svoji pod-
jetniški ideji so ne le razmišljali in jo 
načrtovali, temveč so jo tudi uspe-
šno izvedli in s tem razvijali podje-
tniške veščine, znanja in spretnosti.

S SŠ Slovenj Gradec in Muta se 
je podjetniške delavnice udeležilo 
20 dijakov 3. letnika iz programa 
Mizar. Razvijali so ideje: unikatne 
lesene klop, 3D tisk, koši iz lesa in 

lesen ovitek za telefon. Podjetnica, 
specialistka za promocijo, Lucija 
Fink je dijakom spregovorila o po-
menu promocije in načinih uporabe 
različnih komunikacijskih orodij 
(celostna grafična podoba, TV in 
radijsko oglaševanje, spletna in Fa-
cebook stran, neposredna prodaja, 
pospeševanje prodaje, odnosi z jav-
nostmi). Odšli so tudi na strokovno 
ekskurzijo. 

Mladi so osvojeno podjetniško 
znanje predstavili na zaključni pri-
reditvi 20. maja 2015, ki jo je orga-
nizirala RRA Koroška, na njej pa so 
se predstavili tudi osnovnošolci OŠ 
Neznanih talcev Dravograd in OŠ 
Prežihovega Voranca Ravne na Ko-
roškem ter dijaki SŠ Ravne na Ko-
roškem, kjer je podjetniške delav-

nice izvajalo podjetje A.L.P. Peca. 
Aktivnosti so potekale v okvi-

ru podpornih aktivnosti Mrežnega 
podjetniškega inkubatorja Koroška, 
v sklopu skupnega projekta občin 
Dravograd, Radlje ob Dravi, Ravne 
na Koroškem, Mestne občine Slo-
venj Gradec in RRA Koroška Mre-
žni podjetniški inkubator Koroška 
(III. faza s podpornimi aktivnost-
mi). Operacija se izvaja v okviru 
Operativnega programa krepitve 
regionalnih razvojnih potencialov 
2007−2013 za obdobje 2013−2015, 
razvojne prioritete »Razvoj regij«, 
prednostne usmeritve »Regionalni 
razvojni programi«. Projekt delno 
financira EU s strani Evropskega 
sklada za regionalni razvoj. 

Katarina Žagar, 
Podjetniški center SG 

Podjetnost mladih
Podjetniški center Slovenj GradecPovabilo 

mladim 
glasbenikom 
za koncerte

Koroški pokrajinski muzej, 
Rojstna hiša Huga Wolfa 
mladim ponuja  možnost 

predstavitve s samostojnimi 
koncerti. 

Naš e-naslov je 
info@hugowolf.si. 

(KPM) 
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2. podjetniški forum Slo-
venj Gradec je združil 

podjetnike in gospodarstvenike Ko-
roške ter predstavnike tamkajšnjih 
podpornih institucij. 

Predstavniki podjetij Duler, Nieros 
Metal in Megalogos so tako s predstav-
niki Mrežnega podjetniškega inku-
batorja Koroška (MPIK), Regionalne 
razvojne agencije Koroška (RRA Ko-
roška), Šolskega centra Slovenj Gradec, 
Podjetniškega centra Slovenj Gradec, 
Območne enote Zavoda RS za zaposlo-
vanje Slovenj Gradec in Mestne občine 
Slovenj Gradec iskali konkretne poti 
sodelovanja ter zasnovali strategijo 
spodbujanja podjetnosti in kreativno-
sti v majhnih in srednje velikih pod-
jetjih ter med mladimi. Na tokratnem 
srečanju, ki je 10. junija potekalo na 
Visoki šoli za tehnologijo polimerov v 
Slovenj Gradcu, so sogovorniki nad-
gradili usmeritve 1. podjetniškega fo-
ruma skozi naslednje tematike:

- predstavitev stanja majhnih in sre-
dnje velikih podjetij v Mislinjski dolini;

- predstavitev razvojnih potreb s 
strani majhnih in srednje velikih pre-

delovalnih in storitvenih organizacij 
z našega področja;

- razvoj strategije podpore iden-
tificiranim razvojnim potrebam s 
strani institucij podpornega okolja za 
podjetništvo in gospodarstvo;

- izdelava akcijskega načrta za in-
stitucije podpornega okolja za podje-
tništvo in gospodarstvo.

Srečanje je vodila direktorica pod-
jetniškega centra KonektOn dr. Kar-
men Rodman, ki je skozi razpravo 
o zgornjih temah skušala predvsem 
iskati konkretne predloge v snovanju 
strategije spodbujanja podjetnosti in 
kreativnosti v majhnih in srednje ve-
likih podjetjih ter med mladimi. 

Srečanje je prineslo nove, konkre-
tnejše korake, kako naprej. Ti so:

- vzpostavitev mentorskih pro-
gramov, v katere bodo vključeni tako 
podjetniki kot podporne institucije, saj 
je njihovo delovanje neposredno pove-
zano in medsebojno komplementarno;

- organizacija dogodkov mreženja, 
ki bo povezala podjetnike in podjetja 
ter z vzpostavitvijo medsebojnega zau-
panja generirala skupni nastop na trgu;

- organizacija izobraževanj, delav-

nic, ki bodo prispevale k osveževanju 
znanj s področja podjetništva, trženja, 
vodenja ter bodo hkrati služile kot pri-
ložnost za izmenjavo dobrih praks;

- vključevanje mladih in krepitev 
podjetniškega razmišljanja med mla-
dimi, da bodo podjetništvo prepo-
znavali kot priložnost za delo (in ne 
službo) in prevzemali odgovornosti za 
ustvarjanje lastnega delovnega mesta. 

Po srečanju je Rodmanova dejala: 
»Podjetniki se morajo zavedati, da ne 
moremo biti uspešni z izolacijo. Biti 
uspešen v neuspešnem okolju je misija 
nemogoče. Uspešni smo lahko samo v 
uspešnem okolju. Zato so se institucije 
podpornega okolja odločile, da prve v 
okolju naredijo korak v smeri sodelo-
vanja. Na dogodku so prisluhnile upo-
rabnikom njihovih storitev (danes so to 
bila majhna in srednje velika podjetja), 
saj tako spoznajo njihove razvojne po-
trebe in pričakovanja ter na tej osnovi 
oblikujejo strategijo svojega delovanja, 
predvsem pa sodelovanja. Čestitke 
vsem za konkreten korak, ki je posle-
dica konstruktivne debate, osredotoče-
nosti na uporabnika in vsebinsko bo-
gatih prispevkov vsakega prisotnega.«

Podjetja in podjetniki lahko s sodelo-
vanjem, skupnim nastopom na trgu 
in kreiranjem novih dobrih poslovnih 
praks postavijo dober zgled in prese-
žejo slabe poslovne prakse preteklosti. 
Le odgovorno delovanje vsakega po-
sameznika lahko vodi v odgovorno in 
ciljno usmerjeno delovanje skupnosti 

ter s tem krepi pozitivno podobo pod-
jetnikov in podjetništva v okolju, k 
takšnemu načinu razmišljanja in de-
lovanja pa bo navdihovalo tudi mlajše 
generacije. Glede na sklepe srečanja se 
premikamo v pravo smer! 

Dr. Karmen Rodman, 
KonektOn 
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Srečanje prineslo nove korake
novih prodajnih poti

Koroška stavi na sodelovanje, mreženje in 
izobraževanje za podjetništvo 

O znanstvenih spoznanjih o bioplastiki
Visoka šola za tehnologijo polimerov

Odmevna mednarodna znanstve-
na konferenca na temo biopoli-

merov v Slovenj Gradcu. 
 

Visoka šola za tehnologijo polimerov 
je v Slovenj Gradcu organizirala med-
narodno znanstveno konferenco Bio-
polymer Materials and Engineering – 
BiMatE (Biopolimeri in inženirstvo), 
ki je potekala tri dni, in sicer od 15. do 
17. aprila 2015. Na njej so bila predsta-
vljena znanstvena spoznanja, poveza-
na z biopolimeri oz. bioplastiko, ki jo 
razumemo kot polimere, ki so bioo-
snovani ali biorazgradljivi ali pa obo-
je. Ti materiali so narejeni na osnovi 
obnovljivih virov (in ne iz nafte) in/
ali so razgradljivi na domačem kom-
postu oz. pod pogoji industrijskega 
kompostiranja. Neprimerljivo krajši 
je tudi sam čas njihove razgradnje, saj 
se konvencionalna plastika razgrajuje 
več 100 let ali pa se sploh ne razgradi, 
biorazgradljiva plastika pa se običajno 
razgrajuje nekje od dva tedna do šest 
mesecev. Uporablja se za izdelke, ki so 
bili do sedaj narejeni iz konvencional-
ne plastike, lahko pa se tudi kombini-
ra z naravnimi vlakni, kar daje izdel-
kom naravnejši videz. Bioplastika oz. 
bipolimeri se uporabljajo predvsem za 
embalažo, vendar prodirajo tudi že na 
področje uporabe za tehnične izdelke. 
Podatki kažejo, da se bo do leta 2018 
njihova uporaba povečala za 300 %. 
Trditi je mogoče, da ti materiali pred-
stavljajo dobro alternativo konvencio-
nalnim plastičnim materialom, ki so 
narejeni iz nafte, ki pa so hkrati veli-
ko manj obremenjujoči za naravo in 
manj škodljivi za človeka.

Na konferenci je sodelovalo več kot 
50 vrhunskih raziskovalcev iz 16 držav, 
med drugim iz Združenih držav Ame-
rike, Mehike in Rusije. Predstavili so 
svoje raziskave na področjih biopoli-
mernih materialov in inženirstva. Pre-
davanj so se udeležili tudi študenti in 
predstavniki zainteresiranih podjetij. 

Konferenco so s pozdravnimi nago-
vori in dobrodošlico odprli dr. Silva 
Roncelli Vaupot, dekanica Visoke 
šole za tehnologijo polimerov, dr. Ire-
na Pulko, vodja projekta Kreativno 
jedro VŠTP, v okviru katerega je bila 
konferenca organizirana in financira-
na, mag. Ksandi Javornik, podžupan 
Občine Slovenj Gradec, ter dr. An-
drej Kržan, vodja sekcije za polimere 
v Slovenskem kemijskem društvu. 
Otvoritveno predavanje je pripadalo 
plenarnemu predavatelju dr. Matthe-
wu L. Beckerju z Univerze v Akronu, 
iz zvezne države Ohio, ameriškega 
»epicentra« za polimerne materiale. 
Dr. Becker je univerzitetni profesor 
na oddelku za polimerne materiale in 
biomedicinsko inženirstvo, prav tako 
pa je vodja raziskovalne skupine z več 
kot 20 doktorskimi študenti. Drugi 
plenarni predavatelj, ki ga je strokov-
na komisija povabila na konferenco, 
je bil dr. Wolfgang Kern, prav tako 
vodja raziskovalne skupine na uni-
verzi Montanuniversität Leoben ter 
strokovni direktor kompetenčnega 
centra Polymer Competence Center 
Leoben. V treh dneh se je nato zvrstilo 
še več kot dvajset predavanj, v četrtek 
pa so potekale predstavitve prispev-
kov v obliki posterjev. Udeleženci so 
s svojimi prispevki predstavili svoje 
raziskave, napredke in spoznanja na 
področju biopolimernih materialov in 
inženiringa ter imeli priložnost za iz-
menjavo mnenj in izkušenj z drugimi 
strokovnjaki področja. 

Organizatorji so za goste pripra-
vili spremljevalni program, kjer je 
bilo veliko priložnosti za navezovanje 
tako poslovnih kot tudi neformalnih 
stikov. Na prvi večer konference so 
se udeleženci tako imeli priložnost 
srečati na otvoritvenem dogodku v 
prijetnem ambientu Koroške galeri-
je likovnih umetnosti, kar je gostom 
hkrati omogočilo ogled razstavljenih 
del. V četrtek so ob zaključku napor-
nega delovnega dne lahko na večerji 
spoznali kakšno značilno slovensko 

jed. V prostem času, ki ga sicer ni bilo 
veliko, pa so se odpravili na voden 
ogled slovenjgraškega mestnega jedra, 
skupaj s cerkvijo sv. Elizabete in gra-
ščino Rotenturn. 

Konferenca je bila organizirana v 
okviru operacije Kreativno jedro VŠTP 
in jo zato delno financira Evropska uni-
ja, in sicer iz Evropskega sklada za regi-
onalni razvoj, ki je del operacije v okvi-
ru Operativnega programa krepitve 
regionalnih razvojnih potencialov za 
obdobje 2007−2013, 1. razvojne priori-
tete: Konkurenčnost podjetij in razisko-
valna odličnost, prednostne usmeritve 
1.1: Izboljšanje konkurenčnih sposob-
nosti podjetij in raziskovalna odličnost.

Vodja projekta Kreativno jedro 
VŠTP doc. dr. Irena Pulko je povedala: 
»Prva konferenca na temo biopolimer-
nih materialov in inženiringa je nudila 
enkratno priložnost za izmenjavo zna-
nja in idej na izbrano tematiko v med-
narodnem merilu, saj se je je udeležilo 
več kot 50 tujih strokovnjakov. Nova 
spoznanja in ideje bodo zagotovo vpli-
vali na nadaljnje raziskovalne aktivno-
sti udeležencev konference.« 

Dekanica VŠTP dr. Silva Roncelli 
Vaupot je o temi konference pouda-
rila: »Izbrana je bila zaradi svojega 
potenciala v nadaljnjem razvoju poli-
merne industrije kot tudi z ozirom na 
ekološke zahteve prihodnosti. Znan-
stveni prispevki na konferenci kažejo, 
da je to področje izredno široko in 
pred raziskovalce postavlja številne 
izzive za prihodnja raziskovanja kot 
tudi za inženirske aplikacije. Konfe-
renca je prispevala k utrjevanju ugleda 
Visoke šole za tehnologijo polimerov v 
mednarodnem okolju.«

Vsi prispevki, predstavljeni na 
konferenci, so objavljeni v e-publika-
ciji Proceedings of the conference Bi-
opolymer Materials and Engineering, 
ki je dostopna na spletnih straneh: 
www.bimate.si in www.vstp.si. 

dr. Silva Roncelli Vaupot, 
doc. dr. Irena Pulko 
in Mateja Poročnik 

S klikom na meni Gospodarstvo na 
www.slovenjgradec.si ste pristopili 

do registra članov OOZ Slovenj Gra-
dec, ki imajo sedež v MO Slovenj Gra-
dec. Programski modul je prilagojen 
spletni strani MO Slovenj Gradec. Več 
kot 300 obrtnikov in podjetnikov je 
razvrščenih v različne sekcije (meniji).

Izvajalca del lahko poiščemo na 
več načinov: 1. kliknemo sekcijo in 
poiščemo izvajalca po abecednem vr-
stnem redu; 2. uporabimo lahko iskal-
nik po ključnih besedah; 3. kliknemo 
ikono Ključ in prek izbora hitrih be-
sed kliknemo na izbrano besedo.

Iščemo lahko na več načinov: 1. 
hitro iskanje po ključni besedi izbere-
mo takrat, ko želimo poiskati ponu-
dnike storitev, ki počnejo nekaj, kar 

mi potrebujemo; izberemo sekcijo, 
kliknemo na ključek in na besedo, ki 
je najbližja temu, kar želimo podrob-
neje pogledati; klik na besedo nam 
vrne seznam ponudnikov, ki imajo 
v svoji ponudbi storitev ali izdelek, ki 
smo ga kliknili; 2. kadar ne najdemo 
ključne besede, ki opisuje našo potre-
bo, to zapišemo v iskalnik po registru 
in pogledamo, če ima kak član v re-
gistru to v svoji ponudbi; 3. če ne naj-
demo ustrezne ponudbe, iščemo še 
po objavljenih člankih in v aktualni 
ponudbi, če je morda kdo objavil kaj 
podobnega v preteklosti ali če ima to 
v svoji aktualni ponudbi. 

Več o ponudnikih in ponudbi 
najdete na www.SLOVENJGRADEC.
si pod menijem Gospodarstvo. (RB)

Sistem iskanja ponudbe
O registru članov OOZ Slovenj Gradec 

Če vas mika spoznati kaj nove-
ga, pridobiti nova znanja, ve-

ščine in spretnosti v sproščenem, 
zabavnem druženju s podobno 
mislečimi, se nam pridružite v 
študijskih krožkih. Za dodatne 
informacije nas lahko obiščete v 3. 
nadstropju PTC Katica ali pokliče-
te po telefonu 02 884 29 27. 

Radovednost, želja po spoznavanju 
novega, po pridobivanju novih ve-
ščin, znanj in spretnosti je prisotna 
v vsakem izmed nas. Eden izmed 
načinov, kako razširiti obzorja o po-
dročju, ki nas zanima, je lahko tudi 
vključitev v študijski krožek. V Pod-
jetniškem centru Slovenj Gradec jih 
uspešno izvajamo že od leta 2003. 

Zadnjih nekaj let pri izvedbi štu-
dijskih krožkov, vezanih na podro-
čje rokodelstva, dobro sodelujemo 
z oblikovalno sekcijo pri Društvu 
upokojencev Slovenj Gradec, saj 
skupaj najdemo teme, ki omogoča-
jo doseganje tako izobraževalnih 
ciljev (naučiti se nekaj novega in to 
predati drugim) kot tudi akcijskega 
cilja (doseženo predstaviti v širšem 
okolju in ga s tem obogatiti).

Temi letošnjega študijskega krožka 

sta bili volna in papir. Družile smo se 
in ustvarjale polstene torbe, skledice, 
velikonočna jajca, nakit ter spoznava-
le tehniko quilling (tehnika filigran-
skega oblikovanja papirja) in kako 
iz starega papirja (reklam) ustvariti 
zanimive in uporabne podstavke in 
skledice. Doseženo so članice pred-
stavile na razstavi V mesto prihaja 
pomlad, ki je potekala v preddverju 
TIC-a na Glavnem trgu v Slovenj 
Gradcu ter v Knjižnici Ksaverja Me-
ška Slovenj Gradec. Ob zaključku 
študijskega krožka smo sodelovale 
tudi na Karavani študijskih krožkov, 
dogodku, kjer se vsko leto s svojimi 
dosežki predstavijo različni študijski 
krožki iz cele Slovenije. Letošnja kara-
vana je 8. maja 2015 potekala v Šmar-
ju pri Jelšah, v njihovem kulturnem 
domu in knjižnici, kjer so nas gostite-
lji prijazno in gostoljubno sprejeli. Za 
izdelke, nastale v okviru študijskega 
krožka, so ostali udeleženci karavane 
pokazali veliko zanimanja, še posebej 
za tehniko filigranskega oblikovanja 
papirja, ki sta jo demonstrirali naši 
mojstrici rokodelki Marjana Ivančič 
in Marjana Krenker. 

Katarina Žagar 

Ustvarjamo in se družimo: 
volna in papir

Podjetniški center Slovenj Gradec 

Na Karavani študijskih krožkov

(foto KonektOn)
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Da ima vrtnarjenje po-
leg samooskrbe števil-

ne druge pozitivne strani, so mnenja 
najemniki vrtov v MO Slovenj Gradec, 
kjer od leta 2013 velja Odlok o urejanju 
vrtičkarstva. Ta je podlaga za nasta-
nek t. i. skupnostnih urbanih vrtov na 
osmih različnih lokacijah. V Četrtni 
skupnosti Polje pa so naredili korak 
naprej, saj je nastala prava vrtičkarska 
skupnost, ki ima svojo predstavnico.

Po besedah predsednika ČS Polje Bo-
risa Raja gre za polformalno skupnost, 
ki je nastala 21. maja letos, ko je pote-
kal sestanek na skupnostnem urbanem 
vrtu ob Celjski cesti pri domu starostni-
kov. Na sestanku, ki ga je organizirala 
ČS Polje, so se dogovorili za prihodnje 
organizirano sodelovanje, urejenost vr-
tičkov in vzdrževanje reda. Ustanovili 
so skupnost vrtičkarjev ter izglasovali 
in soglasno podprli njeno predstavnico 

Viktorijo Jevšnik, ki je pravzaprav ve-
zni člen med omenjeno skupnostjo, ČS 
Polje, občino in strokovnimi službami. 

Skupnostni urbani vrt na Celjski 
cesti sestavljajo samo vrtovi, brez po-
stavljenih lop oz. utic in Jevšnikova si 
želi, da bi tako tudi ostalo. »Vrtovi so 
namenjeni predvsem pridelavi vrtnin 
in ne prostoru za piknike.« Pravi, da bi 
se v primeru postavitve lop marsikdo 
vrtičku tudi odpovedal. S tem se strinja 
tudi Raj, ki pravi, da mini počitniška 
naselja niso cilj projekta. Meni, da je 
dobro, da najemniki poleg svoje parce-
le območje obravnavajo kot skupnost, 
da jih družijo enaki interesi, prizadeva-
nja za karseda urejeno okolje ter jasna 
razmerja v smislu obveznosti in pravic. 
Samo tako lahko skupnost funkcionira 
v prid vseh in doda pozitiven prispevek 
k urejenemu, kulturnemu okolju.

Na vprašanje, kaj ji pomeni vrt, Je-
všnikova odgovarja: »Vrtovi so v veliki 
meri namenjeni pridelavi zdravih pri-
delkov, ki jih za samooskrbo sicer ni 
dovolj, saj so vrtički majhni. Toda pri-
delki z lastnega vrta imajo popolnoma 
drugačen okus od tistih, ki so kupljeni v 
trgovinah. Zadovoljen si lahko že zato, 
ker veš, kaj ješ.« Dela na vrtu nikoli ne 
zmanjka, je pa trud poplačan z okusni-
mi in zdravimi pridelki. Vrt je po njenih 
besedah tudi prostor za sprostitev, delo 
na njem neke vrste rekreacija, veliko pa 
večini pomeni tudi druženje z ostalimi 
najemniki vrtov. Tam se srečujejo vsa-
kodnevno, lahko si izmenjajo mnenja, 
nasvete o vrtnarjenju in tudi pridelke 
ter semena. Na vprašanje o prednostih 
in slabostih skupnostnega vrta odgo-
varja, da so uporabniki zelo zadovoljni, 
saj so jim napeljali mestni vodovod, da 
pa je vode premalo za vse uporabnike. 
Dodaja še, da bi bilo potrebno posta-
viti več zabojnikov za različne vrste 
odpadkov in poskrbeti za varnost, saj 
marsikdaj pridelek z vrta tudi izgine, 
poleg tega v večernih urah poti ob in 
med vrtovi postanejo sprehajalne poti 
naključnih sprehajalcev. 

Jevšnikova sicer na svojem vrtu 
pridela vse vrste vrtnin, rože in zeli-
šča, celo krompir, čeprav je tega zelo 

malo oz. kot pravi: »Samo za lušte.« 
Po dogovoru s predstavniki ČS Po-

lje in v sodelovanju z MO Slovenj Gra-
dec bo na tem skupnostnem urbanem 
vrtu v poletnih mesecih potekala tudi 
menjalna tržnica. Občina bo priskrbe-
la eno ali dve stojnici, na katerih bodo 
vrtičkarji menjali in podarjali viške 
svojih pridelkov. Menjava bo potekala 
ob vnaprej določenih dnevih, pridelke 
pa bo lahko vzel kdorkoli, ne samo na-
jemniki vrtov, med katerimi tovrstna 
menjava poteka tudi že sedaj. 

Na plodna tla je padla tudi ideja 

o ocenjevanju vrtov, ki jo je na usta-
novnem sestanku skupnosti predsta-
vil predsednik ČS Polje Boris Raj. V 
mesecu juliju bo tako formirana stro-
kovna komisija, ki jo bodo sestavljali 
predstavniki ČS Polje, Turističnega 
društva Slovenj Gradec in MO Slovenj 
Gradec. Komisija bo vrtove na tem 
območju obiskala večkrat in izbrala 
tri najlepše urejene, zmagovalci ome-
njenega natečaja pa bodo oproščeni 
plačila enoletne najemnine.

Maja Martinc
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Pridelki z lastnega vrta imajo 
drugačen okus

Vrtičkarska skupnost v Četrtni skupnosti Polje

Predstavnica skupnosti vrtičkarjev Viktorija Jevšnik in predsednik ČS Polje Boris Raj
(foto Jure Jordan)

Na sestanku vrtičkarjev na skupnostnem urbanem vrtu ob Celjski cesti 

Skupnostni urbani vrt na Celjski

Nagrado je prejelo 75 različnih 
pijač. Za mošt je šampiona do-

bil Klemen Hrastel s kmetije Fancat 
iz Pameč, kmetija Rebernik iz Pa-
meč pa je dobila šampiona Koroške 
za jabolčni sok. 

V okviru sadjarskih društev Mislinjske 
in Mežiške doline smo 5. junija podelili 
nagrade za naj sadne pijače Koroške. 
Vzorci so bili ocenjeni konec marca 
v okviru dveh komisij s predsednico 
mag. Tadejo Vodovnik Plevnik za mošt 
in z Andrejem Soršakom za žgane pi-
jače. V komisiji smo sodelovali tudi 
predstavniki lokalne svetovalne služ-
be in predstavniki društev, ki imamo 
opravljeno izobraževanje iz senzorič-
nega ocenjevanja. Ocenjevalo se je po 
pravilih, ki veljajo tudi za ocenjevanje 
na Dobrotah s kmetij na Ptuju.

Ocenili smo nekoliko manj vzorcev 
kot v lanski sezoni. Tako je nagrado pre-
jelo 75 različnih pijač. Kar 38 % mošta je 
bilo ocenjenega z zlato medaljo. To so bi-
stre vrste mošta z izrazito sadno aromo, 
prijetnega tipičnega vonja, brez grenko-
be, zaznave ocetnega vrenja ali okusa po 
sodu. Prav toliko vzorcev je dobilo bro-
nasto medaljo. Preostali vzorci mošta 
pa so bili srebrni. Med zlatimi vrstami 
mošta se izbere tisti mošt z največ toč-
kami v razponu točk za zlato medaljo. 

V tej sezoni je šampiona dobil Klemen 
Hrastel s kmetije Fancat iz Pameč. 

V primerjavi z lanskim letom smo 
napredovali v kakovosti mošta, v kva-
liteti sokov in kisov smo ostali na isti 
ravni, nekoliko slabši od lanskega le-
tnika so bili žganje in likerji. Naši sad-
jarji so pokazali izredno inovativnost 
v pripravi različnih vrst likerjev, med 
sokovi pa smo okušali tudi mešani ja-
bolčno-malinov sok. 

Med vzorci sokov je bilo 66 % zla-
tih. To so lahko motni ali bistri sokovi 

različnih vrst sadja. Šampiona Koro-
ške je za jabolčni sok dobila kmetija 
Rebernik iz Pameč oz. Janez, Mija in 
Tadej Mirkac. 

Med kisi je največ točk prejel Peter 
Račel z Raven. 

Z bezgovim žganjem je šampiona 
dosegel Damjan Kert s Prevalj, šampio-
na za naj liker pa je dobila Mira Vaser-
fal z Javornika. 

Maruša Vaukan,
KGZS Zavod CE, 

Kmetijska svetovalna služba 
Slovenj Gradec

V MO Slovenj Gradec je trenutno sklenjenih 258 zakupnih pogodb za najem 
vrtov, ki se nahajajo na osmih različnih lokacijah skupnostnih urbanih vrtov. 
Te lokacije so: Sotočje – železniški most, Sotočje 2 – pri trgovskem centru 
Spar, Rotenturn, Celjska cesta – pri stari veterinarski postaji, Celjska cesta 
– dom starostnikov, Celjska  cesta – naselje S8 (Katica), Celjska cesta – pri 
nekdanjem trgovskem centru Zipo in Ronkova ulica – pot k toplarni.
Lokacije: Sotočje, Sotočje 2 in Celjska – Zipo so lokacije, kjer je možnost 
postavitve lope. 

Vsak dan od ponedeljka do pet-
ka v pol ure odtelovadimo 1000 

gibov in na prijazen način razgiba-
mo celo telo. Vadba je brezplačna. 

Ekološko društvo Slovenj Gradec je v 
maju pričelo z novim programom, na-
menjenim vsem občanom. Na Štibu-
hu za Tretjo osnovno šolo se nas je po 
prvomajskih praznikih zbralo enajst 
(tudi en moški), po mesecu dni nas je 
že preko dvajset, z delom pa je začela 
tudi nova skupina v Turiški vasi. Po 
telovadbi se vsi čudovito počutimo in 
smo pripravljeni na nove zmage. 

Pobudnik vseslovenske akcije te-
lovadbe na prostem je ruski zdravnik 
dr. Grishin. V Sloveniji je že več kot 
80 skupin, ki vsak dan na prostem 
vadijo točno določene gibalno-di-
halne vaje, ki zajamčeno odpravlja-

jo marsikatero zdravstveno težavo. 
Naša skupina je izredno navdušena, 
pozitivno naravnana in odločena, da 
delamo naprej. V svoje vrste prisrčno 
povabimo vse, ki jih zanimata zdrav 
način življenja in zmerno vsakodnev-
no gibanje, ki imajo čas in voljo, da se 
nam pridružijo. Ob lepem vremenu 
je čudovito, v dežju pa vzamemo de-
žnike in se podamo na polurni spre-
hod okoli mesta. Veseli bomo vsake 
pobude, da se ustanovi nova skupina, 
ki bo delovala bližje vašega doma.

Vadba je brezplačna, kdor pa želi, 
se lahko včlani v Klub Šola zdravja, 
plača članarino ter si pridobi neka-
tere dodatne klubske ugodnosti.

 Marjeta Slabe, 
Klub Šola zdravja, skupina 

Slovenj Gradec

Vabimo v svoje vrste
Šola zdravja Slovenj Gradec

Pijmo kakovostna koroška sok in mošt
Podeljene nagrade za naj sadne pijače Koroške 
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Policijsko veteransko društvo Se-
ver za Koroško je 7. junija 2015 

izvedlo spominsko slovesnost, po-
svečeno zgodovinskim dogodkom 
in občanom, ki so v letu 1991, v času 
osamosvajanja Republike Slovenije, 
na območju Slovenj Gradca na svojih 
domačijah nudili tajno lokacijo voj-
nim enotam policije − Uprave za no-
tranje zadeve Slovenj Gradec. S temi 
pogumnimi, domoljubnimi dejani 
so prispevali nenadomestljivo zgo-
dovinsko vlogo pri nastajanju naše 
Republike Slovenije.  

Slovesnosti sta potekali 7. junija z 
otvoritvijo spominskih plošč na do-
mačiji Verčkovnikovih, po domače 
Razbornik v Golavabuki 28, ter Kri-
stjana in Marije Gaberšek na Legnu 
161. Viktor Verčkovnik je imel vojno 
lokacijo UNZ Slovenj Gradec − Odde-
lek skupnih služb (vodstvo − štab ter 
skladišče opreme), ki je bila aktivira-
na že jeseni 1990. Marija in Kristjan 

Gaberšek sta imela med vojno 1991 
lokacijo UNZ Slovenj Gradec − Odde-
lek za zatiranje kriminalitete (sedež in 
del oborožitvenih sredstev za potrebe 
enot kriminalistov).

Na slovesnosti so zgodovinsko 
vlogo domačij in posameznikov v 
času osamosvajanja Slovenije s ču-
stvenim govorom predstavili po-
licijska veterana – nekdanja šefa 
Oddelka skupnih služb ter Oddelka 
za zatiranje kriminalitete pri UNZ 
Slovenj Gradec, Srečko Lampret in 

Stane Isak ter podžupan MO Slovenj 
Gradec Ksandi Javornik. V kultur-
nem programu so sodelovali pevci 
Moškega pevskega zbora Šmartno. 
S posebnim spoštovanjem so slove-
snost s svojo prisotnostjo počastili: 
praporščaki PVD Sever za Koroško, 
Zveze vojnih veteranov Slovenije, 
Slovenskih častnikov in Zveze borcev 
za ohranjanje vrednot NOB pod po-
veljstvom koroških praporščakov z 
vodjo Jožetom Temnikarjem, njihove 
uniformirane delegacije ter policisti 
PP Slovenj Gradec z direktorjem PU 
Celje Jožetom Senico.

Delegacije veteranov, policistov in 
domačinov so se s posebno čustvenim 
spominom poklonile tudi na grobu 
pokojnega veterana Kristjana Gaber-
ška v Šmartnem. Hvala domačim, ki 
so poskrbeli za prijetno gostoljubje! 

Vinko Mlinšek, 
predsednik Policijskega veteranskega 

društva Sever za Koroško

Kot spomin na zgo-
dovinske aktivnosti 

koroške milice in občanov v času 
osamosvajanja Republike Slovenije v 
obdobju 1990−1991 ter v osamosvo-
jitveni vojni 91 je Policijsko veteran-
sko društvo Sever za Koroško letos 
v juniju pripravilo kar nekaj prire-
ditev. Po odkritju dveh spominskih 
plošč in Željkovem memorialu se je 
dogajanje iz Mislinjske doline prese-
lilo še v druge koroške kraje. 

Aktivnosti vojnih enot milice, v 
letu 1990 vključenih tudi v Mane-
vrsko strukturo narodne zaščite, 
so skupaj z občani in enotami Te-
ritorialne obrambe (TO) opravile 
neprecenljivo vlogo pri zavarovanju 
plebiscitarnih odločitev slovenskega 
naroda. Skupaj smo uresničili sto-
letne sanje Slovencev o samostojni 
Sloveniji, katero smo soustvarili z 
oboroženim odporom − vojno, ki 
nam je bila vsiljena s strani takra-
tnih zveznih oblasti iz Beograda in 
z Jugoslovansko armado.

Organizirano in profesionalno ter 
povsem tajno smo v letu 1990 pričele 
starešine milice pripravljati mobili-
zacijske in obrambne načrte za de-
lovanje v vojnih razmerah − agresiji 
Jugoslovanske armade (JA). Ob tem 
pa smo na skrbno izbrane tajne lo-
kacije (komandirji postaj milice), ki 
so nam jih nudili zavedni domoljubi 
− kmetje in občani, povsem prikrito 
disperzirali in tajno skladiščili ve-
čje zaloge streliva in oborožitvenih 
sredstev za vojne enote milice že v 

začetku marca 1990. Tekom leta smo 
komandirji prevzeli veliko breme 
kot organizatorji Manevrske struk-
ture narodne zaščite na Koroškem, 
saj smo vse aktivnosti, povezane s 
pripravami na oborožen odpor, pre-
nesli nase, ob tem ko smo izvajali vse 
redne varnostne naloge na območjih 
postaj milice. 

Najtežje je bilo vse tajne naloge 
prikriti sodelavcem in družinam, saj 
smo naloge opravljali neprekinjeno, 
med službo in v prostem času − tudi 
v civilu in z lastnimi prevoznimi 
sredstvi. Šlo je za veliko organiza-
cijskih aktivnosti, tajnih sestankov 
in posvetov. Po septembrskem se-
stanku »pri Dulerju« leta 1990 s po-
veljniki PO in občinskih štabov TO, 
organizatorji MSNZ v enotah TO, so 
se naloge samo še podvojile. Del taj-
nih oborožitvenih sredstev − višek, 
ki smo jih imeli v naših tajnih skla-
diščih, smo razporedili kot pomoč 
njihovim enotam, ki so bile zaradi 
odvzema orožja v maju 1990 neko-
liko borbeno podhranjene. Od tega 
trenutka smo pričeli nekatere aktiv-
nosti izvajati skupaj, predvsem varo-
vanje, tudi njihovih, tajnih lokacij. 
Vse do vojne 1991 smo izvajali vrsto 
operativnih aktivnosti, izhajajočih 
iz številnih tajnih akcij: Plebiscit, 
Skala, Kamen, Torba, Krt. Povsem 
pa smo spremenili mobilizacijske 
načrte naših enot. Starešine smo z 
operativnim delom spremljali aktiv-
nosti JA, usmerjene proti plebisci-
tarnim odločitvam Slovencev.

Vojna 1991
24. junij 1991 − vpoklic 50 % rezerv-
nih miličnikov, ki pričnejo opravljati 
redno delo na postajah milice (PM).
25. junij − zamenjava peterokrake 
zvezde z novimi simboli − znaki R. 
Slovenije na uniformah miličnikov.
26. junij − zamenjava zastav in tabel 
(Republika Slovenija) na mejnih pre-
hodih; agresija JA na Slovenijo.
27. junij − 100-% vpoklic vseh re-
zervnih miličnikov − organiziranje 
vojnih enot milice; okrepitve mejnih 
prehodov z miličniki − z vojnimi 
enotami milice in s posebno enoto 
milice; grožnje JA o zavzetju in obo-
roženem napadu na mejne prehode 
(grožnje enotam milice); pozno po-
poldne JA uresniči grožnje, ko s to-
pom ustreli proti mejnemu prehodu.
28. junij − zgodaj zjutraj je dokončno 
zaustavljena kolona JA pred Dravo-
gradom; prične se oborožen napad JA 
iz karavle na mejni prehod Holmec, 
kjer je več miličnikov ranjenih, dva 
pa sta mrtva: Bojan Štumberger, Želj-
ko Ernoič − rezervna miličnika PM 
Slovenj Gradec; tekom dneva enote 
milice in TO zavzamejo vse vojaške 
karavle na Koroškem, katerih voja-
ki se predajo milici, razen vojašnice 
Bukovje; med TO in motorizirano 
kolono JA se na Mariborski cesti v 
Dravogradu pričnejo oboroženi spo-
padi, s prekinitvami in pogajanji, pod 
streli ostrostrelca iz vojašnice Bukov-
je pade Vincenc Repnik − pripadnik 
TO iz Slovenj Gradca; enote milice 
predajo vojne ujetnike pripadnikom 
TO v Slovenj Gradcu (zbirni center), 
razen starešin JA, ki jih milica (PM 
Slovenj Gradec) varuje na tajni loka-
ciji (LD Gradišče, pozneje Poštarski 
dom − Sele).
30. junij − pogrebne slovesnosti pa-
dlih miličnikov (Bojan, Željko) in 
TO (Vincenc) v Slovenj Gradcu.
4. julij − umik motorizirane kolo-
ne JA in vojakov iz Dravograda pod 
spremstvom milice.
Navedel sem nekaj zgodovinskih 
dejstev ter moje poglede kot takra-
tnega komandirja Postaje milice 
Slovenj Gradec. 

Vinko Mlinšek

Tajna lokacija vojnih enot policije 
pri Razborniku in Gaberškovih

Uresničili smo stoletne sanje 
o samostojni Sloveniji

Odkrili spominski plošči 

O oboroženih spopadih med JA ter slovensko milico in TO 

Radioklub Slovenj Gradec s klic-
nim znakom S59DCD že vrsto 

let v sodelovanju z Mestno občino 
Slovenj Gradec prireja radioama-
tersko tekmovanje v vzpostavljanju 
zvez, ki je posvečeno plemeniti ideji 
Mednarodnega združenja mest gla-
snikov miru (IAPMC). Ta organi-
zacija združuje 114 mest po celem 
svetu v ideji prepoznavanja in spod-
bujanja vloge mest v kulturi miru 
na svetu. Tako se v tem tekmovanju 
na radijskih valovih srečujemo ra-
dioamaterji, prebivalci mest miru, 
ki vzpostavljamo zveze s preostali-
mi radioamaterji širom sveta. Prvi 
konec tedna v letošnjem januarju (3. 
in 4. januarja 2015) smo tako izvedli 
že 7. radioamatersko tekmovanje 
WW PMC CONTEST. 

Tekmovanje traja 24 ur in v tem 
času je potrebno vzpostaviti čim več 
kratkih zvez z radioamaterji s cele-
ga sveta. Prejete elektronske dnev-
nike po tekmovanju računalniško 
obdelamo in objavimo rezultate. Za 
vse zveze potem pošljemo tudi QSL 
kartice, kar pomeni, da se zveze tudi 
pisno potrdijo. Za promocijo omenje-
nega tekmovanja med radioamater-
ji poskrbimo že kak mesec prej, ko 
uporabljamo posebne klicne znake, 
S507SLG in S507PMC. Omenjena 
klica imata tudi vsak svojo spletno 
stran, na katerih smo pisno obrazlo-

žili namen in poslanstvo naših aktiv-
nosti, vsebujeta pa tudi povezave do 
IAPMC ter MO Slovenj Gradec. Sple-
tni strani sta http://www.qrz.com/db/
S507PMC in http://www.qrz.com/db/
S507SLG, kjer je zabeleženih skupaj 
okoli 21.000 ogledov, kar ocenjujemo 
kot odlično promocijsko akcijo.

Naši uspehi pa so prav gotovo 
plod uspešnega sodelovanja z Me-
stno občino SG ter podpore župana 
Andreja Časa, ki je hkrati tudi gene-
ralni sekretar organizacije IAPMC, 
in Dušana Stojanoviča, namestnika 
generalnega sekretarja. 

Posebej nas veseli dejstvo, da se je 
na razširjenem seznamu mest miru 
poleg dveh grških in malteškega 
Zurriequ znašla tudi Ljubljana. Tako 
imamo sedaj v Sloveniji dve mesti 
miru. Tudi zaradi tega v letošnjem 
letu zopet beležimo velik porast šte-
vila aktivnih tekmovalcev in bistve-
no povečano število prejetih dnev-
nikov. Za najvišja mesta Radioklub 
Slovenj Gradec podarja diplomo in 
praktično darilo, vsi ostali udeležen-
ci pa prejmejo diplomo z izpisanim 
doseženim rezultatom.

Za letošnji konec leta zopet predvi-
devamo promocijsko aktivnost pred 
tekmovanjem WW PMC 2016 v janu-
arju prihodnje leto. Za podrobnejše 
informacije obiščite www.s59dcd.si. 

Tomaž Kašnik 

Tekmovanje WW PMC 2015
Radioamaterji 

Upravni odbor Konjeniškega klu-
ba Slovenj Gradec, ki ga ure-

dništvo SGlasnika ni kontaktiralo 
v zvezi s problematiko ježe po kole-
sarski stezi, zavrača vse domnevne 
očitke, da naj bi člani le-tega jahali po 
kolesarski stezi − jahači so namreč 
tekmovalci, ki se ukvarjajo s preska-
kovanjem ovir. Ob tem pa tudi sami 
pozivamo vse jahače, veliko jih ni 
članov nobenega od konjeniških klu-
bov, da se držijo pravil lepega vedenja 
in se s konji ne sprehajajo po kolesar-
ski stezi, ob prečenju kolesarske steze 
pa za konjem poberejo fige. O tem, 
kakšna so pravila ježe ob kolesarski 
stezi, pa naj se jasno izreče uprava 

Mestne občine Slovenj Gradec. 
Tekmovalci KK Slovenj Gradec že 

vrsto let nimajo niti maneže primerne 
velikosti v lokalni skupnosti, tako jih 
večina trenira v Velenju, kjer klub en-
krat letno organizira tudi dvodnevno 
tekmovanje v preskakovanju ovir, kar 
je njegova dolžnost kot člana Konje-
niške zveze Slovenije. Tekmovanje je 
letos potekalo prvi konec tedna v ju-
niju. Želimo si, da bi ga prihodnje leto 
lahko organizirali v domačem mestu 
ali vsaj v Koroški regiji. Dogodek je 
atraktiven tudi za gledalce. 

Upravni odbor KK SG
s predsednico Nušo Kamnik

S konji po kolesarki? 
Seveda ne.

Odziv na članek v glasilu SGlasnik 
(št. 6, leto 4) Za strpnost med uporabniki steze za 
mešan promet kolesarjev in pešcev, Konji ne marajo 
asfalta, zakaj ga nekateri konjeniki? 

Nova ovira KK Slovenj Gradec in predsednica Nuša Kamnik 
(foto Nuša Osredkar) 

Spominska plošča na pročelju hiše pri Razborniku v Golavabuki 28
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Predsednik RS Borut 
Pahor je na slovesno-

sti, ki je potekala 28. maja v Pred-
sedniški palači, Centru za zdravlje-
nje Fabryjeve bolezni SB SG vročil 
medaljo za zasluge za celovito re-
ševanje potreb bolnikov s to red-
ko boleznijo in uveljavitev modela 
uspešnega in visoko strokovnega 
zdravstvenega središča. 

Kot so v Uradu predsednika RS po-
udarili v obrazložitvi, so se za odli-
kovanje odločili zato, ker je postal 
center z leti ena najbolj priznanih 
specializiranih ustanov za Fabryjevo 
bolezen v svetovnem merilu. 

Center pa ni le prostor za zdra-
vljenje bolnikov. Je presečišče zna-
nja in izobraževanja, raziskovanja 
in vrhunskega dela, pozornosti do 
bolnikov ter skrbi za njihovo počutje. 
Center bolnike in njihove svojce izo-
bražuje o bolezni in jim genetsko sve-
tuje. Bolnike vključuje tudi v posebne 
mednarodne registre bolezni. Hkrati 
vodi specializirano raziskovalno de-
javnost in sistematično sledi razvoju 
znanosti, proučuje rezultate zdravlje-
nja ter sistematično izobražuje svoje 
zdravstveno osebje.

Organizirajo tudi mednarodno 
šolo, namenjeno izobraževanju zdrav-
nikov iz širše regije. Do sedaj se je na 
šoli izobrazilo že okoli sto zdravnikov 
iz tujine. Dejavno sodelujejo tudi v 
izobraževalnih programih in podi-
plomskih tečajih fakultet ter organizi-
rajo mednarodne simpozije z udelež-
bo priznanih strokovnjakov.

Center je predlagatelj smernic za 
obravnavo Fabryjeve bolezni na naci-
onalni ravni, obenem pa se dejavno 
vključuje tudi v reševanje problema-
tike drugih redkih bolezni v Sloveniji 
z izdelavo meril za referenčne centre 
in nacionalne strategije z zadevnega 
področja.

Center za zdravljenje Fabryjeve 
bolezni je v praksi dokazal, da je mo-
goče tudi v težjih, finančno zaostre-
nih razmerah ustrezno poskrbeti za 

skupino bolnikov z redko boleznijo. 
S svojim načinom dela in z izkušnja-
mi je nakazal uspešen model, ki je vi-
soko strokoven, vpet v mednarodne 
povezave, predvsem pa je njegovo 
delovanje usmerjeno v celovito reše-
vanje potreb bolnikov.

Odlikovanje je iz rok predsednika 
RS v imenu centra prevzel prim. dr. 
Bojan Vujkovac, ki smo ga ob tej pri-
ložnosti povabili k pogovoru.

Kaj je po vašem mnenju botrova-
lo priznanju, ki ste ga prejeli pred 
kratkim? 

Odlikovanje za zasluge za narod, ki 
nam ga je podelil predsednik RS Bo-
rut Pahor, izhaja iz dejstva, da je naš 
center še zmeraj edina tovrstna orga-
nizacija v državi, ki se ukvarja s ka-
terokoli od redkih bolezni. V zadnjih 
letih je prišlo zaradi razvoja humane 
genetike ter povečanih možnosti in 
dostopnosti genetskih testov do ob-
čutnega povečanja števila odkritih 
bolnikov z redkimi boleznimi. Stro-
ka opisuje že okrog 8.000 tovrstnih 
bolezenskih stanj, od katerih so ne-
katera tako redka, da je na celem sve-
tu opisanih le nekaj primerov.

V našem centru smo pri spopa-
danju s tovrstnimi boleznimi orali 
ledino. Na začetku naše poti se je 
smatralo, da so redke bolezni toliko 
redke, da se je z njimi sploh nesmi-
selno ukvarjati. Razmišljanje je šlo 
nekako takole: poskrbimo raje za ve-
čino prebivalstva, tovrstni bolniki so 
pač neke vrste kolateralna škoda …

Kolateralna škoda zdravstvenega 
sistema? 

Da, natanko tako. Ne mislite, da je 
bilo tako samo pri nas; tudi drugje po 
svetu je bilo zelo podobno. Naš center 
je bil tako tudi eden prvih evropskih 
centrov, ki so se ukvarjali s katero od 
redkih bolezni. Neke vrste težava je 
v tem, da tovrstnemu modelu oskrbe 
bolnikov z redkimi boleznimi niso 

sledili tudi ostali.
Upravičeno smatram, da je bila 

ustanovitev centra velik korak na-
prej v smeri obravnave vseh bolnikov 
z redkimi boleznimi, zato vidim to 
priznanje kot potrditev naših priza-
devanj, da se tudi tej skupini bolni-
kov zagotovi primerna oskrba. 

Kako to, da se jim slednjega ne da 
zagotoviti v primarnem in/ali se-
kundarnem zdravstvu? 

Pred leti so izvedli anketo med tovr-
stnimi bolniki – Slovenija vanjo sicer 
ni bila vključena, prav tako ne Fab-
ryjeva bolezen, pa vendarle –, katere 
izsledki so bili katastrofalni, tako z 
gledišča bolnikov samih kot s stali-

šča zdravstvenih sistemov. Na krat-
ko: ugotovili so, da bolniki z redkimi 
boleznimi čakajo na diagnozo tudi 
po desetletja. In še po tem, ko konč-
no dobijo diagnozo, so obravnavani 
popolnoma neustrezno.
Po mojem mnenju vrh ledene gore 
predstavlja to, da jih pogosto odkla-
njajo celo zdravstveni delavci, češ: 
»To ni moje področje.« Nasploh gre 
za pogost problem v sodobni medi-
cini, ki je zelo škodljiv pri obravnavi 
pacientov. Ko ti pridejo k nam, ho-
čejo vedeti, kaj jim je, ne kaj jim ni. 
Seveda je to tudi posledica neke vrste 
obrambne drže moderne medicine, 
ki se boji tožb ipd., a glavni problem 
je gotovo v ozki specializaciji, v okle-
panju 'vrtičkov', ki so nastali v stroki. 

Kako ste tovrstne anomalije v siste-
mu presegli v vašem centru? 

Mi smo se tega lotili bolj celostno, 
saj smo ugotovili, da pri tovrstnih 
bolnikih še zdaleč ne gre zgolj za 
zdravstveni problem, ki se ga da re-
šiti z ustreznim zdravilom, temveč 

je zadeva bistveno kompleksnejša. V 
vsakdanjem življenju se namreč sre-
čujejo z raznoraznimi težavami: v 
šoli, na delovnem mestu itd.

Naše izhodišče je bilo, da mora za 
takšne bolnike obstajati specializi-
ran center, ki bo več kot le združenje 
zdravnikov specialistov na zadevnem 
področju. Uvedli smo sistem, v kate-
rem zdravniki in pacienti sodelujejo, 
med njimi pa obstaja koordinator, ki 
skrbi za nemoteno komunikacijo. V 
našem primeru je to specializirana 
medicinska sestra, ki koordinira naše 
aktivnosti. Ta model se je izkazal kot 
izjemno dober, tako pri nas kot pri 
drugih centrih, ki so ga prevzeli.

Sam sem tudi član nekaj delovnih 
skupin na resornem ministrstvu, ki 
se ukvarjajo z redkimi boleznimi, in 
vsaj na neformalni ravni je naš model 
postal zaželena oblika organizacije 
podobnih centrov po državi, če se 
bodo ti formirali.

Torej je k visokemu priznanju, ki 
ga je center prejel, pripomoglo tudi 
pionirsko delo, ki ste ga tozadevno 
opravili …

Ne samo to. Osebno smatram, da 
nosi priznanje tudi visoko simbol-
no vrednost. S tem naša družba pri-
znava, da redke bolezni so problem 
in da je to, da skušaš zaščititi neko 
zelo ogroženo, ranljivo skupino, vre-
dnota. Šele ko družba to prepozna in 
pripozna, se odprejo prave poti, da 
lahko še bolje poskrbiš za tovrstne 
bolnike.

Pravzaprav vlada na področju red-
kih bolezni svojevrsten absurd. Res-
da je vsaka zase zelo redka – po tem 
so dobile tudi svoje poimenovanje –, 
a ko seštejemo vse tovrstne bolnike, 
pridemo do ogromne številke. Oce-
njuje se, da ima kar 8 % populacije 
eno od redkih bolezni. Si predstavlja-
te, da to pravzaprav pomeni celotno 
prebivalstvo Maribora, Celja in Ko-
pra skupaj? Skozi to prizmo postane 
to zelo velik zdravstveni problem … 
če malo karikiram: trenutno je situa-
cija takšna, kot da celotna populacija 
teh treh mest ne bi imela ustreznega 
zdravstvenega varstva. 

Pričakujete kakšne otipljivejše pre-
mike (npr. v smislu dodatnih finanč-
nih sredstev), do katerih bi utegnilo 
priti po prejetju tega odlikovanja? 
Ste imeli s tem v preteklosti težave? 

Z največjimi problemi smo se sre-
čevali na samem začetku, ko je bilo 
potrebno odločevalce prepričati o 
smiselnosti obstoja centra in celo sa-
mega zdravljenja tovrstnih bolnikov. 
Zdravila so bila namreč izjemno dra-
ga in ko smo se pred leti začeli poga-
jati o njihovi nabavi, nam je bilo tudi 
znotraj strokovnih krogov pogosto 
zastavljeno vprašanje, ali je smiselno 

odšteti tolikšne vsote denarja za tako 
majhno skupino ljudi.

Vendarle je obveljalo mnenje, ki 
smo ga zagovarjali od samega začet-
ka, namreč, da ti bolniki niso sami 
krivi za to, da imajo redko bolezen. 

Vendarle smo v solidarnostnem 
zdravstvenem sistemu … 

Hvala bogu še vedno! V vmesnem 
času so cene zdravil nekoliko padle, 
tako da smo v tem smislu nekoliko 
lažje zadihali. V prvi fazi pa je bilo 
potrebno ogromno prepričevanja, da 
so odgovorni sprejeli naše argumen-
te. Svoje so dodali tudi mediji, ki so s 
poročanjem o tej problematiki nanje 
vršili pritisk.

Sistem (ministrstvo, zavarovalni-
ce itd.) nas je začel z leti obravnavati 
nekoliko drugače. Morda predstavlja 
prav to pomemben del naše zgodbe o 
uspehu. Z ZZZS smo namreč razvili 
izjemno dober partnerski odnos in 
si pri njem izborili poseben status, 
na podlagi katerega smo financirani 
zadnji dve leti.

Prej ste dejali, da veliko predavate 
na tujem in prenašate dobre prakse, 
ki ste jih izoblikovali v vašem cen-
tru. Ali se tudi povezujete s podobni-
mi institucijami v tujini?

Doslej so bile naše povezave s tujino 
večinoma neformalne narave, kar 
nameravamo v kratkem spremeniti. 
Intenzivno smo pričeli z mreženjem, 
ki je na področju redkih bolezni zelo 
pomembno. Najprej smo se povezali 
s kolegi iz republik bivše države; na 
Hrvaškem smo za njih organizirali 
šole, prav tako v Srbiji, Makedoniji, 
BiH. Sedaj odhajamo v Bolgarijo, Ro-
munijo ter na Madžarsko in Češko.

Počasi širimo mrežo in vzdržu-
jemo že obstoječe povezave. V tem 
vidimo tudi prihodnost evropske-
ga zdravstva na področju redkih 
bolezni, v t. i. referenčnih mrežah. 
Že nekaj let smo povezani v nefor-
malno združenje, ki je nastalo na 
pobudo kolegov z Nizozemske in 
iz Anglije. Pred štirimi leti smo se 
na njihovo povabilo prvič srečali v 
Londonu in od takrat traja tudi naše 
sodelovanje.

Med sabo se zelo dobro pozna-
mo in smo pred kratkim izdali celo 
evropske smernice na zadevnem po-
dročju. Po mojem vedenju – in tu-
kaj resnično ne želim koga užaliti s 
svojim morebitnim nepoznavanjem 
dejstev – se slovenjgraška bolnišnica 
prvič pojavlja med avtorji evropskih 
smernic za neko bolezen. Menim, da 
je to velik strokovni dosežek tudi v 
širšem slovenskem prostoru.

Do tega nas je pripeljala naša od-
prtost v svet in pripravljenost za po-
vezovanje, sodelovanje s strokovnimi 
krogi v tujini. Te izmenjave so zelo 
žive in potekajo skoraj na dnevni 
ravni. Dokončno jih nameravamo 
formalizirati jeseni, ko bo potekalo 
naše naslednje londonsko srečanje. 
Računam na to, da bomo na njem 
sprejeli pravilnik o ustanovitvi zve-
ze in vključitvi v evropsko referenč-
no mrežo, s čimer se za nas odpirajo 
novi izzivi.

Aljaž Kitak 

Predsedniško priznanje Centru 
za zdravljenje Fabryjeve bolezni

Splošna bolnišnica Slovenj Gradec

Prim. dr. Bojan Vujkovac 

Cena za uporabnika je 4,80 eur 
za eno uro efektivnega nepo-

srednega izvajanja storitve.

Dne 30. 3. 2012 je bila podpisana 
pogodba med Koroškim domom 
starostnikov in Mestno občino Slo-
venj Gradec, na osnovi katere je Ko-
roški dom starostnikov od 1. 4. 2012 

prevzel izvajanje storitve pomoč na 
domu. V skladu s predpisi je Koroški 
dom starostnikov skupaj s strokovni-
mi službami Mestne občine Slovenj 
Gradec pripravil predlog ekonomske 
cene in cene, ki jo plačujejo uporab-
niki za koriščenje storitev pomoči na 
domu. Cena je izračunana na podlagi 
Pravilnika o metodologiji za obliko-

vanje cen socialnovarstvenih storitev 
in Pravilnika o standardih in norma-
tivih socialnovarstvenih storitev. 

Ekonomska cena za eno uro efektiv-
nega neposrednega izvajanja storitve 
znaša 14,26 eur. Mestna občina Slovenj 
Gradec torej iz proračuna za izvajanje 
storitev namenja 9,46 eur ekonomske 
cene, uporabnik pa 4,80 eur. 

Storitev pomoč na domu je namenjena 
upravičencem, ki imajo zagotovljene 
bivalne in druge pogoje za življenje v 
svojem bivalnem okolju in se zaradi 
starosti ali hude invalidnosti ne morejo 
oskrbovati in negovati sami.

Gre za praktično pomoč in pod-
poro, s katero se upravičencem vsaj 
za določen čas nadomesti potreba 
po institucionalnem varstvu. Upo-
rabniki imajo možnost koristiti 20 
ur storitev na teden, in sicer iz treh 
sklopov pomoči: pomoči pri temelj-
nih dnevnih opravilih, pomoči pri 
gospodinjskih opravilih in pomoč 
pri ohranjanju socialnih stikov.

V Koroškem domu starostnikov, 
PE Slovenj Gradec, beležimo vedno 
več zanimanja in potreb po izvaja-

nju storitev. Povprečno ponujamo 
okoli 300 ur storitev na mesec. Zani-
manje se je dvignilo po tem, ko smo 
ponudili storitve tudi v popoldan-
skem času, ob sobotah, nedeljah in 
praznikih. Vedno več pa upravičenci 
pomoči na domu koristijo storitve, ki 
jih ponuja Koroški dom starostnikov, 
PE Slovenj Gradec, to so začasne na-
mestitve, kosila, kopanje.

Storitev, ki jo izvajamo, je odlično 
povezala dom z okoljem. Z odpira-
njem doma v skupnost prepoznava-
mo potrebe okolja in razvijamo nove 
storitve. Tako smo v mestni občini 
pripravljeni na izvajanje Zakona o 
dolgotrajni oskrbi. 

Marjana Kamnik, 
vodja poslovne enote SG 

Izvajanje dejavnosti javne 
službe − pomoč družini na domu

Koroški dom starostnikov 
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Še se najdejo ljudje, ki s 
prostovoljnim delom 

prispevajo k temu, da je življenje v 
skupnosti lepše.

Zaradi želje po približanju urada lju-
dem so se v Svetu Četrtne skupnosti 
Polje Mestne občine Slovenj Gradec 
odločili prenesti sedež svojega delova-
nja iz pisarne, ki jo uporablja več četr-
tnih skupnosti, v samostojno pisarno. 
Novi prostor je v stari hiši sredi doma-
če četrtne skupnosti, na Celjski cesti, 
kjer je bil nekoč slovenjgraški Mladin-
ski kulturni center, v spodnjih prosto-
rih pa že deluje mlado mladinsko kul-
turno društvo MAD. 

Ko so člani Sveta Četrtne skupnosti 
Polje na pročelje hiše namestili tablo z 
imenom, oglasno desko in poštni pre-
dal za pripombe in pobude občanov, je 
predsednika četrtne skupnosti Borisa 
Raja zbodla v oči neurejena zunanja 
podoba hiše. Zato so konec maja na nje-
govo pobudo začeli z večdnevno pro-
stovoljno dobrodelno akcijo, s katero 
so pod strokovnim vodstvom prenovili 
leseno dekoracijo, okna in vhodna vra-
ta ter na novo ometali hišo. »S tem, ko 
smo se odločili, da s prostovoljnim de-
lom in z donatorskimi prispevki preno-
vimo zgradbo starega MKC in jo tako 
spravimo v funkcijo, da bo služila četr-
tni skupnosti tako na ravni sveta četr-
tne skupnosti kot tudi stičišča občank 
in občanov in bo delovala v njihovo 
korist, je to velika sprememba v razmi-
šljanjih in odnosu skupnosti do občank 
in občanov,« je razložil Boris Raj. 

Sredstva za prenovo je doniralo kar 
nekaj podjetij, med njimi sta gradbeni-

štvo Kuster in slikopleskarstvo Dražič. 
Zdaj je hiša na Celjski cesti z novim 

zunanjim ometom lepa, urejena in pri-
jetna za pogled. V njej si Četrtna sku-
pnost Polje ureja stalno pisarno, ki jo 
bodo priložnostno delili tudi z drugi-
mi, 24 urno dežurstvo pa pri glavnem 
vhodu v hišo že opravlja poštni nabi-
ralnik ČS Polje, kamor lahko kdorkoli 
vrže pismo s predlogom, z vprašanjem, 
s pobudo, problemom ali kakršnoko-
li drugo zapisano idejo. Julija bodo v 
novi pisarni uvedli živo dvourno de-
žurstvo s poskusno dobo treh mesecev. 
Boris Raj dodaja: »Naša vizija je tudi, 
da bo v tej pisarni dobilo svoj sedež 
naše bodoče kulturno društvo, ki ga 
namerava ustanoviti ČS Polje in s kate-

rim nameravamo spodbuditi tudi kul-
turniško področje delovanja, kulturni-
ške interese ali potrebe naših krajank 
in krajanov. Tako bomo še bolj okrepili 
vezi med institucijo četrtne skupnosti 
ter občankami in občani. 

Rad bi poudaril tudi, da je mladin-
ski klub, ki zdaj deluje v tej stavbi, že 
presegel moja pričakovanja. Prese-
netljivo dobro so obnovili prostore, v 
katerih delujejo. Brez pomisleka so se 
povezali tudi z nami in se vključili v 
našo akcijo obnove fasade. In že smo 
kot neka hišna združba,« zaključuje 
Raj, ki je mnenja, da bodo s sosedom, 
mladinskim društvom, lepo sodelovali 
še naprej.

Ajda Prislan

Prostovoljci obnovili 
pročelje hiše na Celjski

Dobrodelna akcija v ČS Polje 

Z obnovo bomo postopno nada-
ljevali. 

V lanskem letu je počitniški dom v Fi-
esi, katerega ima od občin lastnic (Me-
stna občina Slovenj Gradec in Občina 
Mislinja) v upravljanju Center za so-
cialno delo Slovenj Gradec, zabeležil 
izgubo. Temu so v prvi vrsti botrovali 
visoki stroški dela, slaba sezona zaradi 
deževnega vremena, nekaj pa tudi po-
goji bivanja v domu, ki je bil nazadnje 
obnovljen pred 26 leti. Zato smo v le-
tošnjem letu dom v osnovnih bivalnih 
potrebah prenovili. Mestna občina 
Slovenj Gradec in Občina Mislinja sta 
nam zagotovili denar, da smo lahko 
stare železne pograde zamenjali s pri-
jaznejšimi in močnejšimi lesenimi po-
gradi. Iz amortizacijskih sredstev smo 
na CSD namenili denar za nove vzme-
tnice, beljenje doma in nabavo dveh 
klima naprav, ki smo jih namestili v 
centralna prostora (jedilnico in učil-
nico). Zamenjati je bilo potrebno 98 
nedelujočih žarnic ter namestiti deset 
manjkajočih pokrovov za luči, zame-

njali smo nekaj ključavnic, v jedilnici 
in učilnici je bilo potrebno popraviti 
praktično vse rolete. Nova pridobitev 
v domu sta tudi hladilnik in trosed, ki 
sta nameščena v eni izmed sob. Naba-
vili smo računalniški program za re-
cepcijo in gostinski del. Za te potrebe 
smo namenili tudi dva računalnika, v 
kratkem v domu pričakujemo še med-
mrežje (svetovni splet). Tako je dom v 
notranjosti postal prijaznejši in upa-
mo, da bodo otroci in gostje v našem 
domu preživljali prijetne počitniške in 
dopustniške dni.

Uredili smo tudi precejšni del 
okolice. Obrezali smo oljke, ki so v 
notranjosti zaradi pregostih vej že 
začele propadati. Zelenega reza je 
bilo za tri 10 m³ kontejnerje. Popra-
vili smo poškodovan in obrabljen 
tobogan, zamenjali dotrajan in gnil 
les na tribunah in stojnici ter del po-
lomljene ograje. Nova pridobitev v 
domu so tudi kosilnica, ki je nado-
mestila staro neizpravno, velik žar 
ter umivalniki iz nerjavečega jekla, 
ki bodo v zunanji umivalnici nado-

mestili dosedanje dotrajane plastič-
ne umivalnike.

Vse to nam ne bi uspelo brez pomo-
či. Pri izvedbi del so nam do sedaj po-
magala podjetja: trgovina IBUS, Javno 
podjetje Komunala Slovenj Gradec, 
Zavarovalnica Maribor, Gozdno go-
spodarstvo, d. d., Slovenj Gradec, Mi-
zarstvo Pajenk, Avto Vornšek, Urica 
urarstvo, ključi Dušan Nabernik, s. p., 
Nova O, d. o. o., Koroška kmetijsko-
-gozdarska zadruga, z. b. o., Komot, 
d. o. o., Inštitut Inovatin, trgovina El-
max, Pronorm, d. o. o., Lojtrca – Peter 
Skrivarnik, s. p., URSZR, izpostava 
Slovenj Gradec, Mešič transport, d. o. 
o., NIEROS Metal Tovarna opreme, d. 
o. o., Avto šola Slovenj Gradec , d. o. o., 
in posamezniki, ki so s prostovoljnim 
delom pomagali, da smo lahko vse to 
naredili v tako kratkem času. Vsem 
se za nesebično pomoč v imenu vseh 
otrok, ostalih gostov, CSD Slovenj 
Gradec in v svojem imenu najlepše 
zahvaljujem, ker ste omogočili, da bo 
naš dom toplejši in prijaznejši. Za do-
bro počutje v domu pa bo poskrbela 
nova upravnica doma Romana Dra-
ksler z ekipo.

Z obnovo bomo postopno, v okvi-
ru finančnih zmožnosti nadaljevali. 
Prioriteta bo nabava sušilnega stroja, 
menjava opreme v tuših, kuhinjskih 
pip, postopna zamenjava pohištva 
(omar) po sobah ter celostna obnova 
lesene ograje, ki je popolnoma do-
trajana. Verjamemo, da bomo s sku-
pnimi močmi dom postopno uredili 
tako, da bo služil svojemu osnovnemu 
namenu, to je zdravstveni koloniji, šo-
lam v naravi, društvom iz MO SG in 
Občine Mislinja, v prostih terminih 
pa bo namenjen vsem, ki bi prosti čas 
radi preživeli na našem delu morja in 
v našem domu.

Letošnjo sezono nudimo gostom, 
da lahko proste termine v našem 
domu koristijo tudi po posebnih ak-
cijskih cenah. Cenik je objavljen na 
naši spletni strani www.csd-slovenj-
gradec.si.

Jurij Šumečnik, 
direktor CSD SG

»Oba z drevesom sva se posta-
rala in lesena klop mi bo v 

počitek.«

Šolski center je svetovni dan zemlje 
združil s praznovanjem svetovnega 
dneva knjige. V sklopu prireditve Vze-
mi in daruj knjigo v parku pred Sre-
dnjo zdravstveno šolo in Gimnazijo 
se je knjižničarka Zuhra Horvat odlo-
čila popestriti okolico te izobraževalne 
ustanove ter v sodelovanju z Društvom 
Učni sadovnjak ob Šolskem centru Slo-
venj Gradec posaditi sadna drevesa. 
Tako so v njihovem parku motivirali 
dijake za fizično delo in učenje ob za-
saditvi. Ne gre zanemariti dejstva, da je 
kar nekaj zaposlenih na Šolskem cen-
tru članov Ekološkega društva Slovenj 
Gradec, kar pomeni, da redno sodelu-
jejo tudi z Društvom Učni sadovnjak.

Tej ideji je takoj prisluhnilo Giba-
nje TRS, Gibanje za trajnostni razvoj 
Slovenije ter financiralo tudi sadike, 
ki so jih zasadili. Njihova želja je, da 
bi tudi pri nas vzdrževali čisto okolje, 
sprejemljivo za vse. V tem kontekstu 
je Ivo Karner, član Gibanja TRS, lepo 
orisal pomen sajenja sadnega drevja. 
Nikakor si ne smemo dovoliti brezbri-
žnosti, saj takšna drevesa dajejo sade-
že in senco. Ne smemo pozabiti, da nas 
les dreves spremlja od rojstva (zibelka) 
do starosti, ko se opešani opiramo na 
prijateljico palico za pomoč pri hoji. 

»Slovenc, tvoja zemlja je zdrava in 
pridnim nje lega najprava. Pólje, vino-
grad, gora, morjé, ruda, kupčija tebe 
redé!« S temi besedami V. Vodnika se 
je začela delavnica, ki sem jo pričel kot 
član Društva Učni sadovnjak. Čeprav 
so nekateri dijaki prvič imeli malo 
drugačno razgibavanje, »telovadbo«, 
je bil končni rezultat tega medgene-
racijskega sodelovanja res pozitiven. 
Nekateri dijaki se nikakor ne morejo 
odločiti, kam po srednji šoli, kar je zelo 
zahtevna odločitev, in opažamo, da se 
gospodarstvo in šolstvo tej zahtevni 
nalogi ne posvečata dovolj. Zato smo si 
ob sajenju sadnega drevja vzeli čas tudi 
za razgovor o tem. Naše društvo ni 
ustanovljeno z namenom, da pač smo, 
ampak da pomagamo mladim, tudi pri 
odločitvah. Vidimo, da poslušajo naše 

namige in se včasih tudi vpišejo na 
kmetijsko izobraževanje, saj strokov-
njakov tega profila verjetno ni preveč.

Glede na čas, ki je, kakršen pač je, 
ne moremo biti zadovoljni. Kaj sploh je 
zadovoljstvo − morda da imaš zdrav-
je in službo? O zdravju bi se dalo raz-
predati, sploh v trenutku, ko smo se 
ob dnevu zemlje v Društvu Učni sa-
dovnjak prostovoljno, s finančnimi 
sredstvi Gibanja TRS in z dobro voljo 
napotili v CUDV Črna. Opažamo, da 
je kar mnogo ljudi ob delu za raču-
nalnikom vrtičkarsko-agrarno skoraj 
nepismenih, zato se težko odločajo 
za zemeljska, vrtna opravila. Kritični 
smo, kako slaba je samooskrba, vendar 
se sami težko podamo v to, da si ure-
dimo oz. pridelamo zdravo prehrano. 
Kakšna pa je zdrava prehrana, sploh 
zelenjava, ki bi morala biti vir v pre-
hranski verigi? Seveda je hudo narobe, 
da nas že skoraj povsod spremlja hrana 
iz gensko spremenjenih organizmov 
(GSO). Že kot vrtičkarji smo v zadregi, 
kako karkoli pridelati, da bomo imeli 
v osnovi naravna živila. Kot opažamo, 
si tudi naši strokovnjaki niso enotni v 
tolmačenju, kako kaj pridelati. Po eni 
strani nas dr. M. Bavec ozavešča o pri-
dobivanju zdrave prehranske verige, 
po drugi strani pa druga strokovnjaki-
nja govori, da so GSO potrebni zaradi 
večje pridelave hrane. Naj prodajamo 
Zeleno Slovenijo, ki je za zdravje verje-
tno sprejemljivejša.

Tako so bili gojenci zavoda CUDV 
zelo veseli ob dnevu zemlje, ker so 
imeli spremenjen vsakdanjik. To ak-
tivnost je potrebno samo doživeti, saj 
so bili gojenci zelo prijetno razpolože-
ni, enako ves kader, ki skrbi za bivanje 
v zavodu. Zelo so se potrudili s kultur-
nim programom, ki človeka ne pusti 
ravnodušnega, in z dobro voljo je pri-
stopila tudi županja »svetovne Črne«, 
ki je ekipo Gibanja TRS povabila k 
sodelovanju. Imajo že prav lep sadov-
njak, ki ga bomo v Društvu Učni sa-
dovnjak pomagali urejevati. Z našimi 
sadikami smo ga povečali in upamo, 
da bomo uspeli tudi s takšnimi dreve-
si, da si bodo sadeže lahko dobili tudi 
gojenci na invalidskih vozičkih.

Jože Santner 

Dom v notranjosti 
postal prijaznejši

Sadje sadili doma 
in v Črni na Koroškem

Obnova počitniškega doma v Fiesi 

Društvo Učni sadovnjak 

Prostovoljno gasilsko društvo 
Šmartno pri Slovenj Gradcu se 

zahvaljuje vsem, ki ste namenili svoj 
žeton v dobrodelni akciji Radi dela-
mo dobro v Mercator centru Slovenj 
Gradec. S tem ste nam omogočili 

nakup nove gasilske opreme za reše-
vanje ljudi in njihovega premoženja. 
Še naprej se bomo trudili, da bomo 
upravičili vaše zaupanje. Na pomoč! 

Gasilci PGD Šmartno 
pri Slovenj Gradcu 

Zahvala za žetone
PGD Šmartno pri Slovenj Gradcu
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»Po smrti so vsi vojaki enaki.«

V soboto, 16. 5. 2015, je bila velika 
državna proslava na Poljani na Koro-
škem, namenjena 70. obletnici zadnjih 
oboroženih bojev v drugi svetovni voj-
ni v Evropi. Ne smemo pozabiti, da je 
bila Slovenija v mesecu maju leta 1945 
področje premika številnih vojska pro-
ti zahodu in severu.

Tudi na območju naše občine so v 
tem času potekali hudi spopadi med 

našo vojsko in nemškimi enotami ter 
vsemi drugimi vojskami, ki so poma-
gale Hitlerjevemu rajhu.

Ti boji so bili vse od Hude luknje 
do Dravograda in na območju meje z 
Avstrijo, od Maribora do Borovelj in 
se razširili tudi v notranjost Avstri-
je do Celovca, to je na področju, kjer 
živimo Slovenci. Najhuje je bilo 13. 
in 14. maja 1945 na Poljani. V težkih 
bojih so sodelovali borci 14. divizije 
in drugih enot NOB, 51. brigada JA iz 

Vojvodine, enote nemške vojske pod 
vodstvom generala fon Lehra, vojske s 
Hrvaške, iz Črne gore, Srbije ter enote 
5. korpusa angleške vojske.

Na proslavi je slavnostni govorec 
Janez Stanovnik dejal: »Zmagali smo 
in s tem dokazali, da smo Slovenci 
enakovredni vsem evropskim voj-
skam in narodom.« 

Tudi mladim je naročil, da ne 
smejo pozabiti teh slavnih bojev slo-
venskega naroda za svobodo. Zgodo-
vina nam mora biti poleg vseh osta-
lih vrednot tudi osnova za nadaljnje 
življenje in boj naših prednikov nam 
mora biti vedno v ponos.

Slavnostni prireditvi je prisostvova-
lo okrog 6000 udeležencev iz vse Slove-
nije, predsednik države, predstavniki 
slovenske vlade, poslanci in predsedni-
ki številnih organizacij. Zastavonoš s 
prapori je bilo 222, poveljeval jim je višji 
vodnik Jože Temnikar. Venec k spome-
niku Svobodi in miru iz leta 1985 so po-
ložili: predsednik države Borut Pahor, 
župani koroških občin, delegacije iz 
domoljubnih organizacij: Združenje za 
vrednote NOB, Zveza veteranov vojne 
za Slovenijo, Sever, Združenje sloven-
skih častnikov, Zveza vojaških gorni-
kov Slovenije in Domoljubno društvo 
Rudolfa Maistra. Tudi predstavniki iz 
nekdanjih jugoslovanskih republik so v 
spomin svojih borcev v zadnjih bojih k 
spomeniku položili cvetje.

Govornik je med drugim poudaril, 
da so po smrti vsi vojaki enaki, naj bodo 
iz Nemčije, Srbije ali daljne Rusije. Po-
trebno je prizadevanje nas vseh za mir 
in sodelovanje z vsemi sosedi in narodi.

Maksimilijan Marošek, 
Slovenj Gradec 

Prejeli smo 

70 let od zaključka 
bojev na Poljani

Zbornik, 3. knjiga Še 
pomnite, tovariši, naj 

bo opomin in spomin ob 70-letnici 
osvoboditve Slovenije in 70-letnici 
prihoda ranjencev iz Paučkovih par-
tizanskih bolnišnic na Pohorju v Mi-
slinjsko dolino. 

V letošnjem maju smo obeleževali 70. 
obletnico kapitulacije nacizma, ki je 
ob fašizmu največje zlo, ustvarjeno v 
človeškem umu. Dobromisleči in svo-
bodomiselni ljudje vsega sveta so se 9. 
maja 1945 veselili dokončnega pora-

za vojaških in političnih krvoločnih 
zveri, ki jim do takrat ni bilo para na 
tem planetu. Tudi slovenski fantje in 
dekleta so družno z jugoslovanskimi 
borkami in borci osvobajali mesto 
za mestom, vas za vasjo. Po štirih le-
tih bojevanja proti tujemu sovragu 
je napočil čas zmage, svobode in čas 
ustvarjanja nove in boljše domovine. 
Spominjamo se dejanja, ki ga upravi-
čeno slavimo kot najpogumnejše de-
janje v zgodovini našega naroda.

Ko govorimo o naših sedanjih in 
prihodnjih izzivih, pa ne smemo po-

zabiti, da so v življenju vsakega človeka 
in naroda dogodki, ki so nepozabni in 
jih čas ne more izbrisati. Vse mlajše ge-
neracije, ki niso doživele strahot druge 
svetovne vojne, je potrebno opozar-
jati, da ohranijo zgodovinski spomin 
na te dogodke. Zato si želim, da bi bil 
zbornik, 3. knjiga Še pomnite, tovariši 
v opomin, da se ti dogodki nikoli več 
ne bi ponovili in da bodo generacije, 
ki prihajajo, sploh še lahko ohranjale 
zavest o tem, kako pomembna je svo-
boda. Da bodo ohranjale zavest o tem, 
da je to neprecenljiva vrednota, ki jo 
je treba spoštovati in braniti, tako kot 
je treba spoštovati in braniti življenje 
in človeško dostojanstvo. Na ta način 
bomo lahko ohranili spomine na te 
dogodke, ki v slovenski zgodovini ne 
smejo biti pozabljeni. Tako kot spomi-
ni tudi dobra misel, če je ne delimo z 
drugimi, počasi zbledi. Kadar pa jo de-
limo, živi večno, ker prehaja od človeka 
do človeka in ob tem raste.
Združenje borcev za vrednote NOB 
Slovenj Gradec je v zadnjih desetih 
letih izdalo tri zbornike Še pomnite, 
tovariši. Prvo knjigo smo izdali leta 
2005, drugo 2008 in letos, 2015, tretjo. 
V vseh treh publikacijah je svoja priče-
vanja povedalo ali napisalo 155 ljudi. 
Letošnji zbornik je zagledal luč sveta 
prav na dan 70. obletnice osvoboditve 
in prihoda ranjencev iz Paučkovih par-
tizanskih bolnišnic. V zborniku člani 
borčevske organizacije izpričujejo svo-
ja doživetja ali so zapisana pričevanja 
njihovih najdražjih iz narodnoosvobo-
dilne vojne v Mislinjski dolini in dru-
god. Čeprav je Šmartno sorazmerno 
majhen kraj, je z velikimi črkami zapi-
san v zgodovino našega narodnoosvo-
bodilnega boja in dogajanja v njegovi 
neposredni bližini so velikokrat ome-
njena tudi v izdani publikaciji. Ljudje 
v svojih pripovedovanjih največkrat 
opisujejo življenje in sodelovanje s par-
tizani med narodnoosvobodilno vojno 
v naši Mislinjski dolini. Šele takrat, ko 
prebereš vse tri knjige, vidiš, kako so 
bili naši ljudje povezani in kako srčno 
so si želeli svobodo. V tretji knjigi so 
naši trije še živeči ranjenci Rudi Brilej, 
Ivan Jovan in domačin Lenart Timošek 

lepo opisali, kako so pričakali svobodo 
v mesecu maju 1945 v Paučkovih par-
tizanskih bolnišnicah na Pohorju in 
seveda nepozaben miting v Šmartnem.

70 let prihoda ranjencev 
iz Paučkovih partizanskih 
bolnišnic na Pohorju v 
Mislinjsko dolino 

Z ranjenci v Mislinjski dolini je bil 
konec leta 1943 in v začetku 1944 kar 
velik problem, kako jih oskrbeti. Ne-
kaj časa so jih nameščali v tako ime-
novanem Čakijevem bunkerju blizu 
Krivčeve domačije na Brdah. Po pri-
hodu 14. divizije in v hudih spopadih 
s sovražnikom pa je bilo mrtvih in ra-
njenih partizanov vedno več. Pokaza-
la se je nuja po izgradnji partizanskih 
bolnišnic. Tako je dobil dr. Ivan Kopač 
nalogo, da odide z ekipo na Pohorje in 
zgradi potrebne bolnišnice. Današnje, 
še obstoječe Paučkove bolnišnice − Tr-
ška gora so postavili v zelo gostem mla-
dem smrekovem gozdu.

Partizanske bolnišnice na Pohorju, 
ki jih je vodil dr. Ivan Kopač - Pauček, 
so aktivno delovale vse do 24. maja 
1945. Čeprav je bila že svoboda, so z 
odhodom iz bolnišnic počakali, da so 
se razmere po Mislinjski dolini uredile. 
Pri prevozu ranjencev so omenjenega 
dne kmetje − domačini z lojtrskimi 
vozovi, ki so bili obdani s cvetjem, od-
peljali ranjence proti dolini. Iz pripove-
dovanja še živečih borcev − ranjencev, 
ki so ležali v Paučkovih bolnišnicah, je 
moč razbrati, da so jih 23. maja 1945 
pripeljali do domačije Popijal, kjer so 
prenočili. Drugi dan so jih najprej po 

Legnu pripeljali do sv. Jurija, kjer jih je 
pričakala godba na pihala iz Tovarne 
meril Slovenj Gradec. Domačini so jim 
pripravili veličasten sprejem in jih poz-
dravili tudi s salvami. Pot so potem na-
daljevali čez klanec sedanjih Krnic do 
Šmartna. Tu jih je pričakala množica 
ljudi, kljub slabemu vremenu. Še živeči 
ranjenci povedo, da je bil sprejem zelo 
prisrčen, na njih so metali cvetje in na 
cesti je bil slavolok z zastavami. Po to-
plem sprejemu so sledili govori, in sicer 
tajnika Krajevnega ljudskega odbora 
Ivana Krpača, upravnika slovenjgra-
ške bolnice dr. Lojzeta Simonitija ter 
predstavnice mladine Šmartna Pavle 
Mithans. Domačini so jim pripravili 
kulturni program s pesmijo in z reci-
tali, slišal pa se je tudi glas harmonike. 
Ranjence so domačini skupaj z ostali-
mi prisotnimi postregli s hrano in pija-
čo. Po močnem okrepčilu po šmarških 
hišah so borce − ranjence odpeljali v 
bolnico Topolšica in Dobrno. 

Pred 70 leti je imel na mitingu v 
Šmartnem ob prihodu ranjencev iz 
Paučkovih bolnišnic pozdravni go-
vor tudi Ivan Krpač. Letos, ob tej 
svečani obletnici pa smo slavno-
stni govor zaupali njegovi hčerki 
Štefki Kučan. Člani konjeniškega                                                                                                             
Cross Country Cluba z Legna in čla-
ni kulturno-zgodovinskega društva 
Triglav iz Kamnika so uprizorili ta-
kratni dogodek prihoda ranjencev 
v Šmartno. V kulturnem programu 
so sodelovali: oktet iz Doliča, učenci 
Osnovne šole Šmartno, učenci Glas-
bene šole Slovenj Gradec in modera-
torka Natalija Križaj. 

Jožef Vrabič, 
predsednik Združenja borcev 

za vrednote NOB Mislinjske doline

Še pomnite, tovariši

Uprizorili prihod ranjencev 
iz Paučkovih bolnišnic

Kvartanje 
(literarna zgodba, vse osebe v zgodbi so izmišljene) 
Rezek mraz je vel z gora in pod za-
strtim nebom je noč zagrinjala vso 
dolino. Na nobeni domačiji ni več 
svetila luč, saj je šlo že na polnoč in 
le potoček je še šumel v tišini.

V gostilni ob cesti so po veliki 
hrastovi mizi tleskale karte, da je 
ob zamahih rok plapolala svetilka. 
Razvneti in oznojeni obrazi so bu-
ljili v umazane podobe in zdelane 
roke so grabile po kupčkih denarja. 
Vsako noč so tako potiskali svoj za-
služek po hrastovi mizi. Kdor je bil 
obran, je moral oditi, moral je pu-
stiti drugega v Bavhove kremplje. 
Ta prevejanec je namreč znal zgu-
bljati, dokler je bilo treba, nato pa je 
pričel grabiti na svoj kup. To noč so 
ostali za mizo samo še trije kvarto-
pirci, ki so poskušali oskubsti Fran-
ca. Bavh je obljubil, da bo priigrani 
denar razdelil fifty-fifty.

Žile v tilniku so se mu napenjale 
in ves sključen je čemel v svoje kar-
te. Obraz se mu je stisnil v mastne 
gube in zaslinjena šoba mu je zlezla 
naprej, ko je znova napovedal igro in 
ves svoj denar porinil za stavo. Moral 
je tvegati, če je hotel dobiti. Zatopljen 
v igro se je z obema rokama oklenil 
kart in bliskovito ošinil druga dva, ko 
je videl, kako sta se spogledala. Karte 
so se razletele na vse strani, kot bi tre-
ščilo vanje, in v Francetovi roki se je 
zasvetil – nož. Zarjovel je tako silovi-
to, da bi malodane ugasnila luč. Bavh 
in njegov soigralec sta planila nadenj 
in mu iztrgala nož. Franc je skozi od-
pahnjena vrata izginil v noč.

Od tistega dne Franc ni zahajal 
več v gostilno. Žena ga je postavila 
pred odločitev – ona ali karte. Zbal se 
je zanjo, ker je bila pridna, čeprav h 
kmetiji ni prinesla ničesar. Rodila mu 
je tri krepke fante, ki so mu bili zdaj 
že v pomoč. Vzredil si je lepe vole, da 
daleč naokoli ni bilo takih. Enemu je 
dal ime Bavh in drugemu Goljuf. 

Tisto zimo je pritisnil mraz, 
snega ni bilo, zato je Franc sklenil, 
da bo zvozil gnoj na zgornjo njivo. 
Cesta je potekala mimo Bavhovega 
dvorišča. Franc je priganjal vola in 
vpil nanju: »Bavh – Goljuf!« To je 

večkrat ponovil. Gare so bile vedno 
kopasto polne gnoja in tisto zimo 
ga je Franc navozil na zgornjo nji-
vo domala trideset gar. Ko je vozil 
mimo soseda, je vedno vpil na po-
hlevni živalci: Bavh – Goljuf!

Soseda Bavha je Francetovo po-
četje močno ujezilo, zato ga je tožil 
za razžaljenje časti. Vedel je, da je 
sosed nagle jeze, zato je hotel, da ga 
utišajo in kaznujejo.

Konec aprila je dobil Franc ura-
dno vabilo, naj se oglasi na okraj-
nem sodišču. Ni vedel, kaj naj bi bil 
zagrešil, saj ni nikoli imel opravka z 
orožniki. Tudi lovil ni brez predpi-
sanega dovoljenja. Le kaj bi moglo 
biti? Na sodišču pa je kmalu spo-
znal, za kaj gre. Ko je srečal sose-
da Bavha, se mu je takoj posvetilo, 
kam pes taco moli.  

Sodnik mu prebere ovadbo, da 
je več dni zapored zmerjal soseda. 
Potuhnjen smehljaj mu je šinil čez 
obraz. Vstal je in dejal: 

»Kaj je narobe? Voloma je tako 
ime, vpil sem vendar na živali, zato 
nisem nikogar žalil ali zmerjal!«

Sodnik se je pri teh besedah pre-
ko naočnikov ozrl na Bavha in moč-
no vlekel dim iz pipe.

»Nič kaj narobe ni naredil vaš 
sosed.« Sodnik se je odkašljal, si po-
pravil očala in nadaljeval: »Toliko 
dela imamo tukaj na sodišču, vi pa 
prihajate s takimi ničvrednimi ob-
tožbami. Plačati boste morali sodne 
stroške, sosedu pa dva goldinarja.« 

Bavhu se je obraz zariplo spre-
menil in udaril bi bil Franca čez 
lice, da mu žandarja tega ne bi 
ubranila. Sodnik je nastopil ostro:

»Če ne nehate razgrajati, vam 
prisodim mesec dni zapora!« Bavh 
se je umiril ob sodnikovi grožnji, da 
bo moral iti v zapor.

Bavhu kar ni šlo iz glave, da je 
zgubil tožbo, ker ga je sosed ozmer-
jal. Za sodne stroške mu je šla krava 
iz hleva in povrhu je bil poteptan 
njegov ponos. To ga je tako žrlo, da 
je nekega jesenskega jutra sklenil 
temu napraviti konec. Obesil se je.

Ivan Rus 

Pismo bralca                                                   
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Vloga koordinatorja v lo-
kalni skupnosti ni tera-

pevtsko-svetovalno delo pač pa gre za 
konkretno obliko pomoči in podpore 
pri vsakodnevnih stvareh, ki jih ose-
be ne zmorejo samostojno urediti. 

S sprejetjem Zakona o duševnem 
zdravju so bili centrom za socialno 
delo dodeljeni nove naloge in nov pro-
fil strokovnega delavca – koordinator 
obravnave v skupnosti. Slednjega smo 
koordinatorji s skupnimi močmi in 
supervizijo na državni ravni, ki še ve-
dno poteka, oblikovali tekom našega 
dela. Na Centru za socialno delo Slo-
venj Gradec sem od meseca januarja 
2010 zaposlena ena koordinatorka in 
izvajam obravnavo v skupnosti za ob-
močje štirih centrov za socialno delo: 
Slovenj Gradec, Ravne na Koroškem, 
Dravograd in Radlje ob Dravi.

Zakon opredeljuje, da se v obrav-

navo lahko vključijo osebe, ki so na 
zdravljenju v psihiatrični bolnišni-
ci in ki po zaključenem zdravljenju 
potrebujejo pomoč pri ureditvi sa-
mostojnega življenja. Torej ljudem s 
težavami v duševnem zdravju omo-
goča lažji prehod od zdravljenja v 
psihiatrični bolnišnici v skupnost. 
Kljub zakonskim predpisom pa so 
do obravnave v skupnosti upraviče-
ne tudi osebe s težavami v duševnem 
zdravju, ki so že v skupnosti in jih h 
koordinatorju usmerijo drugi stro-
kovni delavci, nevladne organizacije, 
zdravstveni delavci, sorodniki ali pa 
pridejo uporabniki kar sami. Bistve-
no je, da si oseba želi sprememb v 
svojem življenju ter da je pri teh spre-
membah pripravljena sodelovati. 

Največ ljudi je bilo obravnavanih 
v letu 2013, to je 59, leto dni kasneje 
pa le eden manj. Zdravstvene težave 
ljudi, ki so (so bili) vključeni v obrav-

navo, so bile največkrat shizofrenija, 
bipolarna motnja, povečuje se števi-
lo depresij, vključenih pa je bilo tudi 
nekaj uporabnikov, ki so zaključili 
zdravljenje na oddelku za zdravljenje 
odvisnosti. Zlasti pri osebah z depre-
sijo se čas za pripravo načrta zelo po-
daljša, saj zaradi zdravstvenih težav 
pogosto ne zmorejo videti svetle pri-
hodnosti, so brezvoljni, nimajo ciljev, 
ne vedo, kaj bi. 

Delo koordinatorja obravnave v 
skupnosti se nekoliko razlikuje od 
dela klasičnega socialnega delavca. 
Gre predvsem za terensko delo, ki 
temelji na perspektivi moči osebe in 
zagotavljanju vpliva na lastno življe-
nje. Po pisni privolitvi začnemo sku-
paj pripravljati predlog načrta, kjer 
tekom tedenskih srečanj na domu 
uporabnika ali na centru za socialno 
delo skozi pogovor z uporabnikom 
iščemo rešitve tam, kjer ima moč za 
spremembo, mu pomagamo prido-
biti celosten pogled nad njegovim 
življenjem in na podlagi raziskova-
nja življenjskega sveta skupaj z njim 
oblikujemo cilje. Šele takrat, ko uz-
remo svoje življenje, si lahko začne-
mo želeti, da bi ga spremenili, in to 
je osnovna metoda našega dela. Ker 
pa ukvarjanje z duševnim zdravjem 
zahteva celovit, multidisciplinarni 
pristop, v skladu z načrtom in s cilji 
kot koordinatorica predlagam člane 
multidisciplinarnega tima, katere s 
sklepom imenuje center za socialno 
delo, ga skličem in tudi vodim. Mul-
tidisciplinarni tim sestavljajo psihi-
ater, strokovni delavec krajevno pri-
stojnega centra za socialno delo (sta 
že zakonsko določena) ter ostali, ki 
so potrebni, da se načrt lahko začne 
izvajati. 

Pri osebah, ki so se vključile v obrav-
navo v skupnosti, so bila v ospredju 
naslednja področja urejanja.

Urejanje socialne varnosti: V sklo-
pu tega cilja izstopa finančno podro-
čje. Situacija je iz leta v leto težja. Lju-
dje se soočajo s finančno stisko, saj 
so sredstva, ki jih dobijo, znatno pre-
nizka za pokrivanje stroškov, za pre-
živetje. Zlasti je težava pri samskih 
prejemnikih denarnih pomoči oz. 
prejemnikih nizkih pokojnin (kar je 
večina naših uporabnikov). Pogosto 
so finančne težave začetek, ki pelje 
v duševne stiske, bolezni, poskuse 
samomora. Veliko časa namenimo 
temu področju, delamo finančne na-
črte, dnevno porabo denarja.  

Eden izmen pogostejših ciljev je 
urejanje podpore pri opravljanju te-
meljnih in podpornih dnevnih opra-
vil. Potreba pri uporabnikih je struk-
turiranje dneva ter konkretna pomoč 
v gospodinjstvu. Uporabniki bi po-
trebovali nekoga, da bi jih naučil ku-
hati, skrbeti za gospodinjstvo, razpo-
lagati z denarjem, spremljati porabo 
in plačevanje položnic. Tukaj bi bila 
zelo potrebna pomoč prostovoljcev, 
se pa veliko povezujemo s strokovno 
delavko v svetovalni pisarni, ki opra-
vlja terensko delo.  Prednost je v te-
renskem delu, ki predstavlja eno naj-
pomembnejših in najučinkovitejših 
metod dela z ljudmi, ki imajo težave 
v duševnem zdravju. Pomembno je, 
da je ta pomoč zagotovljena na domu 
uporabnika, saj ravno odhod od 
doma (včasih celo iz hiše) predstavlja 
precejšnjo stisko ljudi. 

Eden izmed pogostih ciljev, ki 
pa ga ni tako enostavno realizirati, 
je tudi urejanje podpore pri zagota-
vljanju socialnih stikov in družab-

nosti. Uporabniki, ki zmorejo in so 
se pripravljeni vključevati, prihajajo 
v dnevne centre. Vendar še vedno 
predstavlja problem plačilo prevo-
znih stroškov. 

Urejanje zaposlitve in dela, tudi ta 
cilj je pri uporabnikih zelo pogost, pa 
urejanje stanovanjskih oz. bivalnih 
razmer. Kaže se potreba po cenej-
ši stanovanjih, ki pa jih ni na voljo. 
Pomanjkanje je neprofitnih stano-
vanj oz. bivanjskih enot. Saj osebe s 
težavami v duševnem zdravju naje-
modajalci večinoma zavračajo tako, 
da lahko najemajo sobice/postelje v 
samskih stanovanjih, pri čemer osta-
nejo brez subvencije najemnine, kar 
le še poglablja revščino in socialno 
izključenost.

Programi na področju duševnega 
zdravja v naši regiji so neprecenlji-
ve vrednosti za naše uporabnike in 
podpora strokovnemu delu v okvi-
ru naloge koordinacije obravnave v 
skupnosti. Želimo si, da  bi občine 
izkazale posluh za tovrstne potrebe 
občanov: v smislu omogočanja brez-
plačnih prevozov, večjo in boljšo do-
stopnostjo teh programov za vse, ki 
storitve potrebujejo. Pripravljenost 
za sofinanciranje socialno varstvenih 
programov v lokalni skupnosti je zelo 
skopa, problematika na področju du-
ševnega zdravja pa je v porastu. Žal 
je še vedno prisotna tudi stigma, ki 
posameznika dodatno hromi pri nje-
govi socialni integraciji.

Kadar je človek v stiski in ne vidi 
izhoda iz svojih težav, sta potrebni 
vztrajnost in potrpežljivost – dolgotraj-
ne vzpodbude za udeležitev v aktivno-
stih, pomembna je podpora, še posebej 
takrat, kadar oseba vse ostalo zavrača – 
da damo vedeti, da smo tu zanjo. Člo-
veka je potrebno videti in slišati ter mu 
dovoliti in omogočiti, da je slišan. In to 
lahko odpira številna vrata. 

Petra Skaza, dipl. soc. delavka,
koordinatorica obravnave v skupnosti 

za Koroško regijo 

Center za socialno delo Slovenj Gradec 

Koordinatorica obravnave v skupnosti

Svetovalna pisarna ENSVET Slo-
venj Gradec je spremenila svojo 

lokacijo in se sedaj nahaja v večsta-
novanjski stavbi na Celjski cesti 21 
(vhod s strani v kletno etažo) v Slo-
venj Gradcu. V času uradnih ur, vsa-
ko sredo od 15.00 do 16.30, smo do-
segljivi tudi na telefon 02 884 20 06. 

Verjetno poznate rek »Ni ga čez do-
ber nasvet«, če pa je ta neodvisen in 
brezplačen, pa še toliko bolje. Vabimo 
vas, da z vašimi vprašanji in predlo-
gi, ki jih pošljete na na e-naslov info@
rrt-koda.si, aktivno sodelujete pri 
ustvarjanju tem, ki jih bomo obravna-
vali v prihodnjih številkah. Zakaj bi se 
učili na lastnih napakah, sploh če so 
posledice lahko dolgoročne in drage, 
zato bomo v rubriki energetskega sve-
tovanja redno objavljali neodvisne na-
svete o učinkoviti rabi energije (URE) 
in obnovljivih virih energije (OVE). 

Prav je, da se najprej predstavi-
mo. ENSVET je svetovalna dejavnost 
s področja učinkovite rabe energije 
(URE) in obnovljivih virov energije 
(OVE) za občane, katere naročnik je 
Ministrstvo za infrastrukturo in pro-
stor. Izvajanje svetovalne dejavnosti 
financira Eko sklad j.s., svetovalno 
dejavnost URE in OVE občanov iz-
vaja Gradbeni inštitut ZRMK iz Lju-
bljane v sodelovanju z energetskimi 
svetovalci in lokalnimi skupnostmi 
v 48 svetovalnih pisarnah po Slove-
niji. Ensvet energetsko svetovanje je 
strokovno, brezplačno in neodvisno 
svetovanje za občane o rabi energije v 
gospodinjstvih in zgradbah. Poteka v 
obliki individualnih razgovorov, zato 
se je nanj potrebno naročiti. V sveto-
valni pisarni Ensvet Slovenj Gradec 

delujeva dva energetska svetovalca, 
ki sva tudi neodvisna strokovnjaka za 
izdelavo energetskih izkaznic s prido-
bljeno licenco in pooblastilom za iz-
dajo energetskih izkaznic.

O čem svetujemo

Teme našega svetovanja so obširne, 
lahko pa jih na kratko strnemo v sve-
tovanje glede:

• energetske sanacije stavb ali učinko-
vite energetske zasnove novogradnje;
• ustrezne zasnove zunanjega toplo-
tnega ovoja stavbe;
• ustrezne izbire stavbnega pohištva 
in zasteklitev;
• pomoči pri izbiri ustreznega ogre-
valnega sistema in za vas primernega 
energenta;
• izbire primernega sistema za pre-
zračevanje in hlajenje;
• uporabe obnovljivih virov energije 
pri ogrevanju stavbe in pripravi sani-
tarne vode;
• možnosti pridobitve nepovratnih 
sredstev in kreditov za URE in OVE;
• uporabe varčnih gospodinjskih 
aparatov, energetske izkaznice stavb 
ter vseh ostalih vprašanj, ki se nana-
šajo na rabo energije v stavbah, kjer 
živimo in delamo.

Kdaj obiskati svetovalno pisarno En-
svet? Ko ste v dilemi v zvezi z ukrepi 
na področju energije ali želite le do-
datno neodvisno mnenje v zvezi z 
gradnjo ali obnovo hiše, stanovanja 
ali nakupom naprav. Nikoli ni prepo-
zno. Ukrepi za energetsko učinkovi-
tost so navadno dolgoročni in finanč-
no zahtevni, njihovi prihranki pa so 
lahko dolgoročno veliki, zato je prav, 

da obiščete svetovalno pisarno, če:
• je vaša poraba za ogrevanje preve-
lika oz. večja od 150 kWh/m2 ogre-
vane površine (če je poraba kurilne-
ga olja večja od 15 l oz. plina od 15 
standardnih kubičnih metrov na m2 
stanovanjske površine);

• so vaši računi za električno energijo 
preveliki;
• je vaše stavbno pohištvo dotrajano;
• so strojne inštalacije izrabljene;
• je toplotna izolacija ovoja stavbe 
(strehe, fasade) neustrezna;
• se vam rosijo okenska stekla;
• imate težavo s plesnijo, vlažne zidove;
• načrtujete prenovo stavbe ali novo-
gradnjo;
• želite koristiti nepovratne finanč-
ne spodbude za energetsko sanacijo 
stavb;
• želite pridobiti kredit s subvencio-
nirano obrestno mero;

Pot do energetskega svetovalca je 
enostavna. Ko se odločite za obisk 
svetovalne pisarne Ensvet, se tele-
fonsko prijavite na svetovanje in ja-
vite želeno temo svetovanja. Prijave 
za svetovanje se sprejemajo od pone-
deljka do četrtka med 13.00 in 15.00 
na telefon 02 881 21 10 (vložišče MO 
SG). Da bo svetovanje lahko učinko-
vito, je priporočljivo, da pripravite 
nekatere osnovne podatke, ki so po-
membni za izbrano temo svetovanja: 
o stavbi/stanovanju (leto izgradnje, 
lokacija, lega); o gradbenih kon-
strukcijah s približnimi površinami; 
o vrsti ogrevalnih naprav in pripravi 
tople sanitarne vode; o porabi ener-
gentov; morebitne ponudbe izvajal-
cev za izvedbo del; skice, prospekte, 
slike. Svetovalec vas bo informiral 

tudi o možnostih za pridobitev dr-
žavnih nepovratnih finančnih spod-
bud in ugodnih kreditov za investi-
cijo, ki jo imate v načrtu.

V člankih, ki bodo sledili v časo-
pisu SGlasnik, bomo obravnavali ak-
tualne teme s področja URE in OVE, 
lahko pa temo tudi predlagate, zasta-
vite vprašanje ali pošljete pobudo. Na 
voljo smo vam na e-naslovu info@

rrt-koda.si ali po telefonu 041 58 40 
97, kjer lahko tudi naročite brezplač-
na predavanja za občane in šole. Naša 
spletna stran: www.ensvet.si. 

V naslednjem članku bomo govo-
rili o vedno zanimivi in pereči temi: 
delilnikih toplote v večstanovanjskih 
stavbah. 

Mag. Damjan Korošec, 
univ. dipl. ing. str.

Ensvet – energetsko svetovanje za občane 

Nasveti o učinkoviti rabi 
in obnovljivih virih energije

Aktivi Društva invalidov Slovenj 
Gradec prirejajo enkrat letno 

za svoje člane tudi srečanje težkih 
invalidov in starostnikov. Prvič je to 
srečanje letos organiziral AI Pame-
če - Troblje, udeležilo se ga je 58 tež-
kih invalidov in starostnikov. Vod-
stvo aktiva je za njih pripravilo zelo 
lep kulturni program, v katerem so 
nastopili učenci in učenke Osnovne 
šole Pameče pod vodstvom učitelji-
ce Nataše Naglič. Ob prihodu so vsi 
udeleženci srečanja prejeli posvetilo 
gospe Marije Pečolar, lepo misel, ki 

jim je privabila nasmešek na obraz.
Predsednik aktiva Marijan Sedar je 
dejal, da je to srečanje namenjeno 
težkim invalidom iz razloga, ker se 
zaradi svoje bolezni oziroma inva-
lidnosti med letom ne morejo ude-
leževati njihovih programov, zato je 
prav, da se za njih organizira takšno 
srečanje vsaj enkrat na leto. Za še 
boljše razpoloženje je poskrbel har-
monikar Edo Goličnik. Ob prije-
tnem klepetu jim je čas hitro minil 
in poslovili so se veselih obrazov in 
dobre volje. (ST) 

Aktiv invalidov Pameče - Troblje

Srečanje težkih invalidov 
in starostnikov

Petra Skaza



V Sloveniji bomo v okvi-
ru financiranega pro-

jekta do aprila 2016 izvedli tri sklope 
srečanj s starši otrok v starosti od 3 do 
8 let. Srečanja s starši bodo potekala 
enkrat tedensko po dve uri. Predvi-
denih je 14 zaporednih srečanj z eno 
skupino staršev. 

Na CSD Ravne na Koroškem smo v 
mesecu marcu pričeli z uvajanjem pi-
lotnega projekta Neverjetna leta (The 
incredible years), ki je namenjen tre-
ningom pozitivnega starševstva. Pro-
jekt je financiran s sredstvi norveških 
finančnih mehanizmov in je z enako 
vsebino dostopen skupinam staršev v 
devetih centrih po Sloveniji, ki sode-
lujemo v projektu (v Javnem zavodu 
Mala ulica v Ljubljani, Svetovalnem 
centru za otroke, mladostnike in 
starše Ljubljana, na centrih za soci-
alno delo Ajdovščina, Radovljica in 
Ravne na Koroškem, v Zdravstvenem 
domu Celje, Centru za usposabljanje, 
delo in varstvo Dobrna, Zavodu za 
gluhe in naglušne v Ljubljani in na 
Pediatrični kliniki).

Treningi starševstva v obliki pro-
grama Neverjetna leta so za različne 
starostne skupine otrok, starše in 
tudi šolske učitelje dostopni v šte-
vilnih državah sveta in dokazano 
zmanjšujejo vedenjske težave otrok, 
vzpodbujajo njihovo šolsko uspe-
šnost in dolgoročno vplivajo na du-
ševno zdravje otrok in mladih. V 
programu skozi raznolike pristope, 
kot so ogled videoposnetkov, sku-
pinska diskusija, igra vlog, samoo-
cenjevanje in vaja novih pristopov z 
otrokom v domačem okolju, starše 
učimo opazovanja njihovih ravnanj  
in vnašanja pozitivnih vzpodbud in 
pohval v interakcijo z otrokom.

V ospredju starševske izmenjave in 
učenja bodo naslednje teme: pomen 
skupnega časa in igre staršev z otro-
ki, opažanje in pohvala otrokovega 
pozitivnega vedenja, razumevanje in 

upoštevanje otrokovih razvojnih po-
treb, pomen vzpodbud in potrditev 
staršev za otrokovo ustrezno vedenje 
ter učenje odzivanja na nezaželjeno, 
nesodelujoče ravnanje otroka.

Tuje izkušnje in izvedene raziska-
ve kažejo, da so starši po zaključku 
programa bolj prepričani v svoje rav-
nanje, samozavestnejši kot starši, saj 
bolje razumejo svoje otroke in imajo 
znanja in izkušnje ter pripomočke, 
da sami rešujejo nastale probleme. 
Menimo, da gre za odličen projekt ter 
zelo uporaben, enostaven in staršem 
prijazen način učenja.

Nekaj temeljnih usmeritev progra-
ma za starše otrok v starosti od treh 
do osmih let:

• Vsak dan se igrajte z otrokom od 10 
do 15 minut. Pri tem naj igro vodi 
in usmerja otrok. Starši bodite hva-
ležna publika. Pri igri sledite intere-
som in vodstvu otroka. Ne igrajte se 
tekmovalnih iger.

• Posvečajte pozornost pozitivnemu 
obnašanju in ignorirajte negativno 
obnašanje pri otroku.

• Pogosteje izpostavite otrokova po-
zitivna čustva kot pa negativna.

• Pohvalite otroka, ko je v redu, ne 
čakajte na popolno vedenje. Ne skr-
bite, da ga boste s pohvalami razva-
dili. Pohvale naj bodo usmerjene v 
otrokovo vedenje. Pohvalite takoj. 

• Zmanjšajte število ukazov na le naj-
nujnejše. Ukazi naj bodo jasni, krat-
ki, pozitivni ter usmerjeni v akcijo. 

V prvi sklop treningov starševstva je 
na CSD Ravne na Koroškem vključe-
nih 8 staršev s cele Koroške. Sreča-
nja s prvo skupino bomo zaključili 
v pričetku meseca julija, v mesecu 

septembru pa bomo oblikovali novo 
skupino. Vabimo starše, da se pri-
javijo v program na naslov never-
jetnaleta.csdravne@gov.si ali nas za 
informacije pokličejo na telefonsko 
številko 02 821 63 50 oz. 02 821 63 56.

Brigita Pogorevčnik, udeleženka tre-
ninga, je o svojih izkušnjah v progra-
mu zapisala:

Vsak otrok je unikat. Vsak otrok 
mami predstavlja največje veselje in 
radost, je naš zaklad. Vsaka mama si 
za svojega sončka želi vse najboljše. To 
nas tudi druži vsako sredo v prostorih 
CSD Ravne na Koroškem na seminar-
ju Neverjetna leta. Zberemo se mame 
iz treh dolin, Mežiške, Mislinjske in 
Dravske, in tukaj je naš čas, kjer si po-
vemo za težave nas in naših sončkov. 
Med seboj si poskušamo svetovati. 
Rdečo nit tega seminarja pa prijetno 
peljeta naši predavateljici. Ogledamo 
si veliko videoposnetkov, kjer lahko 
na konkretnih primerih vidimo od-
zive otrok in ravnanje staršev v dolo-
čenih situacijah. Konkretno same zai-
gramo vlogo otroka in mame. Moram 
priznati, da ni lahko. Vendar nam 
uspe. Učimo se, da bi morale veliko-
krat odreagirati drugače, kot pa odre-
agiramo sedaj. Tukaj je veliko novega 
za nas. Vsak teden dobimo domačo 
nalogo in to, kar nam je predstavljeno, 
izvajamo doma. Verjemite, deluje! Po 
nekaj srečanjih so naši otroci drugač-
ni, sproščeni, mame pa mirnejše.

Druženje je prijetno in imamo se 
lepo. Z vsakega srečanje grem domov 
z novimi nasveti, kako pomagati svo-
jemu otroku, da mu bo lepo.

Sonja Tiršek, 
direktorica CSD Ravne na Koroškem
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V Slovenj Gradcu deluje psiho-
loška svetovalnica Posvet − Tu 

smo zate.

V pritličju Mladinskega kulturnega 
centra Slovenj Gradec, Ozare 18, od 
začetka maja deluje psihološka sve-
tovalnica Posvet – Tu smo zate. Na-
menjena je posameznikom, parom 
in družinam v duševni stiski. Deluje 
dvakrat na teden po tri ure, in sicer ob 
ponedeljkih in četrtkih od 16. do 19. 
ure. Svetovalne storitve bodo do aprila 
2016 brezplačne. 

Občani se lahko naročijo po telefo-
nu 031 778 772 vsak delovni dan od 8. 
do 15. ure ali po e-pošti svetovalnica@
nijz.si. Zainteresirani posamezniki za 
svetovanje ne bodo potrebovali napo-

tnice. Čakalne dobe na pogovor bodo 
predvidoma kratke, do največ treh te-
dnov. Pogovor s strokovnjakom traja 
od 45 do 60 minut. V svetovalnici v 
Slovenj Gradcu bodo svetovali uspo-
sobljeni strokovnjaki − psihologinje 
in psihoterapevtke. S strokovno, hitro 
in z lahko dostopno pomočjo se lahko 
posamezniki ob opori strokovnjaka 
učijo uspešnih strategij za razreševa-
nje težav, izboljšanje komunikacije, 
premagovanje stresa, izgub ter stisk ob 
pomembnih življenjskih odločitvah. 

Svetovalnico lahko obiščete vedno, 
ko ste v stiski zaradi študija, službe ali 
upokojitve, težav v partnerskem odno-
su, odnosov v družini, težav z vzgojo, 
občutka izgorelosti, osamljenosti, bre-
zvoljnosti, razmišljanja, da življenje 

nima več smisla, izgube bližnje osebe, 
pomembnih življenjskih odločitev.

Svetovalnica v Slovenj Gradcu bo 
delovala pod okriljem projekta MOČ 
(Pomoč ljudem, znanje strokovnja-
kom), ki ga vodi Nacionalni inštitut 
za javno zdravje. Projekt je financiran 
iz virov programa Norveški finančni 
mehanizem 2009−2014. Mreža psiho-
loških svetovalnic MOČ je usmerjena 
v izboljšanje storitev na področju du-
ševnega zdravja v Sloveniji. V okviru 
projekta bo tako delovalo devet psi-
holoških svetovalnic v različnih kra-
jih Slovenije (Ljubljana, Kranj, Celje, 
Laško, Postojna, Sevnica, Murska so-
bota, Nova Gorica in Slovenj Gradec). 
(Vir: projekt MOČ − Pomoč ljudem, 
znanje strokovnjakom) (TK) 

Nova psihološka svetovalnica

Namenjena ljudem v duševni stiski

Treningi starševstva za preprečevanje vedenjskih težav otrok

Neverjetna leta, duševno 
zdravje za vsakega otroka

Pismo bralca                                                   

Koroški aeroklub nekoč in danes 
Dogajanje v Koroškem aeroklubu 
v Slovenj Gradcu me je spodbudilo 
k pisanju tega članka. Sam sem bil 
aktivni član KAS 36 let kot jadralni 
pilot, zadnjih nekaj let mojega aktiv-
nega udejstvovanja pa še pilot ultra 
lahkega letala. To je bilo dovolj, da je 
postalo delo in življenje v klubu del 
mene in ga ne bom nikoli pozabil. 
Prav zato mi ni vseeno, kaj se je do-
gajalo s KAS po osamosvojitvi Slove-
nije, posebno še zadnja leta in letos. 
Za boljše razumevanje z omenjenim 
dogajanjem, naj na kratko nekoliko 
obudim zgodovino KAS-a. 

Začetki aerokluba segajo v leto 
1937, ko so na pobudo gospoda Iva-
na Miheva ustanovili podružnico 
aerokluba Maribor. 7. septembra 
leta 1938 je gospod Mihev poletel s 
Črnega vrha na Pohorju s pomočjo 
startne gume z jadralnim letalom  
Salamander in po 14 minutnem 
letu uspešno pristal na Štibuhu v 
Slovenj Gradcu, na njivi pri Tretji  
osnovni šoli; datum sem povzel po 
spominih prvega upravnika našega 
letališča gospoda Ivana Smolčnika. 
Ustanovna skupščina kluba je bila 
že leta 1939. 

2. svetovna vojna je začasno usta-
vila nadaljnji razvoj kluba, le-ta  pa se 
je nadaljeval leta 1955, ko je nekate-
rim  zanesenjakom in ljubiteljem  le-
talske dejavnosti uspelo, da so lahko 
naročili projekte za izgradnjo trav-
nate vzletno pristajalne steze dolži-
ne 800 m in širine 50 m in hangarja 
z upravnimi in pomožnimi prostori 
ter skladišče za gorivo. Zemljišče, 
na katerem je danes letališče z vsemi 
objekti, je bilo pred tem poraščeno 
z gozdom. Predvsem z udarniškim 
delom je prizadevnim članom klu-
ba do leta 1957 uspelo vse omenjeno 
zgraditi, tako da je leta 1958 že začela 
delovati letalska šola Koroškega aero-
kluba. V tem letu je samostojno pole-
telo 24 tečajnikov z vleko na vitlo, 16 
pa jih je uspešno končalo še šolanje v 
aerovleki. V naslednji letih so v klubu 
razširili svojo dejavnost še na šolanje 
motornih pilotov in padalcev, ka-
sneje pa še modelarsko dejavnost. V 
času nastajanja aerokluba in kasneje 
je imela lokalna skupnost, občina pa 
verjetno tudi regija, vseskozi posluh 
za razvoj te dejavnosti in jo je v okvi-
ru svojih možnosti tudi podpirala. 

Do približno 1970. leta, ko se je 
začel razvoj letalske turistične de-
javnosti kluba, se je klub preživljal 
predvsem s finančno podporo voj-
ske, ki je oskrbovala vse aeroklube 
po državi z gorivom, da so lahko 
vojaški piloti rezervisti vzdrževali 
nalet, ki je nujno potreben za varno 
letenje. Nekaj sredstev je klub redno 
dobival od podjetja Gozdno gospo-
darstvo z namenom za nadzor nad 
požari. Manjši finančni delež pa si 
je klub pridobival z različnimi do-
nacijami, vleko reklamnih mrež po 
državi, mitingi.

Ko sem prišel v klub, je bil 
upravnik kluba Franc Kuhelnik. 
Njegovi prizadevnosti in vizionar-
stvu ter entuziazmu predvsem ne-
katerih članov pilotov, izpostavil 
bi Terglav Franca in Černič Jožeta, 
je klub kljub kriznim časom ob-
stal. Poudarjam pa, da so za obstoj 
kluba bili zaslužni vsi aktivni člani, 
saj so po svojih močeh in znanjih 
brez plačila pomagali pri urejanju 
in vzdrževanju prostorov in letal-
ske steze. V najboljših letih letalske 
turistične dejavnosti je gostovalo 
pri nas preko 40 jadralnih pilotov 
iz dežel zahodne Evrope (Nemči-
je, Avstrije, Belgije, Francije), ki so 
prihajali s svojimi jadralnimi letali, 
spremljale pa so jih cele družine. Tu 
so ostajali tudi po 3 tedne in z vsem 
so bili več kot zadovoljni. Če se ne 
motim, smo bili med prvimi v Ju-
goslaviji, ki smo začeli s tovrstnim 

letalskim turizmom, kar je bil za 
tisti čas velik podvig. S tem smo si 
v klubu finančno opomogli, da smo 
lahko posodabljali našo letalsko 
floto, jadralna in motorna letala. 

Kmalu po osamosvojitvi, po 
spremembi režima, ko se je začela 
privatizacija podjetij, so se tudi za 
Koroški aeroklub pričeli neugo-
dni časi, kar je eskaliralo letos do 
začasnega zaprtja letališča. To se 
po moje ne bi smelo nikoli zgodi-
ti. Kot sem že omenil, so bili han-
gar in vsa infrastruktura zgrajeni z 
družbenimi sredstvi in z ogromno 
prostovoljnega dela vsega članstva. 
Ne poznam podrobnosti, kako so 
se pletle stvari po osamosvojitvi, 
zato ne morem posebej obtoževati 
ali opravičevati  nikogar, imam pa 
o tem svoje mnenje:

1. Že leta pred osamosvojitvijo 
bi morala občinska uprava in ae-
roklub urediti lastniško razmerje 
predvsem vzletno pristajalne steze 
in vsega, kar spada zraven; to je že 
vseskozi tudi glavni predmet spora. 
Ni mi znano, zakaj do tega ni prišlo 
že zdavnaj, ko je bil še čas; odlagala 
sta oba. Zato si lahko tudi odgovor-
nost za stanje pripišeta oba.

2. Po osamosvojitvi, ko se je za-
čel proces privatizacije, bi se morala 
Občina odločno zavzeti, da se leta-
liška infrastruktura s hangarjem, 
pisarnami, delavnico in rezervoarji 
za gorivo  pod nobenim pogojem ne 
odprodajajo oziroma privatizirajo, 
saj je šlo za širši družbeni interes 
predvsem ožje pa tudi širše lokal-
ne skupnosti ter družbeno lastni-
no, ki je bila pridobljena v dolgih 
40 letih z družbenimi sredstvi in 
z veliko  prostovoljnega dela vseh 
članov aerokluba. Tisti čas očitno 
nismo imeli ne v politiki in ne v 
gospodarstvu v naši občini vizio-
narja, ki bi prepoznal, da je lahko 
letališče z modrim in uspešnim 
upravljanjem predvsem v športne, 
turistične pa tudi poslovne dejav-
nosti tista »kura, ki nam lahko nese 
zlata jajca«. Kaj je botrovalo, da tudi 
predsedstvo aerokluba ni delovalo 
modro in odločno, kot bi moralo, 
ne vem. Želim si, da bi se ponovili 
tisti časi, ki bi omogočili mladim, 
da doživijo in okusijo užitke, ki jih 
nudi zame najlepši šport.

Prav bi bilo, če  bi bila oba hangar-
ja označena z napisoma: na starem 
hangarju Koroški  aeroklub  Slovenj  
Gradec, na novem pa Aerodrom 
Slovenj Gradec; tako bi morala biti 
razdeljena tudi lastnina. Dvomim, 
da se bo dalo v prihodnje vzpostaviti 
lastninsko stanje, kot je bilo nekoč, 
kar bi bilo edino prav in pošteno.

Kljub gospodarski krizi, se sta-
nje na nek način izboljšuje (vsaj za 
nekatere) tudi v letalstvu. Vedno 
pogosteje se namreč dogaja, da si 
pilot, dva ali več  kupijo rabljeno, a 
še vedno dobro jadralno letalo, po 
možnosti s pomožnim motorjem, 
kar jim zagotavlja avtonomnost le-
tenja. To odobravam; včasih smo 
o takšnih možnostih samo sanja-
li. Menim pa, da mora biti ena od 
osnovnih nalog aeroklubov ustva-
riti pogoje, da se bodo lahko šo-
lali tudi manj premožni. S tem bo 
omogočena množičnost članstva in 
uspešnost kluba, kot je bila nekoč. 

Ob koncu naj pohvalim sedanje 
vodstvo kluba, ki je uspelo kljub vsem 
težavam ohraniti klub na nogah in 
jim želim veliko uspeha v bodoče.

Napisano je izključno moje mne-
nje. Pisal sem dobronamerno in po 
spominu, zato so lahko tudi netoč-
nosti, za katere se opravičujem.

Milan Januška

P. s.: Objavljeno je besedilo, skrajša-
no za polovico. Pisma bralcev niso 
lektorirana. 

Urednica 

MKZ Ptuj

Prvi skupni 
piknik 
mlekarjev
V začetku junija so se na kmetiji 
Križan zbrali koroški kmetje, ki 
oddajajo mleko v MKZ Ptuj.
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100 veličastnih let: 
Ljubezen, lepo-

ta, delo; kultura in kruh!

Kadar koli smo Mamo vprašali, kaj je 
v življenju najpomembnejše, nam je 
vedno znova odgovarjala: »Ljubezen! 
Ljubezen!« Z leti pa človek spozna, da 
imamo ljudje zelo različne razsežnosti 
ljubezni. Ne zmore ljubiti vsak z ena-
ko močjo. Naša Mama je od mladih 
let znala in zmogla ljubiti do robov 
neskončnosti. Ne glede na usodo, ki ji 
je bila dana.

Prav zaradi moči ljubezni je pre-
magala in preživela tako zelo težka 
življenjska obdobja. Prav zaradi lju-
bezni še zdaj zmore bivati. Ljubezen 
je namreč velika energija znotraj nas 
in je naša temeljna vsebina. Seveda se 
živi tudi brez nje, a tako življenje je 
suho in dolgočasno. Vztraja le kot ne-
kakšno drevo, ki so mu odrezali kore-
nine in krošnjo. Naša Mama pa je vse 
življenje cvetela in cveti še zdaj, kljub 
temu da so ji žarke njenega velikega 
neba izrezali na minimum. Drugače 
ni mogoče razumeti njenega življenja. 
Zdaj so njen cvet posamezne misli in 
besede, ki bi si jih morali zapisova-
ti. Take misli so pisali največji poeti. 
Mama živi v svoji notranjosti. Včasih 
se seveda nam zunaj zdi, da se je mal-
ce izgubila v mislih. Včasih reče kaj 
nerazumnega. A to je samo zunanja 
lupina njenih kontaktov. Vse ve! Kaj 
se ji je zgodilo. Kako je živela. Kako 
živi. Kaj je prav in pravično. Kakšne 
možnosti ima. Kako lahko še preživi.

Zakaj drugi tako malo razmišlja-
mo o neizbežnih dragocenostih ali 
pa sebičnostih naših ravnanj? Življe-
nje je krogla vsebine in ne daljica od 
rojstva do smrti.

Naša Mama se je rodila v aprilu leta 

1915, v času prve svetovne vojne, ko je 
njen mladi oče že bil razglašen za po-
grešanega nekje na ruski fronti. Babica 
ga je kljub temu dolgo čakala. Ljube-
zen, rojstvo, vojna, smrt, zelo huda kri-
za, a deklica je zrasla v pravo lepotico. Z 
visoko, lepo oblikovano postavo, mo-
drimi očmi in s sončno svetlimi, drob-
no skodranimi lasmi. Ko je Mislinjsko 
dolino in Slovenj Gradec obiskal ta-
kratni visok politični funkcionar dr. 
Korošec, je poleg njega v najlepši kočiji 
sedela najlepša mladenka, Mimika, 
naša Mama. Kar nekaj tednov pred 
tem sta babica in Mimika vezli slav-
nostno obleko. Zeleno, težko svileno 
krilo z bogatimi venci planinskih rož 
in belo bluzo z lepo izvezenimi vzorci. 

Še vedno hranimo to obleko. Mislim, 
da bi jo morali dati v muzej kot primer 
razkošja tedanjega podeželskega pono-
sa. Poleg fizične lepote je bil naši Mami 
prirojen visok in močan, skoraj angel-
ski glas, s katerim je od dvanajstega pa 
naprej vsaj sedemdeset let napolnjevala 
polne dvorane cerkva vzhičenih lju-
di. Razveseljevala je tudi z ljudskega 
odra, kjer je veliko igrala. Tudi z Iva-
nom Marzelom, sosedovim Črnivskim 
Vančnom, njenim kasnejšim možem 
in našim očetom. Njena mladost je bila 
zaradi krize polna težkih skrbi, a tudi 
neizmerno bogatega življenja. V njeni 
fari v Šmartnem so namreč imeli Kr-
pača in z njim izjemno kulturo. Ta kul-
tura je Mamo pomembno vzdrževala 
vse življenje.

Leto 1938 in poroka. Kljub hude-
mu pomanjkanju je nevesta nosila do 
tal zlato, svileno obleko. Marovšekovi 
so bili kljub krizi močni »gruntarji«. 
Mami in našemu očetu pa so njegov 
oča Črnivnik lahko le s pologom ku-
pili obubožano posestvo v Šmiklavžu. 
Ostalo kupnino je moral poravnati 
mlad poročni par. Rodila se je prva 
hči, naša Trezika. Zgodila se je druga 
svetovna vojna.

Ob mraku so se v hiši oglašali »sloven-
ski fantje«, kasnejši partizani. »Sami 
taki »fejst« fantje!« mi je pripovedovala 
Mama. Oče je postal organiziran sode-
lavec Osvobodilne fronte. Eden izmed 
redkih, tudi komunist. Mama mi je 
malo − premalo pripovedovala. O tem 
zahtevnem in težkem času so se nava-
dili ljudje molčati. A povedala mi je, da 
je bil oče tudi na nekakšnem izpopol-
njevanju. Mislim, da mi je omenjala 
kraj »Hlavške njive«! Leta 1942 se je ro-
dila sestra Janica. Oče je bil večkrat ujet 
in zaprt. Zelo so ga mučili. Tudi Mama 
je bila zaprta. Prosila je, če sme, preden 
jo odpeljejo, podojiti otroka. Nemec ji 
je dovolil, a jo je na dvorišču ves čas 
dojenja stražil z naperjeno brzostrelko. 
V zaporu so jo tepli, a si je kljub vse-
mu stiskala mleko. Ljudje so se znašli, 
kot se znajde narava sama in tako roža 
zacveti v skalni razpoki. Mama je poši-
ljala obilno materinsko mleko očetu, ki 
so ga zelo hudo pretepali in mučili. In 
vzdržal je. Le Mami je rekel: »Mimika, 
ne smejo me več dobiti. Bojim se, da 
ne bom mogel več vzdržati mučenja. 
Bojim se, da nehote ne bi kaj izdal. In 
vedel je vse o odporu v Mislinjski do-
lini, na Graški gori, Pohorju in Uršlji 
gori, Peci in Koroškem. Vodil je vse 
dokumente o vzdrževanju družin, kjer 
so bili moški organizirani v partiza-
nih. Vodil je vse o partizanski bolnici 
v Burcu in vse o tiskarni, poimenova-
ni po Kajuhu, v naših gozdovih. Vodil 
je sezname hrane, orožja in gibanja 
ljudi. 11. januarja 1945 je pripeljal na 
dom mladega partizana Jurčka, ki je 
bil doma blizu Celja. Treba ga je bilo 
nahraniti, umiti, preobleči. Zgodila se 
je izdaja. V brezizhodni situaciji je oče 
vrgel v ogenj v štedilniku vse pomemb-
ne dokumente. Jurčka je zrinil v hladen 
dimnik krušne peči. Sam pa je zbežal 
skozi druga vrata v kuhinji. Nemci so 
ga na begu ranili. Preden bi ga dobili 
in mučili, si je sodil sam. Obležal in iz-
krvavel je pod našim klancem ob stari 
jablani, ki ni nikoli več rodila. Dolgo 
smo drevo čuvali in celo namerava-
li zgraditi skromno obeležje. Nismo 
ga zgradili in zdaj tudi jablane ni več. 
Morda se spominjam samo še jaz, ko 
se peljem po cesti mimo tega kraja. Na 
očetovem grobu v Šmiklavžu je vklesa-
na Župančičeva pesem: „Bodočnost je 
vera, kdor zanjo umira, se dvigne v ži-
vljenje, ko pade v smrt!“ Jaz sem se tako 
kot moja mama rodila po nasilni smrti 
očeta 11. 4. 1945. Mama je postala voj-
na vdova, kot babica. Slovenska usoda!

Potem se je za Mamo skrivno raz-
cvetela nova velika ljubezen, o kateri 
se ne govori. Celo razmišljati si ne 
upamo. Skoraj vso zgodovino imamo 
v Sloveniji vzporedno oblast. O njej se 
ne sme razmišljati, kaj šele govoriti. 

Zato bom molčala tudi jaz. A ta človek 
je bil izjemno dragocen. Ljubezen je 
bila, a bila je prepovedana. Mama se 
je poročila z našim Vančnom, ki je bil 
neskončno priden in dober človek. In 
rodila se je Metka. Ljubka in radoživa 
deklica, ki je čez devetnajst let prevze-
la hišo in željo našega doma. Prve tri 
hčerke smo odšle. Ustvarile smo si 
prijazno življenje. Na številnih obi-
skih pri Mami smo bile vedno dobro-
došle in vedno je bila na mizi slastna 
potica. Mama se mi je vedno pisno 
oglasila za rojstni dan, god ali kakšen 
drug praznik. Vselej sem jo morala 
poklicati, če sem s potovanja srečno 
pripotovala do doma. Od povsod po 
svetu, kjer koli sem bila, ji nisem po-
zabila prinesti najlepšega spominka. 
Od doma pa mi je ostal najlepši spo-
min na izjemno veliko ljudskih pesmi, 
ki smo jih peli ob vsaki priložnosti, in 
spomin na grčave in nežne, pametne 
in skrivnostno bistroumne ter origi-
nalne ljudi iz mojega Šmiklavža.

Zdaj je naša izjemna Mama v 
odličnem domu v Slovenj Gradcu. 
Lahko jo le obiščem, gledam v oči, 
pokrijem ali razkrijem ji shujšane 
noge. Lahko jo poljubim na lička 
in čelo, lahko jo pogladim po laseh, 
lahko ji dam hladnega čajčka, da se 
odžeja, lahko ji z žličko podajam v 
usta njeno kosilo. Lahko poslušam 
njeno izbrano govorico. Mama je za-
čela v zadnjem času govoriti izrazito 
pravilno, skoraj literarno. In pogo-
sto pove izjemno dragocene, prave 
pesniške ali filozofske misli, ki bi si 
jih morala zapisati, da bi jih iztrgala 
pozabi. Zagotovo je to pričela delati 
zavestno. Samo tak način dragocene-
ga življenja ji je še ostal. In ona se tega 
zaveda. Jaz pa ji lahko dam ljubčka 
na vsak prstek, preden odidem. Ne 
morem pa se zlekniti po naporni poti 
na kavč v njeni sobici, poleg njene po-
stelje. Ne moreva skupaj zadremati in 

še prej skupaj recitirati Prešernovega 
Uvoda h Krstu pri Savici: „Valjhun, 
sin Kajtimara, boj krvavi ...“ ali pe-
smi Mejnik: „Sejm bil je živ ...“ ali: 
„Slovenc, tvoja zemlja je zdrava ...“ 
... ne moreva skupaj zapeti pesmi ... 
„U dolini rajsko mili“ ... ne moreva 
požebrati „Ljubi angel“ ... in potem 
z roko v roki pomirjeno zadremati ...

Tako gre to. Novi časi. Se bodo iz-
tekli v dobro, kot so se prejšnji ...

Imamo še dovolj veliko mero spo-
štovanja, poštenja in predvsem lju-
bezni do staršev, svoje zemlje, svojih 
ljudi, njene veličastne zgodovine in 
milih ljudi? Naša domovina je kot vrt. 
Z visokim Triglavom in s skalnim sve-
tom, s Panonsko nižino in z njenimi 
žitnimi polji. S Primorsko in z njenim 
vinom, oljkami, veličastno himno, 
enkratnimi ljudmi, ki jih je oblikoval 
borbeni Tigr, in našo večno zeleno in 
cvetočo Koroško s spominom na ge-
nerala Maistra. Nikjer ni takih vrtov, 
tako lepih oken. Levo in desno od nas, 
na vzhodu in zahodu pa griči kot čip-
ka vinskih nasadov in češenj, da bi z 
njimi nahranili velemesta! Kje na sve-
tu je še tako mali košček zemljevida 
s tako bogatim podnebjem, naravo, 
gozdovi, vodami, živalmi, rastlinami 
in vzdržljivimi, borbenimi ljudmi? 

Kaj bomo zapustili bodočim ro-
dovom? Za kaj delamo, ljubimo? 
Bodo še šole vesele, bolnice vzgledne, 
polja obdelana, okna cvetoča, ljudje 
nasmejani? Na nas je, da mislimo in 
delamo z ljubeznijo in odgovorno-
stjo. To smo dolžni svojim staršem. 
To smo dolžni svojim otrokom.

Moji materi, ki je znala delati in 
ljubiti, razveseljevati in razmišljati s 
tako neizmerno močjo, za njenih 100 
let pa: Vse najboljše in hvala, hvala, 
hvala! Trudili se bomo, da ti bomo 
ostali zvesti! 

Jerica Mrzel 
(Bučinekova iz Šmiklavža)

12. junij 2015 
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Gasilci srednjega sektorja pri-
pravljamo srečanja gasilcev 

ob sv. Florjanu − zavetniku gasil-
cev. V srednjem sektorju imamo 
štiri društva, in sicer PGD Turiška 
vas, PGD Šmartno, PGD Legen in 
PGD Golavabuka. Že prvo leto je 
bil sklenjen dogovor, da prazno-
vanje vsako leto pripravi drugo 
društvo. 

Letos smo praznovanje ob svetem 
Florjanu pripravili gasilci PGD 
Golavabuka. Ob 10.45 se nas je pred 
cerkvijo sv. Tomaža v Tomaški vasi 
zbralo okrog 60 gasilcev vseh štirih 
društev v svečanih uniformah. Vsi 
smo se udeležili sv. maše, ki jo je 
vodil nadžupnik Franc Linasi, nato 
pa je opravil še »žegnanje« gasilskih 
vozil, opreme in gasilcev ter priporo-
čil sv. Florjanu, da še naprej čuva in 
varuje vse gasilce, ko se podajajo na 
vaje, tekmovanja ter intervencije ob 
različnih nesrečah.

Po opravljeni slovesnosti smo se 
zbrali pred gasilskim domom v To-
maški vasi, kjer so nas pogostili z 
malico, ob prijetnem pogovoru pa 
smo nadaljevali z druženjem.

Irena Kotnik 

Praznovanje sv. Florjana − 
zavetnika gasilcev

Mariji Mrzel Krenker za njen 100. rojstni dan 

Naša Mama

Uradni prevzem avtocisterne 
bo 23. avgusta. 

Prostovoljno gasilsko društvo Gola-
vabuka, kakor tudi vsa Mislinjska 
dolina, je bogatejše za novo veliko in 
za gasilce, krajane in občane zelo po-
membno pridobitev − težko gasilsko 
vozilo avtocisterno, ki bo prevažala 
7000 l vode in ostalo gasilsko opremo.

Na sprejemu 22. maja je bilo ve-
ličastno. Kljub slabemu vremenu se 

nas je zbralo veliko, ki smo s svojo 
prisotnostjo počastili prihod av-
tocisterne. Na poti iz Mislinje do 
doma so jo pospremila društva iz 
Mislinjske doline, pred gasilskim 
domom v Tomaški vasi pa smo se 
zbrali ostali člani PGD Golavabu-
ka. Vozilo si je ogledal tudi slove-
njgraški župan Andrej Čas, ki je 
predsedniku društva čestital in mu 
zaželel srečno vožnjo. (IK)

Srečni zaradi nove avtocisterne

Nova avtocisterna PGD Golavabuka Zbor na blagoslovu pred cerkvijo sv. Tomaža v Tomaški vasi

PGD Golavabuka 

Leto 1938, ko sta Mrzelova prevzela gostilno Bučinek. Druga z desne Marija s prvoro-
jenko Terezijo, Marijin mož Mrzel je prvi z leve. 



Začetek maja sta zaznamovala 
zgodovinska tradicija kurjenja 

kresov in delavski praznik. Med 
tradicionalnimi prvomajskimi pra-
znovanji se je največ obiskovalcev, 
okoli 3000, zbralo na srečanju sin-
dikata SKEI na Ivarčkem jezeru, 
kjer je bil letos osrednji govornik 
predsednik države Borut Pahor. V 
svojem nagovoru je pozval k eno-
tnosti, strpnosti in skupnemu iska-
nju rešitev za prihodnost. Pri tem je 
ciljal na lastno odgovornost in oce-
nil, da se razmere po krizi vendarle 
urejajo, toda prepočasi. 

Na Ravnah so ustanovili lokalni od-
bor Mladih borcev Mežiške doline, 
za predsednika pa izvolili Ravenčana 
Milana Mrđenovića.

V Mežiški dolini je dvignil precej 
prahu osnutek bodoče organizira-
nosti urgentne službe oziroma nuj-
ne medicinske pomoči v luči novih 
urgentnih centrov. Ministrstvo za 
zdravje v mrežo urgence ni vključilo 
drugega nivoja, to je satelitskega ur-
gentnega centra, za katerega so oblju-
bili, da bo na Ravnah. Uveljavitev 
predlagane urgentne mreže na Koro-
škem je brez ravenskega centra korak 
nazaj, zato so se zdravstveni delavci 
in prebivalci Mežiške doline organi-
zirali v aktivnost gibanja za urgentni 
center Mežiške doline, s katerim so 
glasno protestirali in aktivirali pre-
bivalce k podpori. Kasneje smo obja-
vili podatek, da je civilna iniciativa v 
Mežiški dolini zbrala 7856 podpisov, 
s katerimi podpirajo peticijo zoper 

napovedano ukinitev urgence v Me-
žiški dolini.

Vlasta Nussdorfer, varuhinja člo-
vekovih pravic, se je v Mežici sre-
čala s predstavniki civilne družbe 
s področja okolja in prostora. Da se 
sredstva za sanacijo okolja in zdrav-
ja v Zgornji Mežiški dolini ne smejo 
zmanjševati, je menila tudi varuhi-
nja, ki si bo prizadevala opozarjati 
na to problematiko. Varuhinja pa je 
gostovala tudi v Občini Dravograd in 
sprejela deset občanov, ki so ji pred-
stavili svoje težave, predvsem težke 
osebne zgodbe, spore med sosedi, 
izgubo službe, zastaranje sodnih 
postopkov, krivice na kmetijah in 
drugo. Menila je, da se mnogi nanjo 
večkrat obračajo prepozno, ko so v 
njihovih osebnih zgodbah pravdni 
postopki že zastarali ali pa podjetja, 
ki morda niso ravnala prav z zapo-
slenimi, sploh ne obstajajo več. Zato 
ljudem, ki k njej pridejo iskat rešitve 
za svoje probleme, večkrat ne more 
več pomagati. 

V slovenjgraškem Zdravstvenem 
domu so se soočili z nepreklicnim 
odstopom direktorja Željka Lapiča, 
zato je Svet zavoda objavil razpis. 
Medtem, ko so se v javnosti razširili 
namigi, da je prihajalo do nesoglasij 
med sodelavci in da je direktor od-
stopil zaradi pritiska, je Željko La-
pič za naš radio pojasnil, da ne gre 
za nesoglasja, pač pa za napor, ki ga 
ob svojem delu za funkcijo direktor-
ja Zdravstvenega doma ne more več 
prenašati. Do izvolitve novega direk-
torja Željko Lapič ostaja vršilec dol-

žnosti direktorja. 
V Občini Ravne so v Tednu zdrav-

ja znova sporočali, da lahko ljudje za 
svoje zdravje največ storimo sami. 
Predstavile so se številne nevladne 
organizacije s področja zdravja. V 
Splošni bolnišnici Slovenj Gradec 
so v maju več pozornosti namenili 
problematiki srčnega popuščanja, ki 
je resno obolenje in zahteva dobro 
zdravljenje.

Črnjani in vsa slovenska javnost 
je bila precej vznemirjena nad novi-
co naše smučarske šampionke Tine 
Maze, ki je prinesla odločitev za njen 
enoletni premor od svetovnih tekmo-
vanj. Med drugim je omenila tudi, da 
želi dokončati diplomo ter se posve-
čati marketingu in komunikacijskim 
aktivnostim s partnerji.

Medtem ko se je za 7278 dijakov in 
dijakinj začela splošna matura, je vr-
tec Ravne praznoval 70 let predšolske 
vzgoje. Izdali so zbornik, v katerem 
je bila prvič podrobneje opisana pot 
predšolskega varstva na Ravnah in v 
Mežiški dolini.

70. obletnico obstoja letos slavi 
tudi najstarejša koroška srednješol-
ska izobraževalna ustanova, Gimna-
zija Ravne − Sušnikova gimnazija. 

Koroške šole so v Slovenj Gradcu 
znova predstavile Evropsko vas, s 
kmetijo kot podjetjem pa so se v eno-
letnem projektu srečevali dijaki Šol-
skega centra Slovenj Gradec, Srednje 
šole Muta. Mladim se je na predsta-
vitvi celostne zgodbe na kmetiji Le-
šnik pridružil celo predsednik drža-
ve Borut Pahor.

Na dan zmage nad nacizmom in fa-
šizmom je ob 70-letnem jubileju od-
mevala Poljana 2015, kjer so potekali 
zadnji boji na Koroškem. Tradicio-
nalna proslava svobodi in miru je 16. 
maja privabila več kot tri tisoč ljudi. 
Zgodovinski jubilej so proslavili tudi 
v Koroškem pokrajinskem muzeju, 
saj so v Doliču in Podklancu odprli 
stalni razstavi na prostem. Letošnja 
novost v Spominskem parku Poljana 
je tabla z izpisom 57 držav, združenih 
v Organizacijo za varnost in sodelo-
vanje v Evropi.

Občinski svet Radlje je sprejel re-
balans letošnjega proračuna, ki je v 
primerjavi s prejšnjim zneskom zni-
žan za slabih 330.000 €. V občini so 
potarnali, da bodo za letošnje evrop-
ske projekte dobili denar od države 
šele prihodnje leto.

V Občini Muta so že začeli uresni-
čevati investicije odprave ozkih grl 
za varnost občanov. To so investici-
je ureditve varnih poti med Spodnjo 
in Zgornjo Muto ter kolesarskih poti 
med Spodnjo Muto, Tuš centrom in 
pokopališčem. 

Svétniki Mestne občine Slovenj 
Gradec so z osnutkom pričeli tudi 
javno razpravo Odloka o podaljša-
nem obratovalnem času za gostinske 
dejavnosti v Mestni občini Slovenj 
Gradec. Občina tega pravilnika do-
slej ni imela dorečenega. Župan An-
drej Čas je poudaril, da se začenja 
dialog med gostinci in stanovalci 
mesta, predlog odloka, ki ga bodo 
svétniki potrdili, pa bo medsebojni 
kompromis. Zanimiva je vloga, ki jo 
je Mestna občina dobila od podjetja 
SNNIG, d. o. o., ki je z njo podalo za-
interesiranosti za javno-zasebno par-
tnerstvo pri izgradnji proizvodnega 
inkubatorja. Svétniki so jo sprejeli 
z odobravanjem. Mestna občina je 
uspešno prestala ponovno presojo 
standarda kakovosti javne uprave 
ISO 9002.

Občinski svet v Dravogradu je 

potrdil imenovanje za častnega ob-
čana; visok naziv bo prejel Adi Kralj, 
nekdanji tajnik krajevne skupnosti 
in predsednik Društva upokojencev. 
Nagrada bo letos šla v roke Prostovolj-
nega gasilskega društva Dravograd 
ob 140-letnici obstoja. Tudi svétniki 
Občine Prevalje so potrdili dobitni-
ke letošnjih nagrad in priznanj obči-
ne, ki bodo podeljena na slovesnosti 
ob občinskem prazniku 22. junija. V 
Občini Mislinja, kjer je z mandatom 
začel novi župan Bojan Borovnik, pa 
so sklenili, da bodo najvišje priznanje, 
naziv častnega občana, posthumno 
podelili Francu Šilaku. 

Nadaljuje se program sanacije po 
svincu v Zgornji Mežiški dolini. Star-
ši triletnikov iz Občine Črna so pre-
jeli vabilo odvzema krvi za njihove 
otroke. Vabilo je prejelo 45 otrok. 

Maja je praznoval 1. rojstni dan 
Koroški medgeneracijski center Rav-
ne. V tukajšnjem okolju je zapolnil 
pomembno vrzel, postal je središče 
dogajanja za vse generacije. Tako 
se v njem srečujejo otroci iz vrtcev, 
osnovnih šol in srednjih šol s starej-
šimi, se vključujejo v aktivnosti in 
prireditve ter tako izmenjujejo zna-
nja in izkušnje, se skupaj poveselijo, 
zabavajo ter se družijo z vsebinami, 
ki si jih uporabniki želijo.

Maj je obeležila tudi stavka zdravni-
kov, če pa se ozremo malce širše, ne 
moremo mimo tega, da je predsednik 
vlade Miro Cerar obiskal tudi pape-
ža. Morda se je v Slovenijo vrnil bo-
gatejši za kakšno spoznanje. Kdo ve? 

Irena Fasvald 
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Kronika Koroškega radia 

Upodobitev zaroke sv. 
Katarine, signirano 

Skoblovo delo iz leta 1638 na sla-
voločnem oltarju v cerkvi sv. Eliza-
bete, velja za eno izmed redkih del 
severnjaško usmerjene poznorene-
sančne umetnosti na Slovenskem.

Mihael Skobl (Scobl) (?−1646) je iz-
hajal iz stare in ugledne slovenjgra-
ške meščanske družine. Rodbinsko 
ime je v cerkvenih urbarjih prvič 
zaslediti leta 1600, po drugi polovici 
18. stoletja pa ta izgine. Vsi trije sli-
karji v rodbini, kakor je ob pregledu 
cerkvene dokumentacije ugotovil 
Soklič, so bili naslovljeni z Domi-
nus, kar nedvomno priča o njihovi 
veljavi v javnem življenju, Mihael, 
tretji med njimi, pa je omenjen celo 
kot judex civitatia, prvi med mešča-
ni, in je zadnji dve leti svojega življe-
nja služboval kot mestni sodnik. O 
uglednosti družine zgovorno priča 
tudi rodbinski nagrobnik, vzidan 
v steno ladje mestne župne cerkve. 
Vrh te kamnite plošče krasi križanje 
z Marijo in Janezom, pod njim pa se 
nahaja rodbinski grb z veverico.

Skoblov slikarski opus pripada 
dobi velike katoliške prenove, ki je 
razvila svojstven slikarski slog, v ka-
terem se je stara gotska tradicija pre-
pletla z vplivi italijanske renesanse. 
Ta se danes slogovno uvršča v vrsto 
alpskega manierizma. Prepoznaven 
je po izrazito svežem koloritu, si-
metričnih kompozicijah, zgoščeni 
pripovednosti in naivnem čustvu, ki 
seva iz miline obraznih izrazov. Nje-
gova umetniška dela pa danes krasi-
jo notranjščino tako cerkve sv. Duha 
kot tudi sv. Elizabete.

Nad desnim stranskim oltarjem 
v cerkvi sv. Duha, posvečenim sv. 
Florijanu, so na zgornji oltarni po-
dobi upodobljeni sv. Boštjan, sv. Ju-

rij in sv. Rok, priprošnjiki proti kugi 
in drugim nalezljivim boleznim, na 
podstavkih oltarnih stebričev pa pa-
trona naročnikov. Na prvem je po-
doba sv. Richarda v kraljevski oble-
ki, na drugem pa sv. Felicite, obdane 
s sedmimi sinovi mučencev. Da sta 
oltarna podoba kot tudi celotna po-
slikava oltarja Skoblovo delo, ni dvo-
ma. V levem spodnjem kotu ume-
tnine je opaziti podpis umetnika in 
letnico 1633, v desnem pa se nahaja 
ime naročnika, takratnega špital-
skega mojstra Riecharta Kacherlija. 
Iz daljšega latinskega napisa na pre-
deli je razbrati, da so oltar postavi-
li v spomin na požar, ki se je zgodil 
12. aprila 1632 in močno prizadejal 
mesto, nedotaknjeno pa pustil samo 
špitalsko cerkvico.

Tudi levi stranski oltar v cerkvi 
sv. Duha je signirano Skoblovo delo. 
Visoko na oblakih je upodobljen Bog 
Oče s tiaro. V levici drži zemeljsko 
oblo, desnico pa ima dvignjeno v bla-
goslov. Pod njim v svetlem žaru leb-
di sv. Duh, za njim pa je upodobljen 
vstali Kristus. Ta se stoje, z levo roko 
oklepa križa, desnico pa ima, prav 
tako kot Oče, dvignjeno v blagoslov. 
Njegovo golo telo je le čez ledja opa-
sano z belim prtom. Na Jezusovi de-
snici kleči Marija, ki dviga sklenjene 
roke k nebu, na njegovi levi pa je upo-
dobljen Janez Krstnik. Spredaj na eni 
strani klečijo predstavniki cerkvene 
oblasti, papež in poleg njega škof, na 
drugi pa predstavniki posvetne obla-
sti, cesar, vojvoda in knez. Zatem se 
v krogu vrstijo svetniki in svetnice, 
med njimi tisti, pri nas bolj znani: sv. 
Katarina, sv. Barbara, sv. Magdalena, 
sv. Apolonija, sv. Cecilija. Na vrhu 
sta sv. Klara in sv. Frančišek, nato pa 
sv. Dominik, sv. Jurij, sv. Lavrencij, 
sv. Boštjan in štirje evangelisti. Na 
postavke oltarnih stebričev je Skobl 

naslikal angelske glave, pozneje pa 
so na njihovo mesto pritrdili lesene 
angelske glavice.

Domneva se, da je Skobl v cerkvi-
ci sv. Duha poslikal tudi severno la-
dijsko steno. Freska, na kateri naj bi 
bila upodobljena žalostna Mati božja 
z Jezuščkom v naročju, pa je bila leta 
1731, ob postavljanju prižnice, žal 
uničena. Glede na takrat še ohranjen 
napis, graben der Erhnuest Fürnemb 
Reichardt K., je Soklič sklepal, da gre 
za nagrobnik špitalskemu mojstru 
Riechartu Kacherliju. 

Slogovno najbolj dovršeno Sko-
blovo delo pa je oltarna podoba sv. 
Katarine iz leta 1638 na stranskem 
oltarju župne cerkve sv. Elizabete, iz-
delana po naročilu župnika Andre-
ja Tavčarja. Spredaj je upodobljena 
Mati božja. V naročju drži Jezuščka 
in ga oklepa z levico, z desnico pa 
rahlo opira Jezusovo desno nožico. 

Marija je oblečena v svetlo rumeno 
haljo in temno moder plašč z be-
lim pokrivalom, ovitim okoli vratu, 
medtem ko Jezuščkovo telo zakri-
va le tančica, ovita okoli ledij. Pred 
Jezuščkom kleči sv. Katarina. Levo 
roko drži na Detetovi levici, Jezušček 
pa ji z desnico natika prstan. Glava 
svetnice je prefinjeno izoblikovana, 
spuščeni lasje pa ji prosto padajo čez 
pleča. Odeta je v bogato oblačilo. Čez 
pisano haljo ima oblečeno dalmatiko 
iz brokata ter svetleč plašč, glavo pa ji 
krasi krona. Poleg Katarine ležita na 
tleh zlomljeno kolo, orodje njenega 
mučeništva, in meč. Nebo pokrivajo 
temni oblaki, ki se po sredi umikajo 
mučeniški kroni in palmi, ki se spu-
ščata z nebes. Podaljšek nebeške kro-
ne je nekak ognjen meč, ki nosi napis 
z rdečimi črkami: SERVATA FIDES. 
Čisto v ozadju je videti gorato pokra-
jino, iz katere se dviga visoka gora, 

pod njo pa je upodobljena zbrana 
vojska. Vanjo je usmerjena strela z 
neba. Na desni strani slike, v ozad-
ju, je prepoznaven poganski tempelj, 
pred katerim na visokem podstavku 
stoji malik in okoli njega malikovci. 
Nekoliko nižje je prestol za sodnika. 
Ta sedi na prestolu in sodi Katarini, 
ki stoji pred njim, obdana od raznih 
oseb. Nasproti je upodobljena Ka-
tarinina usmrtitev. V desnem kotu 
slike je slikar na belo polje zapisal 
z rdečimi črkami: SPONSABO TE 
MIHI IN FIDE. V sredini je upodo-
bljen grb naročnika. 

Čeprav gre pri Skoblu za mojstra 
z izrazito lokalno veljavo, pa njegova 
dela, ki krasijo tako cerkev sv. Duha 
kot tudi cerkev sv. Elizabete, nedvo-
mno napovedujejo začetek kasnejše, 
za likovno tradicijo samega mesta po-
membnejše baročne ustvarjalnosti.

Dr. Nadja Bartol

Slovenjgradčan iz 17. stoletja 

Slikar Mihael Skobl

Maj 2015 – pregled 
dogodkov iz naših krajev



V času razstave umetniki vabijo 
tudi v svoje ateljeje. 

Razstava Sodobna umetnost na Ko-
roškem v Koroški galeriji likovnih 
umetnosti v Slovenj Gradcu, ki bo na 

ogled vse poletje do 9. septembra, na 
osnovi izbora kustosa Božidarja Zrin-
skega nudi zanimiv vpogled v aktual-
no umetniško snovanje z obeh strani 
meje. Gre namreč za povezovalni pro-
jekt, saj vzpostavlja nove mreže, odpira 
poglede, hkrati pa govori o pomenu 
skupnega kulturnega prostora. Izbor 
del iz zbirke KGLU kustodinje Katari-
ne Hergold Germ pa prinaša vpogled v 
ustvarjalni svet umetnikov, povezanih 
s specifičnim okoljem Koroške regije. 

Odprtja se je udeležilo vseh 15 
umetnikov iz Slovenije in 14 iz Av-
strije ter številno občinstvo od blizu 
in daleč. Takrat so tudi razglasili dva 
izbranca – sodelujoča na razstavi, ki 
sta za nagrado dobila možnost razsta-
vljanja v Koroški galeriji v prihodnjem 
letu. To sta Avstrijec Mihael Kos in 
Slovenka Anja Jerčič Jakob.

Skozi celotno poletje bodo potekali 

spremljevalni dogodki − odprti ateljeji, 
skozi katere bodo umetniki obiskoval-
cem dovolili vpogled v svoj ustvarjalni 
svet. Junija so vrata v svoj umetniški 
svet že odprli Karl Vouk, ki je tudi 
podpredsednik Kunstverein Kärnten 
– Društva likovnih umetnosti iz Ce-
lovca, v dialogu s katerim je Koroška 
galerija pripravila aktualno razstavo, 
pa Maja Pučl z ateljejem na Metelko-
vi v Ljubljani, ki je bila en popoldne v 
stiku z zainteresirano javnostjo prek 
telefona. Katja Felle v Pamečah in Sto-
jan Brezočnik na Čečovju bosta odprla 
svoja vrata že 2. julija, nato 12. 7. Renate 
Kramer v Kumbergu (Graz). V avgustu 
bo javnosti pokazal svoje delo v ateljeju 
Luka Popič v Podgorju, septembra še 
Edgar Knoop v kraju Seeboden, Simon 
Chang na Legnu pri Slovenj Gradcu, 
Štefan Marflak na Čečovju in zopet 
Katja Felle v Pamečah. (AP&KGLU) 
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Slovenjgradčani lahko 
z zanosom rečemo, da 

imamo novo odlično pianistko. Še ne 
18-letna Patricija Blažek te dni po-
leg Umetniške gimnazije v Mariboru 
končuje tudi izobraževanje na Kon-
servatoriju za glasbo in balet Maribor. 
24. aprila zvečer nas je Patricija pova-
bila na predmaturitetni recital v Hišo 
Huga Wolfa v Slovenj Gradcu. Kot go-
stja je nastopila Anja Bajc na klarinetu.

Patricija se je udeležila več mednaro-
dnih in državnih tekmovanj ter na njih 
osvojila pomembne nagrade in prizna-
nja. Pela je tudi v dekliški vokalni sku-
pini Glasbene šole Slovenj Gradec, se 

predstavila na mnogih nastopih in se 
udeležila nekaj poletnih glasbenih šol 
doma in v tujini. Na tokratnem kon-
certu se je predstavila z deli skladate-
ljev Bacha, Chopina, van Beethovna, 
Bravničarja ter Liszta.

Poleg navedenega je Patricija tudi 
navdušena skavtinja. V skavtski orga-
nizaciji aktivno dela z mladimi. V pre-
teklosti se je ukvarjala tudi z odbojko in 
badmintonom, vendar je s tem zaradi 
nevarnosti morebitnih poškodb pre-
nehala. Je istočasno odlična dijakinja 
Umetniške gimnazije v Mariboru.

Nastop Patricije je bil prvi koncert 
v okviru cikla Hugo Wolf za mlade, s 
katerim se želijo omogočiti samostoj-

ni koncerti mladim obetavnim glas-
benikom. Tako nastopajočo kot njeno 
mentorico profesorico Tatjano Dvor-
šak je številčno občinstvo nagradilo z 
močnim aplavzom.

Patricija Blažek se je za podporo in 
pomoč pri koncertu zahvalila vsem, zla-
sti mami. Posebej je izrazila hvaležnost 
Glasbeni šoli Slovenj Gradec, ki ji v vseh 
teh letih omogoča vaje. Sledi matura, 
nato pa namerava naša mlada Slovenj-
gradčanka nadaljevati študij klasičnega 
klavirja v Gradcu. Upamo, da nas bo Pa-
tricija s svojim prefinjenim občutkom za 
klavir, z energičnostjo in odločnostjo v 
domačem kraju še večkrat navduševala.

Mag. Kornelija Marzel

Prvi koncert v okviru cikla Hugo Wolf za mlade

Patricija Blažek 
navdušila kot pianistka

Sodobna umetnost na Koroškem
V KGLU še do 9. septembra

Patricija Blažek
(foto Jerneja Golob) 

Dragi otroci! 
Tudi letošnje poletje se bomo poda-
jali v svet likovne umetnosti. Otroke 
vabimo, da se nam pridružijo na tor-
kovih Bernekerjevih ustvarjalnicah 
v Koroški galeriji likovnih umetnosti 
v Slovenj Gradcu, ob sredah pa v Ga-
leriji Ravne. Ob julijskih sredah vas 
vabimo, da se poglobite v izbrana dela 
iz slovenjgraške likovne dediščine. Do 
začetka septembra je na ogled razsta-
va Sodobna umetnost na Koroškem 
(SLO/A), ki predstavlja izbor 15 slo-
venskih in 14 avstrijskih umetnikov. 

Poletje je čas za druženja na Ber-
nekerjevih poletnih ustvarjalnicah. 
Letošnje vodilo na ustvarjalnicah v 
Slovenj Gradcu bo razstava Sodobna 
umetnost na Koroškem (SLO/A) in 
postavitev izbranih del koroških ume-
tnikov iz zbirke KGLU. Otroci bodo z 
motivi z razstave poslikali velike hiši-
ce iz kartona, izdelali papir in na na-
slednji ustvarjalnici iz njega naredili 
umetniško knjigo. Grafike jim bodo 
izhodišče za izdelavo štampiljk, v raz-
stavnih prostorih bodo posneli tudi 
fotografije in iz njih naredili kolaž, ra-
stline bodo odtisnili v mavec, spoznali 
pa bodo tudi življenje in delo Franca 
Bernekerja, po katerem se ustvarjalni-

ce imenujejo, in ustvarili relief. 
Bernekerjeve poletne ustvarjal-

nice v Galeriji Ravne bodo vezane 
na retrospektivno razstavo Andreja 
Grošlja in bodo kiparsko zasnova-
ne. Ponovila se bo ustvarjalnica, 
kjer bodo otroci rastline odtisnili v 
mavec, izdelali bodo figure iz lesa in 
izdelali glinene figurice. Ustvarjalni-
ce so namenjene otrokom od 4. leta 
starosti in osnovnošolski mladini. 

Spoštovani odrasli! 
Poletni cikel predavanj muzejskega 
svetovalca Marka Košana bo letos 
osredotočen na izbrana dela iz slo-
venjgraške likovne dediščine. Preda-
vanja bodo potekala štiri zaporedne 
srede v mesecu juliju, z začetkom 8. 
julija ob 18. uri. Prvi dve predavanji 
bosta osredotočeni na podobi iz me-
stne župne cerkve sv. Elizabete, na 
sliko Zaroka sv. Katarine avtorja Mi-
haela Scobla in upodobitev slovenj-
graške zavetnice sv. Elizabete Franca 
Mihaela Straussa na glavnem oltarju. 
V tretjem predavanju boste spoznali 
najimenitnejšo in najdragocenejšo 
sliko iz Sokličeve zbirke: sliko Enej 
in Dido severnonemškega slikarja 
Nikolausa Knüpferja, ki jo je Jakob 
Soklič odkupil pred drugo svetovno 
vojno ob razprodaji imetja grašči-
ne Bukovje pri Dravogradu. Zadnje 
predavanje bo namenjeno delu Ob 
reki avtorja Zorana Mušiča, najpo-
membnejšega in mednarodno najbolj 
cenjenega slovenskega slikarja druge 
polovice preteklega stoletja. Poleti 
1937 je Zoran Mušič krajši čas kot 
gost Jakoba Sokliča bival v Slovenj 
Gradcu, kjer je tedanja okrajna hra-
nilnica odkupila oljno sliko Ob reki, 
mojster čopiča pa je svojega gostitelja 
tudi portretiral. (KGLU) 

Ustvarjalno poletje za otroke v KGLU
Za odrasle pa cikel 
predavanj Marka Košana

Na jubilejnem koncertu v športni 
dvorani OŠ Šmartno so premi-

erno zapeli kar tri nove pesmi izpod 
peresa svojih sokrajanov. 

Jubilejni koncert ob 35-letnici so pev-
ci Moškega pevskega zbora Šmartno 
začeli z gasilsko himno Gasilska (Ed-
vard Roessner, Ivan Krpač), gostje 
večera so bili Božidar A. Kolerič ter 
Mateja in Marko. Zapeli so tudi kr-
stne izvedbe pesmi Šmartno kraj sv. 
Martina (besedilo in glasba Janez 
Kolerič), Nazaj v Šmartno (besedilo 
in glasba Božidar A. Kolerič & Janez 
Kolerič) in priredbe na besedilo Fran-
ca Šegovca Kam le čas beži (prir. Janez 
Kolerič & Božidar A. Kolerič). 

Moški pevski zbor Šmartno je bil 
ustanovljen leta 1980 na pobudo takra-
tnega in sedanjega zborovodje Janeza 
Koleriča. Pevci so bili predvsem čla-
ni Prostovoljnega gasilskega društva 
Šmartno, katerega ime je prevzel tudi 
zbor. V letu 1984 je zbor pod vodstvom 
zborovodje organiziral 1. Srečanje pev-
skih zborov gasilskih društev Slovenije, 

ki je postalo tradicionalno − vsakole-
tno. Na prvem srečanju je bila zapeta 
skupna pesem domačina Ivana Krpača 
Gasilska, katero je zbor predstavil na 
gasilskem kongresu Gasilske zveze Slo-
venije leta 1993 v Slovenj Gradcu tako 
uspešno, da je postala vseslovenska hi-
mna gasilcev Slovenije.

V letu 1990 je doživel kadrovsko in 
organizacijsko prenovo ter se preime-
noval v Moški pevski zbor Šmartno 
− Kulturnega društva Šmartno. Vse-
bini ljudskih pesmi so se pridružile 
umetne pesmi skladateljev različnih 
stilnih obdobij. 

MoPZ Šmartno prireja pevsko pri-
reditev Pesem v maju na Homcu. Postal 
je nepogrešljiv na kulturnih priredi-
tvah v Šmartnem in Mislinjski dolini, 
pogrebnih slovesnostih, jubilejih, prvo-
majskih prireditvah na Kremžarjevem 
vrhu, koledovanju po domovih (sv. Tri-
je kralji), zborih članov društev in ra-
znih svečanostih. Odmevni koncerti so 
bili ob 5-, 10-, 15-, 20-, 25- in 30-letnem 
jubileju zbora, popestreni z božičnimi 
pesmimi. Zadnja leta se udeležuje tudi 

mednarodnih festivalov v tujini. Od-
mevnejši je bil leta 2007 v Vranovu 
na Slovaškem, kjer se je pevski zbor 
uspešno predstavil na mednarodnem 
pevskem festivalu Zborovske slavnosti. 
Pevci s svojim glasbenim izražanjem in 
z izrazitim tonom, združenim v har-
monijo, navdušujejo domače ter tuje 
občinstvo po Sloveniji in tujini.

Danes zbor sestavljajo Ivan Strgar, 
Janez Knez in Boštjan Pratneker (prvi 
tenor), Vinko Mlinšek, Stanko Kovač 
in Milan Simetinger (drugi tenor), 
Milan Krajnc, Miran Naglič in Rado 
Priteržnik (bariton), Jože Kovač, Mar-
jan Korotančnik in Jože Krevh (bas). 
Od leta 2002 v zboru sodelujeta ne-
pogrešljivi pevki Mirijam Podstenšek 
(sopran) in Sonja Simetinger (alt). Na 
podlagi strokovnih ocen se zbor uvršča 
med najboljše zbore Koroške regije. 

V letu 2007 je zbor izdal prvo zgo-
ščenko S pesmijo ohranjamo spomi-
ne ter v letu 2008 božično Nocoj je 
sveta noč. 

Vinko Mlinšek, 
predsednik MoPZ Šmartno 

Navdušujejo po Sloveniji in tujini
Moški pevski zbor Šmartno dopolnil 35 let 

Od petka 12. 6. do nedelje 14. 
6. 2015 so v MKC Slovenj 

Gradec potekali Gledališki dnevi 
malega odra. 

Žal je prva predstava, Nočni portir 
(Če je življenje hotel, kdo je por-
tir?), ki je bila načrtovana v izvedbi 
Gledališča Velenje, zaradi bolezni 
odpadla. Neljubo situacijo so hitro 
rešili člani gledališča Sudia A, ki so 
vskočili s predstavo Čakajaoč Go-
dota (S. Beckett). Gledalici so bili 
kljub spremembi načrtovanega pro-
grama zadovoljni. Ista predstava se 

je na MKC-jevem odru odvijala 
tudi v soboto. Beckettovega Godota 
(Obstoj na slepem tiru univerzuma) 
je režiral F. Frankensteiner, igrali pa 
so Gabor Sekereš, Peter Rubin/Bo-
rut Šmon, Andreja Odlazek Hvalec, 
Luka Krajnik in Damjan Pušnik. 
Zadnja predstava v izvedbi Studia A 
je bila na sporedu v nedeljo: Koraki 
in Zazibanka S. Becketta (Dram-
ske oblike za človeško osamljenost) 
v režiji Aleksandra Čaminskega, 
igrali so Bojana Hudrap, Aleksan-
dra Grabner in Vesna Penšek. 

Sonja Jovanov, MKC 

Gledališki dnevi malega odra 2015
V znamenju gledališča Studio A
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Zadnja sprememba v 
parku skulptur na Šti-

buhu se je zgodila leta 2004, ko je 
Mestna občina Slovenj Gradec skupaj 
s pobratenimi mesti Češki Krumlov, 
Hauzenberg, Vöcklabruck in Gornji 
Milanovac tam zasadila t. i. »drevesa 
prijateljstva partnerskega mesta«.  

Ideja o parku skulptur na Štibuhu, 
v neposredni bližini slovenjgraškega 
šolskega centra, se je porodila sredi 
sedemdesetih let 20. stoletja ob drugi 
veliki mednarodni razstavi v Ume-
tnostnem paviljonu ‒ današnji Ko-
roški galeriji likovnih umetnosti ‒ z 
naslovom Mir 75. Razstava je obele-
ževala 30-letnico obstoja OZN. Or-
ganizacijski odbor razstave je razvil 
zamisel o parku, prostoru v naravi, 
z imenom Gaj svobode, v katerem bi 
postavljali kiparske stvaritve raznih 
narodov v trajnem materialu, v smi-
slu uresničevanja »najsvetlejših idea-
lov Združenih narodov«. V Gaju svo-
bode so želeli  zbrati kiparska dela, 

ki bi jih poklonili bodisi državniki 
ali države, umetniki ali umetniška 
združenja, ne le iz Jugoslavije pač pa 
tudi iz drugih držav.

Prva skulptura v parku je bila dari-
lo takratnega predsednika Jugoslavije 
Tita, ki je iz svoje zbirke parku poda-
ril skulpturo hrvaškega kiparja Ivana 
Sabolića z naslovom Počitek (orig. 
Vdova, 1948). Kip so v parku slove-
sno odkrili 24. oktobra 1974. Majhno 
skulpturo (višine 58 cm) je bilo po-
trebno ustrezno prostorsko umestiti, 
zato je arhitekt Marjan Gnamuš, ki je 
bil poleg Franca Meznerja, zadolžen 
za arhitekturno in prostorsko rešitev 
parka, zasnoval t. i. amfiteater, v cen-
ter katerega so, umeščeno v granitni 
blok, namestili Sabolićevo skulpturo. 
Zaradi vandalskih izgredov je bila ta 
skulptura že pred leti umaknjena v 
Koroško galerijo likovnih umetnosti. 

Skulptura Združeni slovenskega 
akademskega kiparja Draga Tršarja je 
bila kot darilo občanom Slovenj Grad-
ca umeščena v park leta 1978. Nato so 

sledile še ostale skulpture. Meštrovi-
čeva galerija v Splitu je odobrila, da 
se za park odlije skulptura Ivana Me-
štrovića  Perzefona (1946). Postavljena 
je bila leta 1979. Ostale skulpture so 
prišle v park kot darila takratnih ju-
goslovanskih republik. Leta 1981 so 
pridobili kar tri take skulpture: ka-
mniti Češnjev cvet Ratka Vulanovića 
je podarila Črna Gora, Plod Ane Be-
slić, narejen iz marmorja, je podarila 
Srbija, Hrvaška pa bronasto skulpturo 
Josipa Diminića Kruh in seme. Leta 
1983 je iz Vojvodine prispel bronasti 
Poljub Jovana Soldatoviča, ki so ga v 
parku slovesno odkrili leta 1984. Za-
dnji kip, ki je zaokrožil zbirko v parku, 
je bil Spiralna sled Jordana Grabulo-
skega. Skulpturo iz prilepskega mar-
morja so v Slovenj Gradec pripeljali iz 
Makedonije leta 1986. 

Odbor za urejanje Parka miru je za-
stavil svoje cilje zelo ambiciozno, vendar 
so iz različnih razlogov mnogi načrti 
ostali nerealizirani. Več let je potekalo 
prizadevanje za pridobitev skulpture 
Henrya Moora, prav tako so odborniki 
navezovali stike s predstavniki drugih 
držav (Avstrije, Italije itn.) z namenom, 
da jim predstavijo idejo o Parku miru 
in jih povabijo k sodelovanju. Nerealizi-
rano je ostalo tudi prizadevanje, da bi v 
parku postavili delo Franca Bernekerja 
in kasneje Zdenka Kalina. Za ureditev 
parka in njegovo vzdrževanje je odbor 
tudi širše angažiral tako okoliške šole 
kot takratna podjetja. Veliko zemelj-
skih del je opravila mladinska delovna 
brigada takratne srednje šole.

Park skulptur na Štibuhu se je 
skoraj desetletje imenoval po Josipu 
Brozu Titu; odbor, ki je urejal park, si 
je namreč prizadeval, da bi park no-
sil Titovo ime in od leta 1982, ko je 
Zvezni izvršni svet v Beogradu spre-
jel sklep o preimenovanju gaja, se je 
park imenoval Titov gaj; to ime se je 
ohranilo vse do začetka devetdesetih 
let. Prav tako je leta 1983 stekla akcija 
sajenja 88 dreves v spomin Titu.  

Katarina Hergold Germ

Park miru na Štibuhu
Galerija na prostem

Park miru: postavljanje skulpture Draga Tršarja, 1978

Če kuhamo prave besede, dobimo 
okus po dobrem in Vsaka stvar se 

zgodi z razlogom sta novi knjigi pro-
fesorice razrednega pouka z Druge 
osnovne šole Slovenj Gradec Bože-
-Božene Lesjak, nikakor pa ne zadnji. 

V Knjižnici Ksaverja Meška Slovenj 
Gradec smo v pomladnem času lah-
ko spremljali predstavitvi dveh knjig 
Slovenjgradčanke Bože-Božene Les-
jak. Pravljice so del vsakega otroštva, 
prebudijo lepe, zgodnje spomine in na 
nek skrivnosten način dajejo moč tako 
otrokom kot tudi nam, odraslim, saj so 
krojene iz neizmerno široke človeške 
izkušnje. »Mnogi trdijo, da pravljic ni 
več,« je zapisal Franjo Frančič in na-
daljeval: »To ni res! Pravljice so čude-
ži drobnih doživetij. Pravljice so sanje 
sredi belega dne. Pravljice so potovanja 
v skrivne dežele preteklosti. Pravljice 
so sončni žarki otroštva. Pravljice so 
male skrivnosti malih ljudi. Pravljice 
so fantastični drobci čudovitih slik ži-
vljenja. Pravljica sva jaz in ti.«

Predstavnici založbe Smar-team, ki 

sta se z veseljem odzvali povabilu na 
predstavitev prve knjige z naslovom Če 
kuhamo prave besede, dobimo okus 
po dobrem, sta razložili predanost 
avtorice do ustvarjanja, tako njenega 
lastnega vložka kot tudi motiviranja 
njenih učencev k pisanju pravljic. Šte-
vilni udeleženci prireditve, bilo jih je 
kar okoli 170, so lahko uživali v lepem 
in čustvenem večeru. Avtorico literar-
nega dela, za katerega je Tone Partljič 
v spremni besedi dodal, da ne gre le za 
vzgojni priročnik, temveč tudi gledali-
ški in literarni dosežek, je skozi vsebino 
pravljice, v katero je vpeta igra s peti-
mi prizorčki, popeljala Alenka Gajšek. 
Da so slušatelji lahko vsebino pravljice 
oziroma vzgojno noto igre še bolje do-
živeli, so z dialogom in dramatizacijo 
pripomogli učenci Druge OŠ, plesna 
skupina Maje, za glasbeni vložek pa so 
poskrbeli Trio Rogina ter pevska in in-
strumentalna skupina dijakov Gimna-
zije SG pod vodstvom Almire Rogina.

Dokaz, da Boža-Božena Lesjak ne 
počiva, je bila tudi predstavitev njene 
druge knjige Vsaka stvar se zgodi z 

razlogom, prav tako v Knjižnici Ksa-
verja Meška. Tudi ta je izšla pri založbi 
Smar-team. Njeno literarno ustvarja-
nje in dejstvo, da so pravljice dejansko 
fantastični drobci čudovitih slik življe-
nja, sta privabila številne obiskovalce. 
Zbralo se nas je več kot sto, v literarni 
večer pa nas je z valčkom popeljala 
Živa Krajnc, ki obiskuje Konservatorij 
za glasbo in balet v Mariboru. 

V samem uvodu nam je Božena ra-
zložila pomen naslova svoje druge knji-
ge, v katerem se skriva posebno spo-
ročilo in predstavlja neke vrste nauk. 
Glavni junak zgodbe je sin Timetjan, ki 
ima zelo posebno ime. Skozi pravljico 
ga bralcem prikazuje kot pravega pro-
fesorja pri zlaganju besed, vseskozi pa 
poudarja pomembnost stavka »Rada 
te imam«, češ da je to čudežni stavek, 
ob katerem se vsak razneži, ne glede na 
to, koliko je star. V nadaljevanju pred-
stavitve se je glavni knjižni junak Ti-
metjan predstavil kot spretni plesalec, 
član Koroškega plesnega kluba Devžej. 
S soplesalko Izo Sila sta zaplesala dva la-
tinskoameriška plesa − rumbo in čača. 
Program je popestril otroški pevski 
zbor prve triade Druge OŠ Slovenj Gra-
dec pod mentorstvom Jožice Kastelec. 
Prijeten večer smo tako počasi pripelja-
li h koncu. Seveda pa ne morem mimo 
tega, da ne bi spregovorila o besedah 
Toneta Partljiča, ki je o knjigi med dru-
gim zapisal, da se mu zdi zgodba odlič-
na, še posebej to z imenom, štorkljo, 
strašno izgubo in srečnim koncem z 
Božičkom. Prav ta konec se mu je zdel 
najboljši. Zapisal je še: »V vas sem se 
»zapičil«, ker imate pisateljski talent, 
ki je redkejši od prirojene materinske 
ljubezni in poklicne poklicanosti. Saj 
je dosti mamic in učiteljic, ki sploh ne 
pišejo, a enako čutijo ... Vas pa je narava 
(drugi bi rekli Bog) še dodatno poboža-
la. In to je dodatna odgovornost.« 

Alenka Obretan Mestek 

Predstavitvi knjig Bože-Božene Lesjak
O fantastičnih drobcih čudovitih slik življenja

Boža Božena Lesjak desno 

Novi, tokrat slovensko-franco-
ski kratki igrani film Slovenj-

gradčana Toma Novosela Rezbar 
je namenjen predvajanju na raz-
ličnih festivalih doma in po svetu. 

Rezbar je nastal v produkciji Dru-
štva eksperimentalne umetnosti 
Slovenija, MK Visuals, igrajo pa 
ljubitelji Peter Korbus, Maša Flogie, 
Žiga Čamernik, Gregor Podričnik, 
Miha Pačnik, Miha Maznik, Karin 
Šnabl, Nina Bizjak in Leon Vovk. 

»Izven mestnega vrveža živi, v 
tišini in obdan z gorsko idilo, star 
mojster rezbarjenja, ki se zbudi v 

dan, ki ga je skrbno načrtoval, a ga 
prekine mlada študentka iz Fran-
cije, ki naključno najde njegovega 
psa. Študentka se je izgubila, a se z 
rezbarjem nikakor ne more spora-
zumeti. On, mož redkih besed, ki 
venomer kadi, jo vzame k sebi za ta 
dan in njuni življenji se kljub jezi-
kovni barieri pričneta počasi preple-
tati. Zgodba sledi enemu skupnemu 
dnevu v življenju obeh protagoni-
stov, kjer počasi odkrivamo, kako 
dve različni generaciji iz popolnoma 
tujega okolja vplivata ena na drugo, 
četudi komunikacija skoraj ni priso-
tna, morda celo ni potrebna. Do kon-
ca skupne ekspedicije skozi življenje 
prihajamo bliže odgovoru, kakšna 
vrsta temne preteklosti preganja rez-
barja in kako nepričakovano preživi 
svoj dan v družbi nekoga, ki ga sodi 
le po dogajanju dneva in ne po pr-
tljagi, ki jo nosi iz preteklosti.

Snemali smo pet dni, od tega tri 
dni na koči in dva dni na drugih 
lokacijah po Koroškem − posnet iz-
ključno v naših koncih,« je povedal 
Tomo Novosel. 

Direktor fotografije v filmu je 
zopet Miha Kolar, ki je poleg Roka 
Petelina in Tineta Lenarta vihtel v 
rokah še kamero. Z režiserjem No-
voselom, ki je ustvaril tudi idejno 
besedilo, so sodelovali tudi Žiga 
Čamernik (acting coach), Dani 
Bedrač, Benjamin Pirnat (glasba), 
Dušan Stojanovič (radijski glas) in 
številni drugi. Film Rezbar je bil 
krstno predvajan 27. junija v Kul-
turnem domu Slovenj Gradec. (AP) 

Rezbar
Kratki igrani film Toma Novosela

Na Oddelku za pediatrijo Splošne 
bolnišnice Slovenj Gradec deluje-

ta bolnišnična šola in vrtec. V šoli se 
letno zamenja več kot 500 otrok iz cele 
Koroške regije in da otrokom ni dolg-
čas, prirejajo različne dogodke. Enega 
so s kulturnim programom odprli v za-
četku junija − že 6. razstavo Evropska 
vas v bolnišnici, skupen projekt slove-
njgraške bolnišnice, osmih osnovnih 
šol in treh vrtcev. Bolnišnična učitelji-
ca Dragica Navodnik je povedala, da 
je razstava na prireditvi Evropska vas 
v mestu zelo široka, v bolnišnici pa jo 
skrčijo in izbor pokažejo za dlje časa. 

Bila je tudi prava popestritev hodnika 
iz starega dela stavbe v novega, kjer je 
otroški oddelek. 

Na Oddelku za pediatrijo pa je 
bilo pestro tudi še ves cvetoči rožnik. 
Imeli so gospodinjsko delavnico, svo-
je likovne izdelke so razstavili v avli 
Prve osnovne šole Slovenj Gradec, zelo 
zanimivo je bilo tudi, ko je v bolnišni-
co iz Koroške galerije prišel Vranček 
Koki in skupaj z otroki izdelal knjigo 
o slikarju Tisnikarju. Spoznavali so 
zelišča, uživali v nastopu gostujoče 
folklorne skupine in delali še marsikaj. 

Ajda Prislan 

V Evropski vasi Smrkci in še kdo
Splošna bolnišnica Slovenj Gradec 

»Približati umetnost ljudem« je slo-
gan slikarja Jožeta Kremžarja iz 
Šmartna pri Slovenj Gradcu, ki bo vse 
poletje na Trgu svobode in delu Glav-
nega trga v Slovenj Gradcu s prijatelji 
in mimoidočimi ustvarjal likovna 
dela. Pod njegovim mentorstvom 

bodo tudi obiskovalci slikali domače 
vedute – domači kraj, v živo bodo lah-
ko spoznavali postopke in zakonitosti 
slikarstva od priprave do razstave. 
Spremljalo jih bo spontano kulturno 
dogajanje raznih ljubiteljev in morda 
tudi koga od profesionalcev. (AP)

Jože Kremžar: slikarsko poletno 
turistično vzdušje 
»Približati umetnost ljudem«

Na snemanju ponoči
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Dan za Pohorje je na Kope priva-
bil ljubitelje narave in športov 

na prostem. Zbrali so tudi 397 evrov 
za Nepal.

Dan se je pričel z jutranjo jogo in medi-
tacijo pod vodstvom Bojance Galun in 
Vesne Tisnikar. Hkrati je potekal vo-
den pohod po Tematski pohodni poti 
Kope z vodstvom Petra Zajca z RRA 
Koroška. Dogajanje se je nadaljevalo 
pri zeliščarki Faniki Jeromel z delav-
nico o pohorskih zeliščih in njihovi 
uporabnosti. V vmesnem času so na 
Kope prispeli kolesarji in pohodniki 5. 
vzpona in pohoda na Kope v organiza-
ciji Javnega zavoda Spotur, Planinske-
ga društva Slovenj Gradec ter podjetij 
Vabo in Gorko. Točno opoldan so iz-
pred Centra Kope krenili na vodeno 
turo po pohorskih gozdovih gorski ko-
lesarji, ki jih je po utrjenih poteh vodil 
član Planinskega društva Mislinja.
Kljub rahlemu blagodejnemu vetru in 
svežini pohorskih gozdov je sonce na ta 
dan opozarjalo, da je poletje na vratih, 
če ne že kar skozi vrata. Skoraj brez pre-
daha so vodniki Primoževe šole dožive-

tij ves dan vodili in varovali obiskovalce 
po doživljajskih postajah na drevesih. 

Zgodaj popoldne se je na voden 
pohod po Tematski pohodni poti 
Kope podala druga skupina, tokrat 
pod vodstvom mag. Matjaža Ježa.

Na začetek popoldanskega doga-
janja so opozorile mamljive vonja-
ve, ki so se pričele širiti iz skorjanke 
– nekdanjega bivališča pohorskih 
gozdarjev, kritega iz lubja. V skor-
janki so člani Turističnega društva 
Mislinja pripravili pohorsko malico 
– koruzne žgance, zabeljene z grumpi 
(ocvirki) ter zalite z mlekom. Slastno!

V večernem času sta bili v Centru 
Kope odprti dve gostujoči razstavi 
Gorenjskega muzeja: Nejc Zaplotnik 
(1952−1983) – legenda slovenskega al-
pinizma ter Mogočne stene – vrhunski 
uspehi slovenskih alpinistov v Himala-
ji. Obe bosta v Centru Kope na ogled 
predvidoma do konca avgusta. Razsta-
vi sta bili uvod v predavanje bogato iz-
kušenih slovenskih alpinistov, zakon-
cev Štremfelj – Marije in Andreja. 

Še pred tem je bila prikazana 
nova, 10-minutna multivizija Pohor-
je skozi čas, plod domače koroške 
produkcije. Ta bo odslej na ogled 
obiskovalcem Pohorja, v slovenskem 
in angleškem jeziku.

V večerno-nočnem programu so 
obiskovalci pod strokovnim vod-
stvom dr. Igorja Žiberne iz Astronom-
skega društva Orion opazovali plane-
te, planetarne kopice in galaksije, pod 
vodstvom mag. Matjaža Ježa iz Dru-
štva narava Pohorja pa so se seznanjali 
z bogato bero nočnih metuljev.

Udeležba je bila na vseh dogodkih 
brezplačna, ves dan pa so se zbirali 
prostovoljni prispevki za pomoč žr-
tvam potresa v Nepalu. Prispevki bodo 
v celoti namenjeni NCRR – Nepal 
Cyclist Ride to Rescue, pobudi gorskih 
kolesarjev, ki so se združili v nesebični 
pomoči NCRR-Nepal-Cyclists-Ride-

-to-Rescue/470274153122368). Skupaj 
smo ta dan zbrali 397,03 €. Hvala vsem!

Dodatno smo se povezali z Ob-
močnim združenjem Rdečega križa 
Slovenj Gradec, ki je omogočilo zbi-
ranje sredstev tudi prek njihovega 
računa vse do 30. junija. Tudi ta zbra-
na sredstva bodo v celoti namenjena 
NCRR – Nepal Cyclist Ride to Rescue.

Med dogodkom in po njem so me 
mediji spraševali – koliko je bilo obi-
skovalcev. Pa sem jim odvrnil – rav-
no dovolj. Pri tovrstnih dogodkih 
število obiskovalcev ni najpomemb-
nejše. Zdi se, da je Dan za Pohorje 
dosegel svoj namen. Predstavili smo, 
da je turistično ponudbo moč graditi 
na tem, kar Pohorje ima – bogato na-
ravo in pokrajino. Pokrajino, ki so jo, 
predvsem v preteklih nekaj stoletjih, 
sooblikovali naravni pogoji in človek 
s svojim delovanjem. 

Zavedamo se, da je takšen razvoj 
tek na dolge proge – z malimi koraki, 
ki terja sodelovanja. Od tega, ali bo 
okolje sposobno tovrstnega sodelo-
vanja in podpiranja novih, bolj traj-
nostnih zgodb, bo po mojem mnenju 
v veliki meri odvisen tudi nadaljnji 
razvoj tega dela Pohorja.

Dan za Pohorje je potekal v okviru 
izvajanja projekta Ureditev rekreacij-
skih in turističnih poti na zahodnem 
Pohorju v območjih Natura 2000. 
Operacijo delno financira Evropska 
unija, in sicer iz Evropskega sklada za 
regionalni razvoj. Operacija se izvaja v 
okviru Operativnega programa krepi-
tve regionalnih razvojnih potencialov 
za obdobje 2007−2013, razvojne prio-
ritete 'Razvoj regij', prednostne usme-
ritve 'Regionalni razvojni programi'.

Peter Zajc, 
RRA Koroška 

P. S.: Več fotografij si lahko ogledate 
v fotoreportaži na zadnji strani tega 
časopisa. 

Turistično društvo Slovenj 
Gradec bo prvi konec 

tedna v septembru prvič organiziralo 
dogodek, ki bo potekal po treh prime-
stnih pohodniških poteh in s katerim 
bomo celovito in zanimivo predstavili 
mesto Slovenj Gradec in okolico. 

Med potekom dogodka bodo udele-
ženci tudi sami aktivni in pod vod-
stvom prehodili označene poti, sode-
lovali v delavnicah, nagradnih igrah, 
predstavitvah. 

Vsaka od treh poti ima svoje po-
sebnosti in značilnosti, vse so dobro 
obiskane in nudijo zadovoljstvo števil-
nim obiskovalcem različnih starostnih 
skupin: Dobrava z rimsko cesto, s šte-
vilnimi potmi in stezami, z značilnimi 
nižinskimi gozdovi na robu naselij, s 
Homcem kot manjšim osamelcem v 
dolini; grajski hrib nad Starim trgom, 
prva naselbina pod hribom, začetek 
nastanka našega mesta Slovenj Gradec, 
cerkev sv. Pankracija, staro grobišče 
Puščava; Plešivec s slikovito sotesko 
Kaštel, Plešivški mlin, mokrišče z logi, 
naselje Plešivec, kjer so v preteklo-
sti imeli lastniki svoj lovski dvorec in 
nastanitev za zaposlene na plešivškem 
posestvu … Vsekakor je zanimivosti 
na teh poteh res veliko, zato bodo stro-
kovnjaki različnih zavodov, društev in 

drugi posamezniki s svojimi zgodba-
mi in predstavitvami našim pohodom 
(sprehodom) dodali posebno vrednost 
in jih naredili še zanimivejše.

Ugotavljamo, da celo domačini 
premalo poznamo posebnosti, ki jih 
želimo predstaviti, zato bo dogodek 
zanimiv tako za Slovenjgradčane kot 
tudi vse ostale, ki si želijo preživeti za-
nimiv, pester in aktiven konec tedna.
Prireditev bo v vsakem vremenu. 
Vsakemu pohodniku, ki se bo prija-

vil in plačal pristopnino najkasneje 
do 15. 8. 2015, bomo priskrbeli de-
žnik, podarili 12-stranski koledar s 
fotografijami Slovenj Gradca za leto 
2016, na vseh treh pohodih pa bomo 
poskrbeli tudi za prigrizke in osve-
žitve. Vabimo vas, da se prireditve 
udeležite, in se veselimo skupnega 
spoznavanja našega mesta in okolice. 

Peter Cesar, 
predsednik Turističnega društva 

Slovenj Gradec

Pohodniški tris − od 4. do 6. 9. 2015

Rekreacija v Dobravi 

Tridnevni okus
kulturno-zgodovinske in etnološke dediščine ter 
biotskih raznolikosti na treh pohodniških poteh 
Slovenj Gradca in okolice

Čudovit zelen Plešivec 

Na gradu, Stari trg 
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Turistično ponudbo gradimo 
na tem, kar Pohorje ima

Dan za Pohorje

Okvirni program dogodkov 
(dovoljujemo si možnost spremembe programa): 
•	 petek,	4.	9.	2015	
Začetek dogodka ob 12. uri v mestu – predstavitev vseh treh poti in dogajanj. 
Ob 16. uri zbor pri fitnesu, sprehod po Dobravi mimo Fišerja in po delu 
rimske ceste proti Homcu ter nazaj do fitnesa.
Ob 19. uri koncert ob gozdu (pri fitnesu) – Glasbena šola Gvido bo poskr-
bela za nepozaben večer.
•	 sobota,	5.	9.	2015	
Ob 10. uri zbor pri Baleku, pohod po Kaštelu do mlina, predstavitev delova-
nja mlina, pogostitev z dobrotami z okoliških kmetij, nadaljevanje pohoda 
do plešivške graščine, do Vernerška ter mimo lovske koče nazaj proti Baleku. 
•	 nedelja,	6.	9.	2015
Ob 10. uri zbor na parkirišču nad cerkvijo v Starem trgu in voden sprehod 
po stari romarski poti, po križevem potu na grajski hrib nad Starim trgom. 
Med potjo se bomo seznanili z zgodovino Starega trga in našega mesta. 
Ob 11. uri sledi grajski piknik.

Letno kopališče Slovenj 
Gradec
•	 Otroške tematske delavnice in 

športne animacije za otroke 
Julij in avgust, vsak ponedeljek, 
sredo in petek od 9.00 do 12.00 
Dobimo se pri leseni hiški na baze-
nu, v primeru slabega vremena so 
delavnice prestavljene v MKC. 
•	 Zaključna prireditev – Otroški 

direndaj
23. 8. od 14.00 do 18.00
Športne delavnice, ustvarjalne de-
lavnice, gledališka igra, glasbeni 
gostje, poslikava obraza. Za vse 
dodatne informacije nam pišite na 
e-naslov info@spotur.si.

Mladinski center − 
Hostel Slovenj Gradec 
•	 Otroški tematski pohodi, Razi-

skujemo Slovenj Gradec
7. 7., 21. 7., 4. 8., 18. 8.
Dobimo se pred MKC-jem ob 9. 
uri in zaključimo na isti lokaciji 
ob 12. uri. 
•	 Enodnevni poletni tabor 
15. 7.–16. 7., 5. 8.−6. 8. 
Zbor ob 16. uri pred MKC-jem, 
zaključimo naslednji dan ob 11. 
uri. Za vse dodatne informacije 
nam pišite na e-naslov info@spo-
tur.si. 

Za otroke in mladino 
Aktivne počitnice v Slovenj Gradcu

Prazen prostor
Pr a ze n  p ro s to r

Gremo v mesto … Slovenj Gradec 

Fantazija je trgovina na Glavnem 
trgu 3, v jedru Slovenj Gradca, 

s »hobby« in »art« programom, ki 
vam ponuja ogromno možnosti 
osvoboditve lastnega ustvarjalnega 
duha. Pri njih najdete vse, kar po-
trebujete za ustvarjanje, saj imajo 
pestro paleto materiala za izdelavo 
vabil, naprsnih šopkov, izdelavo 
dekoracij, vsega potrebnega za iz-
delavo nakita, slikarski material 
ter veliko drugega. Vedno so tudi 
na tekočem z novimi materiali in 
novostmi. Za tiste, ki bi želeli do-
datnega ustvarjalnega znanja, pri-

rejajo različne tečaje in delavnice. 
Njihova spletna stran je na povezavi  
www.fantazija.eu in na družabnem 
omrežju facebook.

Letos so za otroke odprli Deže-
lo Fantazije, prijeten prostor, kjer 
lahko praznujejo svoj rojstni dan. 
Prostor pa lahko tudi najamete za 
praznovanje. Vabljeni, da obiščete 
trgovino Fantazija. (LP) 

Fantazija – prodajalna za ustvarjalne



Na evropskem mladinskem pr-
venstvu v težavnostnem in hi-

trostnem plezanju na Škotskem v 
Edinburgu sredi junija je kadetinja 
Janja Garnbret že tretjič zapored po-
stala evropska prvakinja v težavno-
stnem plezanju. 

Za naslov evropskega mladinskega 
prvaka se je na Škotskem potegovalo 
več kot 250 mladih športnih plezal-
cev, med njimi osem članov slovenske 
mladinske reprezentance v športnem 
plezanju pod vodstvom selektorja 
Anžeta Štremflja in trenerja Gorazda 
Hrena (C TEAM), ki so tekmovali v 
disciplini težavnost. Vsi so se uvrsti-
li v sobotni polfinale, v nedeljskem 
finalu pa je nastopilo pet slovenskih 
športnih plezalcev.

Janja Garnbret (Šaleški AO) je pre-
pričljivo zmagala v kategoriji kadetinj 
in tako tretjič zapored postala evrop-
ska mladinska prvakinja. »Zelo sem 
zadovoljna s svojim plezanjem. Prav 

tako sem vesela, da mi je tretjič zapored 
uspelo osvojiti naslov evropske prvaki-
nje. V vsako smer sem vstopila zbrana 
in odločna ter tako vedno dosegla vrh, 
kar je bil tudi moj cilj. Po treh medna-
rodnih tekmah težavnosti se bom zdaj 
osredotočila na evropsko mladinsko pr-
venstvo v balvanih in na svetovno mla-

dinsko prvenstvo, ki bo konec avgusta 
v Arcu,« je povedala Janja, ki bo v Arcu 
poskušala ubraniti lanski naslov svetov-
ne mladinske prvakinje v težavnosti.

V finalu so poleg obeh nosilk 
medalj tekmovali še trije slovenski 
predstavniki. Pri mladincih sta bila 
Martin Bergant in Milan Preskar zelo 
blizu medalje, saj sta se uvrstila na 4. 
oz. 5. mesto, Tjaša Slemenšek pa je za-
sedla 7. mesto. (DG) 

Janja Garnbret
Evropska mladinska prvakinja v težavnostnem plezanju 
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Junija so se slovenjgraški 
mladi judoisti, odbojkaši-

ce in atleti odpravili na Mednarodne 
igre otrok v Alkmaar na Nizozemsko. 
Slovenj Gradec je bil organizator tega 
mednarodnega tekmovanja leta 1994. 

Mednarodne igre otrok (ICG) so v 
svetovnem merilu največje športno 
tekmovanje za mlade v starosti od 12 
do 15 let. Vsako leto se iger udeleži od 
1500 do 2000 športnikov in spremlje-
valcev. Ideja o mednarodnih športnih 
igrah otrok je bila zasnovana prav v 
Sloveniji. Ustanovitelja Metoda Kle-
menca je vodila zamisel o povezovanju 
različnih narodov in kultur prek špor-
ta. Tako so v Celju leta 1968 potekale 
prve Mednarodne igre otrok, na kate-
rih je sodelovalo 9 mest: Beograd (Sr-
bija), Brno (Češka), Celje, Graz (Avsti-
ja), Kranj, Lusanne (Švica), Trbovlje, 
Udine (Italija) in Zagreb (Hrvaška). 
V Gibanje Mednarodnih iger šolskih 
otrok je danes vključenih 370 mest iz 
85 držav in s 5 celin. Članice gibanja so 
samo mesta, ki so v preteklosti že bila 
organizator teh iger ali se potegujejo za 
organizacijo le-teh v prihodnosti. 

Slovenj Gradec je bil organizator tega 
mednarodnega tekmovanja leta 1994. 
Takrat je na igrah sodelovalo 9 mest iz 5 
držav. Udeleženci so tekmovali v atleti-
ki, odbojki in rokometu. Ker je udeležba 
športnikov iz leta v leto večja, predsta-
vljajo Mednarodne igre šolarjev zajeten 
finančni in organizacijski zalogaj. Or-
ganizacije se zato lotevajo le večja mesta 

po različnih kontinentih sveta, ki lahko 
zagotovijo ustrezne tekmovalne pogoje, 
namestitev za tekmovalce in spremlje-
valce ter spremljevalni obtekmovalni 
program. Prav slednji je za organizator-
je poseben izziv, s katerim želijo udele-
žencem in drugim gostom predstaviti 
svoje posebnosti in običaje ter pokazati 
svojo gostoljubnost, obenem pa je za 
mlade udeležence priložnost, da se tudi 
izven tekmovališč družijo z vrstniki z 
različnih koncev sveta, ustvarjajo nove 
prijateljske vezi ter krepijo medsebojno 
sprejemanje in strpnost. 

Mestna občina Slovenj Gradec spod-
buja sodelovanje slovenjgraških špor-
tnikov na Mednarodnih igrah šolarjev 
že vrsto let. Mladi judoisti, odbojkašice 
in atleti so se v letošnjem juniju odpravi-
li na Mednarodne igre otrok v Alkmaar 
na Nizozemsko. Ekipo sestavljajo člani 

Judo kluba SG (Vinko Prevolšek, Rok 
Pogorevc, Andrej Yankovskyy, Nuša 
Perovnik, Lovro Seitl, David Horvatič, 
Saša Ranc), Atletskega kluba SG (Lana 
Verhovnik, Mitja Kordež, Ana Areh, 
Veronika Pisnik, Laura Konc, Zala Bri-
cman, Grega Vaukan) in Odbojkarskega 
kluba SG (Nika Vovk, Lea Pogorevčnik, 
Patricija Majcen, Marija Topič, Tinkara 
Grešovnik, Klara Temnikar, Ajda Doler, 
Janja Poberžnik). Spremljajo jih trenerji 
Uroš Verhovnik (AK SG), Maks Kotnik 
(OK SG) in Robert Mesarič (JK SG). Kot 
predstavnik MO SG se bo iger udeležil 
tudi Dražen Topič, Mojca Verhovnik pa 
kot vodja ekipe. 

Mlade športnike je pred odhodom 
sprejel župan MO SG Andrej Čas, ki 
jim je zaželel veliko športnih uspehov 
in pozitivnih izkušenj. 

Mojca Verhovnik 

Priložnost za športno 
druženje z vrstniki po svetu

International children's games 2015

Že od leta 1932 je nogomet, in vse, 
kar se vrti okoli njega, del Slovenj 

Gradca. Predvsem v zadnjih letih ali 
desetletjih se lahko pohvalimo, da smo 
kar nekaj igralcev poslali v širši nogo-
metni prostor. Med njimi je vsekakor 
najbolj znan Marko Šuler, svoj čas 
standardni član slovenske reprezen-
tance in sedanjega člana lige prvakov 
Maribora. Po njem se tudi imenuje 
slovenjgraški podmladek − nogome-
tna šola. S ponosom lahko povemo, 
da smo v vseh tekmovalnih selekcijah, 
od U9 pa do mladincev (U19), v vrhu 
tekmovalnih razpredelnic. Dobro delo 
se je tako pokazalo tudi pri selekcijah 

kadetov in mladincev, kateri so letos z 
dobrimi igrami uspeli priti v 2. sloven-
sko ligo. To je bil cilj sezone − uspešno 
realiziran. Otroški podmladek je bil v 
zimskem času uspešen predvsem na 
turnirjih, kje smo posegali po najvišjih 
mestih. Seveda pogrešamo podporo lo-
kalne gospodarske skupnosti, saj nam 
vedno višji cilji prinašajo tudi višje fi-
nančne obveznosti. Vendar, kjer je vo-
lja, je tudi pot.

Poslanstvo in vizija kluba:

•	Dvigniti popularnost nogometa v 
Mestni občini, predvsem v špor-
tnem smislu;

•	Vzgoja otrok v zdrave in stabilne 
športnike;

•	Krepitev medsebojnih odnosov in 
ekipnega duha;

•	Postopno višanje rezultatov v vseh 
selekcijah tekmovanja nogometne 
šole;

•	Preboj članske ekipe v višji razred 
tekmovanja;

•	Dvigniti lokalni interes, predvsem 
sponzorjev;

•	Postati prepoznavna in spoštovana 
nogometna šola v slovenskem pro-
storu.

Sandi Tomšič, 
sekretar

Mladi v vrhu tekmovalnih razpredelnic

Nogometno društvo Slovenj Gradec, 
Nogometna šola Marko Šuler

Ekipa A: Ekipo starejših deklic A, 
deklice letnik 2000 in mlajše, je v 

sezoni 2014−2015 prevzel trener Bog-
dan Pupavac, s čimer se je začelo novo 
obdobje tako za dekleta kot tudi za 
klub. V preteklosti nedosegljive zma-
ge proti največjim rivalom so postale 
vsakdanja praksa in stalnica; tako je 
postalo jasno, da ima klub eno izmed 
bolj perspektivnih ekip v zgodovini 
obstoja. Po nepričakovanih rotacijah 
in menjavah trenerjev v članski selek-
ciji je ekipo v obdobju po novem letu 
prevzel Tomaž Pisnik, ki je vpeljal nek 
nov koncept in tako je ekipa nadalje-
vala z razvojem skozi celotno sezono. 
V začetku marca se je ekipi pridružil 
še pomočnik trenerja, domačin Maks 
Kotnik; tako so postali treningi še in-
tenzivnejši in rezultat ni izostal. 

Starejše deklice so na državnem ni-
voju ob koncu sezone zasedle zelo vi-
soko šesto mesto, z malo športne sreče 
pa bi mogoče lahko bile celo državne 
prvakinje. Pri ekipi A je potrebno po-
udariti tudi prizadevanje s strani star-
šev deklet, saj so le-ti z dobro voljo in 
s solidarnostjo pripomogli k realizaciji 

odlične sezone tako s pripravo turnir-
jev kot tudi z vidika organizacije prevo-
zov na tekme in turnirje.

Ekipa B: Ekipo deklic, ki so treni-
rale v B ekipi, je vodila naša dolgoletna 
vaditeljica Danica Gošnak. Pri ekipi sta 
bila razvidna pomanjkanje treningov 
in nepravi pristop deklet. Veliko deklic 
je odbojko začelo vaditi oz. trenirati 
prav v tem obdobju ali pa kakšno sezo-
no pred tem. V tej ekipi je bil cilj sezone 
igrati v ligi B in v vizing ligi, ki je regi-
onalnega pomena. Posamezne deklice 
so pokazale, da bodo v naslednjem letu 
dobro zapolnile vrzel, ki bo nastala pri 
odhodu ekipe A v višji nivo, k ekipi 
kadetinj. S prihodom vaditelja Maksa, 
pomagal je tudi pri ekipi B, pa so tudi 
pri tej ekipi treningi postali konkre-
tnejši in tako se je začela kaliti še ena 
generacija, ki bi lahko v prihodnje kon-
kurirala na državnem nivoju ekipam 
širom države. Pri tem je potrebno po-
udariti, da so ekipo zapolnjevala tudi 
mlajša dekleta, ki kažejo potencial za 
prihodnost selekcij starejših deklic in 
starejših generacij.

Gregor Temnikar 

Ena od obetavnejših ekip 
v zgodovini kluba

Odbojkarski klub Kostmann, 
starejše deklice

Športna zveza Slovenj Gradec skupaj 
s športnimi društvi v času počitnic 
šolske otroke vabi, da se vključijo v 
različne športne aktivnosti. Večina 
programov je brezplačnih, za po-
drobnejše informacije in prijave se 
obrnite na izvajalce. Programe del-
no sofinancirata Fundacija za šport 
in Mestna občina Slovenj Gradec.

Judo	klub	Slovenj	Gradec	−	
poletna	judo	šola	
KDAJ: 26.–29. avgust    
KJE: Kope
CENA: 75 € 
INFO: judostojan@gmail.com, 031 
552 379

Šahovski	klub	−	poletje	s	šahom		
KDAJ: 25. 6.–15. 7., 17. 8.– 28. 8.; od 
pon. do pet. od 16.00 do 20.00
KJE: MOCIS (bivši Colatio), Celjska 
c. 22 
INFO: sahk.sg@gmail.com, 040 846 
718; BREZPLAČNO

Kegljaški	klub	−	kegljanje			
KDAJ: 29. 6.−3. 7., 24.−29. avgust; od 
pon. do pet. od 11.00 do 13.00  
KJE: kegljišče Slovenj Gradec
INFO: ivan.korosec@gmail.com, 040 
852 981; BREZPLAČNO

Atletski	klub	−	atletika
KDAJ: julij in avgust, torek in četrtek 
od 9.30 do 11.00   
KJE: Športni center Vinka Cajnka − 
atletski stadion
INFO: info@atletskiklub-sg.si, 051 
244 383
Športno društvo Sele - Vrhe − 
badminton   
KJE: Prva OŠ  
KDAJ: avgust

INFO: sportno.drustvo@sele-vrhe.si, 
040 205 118; CENA: 10 €
DRŠ	A.	Mihalja	−	rokometne	
delavnice			
KDAJ: 1.–5. julij in 20.−24. julij   
KJE: Športni center Vinka Cajnka − 
športna dvorana, letno kopališče
INFO: amihalj@yahoo.com, 031 557 
690
CENA: 35 € člani D.R.Š.A.M., 50 € 
ostali   

Tenis	klub	96
KDAJ: julij, avgust, od pon. do pet. 
ob 8.00   
KJE: Tenis center Murko
INFO: vinko.murko-hajtnik@siol.
net, 041 712 922

Cross	Country	Club	Legen	−	
jahanje			
KDAJ: 9. 6.–4. 7., 24.−29. avgust, od 
pon. do pet. od 17.00 do 19.00 
KJE: jahališče CCC Legen
INFO: vlado.jarh@gmail.com, 041 
620 175; BREZPLAČNO

ŠTD	Pohorc	−	predstavitev	
gorskega	 kolesarjenja	 na	 terenu,	
učenje	osnovnih	spretnosti
KDAJ: 11. 7. ob 9.00 (v primeru slabe-
ga vremena vsem prijavljenim sporo-
čimo nadomestni datum)   
KJE: fitnes na prostem »Dobrava«
INFO: obvezna oprema − izpravno 
kolo, čelada, rokavice, pijača in manj-
ši prigrizek; število mest je omejeno, 
zato je zaželena vnaprejšnja prijava 
na telefonsko številko 040 628 467. 

Aktivne počitnice
Za otroke in mladino

Slovenj Gradec
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V Celju je 13. in 14. 6. 
2015 potekal Atletski 

pokal Slovenije za člane in članice.

Preko kvalifikacij sta se nanj uvrstila 
tudi Maja in Jaka Pogorevc. Maja je 
že prvi dan osvojila naslov pokalne 
prvakinje v teku na 400 m z novim 
osebnim rekordom 54,12 s, s katerim 
je ponovno potrdila normo za nastop 
na mladinskem svetovnem prven-
stvu, ki bo naslednji mesec na Šved-
skem. Uspešno je tekmovala tudi 
drugi dan pokala, ko se je v teku na 
200 m v polni konkurenci najboljših 
slovenskih članskih šprinterk uvrsti-
la na 3. mesto. S časom 23,98 s se je 
prvič spustila pod mejo 24 s, vendar 
žal s preveliko pomočjo vetra. (MV) 

Maja z zlato in bronasto medaljo
Na pokalu APS za člane in članice 

Poleg otrok radi telovadijo tudi starši, 
le časa je vedno premalo. 17. junija 

pa so si ga vendarle vzeli in se svojim 
otrokom pridružili na zaključni atletski 
vadbi, na kateri so jim otroci predstavili, 
kaj vse so počeli tekom leta. Vadba je bila 
vsekakor zanimiva, saj je od septembra 
v programu vztrajala večina otrok.

Kot vsaka se je tudi zadnja vadba 
začela z vodenim tekom po igrišču ter 

travnatih vzpetinah ob njem. Ob po-
moči staršev so otroci vzdrževali ravno-
težje pri hoji prek gredi in se nato raz-
migali z gimnastičnimi vajami. V šoli 
teka so sicer oponašali miške, medvede 
in druge živali, obenem pa so razvijali 
ustrezen tekaški korak in držo. Seveda 
v atletiki ne gre brez nizkih in visokih 
štartov, pa šprintov in skokov. Preizku-
sili so se tudi v metu (za otroke posebej 

prilagojenega) kopja in vortexa. Za skle-
pni del vadbe so naši vaditelji Martina, 
Irena in Rok pripravili poligon z različ-
nimi spretnostnimi nalogami (hoja po 
vrvi, tek čez ovire, plazenje skozi tube, 
skok čez stožce, tek mimo ovir). Bilo je 
lepo. Druženje smo zaključili s podeli-
tvijo diplom, ki so jih prejeli vsi otroci. 
Kljub ne ravno sončnemu vremenu 
smo si privoščili tudi sladoled. (MV) 

Zaključek Male šole atletike
Na zadnji vadbi najmlajši skupaj s starši

Z Rokometno zvezo Slovenije, ki vsa-
ko leto prireja zaključni festival v 

različnih krajih Slovenije, smo zaključili 
sezono mini rokometa v osnovnih šo-
lah. Letos so se deklice pomerile v Ko-
čevju, dečki pa v Sevnici.

Ekipe Koroške so sestavljali učen-
ci in učenke OŠ Šmartno pri Slovenj 
Gradcu, OŠ Podgorje ter Prve in Dru-
ge osnovne šole Slovenj Gradec. Vsaka 
ekipa je odigrala pet tekem. Ker je fe-
stival, kot ponavadi, potekal v zname-
nju »fair playa«, se rezultati tekem niso 
uradno vodili. Posledično so se igralci 
in igralke na igrišču popolnoma spro-
stili in pokazali vse svoje spretnosti in 

poznavanje rokometne igre.
Ekipo deklic so v okrnjeni postavi, 

zaradi drugih neodložljivih obvezno-
sti, zastopale: Živa Garbus, Živa Pe-
rovec in Julija Belovič (OŠ Podgorje), 
Kaja Priteržnik (OŠ Šmartno pri Slo-
venj Gradcu) ter Alja Mihalj (2. OŠ 
SG). Ekipo dečkov so zastopali: Jurij 
Wastl, Miha Jamnik, Miha Soršak, 
Vid Pavlič, Leon Prater in Žan Podjed 
(2. OŠ SG), Miha Vovk, Alen Knez in 
Matija Mauc (1. OŠ SG) ter Maks Ga-
šper (OŠ Šmartno pri Slovenj Gradcu). 
Domov so se vrnili vsak s svojo spo-
minsko medaljo. 

Marina Mihalj

Na zaključnih festivalih 
mini rokometa

Slovenjgraški osnovnošolci 

Na tradicionalnem Vučkovem 
memorialu se je v soboto, 6. 6. 

2015, v Kranju spet zbralo več kot 
600 atletov. Naša ekipa je tekmovala 
odlično, saj je večina atletov dose-
gla nove osebne rekorde, domov pa 
so prinesli kar tri medalje. Za prvo 
je poskrbela Janine Lužnik, ki je z 
metom dvokilogramske krogle 6,89 
m osvojila zlato medaljo. V teku na 
100 m sta bronasto medaljo osvojila 
Mitja Kordež in Tjaša Lepej ter obe-
nem oba tudi popravila svoj osebni 
rekord; Tjašin je sedaj 12,78 s, Mitjev 
pa 11,73 s. Svoj osebni rekord v teku 
na 100 m sta izboljšala tudi Žiga An-
drejc (11,79 s) in Žiga Pečnik (12,29 
s). Lana Verhovnik je bila v suvanju 
krogle z metom 9,71 m četrta. (MV) 

Na Vučkovem memorialu
Atletski klub Slovenj Gradec

Mitja Kordež in Žiga Vunderl 
osvojila drugo mesto. 

Končni obračun osnovnošolcev v različ-
nih atletskih disciplinah je tudi letos po-
tekal v Kopru, kjer so se 4. 6. 2015 zbrali 
učenci iz skoraj dvestotih slovenskih 
šol. Več kot 600 finalistov Posamičnega 
prvenstva osnovnih šol v atletiki je spre-
mljal sončen in vroč poletni dan. 

Med finalisti so bili tudi učenci 
Prve osnovne šole Slovenj Gradec: Mi-
tja Kordež (300 m), Lana Verhovnik 
(krogla), Nejc Rogelšek (60 m), učenci 
Druge osnovne šole Slovenj Gradec: 
Dejan Pečnik in Alja Krevs (vortex), 
učenki Manca Lampret (300 m) in 
Zala Katarina Hovnik (daljina) z OŠ 
Šmartno ter Veronika Pisnik (300 m) 
z OŠ Vuzenica. Le-ti so si na regijskem 
tekmovanju na Ravnah na Koro-
škem, 26. 5. 2015, v močni konkurenci 
osnovnošolcev uspeli zagotoviti mesta 
med najboljšimi. 

Mitja Kordež je ponovno dokazal svoj 
atletski talent. V teku na 300 m se je s 
časom 36,48 uvrstil na 2. mesto. Tudi 
ostali so dobro tekmovali, predvsem 
pa je bil finale zanje pomembna tek-
movalna in življenjska izkušnja. 

Na atletski preizkušnji so bili v me-
secu maju tudi učenci osnovnih šol s 
prilagojenim programom. 13. 5. 2015 
je Tretja osnovna šola Slovenj Gradec 
organizirala Področno tekmovanje 
osnovnih šol s prilagojenim progra-
mom v atletiki, na katerem je nastopilo 
devet šol. Na državno prvenstvo, ki je 
potekalo 5. 6. 2015 v Domžalah, so se 
uvrstili štirje učenci s Tretje OŠ: Kle-
men Hohnec (vortex), Žiga Vunderl in 
Lara Mlakar (100 m) in Alen Valtl (1000 
m). Najuspešnejši je bil Žiga Vunderl, ki 
se je v skoku v daljino, s preskočenimi 
512 cm, uvrstil na 2. mesto. (MV) 

Finale osnovnošolskega prvenstva
Atletika 

Mitja Kordež na najvišji stopnički 

Zadnjo soboto v maju so v Rokome-
tni šoli Alena Mihalja izkoristili za 

udeležbo na tradicionalnem turnirju v 
mini rokometu Zasavje-Cup 2015, kjer 
je sodelovalo 34 ekip iz cele Slovenije. 
Tekmovali so v dveh kategorijah dečkov 
in dveh kategorijah deklic, in sicer roje-
nih leta 2004 ter leta 2005 in prej. Vsaka 
izmed ekip je odigrala vsaj tri in največ 
pet tekem ter prikazala obilo rokome-
tnega znanja. Tokrat so sestavo slovenj-
graških ekip okrepili še igralci in igralka 
Rokometne šole Sebastjana Soviča.

Dečki 2004 so se pomerili z ekipami 
iz Kopra, Ljubljane (Krim) ter Ribnice. 
Zabeležili so en poraz, en neodločen 
izid in eno zmago, kar jim je prineslo 
drugo mesto v skupini. Žal pa so v na-
daljevanje tekmovanja napredovala le 
prvouvrščena moštva.

Deklice 2004 so v polfinalu izgubile 
proti končnim zmagovalkam iz Novega 
mesta in na koncu za las zgrešile bro-

nasto medaljo ter končale na solidnem 
četrtem mestu.

Deklice 2005 so v malem finalu viso-
ko premagale ŽRD Litija s šestimi goli 
razlike ter se veselile bronaste medalje.

Nekoliko nepričakovano, vendar 
več kot zasluženo je najvišjo stopničko 
v kategoriji dečkov 2005 osvojila ekipa 
DRŠ Alena Mihalja. Z nasprotniki v fi-
nalu − ekipo iz Kopra − so se naši fantje 
pomerili že v predtekmovanju in obe 
tekmi odigrali neodločeno. Ker pa se fi-
nale ne more končati z neodločenim re-
zultatom, so po razburljivem streljanju 
sedemmetrovk in po obrambi vratarja 
Alena Kneza naslov najboljšega osvojili 
igralci slovenjgraške rokometne šole.

Po izboru najboljših peterk turnirja 
med dečki in deklicami so Slovenjgrad-
čani imeli kar tri člane – v kategorijah 
2005 so izstopali: Jurij Wastl, Nejc Hri-
beršek in Alja Mihalj.

 Marina Mihalj 

Na turnirju Zasavje-Cup na 
štirih najvišjih stopničkah

Rokometna šola Alena Mihalja 

V Tržiču je bilo odigrano DP v 
dvojicah dečkov in deklic do 

15 let v kegljanju. Tekmovanja so se 
udeležili tekmovalci in tekmovalke 
koroških klubov, ki so dosegli nasle-
dnje rezultate: 

- v prvi, najmlajši kategoriji deklic sta 
1. mesto osvojili članici KK Slovenj 
Gradec Nika in Naja Petričevič;
- v drugi kategoriji deklic sta z odlič-
nim rezultatom 1. mesto osvojili prav 
tako članici KK Slovenj Gradec Aleša 

Založnik in Pika Hrovat Mithans;
- v četrti kategoriji deklic sta v ostri 
konkurenci 2. mesto osvojili članici 
KK Fužinar PE Julija Vačun in Teja 
Abraham; 
- pri dečkih sta člana Kegelbara iz Ra-
delj ob Dravi Anej Cvar in Alen Hedl v 
četrti kategoriji osvojila 1. mesto.

Troje zlatih in ena srebrna medalje 
je odličen izkupiček koroških mladih 
kegljačev.

Marijan Bogar 

DP dečkov in deklic v kegljanju v dvojicah
Izreden uspeh koroških 
mladih kegljačic in kegljačev
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Imeli smo dve pohodnici, 
stari 12 let, posebna po-

hvala pa gre naši Martini, ki je ob 
svoji psički Piki zmogla celoten po-
hod brez težav.

Javni zavod za turizem in šport Spo-
tur Slovenj Gradec je tudi letos or-
ganiziral, Planinsko društvo Slovenj 
Gradec pa izvedlo zdaj že tradicio-
nalni, 5. pohod s tokratnim ciljem 
Grmovškov dom na Kopah, in sicer 
6. junija 2015. Po tem delu zaho-
dnega Pohorja nas je tudi letos vodil 
vodnik in domačin z Legna Milan 
Šuler, pomagala pa mu je vodnica 
Marjeta Škorja.

Pohod je bil eden izmed dogodkov 
prireditve Dan za Pohorje, ko smo s 
svojo udeležbo in z nekaj prostovolj-
nimi prispevki na prireditvah zbirali 
pomoč za žrtve potresa v Nepalu – 
torej Pohorje za Nepal. Za letošnji 
pohod smo v vpisno knjigo pohoda 
zabeležili 42 pohodnikov.

Tokratni pohod je bil daljši kot 
prejšnja leta, na poti smo bili pol-
nih 10 ur. Začeli smo tradicionalno 
pri turistični kmetiji Plesnik in se v 
lepem, že poletno toplem vremenu 
odpravili na 4-urni vzpon. Krajše 
postanke za okrepčila in pijačo smo 
imeli vsakokrat v senci gozda, saj 
je bilo sonce zelo močno. Na Veliki 
Kopi smo se ustavili pri oznaki vrha 
in energetskih točkah ter uživali v 
jasnem razgledu prav v vse smeri.

Ob prihodu na Grmovškov dom 
so nas pričakali odlično pripravljen 

pohorski lonec, hladni napitki in 
majice, ki smo jih spet oblekli neko-
liko nenavadno − hrbtno stran smo 
imeli spredaj, da smo na skupinski 
fotografiji lahko prikazali tudi napis 
pohoda. Pozdravili smo kolesarje, 
ki so prejeli spominske medalje za 
uspešen kolesarski vzpon.

Planinci vsekakor najraje hodimo, 
zato smo po malici pohod nadaljevali 
po gozdni poti do dela E6 transver-
zalne poti in se nato po dokaj zara-
ščenem delu poti spustili do Cajnske 
vile ter po cesti prispeli do našega 
drugega cilja pohoda – Paučkovih 
partizanskih bolnišnic Trška gora. 
Vodnica Marjeta nas je v kratkem 

prispevku nagovorila ob letošnjem 
praznovanju 70. obletnice osvobodi-
tve in spregovorila o pomenu Pauč-
kovih bolnišnic pri oskrbi ranjencev 
tega območja v zadnjem letu druge 
svetovne vojne. Po ogledu stavb in 
opreme bolnišnice smo pot nadalje-
vali v dolino do kmetije Plesnik. 

Letošnji pohod je bil prava pre-
izkušnja kondicije in vztrajnosti 
v vročem dnevu. Vsi, ki smo se ga 
udeležili in pot prehodili, smo poleg 
aktivno preživetega dneva dobili še 
lep razgled z vrha ter spoznali del 
poti, po kateri se običajno ne odpra-
vimo sami.

Marjeta Škorja

5. tradicionalni pohod 
PD Slovenj Gradec

Planinci na Grmovškov dom

Planinci PD Slovenj Gradec pri Grmovškovem domu na Kopah

Pri nekdanjem objektu Bellevue na 
Legenski planoti se je zbralo 65 poho-
dnikov iz AI Slovenj Gradec. Napotili 

so se proti Papežu, kjer so imeli kraj-
ši postanek in se odžejali z moštom. 
Pot so nadaljevali v smeri Prošta, 

nato pa se mimo Gradiškega križa 
spustili nazaj v dolino. Pri Preši, kjer 
sta jih čakali malica in pijača, so še 
nekaj časa posedeli, da so se ohladili, 
saj je pohod trajal celi 2 uri in je bil 
za nekatere zaradi vročega vremena 
ter ponekod precej zahtevne poti kar 
naporen.

Stanislava Tamše 

Pohod po pobočju Pohorja
Aktiv invalidov Slovenj Gradec 

Državno prvenstvo invalidov v 
balinanju za leto 2015 za moške 

četvorke in ženske trojke je bilo 6. ju-
nija 2015 v Trbovljah. Organizatorka 
tekmovanja je bila ZŠIS – POK, izva-
jalec pa DI Trbovlje. Tekmovanja se 
je poleg drugih zmagovalnih ekip iz 
regijskih območnih tekmovanj udele-
žila tudi ženska ekipa Društva invali-

dov Slovenj Gradec in se uvrstila na 5. 
mesto; 1. mesto so osvojile balinarke 
iz MDI Domžale, med moškimi pa so 
bili najboljši balinarji iz DI Maribor. 

Tekmovalce je poleg drugih poz-
dravil tudi predstavnik Zveze za šport 
invalidov Slovenije Igor Malič. Nasto-
pajoče so z nekaj koračnicami počastili 
člani Delavske godbe Trbovlje. (ST) 

Slovenjgradčanke na 5. mestu
Državno prvenstvo v balinanju

Že četrtič zapovrstjo so se med sabo 
pomerili kegljači DU Mislinja in 

ŠD Invalid Slovenj Gradec. Kegljali so 
120 lučajev na 8 igralcev. 

Ekipo ŠDI so sestavljali Marko 
Skopljakovič, Ivan Marzel, Marja-
na Gams, Vlado Kremžar, Mario 
Bogar, Tone Garb, Marijo Bogar in 
Tine Tamše, ekipo DU Mislinja pa so 
sestavljali: pa Anton Jeromel, Alojz 
Štruc, Drago Tisnikar, Rudi Lubej, 
Dani Založnik, Boris Orož, Branko 
Zajc in Vlado Oder.

Tekma je potekala v zelo sprošče-

nem vzdušju in tako kot vedno so vsi 
navijali za dobre mete ne glede na to, 
kateri igralec je dobro zadel. Tudi to 
tekmo so zmagali kegljači ŠDI (z 8:2 
in razliko 256 kegljev). Skupni rezul-
tat je bil 4166-3910 v korist ŠDI. Naj-
boljši rezultat pri ŠDI je dosegel Ivan 
Marzel s 550 keglji, pri DU Mislinja 
pa Boris Orož s 530 keglji.

Tekmo je brez pripomb sodila Pavla 
Garb, Tone Garb pa je še povedal, da so 
s kegljači DU Mislinja postali že pravi 
prijatelji, zato bodo s tem sodelovanjem 
nadaljevali tudi v bodoče. (ST)

120 lučajev na 8 igralcev
Prijateljska tekma v kegljanju 

Kegljači ŠDI Slovenj Gradec 
in ILCO za Koroško 

28. maja sta se že 14. po vrsti v 
kegljanju na 60 lučajev med 

seboj pomerila ŠD Invalid in Ilco za 
Koroško. Društvi se srečujeta že dolgih 
7 let, tako da so člani močno povezani 
in dobri prijatelji. Glede tekem se do-
govarjata predsednik ŠDI Tone Garb 
in vodja za šport pri Ilco Milan Koren. 

Tudi tokrat so bili boljši kegljači 

ŠDI, ki so Ilco premagali s 6 : 2 in z raz-
liko 272 kegljev. Najboljši rezultat pri 
ŠDI je dosegel Tine Tamše z 270 keglji, 
pri Ilco pa Esad Hadžiagič z 263 keglji.

Po tekmi so v gostilni Vili ob dobri 
hrani in pijači kovali načrte za še bolj-
še sodelovanje in se tudi dogovorili, 
da se srečajo pred novim letom ter od-
igrajo še eno prijateljsko tekmo. (ST) 

Prijateljska tekma v kegljanju
ŠD Invalid in ILCO za Koroško 

6. junija je ŠD Invalid Slovenj Gra-
dec že 48. organiziralo športno-

-zgodovinsko prireditev za pokal v 
spomin pohoda XIV. divizije na Štajer-
sko, na kateri so udeleženci tekmovali 
v borbenih igrah − streljanju in keglja-
nju. Sodelovale so ekipe MDI Velenje, 
MDI Drava Radlje ob Dravi, ŠDI Ma-
ribor in domačega ŠDI Slovenj Gradec.

V streljanju je bilo prvo MDI Ve-
lenje s 690 krogi, drugo ŠDI Slovenj 
Gradec s 612 krogi in tretje MDI 
Drava Radlje ob Dravi s 388 krogi. 
ŠDI Maribor ni imelo strelcev.

V kegljanju so bili prvi kegljači 

iz ŠD Invalid Slovenj Gradec s 576 
podrtimi keglji, drugi pa kegljači iz 
MDI Drava Radlje ob Dravi s 569 po-
drtimi keglji.

Skupni zmagovalci so s 7 točkami 
postali športniki iz ŠD Invalid Slovenj 
gardec, MDI Velenje je bilo s 5 točka-
mi drugo. Športniki iz ŠD Invalid so 
tako že drugo leto osvojili prehodni 
pokal. Ta pokal mora društvo osvo-
jiti trikrat zapovrstjo ali petkrat v 
presledkih. Vsi, ki so zastopali ŠDI, si 
zaslužijo vso pohvalo za osvojeno sku-
pno prvo mesto.

Stanislava Tamše 

Domačini ugnali goste

Za pokal pohoda XIV. divizije 
na Štajersko 

V organizaciji Javnega zavoda Spo-
tur Slovenj Gradec, Planinskega 

društva Slovenj Gradec ter kolesarske 
sekcije Vuhred sta se 6. 6. 2015 že pe-

tič zapored odvila kolesarski vzpon 
in pohod na Kope.

Pohoda se je udeležilo 42 poho-
dnikov, 35 kolesarjev pa je ob 10. uri 
s parkirišča pred nekdanjo restavra-
cijo Bellevue na Legnu odkolesarilo 
na 24,4 km dolg vzpon. Cilj vseh je 
bil pred Grmovškovim domom na 
Kopah, kjer sta jih v lepem vremenu 
pričakala odličen pohorski lonec in 
ohlajena pijača. Vsak udeleženec po-
hoda ali kolesarjenja je na cilju prejel 
spominsko majico. Pohodniki so do 
cilja potrebovali okoli 4 ure, medtem 
ko je najhitrejši kolesar skozi cilj za-
peljal po 1 uri in 13 minutah. Sledila 
je podelitev medalj najhitrejšim kole-
sarjem v posamezni starostni katego-
riji. Zbrani na Kopah so se v okviru 
Dneva za Pohorje lahko udeležili še 
drugega pestrega programa, ki se je 
ta dan odvijal na Kopah. 

Borut Marošek 

35 kolesarjev na Kope
Kolesarski vzpon in pohod



1. SREDA
1000 Staro mestno jedro Slovenj Gradca

Jože Kremžar: 
SliKarSKo poletno turiStično vzdušJe
Moto slikarsko-turističnega vzdušja je 'Približati umetnost ljudem'. Mimo-
idoči bodo lahko oba poletna meseca ustvarjali v starem mestnem jedru 
pod mentorstvom slikarja Jožeta Kremžarja. Vabljeni tudi drugi kulturni 
ustvarjalci, da spontano popestrite dan in slikarsko dogajanje v mestu. 
M Jože Kremžar.    

2. ČETRTEK
1800 Čečovje 10/b, Ravne na Koroškem

odprti atelJe: StoJan BrezočniK 
V okviru razstave Sodobna umetnost na Koroškem (SLO/A) bodo ume-
tniki odprli vrata svojih ateljejev. Prijave za obisk ateljeja na e-naslov: ga-
lerija@glu-sg.si. 
M Koroška galerija likovnih umetnosti.    

1800 Pameče 121, Pameče pri Slovenj Gradcu
odprti atelJe: KatJa Felle 
V okviru razstave Sodobna umetnost na Koroškem (SLO/A) bodo ume-
tniki odprli vrata svojih ateljejev. Prijave za obisk ateljeja na e-naslov: ga-
lerija@glu-sg.si. 
M Koroška galerija likovnih umetnosti.    

1900 Cerkev sv. Vida v Dravogradu
mednarodna zBirKa KeramiKe uniCum 
V okviru spremljevalnih razstav 3. mednarodnega trienala keramike UNI-
CUM Koroška galerija likovnih umetnosti v sodelovanju z Občino Dravo-
grad, Javnim zavodom Dravit in JSKD – Območno izpostavo Dravograd v 
cerkvi sv. Vida v Dravogradu predstavlja dela iz svoje zbirke. 
Na ogled do 30. avgusta 2015. 
M Koroška galerija likovnih umetnosti.    

3. PETEK
1700

Kino
Kulturni dom Slovenj Gradec 
Kapitan SaBlJezoBi in zaKlad lame rame 
Akcijska pustolovska komedija, Norveška (2014), 87', podnapisi 
Ogled priporočamo otrokom od 8. leta starosti in družinam.
Osiroteli fantič Pikec si že od nekdaj želi postati član posadke razvpitega 
gusarja – kapitana Sabljezobega, vendar bi se najprej moral naučiti plavati. 
Kljub vsemu se mu nepričakovano ponudi priložnost postati del piratske 
dogodivščine, ko Sabljezobove načrte prekriža njegov najhujši sovražnik. 
Pustolovci se podajo na iskanje bajeslovnega zlatega kraljestva Lama Rama, 
med iskanjem zakladov pa Pikec tudi odkriva, kdo bi utegnil biti njegov oče. 
M Kulturni dom Slovenj Gradec.   I 5 EUR

1900

Kino
Kulturni dom Slovenj Gradec 
terminator: GeneSYS
Akcijski znanstvenofantastični spektakel, ZDA (2015), 119' 
Peti del kultne franšize poleg vrhunske kombinacije akcijskih prizorov, 
dramatičnih posebnih učinkov in Arnoldovega prepoznavnega humorja 
obljublja še postavitev povsem novih pravil potovanja skozi čas, s čimer 
bo tok zgodovine za vedno spremenjen. Po pričakovanjih se bomo zopet 
znašli sredi vojne med človeštvom in stroji, ki pa bo še bolj zaostrena, saj 
se bo bitka odvijala tako v preteklosti kot tudi v sedanjosti. 
M Kulturni dom Slovenj Gradec.   I 5 EUR

2100 Trg svobode Slovenj Gradec 
SlovenJeGrašKo poletJe 2015: 
SteFan milenKović & marKo HatlaK tanGo CompáS 
Stefan Milenković, svetovno priznani violinist, ki si je svoje mesto na kon-
certnih odrih zagotovil že v mladih letih, in Marko Hatlak, vsestranski slo-
venski koncertni harmonikar, sta združila moči v energični zasedbi Stefan 
Milenković & Marko Hatlak Tango Compás, skupaj s pianistom Markom 
Črnčecem in kontrabasistom Luko Hermanom Gaiserjem. Repertoar za-
sedbe pokriva predvsem strastno in temperamentno tango glasbo različ-
nih avtorjev v lastnih aranžmajih. Poleg tanga se skupina poigrava tudi z 
izvirnimi priredbami latino in jazzovskih skladb. 
Na letošnji turneji predstavljajo svojo prvo zgoščenko, na kateri je mogoče 
slišati skladbe iz železnega tango repertoarja avtorjev Rodrigues, Canaro, 
Caceres in drugih, kot tudi moderno videnje tanga skozi unikatno interpre-
tacijo Piazzolline in Gallianove glasbe. Usklajenost in virtuoznost izvajalcev 
ustvarja z energijo nabite koncerte, ki presegajo emocionalne pragove. 
M Kulturni dom Slovenj Gradec.   

4. SOBOTA
1500 Mestna galerija (v pasaži), Glavni trg 26, Slovenj Gradec 

arHiteKturni naSvet 
Posamezno svetovanje je omejeno na 30 minut, obvezne pa so prijave na 
spletni strani: http://arhnasvet.si/services/brezplacno/. Osebno se lahko pri-
javite tudi na Mestni občini Slovenj Gradec. 
M Arhitekturni nasvet in Mestna občina Slovenj Gradec.   

1700

Kino
Kulturni dom Slovenj Gradec 
prdoprašeK doKtorJa proKtorJa 
Družinska komedija, Norveška (2014), 87', podnapisi  
Prijatelja Lise in Bulle se spoprijateljita s čudaškim profesorjem Proktorjem, 
ki po naključju izumi najbolj močan prdoprašek na svetu. Navdušena nad 
nenavadnim izumom se odločita raziskati njegove učinke in možnosti 
uporabe. Ker se praška želi polastiti tudi lakomni bogataš in njegova trdo-
bučna sinova, se zabavna dogodivščina spremeni v nepozabno avanturo, 
polno smeha in glasnih, gateparajočih  prdcev. 
M Kulturni dom Slovenj Gradec.   I 5 EUR

1900

Kino
Kulturni dom Slovenj Gradec 
terminator: GeneSYS
Akcijski znanstvenofantastični spektakel, ZDA (2015), 119' 
M Kulturni dom Slovenj Gradec.   I 5 EUR

2100 Trg svobode Slovenj Gradec 
SlovenJeGrašKo poletJe 2015: 
iva Stanič & GreGor Ftičar trio 
Pevka Iva Stanič, ki je širši javnosti znana tudi po svojih nastopih na festivalih, 
kot sta Slovenska popevka ali Slovenski šanson, se tokrat posveča interpre-
tacijam skladb enega najbolj uspešnih ameriških skladateljev popularne 
glasbe 20. stoletja. V projektu, skupaj z Gregor Ftičar triom, poustvarja popu-
larno glasbo Burta Bacharacha na jazzovski, a predvsem svoj način. 
»Zelo mi ustreza Bacharachov stil, na sofisticiran način združuje pop in 
jazz v neko novo zvrst, ki mi je zelo blizu. Hkrati pa ima izreden občutek 
za vokal,« pravi Iva. Projekt je zamisel Ive Stanič, a je zaživel skupaj v sode-
lovanju s pianistom Gregorjem Ftičarjem, ki je tudi napisal aranžmaje za 
izbrane skladbe. »Z aranžmaji Gregorja Ftičarja za trio in vokal so izbrane 
pesmi zaživele v novih, svežih zvočnih preoblekah, kakor sem si tudi prvo-
tno predstavljala. Vnesti v pesmi več jazza, narediti pesem v svojo zgodbo 
– mislim, da nam je to zelo lepo uspelo.« 
M Kulturni dom Slovenj Gradec.   

5. NEDELJA
1030

Kino
Kulturni dom Slovenj Gradec 
FilmSKa matineJa: vrvež v moJi Glavi (SinHr.)
Animirana družinska komedija, ZDA (2014), 102' 
M Kulturni dom Slovenj Gradec.   I 3,50 EUR

1800

Kino
Kulturni dom Slovenj Gradec 
Kapitan SaBlJezoBi in zaKlad lame rame 
Akcijska pustolovska komedija, Norveška (2014), 87', podnapisi 
Ogled priporočamo otrokom od 8. leta starosti in družinam.
M Kulturni dom Slovenj Gradec.   I 5 EUR

2000

Kino
Kulturni dom Slovenj Gradec 
terminator: GeneSYS
Akcijski znanstvenofantastični spektakel, ZDA (2015), 119' 
M Kulturni dom Slovenj Gradec.   I 5 EUR

7. TOREK
1000 Koroška galerija likovnih umetnosti Slovenj Gradec

BerneKerJeva počitnišKa uStvarJalniCa: 
HišiCa iz Kartona 
Ogledali si bomo razstavo Sodobna umetnost na Koroškem (SLO/A) in z 
motivi z razstave poslikali hišice iz kartona. 
Ustvarjalnice so namenjene otrokom od 4. leta starosti dalje ter osnovno-
šolski mladini. Otroci naj bodo primerno oblečeni. Pridržujemo si pravico 
do spremembe programa. Prijave: 02 620 36 58  ali na e-naslov: nina.po-
pic@glu-sg.si. 
M Koroška galerija likovnih umetnosti.   I 1,50 EUR

2000

Kino
Kulturni dom Slovenj Gradec 
Film tedna: zGodBe o KonJiH in lJudeH
Drama, Islandija/Nemčija/Norveška (2013), 81’ 
M Kulturni dom Slovenj Gradec.   I 5 EUR

8. SREDA
1800 Koroška galerija likovnih umetnosti Slovenj Gradec

poletni CiKel predavanJ izBrana dela 
iz SlovenJGrašKe liKovne dediščine 
Program rekatolizacije naših krajev po zaključku epizode protestantizma v 
20. in 30. letih 17. stol. je ponudil veliko priložnosti za delo zgodnjim baroč-
nim umetnikom, ki so v skladu s smernicami cerkve na novo krasili notranj-
ščine božjih hramov. Pod vodstvom mogočnega slovenjgraškega župnika 
Andreja Tavčarja je deloval tudi utemeljitelj slovenjgraških baročnih slikar-
skih delavnic Mihael Scobl, programsko zgovorna pa je njegova slika Zaroka 
sv. Katarine na desnem stranskem oltarju mestne župne cerkve sv. Elizabete.  
Predaval bo muzejski svetovalec Marko Košan. 
M Koroška galerija likovnih umetnosti.   

9. ČETRTEK
1000 KPM, Rojstna hiša Huga Wolfa, Glavni trg 40, Slovenj Gradec

počitnišKa delavniCa za otroKe: 
zmaJ in vetrniCa 
Na delavnici bomo spoznali igre in igrače naših dedkov in babic ter izdelali 
papirnate zmaje in vetrnice. 
M Koroški pokrajinski muzej.   I 1,50 EUR

10. PETEK
1700

Kino
Kulturni dom Slovenj Gradec 
prdoprašeK doKtorJa proKtorJa 
Družinska komedija, Norveška (2014), 87', podnapisi  
M Kulturni dom Slovenj Gradec.   I 5 EUR

1900

Kino
Kulturni dom Slovenj Gradec 
terminator: GeneSYS
Akcijski znanstvenofantastični spektakel, ZDA (2015), 119' 
M Kulturni dom Slovenj Gradec.   I 5 EUR

2100 Trg svobode Slovenj Gradec 
SlovenJeGrašKo poletJe 2015: 
Help! a BeatleS triBute 
Skupina HELP! A Beatles Tribute je v preteklih dveh letih nastopala na šte-
vilnih koncertih po Sloveniji, Španiji,Nemčiji, Švici, Avstriji, Italiji, Slovaški, 
Poljski ter Hrvaški. Letos potuje še v Rusijo, Belgijo in Anglijo. Fantje so bili, 
s strani mednarodnega festivala International Beatleweek iz Liverpool-a, 
letos povabljeni v Anglijo, kjer bodo nastopali na nizu koncertov od 26. 
8., pa vse do 1. 9. Sem spadajo tudi nastopi v legendarnem Cavern Clubu. 
Skupina HELP! A Beatles Tribute se je ravnokar vrnila z Obertauerna v Av-
striji, kjer je potekalo praznovanje 50. obletnice snemanja filma HELP!, ki 
je bil drugi celovečerni film legendarnih The Beatles.
M Kulturni dom Slovenj Gradec.   

11. SOBOTA
1700

Kino
Kulturni dom Slovenj Gradec 
Kapitan SaBlJezoBi in zaKlad lame rame 
Akcijska pustolovska komedija, Norveška (2014), 87', podnapisi 
Ogled priporočamo otrokom od 8. leta starosti in družinam.
M Kulturni dom Slovenj Gradec.   I 5 EUR

1900

Kino
Kulturni dom Slovenj Gradec 
vroči miKe XXl 
Komedija, ZDA (2015), 116' 
Tri leta za tem, ko je Mike zapustil svet striptiza na vrhuncu svoje kariere, 
se s svojimi pajdaši odpravi na Mrytle Beach, da bi tam odplesali še zadnjo 
neverjetno predstavo.
M Kulturni dom Slovenj Gradec.   I 5 EUR

2100

Kino
Kulturni dom Slovenj Gradec 
terminator: GeneSYS
Akcijski znanstvenofantastični spektakel, ZDA (2015), 119' 
M Kulturni dom Slovenj Gradec.   I 5 EUR

12. NEDELJA
300 Gostišče Marčič, Celjska cesta 48, Slovenj Gradec

poHod na planini veliKo Gradišče in KoKoš 
Peljali se boste po avtocesti Ljubljana–Koper do vasi Lokev. Od tam pot 
vodi mimo izvira Vroček na V. Gradišče in nato do Kokoši. Vračali se bo-
ste krožno mimo vasi Lipica, kjer je možen tudi ogled kobilarne Lipica 
ali kraške jame Vilenica. Skupno bo hoje okoli 5 ur. Potrebna je planinska 
oprema za sredogorje, rezervna oblačila. Prijave zbira Boris Jelenko: 051 
430 535. 
M Planinsko društvo Slovenj Gradec

1000 Prottesweg 3, 8062 Kumberg, Graz, Avstrija
odprti atelJe: renate Krammer 
V okviru razstave Sodobna umetnost na Koroškem (SLO/A) bodo ume-
tniki odprli vrata svojih ateljejev. Prijave za obisk ateljeja na e-naslov: ga-
lerija@glu-sg.si. 
M Koroška galerija likovnih umetnosti.    

1030

Kino
Kulturni dom Slovenj Gradec 
FilmSKa matineJa: vrvež v moJi Glavi (SinHr.)
Animirana družinska komedija, ZDA (2014), 102' 
M Kulturni dom Slovenj Gradec.   I 3,50 EUR

1400 Podgorje pri Slovenj Gradcu
Furmani po CeSt' pelJaJo  
Predstavitev stojnic, podelitev priznanj Vaške skupnosti Podgorje in vese-
lica z Ansamblom Okej. 
M Kulturno društvo Podgorje.    

1800

Kino
Kulturni dom Slovenj Gradec 
prdoprašeK doKtorJa proKtorJa 
Družinska komedija, Norveška (2014), 87', podnapisi  
M Kulturni dom Slovenj Gradec.   I 5 EUR

2000

Kino
Kulturni dom Slovenj Gradec 
ted 2 
Komedija, ZDA (2015), 120'  
M Kulturni dom Slovenj Gradec.   I 5 EUR

14. TOREK
1000 Koroška galerija likovnih umetnosti Slovenj Gradec

BerneKerJeva počitnišKa uStvarJalniCa: 
FotoGraFiram – Kolažiram  
Nekateri umetniki na razstavi Sodobna umetnost na Koroškem (SLO/A) se 
predstavljajo s fotografijami. Tudi mi bomo fotografirali v razstavnih pro-
storih in nastale fotografije predelali. 
Ustvarjalnice so namenjene otrokom od 4. leta starosti dalje ter osnovno-
šolski mladini. Otroci naj bodo primerno oblečeni. Pridržujemo si pravico 
do spremembe programa. Prijave: 02 620 36 58  ali na e-naslov: nina.po-
pic@glu-sg.si.
M Koroška galerija likovnih umetnosti.   I 1,50 EUR

2000

Kino
Kulturni dom Slovenj Gradec
Film tedna: poštarJeve Bele noči 
Drama, Rusija (2014), 101', režija: Andrej Končalovski 
Skozi oči resničnega podeželskega poštarja se odvije zgodba o pozabljeni 
skupnosti in izginjajočem načinu življenja v ruralnih zakotjih ruskega se-
vera. Presunljiva, umirjena in nežno humorna mešanica dokumentarca in 
fikcije je veteranskemu režiserju Andreju Končalovskemu prinesla bene-
škega leva za najboljšo režijo.
M Kulturni dom Slovenj Gradec.   I 5 EUR

15. SREDA
1800 Koroška galerija likovnih umetnosti Slovenj Gradec

poletni CiKel predavanJ izBrana dela 
iz SlovenJGrašKe liKovne dediščine 
S slikarsko delavnico Franca Mihaela Straussa in njegovega sina Janeza 
Andreja Straussa je Slovenj Gradec v 18. stoletju postal pomembno li-
kovno središče. Medtem ko oltarje koroških cerkva na tej in na oni strani 
meje krasi cela plejada podob Straussa mlajšega, se je ohranilo manjše 
število kvalitetnejših in slikarsko bolj prepričljivih del Straussa starejšega, 
med njimi pa je najbolj znana monumentalna upodobitev slovenjgraške 
zavetnice sv. Elizabete na glavnem oltarju mestne župne cerkve. 
Predaval bo muzejski svetovalec Marko Košan. 
M Koroška galerija likovnih umetnosti.   

16. ČETRTEK
1000 KPM, Rojstna hiša Huga Wolfa, Glavni trg 40, Slovenj Gradec

počitnišKa delavniCa za otroKe: 
zvoK iz pradavnine  
Na delavnici bomo spoznali, kako je nastala glasba in kakšni so bili prvi 
inštrumenti. Izdelali si bomo mobile oziroma vetrne zvončke. 
M Koroški pokrajinski muzej.   I 1,50 EUR

SGlasnik, julij/avgust 2015 N A P O V EDNIK I

aKCiJSKe Cene Kino vStopniC v Kinu Kulturni dom 
SlovenJ GradeC

redna cena  akcijska cena

redna cena 5,00

3d filmi 5,50

nedeljske matineje 5,00 3,50

nedeljske matineje za 3d filme 5,50 4,00

DNEVNI SPORED

HELP! A Beatles Tribute 
10. julij 2015
Trg svobode Slovenj Gradec 

Kulturni dom Slovenj Gradec 
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

Program prireditev 
julij/avgust 2015

Slovenj Gradec / Koroška 
Slovenjegraško poletje 2015

Organizator Kulturni dom Slovenj Gradec 
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17. PETEK
1900

Kino
Kulturni dom Slovenj Gradec 
vroči miKe XXl 
Komedija, ZDA (2015), 116' 
M Kulturni dom Slovenj Gradec.   I 5 EUR

2100

Kino
Kulturni dom Slovenj Gradec 
ant-man (v 3d teHniKi)  
Akcijska domišljijska pustolovščina, ZDA (2015) 
M Kulturni dom Slovenj Gradec.   I 5,50 EUR

18. SOBOTA
1900

Kino
Kulturni dom Slovenj Gradec 
vroči miKe XXl 
Komedija, ZDA (2015), 116' 
M Kulturni dom Slovenj Gradec.   I 5 EUR

2100

Kino
Kulturni dom Slovenj Gradec 
ant-man (v 3d teHniKi)  
Akcijska domišljijska pustolovščina, ZDA (2015) 
M Kulturni dom Slovenj Gradec.   I 5,50 EUR

19. NEDELJA
1030

Kino
Kulturni dom Slovenj Gradec 
FilmSKa matineJa: 
Kapitan SaBlJezoBi in zaKlad lame rame 
Akcijska pustolovska komedija, Norveška (2014), 87', podnapisi 
Ogled priporočamo otrokom od 8. leta starosti in družinam.
M Kulturni dom Slovenj Gradec.   I 3,50 EUR

1900

Kino
Kulturni dom Slovenj Gradec
poštarJeve Bele noči 
Drama, Rusija (2014), 101', režija: Andrej Končalovski 
M Kulturni dom Slovenj Gradec.   I 5 EUR

2100

Kino
Kulturni dom Slovenj Gradec 
ant-man (v 3d teHniKi)  
Akcijska domišljijska pustolovščina, ZDA (2015) 
M Kulturni dom Slovenj Gradec.   I 5,50 EUR

21. TOREK
1000 Koroška galerija likovnih umetnosti Slovenj Gradec

BerneKerJeva počitnišKa uStvarJalniCa: 
štampilJKe 
Grafična dela na razstavi Sodobna umetnost na Koroškem (SLO/A) nam 
bodo izhodišče za izdelavo štampiljk. 
Prijave: 02 620 36 58  ali na e-naslov: nina.popic@glu-sg.si. 
M Koroška galerija likovnih umetnosti.   I 1,50 EUR

2000

Kino
Kulturni dom Slovenj Gradec 
Film tedna: daleč od lJudi  
Drama, Francija (2014), 110', režija: David Oelhoffen 
Daleč od ljudi je intimna zgodba o osebni odgovornosti in prijateljstvu, ki 
se odvije pred ozadjem veličastne severnoafriške gorske pokrajine. Film, 
prirejen po kratki zgodbi Alberta Camusa Gost, se ponaša z igralskim na-
stopom (tokrat francosko in arabsko govorečega) Vigga Mortensena ter 
izvirno glasbo Nicka Cava in Warrena Ellisa. 
M Kulturni dom Slovenj Gradec.   I 5 EUR

22. SREDA
1000 Galerija Ravne, Gledališka pot 1, Ravne na Koroškem

BerneKerJeva počitnišKa uStvarJalniCa: 
leSene FiGure  
V Galeriji Ravne si bomo ogledali razstavo kiparja Andreja Grošlja, ki je 
ustvarjal predvsem v lesu, in iz kosov lesa sestavili različne figure, pred-
mete, živali, rastline ... 
Prijave: 02 620 36 58 ali na e-naslov: ravne@glu-sg.si. 
M Koroška galerija likovnih umetnosti.   I 1,50 EUR

1800 Koroška galerija likovnih umetnosti Slovenj Gradec
poletni CiKel predavanJ izBrana dela 
iz SlovenJGrašKe liKovne dediščine 
Slovenjgraška Sokličeva zbirka hrani celo vrsto pomembnih likovnih del, 
najimenitnejša in najdragocenejša pa je slika severnonemškega slikarja 
Nikolausa Knüpferja, ki je v zrelih letih deloval v Utrechtu in je v »zlati dobi 
holandskega in flamskega slikarstva« pripadal krogu baročnih slikarjev z 
Rembrandtom in Rubensom na čelu. Sliko je pred drugo svetovno vojno 
ob razprodaji imetja graščine Bukovje pri Dravogradu za svojo zbirko od-
kupil Jakob Soklič. 
Predaval bo muzejski svetovalec Marko Košan. 
M Koroška galerija likovnih umetnosti.   

24. PETEK
1900

Kino
Kulturni dom Slovenj Gradec 
piKSli 
Akcijska ZF komedija, ZDA (2015), 120' 
Nezemljani najdejo zemeljsko vesoljsko sondo s pozdravi z Zemlje, med 
katerimi so tudi video igrice. A žal jih napačno tolmačijo kot grožnjo in zato 
napadejo Zemljo. Ker zavojevalcem ni kos nobeno orožje, se v boj podajo 
zasvojenci z igricami, ki napadalce premagajo z njihovim lastnim orožjem. 
M Kulturni dom Slovenj Gradec.   I 5 EUR

2100

Kino
Kulturni dom Slovenj Gradec 
iz/SeBe 
Znanstvenofantastični triler, ZDA (2015), 117' 
Izjemno premožen moški, ki umira za rakom, se odloči za radikalen 
medicinski poseg, s katerim želi svojo zavest premestiti v telo zdravega 
mladeniča. Pa vendar se kmalu izkaže, da tovrsten poseg vendarle ni tako 
nedolžen, kot se zdi na prvi pogled ... 
M Kulturni dom Slovenj Gradec.   I 5 EUR

25. SOBOTA
300 Gostišče Marčič, Celjska cesta 48, Slovenj Gradec

poHod na BavšKi GrintaveC in SvinJaK 
Planinski turi sta zelo zahtevni, obvezna je planinska čelada, pomožna vrvica 
in vponke.1. dan je pohod od koče pri izviru Soče na Bavški Grintavec in 
povratek h koči, kjer se prespi. 2. dan je vzpon na Svinjak pri Bovcu. Prevoz 
je z osebnimi avtomobili. V primeru slabega vremena pohod odpade ali pa 
se prestavi na drugi ustrezni termin. Prijave zbira Joc Senica, 031 365 735. 
M Planinsko društvo Slovenj Gradec

600 Gostišče Marčič, Celjska cesta 48, Slovenj Gradec
poHod na doBrač 2166 m (doBratSCH) v avStriJi 
Peljali se boste z minibusom prek mejnega prehoda Vič–Celovec in na-
daljevali pot do Beljaka in po gorski cesti do izhodišča Rosstratte. Pot do 
vrha Dobrača je nezahtevna, čas hoje okrog 2 uri. Ogled: Slovenska cerkev 
(črna Marija) in na vzhodnem delu Dobrača najvišje ležeča cerkev v Evro-
pi. Nedaleč stran stoji obnovljena koča Walter Hutte. Planinska oprema za 
sredogorje. Cena prevoza z minibusom 15–20 EUR. Povratek in postanek 
na hribčku nad Vrbskim jezerom (Pyramidenkogel), vreden ogleda. Prija-
ve do zasedbe minibusa zbirata Zdenko Čas, 041 418 213, in   Stanislav 
Plevnik, 041 832 035. 
M Planinsko društvo Slovenj Gradec

1900

Kino
Kulturni dom Slovenj Gradec 
vroči miKe XXl 
Komedija, ZDA (2015), 116' 
M Kulturni dom Slovenj Gradec.   I 5 EUR

2100

Kino
Kulturni dom Slovenj Gradec 
iz/SeBe 
Znanstvenofantastični triler, ZDA (2015), 117' 
M Kulturni dom Slovenj Gradec.   I 5 EUR

26. NEDELJA
Kino Kulturni dom Slovenj Gradec 

FilmSKa matineJa: 
prdoprašeK doKtorJa proKtorJa  
Družinska komedija, Norveška (2014), 87', podnapisi
M Kulturni dom Slovenj Gradec.   I 3,50 EUR

1400 Cerkev sv. Ane nad Pamečami
KonCert »z lJudSKo peSmiJo oKroG poHorJa« 
Prireditev je že 14. po vrsti, na njej bodo nastopili Vokalna skupina Bre-
znik, ljudski pevci Vaški zvon Novo mesto, Ljudski pevci Dramlje, družina 
Zagmaister iz Bizeljskega, ljudski pevci KUD Ferdo Godina Gornja Bistrica, 
ljudski pevci Fantje Artiški, Fantje z vasi iz Škocjana, skupina Zarja iz Gro-
suplja, Ljudske pevke Bršljanke. Prireditev bo povezovala Polonca Marzel. 

2000

Kino
Kulturni dom Slovenj Gradec 
piKSli 
Akcijska ZF komedija, ZDA (2015), 120' 
M Kulturni dom Slovenj Gradec.   I 5 EUR

28. TOREK
1000 Koroška galerija likovnih umetnosti Slovenj Gradec

BerneKerJeva počitnišKa uStvarJalniCa: 
papir Si laHKo naredim tudi Sam! 
Iz odpadnega papirja bomo naredili nov papir, na naslednji ustvarjalnici 
pa bomo iz njega naredili umetniško knjigo. 
Prijave: 02 620 36 58  ali na e-naslov: nina.popic@glu-sg.si. 
M Koroška galerija likovnih umetnosti.   I 1,50 EUR

2000

Kino
Kulturni dom Slovenj Gradec 
Film tedna: nevidne oči  
Akcijski triler, Španija/ZDA (2014), 100', režija: Nacho Vigalondo
Elijah Wood prihaja v kinematografe z novim trilerjem Open Windows. 
Tokrat se bo podal v vlogo velikega oboževalca slavne igralke Jill. Kot njen 
oboževalec, Nick sodeluje v spletni nagradni igri in zadane večerjo z igral-
ko. Ko pa bi moral prejeti nagrado, ga Jill zavrne. Nicku se za tem predstavi 
moški, ki se izdaja za njenega menedžerja in mu uredi drugačno nagrado. 
Nick prejme namreč možnost spremljati dom igralke Jill, kar preko svo-
jega računalnika. Kmalu pa odkrije, da se za vsem tem skriva nekaj več 
in spozna, da je sam samo lutka v nevarni igri, kjer se igra za življenje ali 
smrt mlade igralke. 
M Kulturni dom Slovenj Gradec.   I 5 EUR

29. SREDA
1000 Galerija Ravne, Gledališka pot 1, Ravne na Koroškem

BerneKerJeva počitnišKa uStvarJalniCa: 
Glineni KipCi
V Galeriji Ravne si bomo ogledali razstavo kiparja Andreja Grošlja, ki je 
ustvarjal predvsem v lesu, a mu tudi delo z glino ni bilo tuje, zato bomo 
tudi mi ustvarili glinene kipce. 
Prijave: 02 620 36 58 ali na e-naslov: ravne@glu-sg.si. 
M Koroška galerija likovnih umetnosti.   I 1,50 EUR

1800 Koroška galerija likovnih umetnosti Slovenj Gradec
poletni CiKel predavanJ izBrana dela 
iz SlovenJGrašKe liKovne dediščine 
Zoran Mušič je najpomembnejši in mednarodno najbolj cenjen slovenski 
slikar druge polovice preteklega stoletja. Na zagrebški Akademiji je diplo-
miral leta 1937 in se takoj uveljavil kot vodilna osebnost med slikarji svoje 
generacije, povezanimi v t. i. Klubu neodvisnih. Poleti 1937 je krajši čas kot 
gost Jakoba Sokliča bival v Slovenj Gradcu, kjer je tedanja Okrajna hranil-
nica odkupila oljno sliko Ob reki, mojster čopiča pa je svojega gostitelja 
tudi portretiral.  
Predaval bo muzejski svetovalec Marko Košan. 
M Koroška galerija likovnih umetnosti.   

31. PETEK
1900

Kino
Kulturni dom Slovenj Gradec 
razuzdanKa  
Komedija, ZDA (2015), 120' 
Amy je njen oče že kot majhni deklici vcepil idejo, da je monogamija nekaj 
popolnoma nerealnega. To prepričanje je kasneje postalo moto njenega 
odraslega življenja, ki je sicer polno zabave in uživanja, vendar brez ka-
kršnihkoli obveznosti ali česarkoli, kar bi vsaj približno dišalo po resnem 
razmerju. Ima dobro službo kot novinarka pri moški reviji, lepo stanovanje 
in vso svobodo, zato je prepričana, da ji absolutno nič ne manjka. V svoj 
življenjski slog podvomi šele takrat, ko v okviru službe spozna prijetnega 
športnega zdravnika, s katerim mora opraviti intervju. 
M Kulturni dom Slovenj Gradec.   I 5 EUR

2100

Kino
Kulturni dom Slovenj Gradec 
ant-man (v 3d teHniKi)  
Akcijska domišljijska pustolovščina, ZDA (2015) 
M Kulturni dom Slovenj Gradec.   I 5,50 EUR

1. (opomba: avgust!)         SOBOTA
1000 Grmovškov dom na Kopah

SrečanJe invalidov na KopaH 
Društvo invalidov Slovenj Gradec organizira že 31. Planinski dan invalidov 
na Kopah, ki se ga udeležujejo društva invalidov iz cele Slovenije. Za kul-
turni program bodo poskrbeli: Ljudske pevke Lastovke, učenci in učenke 
iz OŠ Ribnica na Pohorju in flosarski humorist. Ob 11.30 bo sv. maša, po 
maši pa športne igre – metanje krogov in alke. Za zabavo bo poskrbel 
ansambel Napev. 
M Društvo invalidov Slovenj Gradec

1900

Kino
Kulturni dom Slovenj Gradec 
razuzdanKa  
Komedija, ZDA (2015), 120' 
M Kulturni dom Slovenj Gradec.   I 5 EUR

2100

Kino
Kulturni dom Slovenj Gradec 
iz/SeBe 
Znanstvenofantastični triler, ZDA (2015), 117' 
M Kulturni dom Slovenj Gradec.   I 5 EUR

2. NEDELJA
1030

Kino
Kulturni dom Slovenj Gradec 
FilmSKa matineJa: vrvež v moJi Glavi (SinHr.)  
Animirana družinska komedija, ZDA (2014), 102'
M Kulturni dom Slovenj Gradec.   I 3,50 EUR

2000

Kino
Kulturni dom Slovenj Gradec 
piKSli 
Akcijska ZF komedija, ZDA (2015), 120' 
M Kulturni dom Slovenj Gradec.   I 5 EUR

4. TOREK
1000 Koroška galerija likovnih umetnosti Slovenj Gradec

BerneKerJeva počitnišKa uStvarJalniCa: 
moJa umetnišKa KnJiGa  
Na razstavi Sodobna umetnost na Koroškem (SLO/A) si bomo ogledali 
umetniško knjigo, potem pa iz ročno narejenega papirja izdelali svojo. 
Prijave: 02 620 36 58 ali na e-naslov: nina.popic@glu-sg.si. 
M Koroška galerija likovnih umetnosti.   I 1,50 EUR

2000

Kino
Kulturni dom Slovenj Gradec 
Film tedna: zGodBe o KonJiH in lJudeH  
Drama, Islandija/Nemčija/Norveška (2013), 81’
M Kulturni dom Slovenj Gradec.   I 5 EUR

5. SREDA
1000 Galerija Ravne, Gledališka pot 1, Ravne na Koroškem

BerneKerJeva počitnišKa uStvarJalniCa: 
odtiSi narave 
Na razstavi kiparja Andreja Grošlja v Galeriji Ravne si bomo ogledali ume-
tniška dela, katerih osrednji motiv je narava. Različne motive iz narave 
bomo odtisnili v mavec. 
Prijave: 02 620 36 58 ali na e-naslov: ravne@glu-sg.si. 
M Koroška galerija likovnih umetnosti.   I 1,50 EUR

7. PETEK
1900

Kino
Kulturni dom Slovenj Gradec 
iz/SeBe 
Znanstvenofantastični triler, ZDA (2015), 117' 
M Kulturni dom Slovenj Gradec.   I 5 EUR

2100

Kino
Kulturni dom Slovenj Gradec 
miSiJa: nemoGoče – odpadnišKa naCiJa 
Akcijski pustolovski triler, ZDA (2015) 
M Kulturni dom Slovenj Gradec.   I 5 EUR

8. SOBOTA
1900

Kino
Kulturni dom Slovenj Gradec 
razuzdanKa  
Komedija, ZDA (2015), 120' 
M Kulturni dom Slovenj Gradec.   I 5 EUR

2100

Kino
Kulturni dom Slovenj Gradec 
miSiJa: nemoGoče – odpadnišKa naCiJa 
Akcijski pustolovski triler, ZDA (2015) 
M Kulturni dom Slovenj Gradec.   I 5 EUR

9. NEDELJA
1030

Kino
Kulturni dom Slovenj Gradec 
FilmSKa matineJa: 
mumin na azurni oBali (SinHronizirano)  
Animirana družinska komedija, Finska/Francija (2014), 80'
M Kulturni dom Slovenj Gradec.   I 3,50 EUR

2000

Kino
Kulturni dom Slovenj Gradec 
miSiJa: nemoGoče – odpadnišKa naCiJa 
Akcijski pustolovski triler, ZDA (2015) 
M Kulturni dom Slovenj Gradec.   I 5 EUR

11. TOREK
1000 Koroška galerija likovnih umetnosti Slovenj Gradec

BerneKerJeva počitnišKa uStvarJalniCa: 
odtiSi narave  
M Koroška galerija likovnih umetnosti.   I 1,50 EUR

2000

Kino
Kulturni dom Slovenj Gradec 
Film tedna: poštarJeve Bele noči 
Drama, Rusija (2014), 101' 
M Kulturni dom Slovenj Gradec.   I 5 EUR

14. PETEK
1700

Kino
Kulturni dom Slovenj Gradec 
minioni (SinHronizirano)   
Animirana komična pustolovščina, ZDA (2015), 94' 
M Kulturni dom Slovenj Gradec.   I 5 EUR

1900

Kino
Kulturni dom Slovenj Gradec 
darilo   
Triler, Avstralija/ZDA (2015), 120' 
M Kulturni dom Slovenj Gradec.   I 5 EUR

2100

Kino
Kulturni dom Slovenj Gradec 
miSiJa: nemoGoče – odpadnišKa naCiJa 
Akcijski pustolovski triler, ZDA (2015) 
M Kulturni dom Slovenj Gradec.   I 5 EUR

15. SOBOTA
1700

Kino
Kulturni dom Slovenj Gradec 
minioni (SinHronizirano)   
Animirana komična pustolovščina, ZDA (2015), 94' 
M Kulturni dom Slovenj Gradec.   I 5 EUR

1900

Kino
Kulturni dom Slovenj Gradec 
darilo   
Triler, Avstralija/ZDA (2015), 120' 
M Kulturni dom Slovenj Gradec.   I 5 EUR

2100

Kino
Kulturni dom Slovenj Gradec 
miSiJa: nemoGoče – odpadnišKa naCiJa 
Akcijski pustolovski triler, ZDA (2015) 
M Kulturni dom Slovenj Gradec.   I 5 EUR

16. NEDELJA
1030

Kino
Kulturni dom Slovenj Gradec 
FilmSKa matineJa: 
Kapitan SaBlJezoBi in zaKlad lame rame 
Akcijska pustolovska komedija, Norveška (2014), 87', podnapisi 
Ogled priporočamo otrokom od 8. leta starosti in družinam.
M Kulturni dom Slovenj Gradec.   I 3,50 EUR

1500 Športno igrišče na Graški Gori
GrašKa Gora poJe in iGra 2015, JuBileJni 40. 
mednarodni FeStival narodno-zaBavne GlaSBe 
Na festivalu bodo letos nastopili absolutni zmagovalci festivala in zmago-
valci občinstva preteklih let: ansambel Zupan, Zaka' pa ne, Poskočni muzi-
kanti, Spev, Jodel Express, Mladika, Pogum, Slovenski zvoki, Irena Vrčkov-
nik, Optimisti Zagorja, Die Mooskirchner, Navihanke, Rok Žlindra, Napev, 
Unikat, Igor in zlati zvoki, Tine Lesjak ter Pihalni orkester Slovenj Gradec. 
M Kulturno društvo Graška Gora.   
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25. TOREK
2000

Kino
Kulturni dom Slovenj Gradec 
Film tedna: nevidne oči  
Akcijski triler, Španija/ZDA (2014), 100', režija: Nacho Vigalondo
M Kulturni dom Slovenj Gradec.   I 5 EUR

26. SREDA
1500 Pisarna četrtnih skupnosti MO Slovenj Gradec, Partizanska 8a

poHodnišKi triS – predStavitev doGodKa 
Pohodniški tris bo potekal od 4. do 6. 9. – tridnevni okus kulturno-zgodo-
vinske in etnološke dediščine ter biotskih raznolikosti na treh pohodniških 
poteh Slovenj Gradca in okolice.
Zaradi organizacije dogodka in eventualne spremembe lokacije prosimo, 
da prijavite svojo udeležbo najkasneje do ponedeljka, 24. 8., na: info@td-
-slovenjgradec.si ali GSM 031 719 457. 
M Turistično društvo Slovenj Gradec.    

27. ČETRTEK
1000 Koroški pokrajinski muzej Slovenj Gradec

počitnišKa delavniCa za otroKe: 
dva CeKina za eno ovCo  
Kdaj so ljudje začeli uporabljati denar? Kako je potekalo prvo trgovanje? Kako 
so prodajali in kupovali stvari? Na ta in podobna vprašanja bomo odgovorili 
na muzejski delavnici. Izdelali si bomo poseben pripomoček, prvo računalo 
na svetu – abak, s katerim so si ljudje v preteklosti pomagali pri računanju. 
M Koroški pokrajinski muzej.   I 1,50 EUR

28. PETEK
1700

Kino
Kulturni dom Slovenj Gradec 
zmaJčeK KoKoS (SinHronizirano)  
Animirana družinska pustolovščina, Nemčija (2014), 83'
M Kulturni dom Slovenj Gradec.   I 5 EUR

1900

Kino
Kulturni dom Slovenj Gradec 
mož iz aGenCiJe u.n.C.l.e.   
Akcijska komična avantura, ZDA (2015)
M Kulturni dom Slovenj Gradec.   I 5 EUR

2100

Kino
Kulturni dom Slovenj Gradec 
FantaStični štirJe   
Fantazijska ZF akcija, ZDA (2015) 
M Kulturni dom Slovenj Gradec.   I 5 EUR

29. SOBOTA
200 Gostišče Marčič, Celjska cesta 48, Slovenj Gradec

poHod na Sedmera Jezera in triGlav (2864 m) 
Pohod se začne v dolini Krme do doma Planika in na vrh Triglava (ena skupi-
na, druga skupina Planika – Dolič), kjer je tudi prenočišče. Drugi dan: pot po 
dolini Sedmerih jezer, čez planino Jezero v Staro Fužino. Potrebna je oprema 
za visokogorje: samovarovalni komplet, čelada, pomožna vrvica, 2 vponki, 
rezervna oblačila. Informacije in prijave zbira Joc Senica: 031 365 735. 
M Planinsko društvo Slovenj Gradec

1700

Kino
Kulturni dom Slovenj Gradec 
zmaJčeK KoKoS (SinHronizirano)  
Animirana družinska pustolovščina, Nemčija (2014), 83'
M Kulturni dom Slovenj Gradec.   I 5 EUR

1900

Kino
Kulturni dom Slovenj Gradec 
mož iz aGenCiJe u.n.C.l.e.   
Akcijska komična avantura, ZDA (2015)
M Kulturni dom Slovenj Gradec.   I 5 EUR

2100

Kino
Kulturni dom Slovenj Gradec 
FantaStični štirJe   
Fantazijska ZF akcija, ZDA (2015) 
M Kulturni dom Slovenj Gradec.   I 5 EUR

30. NEDELJA
1030

Kino
Kulturni dom Slovenj Gradec 
FilmSKa matineJa: minioni (SinHronizirano)   
Animirana komična pustolovščina, ZDA (2015), 94'
M Kulturni dom Slovenj Gradec.   I 3,50 EUR

1800

Kino
Kulturni dom Slovenj Gradec 
zmaJčeK KoKoS (SinHronizirano)  
Animirana družinska pustolovščina, Nemčija (2014), 83'
M Kulturni dom Slovenj Gradec.   I 5 EUR

2000

Kino
Kulturni dom Slovenj Gradec 
miSiJa: nemoGoče – odpadnišKa naCiJa 
Akcijski pustolovski triler, ZDA (2015) 
M Kulturni dom Slovenj Gradec.   I 5 EUR

1800

Kino
Kulturni dom Slovenj Gradec 
minioni (SinHronizirano)   
Animirana komična pustolovščina, ZDA (2015), 94' 
M Kulturni dom Slovenj Gradec.   I 5 EUR

2000

Kino
Kulturni dom Slovenj Gradec 
darilo   
Triler, Avstralija/ZDA (2015), 120' 
M Kulturni dom Slovenj Gradec.   I 5 EUR

18. TOREK
1000 Koroška galerija likovnih umetnosti Slovenj Gradec

BerneKerJeva počitnišKa uStvarJalniCa: 
Glineni KipCi 
M Koroška galerija likovnih umetnosti.   I 1,50 EUR

2000

Kino
Kulturni dom Slovenj Gradec 
Film tedna: daleč od lJudi  
Drama, Francija (2014), 110', režija: David Oelhoffen 
M Kulturni dom Slovenj Gradec.   I 5 EUR

21. PETEK
1700

Kino
Kulturni dom Slovenj Gradec 
minioni (SinHronizirano)   
Animirana komična pustolovščina, ZDA (2015), 94' 
M Kulturni dom Slovenj Gradec.   I 5 EUR

1900

Kino
Kulturni dom Slovenj Gradec 
mož iz aGenCiJe u.n.C.l.e.   
Akcijska komična avantura, ZDA (2015)
M Kulturni dom Slovenj Gradec.   I 5 EUR

2100

Kino
Kulturni dom Slovenj Gradec 
FantaStični štirJe   
Fantazijska ZF akcija, ZDA (2015) 
M Kulturni dom Slovenj Gradec.   I 5 EUR

22. SOBOTA
1000 Podgorje 1, Podgorje pri Slovenj Gradcu

odprti atelJe: luKa popič 
V okviru razstave Sodobna umetnost na Koroškem (SLO/A) bodo umetni-
ki odprli vrata svojih ateljejev.
M Koroška galerija likovnih umetnosti.    

1000 Kmečka Tržnica, Poštna ulica 2, Slovenj Gradec
Brezplačni dvoriščni SeJem vSe za šolo 
Tokratni dvoriščni sejem je namenjen artiklom za šolo. Prinesite vse, česar 
ne rabite in bi lahko nekomu koristilo. Odnesete lahko vse, kar najdete 
primernega zase.
M Ekološko društvo Slovenj Gradec.    

1400 Dorf 2, A-9961 Hopfgarten in Defereggen,  Avstrija
odprti atelJe: FranKa HopFGartner Wurzer 
V okviru razstave Sodobna umetnost na Koroškem (SLO/A) bodo umetni-
ki odprli vrata svojih ateljejev.
Prijave za obisk ateljeja na e-naslov: galerija@glu-sg.si. 
M Koroška galerija likovnih umetnosti.    

1700

Kino
Kulturni dom Slovenj Gradec 
minioni (SinHronizirano)   
Animirana komična pustolovščina, ZDA (2015), 94' 
M Kulturni dom Slovenj Gradec.   I 5 EUR

1900

Kino
Kulturni dom Slovenj Gradec 
mož iz aGenCiJe u.n.C.l.e.   
Akcijska komična avantura, ZDA (2015)
M Kulturni dom Slovenj Gradec.   I 5 EUR

2100

Kino
Kulturni dom Slovenj Gradec 
FantaStični štirJe   
Fantazijska ZF akcija, ZDA (2015)
M Kulturni dom Slovenj Gradec.   I 5 EUR

23. NEDELJA
1030

Kino
Kulturni dom Slovenj Gradec 
Film. matineJa: prdoprašeK doKtorJa proKtorJa  
Družinska komedija, Norveška (2014), 87', podnapisi
M Kulturni dom Slovenj Gradec.   I 3,50 EUR

1800

Kino
Kulturni dom Slovenj Gradec 
minioni (SinHronizirano)   
Animirana komična pustolovščina, ZDA (2015), 94' 
M Kulturni dom Slovenj Gradec.   I 5 EUR

2000

Kino
Kulturni dom Slovenj Gradec 
FantaStični štirJe   
Fantazijska ZF akcija, ZDA (2015) 
M Kulturni dom Slovenj Gradec.   I 5 EUR
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KOROŠKA GAlERIjA lIKOVNIh
UMETNOSTI
+  Glavni trg 24, 2380 Slovenj Gradec
6  TOR.–PET. od 9.00 do 18.00, SOB. in NED. od 10.00 

do 13.00 in od 14.00 do 17.00; ob ponedeljkih 
zaprto, ogled mogoč ob predhodni najavi

* galerija@glu-sg.si : http://www.glu-sg.si
( 02 884 12 83, 882 21 31, fax: 02 882 21 30
KOROŠKI POKRAjINSKI MUzEj, MUzEj SG
JAKOB SOKLIČ IN SOKLIČEVA ZBIRKA 
+ Glavni trg 24, 2380 Slovenj Gradec
6  TOR.–PET. od 9.00 do 18.00, SOB. in NED. od 9.00 do 

13.00 in od 14.00 do 17.00; ob ponedeljkih zaprto, 
ogled mogoč ob predhodni najavi

* info.sg@kpm.si : www.kpm.si
( 02 884 20 55, 882 29 30, 882 29 31, fax: 02 884 20 55
KOROŠKI POKRAjINSKI MUzEj, MUzEj
RAVNE NA KOROŠKEM
+ Na gradu 2, 2390 Ravne na Koroškem
6  Vsak dan, razen PON., od 9.00 do 16.00, SOB. od 

9.00 do 13.00; ob nedeljah in praznikih zaprto
* info.ravne@kpm.si : www.kpm.si
( 02 870 64 61, 870 64 62, 870 64 76

MUzEj hUGA WOlFA SlOV. GRADEC
+ Glavni trg 40, 2380 Slovenj Gradec
6 TOR.–NED. od 10.00 do 16.00; ob ponedeljkih zaprto
: www.hugowolf.si
( 02 870 00 09

GAlERIjA DR. STANETA STRNADA
+ Splošna bolnišnica Slovenj Gradec, Gosposvetska 

3, 2380 Slovenj Gradec
( Gsm: 031 471 020 (Janko Čeru)

ROKODElSKI CENTER KOROŠKE
+ Ronkova 4, PTC Katica, 2380 Slovenj Gradec
6	 PON.−PET. od 8.00 do 15.00, SRE. od 8.00 do 17.00
( 02 884 29 27 
*   info@podjetniskicenter-sg.si
: http://www.podjetniskicenter-sg.si

KOROŠKA OSREDNjA KNjIŽNICA
RAVNE NA KOROŠKEM
+ Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika,
 Na gradu 1, 2390 Ravne na Koroškem
6  Vsak dan v času odprtosti knjižnice
* knjiznica@rav.sik.si
: http://www.rav.sik.si
( 02 870 54 21, fax: 02 870 54 30

TIC SlOVENj GRADEC
+ Glavni trg 24, 2380 Slovenj Gradec
6  PON.–PET. od 8.00 do 16.00, 

SOB. in NED. od 10.00 do 13.00
*	tic@slovenjgradec.si
: http://www.slovenjgradec.si
(	02 881 21 16 (Marija Lah), fax: 02 881 21 17

KNjIŽNICA KSAVERjA MEŠKA SlOV. GR.
+ Ronkova 4, 2380 Slovenj Gradec
          POSLOVALNI ČAS  od 1. 7. 2015 do 31. 8. 2015 
6  v ponedeljek, sreda in petek od 7.00 do 14.00
          v torek in četrtek od 7.00 do 18.00
          v soboto od 7.30 do 12.30
* knjiznicasg@ sg.sik.si  http://www.sg.sik.si
( 02 88 39 350, fax 02 88 39 361, 

BIBLIOFON  031 909 018 
          MOJA KNJIŽNICA -  geslo za dostop do storitve    
          lahko dobite v vseh enotah knjižnice.
KNJIŽNICA MISLINJA
6  V torek  od 10.00 do 18.00
           V petek  od 14.00 do 18.00

( 02 88 57 433
V mesecu juliju in avgustu si lahko ogledate razstavo o 
Francu Ksaverju Mešku – pisatelju mojega kraja.
Knjižnica Podgorje in Knjižnica Pameče – Troblje sta 
julija in avgusta zaprti.

KNjIŽNICA DRAVOGRAD
+ Koroška cesta 47, 2370 Dravograd
6	 PON.–ČET od 7.00 do 18.00, PET. od 7.00 do   
  15.00, SOB. od 8.00 do 13.00
* knjiznicadra@dra.sik.si 
:	http://knjiznica-dravograd.koroska.net/
( 02 87 10 760

MlADINSKI CENTER MKC SlOV. GR. 
+ Ozare 18, 2380 Slovenj Gradec
UČNA POMOČ ZA OSNOVNOŠOLSKE OTROKE
(  051 375 307
*   nucam.info@gmail.com
Vsak delavnik ob 14.30
OSTALO
•	 rojstnodnevne zabave za otroke v MKC

(za informacije  pokličite na gsm: 041 943 277, Petra)
•	 prost dostop do interneta
•	 javna brezžična e-točka
•	 možnost uporabe prostora za glasbene vaje
•	 glasbeno-snemalni studio
•	 mladinska info točka (info o razpisih, Mladi v akciji, 

mladinske izmenjave, tabori, popustniki)

GAlERIjA – STEKlARSKI STUDIO 
MATIjAŽ GOSTEČNIK
+ Ozka ulica 4, Slovenj Gradec
6  Odprta vrata ob sredah od 10. do 18. ure 
         oz. po dogovoru 
( 041 66 82 07 

TURISTIČNE INFORMACIjE

Imaš težavo?
Potrebuješ pogovor ali umik v varen prostor
in si star od 6 do 18 let? Pri nas lahko bivaš

do 21 dni, deležen si strokovne pomoči
in si aktivno vključen v reševanje lastnih težav.

Ozka ulica 1, 2380 Slovenj Gradec
041 96 20 29 / 02 88 50 111 – 24 ur na dan

csdsg.krizni.center@gov.si

K R I Z N I  C E N T E R
Z A  O T R O K E  I N  M L A D O S T N I K E

S LO V E N J  G R A D E C

varna hiša Slovenj Gradec 
02 882 94 35 
vsak delovni dan 

od 9. do 11. ure ter od 15. do 17. ure

EKOLOŠKO DRUŠTVO SLOVENJ GRADEC
GSM 031 51 38 69 in 031 36 58 71, ekoloskosg@gmail.com, 
Facebook: Ekološko društvo Slovenj Gradec
•	 Mesto brez plastičnih vrečk
•	 Delavnice izdelovanja trajnih nakupovalnih vrečk
•	 Zmanjšanje porabe plastike
•	 Mesto s čistim zrakom
•	 Brezplačni dvoriščni sejem
•	 Zeleno info središče v mestni pasaži v Slovenj Gradcu
•	 Brezplačna knjižnica – hladilniki
•	 Jutranja vadba 1000 gibov v Parku miru od ponedeljka do petka

Srečujemo se vsako prvo sredo v mesecu ob 19. uri v MKC, Ozare 18, Slovenj Gradec

Konjeniški klub Velenje
Jahalni tabor

Obiščete nas lahko
v sredo od 15.00 do 16.30.
Prijave za razgovor: telefon 02 881 21 10 
(vložišče Mestne občine Slovenj Gradec), 
od pon. do čet. med 13. in 15. uro

lOKAlNA ENSVET PISARNA
SlOVENj GRADEC

Za otroke od 4. do 12. leta starosti smo na 
Konjeniškem klubu Velenje pripravili zabaven 

program jahalnih taborov s konji in poniji.
Pridružite se nam tudi vi. 

Termini: 
13.7. - 17.7. in 17.8. - 21.8.

Prihod do 8.00, odhod do 16.00 ure.

Informacije in prijave na: 
Sandra 041 560 772

Robi 041 600 620

Koroško društvo proti mučenju živali

Odgovornim in prijaznim 
ljudem podarimo

•	 Samičko mešanko z nemškim ovčarjem, staro leto in pol, vajeno 
bivanja v boksu (041 339 763, Šmartno) 

•	 4 leta staro mešanko, male rasti, ki je vajena bivanja v stanova-
nju. Je črne barve, s srednje dolgo dlako, cepljena, čipirana in 
vajena otrok (041 457 104, 041 464 212, Prevalje).

•	 2 meseca staro mešanko, kratkodlako, bele barve, ki bo zrasla v 
manjšo srednjo rast. Primerna je za hišo z vrtom.

•	 5 let starega mopsa, zaradi bolezni lastnikov 
•	 Več muck, obeh spolov, različnih barv, vse so vajene čistoče in 

veterinarsko oskrbljene (sterilizirane in kastrirane)
•	 Najdene živali:
Na Gradišče v Slovenj Gradcu se je zatekel mlajši odrasel mešanec s srednje dolgo 
dlako, podoben nemškemu ovčarju. Nima  čipa, je boječ. Kdor ga pogreša ali bi 
karkoli vedel o njem, naj pokliče tel. št. društva 041 607 218. (fb društva) 
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osnovna šola za odrasle
Vse odrasle, ki si želijo pridobiti osnovnošolsko izo-
brazbo in si tem povečati možnosti za nadaljevanje šo-
lanja ali zaposlitev, vabijo k vpisu v brezplačen program 
Osnovna šola za odrasle. Vpisujejo v 7., 8. in 9. razred 
devetletke. Več informacij: Urška, 02 88 46 409, urska.
novak@mocis.si

Srednješolski izobraževalni  programi
V šolskem letu 2015/2016 vpisujejo v naslednje progra-
me: trgovec, administrator, računalnikar, izdelovalec 
oblačil (NOVO), ekonomski tehnik, predšolska vzgo-
ja, gastronomija in turizem. Ker želijo posameznikom 
omogočiti čim bolj prijazen način učenja, bodo v novem 
šolskem letu predavanja kombinirali v klasični obli-
ki in na daljavo. Z izobraževanjem na daljavo si boste 
lahko čas in ritem učenja določili sami. Izobraževanje 
na daljavo bo potekalo v virtualnem učnem okolju ob 
podpori učitelja. Več informacij: Simona, 02 88 46 402, 
simona.struc@mocis.si

nacionalne poklicne kvalifikacije
Če si želite pridobiti poklicno usposobljenost, vam 
ponujajo možnost vpisa v priprave za poklicne kvali-
fikacije, kot so: socialni oskrbovalec na domu, hišnik, 
izdelovalec spletnih strani, računovodja za manjše 
družbe, samostojne podjetnike in zavode, maniker in 
vizažist. Več informacij: Urška, 02 88 46 409, urska.no-
vak@mocis.si

Jezikovni tečaji
Ker se zavedajo, da je znanje tujih jezikov v današnjem 
času zelo pomembno, so pripravili pestro izbiro začetnih 
in nadaljevalnih jezikovnih tečajev iz angleščine, nem-
ščine, italijanščine, francoščine, ruščine in španščine. 
Več informacij: 02 88 46 400, info@mocis.si

univerza za tretje življenjsko obdobje (u3ž0)
Po uspešnem drugem študijskem letu vabijo vse za-
interesirane, ki želijo pridobiti nova znanja, k vpisu v 
novo študijsko leto U3ŽO. Za vas so pripravili zanimive 
programe. Več informacij: Urška, 02 88 46 409, urska.
novak@mocis.si

Ponujajo še druge tečaje in delavnice (kaligrafija, šiva-
nje in krojenje, izdelava ekološke kozmetike; računal-
niški tečaji – word, excel, internet, facebook, joomla). 
Vse informacije o izobraževalni ponudbi MOCIS-a do-
bite na spletni strani: www.mocis.si
Naj bo vaša izbira MOCIS, saj vam nudijo konkurenčne 
cene, možnost plačila na obroke in 10 % popust pri pla-
čilu z gotovino. 

projektno učenje za mlajše odrasle (pum)
Če ste stari 15–25 let, nimate dokončane osnovne ali 
srednje šole, iščete zaposlitev, potrebujete pomoč pri 
učenju in iskanju službe, želite na prijeten in ustvarja-
len način preživeti prosti čas, se nam lahko pridružite v 
brezplačnem programu PUM. Več informacij: Damja-
na, 02 88 46 412, damjana.kotnik@mocis.si

Svetovalno središče Koroška ponuja odraslim brez-
plačno in zaupno informiranje in svetovanje, ki ga iz-
vajamo v Svetovalnem središču Koroška (MOCIS; Par-
tizanska pot 16, Slovenj Gradec, 02 88 46 407, Bernarda). 
Informiranje o: 
- možnostih izobraževanja za poklic, strokovno izpo-
polnjevanje ali prosti čas; vpisnih pogojih v različne 
programe, o možnostih prehajanja med programi; tra-
janju izobraževanja; načinih preverjanja znanja; učni 
pomoči; možnostih za nadaljnje izobraževanje 
Svetovanje pri:
- odločanju za izbiro primernega izobraževanja; prema-
govanju učnih in drugih težav, povezanih z izobraževa-
njem; načrtovanju in spremljanju vašega izobraževanja

KJE NAS NAJDETE, KAM POKLIČETE
MOCIS center za izobraževanje odraslih
Partizanska pot 16, 2380 Slovenj Gradec
T: 02/88 46 400, F: 02/88 46 401
info@mocis.si, www.mocis.si

V a b i m o   v a s   n a

Pohodniški tris 
4.−6. septembra 2015
Tridnevno spoznavanje naše dediščine ter biotskih raznolikosti na treh 
pohodniških poteh Slovenj Gradca in okolice
Vse tri poti − Dobrava, pot na grad in GTP Plešivec − so za pohodnike 
zelo zanimive. Tokrat želimo še posebej poudariti značilnosti in lepote 
vsake izmed teh poti.
Prijavite se lahko do 15. 8. v TIC Slovenj Gradec na Glavnem trgu ali na 
info@td-slovenjgradec.si. 
Veselimo se druženja in skupnega spoznavanja našega mesta in okolice.

Peter Cesar,
predsednik Turističnega društva Slovenj Gradec

 Vabilo na prireditve 

Praznik 
Vaške skupnosti Rabor 
Nedelja, 19. 7. ob 10.00 - lepa nedelja sv. Danijela
Ponedeljek, 20. 7. ob 20.00, športno igrišče Razbor - potopisno preda-
vanje pod zvezdami – Rusija 
Torek, 21. 7. ob 20.00, športno igrišče Razbor - večer družabnih iger 
Sreda, 22. 7. ob 16.00, zbirališče POŠ Razbor - pohod po vrhovih Raz-
borja, ob 19.00, športno igrišče Razbor - turnir v malem  nogometu 
Četrtek, 23. 7. ob 20.00, športno igrišče Razbor - folklorni večer 
Petek, 24. 7. ob 17.00, ekološka kmetija Rone - turnir v odbojki in 
kegljanju
Nedelja, 26. 7. ob 14.00 - srečanje godcev samoukov na Podvajski ravni 
in podelitev priznanj Vaške skupnosti Razbor 

(info Anton Lesnik 040 473 648)  

Mladinski kulturni center prireja
Naučite se rolati!
MKC Slovenj Gradec v sodelovanju z DS-sport organizira tečaj rolanja, ki 
bo potekal med 13. in 17. julijem. Za začetnike je predviden čas med 16. in 
17. uro, nadaljevalni tečaj pa med 17.00 in 18.30. Informacije in predho-
dne prijave v MKC Slovenj Gradec ali na e-naslovu: david@ds-sport.si oz. 
tel.: 040 742 348 (David). (MKC) 

Rolanje 
(foto David Šisernik) 

Zmaj in vetrnica 
9. 7. ob 10. uri
Rojstna hiša Huga Wolfa 

Zvok iz pradavnine 
16. 7. ob 10. uri
Rojstna hiša Huga Wolfa

Popek ne jezi se 
20. 8. ob 10. uri
Koroški pokrajinski muzej, 
Muzej Slovenj Gradec 

2 cekina za eno ovco 
28. 8. ob 10. uri
Koroški pokrajinski muzej, 
Muzej Slovenj Gradec (AM) 

Koroški pokrajinski muzej 

Počitniške delavnice

Spoštovani starši! Zagotovite svo-
jim otrokom varstvo in kreativne 

počitnice. Letos bomo v Mladinskem 
kulturnem centru Slovenj Gradec s 
pomočjo podjetja DS-sport organizi-
rali poletno varstvo otrok. Varstvo je 
namenjeno otrokom, starim od 4 do 
11 let. Kreativne počitnice in varstvo 
bodo potekali od 7. ure zjutraj do 16. 
ure popoldne. Program se bo odvijal 
pretežno v prostorih MKC Slovenj 
Gradec ter na kopališču Slovenj Gra-
dec. Cena varstva vključuje varstvo, 
kreativne delavnice, 4 obroki hrane 
in kopanje na bazenu. V kolikor starši 
potrebujejo varstvo samo za določeno 
uro, se lahko predhodno dogovorijo z 
organizatorjem varstva. Program se 
bo izvajal ob prijavi vsaj 5 otrok. 

Termini: od 29. 6. do 3. 7., od 6. 7. 
do 10. 7., od 13. 7 do 17. 7., od 20. 7. 
do 24. 7., od 27. 7. do 31. 7., od 3. 8. 
do 7. 8., od 10. 8. do 14. 8. in od 17. 
8. do 21. 8.

Vzporedno z varstvom potekajo tudi 
brezplačne delavnice za otroke, in si-
cer ob ponedeljkih, sredah in petkih 
med 9. in 12. uro (ob lepem vremenu 
na bazenu, v primeru dežja v MKC).

Za več informacij se lahko obrne-
ta na e-naslov MKC-ja, david@ds-
-sport.si ali pokličete na tel.: 040 742 
348 (David). 

MKC

Poletni vrtec − organizirano varstvo otrok
Mladinski kulturni center prireja

Poletni vrtec na slovenjgraškem letnem kopališču 
(foto David Šisernik)

Mestna občina Slovenj Gradec je 
tudi v letu 2015 namenila sred-

stva za prenovo Letnega kopališča 
Slovenj Gradec, in sicer je bila v leto-
šnjem letu generalno preurejena in 
povečana ploščad okoli obeh bazenov, 
prenovljeni so bili tudi bazenček za 
dezinfekcijo nog, prostor s tuši, pot in 
stopnišče do kopališča.  

Otvoritev in s tem pričetek leto-
šnje kopalne sezone je bila 24. junija. 
Vstopnina za odrasle osebe znaša 3 €, 
za otroke 2 €. Ob nakupu vstopnice 
boste v bifeju deležni brezplačnega 
obroka hrane (pizza, hot-dog, sla-
doled), predšolski otroci bodo ob 
spremstvu staršev imeli brezplačni 
obisk, prav tako bo družinam s štiri-
mi in več otroki v starosti do 14. leta 
omogočenih 10 brezplačnih obiskov 
na kopališče. 

Na kopališču se bodo dogajale tudi 
različne organizirane počitniške ak-

tivnosti za otroke. (BM) 

Letno kopališče Slovenj Gradec v novi podobi
Preživite poletje z nami 

Prenovljeno slovenjgraško letno kopališče 



Višja strokovna šola Slovenj Gradec 
je v okviru mednarodnega sodelo-

vanja gostila drugo največje »Sveučili-
šte« na Hrvaškem iz Splita. Na povabi-
lo ravnatelja, magistra Sama Kramerja, 
ki se je lansko leto udeležil znanstvene 
konference z mednarodno udeležbo v 
Splitu (CIET), kjer je tudi sklenil po-
godbo o sodelovanju med institucija-
ma, so Slovenj Gradec in Višjo strokov-
no šolo od 28. do 30. maja 2015 obiskali 
profesorji in študenti s Hrvaške.

Študenti so skupaj z vodstvom šole 
pripravili zanimivo srečanje s posve-
tom in predavanji. Študenti so najprej 
sodelovali pri urah angleškega jezika 
profesorice Milene Štrovs Gagič, ki 
tudi sicer predava in poučuje angle-
ški jezik na višji šoli, ter tako spoznali 
naš način poučevanja in bili nad njim 
izredno navdušeni. V nadaljevanju 

so študenti skupaj s profesorji iz Spli-
ta predstavili zanimivo predavanje 
o uvedbi davčnih blagajn na Hrva-
škem. Podrobno so opisali prednosti 
in slabosti ter odgovarjali na aktualna 
vprašanja, ki so ta trenutek zagotovo 
zanimiva za celotno Slovenijo. Sledilo 
je predavanje mag. Sama Kramerja z 
naslovom Razbremenilna logistika v 
Sloveniji, kar je bil uvod za obisk in 
ogled podjetja Kocerod.

Po zaključenem strokovnem delu 
in predavanjih je sledilo športno sre-
čanje v odbojki med slovenskimi in 
hrvaškimi študenti ter predavatelji 
Višje strokovne šole Slovenj Gradec. 
Tokrat so bili spet najmočnejši preda-
vatelji višje šole, ki so na tem prijatelj-
skem turnirju osvojili prvo mesto.

Za goste smo v soboto dopoldan 
pripravili še krajši ogled mesta Slovenj 

Gradec in jim pokazali najpomemb-
nejše znamenitosti v središču mesta. 
Čeprav je naše mesto v primerjavi s 
Splitom res majhno, so bili navduše-
ni nad vsem: mestnimi znamenitost-
mi, okoliško naravo, čistim zrakom, 
odlično hrano in gostoljubnostjo.

Mednarodno sodelovanje, ki ga iz-
vaja Višja strokovna šola Slovenj Gra-
dec, je izredno pomembno, ne samo 
za šolo, ampak tudi za občino in širšo 
regijo. Poleg izmenjave dobrih praks, 
kulturnega sodelovanja in izmenjave 
izkušenj na najrazličnejših področjih 
so mednarodni projekti pomembni 
tudi za dvig samozavesti študentov in 
povečanje fleksibilne mobilnosti na 
trgu delovne sile ter izmenjave najra-
zličnejših znanj. 

Špela Grm, 
študentka VSŠ Slovenj Gradec

Mednarodno sodelovanje 
z gosti iz Splita

Višja strokovna šola Slovenj Gradec

Mladinskega literarne-
ga festivala Bralnice 

pod slamnikom smo se letos udele-
žili že drugič kot edina sodelujoča 
šola na Koroškem.

Na Prvi osnovni šoli so učenci tretje 
triade že v začetku koledarskega leta 
sodelovali na literarnem natečaju vojne 
tematike, kamor je prispelo več kot 100 
prispevkov. Po mnenju strokovne ži-

rije je Žan Logar iz 9. a razreda napisal 
spis, ki je bil vreden nagrade. Že v mar-
cu smo se začeli aktivno pripravljati na 
prihod pisateljice Aksinje Kermauner: 
brali smo knjigo Žiga Špaget gre v širni 
svet, učenci prve triade so ustvarili izje-
mne tipanke, katere so razstavljene po 
šoli, učenci Tretje OŠ so v brajici napi-
sali svoja imena, učenke knjižničarske-
ga krožka pa so napisale knjigo pesmic 
in pripravile lutkovno igro, nad čemer 
je bila pisateljica še posebej navdušena. 
Gospa Aksinja je pisateljica in učiteljica 
slepih in slabovidnih. Pokazala nam je, 
kako se učijo brajice, braillove pisave, 
zaigrali smo nekaj družabnih iger, pri 
katerih ni glavnega pomena, kaj vidiš, 
ampak kaj čutiš, slišiš. Pisateljica je obi-
skala našo šolo in učence Tretje osnovne 
šole, obiskala pa je tudi podružnico Sele, 
kjer je vsakemu učencu podarila knjigo 
s svojim podpisom. Srečanje z gospo 
Kermauner je bilo res posebno doživetje 
tako za učence kot tudi učitelje, saj smo 
se podali v čisto neodkrit svet teme. 

Mojca Ruter 
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Bralnice pod slamnikom
Prva OŠ Slovenj Gradec Mladinski kulturni center

18. maja smo v MKC Slovenj Gra-
dec gostili deset evropskih 

EVS prostovoljcev iz šestih držav 
(Italije, Estonije, Albanije, Portugal-
ske, Cipra in Finske), ki so v okviru 
projekta There's a World Outside Your 
Window obiskali Koroško. Z mladi-
mi, ki so na kratkotrajnem skupin-
skem EVS v Sloveniji, smo obiskali di-
jake Gimnazije Slovenj Gradec, mlade 
iz društva MAD ter mlade, ki so 
vključeni v program Projektno učenje 
za mlajše odrasle – PUM. EVS prosto-
voljci so mladim predstavili projekt in 
jih spodbujali, da tudi sami izkoristijo 
priložnost, ki jo ta program ponuja.

Glavni cilj projekta je prav spod-
bujanje mladih v lokalnem okolju za 
sodelovanje v programih mobilnosti 
(Erasmus+) in spodbujanje medkul-
turnega dialoga. 

Ostali cilji projekta so: krepitev 
znanja, izkušenj ter referenc pro-
stovoljcev in drugih udeleženih na 
projektu; pridobivanje neformalne-
ga znanja in krepitev kompetenc za 
učinkovitejši nastop na trgu dela; 
promocija Evropskega aktivnega dr-
žavljanstva, socialne vključenosti in 
solidarnosti; promocija programa 
Erasmus+ MvA in EVS; utrjevanje 
komunikacijskih veščin v angleškem 
jeziku ter mednarodna delovna izku-
šnja; večja prepoznavnost mladinskih 
centrov in mladinskih centrov s hostli 
v lokalnem okolju ter na nacionalni 
ravni; promocija mladinskega dela in 
mladinskih organizacij; izdelati vsaj 
3 promocijske videe: enega, namenje-
nega promociji mladinskih centrov 
in hostlov, drugega, ki bo predstavil 
pomembnost mladinskega dela in 
mednarodne mobilnosti za mlade, ter 
tretjega, namenjenega promociji EVS 
in programa Erasmus+: Mladi v akciji.

Kaj je EVS? 

Evropska prostovoljna služba (EVS 
– European Voluntary Service) je 
del programa Evropske komisije, 
Direktorata za izobraževanje in kul-
turo, ERASMUS+ Mladi v akciji, ki 
je namenjen mladim. Izvajanje pro-
grama ERASMUS+ temelji na Ured-
bi Evropskega parlamenta in Sveta 
o uvedbi programa »ERASMUS+«, 
programa Unije za izobraževanje, 
usposabljanje, mladino in šport.

Namen EVS je mladim omogoči-
ti življenje in delo v tujini, povečati 
mobilnost mladih in njihovo večjo 
zaposljivost, spodbujati medkultur-
no učenje ter pridobivanje življenj-
skih in delovnih izkušenj. Velik 
poudarek je tudi na ozaveščanju 
mladih, da so evropski državlja-
ni, ter na spodbujanju njihovega 
dejavnega sodelovanja v civilno-
-družbenem življenju in sistemu 
predstavniške demokracije. V vsaki 
državi članici obstajajo nacionalne 
agencije, ki koordinirajo program. 
V Sloveniji je to Nacionalna agenci-

ja Zavod MOVIT NA MLADINA s 
sedežem v Ljubljani. 

Komu je EVS namenjen? 

EVS je projekt, ki vsem mladim med 
17. in 30. letom omogoča, da postanejo 
prostovoljci v drugi državi za časovno 
obdobje od 2 do 12 mesecev ter s tem 
izkoristijo priložnost za učenje skozi 
delo in življenje v tujem okolju. Ob 
tem jim EVS projekt omogoča razvija-
nje socialnih veščin in občutek za so-
lidarnost ter poglobljeno razumevanje 
drugačnosti.

Kdo sodeluje? V EVS projektu so-
delujejo: pošiljajoča in gostiteljska or-
ganizacija, prostovoljec ter nacionalna 
agencija. Obe organizaciji sta zadolže-
ni za ustrezne priprave prostovoljcev 
na službo v novem okolju, hkrati pa 
jim morata nuditi podporo skozi celo-
tno obdobje trajanja projekta.

EVS projekti pogosto vključujejo 
aktivnosti s področij okoljevarstva, 
umetnosti in kulture, kulturne in 
zgodovinske dediščine, dela z otroki 
in mladimi ali ostarelimi osebami, pa 
tudi športne in mnoge druge družbe-
nokoristne aktivnosti. 

Zakaj postati prostovoljec?

EVS je za mlade odlična priložnost. 
Omogoča jim popolnoma brezplačno 
bivanje v drugih državah in sodelo-
vanje v izbranih aktivnostih, ki po-
gosto postanejo poklicne ali interesne 
usmeritve tudi po povratku prosto-
voljca domov. Eden najpomembnej-
ših vidikov EVS je tudi priložnost za 
neformalno in priložnostno učenje 
ter pridobivanje ključnih kompetenc 
za vseživljenjsko učenje.

Kako pristopiti k opravljanju 
Evropske prostovoljne službe?

Pošiljajoča organizacija (to smo lah-
ko tudi mi, MKC Slovenj Gradec) in 
prostovoljec v bazi podatkov organi-
zacij, ki izvajajo EVS projekte, poišče-
ta ustrezno gostiteljsko organizacijo, 
prostovoljec le-to kontaktira (pošlje 
elektronsko sporočilo, pokliče, se o 
njej pozanima) in pošlje motivacijsko 
pismo, v katerem se predstavi ter na-
vede tudi razloge, zakaj bi želel sode-
lovati prav z njimi.

Pošiljajoča in gostiteljska organi-
zacija ter prostovoljec pripravijo vse 
potrebno za izvedbo projekta, nakar 
posredujejo prijavnico za sofinancira-
nje na Nacionalno agencijo programa 
Erasmus+ MLADI V AKCIJI, ki se 
odda najmanj tri mesece pred odho-
dom. Roki za oddajo prijavnic (odda 
jih gostujoča organizacija) so: 2. fe-
bruar, 30. april, 1. oktober 2015.

Odobren in finančno podprt pro-
jekt zagotavlja prostovoljcu med izva-
janjem EVS nastanitev in prehrano, 
prevoz na delo, zdravstveno in nezgo-
dno zavarovanje, mesečno žepnino 
ter kritje stroškov prevoza v tujino in 
domov. (MKC)

EVS projekt Svet onstran 
tvojega okna tudi pri nas

V podhodu pri Suhodolnici (v 
bližini MKC Slovenj Gradec/

Hostel) so junija nastajali novi gra-
fiti. Mestna občina Slovenj Gradec 
je pri urejanju mesta dala možnost 
in priložnost tudi mladim, da do-
dajo svoj pečat k njegovi podobi. 

MKC

Urbana kultura Slovenj Gradca

Članice strokovnega aktiva vzgo-
jiteljic za izvajanje dodatne stro-

kovne pomoči (DSP) v vrtcu Slovenj 
Gradec smo v letošnjem šolskem letu 
na srečanjih svojega aktiva razisko-
vale tematiko senzorične integracije. 

Opredelile smo pojem senzorična in-
tegracija, ki v sebi združuje različna 
področja zaznavanja (vizualno, avdi-
tivno, taktilno, proprioceptivno, vesti-
bularno, vonj in okus), s katerih vsa-
kodnevno sprejemamo informacije iz 
celotnega okolja. Načrtovale in izvajale 

smo raznolike dejavnosti z vseh podro-
čij senzorične integracije. Pristope smo 
vključevale v svoje vsakodnevno izva-
janje DSP, hkrati pa smo dejavnosti s 
poudarkom na posameznih področjih 
izvajale tudi v obliki specialnopedago-
ških in logopedskih delavnic v skupi-
nah 2. starostnega obdobja.

V mesecu maju smo spoznanja o 
senzorični integraciji strnile v preda-
vanje za strokovne delavce vrtca in 
starše. Na kratko smo predstavile de-
lovanje možganov, opisale in pouda-
rile pomen posameznih področjih ter 

motenj. Predstavile smo igre in dejav-
nosti, nekatere so bile prikazane tudi z 
diaprojekcijo fotografij. Hkrati pa smo 
pripravile razstavo raznovrstnih di-
daktičnih pripomočkov in sredstev, ki 
jih uporabljamo pri svojem delu. Ve-
čina razstavljenih pripomočkov je bila 
izdelana iz naravnega in odpadnega 
materiala. Udeleženci so imeli prilo-
žnost srečati se z različnimi motečimi 
dejavniki z vseh področij senzorike in 
se poigrati z vsakdanjim materialom, 
ki jih je čakal v raziskovalnih škatlah. 
Izražena je bila želja, da bi se dejav-
nosti senzorične integracije ponudile 
v obliki delavnic otrokom vrtca. Za-
hvaljujemo se za vse pozitivne odzive. 

Mateja Loparnik, logopedinja,
Mojca Palir, prof. spec. pedagogike,
Marija Podstenšek, specialna peda-

goginja

Predavanje z delavnico 
poželo pozitivne odzive

Vzgojiteljice za izvajanje dodatne strokovne pomoči 

Načrtovana aktivnost je nadaljeva-
nje projekta MKC Slovenj Gra-

dec Dokumentiraj-participiraj!, kjer 
so mladi v letu 2014 s pomočjo foto-
objektiva opozorili na določeno pro-
blematiko v lokalni skupnosti. Projekt 
Soustvarjam moje Mesto bo mladim 
dal priložnost, da aktivno pristopijo k 
reševanju problematike, ki so jo v prej-
šnjem projektu izpostavili.

Mladi bodo v sodelovanju z Mestno 
občino Slovenj Gradec, MKC Slovenj 

Gradec (Spotur Slovenj Gradec) in s 
Komunalo Slovenj Gradec v okviru 
počitniškega dela (julij in avgust) po-
magali odpraviti pomanjkljivosti, te-
žave in zagate, na katere so opozorili, 
in s tem prispevali k izboljšanju okolja, 
v katerem živimo. 

Dela, ki jih bodo mladi pod men-
torstvom opravljali, bodo vključevala: 
čiščenje javnih površin, pletje in ureja-
nje parkov, pleskanje ograj in sedalnih 
površin, urejanje igrišč, otroških igral. 

V mesecu juniju je že stekel prvi del 
akcije, ko so mladi pomagali pri izved-
bi javnomnenjske ankete med občani.

V projektu lahko sodelujejo mladi s 
stalnim prebivališčem v Mestni občini 
Slovenj Gradec in statusom dijaka ali 
študenta. Cilj, ki ga želimo s projek-
tom doseči, temelji na neformalnem 
povezovanju mladih, finančni pomoči 
mladim, prispevku mladih za skupno 
dobro, razvijanju odnosa do javnih 
dobrin in urbane kulture ter občutku, 
kaj lahko mala skupina naredi za širšo 
družbo. 

Lucija Čevnik 

Projekt Soustvarjam moje Mesto
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Fotoreportaža
Dan za Pohorje 

Vstavite sliko dr.Franca Tretjaka.
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IZOBRAZBA, 
VZGOJA, 

KULTURA

SLOVENSKI 
NOVINAR IN 
PUBLICIST -

FRAN 

KOROŠKI 
NAZIV ZA 

OČETA

LITINA
ZA OSI,

OSOVNIK

LADINO 
TERENSKO 

VOZILO

JUŽNOAM.  
TOVORNA 

ŽIVAL

SKLEPNA 
BESEDA

V
LITERARNEM 

DELU

SEKIRA 
ZA

TESANJE,
TESALKA

SNOV, KI 
DAJE 

PRIJETEN 
VONJUPOR, 

REVOLT

ANTON 
JANŠA KAKOVOST

PREDEL S KAMPOM NA 
SEVERU BLEJSKEGA JEZERA

ROPARSKI PTIČ PEVEC Z UKRIVLJENIM 
KLJUNOM, KI PLEN NATIKA NA TRNE

MORSKA 
RIBA

KRMA ZA 
PTIČE

NRAVO-
SLOVEC

SLOVENSKI 
SLIKAR –

FRANC 
KRIŠTOF

REKA V ITALIJI, 
LEVI PRITOK ADIŽE

TOVARNA 
ASFALTA 
ČRNUČE

VRV, 
OŽE

STRASTNO, 
ŽIVAHNO V

GLASBI

STARA 
DRŽAVA OB 
PERZIJSKEM 

ZALIVU

VOZNIK 
KOČIJE

STARA 
DOLŽINSKA 

MERA

UŽITNA 
MEHIŠKA 

GOMOLJNICA

PRIPADNIK STAREGA 
VZHODNOGERMANSKEGA 

PLEMENA

REŠITVE: EGOIZEM, METRESA, PSLATER, OT, ANT, FRANC, TRAPARIJA, OBORA, OSEBEK, KODEKS, 
OTELO, SEPTIMA, REP, AATEJ, OSOVINA, NIVA, LAMA, AJ, KVALITETA, SRAKOPER, ZUPET, AVISO, 
AGITATO, ELAM, KOČIJAŽ, COLA, ARAKAČA, GOT; 
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Pravilno rešeno križanko pošljite do 15. avgusta na naslov: Cerdonis, d. o. o. , Stari trg 278, 2380 Slovenj Gradec. Nagrade: celomesečne vstopnice za vse 
kinopredstave v kinu Slovenj Gradec. Nagrajenci majske križanke časopisa SGlasnik: 1. nagrada: celomesečna vstopnica za vse kinopredstave v kinu Slovenj 
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(Nagrajenci nagrade prevzamejo v Kulturnem domu Slovenj Gradec, Francetova cesta 5 , Slovenj Gradec, tel. 02 88 45 005.)

Turistično ponudbo gradimo na tem, kar Pohorje 
ima. V enodnevnem dogajanju v in pred Centrom 

Kope, novim večnamenskim objektom Občine Mislinja, smo 6. 
junija združili številne aktivnosti in njihove organizatorje. (PZ) 

(foto Peter Zajc in Maša Čas)


