
Lesen vrtec v Šmartnem

V Šmartnem podjetje Gozdno gospodarstvo 
d.d. Slovenj Gradec gradi lesen 8-oddelč-

ni vrtec. V skupni neto tlorisni površini obsega 
1037,31 m² in je razen temeljne plošče v celoti 
zgrajen iz križno lepljenih lesenih plošč in masiv-
nega lesa. Gradnja poteka po zastavljenem načr-
tu, tako da bo nov vrtec predan svojemu namenu 
1. septembra 2015. (BT) 
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Aktualno

340 let 
Srednje 
zdravstvene šole 
Slovenj Gradec

Gospodarstvo

6Srednja šola SG 
in Muta Izjemno 
dejavni na ekonomskih 
področjih 

Kultura

13Posebno 
priznanje igralcu 
Marjanu Arehu

Turizem

15Srednja šola SG 
in Muta
Žlahtni prispevki 
k razvoju turizma

Šport

18Judo 
Zala Pečoler 3. 
na evropskem 
pokalu

Zadnja stran

20Fotoreportaža
Velikonočno
tridnevje

Mladi

19MKC 
rent-a-bike
Izposoja koles

T I S K O V I N A Poštnina plačana pri pošti 2380 Slovenj Gradec

ISSN 2232-6456

Mestna uprava
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postajo
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Program 
prireditev

maj 2015

Slovenj Gradec / Koroška

priloga I–IV16. maja 2015 ob 10.30
Kulturni dom Slovenj Gradec

28. maj 2015 ob 19.30
Rojstna hiša Huga Wolfa Slovenj Gradec

Razbojnik Cefizelj in 
butalska pamet
Predstava za otroke (za abonma in izven)

Manca Izmajlova (mezzosopran), Benjamin 
Izmajlov (violina) in Maja Kastratovik (klavir)

Koncert romantičnih salonskih pesmi

Slovenjegraško poletje 2015 –
Koroško kulturno poletje

Od 19. junija do 10. julija 2015 
Trg svobode Slovenj Gradec
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Ob prazniku dela

Vse je v 
naših rokah

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 !

Vlada RS v Slovenj Gradcu 
Obiskali tudi bolnišnico in 
dijake lesarske usmeritve

stran 11

Častni član Turističnega društva SG
Vinko Klančnik – 
za 40 let delovanja v društvu

stran 14

stran 2

Maja Kastratovik 

V tem času se 
srečaš sam s sabo

Tako so pri nas postavljali mlaj 

in

(foto Gorazd  Jeromelj) (foto Tamino Petelinšek) 



A K T UA L N O2

Brezposelnost je psihološka ka-
rantena iskanja simbolnega sta-

tusa in mesta v družbi … Cilj je manj 
norih od preveč dela in manj obupa-
nih, žalostnih zaradi brezdelja. 

Pisal bom o izkušnji, kako je biti brez-
poseln in o možnostih, za katere vem, 
da jih mladim iskalcem zaposlitve 
ponuja naše mesto. Nemogoče je za-
jeti obravnavano temo za vse profile 
in interese, nisem nek lokalni bog, ki 
bi poznal vse rešitve. Poskusil bom 
prispevati nekaj idej za tiste, ki so del 
podobne situacije moji. Omejil se bom 
na iskanje in ustvarjanje kariere v Slo-
venj Gradcu, saj menim, da obstajajo 
takšni, ki bi radi ostali locirani med 
Pohorjem in Uršljo goro. 

Sam spadam med tiste »mlade«, 
ki so bili precej časa del statistike 
brezposelnih v registru naše države. 
Formalno pomeni biti brezposeln, 
biti prijavljen na Zavodu za zaposlo-
vanje RS. Pri njih podpišeš neke vrste 
pogodbo in sprejmeš obveznosti. Za 
naziv brezposelnega je potrebno »de-
lati« – pošiljati prošnje, poročila in se 
odzivati na morebitne pozive zavo-
da (razgovori, predstavitve, dodatna 
usposabljanja ipd.). Aktiven iskalec 
zaposlitve je, po moji oceni, okupi-
ran za približno dvajset odstotkov 
svojega časa, urnik za preostali čas 
pa si – glede na lastne interese, oko-
liščine in zmogljivosti – oblikuje sam. 
Znajdeš se tako pred eksistenčnimi 
kot eksistencialnimi vprašanji: »Kako 
preživeti?«, »Kako biti?« ter »Kaj biti?«. 
Odvečen čas je priložnost za angaži-
ranost, neformalno razvijanje veščin, 
ki ti lahko v poklicni karieri pridejo 
prav. Poveča se pozornost za razpise, 
neformalne tečaje, udejstvovanja, ki 
pripomorejo k osebnemu razvoju. 

Izostri se ti čut za zaznavanje struk-
ture sistema, v katerem se brezposelni 
znajde in v katerem tisti trenutek zanj 
ni prostora niti rešitve. Pogosto ljudje 
v tej fazi razvijejo odpor, resentiment 
do sistema, države in vseh institu-
cij, ki bi naj pomagale iskati izhod iz 
brezposelnosti. Sploh to drži, kadar 
dalj časa ni učinkovite pomoči, pro-
grama, kamor bi se iskalec zaposlitve 

lahko vključil. Sam nisem čakal na 
klic iz zavoda in sem, kot marsikate-
ri »sobrezposelnež« delal »na črno«, 
za »džabe«, samoiniciativno, užival 
sem, »bluzil« in iskal pot iz brezdelja. 
V tem času se srečaš sam s sabo! Če-
prav je pomembno ohraniti in krepiti 
pozitivno držo, pridejo trenutki, ko se 
brezposelni znajde v precej temačni 
realnosti. Brezposelnost je psihološka 
karantena iskanja simbolnega statusa 
in mesta v družbi. Vtisi in občutki, 
ki se ob tem vzbujajo, so občutki od-
večnega subjekta, ki ga sistem skuša 
s svojo politiko vključiti. Jasno mi je, 
da sem izbral za trg nezanimivo hu-
manistično smer, kjer lahko predvsem 
upaš, da te zaposli nekdo iz javnega 
sektorja. Pri teh profilih že vsak »be-
bec« ve, da so »veze« prednost. Vrline, 
obvladovanje, »pridnost«, etičnost in 
volja niso ključni. Takšna realnost je 
hladen tuš, ki človeka spravi k sebi, 
da se prizemlji in spusti kriterije ter se 
zadovolji z vsakršno priložnostjo. De-
narja ni, volje ni, obetov ni! To je bi-
stvo brezposelnega. Pripada ti »social-
ka«, katere sam nisem koristil v celoti. 
Po pogovorih sem ugotovil, da večina 
ne koristi te pravice, saj bi jo morali 
naknadno vračati. Velik del brezpo-
selnih je, ironično, bolj odgovornih od 
nekaterih premožnih. Ne zadolžujejo 
se, dokler nimajo garancije, da bodo 
lahko vrnili, bremena na svoje poten-
cialne potomce pa ne želijo prenesti. 

Po statistiki je brezposelnost mla-
dih v Slovenj Gradcu srednje visoka. 
V mesecu februarju je bilo od pribli-
žno 16.839 prebivalcev registriranih 
1109 brezposelnih, od tega 322 mlaj-
ših od 29 let. Približno vsak šestnajsti 
Slovenjgradčan nima »šihta«. Osebno 
menim, da odstotek ni popolna kata-
strofa, niti ne gre za zanemarljiv od-
stotek populacije. Z njihovo vključi-
tvijo bi se lahko razporedila prevelika 
bremena zaposlenosti zaposlenih in 
povečala harmonija med prezasiče-
nimi z delom in po delu hrepeneči-
mi. Cilj je manj norih od preveč dela 
in manj obupanih, žalostnih zaradi 
brezdelja. Kako to narediti? Trenutne 
rešitve so prekvalifikacija, usmerjanje 
v šolstvu, spodbujanje vključevanja 

in zaposlovanja s strani države, uspe-
šni delodajalci z ugodnimi pogoji za 
ustvarjaje delovnih mest. Ključna je 
tudi iznajdljivost, poštenost in splošni 
duh družbe, ljudi. Poleg politike za-
poslovanja problem tiči v pomanjka-
nju informacij nekaterih iskalcev, ki se 
zmedeni znajdejo na trgu dela.

Bolj intenzivno, kvalitetno iščeš, 
večja je možnost, da najdeš delo. Za 
poklicno kariero v Slovenj Gradcu je 
dobro poznati čim več lokalnih delo-
dajalcev in v času, ko še nisi poklican 
na razgovor, sodelovati v javni sfe-
ri preko področja, ki te zanima. Pri 
tem bi izpostavil možnost aktivnega 
sodelovanja pri društvih, raznih in-
stitucijah in budno spremljanje no-
vic, biltenov, informacij o lokalnem 
dogajanju (SGlasnik, Dogodkovnik, 
Flash, Koroški radio, uradna stran 
občine in drug lokalni splet). Prilo-
žnosti nudi MKC (programi, kot so 
NeFo, natečaji, izmenjave, mednaro-
dna usposabljanja, sejmi), nekaj pre-
davanj in okroglih miz organizirata 
Knjižnica Ksaverja Meška v okviru 
Vseživljenjskega izobraževanja in jav-
ni zavod MOCIS, ki razpisuje razne 
programe, krožke. Če je posameznik 
poln svojih idej, lahko v okviru ome-
njenih formalnih možnosti predlaga 
kaj svojega (delavnico, delovno akcijo, 
predavanje, organizacijo dogodka). 
Potem je tu še Mrežni podjetniški in-
kubator, ki mreži, povezuje in vzreja 
dobre poslovne ideje. V kolikor se ne 
najdeš niti tu, so pri nas na voljo še 
društva ali pa iščeš soborce za usta-
novitev novega. Pri društvih je tvoja 
aktivnost beležena, obdan si s skupi-
no, kjer so člani podobnih interesov 
in z izkušnjami iz istega področja. 
Sodeluješ ali vodiš lahko delovne ak-
cije, predavanja, srečanja. Tudi če je 
tvoj predlog zavrnjen, se že konkre-
tno učiš dobro, prepričljivo izobliko-
vati ter »zapakirati« predlog. Vse to 
so možnosti za pridobitev konkre-
tnega znanja in konkretnih izkušenj 
‒ administrativnih, organizacijskih, 
komunikacijskih, praktičnih in teo-
retičnih, izkušenj dela v skupini ali 
individualno, izkušenj nastopanja, 
reklamiranja, prodajanja produkta 

ali ideje. Pomembna je ozaveščenost 
občanov o takšnih možnostih. 

Če si brezposeln in se zadovoljiš s 
»socialko«, kaj kmalu stagniraš, po-
staneš star »prdec«, ki so ga prehiteli 
čas, tehnologija, trendi, mišljenje in 
življenje nasploh. Za »ažurnost« lju-
di morajo informacije in opcije biti 
vidno dostopne vsem. Aktivna javna 
in osebna komunikacija ter nazorna 
transparentnost sta ključ za takšno 
vzdušje. Kantavtor Adi Smolar je v 
skladbi Zavod za zaposlovanje ujel 
črnogledo paradigmo brezposelno-
sti. Ko si brezposeln, se končajo tvoje 
sanje. Tvoja edina želja je, da bi spet 
imel službo in za to si pripravljen 
storiti oziroma dati vse. Pa ni res! 
Ko si enkrat izoblikuješ kariero, ob-
staja večja možnost, da boš isto delal 
do »penzije«. To je šele konec sanj, v 
kolikor ugotoviš, da te tisto ne veseli. 
Znajdeš se v »totalnem dreku«. Star 
si, obvladaš to, kar te ne zanima, težje 
se prekvalificiraš, vezan si na dolgo-
ve. Služba te drži v šah-matu, ujet si 
v rutino. Takrat so sanje večja utopija 
kot v času iskanja. Brezposelni lahko 
v primerjavi z zaposlenim več sanja. 
Menim, da je poznavanje samega 

sebe ključno za kvalitetno izbiro na-
čina življenja in posledično poklica. 
Ta, ki se dobro pozna, loči lastne sa-
nje od tistih, ki jih družba in okolica 
sanjajo zanj. Motivacija za želje in 
potrebe, ki izhajajo iz tebe, je trajnej-
ša. Vpetost v lastno okolje in pozna-
vanje le-tega krepita preudarnost pri 
realizaciji lastnih sanj. Druga opci-
ja ‒ sanje drugih ‒ lahko pripelje do 
grenkega spoznanja, da ni šlo za tvoje 
sanje. Ali ubrati varno, bolj sigurno, 
utečeno in že tlakovano karierno pot, 
je stvar posameznika. Prepričan sem, 
da je prevzemanje interesov, apetitov 
drugih recept za nekvalitetno in pra-
zno življenje ‒ v kolikor se ne ujemajo 
z lastnimi. V razmislek bi omenil, da 
je včasih bolje biti dlje časa aktivno 
brezposeln in v tem času preiska-
ti, preveriti opcije, spoznati samega 
sebe, kot pa zagrabiti prvo, najlažjo 
pot in pasti v spiralo sodobnega su-
ženjstva, ki ti zaznamuje preostanek 
življenja. Brezposelnost je izjemno 
pester, zanimiv in pomemben čas 
pri formiranju življenja! Obstaja kar 
nekaj možnosti, tudi pri nas, ko tako 
radi govorimo o brezupu Koroške. 

Aleš Gangl 

Pismo bralca

Vem, da ne bom napisal 
praktično nič novega. 

To je naša mala tržnica dela, ki se 
na ravni države prevede v skupinsko 
statistično zgražanje … Pravice iz 
dela se nadomešča s kršitvami iz dela 
… Si bomo vzeli, kar nam pripada? 
Si bomo vzeli svoje pravice? 

Pred nekaj dnevi sem se pogovarjal 
z eno izmed svetovalk na zavodu za 
zaposlovanje. Pogovor je nanesel na 
primer, ki ji ga je povedal eden izmed 
brezposelnih. Bil je na delu v tujini, ko 
je doživel prizor, kjer je delodajalec z 
večjo debelo palico udrihal po skupini 
delavcev. Sam je takoj zapustil podjetje, 
a vprašanje je, koliko delavcev je tam 
še ostalo. Vem, da ob takšnih prizorih 
marsikdo pomisli, da se pa on že ne bi 
pustil tovrstnemu izkoriščanju. »Ka-
kšnemu izkoriščanju pa bi se pustili?« 
Ja, vem, presenetljivo vprašanje izpod 
tipk sindikalista. A v zadnjem času se 
na žalost srečujem z vse več primeri kr-
šenja delavskih pravic, ki je veliko več 
kot to, je čisto izkoriščanje. Pa ga dosti 
delavk in delavcev še vedno tolerira na 
svoji koži. Iniciacija v izkoriščanje na 
tej naši mali tržnici dela je velikokrat 
študentsko delo. Študentom oziroma 
še raje študentkam katerekoli fakultete 
že se vsak dan preko različnih spletnih 
portalov ponuja na stotine »delov-
nih mest« v strežbi. Išče se »prijazno, 

zanesljivo in simpatično študentko«. 
Namesto za mizo v predavalnici si za 
»šankom«, namesto pisanja zapiskov, 
točiš pivo. Ali pa delaš v proizvodnji, 
kjer ti šef ne plačuje plač, pa še vedno 
delaš, ali pa ti na tekoči račun vrže 
»minimalca«, ostalo pa (občasno) na 
roko. Delaš dneve in noči, z vročino 
na delovnem mestu. Utrjuješ lojalnost 
šefu. Greš na razgovor za delovno me-
sto, z njega prideš s ponudbo za odprtje 
statusa samostojnega podjetnika. Živo-
tariš od enega miniprojekta do drugega 
mikropodjetja, na plačilo obeh čakaš 
po nekaj mesecev. Vmes pa se ti preko 
medijev obeša motivacijske medalje 
za podjetništvo in se te pokroviteljsko 
treplja po rami z zastonj poppsiholo-
škimi umotvori tipa »neuspeh je del 
podjetništva«. Potem pa vse skupaj 
preračunaš in ugotoviš, da je najboljša 
poteza ta, da se usedeš v avto, na vlak 
ali letalo in greš »ven«. »Ven« iz Slove-
nije. Postaneš univerzitetni diplomi-
rani (dnevni) migrant. »V Sloveniji je 
imeti družboslovno diplomo tako in 
tako skorajda družbeni kriminal,« ti 
odkrito namigujejo delodajalci. Ti isti 
delodajalci, ki so te z veseljem imeli pri 
sebi kot študentko, ki je tiho točila pija-
čo za »šankom«, ali kot delavca, ki se je 
molče brez plačila prebijal iz meseca v 
mesec. Ko pa začneš temu istemu delo-
dajalcu mahati z diplomo pred nos, pa 
se le-ta kar naenkrat spomni, da te tako 

opremljenega ne potrebuje. »Uredi si 
študentsko napotnico ali status samo-
stojnega podjetnika pa pridi nazaj, da 
te še naprej izkoriščam,« pravi. 

Generalna policijska uprava pravi, 
da se je število obravnavnih kršitev na 
področju kršitev temeljnih pravic de-
lavcev v zadnjih desetih letih povzpe-
lo iz 312 na 3138. Inšpektorat za delo 
pravi, da je število kršitev na področju 
prikritih delovnih razmerij (lažni s. 
p.-ji) vsako leto večje. Statistični urad 
pravi, da se je število zaposlenih v letu 
2014 zmanjšalo za 7 tisoč ali za skoraj 
odstotek, število samozaposlenih pa 
se je povečalo za 7 tisoč. Zaposlene se 
nadomešča s samozaposlenimi. Pravi-
ce iz dela se nadomešča s kršitvami iz 
dela. In medtem ko delodajalci name-
sto plačevanja zaposlenim ustanavljajo 
nova podjetja, ki jih verižno stlačijo v 
poštne nabiralnike, število delovnih 
inšpektorjev ne preseže niti številke 
petdeset. Prav vsak izmed njih pa ima 
pristojnosti, kakršne pač ima. »Ukrepa 
lahko zgolj v prekrškovnem postopku, 
nima pa na voljo ukrepa, s katerim bi 
delodajalca neposredno prisilil k po-
plačilu terjatev, če jih le-ta kljub globi 
ne poravna,« so pred dnevi enemu iz-
med medijev povedali na inšpektoratu. 
Pa četudi se stvar prebije do sodišča, ta 
isti inšpektorat opozarja, da sodišča in 
tudi že tožilstvo večkrat ne vidijo na-
klepa, ki je potreben za potrditev suma 
storitve kaznivega dejanja. 

In ob vsem tem v enem izmed 
najnovejših tako nujnih strateških 
programov preberem, da nas bo vse 
skupaj rešila kreativna industrija. Saj 
veste, tista »start up scena«, pri kateri 

se nikoli ne govori o plačah in vedno 
samo o produktu. Sicer pa kreativno 
industrijo v Sloveniji že imamo. To je 
naša mala tržnica dela z vsemi svoji-
mi produkti in v vseh svojih statusih. 
Oziroma, »pardon«, kreativno indu-
strijo smo imeli. Kreativno kršenje 
delavskih pravic pa je postalo nekaj 
normalnega. 

Vse se začne na delovnem mestu. 
Če si tiho, ne pričakuj sprememb, 
temveč samo še več izkoriščanja. Če 
se ne organiziraš, ne pričakuj soli-
darnosti, temveč samo še več kon-
kurenčnosti, ki bo na koncu izbrisala 
tvoje delovno mesto oziroma ga pre-
nesla na cenejšo geografsko širino in 
dolžino in ki bo na koncu izbrisala 
tudi tvoje zdravje, saj z leti nisi več 
sposoben tekmovati z vse bolj fleksi-
bilno delovno silo. 

V bistvu je stvar enostavna. Pred 
nami sta samo dva scenarija. Ali 
bomo tihi in neorganizirani pogre-
šljivi delovni koleščki v velikem ko-
lesju profita na mali slovenski tržnici 
dela, ki se bomo v imenu konkurenč-
nosti samo izkoriščali in izločali 
prešibke ali preglasne člene, ali pa 
si bomo skupaj vzeli tisto, kar nam 
pripada. Svoje pravice. Nihče nam 
teh pravic ne bo kar tako dal. Tako 
kot jih ni dal vsem delavcem in de-
lavkam, ki so zanje plačali tudi z naj-
višjo ceno, to je s svojim življenjem. 
Recimo enajst delavcev in delavk na 
protestu za uvedbo osemurnega de-
lovnega časa v Chicagu leta 1886, po 
katerem se praznuje prvi maj. 

Goran Lukič, 
ZSSS

SGlasnik, maj 2015

Ob prazniku dela (drugič)

V tem času se srečaš sam s sabo 
(brezposelnost mladih na Koroškem) 

Vse je v naših rokah
Ob prazniku dela (prvič)
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Trženje oglasnega prostora:
Cerdonis, d. o. o., tel.: 05 901 05 76



Zdravstvena šola bo še 
pisala zgodovino na 

Koroškem, nadaljevalo se bo tudi 
vzorno sodelovanje s Splošno bolni-
šnico Slovenj Gradec. 

Po tem, ko so na Srednji zdravstveni šoli 
11. aprila v prelepem vremenu po uli-
cah Slovenj Gradca izvedli svoj tradici-
onalni Tek po mestnih poteh za zdravje 
in smeh, katerega število udeležencev 
se dviga čez številko 1000 (osnovne in 
srednje šole ter drugi), je vodstvo ta 
tek zabeležilo kot 16. v vrsti ob Dnevih 
zdravja doslej. Ta številka se je v 40-le-
tni zgodovini šole pridružila 16. Šoli 
preživetja na Ježevem kot eni izmed 
izbirnih vsebin, 20. udeležbi na vseslo-

venskem tekmovanju zdravstvenih šol, 
20. raziskovalni nalogi v gibanju Mla-
di raziskovalci Koroške, drugi petletki 
sodelovanja v mednarodnem projektu 
Comenius, 31. nagrajenemu haikuju na 
natečaju ljubljanske Gimnazije Vič, 7. 
priznanju na tekmovanju iz zgodovine 
itd. To je le nekaj najvidnejših uspehov 
šole, ki je za ekonomsko šolo druga naj-
starejša v Šolskem centru Slovenj Gra-
dec in za Srednjo šolo Slovenj Gradec 
in Muta danes tudi druga največja šola 
v centru s skoraj 400 vpisanimi dijaki, 
prek tisoč maturanti in šestimi zlatimi 
maturantkami v zadnjih desetih letih 
ter okoli 150 zaposlenimi (od osamo-
svojitve v okviru centra v letu 1997).

Z vsemi temi podatki postreže šola 
v zborniku, ki ga je izdala ob svoji 
40-letnici, ki je sicer bila že v šolskem 
letu 2013/14, a jo je zaznamoval niz 
dveletnih prireditev, med katerimi so 
tri najpomembnejše: izdaja pesniške 
zbirke Pridnica dijakinje Nine Bizjak v 
letu 2012, gledališka predstava Lažniva 
Suzi v letu 2013 in osrednja proslava s 
predstavitvijo zbornika letos februarja. 
V njem je predstavljana vsa bogata zgo-
dovina šole s posebnim poklonom zu-
nanjim partnerjem (Splošni bolnišnici 
Slovenj Gradec in domovom za starejše 
občane), kjer dijaki opravljajo prakso, 
predvsem slovenjgraški bolnišnici, ka-
tere ljudje (dr. Jurij Simoniti, dr. Drago 
Plešivčnik idr.) so se ves čas zavedali, 
kako pomembno je za oskrbo po bolni-
cah imeti »domači« kader, in so podprli 
ustanovitev šole ter se z njo navezali v 

trdno partnerstvo, ki velja z dr. med. 
Janezom Lavretom kot direktorjem še 
danes. Prav on je na osrednji prireditvi 
ob 40-letnici šole, katere maturant je bil 
tudi sam, dal vedeti, da bo šola še pisa-
la zgodovino na Koroškem: »Prepričan 
sem, da bo sodelovanje z bolnišnico 
vzorno še naprej, da bomo dijakom 
predstavili delo s pacienti, da bomo 
lahko pokazali, kako se bolnim ljudem 
prisluhne in kako se jim pomaga.« 

Če pogledamo v zgodovino slo-
venjgraške zdravstvene šole, je to tudi 
zgodovina selitev. V šolskem letu 
1973/1974, ko je postala dislocirana 
enota zdravstvene šole Maribor, je imela 
zdravstvena šola Slovenj Gradec pouk v 
osnovni šoli na Štibuhu in v ekonomski 
šoli na Vorančevem trgu. Ko je leto ka-
sneje postala organizacijska enota slove-
njgraške srednje šole, se je kot ena izmed 
njenih usmeritev preselila v nove pro-
store na Štibuhu, na Koroško cesto 11, 
kjer je bila do leta 1997. Od jeseni 1997, 
ko postane ena izmed samostojnih šol v 
šolskem centru Slovenj Gradec, do jese-
ni 2000 je gostovala na vrhu zdravstve-
nega doma Slovenj Gradec. Tja se je spet 
vrnila v letu 2003/2004, ko so tam imeli 
pouk prvi letniki. Od leta 2000 si zdra-
vstvena šola z gimnazijo ter šolama le-
sarske in gostinske usmeritve deli najete 
prostore nekdanje Lesne na Gosposve-
tski 4, v stavbi na Gosposvetski 2 pa je 
skupaj z Gimnazijo Slovenj Gradec od 
šolskega leta 2000/2001, ko so 23. okto-
bra 2000 stavbo tudi uradno odprli.

Helena Merkač  

Izjave nekaterih 
vodstvenih delavcev 
»Velikokrat se sprašujem, kaj na Srednji 
zdravstveni šoli Slovenj Gradec zmore-
mo in česa ne, kje so meje. To se spra-
šujem tudi ob jubileju, ob 40-letnici. Če 
stopimo skupaj dijaki, učitelji, starši in 
zunanji sodelavci, ugotavljamo, da mej 
skoraj ni. Rdeča nit uspehov so sku-
pna motivacija, želja po dokazovanju, 
spreminjanju, predanost, medsebojno 
sodelovanje ter izkazovanje pozitivnih 
čustev drug do drugega in projektov.« 

Blaž Šušel, univ. dipl. psih., 
ravnatelj šole od leta 2001 

»Skozi leta je šola dosegala števil-
ne odlične uspehe, tako z dijaki ob 
zaključku izobraževanja kot tudi s 
sodelovanjem v mednarodnih in do-
mačih projektih ter na številnih tek-
movanjih. Še posebej je šola prepo-
znavna po projektih, ki so usmerjeni 
v osveščanje širše skupnosti o zdrav-
ju in zdravem načinu življenja.«

Mag. Gabrijela Kotnik, 
direktorica šolskega centra od 2011

»Vendar sodelovanje med šolo in bol-
nišnico za republiško oblast nikakor 
ni bilo samoumevno. Šolo je bilo treba 
ustanoviti na novo in v Ljubljani so nam 
takoj postavljali vprašanje, kaj bomo s 
tolikimi sestrami, ki da jih bo pri nas 
že v nekaj letih dovolj in preveč. Toda 
vztrajali smo, da je to naša skrb in da 
se to sploh ne more zgoditi. V letu 1973 
smo končno uredili vse potrebno za prvi 
vpis bodočih zdravstvenih tehnikov.« 

Franček Lasbaher, prof., 
ravnatelj šole od 1973 do 1985

»Zdravstvena šola je v tistih letih po-
stala članica »Mreže zdravih šol«, 
vključila se je v projekt »Odprte šole«, 
zelo aktivno je sodelovala z bolnišnico 
in domovi starostnikov, ki smo jih ob 
različnih priložnostih večkrat letno 
obiskali z glasbenimi ali kulturnimi 
prireditvami. Zaradi povečanja po-
treb po negovanju starejših oseb smo 
uvedli tudi nov 3-letni program bolni-
čar – negovalec, ki je bil na Koroškem 
lepo sprejet in je danes že uveljavljen.« 

Marija Rotovnik, prof., 
ravnateljica šole od 1997/1998 do 

2001/2002 

40 let Srednje zdravstvene šole Slovenj Gradec 
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V dveh letih slavje 
zaznamoval niz prireditev

Blaž Šušel, ravnatelj

Vsaj za tretjino žrtev bi lahko 
bilo manj.

Že sedmič zapovrstjo se spominja-
mo okrogle obletnice konca druge 
svetovne vojne, največjega spopada v 
zgodovini človeštva doslej. Pri nas na 
Koroškem je imelo to spominjanje ve-
dno posebno mesto, kajti vojna se je pri 
nas zavlekla še skoraj za teden dni, ko 
je ostala Evropa že uživala v sicer krh-
kem in negotovem miru. Mislinjska in 
Mežiška dolina sta namreč postali edi-
ni izhod za več stotisočglavo množico 
poraženih vojsk in civilnih beguncev, 
ki jim je bil edini cilj priti do Britancev, 
od katerih so pričakovali bolj civilizira-
no ravnanje, a je temu pričakovanju za 
večino sledilo grenko razočaranje, za 
mnoge tudi smrt. Ravno zaradi te naše 
posebnosti, vojne po končani vojni, so 

bile ob okroglih obletnicah na Poljani v 
prejšnji državi vsejugoslovanske prosla-
ve, zadnja takih z več kot 40.000 udele-
ženci leta 1985, s Stanetom Dolancem, 
visokim funkcionarjem zvezne države 
kot slavnostnim govornikom. Potem je 
s Titovo državo kmalu začelo iti samo 
še navzdol in tudi z velikimi načrti za 
ureditev spominskega območja z mu-
zejem zadnjih bojev druge svetovne 
vojne v Hrastovi domačiji ni bilo nič. 

Vsa leporečja o veličastni zmagi nad 
veliko močnejšim sovražnikom niso 
mogla prikriti njene druge plati, ki je z 
zamiranjem političnega sistema, zrasle-
ga na idejnih temeljih tradicij NOB in 
revolucije, vedno bolj prihajala na dan. 
Vse bolj in bolj so se razkrivala množič-
na grobišča, o katerih se je v prejšnjem 
sistemu le šušljalo, javno spregovoriti 
o njih si ni upal nihče. Do danes jih je 

vladna komisija odkrila že okrog 600, 
pa to še ni zadnja številka. Tudi pri nas 
na Koroškem jih je kar nekaj. Vedeli 
smo zanje, a smo se delali gluhe in sle-
pe, vdajali smo se iluzijam o humanem 
karakterju naše revolucije, ki da je bila 
»v prvi vrsti usmerjena k človeku«, kot 
nam je govoril Tito, pa tudi drugi poda-
niki njegovega režima. Verjeli smo, da 
je večina padla v bojih; da so bili »ka-
znovani« samo zločinci, ki so si kazen 
zaslužili. Nismo se preveč obremenje-
vali s tem, samo da nam je šlo relativno 
dobro, ali pa smo vsaj imeli tak občutek. 

Kaj pa žrtve med samimi Slovenci? 
Kakšno ceno smo morali plačati, da 
se lahko danes uvrščamo med zma-
govite sile druge svetovne vojne (večji 
narodi, kot so Čehi, ki se niso kaj dosti 
upirali okupatorju, ali Avstrijci, ki so 
bili sestavni del nacističnega tretjega 

rajha, so danes prav tako kot mi del 
svobodne Evrope, in nihče jim nič 
ne očita)? Pridobili smo resda večino 
Primorske in s tem izhod na morje (a 
ga moramo sedaj v dogovoru s Hr-
vaško ponovno utrditi), ne pa tudi 
Gorice in Trsta, posebej pa ne južne 
Koroške, saj so zavezniki poraženo 
Avstrijo zaradi svojih interesov »na-
gradili« z (neupravičeno) dodelitvijo 
statusa prve žrtve nacizma in mejami 
izpred anšlusa, nas kot zmagovalce pa 
»kaznovali« z večno izgubo Koroške? 
Tudi na relativno samostojen republi-
ški status Slovenije v okviru Jugosla-
vije smo morali dolgo čakati. Kaj je 
torej prav? 

Številke, ki prihajajo na dan s po-
močjo strokovnjakov Inštituta za no-
vejšo zgodovino, so strahotne: 97.000 
smrtnih žrtev oziroma 6.5 % takra-
tnega prebivalstva. Grozljiva statisti-
ka, s katero smo se uvrstili v sam vrh 
med evropskimi državami.  Prehud 
krvni davek za tako majhen narod!

Da se razumemo: slovenski narod 
ni bil nikoli v zgodovini tako ogrožen 

v svojem obstoju kot med drugo sve-
tovno vojno. Prvič v svoji zgodovini se 
je odločno postavil zase, na kar mora-
mo biti ponosni. Hkrati pa ne smemo 
pozabiti, da smo si veliko  žrtev pov-
zročili tudi sami; po mnenju inšti-
tutskih strokovnjakov vsaj 15 %, če 
štejemo samo žrtve povojnih pobojev, 
dejansko, če štejemo tudi žrtve med-
vojne državljanske vojne in revolucije, 
pa še veliko več. Morda kar tretjino! 

Okrogla obletnica konca druge 
svetovne vojne naj bo torej priložnost 
za razmislek, česa nismo delali prav, 
da se bomo vsaj v prihodnje zna-
li vesti drugače. Človeška življenja 
nam morajo biti  najsvetejša stvar in 
njihovo varovanje v vojni mora biti 
prva zapoved vsake civilizirane obla-
sti ali gibanja. Veliko večji narodi od 
nas (Francozi, Italijani) se prav tako 
hvalijo s svojim odporom proti oku-
patorju, a so se te zapovedi, varovanja 
lastnih življenj, še kako zavedali, zato 
je tudi njihov odstotek smrtnih žrtev 
veliko manjši. 

Dr. Marjan Linasi

Ob 70. obletnici konca 2. svetovne vojne 

Po čem je bila zmaga?

Od januarja, ko je občinski svet 
sprejel proračun za leto 2015, se 

je pojavilo kar nekaj dejavnikov, ki 
so terjali hitro ukrepanje.

Občinski svet Mestne občine Slovenj 
Gradec je na svoji seji dne 15. 4. 2015 
obravnaval in sprejel Osnutek rebalan-
sa proračuna Mestne občine Slovenj 
Gradec za leto 2015. Naj navedem ne-
kaj razlogov za to, da je bil rebalans na 
dnevnem redu že sredi aprila.

Dejstvo je, da se je od januarja, ko 
je občinski svet sprejel proračun za leto 
2015, pojavilo kar nekaj dejavnikov, ki 
so terjali hitro ukrepanje. Prvi od teh je 
bilo nedvomno dejstvo, da se je znesek 
povprečnine, torej znesek, ki pripada 
občini za izpolnjevanje njenih z zako-

nom določenih nalog, s pogajanji med 
Vlado RS in združenji občin zmanj-
šal. Pogajalci so se namreč dogovorili, 
da do 30. 6. 2015 ostane povprečnina 
na sprva dogovorjeni ravni, torej 525 
evrov na prebivalca, od 1. 7. 2015 do 
konca leta pa se zniža na 500,83 evrov 
na prebivalca. Posledice tega zmanj-
šanja lahko hitro ugotovimo, če ga 
pomnožimo s številom prebivalcev v 
MO SG: v naš proračun bo v pol leta 
priteklo za 208.000 evrov manj pri-
hodkov. Ob tem naj spomnimo, da 
je povprečnina še pred nekaj leti zna-
šala kar 554,50 evrov, kar pomeni, da 
se ob upoštevanju celoletnega vpliva 
zmanjšanja povprečnine na novo raven 
500,83 evrov, v proračun zdaj na letni 
ravni steče kar 912.390 evrov manj kot 

denimo v prvi polovici leta 2012. 
Naslednji razlog za pripravo re-

balansa je bila vnovična sprememba 
dinamike sofinanciranja izgradnje 
Glasbene šole s strani Ministrstva za iz-
obraževanje, znanost in šport, v skladu 
s katero lahko v letu 2015 pričakujemo 
sofinanciranje le v višini 108.000 evrov. 
Prvotno dogovorjeni znesek je znašal 
kar 537.845 evrov! Ker se izgradnja 
Glasbene šole intenzivno nadaljuje, 
končana naj bi bila namreč do konca 
julija 2015, smo morali seveda za pri-
manjkljaj v višini skoraj 430.000 evrov 
čimprej zmanjšati druge investicije ozi-
roma zagotoviti nove vire.  

Nadaljnji razlog pri pripravi rebalan-
sa je bilo dejstvo, da smo ob pripravi pro-
računa načrtovali uspešno kandidiranje 

za evropska sredstva po 9. javnem pozivu 
za sofinanciranje iz naslova Regionalnih 
razvojnih programov. V tem primeru 
bi izvedli tri velike investicije v sanacijo 
vrtcev v občini, sanacijo Tretje osnovne 
šole in obnovo vodooskrbnega sistema v 
Mislinjski dolini. Potem pa smo izvedeli, 
da letos tega razpisa ne bo. Zaradi prila-
goditve proračuna dejanskemu stanju in 
preusmeritve lastnih sredstev v druge 
proračunske postavke smo novo dejstvo 
nemudoma upoštevali. 

Zaradi vsega naštetega so se prihod-
ki v primerjavi s proračunom zmanjšali 
za 2.348.353,77 evrov in po novem zna-
šajo 15.873.962,42 evrov.

Ob tem smo prilagodili tudi od-
hodkovno stran proračuna. Večje 
spremembe poleg že omenjenih pred-
stavlja  še oblikovanje naslednjih pro-
računskih postavk:
•	 Entente Florale in druge ureditve v 

mestu v višini 40.000 evrov;
•	 Projekti – priprava na razpise v vi-

šini 50.000 evrov;
•	 Ureditev vhoda in hodnika v Zdra-

vstvenem domu Slovenj Gradec v 
višini 16.000 evrov;

•	 zmanjšanje proračunske postavke 

Komunalna ureditev individual-
ne zazidave Ozare z 250.000 na 
150.000 evrov;

•	 povečanje postavke Glasbena šola 
Slovenj Gradec za 83.791 evrov; ta 
po novem znaša 1.350.722 evrov.

V rebalans pa smo vključili tudi za 
1.704.850 evrov neporabljenih sred-
stev po zaključnem računu 2014, ki 
jih namenjamo za dokončanje inve-
sticij, začetih v preteklem letu. Zaradi 
naštetih sprememb so se proračunski 
odhodki v primerjavi s proračunom 
zmanjšali za 643.502,93 evrov in zna-
šajo 18.263.605,92 evrov.

S hitro pripravo in obravnavo reba-
lansa smo zagotovili, da bo Mestna ob-
čina Slovenj Gradec še naprej poslovala 
solventno in svoje obveznosti poravna-
vala na dan zapadlosti računov. Izkušnje 
nekaterih občin nam namreč kažejo, da 
tudi v lokalni samoupravi plačevanje 
na dan zapadlosti žal ni samoumevno. 
Zato smo ponosni na dejstvo, da smo v 
vsakem trenutku plačilno sposobni in 
da v Mestni občini Slovenj Gradec do-
baviteljem zaradi lastne insolventnosti 
ne dolgujemo niti centa. 

Darko Sagmeister

Rebalans proračuna MO SG za leto 2015

MO Slovenj Gradec bo še 
naprej poslovala solventno



Na seji Občinskega sveta 
Mestne občine Slovenj 

Gradec 15. aprila 2015 je občinski 
svet med drugim potrdil Zaključni 
račun Mestne občine Slovenj Gradec 
za leto 2014. 

V zaključnem računu so prikazani 
prihodki in odhodki za leto 2014. Med 
prihodki in odhodki so izkazani zne-
ski, ki so nastali kot denarni tok od 1. 
januarja do 31. decembra 2014. 

Nadalje so obravnavali in potr-
dili osnutek Odloka o spremembah 
in dopolnitvah Odloka o proraču-
nu Mestne občine Slovenj Gradec. 
S 1. rebalansom se prihodki ob-
činskega proračuna zmanjšujejo 
za 2.348.353,77 evrov oz. 12,89 % v 
primerjavi s sprejetim proračunom 
za leto 2015 in znašajo 15.873.962,42 
evrov. Odhodki se v primerjavi s 
sprejetim proračunom zmanjšujejo 
za 643.502,93 evrov oz. za 3,4 % in 
znašajo 18.263.605,92 evrov.  

Letno poročilo Javnega podjetja 
Komunala Slovenj Gradec, d. o. o., 
zajema odhodke in prihodke podjetja 
v letu 2014. Podjetje je v letu 2014 pri 
izvajanju komunalne dejavnosti na 
območju Mestne občine Slovenj Gra-
dec realiziralo vse načrtovane naloge 
javnega podjetja. Člani občinskega 

sveta so glede poslovanja javnega pod-
jetja in izvajanja njihovih storitev iz-
rekli zadovoljstvo ter bili mnenja, da 
se morajo v podjetju tudi v bodoče 
truditi, da bodo s svojim delom za-
gotavljali sodobne, varne, zanesljive 
in potrebam odjemalcev prilagodljive 
storitve. Občinski svet je omenjeno le-
tno poročilo potrdil.      

Nadalje so obravnavali predlog 
Odloka o organizaciji in delovnem 
področju občinske uprave Mestne 
občine Slovenj Gradec. Odlok določa 
organizacijo in delovno področje ob-
činske uprave MO SG, dolžna ravna-
nja uslužbencev na področju prepre-
čevanja korupcije, krepitve integritete 
in odpravljanja nasprotja interesov, 
način vodenja občinske uprave, pri-
stojnosti, pooblastila in odgovornosti 
ter ureja druga vprašanja v zvezi z de-
lovanjem občinske uprave. Sprejeli so 
tudi predlog Odloka o spremembah 
in dopolnitvah Odloka o gospodar-
skih javnih službah v Mestni občini 
Slovenj Gradec in predlog Odloka o 
spremembah in dopolnitvah Odloka 
o ustanovitvi Javnega podjetja Komu-
nala Slovenj Gradec, d. o. o.

Mestna občina Slovenj Gradec z 
novim Odlokom o oddajanju poslov-
nih prostorov določa postopek, pogoje 
oddaje v najem ter način določitve na-

jemnin za poslovne stavbe, poslovne 
prostore, garaže in pokrita parkirna 
mesta. Nov odlok je potreben zaradi 
uskladitve s spremembami zakonoda-
je na področju razpolaganja s stvar-
nim premoženjem samoupravnih lo-
kalnih skupnosti. Članice in člani so 
potrdili osnutek odloka. 

Zaradi finančnih težav JZ Mocis je 
občinski svet na prejšnji seji zadolžil 
direktorico javnega zavoda, da svetu 
javnega zavoda in ustanoviteljici Me-
stni občini Slovenj Gradec predloži 
sanacijski program zavoda, ki bo po 
izvedbi zagotavljal pozitiven rezul-
tat poslovanja. V javnem zavodu so 
omenjeni sanacijski program pripra-
vili in občinski svet ga je potrdil.

Članice in člani so na seji poslušali 
tudi poročilo o delu Organa skupne 
občinske uprave Koroške za letu 2014 
in poročilo o delu Medobčinskega re-
darstva za leto 2014.

V nadaljevanju so razrešili predstav-
nika ustanovitelja v Nadzornem svetu 
Javnega podjetja Komunala Slovenj 
Gradec, d. o. o., in imenovali nadome-
stnega člana. Sprejeli so tudi ugotovi-
tveni sklep glede imenovanja komisije 
za podelitev Vrunčevih priznanj. 

Potrdili so še dva sklepa s podro-
čja premoženjsko-pravnih zadev. 

Tatjana Špalir
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6. redna seja Občinskega sveta MO SG

Potrjen tudi nov odlok o 
organizaciji občinske uprave

Na zadnji seji občinskega sveta 
je bil sprejet osnutek Odloka 

o oddajanju poslovnih prostorov 
v najem.  

Mestna občina Slovenj Gradec z 
novim odlokom določa postopek, 
pogoje oddaje v najem ter način do-
ločitve najemnin za poslovne stavbe, 
poslovne prostore, garaže in pokrita 
parkirna mesta. Nov odlok je potre-
ben zaradi uskladitve s spremem-
bami zakonodaje, na področju raz-
polaganja s stvarnim premoženjem 
samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Zakona o stvarnem premoženju 
države in samoupravne lokalne sku-
pnosti in Uredbe). Z novim odlokom 
je uvedena enotna metodologija za 
določitev izhodiščne oz. izklicne na-
jemnine v primeru oddajanja poslov-
nih prostorov, pri katerih v skladu s 
predpisi ni potrebno opraviti cenitve 
višine najemnine. Izhodiščna me-
sečna najemnina znaša 7,00 €/m² in 
se pomnoži z ustreznim faktorjem, 
glede na območje, kjer se poslovni 
prostor nahaja, glede na dejavnost, 
ki se bo opravljala v poslovnem pro-

storu, in glede na stanje poslovnega 
prostora. Izhodiščna najemnina za 
garažo ali pokriti parkirni prostor pa 
znaša 1,77 €/m². Občina bo poslovne 
prostore oddajala na podlagi javne 
dražbe, javnega zbiranja ponudb ali 
neposredne pogodbe. Pravne osebe, 
katerih ustanoviteljica ali sousta-
noviteljica je Mestna občina Slovenj 
Gradec, ne bodo plačevale najemni-
ne po tem odloku, ampak na podla-
gi posebne pogodbe. O morebitnih 
oprostitvah plačevanja najemnine 
ali znižanja najemnin pa bo odločal 
občinski svet. 

Glede na navedeno obstoječega 
odloka ni smiselno dopolnjevati, 
temveč je bolje sprejeti nov odlok. 
Odlok ne posega v obstoječa najemna 
razmerja, ampak se bo pri najemnih 
pogodbah, sklenjenih za določen čas, 
šele po poteku dogovorjenega časa 
sklenila nova pogodba, ki bo upošte-
vala novo metodologijo za določitev 
najemnine in ostale spremembe. 

Sašo Blatešič, univ. dipl. prav.,
Edita Dolinšek, dipl. ekon.,

David Valič, univ. dipl. prav.

Uvedena enotna 
metodologija za določitev 
izklicne najemnine

Odlok o oddajanju poslovnih prostorov 

Na zadnji seji občinskega sveta 
je bil sprejet predlog Odloka o 

spremembah in dopolnitvah Odlo-
ka o gospodarskih javnih službah v 
Mestni občini Slovenj Gradec. 

Zaradi mnenja Ministrstva za javno 
samoupravo, z dne 8. 12. 2014, ter 
odločbe Tržnega inšpektorata RS, z 
dne 10. 2. 2015, je potrebno dejav-
nost parkirišč, ki jo je do sedaj izva-
jala Mestna občina Slovenj Gradec 
v sklopu občinske uprave, uskladiti 
z veljavno zakonodajo na področju 
gospodarskih javnih služb ter to 
dejavnost kot izbirno gospodarsko 
javno službo prenesti na Javno pod-

jetje Komunala Slovenj Gradec, d. 
o. o. Obseg dejavnosti bo omejen na 
zaračunavanje parkirnine. Posle-
dično je potrebno spremeniti tudi 
druge pravne podlage, da se pred-
metna dejavnost lahko v sklopu jav-
nega podjetja tudi izvaja. 

Spremembe se izvajajo tudi na 
področju organizacije in delovnih 
področij občinske uprave Mestne 
občine Slovenj Gradec, kjer je po-
trebno to dejavnost izločiti iz delov-
nih področij. S sprejetjem predla-
ganih dopolnitev bo Mestna občina 
Slovenj Gradec v roku, podanem s 
strani tržnega inšpektorja, odpravila 
nepravilnosti na tem področju. (DV)

Parkirnine bo 
zaračunavala komunala

Sprememba na parkiriščih

Rezultati poslovanja so podobni 
kot v preteklih letih, skupni 

prihodki podjetja so na ravni na-
črtovanih. 

Leto 2014 si bomo vsekakor zapo-
mnili tudi po neugodnih vremen-
skih razmerah. V začetku leta nam 
je veliko težav pri vzdrževanju cest 
povzročil žled, v jesenskem času pa 
tudi lokalna neurja. Zaradi velikih 
količin dežja skozi celo leto je pri-
hajalo do onesnaženja predvsem 
manjših vodnih zajetij. Za zagotovi-
tev zdravstveno ustrezne pitne vode 
smo morali na vseh teh zajetjih ure-
diti pripravo vode s kloriranjem. Na 
področju komunalne infrastrukture 
smo v decembru 2014 zaključili sa-
nacijo glavnega voda v Podgorju.

Skladno s projektom smo pričeli z 
zapiranjem odlagališča v Mislinjski 
Dobravi, katerega bomo nadaljevali 
naslednja leta. Številne aktivnosti pod-
jetja so bile v preteklem letu namenjene 
spodbujanju ločevanja odpadkov.
V letu 2014 je bila izvedena največja 
investicija podjetja v zadnjih letih, 
to je investicija za soproizvodnjo 
toplotne in električne energije – ko-
generacijo. Vrednost nove naprave 
z nazivno močjo 1 MW električne 
in 1,2 MW toplotne energije, znaša 
okrog 900.000 evrov. V pretežnem 
delu je financirana s kreditom.

Veliko energije je bilo vložene 
tudi v prodajo plina, saj se na tem 
področju razmere iz leta v leto boj 
zaostrujejo. Skupaj s pogodbenim 
dobaviteljem Geoplin smo izvedli 
promocijsko akcijo, v kateri smo 
zveste odjemalce nagradili s 40 evri.

Na področju odvajanja in čišče-
nja padavinskih in odpadnih voda 
smo skladno z Uredbo o metodo-
logiji za oblikovanje cen storitev 
obveznih občinskih gospodarskih 
javnih služb varstva okolja uvedli 
novo storitev odvajanja in čiščenja 

padavinskih vod s streh. Ta stori-
tev spodbuja uporabnike, da strešne 
vode odvajajo v ponikalnico in s tem 
prispevajo k boljšemu delovanju či-
stilnih naprav.

Na področju e – storitev smo iz-
boljšali aplikacijo, ki uporabnikom 
omogoča vpogled v poslovanje, od-
dajo števčnega stanja za vodo, plin in 
ogrevanje, možnost prejemanja elek-
tronskega računa za komunalne stori-
tve itd. Ugotavljamo, da je obisk sple-
tne strani podjetja v stalnem porastu. 

Javno podjetje Komunala Slovenj 
Gradec d.o.o. je v  poslovnem letu 
2014 realizirala prihodke v skupni 
višini 8.046.812 evrov ter odhod-
ke v skupni višini 8.019.672 evrov 
in tako leto zaključila z minimal-
nim pozitivnim rezultatom v višini 
27.140 evrov celotnega dobička, kar 
pomeni 0,3% v skupnih prihodkih 
leta 2014. Bilančni dobiček, izkazan 
v višini  25.783 evrov, je po predlogu 
uprave podjetja, potrditvi nadzor-
nega sveta in lastnikov namenjen 
za razvoj podjetja – za odplačevanje 
obveznosti po kreditni pogodbi za 
novo investicijo na energetiki.  Ra-
čunovodske izkaze podjetja je revi-
dirala revizijska hiša Elstar Consul-
ting, revizija d.o.o. iz Velenja, ki je 
izdala pozitivno mnenje.

Za leto 2014 je Komunala Mestni 
občini Slovenj Gradec iz virov obra-
čunane najemnine za infrastrukturo 
gospodarskih javnih služb, rezultata 
poslovanja in okoljske dajatve, ki se 
zaračunava ob osnovni ceni stori-
tve in jo podjetje nakazuje v skladu 
z uredbo na poseben račun občine, 
realizirala znesek 950.905 evrov, kar 
znaša 22% več od planiranega.

Rezultati poslovanja so podobni 
kot v preteklih letih. Skupni prihod-
ki podjetja so na ravni načrtovanih, 
v primerjavi s preteklim letom pa 
so nižji  predvsem pri dejavnosti 
Komunalne energetike. Že nekaj let 

zaznavamo padanje prihodkov te 
dejavnosti, kar je posledica močnega 
znižanja cene energenta, zmanjša-
nja porabe toplotne energije zaradi 
vgradnje delilnikov in padca proda-
je plina zaradi odliva kupcev. 

Načrt investiranja v lastna osnov-
na sredstva je podjetje realiziralo v 
višini 1.482.824 evrov. V skladu z za-
stavljenimi cilji je podjetje uspešno 
zaključilo največjo lastno investici-
jo, t.j. investicijo v kogeneracijo - v 
novembru je bila nabavljena naprava 
za soproizvodnjo toplotne in elek-
trične energije s plinskim motorjem 
v višini 936.308 evrov. V pretežnem 
delu je financirana s kreditom, kar 
predstavlja za podjetje  prvič zuna-
njo zadolžitev. Zaradi odmika po-
deljene odločbe o podpori podjetju 
s strani Agencije za energijo je lahko 
naprava začela v sistemu podpor de-
lovati šele s 1. 3. 2015 in ne s 1. 12. 
2014, kot je podjetje načrtovalo.

Osnovna usmeritev podjetja je 
razvijati sodoben, inovativen in 
varen način izvajanja storitev, ki 
bo sledil tehnološkemu razvoju in 
ekološki naravnanosti. Prav tako 
uporabnikom želimo nuditi kvalite-
tne, okolju prijazne storitve po spre-
jemljivi ceni. Izvajanje storitev na 
ta način dosegamo tudi s pomočjo 
standarda kakovosti ISO 9001:2000 
in standarda ravnanja z okoljem ISO 
14000, za katera smo v preteklem 
letu uspešno prestali obnovitveno 
presojo. V okviru teh standardov 
smo izvedli merjenje zadovoljstva 
odjemalcev z anketo in na podlagi 
analize ugotavljamo, da se zadovolj-
stvo z opravljanjem naših storitev 
izboljšuje. 

Jože Dvorjak 

Letno poročilo Komunale SG 

Občani s storitvami 
vse bolj zadovoljni

KOMUNALA 
SLOVENJ GRADEC

Na zadnji seji občinskega sveta 
je bil sprejet predlog Odloka 

o spremembah in dopolnitvah Od-
loka o ustanovitvi Javnega podjetja 
Komunala Slovenj Gradec, d. o. o. 

Predlagane spremembe so potrebne 
iz dveh razlogov. Naloge občinske 
uprave Mestne občine Slovenj Gra-
dec s področja izvajanja investicij na 
področju cestne infrastrukture se 
zaradi sprememb organizacije in de-
lovnih področij občinske uprave Me-
stne občine Slovenj Gradec prenesejo 
na Javno podjetje Komunala Slovenj 
Gradec, d. o. o. Zaradi navedenega je 
potrebno med dejavnosti gospodar-
skih javnih služb uvrstiti tudi de-
javnost gradnje cest, ki med drugi-
mi obsega tudi naslednje aktivnosti: 
gradnja cest in drugih prometnih 
površin za cestni promet, urejanje, 
vzdrževanje javnih cest in poti ter 
površin za pešce, asfaltiranje, tlako-
vanje in druga površinska obdelava 
cestišč, barvanje in označevanje ce-
stišč, parkirišč, postavljanje prome-

tnih znakov, cestnih ograj, grbin. 
Večina navedenih aktivnosti se s 
strani Javnega podjetja Komunala 
Slovenj Gradec, d. o. o., že izvaja, 
zato je navedeno dejavnost smisel-
no uvrstiti tudi v predmetni odlok v 
predlagani obliki.

Prav tako je potrebno med de-
javnosti uvrstiti tudi dejavnost spre-
mljajočih storitvenih dejavnosti v 
kopenskem prometu zaradi mnenja 
Ministrstva za javno samoupravo, 
z dne 8. 12. 2014, ter odločbe Tržne-
ga inšpektorata RS, z dne 10. 2. 2015, 
saj dosedanja ureditev, ko je to izva-
jala Mestna občina Slovenj Gradec v 
sklopu občinske uprave, ni v skladu 
z veljavno zakonodajo in je potrebno 
odlok in izvajanje dejavnosti uskladi-
ti z veljavno zakonodajo na področju 
gospodarskih javnih služb ter to de-
javnost uvrstiti med dejavnosti go-
spodarskih javnih služb ter dejavnost 
prenesti na Javno podjetje Komunala 
Slovenj Gradec, d. o. o.

David Valič, 
vodja Oddelka za gospodarstvo 

Komunala bo odslej 
gradila tudi ceste

Prenos nekaterih občinskih nalog
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Na delovnem posvetu na temo 
Izgradnja hitre ceste v okviru 

3. razvojne osi – severni del v okviru 
tokratnega (25. 3. 2015) regijskega 
obiska Vlade Republike Slovenije 
na Koroškem je minister Gašperšič 
obljubil pričetek gradnje HC na od-
seku Velenje–Slovenj Gradec v letu 
2019. Direkcija RS za infrastruktu-
ro pa je predstavila Akcijski načrt 
obnove glavnih in regionalnih cest, 
s katero bo v 6 letih izboljšala stanje 
cestišč na večjem delu omrežja.

V okviru tokratnega regijskega obiska 
Vlade Republike Slovenije na Koro-
škem je potekal delovni posvet na temo 
»Izgradnja hitre ceste v okviru 3. ra-
zvojne osi – severni del«. Posveta sta se 
udeležila infrastrukturni minister dr. 
Peter Gašperšič in minister za gospo-
darski razvoj in tehnologijo Zdravko 
Počivalšek. Prisotni so bili tudi župa-
ni občin ob poteku trase, predstavniki 
RRA Koroška, številni predstavniki 
gospodarstva ter poslanci DZ RS in 
svetniki DS RS iz Koroške regije.

Minister Gašperšič je poudaril, 
da je 3. razvojna os z vidika razvojne 
politike prepoznana kot ena ključnih 
razvojnih prioritet. Povedal je, da 

bo DARS že v letošnjem letu začel z 
aktivnostmi projektiranja 17,5 km 
hitre in 1,9 km navezovalne ceste na 
odseku od Velenja do Slovenj Gradca. 
Investicijo bo v celoti izvedel DARS, 
vrednost investicije pa je ocenjena 
na 500 milijonov evrov. Sredstva bo 
DARS pridobil z dodatnim zadolže-
vanjem, ki ne bo pomenilo povečanja 
zadolževanja državnega proračuna. 
Trenutno teče postopek za pridobi-
tev okoljevarstvenega soglasja. Do 
leta 2018 bo izdelana izvedbena do-
kumentacija. Sledilo bo pridobivanje 
nepremičnin in pravic na njih. Priče-
tek gradnje je predviden v letu 2019.

Predstavniki Ministrstva za oko-
lje in prostor so povedali, da bodo na 
podlagi sklepa, ki ga je sprejela Vlada 
RS, nadaljevali pripravo državnega 
prostorskega načrta za umeščanje 
spodnjega dela 3. razvojne osi ‒ med 
AC A1 in priključkom Velenje jug 
po optimizirani varianti F2-2, ki je 
bila tudi v študiji variant opredeljena 
kot najustreznejša. Glede na to, da je 
za varianto F2-2 že izdelan osnutek 
DPN, bo možno sprejeti Uredbo o 
DPN že v začetku prihodnjega leta. 
Nato se bo tudi na tem odseku pri-
čelo z nadaljnjimi postopki priprave 

projektne dokumentacije ter pridobi-
vanje nepremičnin in pravic na njih. 
Na odseku med Slovenj Gradcem, 
Dravogradom in Holmcem, kjer so se 
leta 2012 ustavili postopki na pripra-
vi DPN, se bodo po besedah ministra 
Gašperšiča pripravile nove preveritve 
racionalizacije predvidenih ukre-
pov. Pomembno vlogo pri določitvi 
nadaljnjih ukrepov na teh odsekih 
bi lahko predstavljala tudi Strategija 
glavnega prometnega omrežja na Ko-
roškem, ki je v nastajanju. 

Obnove glavnih in 
regionalnih cest
Vršilec dolžnosti direktorja Direkcije 
RS za infrastrukturo Sergij Grmek 
je predstavil Akcijski načrt obnove 
glavnih in regionalnih cest, ki govo-
ri o izvedbi ukrepov investicijskega 
vzdrževanja za izboljšanje stanja na 
omrežju glavnih in regionalnih cest 
v naslednjih šestih letih v primeru 
vzpostavitve stabilnega, namenske-
ga vira. Za hitro izboljšanje stanja bi 
bilo potrebno zagotoviti 200 milijo-
nov evrov letno. Med prioritetami, 
ki jih navaja Akcijski načrt, je tudi 
navezava Koroške regije na avtoce-
stno omrežje. V prvem letu izvajanja 
programa bi se obnovila glavna ce-
sta  G1-4 med AC A1 in Dravogra-
dom. Najnujnejši ukrepi na ostalih 
pomembnejših cestnih povezavah bi 
bili izvedeni v naslednjih petih letih 
izvajanja programa.

Uroš Rozman, 
mag. prost. načrt., dipl. inž. grad. (UN) 
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Preden bi javnosti pred-
stavili “možne scena-

rije” in “najprimernejše rešitve”, bi 
morali vključiti širši strokovni krog 
vseh vpletenih, s katerim bi strokov-
ne podlage urejanja prostora dobile 
legitimnost strokovnih zasnov. 

Ob prebiranju članka, ki umešča 
prometno infrastrukturo v določen 
prostor, se mi poraja vprašanje o po-
znavanju obravnavane prostorske 
problematike (umeščanje poti v pro-
stor), saj si avtor pojmovanje prostora, 
prostorskega reda, prostorske struk-
ture in na koncu tudi strateškega na-
črtovanja razlaga zelo parcialno. 

Članek se omejuje le na cestno pro-
metne variante, ne pa na CELOVITO 
STRATEGIJO GLAVNE PROME-
TNE INFRASTRUKTURE, ki je sicer 
omenjena v tekstu (»Vse to so razlogi 
za določitev nove celovite strategije 
razvoja glavne infrastrukture v koro-
ški regiji, ki prikazuje nove možnosti 
za bolj sistematično, hitrejšo in spre-
jemljivejšo reševanje prometne pro-
blematike …«). Seveda, v “strategiji” 
je obravnavano samo cestno omrež-
je, o drugih prometnih infrastruk-
turah kot celostni strategiji ni sledu. 
Za celovito strategijo (tudi prometno 

strategijo) je potrebno nekaj več kot 
navreči nekaj variant, saj naj bi govo-
rili o vzdržnem prostorskem razvoju 
(celovita strategija). 

Pojem PROSTOR kot pojem razi-
skovanja in planiranja različni “upo-
rabniki” različno razumejo: kmetje, 
ekonomisti, sociologi, geografi, pro-
storski načrtovalci, geologi, arhitekti 
ipd. ‒ kmetje kot rodovitni ali nerodo-
vitni prostor; ekonomisti, lastniki ne-
premičnin kot ekonomski prostor, kot 
zemljišče ‒ nepremičnino, prostor ko-
riščenja naravnih bogastev in predmet 
dobička; sociologi, etnologi, kulturo-
logi kot življenjski prostor in sestavni 
del socialne identitete; geografi, etno-
grafi, kulturologi, krajinski arhitek-
ti, umetnostni zgodovinarji kot kul-
turno krajino, naravni in poselitveni 
prostor, kot rezultat zgodovinske ge-
neze; prostorski načrtovalci, arhitekti, 
geodeti kot funkcijski prostor, prostor 
dejavnosti, namembnosti ter grajeni 
prostor z naselji in infrastrukturnimi 
omrežji; geologi, statiki, gradbeniki 
kot grajen prostor s stavbnimi gmo-
tami; arhitekti, kiparji, oblikovalci, 
umetnostni zgodovinarji kot urbano-
-morfološki, arhitekturni, oblikovani 
prostor; uradniki, pravniki, uporab-
niki kot prostor območja upravljanja; 

politiki kot predmet konfrontacije 
političnih strank in usklajevanja itd. 
Že ta zelo posplošen del nakazuje na 
prepletenost razumevanja prostora, 
njegove strukture ter racionalnih in 
iracionalnih dejavnikov. Za kakršen-
koli resnejši pristop je potrebno težiti 
k vzdržnemu prostorskemu razvoju 
z upoštevanjem interdisciplinarnega 
pristopa vseh uporabnikov prostora.

Še formulacija iz Zakona o urejanju 
prostora: vzdržen prostorski razvoj 
je zagotavljanje take rabe prostora in 
prostorskih ureditev, ki ob varovanju 
okolja, ohranjanju narave in trajnostni 
rabi naravnih dobrin, varstvu kultur-
ne dediščine in drugih kakovosti na-
ravnega in bivalnega okolja omogoča 
zadovoljitev potreb sedanje generacije 
brez ogrožanja prihodnjih generacij.

Pa še nekaj o strategiji. Strategija je 
način oz. vrsta dejavnosti in postop-
kov, s katerimi dosežemo nek cilj. Te-
melji na konsistentnih regionalnih in 
lokalnih razvojnih programih. Stra-
tegija obsega vse sektorje upravljanja, 
določa prioritete glede na aktualnost 
problema in je časovno opredeljena. 
Določeni so tudi odgovorni nosil-
ci in akterji strategije, ki delujejo na 
programih, ki naj bi bili med seboj 
usklajeni. Seveda, programi naj bi 

bili rezultat znanstvenih raziskav in 
strokovnih priprav. Strategija obsega 
pravne, ekonomske, socialne, okolj-
ske, prostorske in tehnično-tehnolo-
ške ukrepe za doseganje postavljenih 
ciljev (vzdržen prostorski razvoj).

V članku so predstavljeni trije mo-
žni “scenariji”, od katerih je v prvem 
predviden razvoj glavnega omrežja, 
kot je bil zastavljen med leti 2004 in 
2007, v tretji varianti pa uporaba in re-
konstrukcija oz. nadgradnja obstoječe 
prometne infrastrukture, kot je predla-
gana v Strategiji razvoja prometa v RS 
v letu 2014. V drugi varianti pa se kot 
sama ponuja rešitev, ki nas bo rešila.

Avtor “strategije” navaja: »Eden 
izmed predvidenih ukrepov scenarija 
2 je visokokapacitetna modernizaci-
ja državne ceste z delnim pretokom 
ceste po novi trasi. V strategiji pre-
dlagamo načrtovanje le-te po najno-
vejših smernicah, povzetih iz razvitih 
evropskih držav (Nemčija, Francija, 
Italija, Avstrija) ...«

Kriteriji, ki jih avtor omenja (»Na 
podlagi analize prednosti in slabosti 
se kot najprimernejša rešitev za Ko-
roško izkazuje …«), so (spet) verjetno 
obravnavani le iz prometnega vidika 
(pa še o tem bi lahko razpravljali), saj 
kriterijev drugih vpletenih strok ni 
zaslediti. Verjetno je cilje potrebno 
najprej uskladiti na lokalni ravni, po-
tem na medobčinski in šele potem na 
regionalni ravni in obratno. Šele na ta 
način lahko usklajene cilje predstavi-
mo na višji ravni in jih zagovarjamo 
kot enotne.

Kot zanimivost naj omenim, da so 
v letu 2004 pri načrtovanju gradnje dr-
žavne ceste ‒ našega dela tretje razvoj-

ne osi ‒ zasledovali naslednje cilje (vi-
dno tudi na spletnih straneh MO SG):

•	 prispevek h koncentraciji gospo-
darskega razvoja ob trasah ra-
zvojnih osi,

•	 izboljšanje prometne varnosti,
•	 povečanje pretočnosti prometa,
•	 trajnostno povečanje blaginje in 

kakovosti življenja vseh posame-
znikov in posameznic,

•	 trajnostni okoljski in prostorski 
razvoj ...

Skratka, pri načrtovanju niso upošte-
vali le “prometnih” kriterijev.   

Predstavljeno visokokapacitetno 
modernizacijo državne ceste v ra-
hlih odtenkih lahko zasledite tudi na 
simpoziju na temo tretje razvojne osi 
že v letu 2006: Alternativni koncept 
daljinskih cestnih povezav ‒ sistem 
“2+1”, Maribor. Izjema je le-ta, da so 
za izkušnje tujih držav navedli Šved-
sko, Dansko, Nizozemsko in Nemčijo.

Preden bi javnosti predstavili ta-
kšne “možne scenarije” in “najpri-
mernejše rešitve”, bi morali vključiti 
širši strokovni krog vseh vpletenih, s 
katerim bi strokovne podlage urejanja 
prostora dobile legitimnost strokov-
nih zasnov. S tem bi resnično dobili 
“inovativen scenarij, ki kljub dosega-
nju najpomembnejših ciljev, ponuja 
optimalnejšo izkoriščenost cestnih 
kapacitet, nižjo vrednost investiciji 
ter posledično hitrejšo izgradnjo”. Do 
takrat so taki osnutki le posamezna 
razmišljanja na določeno temo in bi 
jih kot take morali tudi obravnavati. 
Do resne strategije je to še zelo daleč.

Edi Koraca, u. d. i. a. 

Odziv na članek Nastaja strategija za Koroško: Možni scenariji nadaljnjega razvoja 
glavnega cestnega omrežja (SGlasnik, april 2015,  str. 5 (Mestna uprava))  

Prejeli smo 

Za podelitev naziva častnega ob-
čana ali častne občanke MO SG, 
občinske nagrade in plaket MO SG

Razpisa 

Naziv časni občan Mestne občine 
Slovenj Gradec je najvišje priznanje, 
ki se ga podeli posamezniku, ki ima 
posebne zasluge za razvoj, ugled in 
uveljavljanje občine na lokalni, dr-
žavni in mednarodni ravni in za 
izredne dosežke na kateremkoli po-
dročju človeške ustvarjalnosti. 

Občinsko nagrado se podeli ob-
čanu, fizični in pravni osebi za velike 
dosežke pri napredku in ugledu Me-
stne občine Slovenj Gradec, za več-
letno delo in rezultate na področju 
gospodarstva in družbenih dejavno-
sti (razen za dosežke, za katere je že 
prejel Bernekerjevo, Železnikarjevo 
ali Vrunčevo nagrado), ki pomeni-
jo pomemben prispevek k razvoju 
občine, dela in življenja v njej ter za 
njeno uveljavitev v širšem prostoru. 

Plaketo Mestne občine Slovenj Gra-
dec se podeli občanu, pravni in fi-
zični osebi za pomembne uspehe 
pri razvoju in ugledu občine na ka-
teremkoli področju gospodarskega 
ali družbenega življenja. 

Predloge je treba poslati najka-
sneje do 10. julija 2015 na naslov 
Mestna občina Slovenj Gradec, Šol-
ska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, 
Komisija za odlikovanja, nagrade 
in priznanja pri Občinskem svetu 
Mestne občine Slovenj Gradec. 

Več o tem na spletni povezavi http://
www.slovenjgradec.si/javni-razpisi-
-in-objave/castni-obcan-obcanka-
-mo-slovenj-gradec.html 

Komisija za podelitev 
občinskih priznanj

Za vzdržen prostorski razvoj

Izgradnja hitre ceste 3. 
razvojne osi – severni del

Obisk vlade na Koroškem

Vrunčeva nagrada in Vrunčeve pla-
kete se podeljujejo za pomembne pe-
dagoške uspehe na področjih vzgoje, 
izobraževanja in telesne kulture. 

Predloge je treba poslati najka-
sneje do 10. julija 2015 na naslov 
Mestna občina Slovenj Gradec, Šol-
ska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, 
Komisija za podelitev Vrunčevih 

priznanj pri Občinskem svetu Me-
stne občine Slovenj Gradec. 

Več o tem na spletni povezavi http://
www.slovenjgradec.si/javni-razpisi-
-in-objave/podelitev-vruncevih-na-
grad-in-palket.html 

Komisija za podelitev 
Vrunčevih priznanj 

Za podelitev Vrunčeve 
nagrade in Vrunčevih plaket

SG v številkah
V Mestni občini Slovenj Gradec je januarja 2015 
prebivalo 6654 delovno aktivnih prebivalcev, 
od tega 1006 brezposelnih. Stopnja registrira-
ne brezposelnosti je bila 13,1%. Januarja 2015 je 
v naši občini delalo 6679 zaposlenih in 881 sa-
mozaposlenih, od tega 266 kmetov. Bruto plača 
je januarja 2015 znašala 1421,28 €, neto plača pa 
937,68 €. Bruto plača na uro je bila 8,5 €, neto pla-
ča za plačano uro dela pa 5,61 €. Najvišja pov-
prečna neto plača je bila izplačana v finančni in 
zavarovalniški dejavnosti in sicer 1341,60 €, naj-
nižja povprečna neto plača pa v dejavnosti poslo-
vanje z nepremičninami v višini 516,00 €.

Konec leta 2014 je bilo v Poslovnem registru Slove-
nije vpisanih 1607 poslovnih subjektov s sedežem 
v Mestni občini Slovenj Gradec, od tega 400 go-
spodarskih družb, 788 samostojnih podjetnikov, 
4 zadruge, 219 društev, 116 drugih fizičnih oseb, 
ki opravljajo registrirane dejavnosti, 58 nepridobi-
tnih organizacij in 22 pravnih oseb javnega prava. 

Katarina Žagar 

Na dan 20. 4. 2015 je bil na spletni povezavi www.
ess.gov.si Zavoda RS za zaposlovanje objavljen po-
datek, da je v Sloveniji 1098 prostih delovnih mest 
in hkrati 118.099 iskalcev zaposlitve. (AP)

Mestna občina Slovenj Gradec vabi na ogled razstave predloga Strategije 
glavnega prometnega omrežja na Koroškem, ki je postavljena v Mestni 
galeriji na Glavnem trgu. 

Predlog Strategije glavnega prometnega omrežja obravnava več možnih 
scenarijev nadaljnjega razvoja prometnega omrežja. Razstava je zanimiva 
za vse, ki jih zanima prometna in razvojna problematika Koroške. (BT/DS)

Razstava v Mestni galeriji 

Predlog Strategije glavnega 
prometnega omrežja na Koroškem
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Na razstavi Čar lesa v Gornji 
Radgoni so bili razstavljeni tri-

je izdelki naših dijakov. 

Pomlad je na stežaj odprla vrata; son-
ce in toplota z ravno pravo mero dež-
ja so pogoj, da steče energija v pravo 
smer, v nove in nove izzive tako di-
jakov kot učiteljev naše šole. In že na 
samem začetku nam je postregla z 
mnogimi aktivnostmi in uspehi. 

Lesarji sodelovali na dveh razstavah

Dijaki lesarskih programov so v mar-
cu in aprilu 2015 s svojimi izdelki so-
delovali na Pomladnem sejmu, ki je 
potekal od 26. do 29. marca v Gornji 
Radgoni. Pomen lesa v gradbeništvu 
in domu je poudarila razstava Čar 
lesa, v okviru katere so bili razstavlje-
ni trije izdelki naših dijakov.

Še posebej ponosno so razstavo pri-
pravili v preddverju velike dvorane 
državnega zbora v času od 27. mar-
ca do 3. aprila. Naslov le-te je Med 
drevesom in zibelko, razstavljenih je 
bilo šest stolov. Ob tem dogodku so 
na spletni strani DZ med drugim za-
pisali tudi: »Z razstavo opozarjamo, 
da imamo Slovenci poleg naravnega 
bogastva tudi znanje in voljo, da ga 
spremenimo v kakovostne izdelke, ki 
so tudi tržno zanimivi.« Razstavljeni 
izdelki so bili izdelani v sklopu pro-
jekta Sodelovanje dijakov s študenti 
in so delo dijakov programa 1. letnik 
PTI, lesarski tehnik.

2. ekonomijada – 19. marec 2015 
Srednja upravno administrativna 
šola Ljubljana je v Koloseju v BTC-ju 
organizirala 2. vseslovensko srečanje 

ekonomskih, trgovskih in upravnih 
šol − ekonomijado. Namen dogodka 
je bilo druženje, izmenjava izkušenj, 
sodelovanje in povezovanje vseh 25 
šol ekonomskih programov iz celotne 
Slovenije ter uporaba pridobljenega 
znanja/izkušenj pri reševanju prak-
tičnih nalog. Dijake so naključno raz-
delili v 12 različnih skupin (koroška, 
posavska, južnoprimorska, severno-
primorska, podravska, ljubljanska, 
notranjska, zasavska, dolenjska, go-
renjska, pomurska, savinjska), ki so 
na zabaven način odkrivale čare in 
zahtevnost svojih bodočih poklicev. 
Njihove naloge so bile razpršene po 
BTC-ju, in sicer na treh različnih toč-
kah. Tako so morali prepoznati razli-
ko med črtnimi kodami na izdelkih 
v trgovini, oblikovati in domiselno 
predstaviti cenovno ugoden meni, na 
tretji točki pa so se ukvarjali s poslov-
no idejo in njeno umestitvijo v sam 

kompleks hale A. Anja, Jasmin in Ga-
šper so se v svojih skupinah odlično 
odrezali. 

Projekt Finančna pismenost – 
osebne finance

Cilj našega projekta je bil torej izbolj-
šati finančno pismenost in poznava-
nje različnih finančnih potrošniških 
storitev. V projektu smo pripravili in-
formativno gradivo, prilagojeno po-
trebam mlade generacije in usmerje-
no v pridobivanje praktičnih veščin, 
kar lahko pripomore k večji kakovo-
sti njihovega življenja. 

V dobo odraslosti vstopajo mladi 
brez osnovnega finančnega izobraže-
vanja. In prav zato se je programski 
učiteljski zbor za področje ekonomije 
odločil za tovrstne vsebine, ki smo 
jih združili pri različnih predmetih 
in izvedli pouk malo drugače, kar je 
že samo po sebi zanimivo. Dijaki so 

vsebine spoznavali v različnih sku-
pinah, časovnih terminih in tudi na 
različnih lokacijah. 

1. Predpriprava: izvedba ankete med 
vrstniki – primerjava rezultatov

2. Predavanje o sociološkem in psi-
hološkem pomenu denarja

3. Predavanje in delo na NLB Slovenj 
Gradec

4. Delo po skupinah ‒ priprava zlo-
ženk, predstavitve in ugotovitve

5. Predstavitev dela in ugotovitev v 
avli šole 

Dijaki so bili nad takšnim delom izje-
mno navdušeni, pogovori so se vrteli 
okrog tega, kaj sploh počnemo z de-
narjem, ki ga imamo. Pomembna je 
ugotovitev, da je nekaj si želeti, dru-
go pa namere tudi uresničiti. Prav 
zato so bile te ure v projektu še toliko 
učinkovitejše, saj so dijaki pripravili 
osebne finančne načrte. In tudi tako 
bodo kot odrasli lahko delovali od-
govorno v svojem osebnem in poklic-
nem življenju. 

Bernard Kresnik, univ. dipl. ekon., 
ravnatelj Srednje šole Slovenj Gradec 

in Muta

O prednostih in slabostih 
podjetniške inkuba-

cije smo se pogovarjali s Primožem 
Sevčnikarjem, vodjem projektov pri 
družbi Troia, d. o. o., ki svojo zgodbo 
o uspehu piše tako na domačem kot 
na tujih trgih. 

IT-podjetje s šestimi redno zaposle-
nimi doživlja konstantno rast vse od 
svoje ustanovitve (2010) in se je uspelo 
odlično pozicionirati v zahtevni bran-
ži IT-storitev. Od svojih začetkov, ko 
so po besedah sogovornika pogosto 
poprijeli za katerokoli delo, je ekipa 
mladega podjetja, ki letošnjega avgu-
sta zaključuje proces inkubacije, pri-
šla v položaj, ko strankam ponuja le še 
storitve, ki jih obvlada najbolje.

Dejstvo je, da mlademu timu vi-
soko kvalificiranih profesionalcev, ki 
znanje pogosto nabirajo na izobraže-
vanjih v tujini, ne manjka prodorno-
sti. Pod taktirko uglašenega vodstva, 
ki vse uspešneje pridobiva tudi tuje 
posle, Troia niza uspešne projekte 
za velike naročnike in pridno nabira 
reference. Paradoksalno je slednjih 

presenetljivo malo med koroškimi 
podjetji, ki očitno (še) ne vidijo po-
tenciala v IT-storitvah, kakršne nudi 
Troia. Poudarek je seveda na »še« …

Spadate med prve koroške »inkubi-
rance«. Nam lahko na kratko opiše-
te razvoj vašega podjetja? 

Podjetje smo ustanovili leta 2010. 
Rok (Dolinšek, direktor; op. A. K.) 
se je zaposlil kot prvi, mislim, da v 
oktobru, jaz pa potem v februarju na-
slednjega leta. Vsi ustanovitelji smo 
skupaj službovali že prej.

V tistem času smo se pripravljali 
na prijavo na razpis P2 Podjetniške-
ga sklada, pri čemer je bil pogoj tudi 
članstvo v enem izmed inkubatorjev. 
Tako smo se priključili takratne-
mu inkubatorju TRC Koroška, ki je 
deloval v prostorih Preventa AFC v 
Otiškem Vrhu. V najemu smo imeli 
manjšo pisarno. Skupaj s TRC Ko-
roška smo se nato preselili v Slovenj 
Gradec, v NamaNovo, ob stečaju 
TRC Koroška pa smo se priključili 
MPIK-u in se preselili v nove prosto-

re takoj, ko je bilo to mogoče. 
Na razpisu P2 smo bili uspešni in 

v treh letih smo tako uspeli pridobi-
ti precej nepovratnih sredstev, ki so 
nam na začetku poslovanja prišla še 
kako prav. Najprej smo seveda popri-
jeli za raznorazne projekte, ki smo jih 
delali vzporedno z našimi glavnimi 
dejavnostmi in tistimi implementa-
cijami informacijskih rešitev, pri ka-
terih imamo res največ znanja.

V vseh teh letih pa smo vendarle 
prišli tako daleč, da se lahko osre-
dotočamo zgolj na tisto, kar najbolj 
obvladamo, in ponujamo vrhunske 
storitve na področjih, kjer smo naj-
boljši. Trenutno je v podjetju 6 redno 
zaposlenih, imamo pa tudi nekaj zu-
nanjih sodelavcev, s katerimi sodelu-
jemo projektno. 

Kako bi povzeli vaše izkušnje s pro-
cesom inkubacije? Bi podobno sve-
tovali tudi drugim podjetnikom, ki 
stopajo na svojo poslovno pot? 

Takrat, v okviru TRC Koroška, inku-
bacija podjetij ni bila posebej razvita. 
Razen ugodnih prostorov in možno-
sti prijave na razpis Podjetniškega 
sklada nismo bili deležni kakšnih po-
sebnih storitev. Sedaj pod MPIK-om 
se mi zdi, da se stvari spreminjajo na 
bolje in da se izvaja več aktivnosti, ki 
koristijo podjetnikom. Vsekakor pri-
poročam vključitev, tudi prijavo na 
razpis Podjetniškega sklada, ker so 
pridobljena sredstva lahko zelo ko-
ristna. Prijava takrat pa ni bila tako 
enostavna; za to, da sem vse skupaj 
pripravil, tako kot je treba, sem pora-
bil kar nekaj mesecev. Na srečo so mi 
pomagali pri podjetju Aerium, kate-
remu je eno leto pred nami uspelo s 
prijavo na razpisu. 

Z novimi prostori pa smo resnično 
zadovoljni. Ko smo lani okrog novega 
leta razmišljali, kam bi se preselili, je 
bil to edini prostor v Slovenj Gradcu, 
ki je malo bolj moderno urejen. Edina 

kritika, ki jo imamo, leti na samo in-
frastrukturo, ki nas, ki smo informa-
cijsko podjetje, ne zadovolji povsem. 
V novi stavbi namreč niso predvideli 
optične povezave, prostorov za stre-
žniško infrastrukturo ipd. Upam, da 
se v prihodnje te svari uredijo, da se 
odvije še več dogodkov ter da se s tem 
ustvari neko podjetniško skupnost. 

Delujete v široki (in nadvse cveto-
či) branži IT-storitev. Za kateri se-
gment ste se specializirali? 

Kot rečeno, v zadnjih letih smo se 
specializirali za tista področja, na 
katerih imamo največ znanja in iz-
kušenj. Kot IBM-ov poslovni partner 
na področju programske opreme im-
plementiramo informacijski sistem 
za celovito upravljanje sredstev (IBM 
Maximo Asset Management) in in-
formacijski sistem za upravljanje IT-
-storitev (IBM Control Desk). Gre za 
kompleksna informacijska sistema, 
za katera je potrebnega veliko tehnič-
nega in vsebinskega znanja s podro-
čij, ki jih pokrivata.

Drugo večje področje je monito-
ring infrastrukture, kjer uporablja-
mo odprtokodne rešitve. Spremljamo 
lahko delovanje IT infrastrukture 
(strežniki, omrežja ipd.), stavb (ogre-
vanje, hlajenje), proizvodnih strojev 
itd. Poleg tega pa za nekaj podjetij na 
Koroškem upravljamo in vzdržuje-
mo tudi celotno IT-infrastrukturo. 

Nabrali ste si že kar nekaj referenc. 
Kdo so vaši največji naročniki in iz 
katerih panog prihajajo? 

Naši naročniki prihajajo iz različnih 
branž; pravzaprav niti nismo tako 
močno vezani na posamezno pano-
go. Delamo za podjetja elektrodis-
tribucije, prenosa električne energije, 
farmacije, proizvodnje, bančništva, 
komunale, trgovine, za ostala stori-
tvena podjetja …

Naše večje stranke so: Elektro Lju-
bljana, Elektro Celje, ELES, Informa-
tika, Lek, d. d., Mikropis Holding, 
skupina Sandoz, Soške elektrarne 
Nova Gorica, UniCredit Bank Bosna 
in Hercegovina. 

Uspehe torej žanjete tudi na tujih 
trgih. Ste se ob tem srečevali z večji-
mi preprekami? Je prodor v tujino 
nemara lažji zaradi 'narave' vaše 
panoge? 

Prodor v tujino vsekakor ni enosta-
ven. Za pridobitev večjih projektov 
smo še premajhni. Preko uspešnih 
referenčnih zgodb pa nas začenjajo 
prepoznavati tudi v okviru IBM-a in 
drugih večjih podjetij v tujini. Vse 
projekte v tujini izvajamo preko lo-
kalnih partnerjev.

Trenutno je v teku projekt v Bosni 
in Hercegovini ter globalni projekt 
za celotno skupino Sandoz, smo pa v 
pogovorih tudi za projekta v Duba-
ju in na Poljskem. Glede na naravo 
našega dela se nam zdi, da je edina 
možnost ta, da tuje trge osvajamo s 
pomočjo lokalnih partnerjev v za-
devni državi. 

V pogovoru pred intervjujem ste 
omenili, da se ozirate tudi po novih 
kadrih, ki jih baje ni na pretek. Ka-
kšne profile iščete in kakšne delov-
ne pogoje jim nudite? 

Glede na odročnost naše regije ima-
mo precej težav pri pridobivanju 
ustreznih kadrov. Nismo klasično 
podjetje v IT-branži, zato je poleg 
odličnega tehničnega znanja potreb-
no tudi poslovno znanje, sposobnost 
dela s strankami, konzultacij ipd. Od 
kadrov pričakujemo samoiniciativ-
nost, zanesljivost, zmožnost skupin-
skega dela, znanje vodenja projektov, 
zmožnost priprave dokumentacije, 
delo s strankami in še kakšne doda-
tne karakteristike.

Kar zadeva pogoje, imajo zaposle-
ni precej svobode tako pri delu kot 
pri izbiri delovne opreme, telefonov 
ipd. Dokler smo še tako majhen ko-
lektiv, poskušamo vzdrževati prija-
teljsko okolje in gremo skupaj tudi na 
pijačo, smučanje …

Veliko vlagamo tudi v izobraževa-
nje in usposabljanje zaposlenih. Poši-
ljamo jih na izobraževanja z različnih 
področij, pogosto tudi v tujino (ZDA, 
Poljska, Velika Britanija, Nemčija itd.). 

Aljaž Kitak
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Vzhajajoča zvezda IT-ja
Troia, informacijske storitve, d. o. o.

Izjemno dejavni na ekonomskih področjih
Dijaki Srednje šole Slovenj Gradec in Muta 

Ekipa Troia, d. o. o.: prvi z leve je Primož Sevčnikar; manjka le direktor Rok Dolinšek, 
ki je bil v času intervjuja na službeni poti v tujini. 

Ekipa šole na ekonomijadi 2015

Dijaki so svoje lesene izdelke razstavili tudi v državnem zboru v Ljubljani. 
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Ne, ni bila prvoaprilska 
šala ‒ 1. aprila leta 1995 

je svoja vrata odprlo podjetje Geome-
ritve, d. o. o., prvo in največje geodet-
sko podjetje na Koroškem. 

Podjetje Geomeritve, d. o. o., se ukvar-
ja z vsemi geodetskimi storitvami. Na 
področju storitev, ki so povezane z ze-
mljiškim katastrom, so to ureditve mej, 
označitve mej, parcelacije, izravnave 
mej, odmere dolžinskih objektov, evi-
dentiranje stavb, vpisi in spremembe 
podatkov katastra stavb. V okviru inže-

nirske geodezije se ukvarjajo z izdelavo 
geodetskih načrtov, zakoličenji objek-
tov in drugimi tehničnimi uslugami. 

V dvajsetih letih delovanja so za-
posleni z dolgoletnimi delovnimi iz-
kušnjami, znanjem in s pridobljenim 
zaupanjem strank izvedli več kot 8500 
geodetskih storitev, katerih naročniki 
so bile fizične in pravne osebe. Zve-
sti naročniki pri pravnih osebah so 
predvsem koroške občine, gradbena 
podjetja, dobro sodelujejo tudi s projek-
tantskimi podjetji. Pohvalijo se lahko 
s kar nekaj uspešno izpeljanimi večji-

mi projekti, kot so odmera več deset 
kilometrov cest na območju koroških 
občin, izdelava geodetskega načrta in 
zakoličenje sedežnic Pungart in Kaštiv-
nik na Kopah, izdelava elaboratov geo-
detskih storitev pri gradnji industrijske 
in poslovne cone Pameče in Ozare, 
svetovanje in izdelava elaboratov za vse 
geodetske storitve pri gradnji proizvo-
dne hale podjetja Geberit. Večji projekti 
so sicer večji izziv, kar pa ne pomeni, da 
so manjši manj pomembni. Tudi za bolj 
enostavne zadeve so potrebni usposo-
bljenost, znanje in izkušnje, kar zapo-
sleni v podjetju Geomeritve imajo.

V podjetju se ves čas trudijo, da so v 
koraku s časom. Veliko sredstev vlo-
žijo v opremo in znanje zaposlenih. 
Izkušnje in znanje delijo tudi z mla-
dimi, ki se izobražujejo na področju 
geodezije. Vsako leto medse sprej-
mejo študente geodezije, ki pri njih 
opravljajo strokovno prakso.

Kriza, ki je prizadela gospodarstvo, 
področja geodezije ni obšla. Trenutne 
razmere na trgu so najslabše v vseh 
dvajsetih letih delovanja podjetja. 
Ampak v podjetju pravijo, da ne bodo 
obupali. »Imamo izkušnje, znanje in 
tradicijo. Še naprej se bomo trudili za 

zadovoljstvo naših strank, ki se jim ob 
tej priložnosti zahvaljujemo za sode-
lovanje in zaupanje,« pravijo zaposleni 
v podjetju GEOMERITVE, d. o. o. 

Podjetje Geomeritve, d. o. o., so 
ustanovili trije solastniki: Stojan Bo-
šnik, ki je tudi direktor podjetja, Bo-
gomir Slatinek in Marijan Areh. Pod-
jetje ima svoje poslovne prostore od 
vsega začetka v prvem nadstropju av-
tobusne postaje v Slovenj Gradcu, leta 
2009 pa so odprli še pisarno v tretjem 
nadstropju stavbe Občine Radlje ob 
Dravi in se tako približali strankam v 
Dravski dolini. (BS/AP)
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Imamo izkušnje, 
znanje in tradicijo

20 let podjetja Geomeritve, d. o. o. 

Delodajalci imajo glede na določ-
be Zakona o varnosti in zdravja 

pri delu veliko obveznosti v zvezi z 
zagotavljanjem varnega in zdravega 
dela. Območna obrtno-podjetniška 
zbornica Slovenj Gradec nudi sveto-
vanje in strokovno pomoč pri izpol-
njevanju obveznosti, ki izhajajo iz 
omenjenega zakona. 

Svetovanje in strokovna pomoč se na-
našata na svetovanje na vsa vprašanja, 
ki izhajajo iz obveznosti delodajalca 
in so predmet nadzora inšpektorja za 
delo. To pomeni pregled celotne doku-
mentacije v zvezi z varstvom in zdrav-
jem pri delu (izjava o varnosti z oceno 
tveganja, preizkusi znanja iz varstva pri 
delu in požarne varnosti, zdravniška 
spričevala, poročila o pregledu delovne 
opreme ter preiskava delovnega okolja, 

listine v zvezi z osebno varovalno opre-
mo, navodila za varno delo in drugo).

Strokovno pomoč nudimo pri iz-
polnjevanju obrazcev prijav nezgod 
pri delu (obrazec ER-8, zapisnik, pri-
java inšpekciji za delo ter pomoč oz. 
zastopanje pri uveljavljanju povračila 
stroškov s strani ZZZS za zdravljenje 
delavca, ki se je poškodoval).

Svetovanje in pomoč nudimo sa-
mozaposlenim osebam pri izdelavi 
ocene tveganja ter seznanitev o nji-
hovih obveznostih glede varnosti in 
zdravja pri delu. 

Območna obrtno-podjetniška zbor-
nica svojim članom ponuja tudi mo-
žnost preventivnega pregleda dokumen-
tacije v zvezi z varstvom in zdravjem pri 
delu ter pogojev dela in delovnega okolja 
na sedežu delodajalca (delavnica, grad-
bišče, druge obratovalnice, kot so lokali, 

saloni), ki bo potekal po postopku in na 
način, kot ga ob inšpekcijskem nadzoru 
opravlja inšpektor za delo.

V primerih inšpekcijskega nadzora 
inšpektorja za varnost in zdravje pri 
delu ter odreditvi ukrepov inšpektorja 
za odpravo pomanjkljivosti (zapisnik, 
ureditvena odločba ali drugih ukre-
pov) se v najkrajšem času oglasite na 
sedežu Območne obrtno-podjetniške 
zbornice Slovenj Gradec, kjer vam 
bomo pomagali in svetovali pri od-
pravi le-teh. Svetovanje je namenjeno 
tako članom OOZ Slovenj Gradec kot 
tudi nečlanom. Vsi, ki se boste odločili 
za zgoraj navedeno svetovanje oziro-
ma strokovno pomoč, lahko izpolni-
te vprašalnik, ki se nahaja na spletni 
strani www.ooz-sg.si, in ga pošljete na 
e-naslov: maja.savc@ozs.si. 

Maja Šavc 

Podjetje Geomeritve ima svoje poslovne prostore v 1. nadstropju avtobusne postaje.

V prvem četrtletju 2014 je imelo v 
Sloveniji dostop do spleta 77 % 

gospodinjstev; med temi so bila sko-
raj vsa gospodinjstva z otroki (97 %) 
in 70 % gospodinjstev brez otrok.

Največ teh gospodinjstev je dostopalo 
do spleta prek prenosnega ali tablične-
ga računalnika, 74 %. 70 % jih je dosto-
palo prek namiznega računalnika, 66 
% prek mobilnega telefona ali druge 
mobilne naprave (npr. e-bralnika itd.), 
15 % gospodinjstev pa je za dostop do 
interneta uporabljalo pametno televi-
zijo. Med gospodinjstvi z dostopom 
do interneta je čedalje več tudi takih, 
ki dostopajo do interneta prek mobil-

nih širokopasovnih internetnih pove-
zav. Nekatera gospodinjstva nimajo 
dostopa do interneta, ker ga ne po-
trebujejo ali ker nimajo ustreznih ve-
ščin, nekatera zaradi visokih stroškov 
opreme (npr. nakup računalnika), 
druga zaradi visokih stroškov dosto-
pa (npr. stroški naročnine). Hkrati so 
imeli člani teh gospodinjstev dostop 
do interneta drugje; takih je bilo 39 %. 

Ženske so v družabnih spletnih 
omrežjih aktivnejše od moških. Splet 
je v prvem četrtletju 2014 uporabljalo 
okoli 1.118.000 oseb ali 72 % vseh oseb, 
starih 16–74 let. 81 % teh oseb ga je upo-
rabljalo vsak dan ali skoraj vsak dan. 
Ti so ga v največjem odstotku (87 %) 

uporabljali za pošiljanje ali prejemanje 
e-pošte in za iskanje informacij o blagu 
ali storitvah. Nekateri ga uporabljalo za 
telefoniranje ali videotelefoniranje. 

Spletno nakupuje tretjina oseb, 
starih 16–74 let. V obdobju od apri-
la 2013 do marca 2014 je blago ali 
storitve prek interneta kupovalo 37 
% oseb v starosti 16–74 let. Prek in-
terneta so v največjem odstotku na-
kupovale osebe v starostni skupini 
16–24 let (65 %), v starostni skupini 
65–74 let pa je bil odstotek takih naj-
manjši (7 %).

Večina e-kupcev, 82 %, je naroči-
la blago ali storitve pri prodajalcih v 
Sloveniji; 47 % jih je naročalo blago 

ali storitve pri prodajalcih iz drugih 
držav članic EU, 27 % pa pri proda-
jalcih zunaj EU. Največ e-kupcev, 63 
%, je prek interneta nakupljeno bla-
go ali storitve plačalo z gotovino ali 
klasičnim bančnim nakazilom, 45 
% s plačilno (kreditno ali z debetno) 
kartico, 30 % s predplačniško kartico 
ali predplačniškim računom prek in-

terneta, 21 % pa z elektronskim ban-
čnim nakazilom prek e-bančništva.

Iz objavljenih podatkov lahko 
ugotovimo kako pomemben je postal 
medij internet za pridobivanje infor-
macij, iz katerih se izbere izvajalca 
del, nakup oz. se sklene posel.

Rok Bezlaj
Vir: Statistični urad RS 

Predavanje bo 13. maja 

V obdobju april–oktober poostren 
nadzor gradbišč – delo na višini
Že več let inšpektorji za delo s področja varnosti in zdravja pri delu in delovnih 
razmerji v obdobju od aprila do oktobra izvajajo poostren nadzor na gradbi-
ščih oziroma deloviščih s poudarkom na delu na višini.

Dostop do spleta ima večina 
gospodinjstev z otroki

Uporaba interneta Slovenija 2014

Za Razstavo sodobnih inovativnih izdelkov 
na temeljih dediščine v Sloveniji

Natečaj 

Trajanje natečaja: do 31. 
avgusta 2015.
Vabimo vas, da se s svojimi izdel-
ki prijavite na natečaj za Razstavo 
sodobnih inovativnih izdelkov na 
temeljih dediščine v Sloveniji. Na-
menjen je ustvarjalcem, ki se pre-
poznajo v razpisani temi in ki želijo 
svoje izdelke predstaviti širši publi-
ki. Strokovna priprava razstave in 
načrtovana promocija zagotavljata 
dogodku široko vidnost na področju 
celotne Slovenije. Ob razstavi bo iz-
šel tudi spremljevalni katalog, ki bo 
dokumentiral izbrane izdelke. Raz-
stava sodobnih inovativnih izdelkov 

na temeljih dediščine v Sloveniji je 
del spremljevalnih aktivnosti ob 20. 
bienalni razstavi domačih in ume-
tnostnih obrti, ki bo na ogled od 17. 
9. 2015 do 11. 10. 2015 v prostorih 
Koroške galerije likovnih umetnosti 
v Slovenj Gradcu. 

Celotno besedilo natečaja in pri-
javni obrazec sta objavljena na sple-
tni strani: http://www.slovenjgradec.
si/natecaji.html.

Dodatne informacije: Podjetniški 
center Slovenj Gradec, Ronkova 4, 
Slovenj Gradec, tel.: 02 884 29 27, e-
-pošta: info@podjetniskicenter-sg.si. 

Katarina Žagar

Ali ste imeli težave ob inšpekcijskem 
nadzoru inšpektorja za delo s področja 
varnosti in zdravja pri delu?

Območna obrtno-podjetniška zbornica SG
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Marec je bil bogat me-
sec, ki je poleg zani-

mivih tem na Koroško prinesel tudi 
prvi obisk vlade RS v regijah. 

13 let je minilo, odkar je poslovna sku-
pina Novartis prevzela slovensko druž-
bo Lek. Mnogi so takrat izražali zaskr-
bljenost, vendar se je izkazalo, da je bila 
skrb odveč. Lansko leto je bilo za Lek 
Prevalje eno najuspešnejših doslej, saj 
so proizvodnjo penicilinskih izdelkov 
povečali za kar 30 % v primerjavi z le-
tom poprej, prav tako so tudi zaposlo-
vali. Trend povečanja proizvodnje se 
obeta tudi letos, zato bodo nadaljevali 
tudi z zaposlovanjem.

V Mežici so pred kratkim začeli 
graditi 5,8 kilometrov dolg plinovod 
do Žerjava. Gre za investicijo druž-
be Metalurgija, plastika, inženiring 
iz Žerjava, sodeluje tudi družba Tab 
Mežica. Investicija je ocenjena na 850 
tisoč evrov. Zamenjali bodo okoljsko 
sporno gorivo mazut, na plinovod pa 
se bodo lahko priključili tudi drugi 
odjemalci. 

Občini Muta in Vuzenica uspešno 
zaključujeta projekt izgradnje kana-
lizacije in skupne čistilne naprave. 
Na območju občine Vuzenica je zgra-
jenih okrog 70 % kanalizacije s pove-
zovalnim vodom. 

Družba Aerodrom Slovenj Gra-
dec, ki je lastnik večine letališke in-
frastrukture, je našla novega upra-
vitelja letališča. To je družba Ikar, 
njen direktor je nekdanji prvi mož 
Preventa Ivan Majcen. Trenutno je 
slovenjgraško letališče zaprto, kon-
trola letenja pa je zaprtje s 1. marcem 
podaljšala še za dva meseca. 

V tednu boja proti raku so zdra-
vstvene oblasti ponovno poudarile 
pomen rednega udeleževanja prese-

jalnih pregledov v programu Svit, ki 
je dokazano učinkovito sredstvo za 
pravočasno odkrivanje in s tem tudi 
uspešno zdravljenje raka na debelem 
črevesu in danki. Koroško društvo 
proti raku je tudi letos v vseh večjih 
krajih postavilo več stojnic, mlade pa 
so poučili o pomenu in načinu samo-
pregledovanja dojk in mod. 

Občinski svet v Mislinji se je sestal 
na izredni seji, kjer so v ugotovitve-
nem sklepu zaradi smrti Franca Šilaka 
potrdili prenehanje njegove županske 
funkcije in do izvolitve novega župana 
za to funkcijo potrdili svetnika Boja-
na Borovnika. Dolžnosti člana občin-
skega sveta, ki nadomešča župana, so 
omejene na tekoče posle. Nadomestne 
volitve bodo 10. maja. 

Ob dnevu Civilne zaščite so po-
delili letošnja priznanja Civilne za-
ščite. V koroški regiji imamo v tem 
letu 6 prejemnikov priznanj in 31 
prejemnikov dodatnih priznanj za 
enkratna dejanja, kot so bili žled, 
poplave, plazovi. Bronasti znak so 
prejeli Prostovoljno gasilsko društvo 
Pameče - Troblje, Peter Ozimic, Peter 
Pungartnik, Alan Matijevič, srebrne-
ga pa Zlatka Pšeničnik. Plaketa Ci-
vilne zaščite je šla v roke Benjaminu 
Kotniku.  

Vlada RS si je za svoj prvi obisk 
izbrala Koroško. Predsednik vlade in 
ministri ter ministrice so med Koro-
šce prišli s konkretnimi obljubami na 
področjih, ki jih regija potrebuje za 
čim prejšnji nadaljnji razvoj. Premier 
dr. Miro Cerar je povedal, da se za-
veda in priznava, da je bila koroška 
regija v zadnjih letih pozabljena, da 
je prometno odrezana in da si zasluži 
vso pomoč države na ključnih podro-
čjih v danih razmerah. Med konkre-
tne in izvedljive rešitve, glede sever-

nega dela 3. razvojne osi, so obljubili 
naslednje: letos bodo za odsek ceste 
Velenje–Slovenj Gradec, ki je že ume-
ščen v državni prostorski načrt, izbra-
li izvajalca projektne dokumentacije, 
drugo leto se bo ta dokumentacija de-
lala, do leta 2018 pa bi lahko zaključili 
z odkupi zemljišč. Aktivnosti na trasi 
od avtoceste do Velenja naj bi pospe-
šili, tako da bi leta 2019 hkrati začeli 
graditi oba odseka. Cesta na teh od-
sekih naj bila dokončana v štirih letih, 
stala naj bi 500 milijonov evrov. Vsa 
dela na njej vodi družba za avtoceste. 
Do umeščanja v prostor na potezah 
od Slovenj Gradca do Dravograda in 
naprej do Holmca naj bi prišlo ka-
sneje. Regijska razvojna agencija Ko-
roška pa je izdelala novo strategijo 
prometnega omrežja v koroški regiji 
na predpostavki, da je država zavrni-
la dosedanje načrte na osnovi študij 
obremenjenosti cest, ki niso opraviče-
vale prvotno načrtovanega standarda 
cest, predvsem štiripasovnic. 

Svet zavoda Splošne bolnišnice 
Slovenj Gradec je na zadnji seji spre-
jemal izhodišča za finančni načrt in 
program dela za leto 2015. Osnovni 
okvir, v katerih bodo delovali letos, 
je za 1 % zmanjšanje zaposlenih, pri 
čemer je direktor Janez Lavre pove-
dal, da so dobili dovoljenje za zapo-
slitev osmih novih specialistov. Leto 
2015 bo tudi investicijsko zahtevno, 
saj morajo opremiti urgentni center 
in objekt CNC 2 ter nabaviti magne-
tno resonanco, kar je ocenjeno na 
skupno vrednost 12 milijonov evrov. 
Poleg teh največjih, morajo zaključiti 
še nekaj manjših, kot so ultrazvok na 
kirurgiji, prenosni rentgenski aparat, 
helioport in naprave za videokonfe-
renčne povezave. 

Notarska zbornica Slovenije je na 
letošnji redni letni skupščini izvolila 
novo vodstvo. Nova predsednica zbor-
nice je postala notarka Sonja Kralj iz 
Slovenj Gradca, ki se ponaša z dvajse-
tletnimi notarskimi izkušnjami. 

Marec je postregel tudi z razko-
šnimi rezultati naših športnikov. 
Tini Maze je sicer za las ušel veliki 
kristalni globus, vendar je v sezoni 
ujela fantastične lovorike. Presene-
tili so tudi naši »orli«, še posebej na 
prenovljeni planiški lepotici. Zimsko 
sezono so ocenili tudi naši žičničarji 
‒ na Peci, ki je visela na nitki in kjer 
je nadaljnje obratovanje še vedno ne-
gotovo, so s sezono dokaj zadovoljni, 
prav tako so zadovoljni na Kopah in 
na nižje ležečih smučiščih. 

Irena Fasvald  
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Marec 2015 − pregled 
dogodkov iz naših krajev

Kronika Koroškega radia

Urednica informativnega programa Koroškega radia Irena Fasvald snema razgovor 
s predsednikom vlade Mirom Cerarjem. 

Kolumna

Piše Jaka Šoster 

Termopile, pozno poletje, štiristo 
osemdeset let pred našim štetjem. 
Topla vrata, ki hkrati s stranjo v 
knjigi zgodovine zapirajo razbelje-
no peč – peč srda, boja, požrtvoval-
nosti in, nad vsem tem, vojne.

Umrlo je 300 Špartancev, 700 
Tespijcev in 400 Tebancev ter ne-
kaj sto drugih mož. Pred dvema 
tisočletjema in pol, namreč. Za 
svobodo svojega ljudstva, čast, za 
svoje prepričanje in običaje. Člo-
vek proti človeku. Drug drugemu 
zreta v oči le zato, da v bliskovitih 
smrtonosnih potezah pokončata 
drug drugega. 

Nasprotnika. Adrenalin se 
pretaka po žilah in v škrlatnih 
fontanah krvi, ki se razlivajo pod 
lačnim zobovjem sulic, mečev in 
puščic. Jeza, vznesenost, norost. 
Močne pobij, šibke poteptaj. Telo 
čuti štiri milijone let razvoja, fizis 
sledi morilskemu nagonu in na 
videz kaotični naravi, v kateri ob-
stajamo.

Šviganje puščic. Topotanje sto-
pal. Siki mečev, ki zavrtinčijo zrak, 
ko se tresoč v žilavem prijemu norca 
poženejo proti petkrat večji gmoti 
ljudi od tiste, ki stoji za njimi. 

To so zgodbe, ki jih pripovedu-
jejo lobanje, v katerih so nekoč bili 
jeziki. Okostnjaki, ki so nekoč ver-
jeli v ščit, sulico, kožo in kri, do-
movino in ideje.

A danes? Baretta M82, na pri-
mer, pospeši izstrelek na 2,5-kra-
tno hitrost zvoka in z razdalje dveh 
kilometrov (ki jo 52 gramov težek 
izstrelek preleti v pol sekunde) iz-
koplje luknjo v človeško telo. 

Če mislite, da je to neosebno, se 
strašansko motite. SM-62 Snark je 
manevrirni izstrelek z interkon-

tinentalnim dometom (ICBM), ki 
lahko na nekaj metrov natančno 
zadane tarčo, oddaljeno do deset 
tisoč kilometrov. Orientira se s po-
močjo zvezd, s seboj pa na zemljo 
prinese Sonce samo, v obliki koni-
ce W39 – 3,8-megatonske termo-
nuklearne bombe, ki ob eksploziji 
sprosti dovolj energije, da bi na-
pajala povprečno gospodinjstvo 
skoraj 400 000 let. Za primerjavo –  
skupna energija vseh eksplozij gra-
nat, eksplozivov, bomb (vključno s 
Hirošimo in Nagasakijem) v drugi 
svetovni vojni je enaka približno 
trem megatonam.

Upanje v človeštvo mi torej 
upravičeno peša. Boj ne vključuje 
več človeka, ki s svojim telesom, 
umom in dušo, ki jih je vse življe-
nje uril, brani svoje prepričanje ali 
pa si jemlje pravico do ubijanja in 
z njo do preživetja ali celo prestiža. 
Spopad? Človek naj se spopade s 
kroglo, ki je ne vidi? Vojaški spo-
padi v zadnjih sto letih so bolj po-
dobni tekmovalnim pokolom.

Če se podvržem klišejem – 
strojnice izrekajo smrtne obsodbe 
v svojih rjovečih, gorečih besedah. 
Kdo je dal človeku moč, s katero 
lahko ugasne življenje brez truda 
in sodbe? Ustvaril si jo je »zaveda-
joči se«, tj. homo sapiens sapiens, 
ki se pač ne zaveda vrednosti ži-
vljenja. Si res zaslužimo to ime?

Eksistenca. Smrt je v boju na so-
dobnih bojiščih le posledica okoli-
ščin. Nesreča. Kolateralna škoda.  
Številka v poročilu. Za svojce ne-
primerljiva žalost. Za druge profit.

Kje je danes spopad? Kje se 
danes človek gleda iz oči z oči z 
drugim človekom, gleda v bistvo 
nasprotnika, mu pokaže dno svo-
jega poguma? Ne v vojni. Kdaj smo 
postali stroji, ki brezkompromisno 
vrtijo številke v statistiki? Vojna ni 
več ples med dvema borcema, kov-
nica herojev. Spopad ni poslednji 
odrešenik. Še celo vojno smo zlo-
rabili, se vanjo zapletli v času, ko 
ni potrebna. V času, ko bi morali 
prerasti pohlep in pogoltnost, se 
gremo prav to nadvse (ne)človeško 
igrico. 

V pogledih zvezd pa utripa 
strašna žalost.

(Besedilo je nastalo kot del projek-
ta Vojna ni mir, ki ga v premislek 
ob obletnicah svetovnih vojn pri-
pravlja Gimnazija Slovenj Gradec. 
Vodja projekta je Karla Zajc Ber-
zelak.)

Zakaj so zvezde vse 
bolj žalostne

Od četrtka, 9. aprila, je na Trgu 
svobode postavljena fotografska 
razstava, ki jo je Mestna občina 
Slovenj Gradec pripravila skupaj s 
Službo vlade RS za razvoj in evrop-
sko kohezijsko politiko. Na razstavi 
so predstavljeni v Sloveniji izvedeni 
projekti, ki so bili  sofinancirani iz 
Evropskega sklada za regionalni 
razvoj, Kohezijskega sklada, Evrop-
skega socialnega sklada, Evrop-
skega kmetijskega sklada za razvoj 

podeželja in Evropskega sklada za 
ribištvo. Od leta 2007 do 2013 je 
bilo iz teh virov sofinanciranih več 
kot 95.300 projektov.

V okviru razstave je predstavlje-
nih 26  izmed 81 prijavljenih pro-
jektov, med katere sodi tudi Ener-
getska sanacija Splošne bolnišnice 
Slovenj Gradec. Razstavljeni pro-
jekti bodo na ogled predvidoma do 
sredine meseca maja.

Mateja Pečoler

»Kaj pa je bilo z evropskim 
denarjem narejeno zate, 
za tvoj kraj?«

Fotografska razstava na 
Trgu svobode



Spoznala sem, da je že čas za pravo 
turistično sezono. V beležnici najdem 
imena društev in skupin obiskovalcev, 
ki sem jih v pretekli sezoni popelja-
la skozi naše kraje in na ogled mesta 
Slovenj Gradec. Med drugimi obisko-
valci so se mi posebej vtisnile v spo-
min skupina s Primorske in kar dve 
skupini iz Srbije. Primorci so prihajali 
iz Škofij pri Kopru, za obisk Koroške 
pa so se odločili na priporočilo prija-
teljev. Koroška pokrajina jim je všeč 
zaradi lepote zelenih gozdov, urejeno-
sti domov in okolja ter čistoče mest. 
Bili so člani pevskega zbora, zato so 
po ogledih tudi zapeli lepe slovenske 

pesmi, med drugimi pesem Slovenec 
sem. Zelo dobro poznajo tudi naše 
skrivne kotičke, kot so Bistriški jarek, 
Bukovje, dolino Tople in še in še. Bolj 
kakor po izgledu pokrajine smo si po-
dobni po zgodovini ‒ po prizadevanju 
in borbi za slovenski kulturni prostor. 
Primorci radi obiščejo zgodovinsko 
pomembno vas Libeliče, kjer se jim ob 
pripovedovanju lokalnega vodnika v 
muzejski sobi neredko utrne tudi solza 
v očeh. V našem mestu vidijo izletniki 
veliko več lepot, kot jih opazimo sami. 

Prva skupina izletnikov iz Srbije so 
bili planinci, ki so prišli na povabilo 
Planinskega društva Mislinja. Kljub 

utrujenosti so bili vneti občudovalci 
kulturne preteklosti našega mesta. Po 
ogledu dvorca Rotenturn pa je sledil 
še prijeten dogodek – sprejem pri go-
spodu županu Mestne občine Slovenj 
Gradec. Druga skupina je pripotovala 
v jesenskem času iz pobratenega mesta 
Gornjega Milanovca. Bili so mlajši obi-
skovalci in so po ogledu mesta popili še 
kavico v najbližjem lokalu. Kramljanje 
ob kavici je potekalo v glavnem o naših 
kulturnih društvih, saj so tudi sami bili 
folkloristi, ki jih je v večerni uri čakal 
plesni nastop v Šmartnem. Vztrajno so 
iskali tipične slovenske spominčke in 
takšne, ki bi jih spominjali na Slovenj 
Gradec. Našli so jih v turistični pisar-
ni, kjer smo dobili tudi najnovejše zlo-
ženke in prospekte v našem in tujem 
jeziku. Iskali pa smo slovensko sladico, 
žal neuspešno. Resnično sem si želela, 

da bi jih lahko popeljala v čajnico, kjer 
bi postregli ob čaju še našo dobro poti-
co. Res prijetno je razveseliti izletnike 
s presenečenji našega mesta. Tudi za 
trgovine moramo imeti čas. Neredko 
priteče kakšna gospa, ki jo je zvabila 
v trgovino lepa izložba in s kupljenim 
izdelkom navdušuje prijateljice. Res je, 
tudi lepe trgovine imamo v središču 
mesta in tudi nakupovanje je prijetno 
opravilo na izletu. Mesto Slovenj Gra-
dec je privlačno za obiskovalce vseh 
generacij, še posebno za nekdanje do-
mačine, ki jih je življenjska pot peljala 
v druge kraje. Vse je isto, samo danes 
je vse lepše ‒ stavbe so lepe in mesto je 
zelo urejeno in čisto, »Vse je na dlani,« 
pravijo ‒ kulturne ustanove, muzeji, 
trgovine, hotel, turistični infomat in 
turistična pisarna, pa prijazni in ve-
seli ljudje. Obiskovalci – izletniki res 

vidijo pri nas veliko lepot. Poleg lepih 
stavb opazijo ocvetličena okna, povsod 
cvetoče gredice in urejene zelenice, ob-
delana polja, pokošene travnike in ob 
odhodu še večerno zarjo na  obronkih 
Pohorja, ko je dolina že v senci. »Pridi-
te še k nam, saj še niste videli vsega,« 
jim maham v slovo. 

Jožica Škorjanc

Turizem smo ljudje 
V Slovenj Gradcu je vse kot na dlani
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Sprememba prehranje-
valnih navad s pomočjo 

nove prehranske piramide je posto-
pen proces, ki vodi v bolj zdrav način 
življenja. Lahko je tudi priložnost, 
da udeleženci zdrave prehranjeval-
ne navade prenesejo v svoje okolje, 
predvsem v družino. 

V začetku februarja 2015 smo začeli z 
delavnico Zdrava prehrana in hujšanje. 
Na prvo srečanje je prišlo toliko kandi-
datk in kandidatov, poslanih od oseb-
nega zdravnika, da smo oblikovali dve 
skupini po 15 udeležencev. Dobivamo 
se v sejni sobi zdravstvenega doma Slo-
venj Gradec, in sicer ob torkih in četrt-
kih ob 17. uri. Program bo trajal štiri 
mesece, do konca meseca maja. Vklju-
čuje zdravo uravnoteženo prehrano 
in gibanje. »Kaj delamo?« Čudežnega 
zdravila proti debelosti ni. Stradanje s 
pomočjo bliskovitih shujševalnih diet 
dolgoročno ni učinkovito. Delamo na 
spremembi prehranjevalnih in gibal-
nih navad. Sprememba prehranjeval-
nih navad s pomočjo nove prehranske 
piramide je postopen proces, ki vodi v 
bolj zdrav način življenja. V delavnici 
udeleženci pridobijo veščine sestavlja-
nja zdravih obrokov, spoznajo enoto 
posameznih živil, njihovo kalorično 

vrednost, izračun dnevnega vnosa 
kalorij z zaužito hrano. Skušamo spre-
meniti način razmišljanja o prehrani 
in dojeti, da jemo zato, da bi živeli, da 
ne živimo zato, da bi jedli. Razvijamo 
pozitiven odnos do zdravja. Ob telesni 
dejavnosti, ki je postala del našega ži-
vljenja, se že počutimo bolje, prav tako 
se zavedamo, da bomo dlje časa lahko 
uživali sadove življenja. Vse te spre-
membe v delavnici načrtujemo, po-
stavljamo si cilje, ki morajo biti realni, 
merljivi, predvsem pa dosegljivi. V tem 
procesu potrebujemo podporo vodje 
delavnice, skupine, predvsem pa je po-
membna podpora partnerja, družine, 
okolja, kjer živimo in delamo. Moram 
poudariti, da se družimo že dobra dva 
meseca in večina udeležencev dosega 
zastavljene cilje.

Udeleženci imajo seveda tudi ob-
veznosti ‒ redni obiski srečanj, pisanje 
dnevnika prehrane, izračun dnevnega 
vnosa kalorij, beleženje dnevne telesne 
aktivnosti. Konec meseca marca smo 
začeli s tečajem nordijske hoje, da bomo 
še lažje izgubljali telesno težo na račun 
maščob, pridobivali na telesni zmoglji-
vosti, na pogled pa bomo privlačnejši in 
dolgoročno bolj zdravi.

V marcu smo v našem zavodu pri-
dobili profesionalni analizator telesne 

mase, kar meni kot vodji delavnice 
precej olajša delo, predvsem kar se tiče 
prehranskega svetovanja, udeležence in 
prav tako tudi mene pa postavi na real-
na trdna tla.

Ob zaključku delavnice bomo opra-
vili evalvacijo našega truda, o pridoblje-
nih rezultatih posameznega udeleženca 
bomo poročali njegovemu osebnemu 
zdravniku, kot skupinsko evalvacijo pa 
smo rezultate dolžni poslati na Nacio-
nalni inštitut za javno zdravje Ljublja-
na. Vsi ti programi v našem zavodu so 
za naše uporabnike brezplačni, za zdra-
vstveno zavarovalnico pa ne, zato smo 
izvajalci dolžni poročati tudi njim. 

Jedilnik za 1200 kcal 
(kilokalorij)
Primer dnevnega jedilnika za žensko, 
staro 45 let, višine 160 cm, telesne teže 
77 kg, z indeksom telesne mase 30 (de-
belost), s sedečim življenjskim slogom. 

Dnevni kalorijski vnos: 1700 kcal 
(kilokalorij), da obdrži trenutno telesno 
težo, minus 500 kcal, dnevno zmanjšan 
kalorijski vnos, je 1200 kcal dnevno, 
plus ½–1 ura dnevne telesne dejavnosti, 
kjer se zadiha in oznoji (hoja, nordijska 
hoja, tek, kolesarjenje). Tako bo gospa 
shujšala od ½ do 1 kg tedensko, kar spa-
da v okvir zdrave izgube telesne teže.

Zajtrk:
košček polnozrnatega kruha (70 g – 2 E 
(enota) škrobna živila = 140 kcal)
tanka rezina manj mastnega sira   (25 
g – 1 E mleko = 93 kcal) + (5 g ‒ 1 E 
maščoba = 48 kcal)
paprika in paradižnik (150 g – 1 E zele-
njava = 25 kcal)
čaj z limono

Dopoldanska malica:
košček ovsenega kruha (35 g ‒ 1 E 
škrobna živila = 70 kcal)
piščančje prsi v ovitku (35 g ‒ 1 E meso 
= 45 kcal)
jabolko (150 g – 1 E sadje = 60 kcal)

Kosilo:
posneta goveja juha z rezanci (30 g rez. ‒ 
0,5 E škrobna živila = 35 kcal)
kuhana mlada govedina (70 g – 2 E 
meso = 90 kcal)
kuhan krompir (200 g – 2,5 E škrobna 
živila = 175 kcal)
dušen por (150 g – 1,5 E zelenjava = 25 
kcal) + (5 g – 1 E maščoba = 48 kcal)
zelena solata (50 g – 0,5 E zelenjava = 
18 kcal) + (5 g – 1 E maščoba = 48 kcal)
limonada

Popoldanska malica:
pomaranča (200 g – 1 E sadje = 60 kcal)

Večerja:
kumare z jogurtom (100 g ‒ 1 E zelenja-
va = 25 kcal) + (5 g – 1 E maščoba = 48 
kcal) + (2 dcl jog. – 1 E mleko = 83 kcal)
košček polnozrnatega kruha (35 g – 1 E 
škrobna živila = 70 kcal)
sadni čaj = 1206 kcal 

Priporočena dnevno zaužita teko-
čina: 1‒1,5 l vode, mineralna voda, 
nesladkani čaji; pri povečani telesni 
dejavnosti, večji izgubi tekočine, višji 
dnevni temperaturi je potrebno teko-
čino ustrezno dodajati. 

Danica Repas, 
dipl. med. ses., spec. klin. dietetike, 

Zdravstveni dom Slovenj Gradec, 
Programi svetovanja za zdravje 

Delavnice 
Zdrava prehrana in hujšanje

Zdravstveni dom Slovenj Gradec 

Vreme vpliva na veliko naših 
vsakdanjih aktivnosti, zato 

nas podatki o vremenu in njego-
ve napovedi izjemno zanimajo. V 
mesecu marcu, ko smo praznovali 
tudi svetovni dan meteorologije, 
smo na Prvi osnovni šoli Slovenj 
Gradec v sklopu naravoslovne 
učilnice vzpostavili digitalno me-
teorološko postajo. 

Postajo smo dodali klasični termo-
metrski hišici, kjer se temperatura 
zraka meri na višini 200‒220 cm. 
Na tej višini se izključi neposredni 
vpliv tal, kar omogoča uporabo 
podatkov za večje območje me-
teorološke opazovalnice. V pred-
prostoru vhoda razredne stopnje 
smo uredili informacijsko tablo, 
kjer lahko učenci in obiskovalci 
šole dobijo osnovne podatke o vre-
menski postaji, o sami vedi mete-
orologiji in o vremenu na splošno. 
Razložena je tudi razlika med pod-
nebjem in vremenom. 

Najpomembnejša pridobitev je, 
da lahko do podatkov dostopamo 
preko spleta iz učilnic oziroma od 
doma. Njihova zgodovina se prav 
tako hrani na spletu. Tako je Vre-
menska postaja Prva osnovna šola 
dostopna širšemu krogu uporabni-
kov. Povezavo najdete na naši sple-
tni strani: http://www.prva-os-sg.
si. Za tablico ali pametni telefon 
obstaja tudi aplikacija, preko kate-
re imate dostop do merjenih vre-
dnosti meteoroloških elementov. 
Aplikacija se imenuje Weather Un-
derground, ime naše vremenske 
postaje pa je ISLOVENJ2.

Vremenska postaja ima notra-
nji in zunanji senzor. Na internetni 
strani lahko spremljate trenutne vre-
dnosti, najnižje, najvišje in povpreč-
ne dnevne vrednosti zunanjega sen-
zorja, ki so prikazane v tabelarični in 
grafični obliki. 

Spodaj so opisani meteorološki 
elementi, ki jih meri digitalna vre-
menska postaja šole:

- Temperatura rosišča je tem-
peratura, pri kateri se začne iz 
vlažnega zraka izločati voda; na 
predmetu, ki je ohlajen pod tem-
peraturo rosišča, se iz zraka izloči 
vlaga in nastane rosa. 

- Količina padavin je merjena v 
mm/h, zračni tlak je merjen v hek-
topascalih (hPa). 

- UV-indeks je merilo za veli-
kost učinka ultravijoličnega va-
lovanja na človeško kožo. Odvi-
sen je od oblačnosti in debeline 
ozonskega plašča na določenem 
območju. Pri UV-indeksu, višjem 
od 10, se moramo soncu izogiba-
ti. Moč sončnega sevanja se stal-
no spreminja, glede na čas dneva, 
vremenske razmere in letni čas. 
Moč sevanja merimo v vatih na 
kvadratni meter [Wm2]. Tudi ka-
dar je nebo jasno, se maksimalna 
gostota moči sevanja čez dan spre-
minja. Največ sevanja prispe opol-
dan, najmanj pa zgodaj zjutraj in 
pozno popoldan, ker ima sevanje 
daljšo pot skozi atmosfero in je 
več absorpcije na poti. 

- Čas vzhoda in zahoda sonca je 
zanimiv podatek, ko opazujemo 
spreminjanje dolžine dneva in noči 
preko leta. Osvetljenost lune oz. 
lunine mene vplivajo na naše raz-
položenje. Ob 100-% osvetljenosti 
lune (polna luna ali ščip) se Zemlja 
nahaja med Soncem in Luno. Ta tri 
nebesna telesa so poravnana v vrsto. 
Ljudje naj bi bili občutljivejši. Tudi 
ob 0-% osvetljenosti (prazna luna 
ali mlaj) so nebesna telesa poravna-
na, vendar je v tem primeru Luna 
med Soncem in Zemljo. Osvetljena 
stran Lune je tako obrnjena stran 
od Zemlje. Luna je zelo temna in 
je skoraj ne moremo prepoznati na 
nebu. To je dobro obdobje za zače-
tek česarkoli novega.

Prav gotovo je vremenska po-
staja velika pridobitev tako za Prvo 
osnovno šolo kot tudi za mesto 
Slovenj Gradec. Učenci bodo opa-
zovanje vremena spremljali pri 
različnih predmetih, učili se bodo 
branja tabelaričnih in grafičnih 
podatkov pri geografiji, matemati-
ki, fiziki. Podatke bodo koristili za 
računanje in analiziranje, ob tem 
se bodo učili logičnega sklepanja 
in povezovanja. Pridobljeno znanje 
bodo znali uporabiti v vsakdanjem 
življenju. Na osnovi podatkov bodo 
v prihodnosti nastale seminarske 
in raziskovalne naloge. Vremenska 
postaja v učnem procesu vzpodbuja 
medpredmetno povezovanje, urje-
nje bralne pismenosti in sodelovanje 
po vertikali od 1. do 9. razreda. 

Po dosedanjih odzivih je postaja 
zelo lepo sprejeta in obiskana, zato 
vas vabimo, da tudi vi spremljate 
vremensko dogajanje v našem kraju. 

Gordana Kurmanšek

Prva osnovna šola ima vremensko postajo 

Spremljajte vremensko 
dogajanje v našem kraju

Prehranska piramida na sliki spada tudi k članku Nova prehranska piramida: največ 
naj bi pojedli živil rastlinskega izvora, ki je bil objavljen v aprilski številki SGlasnika.

Termometrska hišica z digitalno vre-
mensko postajo 



Če se srečamo na moji po-
klicni poti, pomeni, da 

ste storili prvi korak zase. Priznali ste 
si svojo stisko in si dovolili bolečino. 
Priznali ste si, da sami ne zmorete in 
da potrebujete pomoč. S tem ste sto-
pili na prvo od mnogoterih stopničk 
v procesu reševanja vaše trenutne ži-
vljenjske situacije ter si dovolili verjeti 
in zaupati sebi, da zmorete. In le po-
gumno, vera v dobro povrne dobro!

Pot mojega službovanja na področju 
socialnega varstva se je začela oktobra 
2003, ko sem se pri Centru za social-
no delo Slovenj Gradec zaposlila kot 
strokovna delavka za področje varstva 
odraslih (polnoletno populacijo prebi-
valstva obeh občin). Tukaj sem še da-
nes, sicer človeško bolj zrela, strokovno 
bolj usposobljena in z več izkušnjami, 
pa vseeno veliko bolj zaskrbljena kot 
pred toliko leti, predvsem zaradi vedno 
večje medsebojne odtujenosti ljudi in 
kolektivnega duha doživljanja nesmi-
sla. Na svoji službeni poti sem doživela 
in preživela marsikaj in pogosto sem v 
več vlogah hkrati: strokovna delavka, 
mentorica, sodelavka, članica kolek-
tiva. Vedno in v vsakem odnosu pa 
človek s svojo hrbtenico, ki se vseskozi 
bori in ki sledi osebni viziji po dobrem 
za sočloveka. Vse kot temelj za soobli-
kovanje vseh tistih drobcev življenja, ki 

lahko vsakemu izmed nas omilijo sti-
sko in polepšajo dan.

Moje delovno mesto obsega nasle-
dnje naloge: izvajanje socialnovar-
stvenih storitev, javnih pooblastil in 
drugih zakonskih nalog (prva soci-
alna pomoč, osebna pomoč, pomoč 
družini za dom ‒ vse v smislu informi-
ranja, usmerjanja, svetovanja, vodenja; 
lahko gre za enkratni pogovor ali za 
niz kontinuiranih usmerjenih pogo-
vorov); strokovne naloge, upoštevajoč 
Zakon o duševnem zdravju (centri 
lahko pri sodišču predlagamo posto-
pek za neprostovoljno hospitalizacijo 
posameznika na varovanem oddelku 
psihiatrije proti njegovi volji ali za ne-
prostovoljno namestitev posameznika 
na zaprti oddelek posebnega social-
novarstvenega zavoda proti njegovi 
volji); strokovne naloge, upoštevajoč 
Zakon o družbenem varstvu duševno 
in telesno prizadetih oseb (vodenje po-
stopkov priznanja statusa invalida in 
materialnih pravic ‒ nadomestilo za 
invalidnost in dodatek za tujo nego in 
pomoč ter nadaljnja pomoč invalidni 
osebi in družini po potrebi; na obmo-
čju obeh občin živi 68 oseb s tem sta-
tusom); vodenje postopkov oprostitve 
plačila storitve institucionalnega var-
stva in pomoč družini na domu (ure-
janje plačila storitve za upravičenca, ki 
koristi domsko oskrbo ali pomoč na 

domu ‒ v letu 2014 je center odločil v 
93 zadevah); vodenje postopkov pri-
znanja statusa družinskega pomočni-
ka (ureditev tega statusa, upoštevajoč 
18. člen Zakona o socialnem varstvu 
in hkratno urejanje pravice do del-
nega plačila za izgubljen dohodek, ki 
pripada družinskemu pomočniku ‒ 
na območju obeh občin imajo 4 osebe 
priznan ta status); vodenje obravnav 
pomoči odraslim žrtvam nasilja v dru-
žini (izvajanje procesa pomoči odrasli 
žrtvi nasilja v družini z vsemi pridru-
ženimi strokovnimi nalogami, ki so 
centrom naložene z Zakonom o polici-
ji in Zakonom o preprečevanju nasilja 
v družini); sodelovanje z drugimi iz-
vajalci socialnovarstvenih storitev na 
območju celotne države (predvsem v 
smislu urejanja vključitve posamezni-
ka v domsko oskrbo z vsemi pridru-
ženimi strokovnimi koraki pomoči in 
podpore; nadaljnje sodelovanje z zavo-
di in posamezniki po potrebi). 

Vse navedene delovne naloge opra-
vljam (v pisarni, zelo pogosto na terenu) 
samostojno, po potrebi v strokovnem 
paru ali znotraj celostnega timskega 
pristopa. Znotraj centra se moje delo 

pogosto vsebinsko povezuje s podro-
čjem pravnega varstva in duševnega 
zdravja. Moji najpogostejši zunanji 
sodelavci so patronažna služba, osebni 
zdravniki in spec. psihiatri, predstavni-
ki socialnih služb v domovih za stare, 
posebnih socialnovarstvenih zavodih 
in bolnišnicah ter policisti. Vsem se 

v svojem imenu in imenu ljudi, ki pri 
meni poiščejo pomoč, iskreno zahva-
ljujem. Morebiti smo komu kdaj skupaj 
polepšali dan.

Urška Vollmaier, 
univ. dipl. soc. delavka,

strokovna delavka, namestnica 
direktorja
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Na delnem zboru članov Aktiva 
invalidov Stari trg so svojemu 

članu Tonetu Krenkerju čestitali 
za njegovo 90-letnico.  Aktivistki 
Antoniji Strmčnik so za njeno dol-
goletno, nesebično in požrtvovalno 
delo podelili priznanje Društva in-
validov Slovenj Gradec.

Po osmih delnih zborih aktivov se je 
od 49 predstavnikov aktivov na zbo-
ru Društva invalidov Slovenj Gra-
dec zbralo 44 delegatov in 6 gostov. 
Po pesmih, ki so jih zapele ljudske 
pevke Lastovke, je prisotne pozdra-
vila predsednica društva Stanislava 
Tamše. Anja Kac, učenka 6. razreda 
iz OŠ Podgorje, je prebrala spis o in-

validih. Napisala ga je v času pedago-
ške akcije in zanj prejela priznanje in 
nagrado od ZDIS – KOO DI za Ko-
roško. Sledila so poročila o delovanju 
društva za leto 2014: poročilo o delu 
društva in finančno poročilo je po-
dala predsednica društva Stanislava 
Tamše, športno poročilo Tone Garb, 
poročilo socialne komisije Anica 
Pačnik, poročilo nadzornega odbo-
ra Ivan Štumberger in poročilo ča-
stnega razsodišča Franc Vajksler. Vsi 
programi za leto, sprejeti na zboru 
društva, so bili v celoti izvedeni. Tudi 
na program dela in finančni plan ni 
bilo pripomb, zato so oba enoglasno 
potrdili. Naslednja točka dnevnega 
reda se je nanašala na spremembe in 

dopolnitve Statuta Društva invalidov 
Slovenj Gradec, ki so jih morali vne-
sti predvsem zaradi sprememb in do-
polnitev Zakona o društvih, spreme-
nili in dopolnili pa so tudi nekatere 
druge člene v statutu.

Zbor je enoglasno potrdil Vinka 
Lenarta za predsednika častnega raz-
sodišča in za člana Franca Vajkslerja. 

Nazadnje so spregovorili še gostje. 
Predstavnik Občine Mislinja Ivan 
Mencinger je dejal, da bo Občina 
Mislinja z Društvom invalidov Slo-
venj Gradec (DI SG) tudi v bodoče 
sodelovala kot do sedaj in sofinanci-
rala njihove programe v enaki višini. 
Nagovor predstavnika ZDIS in člana 
upravnega odbora Jožeta Freidla je 
bil malo daljši. Povedal je, da zveza 
sodeluje z vsemi društvi zelo dobro 
in jim v največji meri pomaga pri 
njihovem delovanju. Glavna skrb in 
prizadevanje zveze je, da se bori za 
sredstva, ki jih pridobiva za izvajanje 
socialnih programov od FIHA, saj 
ima po le-teh država prevelik apetit. 
Spregovoril je še o brezposelnosti in-
validov in njihovi stiski. Na koncu je 
izrekel čestitke za uspešno opravlje-
no delo in zaželel, da v slovenjgra-
škem društvu ostanejo prizadevni in 
uspešni tudi v bodoče. Enake želje so 
izrekli tudi drugi gostje. 

Aktiv invalidov (AI) Mislinja je 
v letošnjem letu prvi od osmih akti-
vov DI SG izpeljal delni zbor članov 
aktiva. Od 80 rednih članov se ga je 
udeležilo 47, ki imajo status inva-
lida, poleg njih pa še 9 gostov in 10 

nastopajočih v kulturnem programu. 
Na delnem zboru članov AI Pame-
če - Troblje so člani zbora potrdili 
program dela aktiva za leto 2015, ki 
vsebuje izvajanje osmih posebnih 
socialnih programov. Za njim je bil 
delni zbor članov AI Šmartno. Na 
vseh 8. zborih so po podanih poro-
čilih ugotovili, da so bili v letu 2014 
izvedeni vsi programi, za tekoče leto 
pa so sprejeli nove.  

V AI Johnson Controls so izvolili 
novega predsednika, to je postal Ivan 
Pogorelc. Na delnem zboru članov AI 
Slovenj Gradec so prisostvovali 104 
redni člani in 6 gostov. Vsi udeležen-
ci so prejeli spominčke, na katerih so 

bile rožice in verzi, izdelala pa jih je 
njihova tajnica in blagajničarka Jelka 
Pogorelčnik. Predsednik Jože Rajšter 
je najprej pozdravil vse prisotne, še 
posebej nove člane. Delni zbor čla-
nov AI Sele - Vrhe je bil 8. marca, 
zato je vodstvo aktiva podarilo vsaki 
prisotni ženski vrtnico. Peter Pun-
gartnik, predsednik VS Sele - Vrhe in 
občinski svetnik v MO Slovenj Gra-
dec, se je aktivu zahvalil, da v kraju 
tako lepo skrbijo za invalide. Dejal je 
tudi, da se bo zavzemal zanje, pred-
vsem na področju, da se uredi dostop 
za invalide v večnamensko dvorano 
gasilskega doma. 

Ajda Prislan 

Zbor društva in zbori članov aktivov
Društvo invalidov Slovenj Gradec 

Na zboru AI Stari trg

Društvo invalidov Aktiva Pame-
če - Troblje ima vsako leto zbor 

društva na pustno soboto. To je se-
daj postalo že kar tradicija. 

V rednem delu zbora je pred-
sednik aktiva Marjan Sedar podal 
dnevni red. Za uvod so zapele ljud-
ske pevke Lastovke, ki so pritegnile 
s svojim ubranim petjem in ogrele 
dlani prisotnih. Sledil je pozdrav 
gostov iz Šmartnega, Starega trga, 
Slovenj Gradca in Podgorja. Nato 
so otroci osnovne šole Pameče 
sproščeno, kot lahko to storijo le 
otroci, zaigrali »Kdo se boji po-
vodnega moža«, dve deklici sta na 
svoji piščali zaigrali pesmico »Ko 
sem jaz majhen bil«, mladi harmo-
nikar pa je zaigral pesem ansambla 
Modrijani »Ti, ti, moja rožica«.

Nato je sledila izvolitev odbo-
ra: delovnega predsednika in dveh 
članov, 3-članske verifikacijske 
komisije ter zapisnikarja in dveh 

overovateljev zapisnika. Gospoda 
Ivana Goričana so imenovali za 
častnega člana. Predsednik aktiva 
je podal razpravo in obenem pre-
dlagal minuto molka za preminule 
člane. Blagajnik je podal poročilo o 
tem, koliko denarja se je porabilo in 
koliko ga aktiv še ima. Predsednica 
društva Stanka Tamše je spregovo-
rila nekaj besed o delovanju dru-
štva. Društvo invalidov deluje že 
45 let. Nekaj besed so namenili tudi 
gostje, v glavnem so zaželeli, da bi 
društvo še naprej tako uspešno de-
lovalo. Na zboru je bilo prisotnih 
105 članov, kar pomeni, da je bila 
udeležba zelo dobra. Po končani 
seji so postregli z okusno večerjo, 
ob prijetni glasbi pa so nekateri tudi 
zaplesali in plesali dolgo v večer. 
Pohvalil pa bi rad še Slavko, Anico 
in Jožico za dobro pecivo.

Ivan Rus

Zbor DI Aktiva Pameče - Troblje

CSD Slovenj Gradec

O varstvu odraslih

I. izmena od 29.6. do 9.7.2015 – starostna skupina od 5 do 11. let
II. izmena od 9.7. do 19.7.2015 – starostna skupina od 12. do 18. Let

P R I JAV E D O:  31 .  m a j a 2 01 5

KAKO SE PRIJAVITI? Izpolnite prijavni list in vplačate 70  €. Prijavni list in položnico dobite na 
Centru za socialno delo Slovenj Gradec, Ozka ulica 1 ali spletni strani  www.csd-slovenjgradec.si

Cena:
221,10 € � predšolski otroci 
223,10 € � otroci od 1. do vključno 4. razreda  
243,80 € � otroci od 5. do vključno 8. razreda
282,60 € � otroci 9. razreda in srednješolci

Plačilo možno tudi v 3 obrokih! V ceno je všteto desetdnevno bivanje z varstvom, prevoz, 
prireditve in  9,5% ddv. Dodatne informacije v tajništvu Centra za socialno delo Slovenj Gradec, 
Ozka ulica 1, telefon: 02 88 50 124, e-mail: gpcsd.slovg@gov.si ali www-csd-slovenjgradec.si.

Vesele počitnice ob morju
p o č i t n i š k i  d o m

Fiesa 2015
Kdaj:

Zaposleni v Kriznem centru za otroke 
in mladostnike Slovenj Gradec smo v 
začetku leta 2015 na direktorja CSD 
Slovenj Gradec Jurija Šumečnika na-
slovili željo in potrebo po pridobitvi 
pralnega stroja v KCM SG. Glede na 
naravo našega dela, je bila to najboljša 
možna rešitev, saj bi s pridobitvijo po-
stali neodvisni od delovnega časa či-
stilnic. Znižali se bodo stroški, poleg 
tega pa bodo pri nas nameščeni otroci 
in mladostniki pridobili še kakšno 
veščino več za nadaljnje samostojno 
življenje. Direktor Jurij Šumečnik 
nam je prisluhnil, odzval se je zelo 
pozitivno in stopil v akcijo. Na njego-

vo prošnjo po donaciji pralnega stroja, 
za potrebe nameščenih otrok v KCM 
SG, se je odzval Janko Božič, direk-
tor podjetja Aliansa, d. o. o., Žalec, ki 
nam je pralni stroj tudi doniralo. Pri-
mopredaja se je odvila 17. 3. 2015, do-
godek pa je bil tudi medijsko podprt. 
Nove pridobitve smo v KCM SG zelo 
veseli, saj smo tako »ubili« več muh na 
en mah ‒ znižali smo stroške, nismo 
več odvisni od odpiralnega časa či-
stilnic, omogočili pa smo še dodatno 
skrb zase in za potrebe pri nas name-
ščenih otrok, kar je pozitivno. 

Janez Sterle, 
vodja KCM SG

Otrokom iz KCM donirali pralni stroj 



UREDITEV SUHODOLNICE ZA VEČJO POPLAVNO VARNOST SLOVENJ GRADCA  
Zagotovitev poplavne varnosti v porečju Drave – I. faza

WWW.PORECJE-DRAVE.SI

Protipoplavni ukrepi na Suhodolnici so 
del enega največjih okoljskih projek-
tov trenutno v Sloveniji, projekta Za-
gotovitev poplavne varnosti v porečju 
Drave – I. faza. Dela na območju Slo-
venj Gradca so bila zaključena konec 
lanskega leta. Izvedeni ukrepi zago-
tavljajo poplavno varnost pred stole-
tnimi vodami od sotočja z Mislinjo do 
mostu na cesti v Kotlje. 

Poplave sodijo med najbolj uničujoče 
naravne katastrofe. Posamezni deli 
mesta Slovenj Gradec so poplavno 
ogroženi že pri desetletnih visokih 
vodah, ob nastopu stoletnih voda pa 
poplave povzročajo škodo na industrij-
skih, stanovanjskih in infrastrukturnih 
objektih. V letih 2005 in 2006 so uredili 
strugo Suhodolnice od sotočja z Misli-
njo gorvodno v dolžini 1,1 km, poplavno 
ogroženo pa je ostalo še območje nad 
urejenim odsekom.

Prva faza urejanja poplavne varnosti 
porečja Drave
Kohezijski projekt »Zagotovitev 
poplavne problematike v porečju Drave 
- I. faza« se je začel izvajati poleti 2013, 
dela pa bodo predvidoma zaključena do 
konca avgusta 2015. V prvi fazi projekta 
bodo izvedeni ukrepi na spodnji Dravi, 
na območju Meže in Mislinje, kamor so-
dijo tudi ukrepi v Slovenj Gradcu, Dravi-
nje s Polskavo in Pesnice. 

Koristi za več kot 20.000 ljudi 
Po ocenah investitorja, Ministrstva RS 
za okolje in prostor, se bodo z ures-
ničitvijo vseh ukrepov prve faze pro-
jekta poplavne površine ob Dravi in 
njenih pritokih zmanjšale za 2.300 
ha, koristi od ukrepov pa bo imelo 
več kot 20.000 prebivalcev. Vrednost 
projekta je ocenjena na 38,4 milijona 
evrov, 85 odstotkov upravičenih stro-
škov pa bo iz Kohezijskega sklada pri-
spevala Evropska unija.
 
Poglobitev in razširitev  Suhodolnice 
Protipoplavni ukrepi na območju 
Slovenj Gradca so zajeli poglobitev  
in enostransko širitev struge Suho-
dolnice, ureditev vtoka Homšnice  

 
ter zaključek ureditve nad cesto v 
Kotlje s skalnato drčo. Potrebna je 
bila poglobitev mostov in komunalnih 
vodov. Za izboljšanje ekoloških pogo-
jev za vodne organizme so naredili 
ribja zavetišča. Z razširitvijo profila 
na desni strani potoka je nastal na-
sip, prvenstveno namenjen opravlja-
nju vzdrževalnih del, hkrati pa tudi 
sprehodom ob strugi. 

Pomembna pridobitev za Slovenj 
Gradec
Protipoplavna ureditev območja Slo-
venj Gradca predstavlja pomembno 
pridobitev za prebivalce in za celotno 
občino. Ukrep zagotavlja poplavno var-
nost na urbanih območjih in na infra-

strukturnih objektih pred stoletnimi  
vodami.

Projektno in tehnično dokumentaci-
jo je izdelal Vodnogospodarski biro 
Maribor. Gradbena dela je izvedlo 
podjetje Drava VGP Ptuj. Za inže-
niring in nadzor del je bilo izbra-
no podjetje Projekt iz Nove Gorice, 
v sodelovanju s partnerjem DRI, 
upravljanje investicij.
 
dialog@dialog-si.net

Zagotovitev poplavne varnosti  - I. faza
Porečje Drave

Porečje Drave

Projekt »Zagotovitev 
poplavne varnosti v porečju 
Drave – I. faza« se izvaja v 
okviru Operativnega pro-
grama razvoja okoljske in 

prometne infrastrukture za 
obdobje 2007–2013, razvojne 
prioritete: Varstvo okolja – 
področje voda, prednostne 

usmeritve: Zmanjšanje škod-
ljivega delovanja voda. 
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V Slovenj Gradcu so čla-
ni Vlade RS med šte-

vilnimi drugimi obiskali tudi Splo-
šno bolnišnico Slovenj Gradec ter 
Srednjo šolo Slovenj Gradec in Muta. 

Člani Vlade Republike Slovenije so pod 
vodstvom predsednika vlade dr. Mira 
Cerarja obiskali Koroško kot prvo iz-
med slovenskih regij, ki jih bo obiskala 
aktualna vlada. Kot je za medije med 
drugim izpostavil predsednik vlade, 
je cilj vlade spodbuditi razvoj lesne in-
dustrije, s tem povezanih šolskih pro-
gramov ter sprememba politike raz-
polaganja z gozdno maso. Zato je dr. 
Cerar obiskal tudi Srednjo šolo Slovenj 
Gradec in Muta. Ob tem je ravnatelj 
Bernard Kresnik povedal: »Prav gotovo 
je področje izobraževanja eden izmed 
temeljev razvoja države, še zlasti v ča-
sih, ko država potrebuje znanja različ-
nih strokovnih področij. Pravzaprav je 
na področju srednješolskega izobraže-
vanja veliko pomembnih vprašanj in 
dilem, ki jih šole pri svojem delu obču-
timo. Prav zato smo bili obiska pred-
sednika Vlade Republike Slovenije na 

naši šoli, in sicer v lesarskih delavnicah, 
zelo veseli. Pri ogledu je spoznal samo 
delo praktičnega pouka in dijaki so mu 
z veseljem pokazali, kako se streže po-
sameznim strojem. Seveda, beseda je 
tekla tudi o možnostih izgradnje nove 
učne delavnice, s čimer bi se še lažje pri-
bližali cilju, to je tehnološko sodobne-
mu pouku praktičnega dela. Prepričan 
sem, da bodo nadaljnji pogovori tekli 
tudi v tej smeri.« 

Premier dr. Cerar je poleg posame-
znih podjetij in srednje šole obiskal tudi 
slovenjgraško bolnišnico, kjer se je že 
pred tem ministrica za zdravje Milojka 
Kolar Celarc udeležila slovesnega za-
gona novega mamografa. Janez Lavre, 
direktor Splošne bolnišnice Slovenj 
Gradec, je povedal, da je bil obiska ve-
sel. »Ministrica Milojka Kolar Celarc 
je otvorila digitalni mamograf, ki je 
nadomestil zadnji klasični mamograf. 
Ta zdaj omogoča bolj prijazno slikanje 
dojk pri ženskah, sodelovanje v projek-
tu Dora, ko bomo vanj vključeni, in to, 
da nimamo več klasičnih rentgenskih 
aparatov, ampak je vse digitalizirano, 
kar je velik napredek tako za stroko kot 

za arhiviranje. Ministrici smo predsta-
vili tudi, kako obravnavamo kronične 
bolnike in kako pričakujemo, da bi se v 
bodoče obravnavali ti bolniki na držav-
nem nivoju. Na sistemskem nivoju smo 
s tako sodobno in pacientom bolj pri-
jazno obravnavo na področjih srčnega 
popuščanja, sladkorne bolezni in kro-
ničnega ledvičnega popuščanja prihra-
nili kar nekaj denarja. Po obisku vlade 
smo imeli že delovni sestanek z oseba-
mi na Ministrstvu za zdravje, tako da 
pričakujemo, da se bo to kmalu vključi-
lo v sistemsko obravnavo pacientov. 

Premier pa si je ogledal oddelek za 
ginekologijo, kjer je obiskal 6 mamic 
in jim z željami za srečo podaril roži-
co ob materinskem dnevu. Nato smo 
si ogledali dotrajanost kirurške stavbe 
in se sprehodili do novega urgentne-
ga centra, kjer smo mu pokazali nove 
prostore, za katere imamo uporabno 
dovoljenje. Povedali smo mu, da čaka-
mo na opremo, en del je že razpisan v 
projektu, ki je pred zaključkom, drugi 
del bo razpisan v kratkem. Predstavili 
smo potrebe po opremi celotne stav-
be obnovljenega otroško-urološkega 
oddelka, kjer bomo opremili tudi štiri 
nove operacijske dvorane s centralnim 
operacijskim blokom in vse ostale ‒ 
otroški in ginekološki oddelek in v kleti 
lekarno ter dializo. 

Predstavniki vlade so nam poveda-
li, da so zelo naklonjeni temu, kar smo 
jim predstavili, predvsem temu, kako 
obravnavamo paciente, in da se zaveda-
jo pomena ustrezne opreme prostorov, 
zato si bodo prizadevali, da bomo še v 
letošnjem letu končali vse razpise za 
opremo. Poleg tega so povedali, da se 
zavedajo, da je infrastruktura do Slovenj 
Gradca slaba in da jo bo potrebno v naj-
krajšem možnem času ustrezno urediti. 

Kasneje smo za sestanek vodstva 
slovenjgraške bolnišnice s predstav-
niki Ministrstva za zdravje pripravili 
določene projekte, pripravljamo tudi 
vloge za Zdravstveni svet, tako da se bo 
obravnava bistveno pospešila. Še letos 

pričakujemo zaključek o tem, kako se 
bo vse to vključilo v splošni dogovor 
oziroma ustrezne akte, ki opredeljujejo 

izvajanje zdravstvene dejavnosti v po-
sameznem letu,« je razložil Lavre.

Ajda Prislan 

Obiskali tudi bolnišnico in 
dijake lesarske usmeritve

Vlada Republike Slovenije v Slovenj Gradcu 

Čistilna akcija v Šmartnem, Turiški 
vasi in na Legnu 
Samo pod Kremžarico za 
traktorsko prikolico odpadkov
Dobrovoljni čistilci so bili pre-

senečeni nad veliko količino 
smeti, ki smo jo ljudje sposobni 
odvreči na neprimerna mesta. 

Pomladno razpoloženi so se ob za-
vidljivo lepem sobotnem vremenu 
na očiščevalni akciji na območjih 
vaških skupnosti Šmartno, Legen in 
Turiška vas zbrali ljudje dobre volje. 
V akciji so sodelovala tudi različna 
domača društva in šmarška osnov-
na šola, mestna občina pa je dala 
vrečke, rokavice in sendviče. Našli 
so veliko smeti, ki so jih zbrane v 
vreče položili ob lokalne ceste in ko-
lesarsko stezo. Nato so jih na mesto, 
kamor sodijo, zvozili delavci slove-
njgraške komunale. V Šmartnem pri 
Slovenj Gradcu so se pospravljanja 
okolice lotili kar štirje razredi otrok 
in okrog 30 odraslih, med katerimi 
so bili tudi šmarški gasilci in člani 

Turistično-olepševalnega društva 
Šmartno. Slednji so čistili v zasel-
ku Podhomec. Predsednik doma-
če vaške skupnosti Anton Sedar je 
za primerjavo povedal, da so samo 
na kratki poti do Krnic in nazaj, v 
Slavčkovi vasi pod Slavčkovim bre-
gom, nabrali tri velike vreče smeti. 

Na Legnu se je zbralo okrog 40 
ljudi, ki si želijo čiste narave, med 
njimi gasilci PGD Legen, člani Cross 
country kluba Legen, člani Turistič-
nega društva Legen, nekaj predstav-
nikov VS Legen in posamezni kra-
jani dobre volje, med katerimi je bil 
najmlajši star 6 let. Samo ob cesti na 
Kremžarico so zbrali toliko odpad-
kov, da so z njimi do vrha napolnili 
traktorsko prikolico. 

Tudi v Turiški vasi je zbiralo smeti 
iz okolice okrog 40 ljudi, med njimi 
so bili učenci šmarške osnovne šole. 

Ajda Prislan 

CAC Koroške 2015

4. državna razstava 
psov vseh pasem 
z mednarodno udeležbo 

17. maj 2015, letališče v 
Mislinjski Dobravi

Pred nami je državna razstava 
psov vseh pasem CAC Koroške 

2015. Prireditev je že četrta po vr-
sti in bo v nedeljo, 17. maja 2015, s 
pričetkom ob 10. uri na letališču v 
Mislinjski Dobravi. 
Ponosni smo, da smo se zopet zdru-
žili marljivi člani treh koroških 
kinoloških društev (Lovskega ki-
nološkega društva Koroške, Koro-
škega kinološkega društva Ravne 
na Koroškem in Kinološkega dru-
štva Slovenj Gradec) in organizirali 
državno razstavo psov. Slovenskim 
kinologom, ostalim ljubiteljem štiri-
nožnih prijateljev z rodovnikom in 
tudi tujcem bo zopet na voljo lep raz-
stavni poligon. V idiličnem okolju 
med Pohorjem in Uršljo goro bodo 
psi predstavljeni sodnikom, ki bodo 
po posameznih FCI skupinah izbrali 
najlepše, med njimi pa najlepšega psa 
za naziv CAC Koroške 2015.

Vse ljubitelje psov, pa tudi vse osta-
le, ki želite preživeti prijetno nedeljo 
na letališču, vljudno vabimo, da se 
nam pridružite. Spoznali boste lahko 
redke pasme psov in številne aktiv-
nosti, ki jih izvajamo s psi, prav tako 
boste lahko navezali stike z vzreditelji 
in ugotovili, ali je določena pasma psa 
po karakterju primerna za vas. 

Prireditveni odbor 
za CAC Koroške 2015 

Predsednik vlade dr. Miro Cerar na ogledu novega urgentnega centra Splošne 
bolnišnice Slovenj Gradec z direktorjem bolnišnice Janezom Lavretom 
(foto Tamino Petelinšek)

Predsednik vlade dr. Miro Cerar na obisku v Srednji šoli Slovenj Gradec in Muta; z 
leve Gabrijela Kotnik, dr. Cerar, Bernard Kresnik 
(foto Srednja šola Slovenj Gradec in Muta) 
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V Slovenj Gradcu in Starem trgu 
so nastopile štiri od napoveda-

nih petih ljubiteljskih gledaliških 
skupin. Regijsko Linhartovo sreča-
nje bo maja na Ravnah na Koroškem. 

Na območju Mestne občine Slovenj 
Gradec deluje najmanj 5 ljubiteljskih 
gledaliških skupin. V treh dneh leto-
šnjega območnega Linhartovega sre-
čanja – 12. Anderličevih gledaliških 

dnevih, ki jih prirejata Javni sklad Re-
publike Slovenije za kulturne dejavno-
sti Območna izpostava Slovenj Gradec 
in Zveza kulturnih društev Slovenj 
Gradec, so se od petih napovedanih 
predstavile štiri ljubiteljske gledališke 
skupine. Festival je odprla gledališka 
skupina Kulturnega društva Šmiklavž 
s predstavo Gospa poslančeva. Igra je 
nastala v režiji Maksa Kramljaka, ki 
je priredil Partljičevo politično satiro. 

Gledališko združenje Koroški dežel-
ni teater je ponovno igralo predstavo 
Daria Foa Vse zastonj. Teden dni prej 
je nastopila gledališka skupina SPUNK 
Gimnazije Slovenj Gradec s predstavo 
5 krat NE, kajti predstavila se je tudi na 
srečanju mladinskih skupin Vizije. Na-
zadnje je oder ogrela še gledališka sku-
pina Anka Kulturnega društva Šmar-
tno pri Slovenj Gradcu, ki je igrala 
svojo lastno črno komedijo Kdo me bo 
pokopal, ko bom hin, ki je nastala iz-
pod peresa in v režiji Hermine Krajnc. 
Skupina Studio A Kulturnega društva 
Slovenj Gradec je napovedano predsta-
vo, odprto vajo gledališke skupine Ča-
kajoč Godota, prestavila v bodočnost. 

Vse nastopajoče je strokovno spre-
mljala Maja Gal Štromar. Povedala 
je, da je gledališče prostor razvoja, 
da mora dajati možnost gledalcem 
odpreti oči. Letošnje ljubiteljsko gle-
dališko dogajanje v Slovenj Gradcu 
je povzela: »Videla sem zelo aktualne 
predstave, ki nas nagovarjajo k temu, 
da bi ljudje kot ljudje tudi malo zrastli 
oziroma odprli oči in spoznali, v ka-
kšni družbi živimo. In kar so igralci 
sporočali meni in jaz njim, je ena ve-
lika radost in ljubezen do gledališča, 
kar pa se mi zdi zelo pomembno.« 

Regijsko Linhartovo srečanje bo v 
mesecu maju na Ravnah na Koroškem, 
zaključna prireditev, že 54. Linhartovo 
srečanje, pa v jeseni v Postojni. 

Ajda Prislan 

Anderličevi gledališki dnevi 
Bila je ena velika ljubezen

Prizor s predstave Vse zastonj, ki jo je Koroški deželni teater igral na letošnjem 
območnem Linhartovem srečanju v Slovenj Gradcu. 

V knjigi izvemo, da je bil 
prof. Potočnik rojen v 

Sušaku v občini Ilirska Bistrica in 
da njegova ranjena mladost sega v 
čas surove 2. svetovne vojne, ki je 
petim otrokom vzela očeta … 

Ko je profesor Jože Potočnik, častni 
občan Mestne občine Slovenj Gradec, 
decembra lani dal iz rok svoja dva na 

pisalni stroj tipkana fascikla besedi-
la z dokumentarnim gradivom, se je 
kolesje ustvarjanja njegove najnovejše 
knjige Utrinki z mojih poti sicer zavr-
telo, a do avtorjevega jubileja – 80-le-
tnice 4. februarja – je bilo težko upati, 
da bi publikacija ugledala luč sveta. 
Delo za dobrih 100 strani obsegajočo 
knjigo velikega formata je zahtevalo 
še dober mesec več, saj je bilo gradivo 

izredno raznovrstno in je terjalo te-
meljit premislek, nato pa dolgotrajno 
skrbno urejanje in oblikovanje, kar je 
odlično uspelo arhitektu Ediju Koraci.

Kot je razvidno iz knjige s tremi 
nosilnimi poglavji, poimenovanimi 
po avtorjevih življenjskih postajah 
(ilirskobistriška, mislinjska in slovenj-
graška), je prof. Potočnik želel najprej 
predstaviti svoje življenje kot ga doslej 
ni še nikjer. 

O avtorju: V tem delu knjige izve-
mo, da je bil prof. Potočnik rojen v 
Sušaku v občini Ilirska Bistrica in da 
njegova ranjena mladost sega v čas 
surove 2. svetovne vojne, ki je petim 
otrokom vzela očeta. Po nižji gimna-
ziji v Ilirski Bistrici je na učiteljišču v 
Kopru maturiral leta 1956. V jeseni 
istega leta je bil z dekretom poslan za 
učitelja v Mislinjo, po treh letih pa je 
nadaljeval študij na Višji pedagoški 
šoli v Ljubljani, se leta 1962 vrnil v 
Slovenj Gradec in se zaposlil na sre-
dnji ekonomski šoli ter ob delu diplo-
miral na Filozofski fakulteti Univerze 
v Ljubljani iz zgodovine in geografije. 
Na Šolskem centru Slovenj Gradec je 
bil zaposlen do upokojitve v letu 1996, 
15 let je bil tudi predstojnik ekonom-
ske šole.

Ministrstvo za šolstvo in šport mu 

je leta 1992 podelilo naziv svetnik. 
Leta 1974 je dobil Vrunčevo nagrado, 
leta 1987 Bernekerjevo nagrado, 1999. 
leta nagrado Mestne občine Slovenj 
Gradec, 2008. leta pa naziv častnega 
občana Mestne občine Slovenj Gra-
dec. Je častni član Turističnega dru-
štva Slovenj Gradec in prejemnik še 
nekaterih drugih državnih in dru-
štvenih odlikovanj.

O delu: Utrinki z mojih poti so tudi 
knjiga, ki temeljito predstavi delo prof. 
Potočnika. Opravljal je mnoge funkcije 
v društvih, njegovo posebno veselje pa 
je bilo redno zbiranje zgodovinskega 
gradiva o dogajanju v krajih, v kate-
rih je živel, skrbno kronološko doku-
mentiranje in pisanje o njih. Tako je 
v knjigi navedenih 8 razstav, ki jih je 
pripravil, 25 zbornikov in almanahov, 
ki jih je uredil ali souredil, in okoli 300  
člankov; predstavljene so štiri avtor-
ske knjige, tudi knjiga Slovenj Gradec 
– ulice našega mesta iz leta 2008, ki je 
avtorju posebno draga.

Predstavitev knjige: A zgodilo se 
je, da govorijo Utrinki z mojih poti še 
najmanj o Potočniku samem, pač pa je, 
kot je poudaril tudi prof. Andrej Ma-
kuc, voditelj na prvi predstavitvi knji-
ge, ki je bila v Knjižnici Ksaverja Me-
ška v Slovenj Gradcu 27. marca, pravi 
»mimohod« ljudi, ki so pomembno 
zaznamovali svoj čas v krajih, kjer so 
se vile njihove življenjske poti in se pre-
križale s potjo prof. Potočnika. Tako 
nam avtor predstavi mnoge znamenite 
družine, zdravnike, lekarnarje, gospo-

darstvenike …
In prav v ugotovitev, kako »ljud-

ski« človek je prof. Potočnik – da je 
res tako, je pokazalo tudi lepo števi-
lo obiskovalcev na obeh večerih – je 
izzvenela ta prva predstavitev, druga, 
ki jo je v mislinjski knjižnici 11. aprila 
vodil mag. Stane Berzelak (oba vodi-
telja sta bila Potočnikova sodelavca na 
Šolskem centru Slovenj Gradec), pa v 
spoznanje, da imata prvi dve Jožetovi 
življenjski postaji zaradi pomanjkanja 
v neprijaznih zgodovinskih časih gre-
nak priokus in da je šele slovenjgraško 
obdobje, ki ga avtor živi tudi sedaj, v 
spominu zapisano kot lepo.

Ko preteklost postane pravljica: 
Kot je bilo zaznati na koncu predsta-
vitev Potočnikove knjige v Slovenj 
Gradcu in Mislinji, so mnogi priča-
kovali suhoparen zgodovinski večer 
s profesorjem, »ki bo pripovedoval 
pravljice« (menda so danes mladim 
vse krute življenjske preizkušnje sta-
rejših le še pravljice), doživeli pa so 
prav pester večer. Voditelja sta znala 
iz slavljenca, ki je še vedno zelo iskriv 
sogovornik, izvleči zanimive zgodbe, 
svoje pa so dodali upokojena novinar-
ka Mira Valtl, ki je obudila spomine 
na čas, ko so mlade učiteljice v Mi-
slinji šle na vlak čakat novega učitelja 
Jožeta, žalost ob recitiranju avtorjeve 
pesmi, ki jo je napisal v očetov spo-
min, in veselje ob recitiranju ode v 60. 
verzih, ki jo je za avtorjevo 60-letnico 
sestavil prijatelj, pokojni prof. Tone 
Turičnik. (HM) 

Jože Potočnik

Utrinki z mojih poti ob 80-letnici

S predstavitve Potočnikove knjige v slovenjgraški knjižnici, z leve Edi Koraca, prof. 
Potočnik, Helena Merkač in Andrej Makuc

Slovenjgradčani smo ponosni na 
novo knjigo o Slovenj Gradcu, 

ki je v zbirki Mestne knjige izšla pri 
Slovenski matici. 

Na predstavitvi knjige z naslovom Slo-
venjegraška knjiga – pesmi, zgodbe, pri-
čevanja, na kateri se je zbralo enkrat več 
ljudi, kot so pričakovali organizatorji, so 

o njej spregovorili predsednik Slovenske 
matice Milček Komelj, glavni urednik 
založbe Drago Jančar ter sourednika 
Vinko Ošlak in Niko R. Kolar.

Slovenjegraška knjiga je v primerjavi 
z drugimi iz zbirke obsežnejša. Kaj je ti-
sto več, odgovarja Niko. R. Kolar: »Tisto 
več je gotovo likovni prispevek v knjigi, 
ker Slovenj Gradec je likovno mesto, 
mesto glasnik miru, mesto različnih 
dosežkov. V primerjavi z drugimi edici-
jami, na primer o Mariboru, Ljubljani, 
Novem mestu, je v naši knjigi književ-
nosti kar nekoliko manj. Upoštevali 
smo prozo Meška, Strindbergove, Tu-
ričnika in še nekaterih drugih avtorjev. 
Celotna knjiga ima 5 sklopov, med njimi 
je najobsežnejši umetnostnozgodovin-
ski, ki je vezan na preteklo arheologijo, 
določena zgodovinska obdobja …« 

Sourednik Vinko Ošlak je pove-
dal, da je Slovenjegraška knjiga, ki 
obsega 580 strani, še bolj dobrodošla 
tistim, ki ne živijo v Slovenj Gradcu, 
jih pa to mesto zanima, saj je obse-
žna zakladnica zapisov utripa mesta 
in podeželja, povezanega z njim, kar 
pomeni, da je bogat vir informacij. 

 Ajda Prislan 

Z igro, s plesom in 
pesmijo v pomlad

Folklorno srečanje 

Z leve Drago Jančar, Milček Komelj, Vinko Ošlak, Niko R. Kolar na predstavitvi 
Slovenjegraške knjige v Koroški galeriji likovnih umetnosti Slovenj Gradec 

Slovenjegraška knjiga
Nova knjiga pri Slovenski matici 

Z igro, s plesom in pesmijo v po-
mlad so poimenovali srečanje 

otroških folklornih skupin Mislinj-
ske doline, ki ga že vrsto let prirejata 
Zveza kulturnih društev Slovenj Gra-
dec in Javni sklad Republike Sloveni-
je za kulturne dejavnosti OI Slovenj 
Gradec. Letos je nastopilo devet otro-
ških folklornih skupin, med njimi so 

bili gostje iz Osnovne šole Šentjanž 
pri Dravogradu ter vrtca in osnovne 
šole iz Vuhreda. Plesali so v dvorani 
Lopan v Mislinji, ki ima za prireditev, 
ko nastopajo velike skupine, dovolj 
velik in tehnično primeren oder. 

V Slovenj Gradcu deluje sedem 
otroških folklornih skupin, v kate-
rih pleše kar 264 otrok. (AP) 

V spomladanski program Javne-
ga sklada Republike Slovenije za 

kulturne dejavnosti Območne izpo-
stave Slovenj Gradec z vodjo Andrejo 
Gologranc in Zveze kulturnih društev 
Mislinjske doline s predsednikom 
Franjom Murkom spada tudi vsako-
letno srečanje vrtčevskih, otroških 
in mladinskih pevskih zborov na fe-

stivalu Metuljček cekinček. Na leto-
šnjem dvodnevnem koncertu je zape-
lo 730 otrok, kar za gostiteljico, Drugo 
osnovno šolo Slovenj Gradec, pomeni, 
da mora šolska avla poleg mladih pev-
cev sprejeti še trikrat toliko občinstva, 
kajti skoraj pravilo je, da otroke poleg 
ponosnih staršev pridejo poslušat tudi 
babice, dedki in še kdo. Vsi nastopa-
joči so bili mladi pevci iz vseh vrtcev 
in šol Mislinjske doline, saj gostujočih 
pevskih zborov niso imeli. 

Ajda Prislan 

Metuljček cekinček
Otroški festival

Društvo Hugo Wolf Slovenj Gradec v 
koncertnem ciklu Wolf povezuje 015 

prireja koncert romantičnih salonskih pe-
smi z deli Chopina, Dvoraka, Kreislerja, 
Schuberta, Liszta, Wolfa z naslovom Habs-
burški biseri. Nastopili bodo Manca Izmaj-
lova (mezzosopran), Benjamin Izmajlov (vi-
olina) in Maja Kastratovik (klavir). Koncert 
bo v dvorani Wolfove hiše 28. maja 2015 ob 
19.30. (MK) 

Koncert romantičnih 
salonskih pesmi

Društvo Hugo Wolf

Manca Izmajlova 



Pri domači založbi izšle tri knjige
Pri založbi Cerdonis so to pomlad izšle tri knjige. O knjigi prof. Jožeta 
Potočnika Utrinki z mojih poti podrobneje pišemo na strani 12.

V aprilu je izšla knjiga znanega nogometnega trenerja Marijana Pušnika 
Z japonskimi pregovori do motivacije.

Koroški deželni teater iz Slovenj 
Gradca se je udeležil 11. Festivala 

komedije v Pekrah. Igralec te skupine 
Marjan Areh je tam prejel posebno 

priznanje po presoji strokovne žirije za 
izjemno transformacijo v komediji Vse 
zastonj. To komedijo je pred festivalom 
v Pekrah Koroški deželni teater igral 

tudi na Anderličevih gledaliških dne-
vih v Slovenj Gradcu. 

In kaj je prepričalo strokovno komi-
sijo na priznanem Festivalu komedije 
v Pekrah, da je s posebnim prizna-
njem nagradila ljubiteljskega igralca 
iz Slovenj Gradca? Marjan Areh je v 
komediji Vse zastonj avtorja Daria 
Foa pokazal izjemno moč transfor-
macije, saj je odlično odigral in odr-
sko oživil kar štiri povsem različne 
like: Policista, Kriminalista, Grobar-
ja in Starca. Nataša Sirk, predsednica 
strokovne žirije, je povedala, da je 
Areh vse štiri vloge sveže in dovrše-
no profiliral tako gibno kot govorno 
in vsakič znova presenetil. »Bil je pre-
prost in do neke mere razumevajoč 
Policist, ki vestno opravlja svoj posel. 
Kot strah vzbujajoč Kriminalist je 
ustvaril grotesken lik s svojsko ka-
rikirano hojo, imenitnim in grozlji-
vo funkcionalnim smehom. Njegov 
Grobar, ki uspešno prodaja krste, je 
bil nadvse doživeto prebrisan in iz-
najdljiv. V upodobitvi Starca, oziro-
ma Očka, je bil v svoji onemoglosti in 
infantilnosti izjemno pristen, topel 
in prepričljiv. Z vsakim likom pose-
bej nas je navdušil in nasmejal – bil je 
prava pravcata rdeča nit predstave,« 
je zaključila Sirkova. 

Ajda Prislan 
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Razstava Janeza Janše 
Življenje I in II [v nasta-

janju] v središče postavlja vprašanje, 
na kakšen način se umetnost umešča 
v življenje in vpliva na življenje danes. 
Na ogled je do 20. maja 2015. 

Janez Janša se je kot umetnik že 
predstavil v Koroški galeriji likovnih 
umetnosti leta 2010 skupaj s soime-
njakoma pri projektu Podpis, ki se je 
nanašal na vprašanje identifikacije 
posameznika skozi poimenovanje in 
tudi vprašanje avtorstva. Tokrat se 
predstavlja s samostojno razstavo, ki 
podobno kot odločitev za preimeno-
vanje, katere rezultat je bilo zlitje za-
sebnega in javnega življenja umetnika, 

zbližuje polji umetnosti in življenja.
Razstavo Življenje I in II [v nasta-

janju] gradita dva sklopa. V sklopu 
postavitve projekta Življenje I [v na-
stajanju] gre za sestavljanko različnih 
(okoli 50) performativnih situacij, de-
lovnih postaj, ki obiskovalca z navo-
dili pozivajo, da se vključi v neko do-
gajanje oz. da izvede določeno akcijo. 
Navodila na posameznih »postajah« 
znotraj razstave so delo skupine avtor-
jev in avtoric, med njimi pa najdemo 
posamezne segmente, ki se nanašajo 
neposredno na zgodovino performa-
tivne umetnosti. Tako so obiskovalci 
pozvani, da se spomnijo dogodkov iz 
svojega življenja, da si predstavljajo, 
da so jezni in razbijejo krožnik, lah-

ko poslušajo politične govore, barvajo 
znano Picassovo sliko Guernica ali 
nazdravijo s prijateljem.

Izhodišče drugega dela razstave z 
naslovom Življenje II [v nastajanju] do-
loča performans Marine Abramović in 
Ulaya iz leta 1977, Imponderabilia (ne-
predvidljivo – op. a.). Marina in Ulay 
sta ga izvedla v galeriji v Bologni, gola 
sta se postavila na vsako stran vhoda v 
galerijo in obiskovalci so morali vsto-
pati med njima. Performans v osnovi 
problematizira mnogo družbenih kate-
gorij ‒ goloto, vlogo umetnika, pozicijo 
obiskovalca ‒ in posameznika postavlja 
v situacijo, kjer mora sprejemati odlo-
čitve ‒ bo vstopil ali ne, v katero smer 
bo obrnjen ob vstopu. Delo Življenje 
II [v nastajanju] predstavlja neke vrste 
citat omenjenega performansa, saj je 
umeščen v drug čas, sama izvedba pa je 
parafrazirana na način, da so tokratni 
glavni akterji ne le umetnik sam, kot 
je bilo to pri omenjenem performansu 
Marine in Ulaya, ampak nosečnice, 
ki so na velikoformatnih fotografijah 
upodobljene stoječe med vrati in na ta 
način označujejo tudi simbolično in fi-
zično mesto prehoda.

Z obema postavitvama Življenje I 
in II [v nastajanju] se avtor tako dotika 
ključnih življenjskih tem, ki jih z aktiv-
nim vključevanjem občinstva v samo 
razstavo razširja tudi v polje razmišlja-
nja o poziciji sodobne umetnosti da-
nes, o participativnih praksah znotraj 
muzejskih postavitev in tudi o nas sa-
mih. Razstava je nastala v sodelovanju 
z Zavodom Maska. (KGLU) 

Koroška galerija likovnih umetnosti Slovenj Gradec 

Janez Janša: Življenje I in II 
[v nastajanju]

Janez Janša: Življenje I [v nastajanju], Reka, 2010

Joe Valenčič, prijatelj iz Clevelan-
da, tretjega največjega sloven-

skega mesta na svetu, je kot gost 
muzejskega večera v Koroškem po-
krajinskem muzeju Slovenj Gradec 
zbranim predstavil Slovence v ame-
riški kulturi. 

Kot zgodovinar, filmar in poznavalec 
glasbenega izročila slovenskih izse-
ljencev na ameriških tleh je z razisko-
vanjem življenja Slovencev v Zdru-
ženih državah Amerike pripomogel 

k našemu zavedanju o pomembnosti 
slovenske zapuščine čez lužo, še pose-
bej glasbene. Na muzejskem večeru je 
govoril o dosežkih ameriških Sloven-
cev in njihovem prispevku kulturam 
dveh domovin. Povedal je, da prebival-
ci ZDA na sploh poznajo Slovence po 
naši veseli glasbi, saj je tudi pri Ameri-
čanih, ki niso Slovenci, zelo popularna 
slovensko-ameriška polka s kraljem 
Frankom Jankovičem. Slovenci v 
Ameriki pa se pojavljajo tudi v likovni 
umetnosti, plesu, gledališču, športu, 
filmu. Valenčič navaja kot enega od 
takih primerov glasbenika slovenske-
ga porekla Joeya Miskulina, ki je bil 
harmonikar s Frankom Jankovičem, 
zdaj pa piše pesmi za Pixar in Disney 
studio v Hollywoodu. »Najbolj znan 
je kot kavbojski harmonikar v ansam-
blu A Riders in the sky, ampak vseeno 
malo po naše potegne harmoniko. In 
tudi kadar piše pesmi za hollywoodske 
filme, reče, da to počne s slovenskim 
srcem,« se je nasmehnil Valenčič in 
dodal, da so naši glasbeniki zelo veliko 
snemali, še preden so imeli to možnost 
v Sloveniji. Prva slovenska televizijska 
oddaja je bila v Clevelandu 10 let pred 
začetkom TV Slovenija. 

Ajda Prislan

Joe Valenčič
O slovenskih »grčah« v ZDA

Razstava Ure bo v Galeriji Ravne 
na ogled do 12. junija 2015.

Kaja Brezočnik (1983, Ravne in Lju-
bljana) in Viktor Senkov (1967, Minsk, 
Belorusija) sta dolgoletno sodelovanje 
stkala skozi umetniško percepcijo vsa-
kokratnih življenjskih razmer, ki so 
seveda različne glede na pretekli čas in 
okolje, kjer živita. Čeprav so fotografije 
dokumentarnega ali celo reportažnega 
značaja, v nobenem trenutku ne presto-
pijo meje političnega. Zato tudi nikoli 

ne postanejo enoznačno berljive, tem-
več lahko v njih vedno znova prepo-
znamo širino metafore, ki jo konstitu-
ira kot umetniško delo. Na fotografijah 
lahko opazujemo detajle, ki omogočijo 
trenutku, da se vzpostavi kot spomin.

Kaja Brezočnik in Viktor Senkov 
enkrat na leto po sedem dni in vsako 
uro fotografirata sebe in svojo oko-
lico, druge, ki ju ravno v tistem času 
spremljajo, in morda krajine, ki lahko 
postanejo zemljevid njunega počutja. 

Razstava v Galeriji Ravne skozi do-

kumentarno fotografijo prinaša sub-
verziven vpogled v življenje umetnika. 
Fotografije so postavljene v pare tako, 
da fotografijo Kaje Brezočnik vedno 
spremlja fotografija Viktorja Senkova. 
Skozi to dinamiko postavitve, ki zaob-
jema preko 500 posnetkov, lahko gle-
dalec doume vso širino sveta, ki ob-
daja oba umetnika. Fotografije bodo 
dopolnjene z besedili, oboje pa bomo 
v teku razstave združili v publikaciji v 
obliki fotoromana.

Jernej Kožar 

Koroška galerija likovnih umetnosti, Galerija Ravne

Kaja Brezočnik in Viktor Senkov: Ure

Marjan Areh na 11. Festivalu komedije v Pekrah 

Festival komedije v Pekrah 

Posebno priznanje 
igralcu Marjanu Arehu

Založba Cerdonis, d. o. o.

Marijan Pušnik
(foto Jerneja Golob)

Koroško predstavitev je doživela tudi nova knjiga Janeza Žmavca, v kateri 
sta združeni dve dramski deli: Holandska kraljica in Pindarova Oda. To 
je že njegova peta knjiga, izdana pri založbi Cerdonis. Avtor je pred krat-
kim praznoval devetdesetletnico, zato so mu nekdanji sodelavci iz celjske 
knjižnice pripravili razstavo pod naslovom Še vedno se igram, ki je na 
ogled v knjižnici Ksaverja Meška v Katici. (AG)

Janez Žmavc
(foto Jerneja Golob)



Za leto 2014 smo pode-
lili 9 priznanj za pri-

spevek k lepo urejenemu okolju, 
najvišje priznanje ‒ plaketo TD SG 
‒ pa je prejelo podjetje Kopur. Vin-
ko Klančnik je postal častni član 
društva. 

Člani Turističnega društva Slovenj 
Gradec smo pripravili slovesnost ob 
podelitvi priznanj in plaket Turistič-
nega društva Slovenj Gradec za leto 
2014. Na prireditvi, ki so jo s svojimi 
glasbenimi vložki popestrili pred-
stavniki Glasbene šole Gvido, smo si 
ogledali fotografije urejenosti okolja, 
za katere smo podelili priznanja, in 
spregovorili o trenutnem delu našega 
društva ter viziji za bodoče delovanje. 
Z veseljem ugotavljamo, da se občan-
ke in občani še vedno z zanimanjem 
udeležujejo naših prireditev, še pose-

bej pa so veseli tisti posamezniki, ki 
dobijo potrditev za skrb in urejenost 
svojih domov, kar pa je na koncu tudi 
prispevek k urejenosti našega kraja.

Ocenjevanje urejenosti okolja že 
vrsto let spada med redne aktivnosti 
Turističnega društva Slovenj Gra-
dec. Oglede na terenu in ocenjeva-
nje opravi komisija za ocenjevanje, 
ki jo vodi naš dolgoletni član Vinko 
Klančnik, ostali člani komisije pa so  
Jože Stres, Marija Rotovnik, Klavdija 
Blažek, Anica Jeromel in Cveta Pe-
čoler. Kandidate za priznanja izbere-
jo na podlagi lastnih opažanj ali na 
pobudo drugih članov društva oz. 
občank in občanov naše občine. Po 
ogledu, ocenjevanju ter odločanju o 
prejemnikih sledi končna potrditev 
in sklep upravnega odbora Turistič-
nega društva Slovenj Gradec. 

Za leto 2014 smo podelili 9 pri-

znanj za prispevek k lepo urejene-
mu okolju, in sicer so jih prejeli naši 
naslednji občani in občanke: Cilka 
in Milan Dreu, Tinka Gregor, Jože 
Koletnik, Brigita in Andraž Poho-
rec, Katja in Boštjan Rigelnik, Fani-
ka in Boris Slemnik, Ljuba Gangl in 
Marjan Žvikart, Andreja in Bojan 
Vujkovac ter Vinko Kac. Plaketo Tu-
rističnega društva Slovenj Gradec, 
kot najvišje priznanje, ki ga društvo 
podeljuje  za trud in prispevek na po-
dročju urejenosti okolja, je za lansko 
leto prejelo podjetje Kopur, d. o. o., 
iz Pameč. Člani upravnega odbora 
Turističnega društva Slovenj  Gra-
dec smo se odločili, da po večletnem 
premoru letos ponovno podelimo 
listino častnega člana društva, ki se 
podeljuje kot priznanje in zahvala za 
dolgoletno aktivno delo na področju 
delovanja društva, skrb za urejenost 

in ohranjanje okolja, sodelovanje pri 
organizaciji številnih prireditev in še 
kaj. To visoko priznanje, naziv častni 
član Turističnega društva Slovenj 
Gradec, smo tokrat podelili Vinku 
Klančniku  za njegovih 40 let delo-
vanja na področju turizma in horti-
kulturne urejenosti okolja v Mestni 
občini Slovenj Gradec.

Naj poudarim, da so naše aktivno-
sti na področju ocenjevanja urejeno-
sti okolja namenjene iskanju svetlih 
točk in sprememb na bolje. S tem se 
želimo zahvaliti  tistim občankam in 
občanom, ki s tem, ko skrbijo za svo-
jo okolico, prispevajo tudi kamenček 
v mozaiku celostne podobe in ure-
jenosti našega mesta in tudi ostalih 
krajev. Verjamem, da vseh ne opazi-
mo, zato vas vabim, da s svojimi pre-
dlogi sodelujete vsi, ki vam ni vseeno, 
kaj se dogaja z našim okoljem. Z vese-
ljem bomo upoštevali vaše predloge.

Peter Cesar, 
Turistično društvo Slovenj Gradec 

SGlasnik, maj 2015T URIZ EM14

V UO Turističnega društva Slo-
venj Gradec (TD) so se odloči-

li, da po večletnem premoru letos 
ponovno podelijo listino častnega 
člana, ki se  podeljuje kot priznanje 
in zahvala za dolgoletno aktivno 
delo. To visoko priznanje oz. naziv 
je prejel Vinko Klančnik za 40 let 
delovanja na področju turizma in 
hortikulturne urejenosti okolja v 
Mestni občini Slovenj Gradec. 

Vincenc Klančnik je bil vrsto let iz-
redno aktiven član upravnega odbo-
ra TD Slovenj Gradec, kar 25 let (do 
2003) je opravljal dela tajnika, 5 let je 
bil predsednik društva, dolga leta in 
še danes pa je predsednik komisije 
za ocenjevanje okolja. V dolgih letih 
delovanja na področju hortikulture 
v Slovenj Gradcu si je pridobil ne-
formalni naziv »mestni vrtnar«, saj 
je s svojimi idejami in delom močno 
spremenil hortikulturno urejenost 
našega mesta in številnih zaselkov v 
naši občini. Številna priznanja, ki sta 
jih na področju hortikulturne ureje-
nosti prejela mesto Slovenj Gradec in 
Turistično društvo Slovenj Gradec, 
so rezultat in potrditev tudi njegove-
ga zavzetega in vztrajnega dela. Tudi 
sam je za svoje delo prejel številna 
priznanja, poleg občinskih plaket in 
nagrad še srebrno priznanje Turistič-
ne zveze Slovenije, za življenjsko delo 
pa v letu 2013 najvišji priznanji, zla-
ti znak Turistične zveze Slovenije in 
plaketo TD Slovenj Gradec. 

(Povzeto po obrazložitvi TD za 
podelitev naziva častni občan.)

Vinko Klančnik, že več kot polovi-
co življenja ste zapisani TD Slovenj 
Gradec in ste pomemben soustvar-
jalec hortikulture našega mesta. Kaj 
vam to pomeni? 

Že kot otrok sem na Vrbanovi doma-
čiji v Podgorju rad delal na vrtu, kjer 
mi je mama dodelila manjšo gredico. 
Pomladi sem na njej zasejal različne 
cvetlice in jih vzgajal vso leto. Oče 
se je včasih jezil s pripombo, da so 
rože le za »babe«, moški pa opravlja-
jo koristnejše delo. Ko sem se zapo-
slil na takratni krajevni skupnosti 
Slovenj Gradec in bil postavljen za 

pisalno mizo z namenom, da bom 
urejal suhoparno gradivo takratnega 
političnega sistema, sem se počutil 
kot obglavljen. Kmalu sem pobegnil 
iz pisarne in skupaj s svojima takrat 
že upokojenima sodelavcema Fran-
cem in Jožetom začel s programom 
urejanja okolja v našem mestu. Prvi 
rezultati našega dela so bili vidni 
kmalu in prejemal sem številne po-
hvale in priznanja od sokrajanov. To 
me je vzpodbudilo k bolj načrtnemu 
urejanju okolja in tako so nastajali 
novi cvetlični nasadi. To poslanstvo 
je hitro preraslo meje naše občine in 
pohvale so prihajale tudi od drugod s 
Koroške in iz Slovenije. Priznam, da 
je bilo včasih tudi naporno. Vstajanje 
sredi noči zaradi zalivanja nasadov, 
fizično težko delo in tudi precejšnja 
odgovornost so me včasih utrujali. Pa 
vendarle, če bi še enkrat začel znova, 
bi prav gotovo izbral enako pot.

Kot predsednik komisije za ocenjeva-
nje okolja lahko poveste, kakšen vtis 
dobivate ‒ ali Slovenjgradčani ureju-
jejo svojo bivalno in delovno okolico 
ali pa so tisti, ki dobijo priznanje TD, 
le svetle izjeme? Ali se stvari spremi-
njajo? Ali ljudje danes bolj urejujejo 
okolje kot pred leti?

Z ocenjevanjem okolja smo začeli že 
leta 1970. Takrat so kar tri komisije 
ocenjevale celotno Mislinjsko doli-
no od Doliča, Mislinje in vse do Pa-
meč. V štiridesetih letih smo podelili 
okrog tisoč priznanj in plaket najbolj 
zaslužnim. Iz leta v leto je bilo več 
domačij, pa tudi tovarniških obra-

tov in drugih ustanov, ki so vzorno 
skrbeli za svoje bivalno okolje. Na 
samem začetku ocenjevanja so bile 
le redke domačije, ki so si zaslužile to 
priznanje. Danes težko najdemo hišo 
pa tudi tovarniški obrat ali trgovski 
in gostinski lokal, ki si ne bi zaslužil 
naše pozornosti. Urejeno okolje se je 
prijelo in to opazijo tudi mnogi turi-
sti, ki izražajo navdušenje na našim 
mestom in okolico.

Bili ste med pobudniki prireditve Od-
prta vrata Slovenj Gradca. Ali so jo 
nadomestile katere druge in ali pri 
tem kaj pogrešate?

Proti koncu 80. let prejšnjega stole-
tja smo pri TD začeli s pripravami 
na prireditve Odprta vrata Slovenj 
Gradca. Scenarij teh prireditev je 
izdelal Igor Prodnik ob sodelovanju 
Andreja Makuca. Dr. Jože Mlina-
rič, takrat sodelavec v Pokrajinskem 
muzeju v Mariboru, nam je priskrbel 
kopijo originala listine o sejemskih 
pravicah, ki jih je mestu Slovenj Gra-
dec v šestnajstem stoletju podelilo 
dunajsko cesarstvo. Na osnovi teh 
listin smo naredili scenarij in v prire-
ditvah, ki so se vrstile ves teden, obu-
dili dogodke iz preteklosti. Vedno se 
je zbralo več tisoč ljudi, ki so ob bo-
gati domači kulinarični ponudbi res 
uživali. Vse današnje prireditve so 
nadaljevanje dogajanja iz osemdese-
tih let. Dodali so jim nove vsebine. 
Morda pa se organizatorji le malo 
premalo posvečajo dogodkom iz naše 
preteklosti.

Vaš delež pri snovanju in uresničitvi 
pohodno turističnih poti je velik ... 

Kot predsednik TD v letih od 1990 
do 1995 sem aktivno sodeloval pri 
nastajanju domala vseh pohodni-
ških poti, pri nekaterih več, pri dru-
gih manj. Posebej z velikim veseljem 
sem sodeloval pri snovanju poti v 
Deželo škratov in Škratovega gozda. 
Pravljični svet na Zagmajškem vrhu 
je globoko zabeležen v mojem srcu. 
Srečen sem, ko doživljam ta pravljič-
ni svet z najmlajšimi obiskovalci, ki si 
lepoto tega bajeslovnega sveta pred-
stavljajo tako doživeto in resnično. 
Zelo sem se angažiral pri nastajanju 
Gozdno-turistične poti Plešivec, ki 
je ena najlepših v regiji in tudi širše 
v slovenskem prostoru. Pot, ki se za-
čenja pri gostilni Suhodolnik, se na-
daljuje po slikoviti soteski Kaštel, ki 
jo ob malo večjih padavinah krasi več 
sto manjših slapov. 

Vaši veliki ljubezni sta soteska Kaštel 
in Plešivški mlin pod Uršljo goro, ste 
med pobudniki obnove tega mlina. 
Kako je bilo s tem?

Ob nekem srečanju s primarijem dr. 
Dragom Plešivčnikom mi je ta zaupal 
veliko željo, da bi ostanke Plešivške-
ga mlina vsaj delno zaščitili in morda 
na pročelje zidu namestili spominsko 
ploščo z napisom, kaj je tu nekoč bilo. 
To misel sem prenesel takratnemu 
predsedniku TD Slovenj Gradec Iva-
nu Bošniku. Nekega jutra sva se na-
potila v pisarno Zavoda za gozdove 
KE v Slovenj Gradcu k Tonetu Levcu. 
Tone naju je pozorno poslušal in ni 
ničesar obljubil. Čez nekaj dni sva 
se vrnila in ponovno začela s to ide-
jo. Obiskovala sva ga vsaj dvakrat na 
teden in vedno oba skupaj. Ko naju 
je nekega jutra ponovno zagledal, je z 
nasmehom pripomnil: »Čuj́ ta v́ dva, 
če bo eden od vaju umrl, bo pa dru-
gemu ja strašno »dolgcajt«.« 

Leta 2003 so gozdarji obzidje mli-
na očistili in utrdili obzidje ter teme-
lje objekta. Načrt obnove je brezplač-
no prispeval arhitekt gospod Milan 
Petek. Kmalu zatem je mlin dobil 
»rušt« in še istega leta smo objekt po-
krili. In od takrat dalje se je v mlinu 
zbirala skupina zanesenjakov: Ro-
netov Zdravko, Kragelnikov Grega s 
svojim sinom Gregorjem, Močilni-
kov Jaka s svojim sinom Klemnom. 
Seveda nikoli nisem manjkal tudi jaz. 
S prostovoljnim delom smo začeli z 
obnovo. Dijaki Srednje lesarske šole 
pod vodstvom takratnega ravnatelja 
Ivana Škodnika in mentorja Štefana 
Pirnata so izdelali stavbno pohištvo. 
Ko je bil objekt zaprt, ko ni bilo več 
prepiha, ki so ga povzročali vetrovi 
plešivškega mokrišča, nas je prega-
njala želja, da bi poiskali mlinsko 
napravo, ki bi bila v mlin postavlje-
na kot eksponat. Pri kmetu Štihu v 
Šmiklavžu smo našli staro mlinsko 
napravo, ki smo jo pripeljali na Za-
gmajški vrh h Kragelnikovim in nato 
obnovljeno v mlin. Čez nekaj dni smo 
že poskusno mleli žitno zrnje, takrat 
še s pomočjo agregata. »Vendar to ni 
»tapravo«,« smo godrnjali. »Kamne 
Plešivškega mlina ni nikoli poganjal 
agregat. Postavili bomo »rače« in na-
redili lesene žlebove.« Hvala vsem! 
Hvala Ronetovemu Zdravku, ki ga 
žal danes ni več med nami. 

Plešivški mlin je biser povirja reke 
Suhodolnice. V tem mokrišču, ki 
ima neprecenljivo naravno vrednost, 
so našle svoj življenjski prostor mno-
ge žuželke in rastline, ki so drugod 
že izumrle. Naša dolžnost je, da to 
mokrišče s sotesko Kaštel ohranimo 
takšno, kot je bila skozi stoletja. Ob 
spoštovanju naravnih zakonitosti je 
na tem delu koroške zemlje prostora 
za vse dovolj.

Ajda Prislan

Častni član Turističnega društva Slovenj Gradec

Vinko Klančnik – za 40 let delovanja v društvu

Podelitev priznanj Turističnega društva Slovenj Gradec

Svetle točke na področju 
urejenosti našega okolja

Vinko Klančnik pred obnovljenim Plešivškim mlinom v mlinarski opravi. 
(foto Gorazd Jeromelj) 

Medonosne cvetlice trajnice, ki jih je Vinko Klančnik nasadil v parku Rožnik na 
legenskem klancu. 

Z leve Vinko Klančnik, Peter Cesar

Celotno delovanje članov Turističnega društva Slovenj Gradec je brezplačno 
in temelji na prostovoljstvu. Aktivni člani žrtvujemo svoj prosti čas in energijo 
z namenom popestritve in izboljšanja razmer za aktivno preživljanje prostega 
časa na območju naše doline. (PC) 



Pogačo kot kvašeno jed 
iz pšenične moke z 

različnimi nadevi poznamo po ra-
znih krajih Slovenije. Pečemo jo ob 
posebnih priložnostih in je kruh 
boljše vrste. Do nedavnega se je za 
jed iz kvašene bele, pšenične moke z 
nadevom pogosteje uporabljal izraz 
pogača, pri nas na Koroškem je ta iz-
raz starejši ob uporabe imena potica.  

Na svatbah so, še preden so se uvelja-
vile poročne torte, pred ženina in ne-
vesto položili ženitovanjsko pogačo. 
Za ženo, ki je pričakovala otroka, so 
pravili, da bo 'jedla pogačo' – otrokova 
botra je v dar prinesla krstno pogačo. 
Pogačo v različnih oblikah, ki pome-
ni boljši, navadno bel, masleni kruh, 
poznamo številni slovanski narodi. 

Pogača pomeni na Goriškem »podpe-
pelnik«, enak pomen ima pogača tudi 
v bolgarščini. Beseda izvira iz lat. io-
cacea, srlat. iocatia, kar je dalo stfurl. 
togača. Iz zgodovine hrane je znano, 
da so Rimljani v rimskem imperiju 
razširili rimsko kulinariko, ki je med 
drugim slonela tudi na kulturi pšenice 
in vina. Glede na latinski izvor besede, 
lahko sklepamo, da se je pogača kot 
boljši pšenični kruh na naših tleh uve-
ljavila že pred dobrimi dva tisoč leti. 

Slovesnost trenutka poudarimo 
z izbrano hrano. Z jedmi, ki jih pri-
pravljamo za posebne priložnosti, za 
praznike in slovesnosti, povzdignemo 
prazničnost dogodkov. V tradicional-
ni kmečki prehrani predstavlja pogača 
tisto izbrano hrano, s katero so postre-
gli ob praznikih cerkvenega leta, godu 

farnega zavetnika, božiču, novem letu, 
ob raznih slovesnostih doma: osebnih 
praznikih, predvsem za god ter rojstni 
dan, ob različnih praznikih življenjske-
ga ciklusa, na primer ob krstu, birmi, 
poroki, sedmini ter nenazadnje, poga-
čo so pripravili tudi ob večjih delih, ko 
so povabili sorodnike in sosede. Pri-
prava pogače je bila vrhunec kulina-
ričnih prizadevanj kmečke gospodinje. 

V zadnjem času, ko se s širjenjem 
trgovinske ponudbe izgubljajo lokalne 
posebnosti, se za pogačo vedno bolj 
uveljavlja splošno slovensko ime poti-
ca. Pogača ima danes pravokotno obli-
ko, medtem ko je bila okrogla oblika 
pogače zagotovo  starejša. Najosnov-
nejši nadev za pogačo je zelo preprost, 
samo smetana in cimet, po želji se lah-
ko dodajo tudi rozine. Glede na izvor-
no starost pogače, lahko sklepamo, da 
je pogača prvotno pripravljena z boljšo 
maščobo – smetano ali maslom. Poga-
ča ni bila sladkana, medtem ko sta na-
deva pri potici in šarklju sladkana.

Še v 60-tih letih prejšnjega stoletja 
je predstavljala pogača z belo kavo 
boljši nedeljski zajtrk. 

Šarkelj je boljši kruh posebne obli-
ke, ki ga pripravljajo samo za veliko 
noč. Spečejo ga v namaščenih okro-
glih glinenih modelih, ki se imenu-
jejo rije ali rine. Tradicionalni šarkelj 
ni izdatno polnjen, pogosto je bil ore-
hov nadev tudi brez rozin. Šarklji so 
različnih velikosti, odvisno od veli-
kosti modela.

V muzeju hranimo številne glinene 
rije s premerom od 50 do 60 cm kot ma-
terialni dokaz, da so tako velike šarklje 
poleg šunke, hrena, barvanih jajc in 
rženega kruha še sredi prejšnjega stole-
tja nosili h blagoslovu jedi. Šarkelj med 
blagoslovljenimi jedmi predstavlja Kri-
stusovo krono. Šarklji so bili tako veliki 
tudi zaradi tega, da so bili vsi številni 

člani družine deležni šarklja kot zakra-
mentala – blagoslovljene hrane. 

Za veliko noč je navada, da botri 
obdarijo svoje krščence ali birmance 
z darili. Generacije naših staršev se še 
spominjajo, da je pisánko, poleg jajca 
in morda kakšne pomaranče, predsta-
vljal šarkelj, v katerega je boter zataknil 
kovanec. Za velikonočni žegen – zajtrk 
na velikonočno jutro po vstajenjski 
maši, velja, da se poleg kuhane svinjske 
šunke jé kos šarklja. Žegen se jé na kra-
jevno značilne načine in glede na nava-
de posamezne družine, manj običajno 
je, da jedo vsako jed posebej, praviloma 
poznamo jajčni hren pripravljen na na-
čin solate. Posebnost pa je velikonočna 
močka, ki jo jedo v Dovžah in okolici 
tako, da vse sestavine, tudi šunko in 
šarkelj, zrežejo na koščke ter skupaj z 
naribanim hrenom in jajci začinijo s 
soljo, oljem in kisom. 

Pogača je bila manj nadevana, kot je 
danes (potica). Količina nadeva file ali 
bule, se je skozi čas in skladno s splo-
šnim izboljšanjem življenjskih razmer 
povečevala. Na Ojstrici nad Dravogra-
dom naj bi po pripovedovanju začeli 
uporabljati orehe šele po 2. svetovni 

vojni. Količina nadeva je odvisna tudi 
od priložnosti, za katero pogačo pripra-
vljajo. Izdatno jo »nabulajo«, če se želijo 
z njo postaviti. Nadevi so lahko različni, 
poleg najpogostejšega orehovega nade-
va, pripravljajo tudi pogače z makovim 
ali rožičevim nadevom. Običajna pa je 
tudi pehtranova potica. Z bogatenjem 
nadevov se ločnica med pogačo in po-
tico nagiba v prid slednji, vse pogosteje 
uporabljamo ime potica. Tako je potica 
boljši kruh, ki je obilno nadevan.

Recept za pogačo 
Testo: 1 kg pšenične moke, 6 dag kvasa, 
2 žlici sladkorja, 2,5 dag soli, 2 jajci, 
mlačno mleko
Nadev: 2,5 dcl smetane, cimet
Iz kvasa, sladkorja in malo mleka pri-
mesimo kvas, ki ga dodamo moki, in iz 
ostalih sestavin umesimo gladko testo, 
ki ga pustimo vzhajati. Vzhajano testo 
lahko razvlečemo z rokami ali razvalja-
mo, namažemo s smetano, potresemo s 
cimetom in zavijemo. Pogačo položimo 
v namaščen pekač in spečemo. 

Brigita Rajšter, 
Koroški pokrajinski muzej 
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Okusi Koroške

Pogača − beli, boljši kruh

Velikonočni žegen, šarkelj
(foto Tomo Jeseničnik) 

Nagrajeni turistični produkt dveh 
dijakinj je lahko domiselna turi-

stična priložnost za obisk Koroške in 
predstavlja promocijo tipične koro-
ške hrane in umetnikov.  
Ponovno prvi na državnem tekmo-
vanju Mladi za turizem: Mednarodni 
inštitut za turizem in Nacionalno turi-
stično združenje Slovenije sta organizi-
rala 20. tekmovanje Mladi za turizem, 
na katerem so raziskovalne ekipe sre-
dnjih gastronomsko-turističnih pro-
gramov predstavile raziskovalne na-
loge na temo Gastronomija v turizmu. 
Dijakinji Srednje šole Slovenj Gradec 
in Muta, programa gastronomija in 
turizem (GTT4), Tina Lužnik in Katja 
Merzdovnik sta pod vodstvom men-
torjev Mateje Gorišek in Romana Za-
ložnika pripravili raziskovalno nalogo 
z naslovom Parada košte v preobleki 
koroške kulture in dosegli prvo mesto. 

V raziskovalni nalogi sta se osre-
dotočili na pripravo predloga inova-
tivnega produkta, to je parade jedi, 
ki bi povezal koroško kulinariko in 
umetnike na tem področju. Omenjeni 
turistični produkt je lahko domiselna 
turistična priložnost za obisk Koroške 
in predstavlja promocijo tipične ko-
roške hrane in umetnikov. Morda pa 
ideja tudi zares zaživi. 

Zlato priznanje na državnem tek-
movanju iz nemščine: Tri dijakinje iz 
programa gastronomsko-turistični 
tehnik (GTT3) so se udeležile tekmo-
vanja v znanju iz nemškega in angle-
škega jezika. Že tradicionalno državno 
tekmovanje vseh srednjih gostinskih in 
turističnih programov Slovenije je letos 
potekalo na Srednji šoli za gostinstvo 
in turizem v Ljubljani. Najuspešnejša 
je bila pod mentorstvom Janje Žigart 
Eva Bec, ki je prejela zlato priznanje iz 
znanja nemškega jezika.

Delovna praksa dijakov v tujini: V 
sklopu Konzorcija ekonomskih šol so-
delujemo v projektu Erasmus+, preko 
katerega lahko dijaki opravljajo trite-
densko praktično usposabljanje v tu-
jini. Pred kratkim sta se domov vrnili 
dve skupini dijakov, s Portugalske in z 
Irske, v jeseni pa še ena z Malte. 

Jaka Cesar (program gastronomija 
in turizem): »Delo na Portugalskem 
mi je bilo všeč, saj je bilo zanimivo, ve-
činoma je potekalo v kuhinji, deloma 
tudi v restavraciji, ves čas pa med raz-
ličnimi ljudmi..« 

Jana Matavž (predšolska vzgoja): 
»Z desetimi dijaki s celjske šole smo 
odšli na Severno Irsko, natančneje v 
mesto Londonderry. Stanovali smo 
pri družinah, ki so nas zelo lepo spre-
jele, razvajale z irsko hrano in njihovo 
kulturo. Kar težko pa smo se navadili 
nižjih temperatur v hiši (17 °C). Pra-
kso sem opravljala na področju pred-
šolske vzgoje v vrtcu Kidz montessori 
day nursery, ki je bil od mojega tam-
kajšnjega doma oddaljen 30 minut. 
Med samo prakso sem opazila veliko 

razlik med našimi in tamkajšnjimi 
vrtci. V moji skupini je bilo 12 otrok 
in z njimi 4 vzgojiteljice. Vsaka vzgo-
jiteljica je skrbela za 3 otroke. Otroci 
v skupini so bili stari od 15 mesecev 
do 2 let. Zanimivo je bilo, da so vzgo-
jiteljice nosile iste uniforme in si re-
dno zapisovale napredek otrok. Moje 
mnenje je, da bi moral vsak dijak do-
živeti življenje in delo v tujini, saj sem 
sama s tem projektom pridobila veliko 
novih izkušenj in znanja, ki mi bodo v 
življenju prišla prav.«

Zala Peretin (predšolska vzgoja): »Z 
delom v šoli, kjer sem opravljala pra-
kso, sem izboljšala svoj jezik anglešči-
ne, postala sem bolj samozavestna in 
komunikativna. Najpomembnejše pa 
je, da sem pridobila ogromno novih 
izkušenj, ki mi bodo nekoč kot vzgoji-
teljici zelo koristile.« 

Sejem maturantov turistične usme-
ritve: Dijaki GTT4 so priredili tradici-
onalno, že osmo javno predstavitev tu-
rističnih produktov (maturitetno delo 
4. izpitne enote poklicne mature). Ob 
podpori svojih mentorjev so pripravili 
zanimive programe izletov, ki upošte-
vajo turistične trende, kot so doživetja, 
turistične zgodbe v povezavi s slavnimi 
zgodovinskimi ali pravljičnimi oseb-
nostmi, turističnimi znamenitostmi 
ter gastronomijo. Zeleni turizem je od-
seval skoraj na vseh stojnicah. 

Zadnja leta se tudi dijaki zavedajo 
pomena turistične ponudbe v ožji lo-
kalni skupnosti. Domiselni turistični 
produkti pomenijo tudi večje možno-
sti za njihove bodoče zaposlitve. Tako 
je večina dijakov izbrala Koroško kot 
ciljno destinacijo. Vsaka zgodba je vti-
snila svoj pečat. 

Bernard Kresnik, univ. dipl. ekon., 
ravnatelj Srednje šole Slovenj Gradec 

in Muta

Eva Bec z zlatim priznanjem 

Dijaki Srednje šole Slovenj Gradec in Muta 

Žlahtni prispevki k razvoju turizma

Gremo v mesto … Slovenj Gradec

Fantom je postal s svojimi 21. leti 
polnoleten in napočil je čas za po-
polnoma novo preobleko. V prete-
klosti je bil poznan kot lokal »za 
žur«, bil je drugi dom za veliko 
zabave željnih mladih in tudi malo 
starejših, marsikdo se je tukaj za-
ljubil, prvič napil, noro zabaval … 

Sedaj v lokalu obračajo nov list, 
ki čaka, da ga popišejo z novimi 
doživetji, polnimi kulinaričnih in 
drugih užitkov. Pripravili so po-
polnoma nov koncept uživanja 
ob hrani in pijači, ki mu v svetu 
pravijo »eat & drink«. Poskusiti je 
možno slastne tapase, gurmanske 

pice, skrbno izbrane solate, vse to 
pa spremlja velik izbor pijač.

Izvirni španski tapasi so manjši 
prigrizki, ki jih gostje ob kozarcu 
vina ali piva pogosto pojedo kar 
stoje za točilnim pultom. V Fan-
tomu so tapase prilagodili našim 
navadam in okusu. 
Za ljubitelje vin so izpopolnili vin-
sko karto, vsa vina pa so po ugo-
dnejših cenah na voljo tudi za do-
mov. Občasno bodo predstavljali 
manjše slovenske vinarje, ne bodo 
pa pozabili tudi na ljubitelje piva.

V času sezone sladoleda bodo 
prišli na svoj račun vsi sladkosnedi, 
saj so pripravili odličen »frozen« jo-
gurt in smetanov sladoled, ki ju lah-
ko dodatno popestrite z različnimi 
dodatki, od svežega sadja do raznih 
prelivov in sadnih omak.

V Fantomu verjamejo, da se bodo 
gostje v prenovljenem lokalu odlično 
počutili, kmalu pa bodo lahko uživa-
li tudi na prenovljeni zunanji terasi.

Osnovno vodilo prenovljenega 
Fantoma je kvalitetna ponudba in 
zadovoljni gostje, vse to pa vam 
ponujajo v samem centru Slovenj 
Gradca. (PU/ML)

Mestno jedro Slovenj Gradca je ohranilo svojo srednjeveško zasnovo in je 
pomemben kulturno-zgodovinski spomenik. Zanimiva pa ni samo stavb-
na in arhitekturna dediščina, ampak predvsem ponudba, ki se skriva v 
številnih lokalih, marsikje tudi v kletnih prostorih starih mestnih hiš. V 
mesecu maju začenjamo s predstavitvijo posameznih gostinskih in trgo-
vskih lokalov v mestnem jedru. Vabimo vas, da jih obiščete.

Fantom Tapas & Pizza bar
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Za športnico leta 2014 je 
bila izbrana atletinja 

Maja Pogorevc, ki sicer obiskuje 4. 
letnik gimnazije v Slovenj Gradcu. 
Trenira tek na 400 in 200 metrov, 
trenutno se pripravlja predvsem na 
evropsko mladinsko prvenstvo in si 

v prihodnosti želi dosegati norme za 
nastope na velikih tekmovanjih. 

Odlična športnica, članica Atletske-
ga kluba Slovenj Gradec, je večkratna 
državna prvakinja in podprvakinja. 
V letu 2014 je na prvenstvih Slove-
nije v atletiki osvojila štiri naslove 
državne prvakinje. Naslov državne 
prvakinje je osvojila v teku na 400 m 
v kategoriji starejših mladink, v isti 
kategoriji je podprvakinja v teku na 
200 m. V teku na 400 m je državna 
članska prvakinja, v tej disciplini 
pa je drugič zapovrstjo zmagala na 
Prvenstvu srednjih šol v atletiki. V 
preteklem letu je štirikrat nastopila 
za slovensko atletsko reprezentanco, 
med te nastope spada tudi svetovno 
prvenstvo za mladince v ZDA, kjer 
je tekmovala v treh disciplinah, in 
sicer v teku na 400 in 200 m ter v 
štafeti 4 x 400 m. V slednji je posta-
vila nov slovenski mladinski rekord. 
V začetku letošnjega leta je dosegla 
normo za nastop na evropskem mla-

dinskem prvenstvu v atletiki, ki bo 
letos julija na Švedskem. 

Postali ste športnica leta 2014 v MO 
Slovenj Gradec. Kaj vam to pomeni? 

Naziva športnice leta 2014 sem seve-
da zelo vesela, saj mi predstavlja na-
daljnjo motivacijo za doseganje bolj-
ših rezultatov. 

Kdaj ste se začeli ukvarjati z atleti-
ko in zakaj ste izbrali ravno kraljico 
športov? 

Z atletiko sem se začela ukvarjati pri 
dvanajstih letih. Izbrala pa sem jo zato, 
ker se je z njo ukvarjala moja mama in 
me je s svojimi rezultati navdušila. 

Koliko trenirate in kako vaši treningi 
potekajo? 

Treniram vsak dan, treningi pa pote-
kajo od ene do dve uri. Treniram na 
hitrosti, vzdržljivosti, tehniki in moči. 

Kateri dosežen rezultat na dosedanji 
športni poti vam največ pomeni? 

Največ mi prav gotovo pomeni lan-
ska uvrstitev v polfinale na svetov-
nem prvenstvu za mladince, ki je 
potekalo v Oregonu. V polfinalu sem 
se uvrstila na 16. mesto v teku 400 m. 

Veliko pa mi prav tako pomenita dr-
žavni mladinski rekord v štafeti 4 x 
400 m, ki smo ga z dekleti prav tako 
odtekle v Oregonu, ter lanski naziv 
članske prvakinje v teku na 400 m. 

Kakšni so vaši cilji in načrti? 
To leto sem skoncentrirana predvsem 
na evropsko prvenstvo za mladince, 
ki bo na Švedskem. V prihodnje pa 
upam, da bom še dosegala norme za 
večja tekmovanja. 

Ali imate kakšnega vzornika, se po 
kom zgledujete? 
Moja največja vzornica je Brigita Lan-
gerholc, rekorderka teka na 400 m. 

Od kod črpate motivacijo? 
Motivacijo črpam iz vsega česar lah-
ko. Trudim se na stvari gledati pozi-
tivno in se ne ukvarjati z negativnimi. 

Koliko športniku na njegovi poti po-
meni podpora staršev, prijateljev? 
Podpora staršev in prijateljev je se-
veda zelo pomembna in ključna za 
uspeh vsakega športnika. 

Kaj bi povedali o sebi, kakšna oseba 
ste? 
Vztrajna, motivirana, ambiciozna. 

Ali vam ob šoli in treningih sploh 
ostane kaj prostega časa in kaj takrat 
najraje počnete? 

Prostega časa je letos bolj malo, saj 
me čaka čez mesec dni že matura. 
Kar pa ga imam, ga najraje preživim 
ob branju knjig in v dobri družbi. 

Maja Martinc 

Športnica leta 2014 

Maja Pogorevc 

Za športnika leta 2014 je bil izbran 
smučar Aljaž Dvornik. Čeprav 

trenira vse smučarske discipline, 
je najboljši v slalomu. Na leto je na 
smučiščih okoli 180 dni, v tej sezoni 
je med drugim nastopil tudi v finalu 
svetovnega pokala v alpskem smuča-
nju na ekipni tekmi v Meribelu.

Je članski državni prvak v slalomu in 
državni prvak med mladinci v slalo-
mu. Med njegove večje uspehe sodi 
še pet zlatih, tri srebrne, tri bronaste 
medalje s tekmovanj za mladinski 
pokal Telekom Slovenije, šest medalj 
s FIS tekmovanj ter drugo mesto z 
državnega prvenstva v kombinaciji. 
Je član Smučarskega kluba Dvornik 
transport, sicer pa je dijak srednje 
ekonomske šole v Slovenj Gradcu.

Postali ste športnik leta 2014 v MO 
Slovenj Gradec. Kaj vam to pomeni?

Vsaka takšna nagrada je še večja mo-
tivacija za naprej.

Kdaj ste se začeli ukvarjati s smu-
čanjem in zakaj ste izbrali ravno ta 
šport?

Smučati sem začel leta 2001. Za pro-
fesionalno pot sem se odločil leta 
2005, takrat sem opustil motokros. 
Ta šport sem izbral, ker je eden iz-
med najtežjih športov, saj niso vsak 
dan enaki pogoji za treninge in niti 
ena tekma ni enaka.

Koliko trenirate in kako vaši treningi 
potekajo?

Letno sem na smučanju 180 dni, sem 
spada še 30 dni potovanj, v tej sezoni 
pa je bilo 61 tekem. Med samo sezono 
je treningov manj, saj hodim s tekme 
na tekmo. V pripravljalnem obdobju 
največ treniram na ledenikih in v smu-
čarskih dvoranah. En dan v pripra-
vljalnem obdobju poteka takole: zjutraj 
vstanem ob 7.00, sledi zajtrk, potem 
se odpravim na smučišče. Trening se 
začne ob 9.00, poteka tri do štiri ure na 
snegu, nato se vrnem v hotel na kosi-
lo. Po kosilu malo počitka, ob 16.00 se 
odpravim na kondicijski trening, tam 
eno uro in pol delam različne stvari za 
moč, hitrost, ravnotežje ... Nato nazaj v 
hotel, pod tuš, na večerjo ob 19.00, po 
večerji pride na vrsto spanje.

Kateri dosežen rezultat na dosedanji 
športni poti vam največ pomeni?

Do letos mi je največ pomenil naslov 
državnega prvaka v članski kategoriji 
v slalomu, od letos dalje pa mi največ 
pomeni nastop na finalu svetovnega 
pokala v Meribelu na ekipni tekmi, kjer 
sem premagal 8. veleslalomista letošnje 
sezone v skupnem seštevku svetovnega 
pokala Roberta Nanija iz Italije.
Kakšni so vaši cilji in načrti?
Letošnja sezona se je ravno zaključila, 
tako da me čaka 14 dni premora, nato 
pa se bo treba konkretno kondicijsko 
pripraviti in narediti plan za naslednjo 
sezono, kako in kaj se bo delalo.
Ali imate kakšnega vzornika, se po 
kom zgledujete?

Moja vzornika sta oče Matjaž in 
stric Mladen. V smučanju se zgledu-
jem po Marcelu Hirscherju in Jonu 
Olssonu.

Od kod črpate motivacijo?

Nekaj dodatne motivacije dobiš z do-
brimi rezultati, še posebej, če dobiš 
možnost nastopanja na svetovnem 
pokalu, tako kot sem jo dobil v finalu 
svetovnega pokala. Največ motivacije 
pa od družine in prijateljev, ki te pod-
pirajo pri tem, kar delaš. In če ne uži-
vaš v tem, kar delaš, ni nič!

Koliko športniku pomeni podpora 
staršev, prijateljev?

Če te nekdo podpira, si s tem še 
močnejši.

Kaj bi povedali o sebi, kakšna oseba ste?

Vztrajen.

Ali vam ob treningih sploh ostane kaj 
prostega časa in kaj takrat najraje 
počnete?

Prostega časa ni, saj potekajo tudi 
na morju kondicijske priprave. Če se 
najde kakšen prost dan, pa ga izkori-
stim za počitek.

Hvala in veliko športnih uspehov še 
naprej!

Maja Martinc

Športnik leta 2014

Aljaž Dvornik

Mihaela Sušec in Lilijana Bro-
dej sta se z doseženo normo v 

streljanju z zračnim orožjem v ka-
tegoriji NAC tudi letos uvrstili na 
državno prvenstvo.

Po športnem koledarju ZDIS in v orga-
nizaciji MDI Šaleške doline je bilo 21. 
marca 2015 na strelišču MROŽ v Ve-
lenju Območno tekmovanje v strelja-
nju z zračnim orožjem (po tehničnem 
Pravilniku za organizacijo in izvaja-
nje tekmovanja v streljanju z zračnim 
orožjem). Na državno prvenstvo se 
uvrstijo tekmovalke, tekmovalci z do-
seženo normo po posamezni kategoriji 
po veljavnem strelskem Pravilniku. 

V moški konkurenci so bili tekmo-
valci razvrščeni v tri kategorije – stre-
ljanje s serijsko zračno puško NAC ter 
standardnima zračnima puškama SH 
1 in SH 2. V ženski konkurenci pa so 

bile tekmovalke razvrščene v dve ka-
tegoriji – streljanje s serijsko zračno 
puško NAC in SH 2. Posamezno se je 
tekmovanja v moški konkurenci ude-
ležilo 35 tekmovalcev, v ženski kon-
kurenci 19 tekmovalk.

Območnega tekmovanja so se iz 
Društva invalidov Slovenj Gradec ude-
ležile tri strelke: Lilijana Brodej, Jelka 
Sušec in Silva Dražič. Norma za uvrsti-
tev na državno prvenstvo za ženske je 
bila 309 krogov, za moške tekmovalce 
pa 343 krogov. V ženski konkurenci 
s serijsko puško NAC, v kateri je tek-
movalo 17 strelk, se je Jelka Sušec s 339 
krogi uvrstila na 2. mesto, Lilijana Bro-
dej s 338 krogi na 3. mesto in Silva Dra-
žič z 286 krogi na 7. mesto. Na državno 
prvenstvo sta se z doseženo normo 
uvrstili Jelka Sušec in Lilijana Brodej. 

 Stanislava Tamše

Maja Pogorevc na IAAF World Junior 
Championships, mladinskem svetov-
nem prvenstvu 

Območno tekmovanje invalidov 

Streljanje z zračnim orožjem

Mihaela Sušec, Lilijana Brodej in Silva Dražič na območnem tekmovanju v streljanju 

Suščeva na 3. mestu, Brodejeva peta, 
streljali s serijskima puškama NAC.

18. aprila se je na strelišču na Dolenjski 
cesti v Ljubljani odvijalo državno prven-
stvo invalidov v streljanju s serijskim in 
standardnim zračnim orožjem za leto 
2015. Organizator in izvajalec državnega 
prvenstva je bila Zveza za šport invali-
dov Slovenije – Paraolimpijski komite. 
V ženski konkurenci se ga je udeležilo 
25 strelk, ki so bile razporejene v razrede: 
serijska puška NAC in SH2, standardna 
puška NAC, SH2 in gluhi.

Iz Društva invalidov Slovenj Gradec 
sta se državnega prvenstva udeležili 
Mihaela Jelka Sušec in Lilijana Brodej 
(razporejeni v razred serijska puška 
NAC, kjer je tekmovalo 9 strelk). Sušče-
va se je uvrstila s 341 krogi na odlično 
3. mesto, za katero je prejela tudi meda-
ljo, Brodejeva pa se je s 340 krogi uvr-
stila na 5. mesto. (ST)

Državno prvenstvo invalidov 

Streljanje z zračnim 
orožjem

Aljaž Dvornik levo



1. PETEK
1600 Kulturni dom Slovenj Gradec

SPUŽI NA SUHEM (3D, SINHroNIzIrANo) 
Animirana komedija, ZDA (2014), 90' 
M Kulturni dom Slovenj Gradec.   I 5,50 EUR

1800 Kulturni dom Slovenj Gradec
NoČNI LoV 
Akcijska srhljivka, ZDA (2014), 114' 
M Kulturni dom Slovenj Gradec.   I 5 EUR

2000 Kulturni dom Slovenj Gradec
MAšČEVALcI: ULtroNoVA DobA  
Akcijski ZF film, ZDA (2015), 160' 
M Kulturni dom Slovenj Gradec.   I 5 EUR

2. SOBOTA
600 Cerkev sv. Martina, Šmartno pri Slovenj Gradcu

PoHoD Po šMArškI fArNI PotI 
Pot poteka mimo vseh podružnic fare, od Šmartnega mimo sv. Jurija, Bar-
bare, Filipa in Jakoba v Golavabuki, kjer bo ob 11.00 sveta maša, od tam 
nadaljevanje poti mimo obeh cerkvic na Brdih (Magdalena in Andrej) do 
sv. Tomaža v Tomaški vasi, nato po Dobravi do Homca in nazaj do cerkve 
v Šmartnem. Varianta od sv. Filipa in Jakoba je spust v Tomaško vas in po-
vratek v Šmartno. Skupna dolžina poti je malo manj kot 29 km. Pohod bo 
zaradi svete maše uro prej kot običajno. Vse informacije dobite pri Vanču 
Hartmanu, GSM 031 609 831. 
M Planinci župnije Šmartno.   

1600 Kulturni dom Slovenj Gradec
SPUŽI NA SUHEM (3D, SINHroNIzIrANo) 
Animirana komedija, ZDA (2014), 90' 
M Kulturni dom Slovenj Gradec.   I 5,50 EUR

1800 Kulturni dom Slovenj Gradec
NoČNI LoV 
Akcijska srhljivka, ZDA (2014), 114' 
M Kulturni dom Slovenj Gradec.   I 5 EUR

2000 Kulturni dom Slovenj Gradec
MAšČEVALcI: ULtroNoVA DobA  
Akcijski ZF film, ZDA (2015), 160' 
M Kulturni dom Slovenj Gradec.   I 5 EUR

3. NEDELJA
1030 Kulturni dom Slovenj Gradec

fILMSkA MAtINEJA: 7. PALČEk (3D, SINHroNIzIrANo)
Animirana komična pustolovščina, Nemčija (2014), 87'
M Kulturni dom Slovenj Gradec.   I 4 EUR

1600 Kulturni dom Slovenj Gradec
SPUŽI NA SUHEM (3D, SINHroNIzIrANo) 
Animirana komedija, ZDA (2014), 90' 
M Kulturni dom Slovenj Gradec.   I 5,50 EUR

1800 Kulturni dom Slovenj Gradec
fILM tEDNA: ČUDESA
Drama, Italija/Švica/Nemčija (2014), 110' 
Režija in scenarij: Alice Rohrwacher 
Igrajo: Alba Rohrwacher, Maria Alexandra Lungu, Sam Louwyck, Sabine 
Timoteo, Monica Bellucci, Agnese Graziani 
Najstnica Gelsomina s tremi sestrami odrašča v zakotni podeželski va-
sici, kjer se čas vrti po ustaljenih zakonih narave in pod strogim nad-
zorom zaščitniškega očeta družine. Toda neko poletje njihova življenja 
obrne na glavo prihod uporniškega nemškega mladeniča in hkratna 
udeležba lokalne skupnosti v televizijski oddaji slavne zvezdnice. Po-
sledični vdor sodobnih družbenih pravil ogrozi tradicionalna družin-
ska razmerja in navade. Film je prejel veliko nagrado žirije filmskega 
festivala v Cannesu.
M Kulturni dom Slovenj Gradec.   I 5 EUR

4. PONEDELJEK
1030 Kulturni dom Slovenj Gradec

šoLSkI DoPoLDANSkI fILMSkI AboNMA:
bANDA PUNc
Drama, Francija (2014), 112'
Režija in scenarij: Céline Sciamma
Igrajo: Karidja Touré, Assa Sylla, Lindsay Karamoh, Marietou Touré, Idrissa 
Diabate, Simina Soumare, Cyril Mendy, Djibril Gueye
Festivali, nagrade: Otvoritveni film – Štirinajst dni režiserjev, Cannes. Fina-
list za nagrado LUX. Nagrada TVE – San Sebastián. Posebna nagrada žirije 
– Philadelphia. Najboljši film in fotografija – Stockholm. Posebna omem-
ba – San Marino. Štiri nominacije za nagrado cezar, vključno za najboljšo 
režijo in najobetavnejšo igralko. Posebna nagrada akademije Lumière. To-
ronto. London. Zagreb. Varšava. Mumbaj. Viennale. Solun. Tajpej. AFI Fest. 
LIFFe. Sundance. Rotterdam.
M Kulturni dom Slovenj Gradec.   I

1400 Kulturni dom Slovenj Gradec
šoLSkI PoPoLDANSkI fILMSkI AboNMA:
bANDA PUNc
Marieme je plaha šestnajstletnica, ki živi v predmestju Pariza. V šoli ji ne 
gre, doma jo terorizira starejši brat in v družbi vladajo fantovska pravila. 
Povsem drugačno življenje pa se začne, ko sreča tri dekleta iz soseščine. 
Te plešejo, se pretepajo, govorijo glasno ter se smejijo vsemu in vsakomur. 
Marieme spremeni ime, zamenja slog oblačenja, pusti šolo ter se pridruži 
druščini v upanju, da bo končno našla svobodo in prevzela nadzor nad 
svojim življenjem.
M Kulturni dom Slovenj Gradec.   I

1700 Kulturni dom Slovenj Gradec
GIMNAzIJSkI fILMSkI AboNMA IN IzVEN:
bANDA PUNc
Režiserka Vodnih lilij in Pobalinke v svojem najnovejšem filmu znova sledi 
odraščajočemu dekletu, ki išče svojo identiteto, razpeta med lastnimi že-
ljami in pričakovanji družbe.
Uvod in pogovor po projekciji bo vodil režiser in scenarist dr. Uroš Zavo-
dnik.
M Kulturni dom Slovenj Gradec.   I Za izven: 5 EUR

1930 Kulturni dom Slovenj Gradec
MAšČEVALcI: ULtroNoVA DobA  
Akcijski ZF film, ZDA (2015), 160' 
M Kulturni dom Slovenj Gradec.   I 5 EUR

5. TOREK
1000 MOCIS center za izobraževanje odraslih, Partizanska pot 16

AED rEšUJE ŽIVLJENJA
V prostorih MOCIS-a v Slovenj Gradcu bo za vse člane U3ŽO potekala 
delavnica z naslovom »AED rešuje življenja«. Z vami bo g. Matjaž Kristan.
 M MOCIS center za izobraževanje odraslih   

1630 Knjižnica Mislinja
GVIDo GLASbENA UrIcA – VENEc bELIH roŽ 
M Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec.   

2000 Kulturni dom Slovenj Gradec
fILM tEDNA: ČUDESA
Drama, Italija/Švica/Nemčija (2014), 110' 
Režija in scenarij: Alice Rohrwacher 
Igrajo: Alba Rohrwacher, Maria Alexandra Lungu, Sam Louwyck, Sabine 
Timoteo, Monica Bellucci, Agnese Graziani 
Najstnica Gelsomina s tremi sestrami odrašča v zakotni podeželski vasi-
ci, kjer se čas vrti po ustaljenih zakonih narave in pod strogim nadzorom 
zaščitniškega očeta družine. Toda neko poletje njihova življenja obrne 
na glavo prihod uporniškega nemškega mladeniča in hkratna udeležba 
lokalne skupnosti v televizijski oddaji slavne zvezdnice. Posledični vdor 
sodobnih družbenih pravil ogrozi tradicionalna družinska razmerja in 
navade. Film je prejel veliko nagrado žirije filmskega festivala v Cannesu.
M Kulturni dom Slovenj Gradec.   I 5 EUR

6. SREDA
1715 Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec

GVIDo GLASbENA UrIcA – VENEc bELIH roŽ 
M Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec.   

1900 MKC Slovenj Gradec, Ozare 18
rEDNI SEStANEk ČLANoV EkoLoškEGA DrUštVA
M Ekološko društvo Slovenj Gradec.   

1900 Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika, Ravne na Kor.
DobrA bANDA VrAČA UDArEc: 
LItErArNI VEČEr z ESADoM bAbAČIćEM 
Književnik Esad Babačić, avtor uspešnic Trdobojec, Prihodi, odhodi in 
Banda, se pripravlja na izstrelitev svoje enajste pesniške zbirke z naslo-
vom Kitula in prve 'plošče' svoje novovalovske skupine Via Ofenziva. 
Pred velikim dogodkom v Ljubljani, ta bo 28. maja, se bo ustavil tudi 
v Koroški osrednji knjižnici dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem, kjer 
bo bral najnovejše pesmi in se pogovarjal o vsem, kar bo zanimalo 
njegove koroške prijatelje.
M Koroška osrednja knjižnica Ravne na Koroškem.   

7. ČETRTEK
1500 Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec

bIENALE Iz koVČkA:
GrAfIČNI bIENALE GoStUJE Po SLoVENIJI
 Ob 18. uri predavanje o zgodovini bienala.
M MGLC - Mednarodni grafični likovni center, Ljubljana.   

1630 Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec
zDrAVILNA ENErGIJA DrEVES z MArINko LAMPrEHt 
M Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec.   

1700 Knjižnica Podgorje 
MoLJČkoVA UrA z NAtAšo
M Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec.   

1800 Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika, Ravne na Kor.
DIVJA JAGA & co.  
Odprtje razstave prispevkov na razpis Divja jaga & co. predstavlja zaključek 
letošnjega, že drugega stripovskega razpisa Koroške osrednje knjižnice. Od 
začetka februarja do 21. aprila so lahko stripovski ustvarjalci oddali svoj po-
gled na koroška mitološka bitja. O najboljšem stripu bo razsodila komisija v 
sestavi Simona Vončina, Tea Kovše in Jelka Kos, nagrajen pa bo z grafično 
tablico. Ob odprtju razstave in podelitvi nagrad smo pripravili srečanje s slo-
venskim striparjem, slikarjem in ilustratorjem Marjanom Mančkom. »Res je 
bil nemogoč učenec! Ko se je mama vrnila z roditeljskega sestanka, mu je 
povedala, da je učiteljica zelo zaskrbljena, kajti Marjan je med odmori risal, 
namesto da bi se podil med klopmi kot vsak normalen otrok.« (www.zupca.
net) Priznani ustvarjalec, čigar življenje se ves čas vrti okrog likovne umetno-
sti, nam bo predstavil svoje življenje in delo skozi risane podobe. 
Razstava Divja jaga & co. bo na ogled do torka, 12. 6. 2015.
M Koroška osrednja knjižnica Ravne na Koroškem.   

1900 Koroška galerija likovnih umetnosti Slovenj Gradec 
JoŽE cIUHA (1924–2015) IN MEMorIAM 
12. aprila se je v Koroški galeriji likovnih umetnosti zaključila retrospektiv-
na razstava del Jožeta Ciuhe. V spomin na umetnika bo 7. maja projekcija 
dokumentarca v produkciji TV Slovenija, Jože Ciuha – umetnik svojega 
časa. O slikarju bosta spregovorila avtor filma Uroš Zavodnik in kustos raz-
stave Marko Košan.
M Koroška galerija likovnih umetnosti.   

8. PETEK
900 Mestno jedro Slovenj Gradca (Glavni trg in Trg svobode) 

EVroPSkA VAS
M Druga osnovna šola Slovenj Gradec.   

1630 Galerija Ravne, Gledališka pot 1, Ravne na Koroškem
bErNEkErJEVA UStVArJALNIcA:
MoJA ILUStrAcIJA V zNAČkI 
Ogledali si bomo razstavo Kaje Brezočnik in Viktorja Senkova Ure, izbrali 
motiv in ga prenesli v značko. 
Ustvarjalnice so namenjene otrokom od 4. leta starosti dalje ter osnovno-
šolski mladini. Zaželene so prijave po telefonu, GSM 068 601 221, ali na 
e-pošto: ravne@glu-sg.si.
M Koroška galerija likovnih umetnosti.   I 1,50 EUR

1700 Kulturni dom Slovenj Gradec
zVoNČIcA IN LEGENDA o NIkoLIzVErI (SINHr.) 
Animirana domišljijska pustolovščina, ZDA (2014), 76' 
Prebivalce Vilinjega dola preseneti skrivnostni zeleni komet, ki ga spremlja le-
genda o prebujenju nevarne gozdne pošasti. Kljub temu se prisrčna živalska 
vila Favna ob srečanju z Nikolizverjo ne prestraši, temveč uvidi, da zbegano 
bitje potrebuje pomoč. Ker vile čuvajke ne delijo njenega mnenja o dobroho-
tnosti Nikolizveri, se mora Favna zanesti na vilo Zvončico in njene prijateljice, 
da bodo s svojimi čarobnimi močmi in dobroto skupaj našle rešitev.
M Kulturni dom Slovenj Gradec.   I 5 EUR

1830 Knjižnica Mislinja
PrEDStAVItEV kNJIGE JANE PrIStoVšEk:  8 MoškIH – 
zAkAJ PA NE? 
M Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec.   

1900 Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec
PrEDStAVItEV PESNIškE zbIrkE ANDrEJA JUSA: NA 
trAtI 
M Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec.   

1900 Kulturni dom Slovenj Gradec
VELIkA IGrA 
Akcijska pustolovščina, Finska/VB/Nemčija (2014), 110' 
13-letni Oskari se poda v divjino finskih gozdov, da bi dokazal svoje zna-
nje preživetja in tako vstopil v svet odraslih. Ko skuša z lokom ujeti jelena, 
je priča strmoglavljenju letala, na katerem je predsednik ZDA (Samuel L. 
Jackson). Ker so mu na sledi teroristi, ki ga želijo ugrabiti, se mora na begu 
zanesti na Oskarijevo poznavanje divjine. Medtem ko ameriška vojska pre-
ko satelitov zgolj nemočno opazuje dogajanje, se nenavadna zaveznika 
pripravita na najbolj divji in neusmiljen boj za preživetje.
M Kulturni dom Slovenj Gradec.   I 5 EUR

2100 Kulturni dom Slovenj Gradec
MAšČEVALcI: ULtroNoVA DobA 
Akcijski ZF film, ZDA (2015), 160'.
M Kulturni dom Slovenj Gradec.   I 5 EUR

9. SOBOTA
900 Salon lepote Dotik, Ronkova 4, Slovenj Gradec

kJE JE MoJE MESto, DELAVNIcA o PArtNErSkIH oDNoSIH
Želite spremeniti odnos do sebe, svojega partnerja, otroka, starša, nadreje-
nega; se vam ponavljajo stare zgodbe? Pridite na srečanje, kjer bomo spo-
znavali, kje tiči vzrok in kakšna so naša prepričanja, ki nam krojijo življenje. 
Delavnico vodi Nataša Zupanc, theta healing inštruktorica, ki je izvedla več 
kot 60 delavnic na temo osebne rasti. Prijave na GSM 040 366 008.
M Salon lepote Dotik.   

1000 Koroška galerija likovnih umetnosti Slovenj Gradec
bErNEkErJEVA UStVArJALNIcA:
MoJA ILUStrAcIJA V zNAČkI 
Ogledali si bomo razstavo galerijske stalne zbirke, narisali izbran motiv in 
ga prenesli v značko. Ustvarjalnice so namenjene otrokom od 4. leta sta-
rosti dalje ter osnovnošolski mladini.  
Zaželene so prijave po telefonu (02) 620 36 58 ali na e-pošto: nina.popic@
glu-sg.si.
M Koroška galerija likovnih umetnosti.   I 1,50 EUR

1700 Modra dvorana, Mladinska ulica 1, Vuzenica
SrEČANJE PLESNIH SkUPIN koroškE 
M JSKD OI Radlje ob Dravi.   

1700 Kulturni dom Slovenj Gradec
zVoNČIcA IN LEGENDA o NIkoLIzVErI (SINHr.) 
Animirana domišljijska pustolovščina, ZDA (2014), 76' 
M Kulturni dom Slovenj Gradec.   I 5 EUR

1900 Kulturni dom Slovenj Gradec
VELIkA IGrA 
Akcijska pustolovščina, Finska/VB/Nemčija (2014), 110' 
M Kulturni dom Slovenj Gradec.   I 5 EUR

2100 Kulturni dom Slovenj Gradec
MAšČEVALcI: ULtroNoVA DobA 
Akcijski ZF film, ZDA (2015), 160'.
M Kulturni dom Slovenj Gradec.   I 5 EUR

10. NEDELJA
1030 Kulturni dom Slovenj Gradec

fILMSkA MAtINEJA: SPUŽI NA SUHEM (3D, SINHr.)
Animirana komedija, ZDA (2014), 90'
M Kulturni dom Slovenj Gradec.   I 4 EUR

1400 Piknik prostor pri Klevžu, Legen 151, Šmartno pri Slov. Gradcu 
šPortNE IN šALJIVE IGrE
M Turistično društvo Legen.   

1700 Kulturni dom Slovenj Gradec
zVoNČIcA IN LEGENDA o NIkoLIzVErI (SINHr.) 
Animirana domišljijska pustolovščina, ZDA (2014), 76' 
M Kulturni dom Slovenj Gradec.   I 5 EUR

SGlasnik, maj 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

Koncert romantičnih 
salonskih pesmi
28. maj 2015
Rojstna hiša Huga Wolfa 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 
maj 2015

Slovenj Gradec / Koroška 

Manca Izmajlova

Manca Izmajlova (mezzosopran)

Benjamin Izmajlov (violina)  

Maja Kastratovik (klavir) 
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1800 Kulturni dom Radlje, Koroška cesta 2, Radlje ob Dravi 
SrEČANJE oDrASLIH foLkLorNIH SkUPIN koroškE
M JSKD OI Radlje ob Dravi.   

1900 Kulturni dom Slovenj Gradec
fILM tEDNA: PASoLINI
Biografska drama, Francija/Italija/Belgija (2014), 87'
En dan, eno življenje. Ponoči 2. novembra leta 1975 v Rimu umorijo veli-
kega italijanskega pisatelja, pesnika in režiserja Piera Paola Pasolinija. Paso-
lini je simbol umetnika, ki se neustrašno bori proti politični oblasti, njego-
vo pisanje sproža škandale, njegove filme preganjajo cenzorji, številni ga 
obožujejo, mnogi sovražijo ... Tisti usodni dan preživi z materjo in prijatelji, 
nato pa sede za volan svojega alfa romea in se v iskanju pustolovščine 
poda na nočne ulice večnega mesta.  
Abel Ferrara in Willem Dafoe si zamišljata zadnji dan v življenju vizionar-
skega in provokativnega umetnika Pasolinija, pri čemer prepleteta po-
drobno raziskane biografske podatke z uprizoritvami odlomkov iz njego-
vih zadnjih dveh nedokončanih del. 
M Kulturni dom Slovenj Gradec.   I 5 EUR

11. PONEDELJEK
1700 Kulturni dom Slovenj Gradec

zVoNČIcA IN LEGENDA o NIkoLIzVErI (SINHr.) 
Animirana domišljijska pustolovščina, ZDA (2014), 76' 
M Kulturni dom Slovenj Gradec.   I 5 EUR

1900 Kulturni dom Slovenj Gradec
VELIkA IGrA 
Akcijska pustolovščina, Finska/VB/Nemčija (2014), 110' 
M Kulturni dom Slovenj Gradec.   I 5 EUR

12. TOREK
900 Mestno jedro Slovenj Gradca (Glavni trg in Trg svobode)

trADIcIoNALNI PANkrAcIJEV SEJEM
Na sejmu bo na voljo širok izbor, rokodelskih izdelkov, kmečkih izdelkov in 
pridelkov ter pestra kulinarična ponudba.
M JZ Spotur.   

1000 Otvoritev razstav na prostem: Dolič (parkirišče v Movžah)
IN kAJ JE SVoboDE cENA:
koNEc DrUGE SVEtoVNE VoJNE NA koroškEM
M Koroški pokrajinski muzej.   

1200 Otvoritev razstav na prostem: Dravograd (Dobrava)
IN kAJ JE SVoboDE cENA:
koNEc DrUGE SVEtoVNE VoJNE NA koroškEM
Dobrava – pri spomeniku – med podjetjem Steklarstvo in trgovskim cen-
trom DIPO.
M Koroški pokrajinski muzej.   

1630 Knjižnica Mislinja
JoGA zA otrokE S kAtJo 
M Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec.   

1800 Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika, Ravne na Kor.
PrEDStAVItEV kNJIGE: JANko GAČNIk IN ALbUM NJE-
GoVIH fotoGrAfIJ Iz PrVE SVEtoVNE VoJNE
Ob 120-letnici rojstva Janka Gačnika (1895–1967) in 100-letnici soške 
fronte je izšla knjiga, v kateri je v prvem delu opisano življenje tega koro-
škega domoljuba, v drugem pa je faksimile  njegovega albuma fotografij, 
ki jih je kot vojak posnel med boji na soški fronti in kasneje v Romuniji. 
Imel je dokaj razgibano življenje: mladostnik v Libeličah, učiteljiščnik v 
nemškutarskem Mariboru, vojak v prvi svetovni vojni in borec za našo 
severno mejo, pomemben pedagog in neutrudni kulturni delavec v Gu-
štanju, današnjih Ravnah, v času med obema vojnama in še nekaj let po 
drugi, med katero pa je bil izgnanec v fašistični Italiji. 
Knjigo bo predstavil njen avtor in urednik prim. mag. Franc Verovnik, dr. 
med. 
M Koroška osrednja knjižnica.   

2000 Kulturni dom Slovenj Gradec
zA VEČErNI fILMSkI AboNMA IN IzVEN: PASoLINI
Biografska drama, Francija/Italija/Belgija (2014), 87'
M Kulturni dom Slovenj Gradec.   I Cena za izven: 5 EUR

13. SREDA
1715 Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec

JoGA zA otrokE S kAtJo 
M Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec.   

14. ČETRTEK
/

15. PETEK
Knjižnica Dravograd
SLoVENSkI kNJIŽNIČNo-MUzEJSkI MEGA kVIz z NASLo-
VoM StArI EGIPt – zAkLADNIcA ČUDES
15. maja se zaključi reševanje MEGA kviza. V sodelovanju z Osnovno šolo 
Neznanih talcev Dravograd je letos kviz reševalo preko 200 osnovnošolcev. 
S pravilnimi rešitvami bodo sodelovali v končnem MEGA žrebanju v Mestni 
knjižnici Ljubljana, nekaj pa jih bo nagrajenih tudi v Knjižnici Dravograd.
M Knjižnica Dravograd.   

900 KPM, Muzej Slovenj Gradec, Glavni trg 24
MEDNAroDNI DAN DrUŽINE V koroškEM PokrAJIN-
SkEM MUzEJU, MUzEJU SLoVENJ GrADEc
Družine vabljene na brezplačen ogled stalnih muzejskih razstav.  
V muzejskih prostorih na Glavnem trgu 24 v Slovenj Gradcu si lahko ogle-
dajo stalne razstave: Sokličevo zbirko, Spominsko sobo Franca Ksaverja 
Meška, Brv med prijatelji, Tretjakovo afriško zbirko, Božanskim manom ter 
občasno razstavo Afrika 1931. Foitovi fotografski zapisi na steklu.
M Koroški pokrajinski muzej.   

900 KPM, Muzej Ravne na Koroškem
MEDNAroDNI DAN DrUŽINE V koroškEM PokrAJIN-
SkEM MUzEJU, MUzEJU rAVNE NA koroškEM
Družine vabljene na brezplačen ogled stalnih muzejskih razstav.  
V prostorih štauharije Stare železarne si lahko ogledajo stalni razstavi Mati 
fabrika in Zakladi fužin.
M Koroški pokrajinski muzej.   

900 KPM, Prežihova bajta, Preški Vrh 13, Kotlje 
MEDNAroDNI DAN DrUŽINE
Družine vabljene na brezplačen ogled Prežihove bajte, Spominskega mu-
zeja Lovra Kuharja - Prežihovega Voranca.
M Koroški pokrajinski muzej.   

900 KPM, Muzej Radlje ob Dravi, Koroška cesta 68, Radlje
MEDNAroDNI DAN DrUŽINE V koroškEM PokrAJIN-
SkEM MUzEJU, MUzEJU rADLJE ob DrAVI
Družine vabljene na brezplačen ogled stalnih muzejskih razstav.  
V prostorih Muzeja Radlje ob Dravi (dvorec Radlje) si boste lahko ogledali 
zbirke in razstave: Spominsko sobo rodbine Pahrenik, Od umetnosti po-
klican, zgodnja leta ustvarjalnosti Karla Pečka, Rimski kamniti spomeniki v 
Dravski dolini, 2000 let stara soseda iz Radelj, Ogledni depo Leitingerjeve 
zbirke, Zbirko foruma slovanskih kultur Centra Radlje ob Dravi in gostujo-
čo razstavo Moj potret za muzej.
M Koroški pokrajinski muzej.   

1000 KPM, Muzej Huga Wolfa, Glavni trg 40, Slovenj Gradec
MEDNAroDNI DAN DrUŽINE V koroškEM PokrAJIN-
SkEM MUzEJU, MUzEJU HUGA WoLfA
Družine vabljene na brezplačen ogled stalne razstave o življenju in delu 
skladatelja Huga Wolfa.
M Koroški pokrajinski muzej.   

1700 Kulturni dom Slovenj Gradec
zVoNČIcA IN LEGENDA o NIkoLIzVErI (SINHr.) 
Animirana domišljijska pustolovščina, ZDA (2014), 76' 
M Kulturni dom Slovenj Gradec.   I 5 EUR

1800 Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika, Ravne na Kor.
ArGENtINSkI tANGo, JUŽNoAMErIškE IN SLoVENSkE 
PESMI – koNcErt JUANA VASLEtA ob kLAVIrSkI SPrE-
MLJAVI tADEJE PoDobNIk
Tango, »žalostna misel, ki se pleše«, je zelo blizu izvajalcu tokratnega 
koncerta. Paragvajska guarania, perujski valček, venezuelski joropo in 
brazilska črnska duhovna pesem prikazujejo južnoameriške ritme, polne 
temperamenta, barvitosti in kontrastov. Drugi del koncerta je posvečen 
slovenski narodni pesmi. 
Basbaritonist Juan Vasle se je rodil v Buenos Airesu v Argentini. Pevsko diplo-
mo si je pridobil na Visokem inštitutu za umetnost gledališča Colón v Buenos 
Airesu, kjer je nastopal tudi kot solist. Leta 1988 je bil finalist na Mednaro-
dnem pevskem tekmovanju Luciana Pavarottija v Filadelfiji v ZDA. Je prvak 
ljubljanske Opere. Od leta 1990, ko je postal član solističnega ansambla 
ljubljanske Opere SNG, je pel vrsto basovskih vlog. Decembra 2010 je prejel 
Betettovo nagrado za umetniške dosežke na področju poustvarjalne glas-
bene umetnosti. Veliko izvaja tudi oratorije J. S. Bacha, W. A. Mozarta, F. Men-
delssohna, G. Rossinija, G. Verdija. Izdal je šest zgoščenk slovenskih narodnih 
pesmi in samospevov, južnoameriških in božičnih pesmi ter opernih arij. Na-
pisal je knjigo Pevci so tudi ljudje: pogovori z opernimi in koncertnimi pevci. 
Tadej Podobnik deluje kot strokovni sodelavec korepetitor na Akademiji 
za glasbo v Ljubljani ter poučuje klavir na Glasbeni šoli Frana Gerbiča v 
Cerknici. Ob pedagoškem delu veliko koncertno ustvarja, tako na solistič-
nih recitalih kot v sodelovanju z različnimi umetniki.
M Koroška osrednja knjižnica Ravne na Koroškem.   

1900 Kulturni dom Slovenj Gradec
PrAVA NotA 2 
Komedija, ZDA (2015), 120'
Režija: Elizabeth Banks 
Igrajo: Anna Kendrick, Skylar Astin, Rebel Wilson, Adam DeVine 
Po žgečkljivi nesreči na pevskem nastopu za predsednika ZDA se dekliška 
pevska skupina Barden Bellas znajde pred izključitvijo. Edini način, da si 
povrnejo ugled, je nastop in zmaga na svetovnem pevskem prvenstvu, 
ki ga ni osvojila še nobena ameriška ekipa. Ker se morajo pomeriti s pri-
ljubljeno nemško skupino, ki je nesporni favorit in evropski prvak, morajo 
premetena Beca, odločna Chloe, samozavestna Amy in preostale prijate-
ljice znova poiskati neizmerno glasbeno strast in z veliko mero drznosti in 
talenta pokazati, kako se poje s srcem in dušo. 
M Kulturni dom Slovenj Gradec.   I 5 EUR

1900 Cerkev sv. Jurija na Legnu, Šmartno pri Slovenj Gradcu
kULtUrNI VEČEr z VokALNo SkUPINo zVEN IN MoškIM 
PEVSkIM zboroM šMArtNo 
M Turistično društvo Legen.   

1900 Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec
PrEDStAVItEV kNJIGE boŽE boŽENE LESJAk VSAkA 
StVAr SE zGoDI z rAzLoGoM
M Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec.   

2100 Kulturni dom Slovenj Gradec
PobESNELI MAx: cEStA bESA
Akcijski pustolovski triler, AVS/ZDA (2014), 160' 
Režija: George Miller 
Scenarij: George Miller, Brendan McCarthy, Nick Lathouris 
Igrajo: Tom Hardy, Charlize Theron, Nicholas Hoult, Zoë Kravitz  
Režiser George Miller, ki se je domislil post-apokaliptičnega žanra in je 
ustvaril legendarno franšizo Mad Max, nas v Pobesnelem Maxu: Cesta 
besa vrača v svet cestnega bojevnika Maxa Rockatanskyja.
M Kulturni dom Slovenj Gradec.   I 5 EUR

16. SOBOTA
900 Zbirališče pri Plesniku na Legnu

PoHoD Po bErNEkErJEVI PotI
M Turistično društvo Legen.   

900 Salon lepote Dotik, Ronkova 4, Slovenj Gradec
rEIkI I. StoPNJE, tEČAJ
Delavnico vodi Nataša Zupanc, reiki mojstrica in učiteljica. Prijave na GSM 
040 366 008.
M Salon lepote Dotik.   

1030 Kulturni dom Slovenj Gradec
PrEDStAVA zA otrokE (zA LUtkoVNI AboNMA IN IzVEN):
rAzboJNIk cEfIzELJ IN bUtALSkA PAMEt
Društvo kulturnih dejavnosti Vagant. Priredba po motivih knjižnega dela 
Frana Milčinskega »Butalci« Boris Jalovec. Vloge: butalski pek, butalski po-
licist, butalski župan: Boris Jalovec / razbojnik Cefizelj, občan Butal Gregor 
Copatka: Žiga Ažman – Ziggy. Poslikava scene: Bojana Jelenc, Boris Jalo-
vec. Kostumi: Bojana Jelenc. Glasbena oprema, efekti: Radio Kranj. Ilustra-
cija: Jožko Trobec, ak. slikar.  
V gledališki komediji lahko vidimo, kako so Butalci znova dokazali, da so 
zmagali oni in ne pamet. Poleg tega so to najbolj zabavni prebivalci naše 
dežele in celega planeta nasploh. Gre za izjemno duhovito predstavo, na-
menjeno predvsem otrokom od 5 do 15 let, z veseljem pa si dogodivščine 
Butalcev ogledajo tudi odrasli. Pojdimo torej veselo v Butale in se prešerno 
nasmejmo svojim lastnim napakam, ki jih sicer tako neradi priznavamo.
M Kulturni dom Slovenj Gradec.   I Za izven: 5 EUR

1030 KPM, Muzej Slovenj Gradec, Glavni trg 24
MUzEJSkA DELAVNIcA zA otrokE:
SkrIVNoStNA AfrIkA
Tokrat na delavnici gostimo Muzej Velenje, ki pri nas gostuje z razstavo 
Afrika 1931, Foitovi fotografski zapisi na steklu. Foit je davnega leta 1931 
Afriko prepotoval in na tem potovanju posnel številne fotografije na ste-
klu, ki jih danes hrani Muzej Velenje. Na delavnici  bomo prek njegovih 
zelo zanimivih fotografij spoznali Afriko, nato pa bomo izdelali afriške ma-
ske ter talismane – magične predmete, ki naj bi ljudi ščitili in jim prinašali 
srečo.
M Koroški pokrajinski muzej.   I 1,50 EUR

1700 Kulturni dom Slovenj Gradec
zVoNČIcA IN LEGENDA o NIkoLIzVErI (SINHr.) 
Animirana domišljijska pustolovščina, ZDA (2014), 76' 
M Kulturni dom Slovenj Gradec.   I 5 EUR

1800 Športno igrišče v Vuhredu
PrIJAtELJI IN DrUGI, 2. fEStIVAL SLoVANSkE GLASbE IN 
PLESA
M JSKD OI Radlje ob Dravi.   

1900 Kulturni dom Slovenj Gradec
PrAVA NotA 2 
Komedija, ZDA (2015), 120'
M Kulturni dom Slovenj Gradec.   I 5 EUR

2100 Kulturni dom Slovenj Gradec
PobESNELI MAx: cEStA bESA
Akcijski pustolovski triler, AVS/ZDA (2014), 160' 
M Kulturni dom Slovenj Gradec.   I 5 EUR

17. NEDELJA
600 Zbirališče pri Gostišču Marčič na Celjski cesti v Slovenj Gradcu

PoHoD NA GoLIco – oGLED NArcIS
Pot je nezahtevna, primerna tudi za otroke. Tura do vrha: Planina pod Go-
lico – Savske jame – sedlo Suha – vrh Golice. 
Povratek z vrha – dve skupini: 1. vrh Golice – Rožca – Planina pod Golico, 
2. vrh Golice – koča pod Golico – Planina pod Golico. Prevoz: avtobus. 
Cena: okoli 20 EUR, odvisno od števila udeležencev. V primeru slabega 
vremena pohod odpade ali pa bo prestavljen. Informacije: Jože Senica - 
Joc, GSM 031 365 735. 
M Planinsko društvo Slovenj Gradec.   I 20 EUR

1030 Kulturni dom Slovenj Gradec
fILMSkA MAtINEJA: SPUŽI NA SUHEM (3D, SINHr.)
Animirana komedija, ZDA (2014), 90'
M Kulturni dom Slovenj Gradec.   I 4 EUR

1700 Kulturni dom Slovenj Gradec
zVoNČIcA IN LEGENDA o NIkoLIzVErI (SINHr.) 
Animirana domišljijska pustolovščina, ZDA (2014), 76' 
M Kulturni dom Slovenj Gradec.   I 5 EUR

1900 Kulturni dom Slovenj Gradec
fILM tEDNA: NIkoGAršNJI otrok
Drama, Srbija/Hrvaška (2014), 95'
Režija in scenarij: Vuk Ršumović  
Igrajo: Denis Murić (Pućke), Pavle Čemerikić (Žika), Isidora Janković (Alisa), 
Miloš Timotijević (Ilke), Tihomir Stanić idr.
Nagrade: Benetke 2014 (nagradi občinstva in društva kritikov FEDEORA v 
sklopu Teden kritike) 
Filmski debi Vuka Ršumovića je srbsko-bosenska različica legende o vol-
čjem dečku, posneta po resničnih dogodkih. 
Leta 1988 lovci globoko v bosenskih gorah ujamejo divjega otroka, ki živi 
med volkovi. Fant šibkega zdravja nima identitete, zato ga poimenujejo 
Haris in ga pošljejo v sirotišnico v Beograd. Tam se spoprijatelji s svojim 
skrbnikom Ilkejem in z dečkom Žiko, ki mora kmalu oditi, a Harisu obljubi, 
da se bo vrnil. Haris začne medtem obiskovati šolo in se skuša udomačiti 
v novem okolju. Ko se leta 1992 začne vojna vihra, srbske oblasti Harisa 
pošljejo nazaj v Bosno …
M Kulturni dom Slovenj Gradec.   I 5 EUR

18. PONEDELJEK
900 Koroški pokrajinski muzej, vse izpostave

MEDNAroDNI DAN MUzEJEV
Ob mednarodnem dnevu muzejev in Tednu vseživljenjskega učenja 2015 
vas Koroški pokrajinski muzej vabi na brezplačen ogled muzejskih zbirk 
in razstav.
M Koroški pokrajinski muzej.   

1000 Trg svobode (staro mestno jedro) v Slovenj Gradcu
PArADA UČENJA 2015
Mocis, center za izobraževanje odraslih tudi v letošnjem letu organizira 
Parado učenja, ki se bo odvijala v Tednu vseživljenjskega učenja. Sodeluje 
več kot 40 različnih ustanov, organizacij in društev, ki bodo tekom dneva 
predstavili svoje dejavnosti in rezultate na stojnicah ter na odru pred cer-
kvijo sv. Elizabete.
M Mocis Slovenj Gradec.   

1700 Kulturni dom Slovenj Gradec
zVoNČIcA IN LEGENDA o NIkoLIzVErI (SINHr.) 
Animirana domišljijska pustolovščina, ZDA (2014), 76' 
M Kulturni dom Slovenj Gradec.   I 5 EUR

1900 Kulturni dom Slovenj Gradec
PrAVA NotA 2 
Komedija, ZDA (2015), 120'
M Kulturni dom Slovenj Gradec.   I 5 EUR

19. TOREK
1630 Knjižnica Mislinja

ANGLEškA PrAVLJIcA S PEtro
M Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec.   

2000 Kulturni dom Slovenj Gradec
fILM tEDNA: NIkoGAršNJI otrok
Drama, Srbija/Hrvaška (2014), 95' 
M Kulturni dom Slovenj Gradec.   I 5 EUR

20. SREDA
900 Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika, Ravne na Kor.

2. PoSVEt o LAHkEM brANJU 
Predstavitev teoretičnih izhodišč in primerov dobrih praks pri zagotavlja-
nju dostopnosti do informacij vsem, ki imajo težave pri branju, pisanju ali 
razumevanju besedil.
M Koroška osrednja knjižnica Ravne na Koroškem v soorganizaciji 
s CUDV Črna na Koroškem in Zavodom Risa.   

1715 Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec
ANGLEškA PrAVLJIcA S PEtro
M Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec.   

1800 Koroška galerija likovnih umetnosti Slovenj Gradec
JAVNo VoDStVo Po rAzStAVI JANEzA JANšE ŽIVLJE-
NJE I IN II [V NAStAJANJU] 
Vodil bo umetnik Janez Janša.
M Koroška galerija likovnih umetnosti.   

21. ČETRTEK
1000 Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika, Ravne na Kor.

kNJIŽNA PAbErkoVANJA 
M Koroška osrednja knjižnica Ravne na Koroškem.   

1700 Zbirališče pri parkirišču ob športni dvorani v Slovenj Gradcu
AboNMA oPErA IN bALEt MArIbor:
»DEkLIcA z zAHoDA« 
Giacomo Puccini: Deklica z zahoda (La fanciulla del West).  
Dirigent: Francesco Rosa. Režija: Pier Francesco Maestrini. 
Odhod avtobusa v MB ob 17.00 izpred športne dvorane v Slovenj Gradcu.  
Za abonma Opera in balet Maribor.
M Kulturni dom Slovenj Gradec.   I Samo za abonente!

1700 Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika, Ravne na Kor.
MArfLAkoVA šoLA SLIkANJA 2015 
Slavnostno odprtje razstave likovnih del Univerze za tretje življenjsko ob-
dobje Ravne, pod mentorstvom Štefana Marflaka. Dela bodo na ogled 
do 5. junija 2015.
M Koroška osrednja knjižnica Ravne na Koroškem.   

1700 Knjižnica Podgorje 
MoLJČkoVA UrA z ALENko
M Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec.   

1700 Knjižnica Pameče-Troblje
MoLJČkoVA UrA z NAtAšo 
M Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec.   
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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. 9. 2014  do  30. 6. 2015
6  PON.- PET. od 7.00 do 19.00, SOB. 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.
Enota Podgorje
6  SRE. Od 11.00 do 15.00, ČET. od 15.00 do 18.00
( 02 88 58 253
Enota Pameče-Troblje
6  TOR. od 7.00 do 8.15 in od 10.00 do 15.00, ČET. od 
11.00 do 13.30 in od 16.00 do 18.00, PET. od 7.00 do 8.15

( 02 88 42 003
Knjižnica Podgorje in  knjižnica Pameče – Troblje  sta 
med šolskimi počitnicami zaprti.
Enota Mislinja
6  TOR. in ČET. od 10.00 do 18.00, SRE. in 

PET od 14.00 do 18.00
( 02 88 57 433
Meškova bukvarna
na Glavnem trgu 28 (atrij Andeškega hrama)
6  vsak torek od 17.00 d0 19.00 in četrto soboto v mesecu 
             od 10.00 do 12.00.
( 051 235359
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
ŠAHOVSKI KLUB SLOVENJ GRADEC
Klubski termini vsak ponedeljek od 15.00 do 20.00
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)

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 : 031 513 869 in 031 365 871, ekoloskodrustvosg@yahoo.com,
Facebook: Ekološko društvo Slovenj Gradec

Srečujemo se vsako prvo sredo v mesecu ob 18.30 v bivšem MKC (Colatio),
Celjska c. 22, Sl. Gradec.

•	 mesto brez brez plastičnih vrečk,
•	 delavnice izdelovanja trajnih 

nakupovalnih vrečk,
•	 zmanjšajmo porabo plastike,
•	 mesto s čistim zrakom,

•	 brezplačni dvoriščni sejem,
•	 zeleno info središče v mestni pasaži v 

Slovenj Gradcu

1700 Kulturni dom Slovenj Gradec
zAkAJ (NI)SEM PoHrUStAL SVoJEGA oČEtA (SINHr.) 
Animirana komična pustolovščina, Francija (2014), 101' 
M Kulturni dom Slovenj Gradec.   I 5 EUR

1900 Kulturni dom Slovenj Gradec
VroČI PrEGoN 
Akcijska komedija, ZDA (2015), 112' 
M Kulturni dom Slovenj Gradec.   I 5 EUR

1900 Plesna šola Devžej Slovenj Gradec
PrEDStAVItEV kNJIGE »StrASt«
Obvezne prijave na GSM 031 754 706.
M Vesna Žel.   

2000 Plesna šola Devžej Slovenj Gradec
z MEDItAcIJo Do SrcA
Obvezne prijave na GSM 031 754 706.
M Vesna Žel.   

2100 Kulturni dom Slovenj Gradec
PobESNELI MAx: cEStA bESA
Akcijski pustolovski triler, AVS/ZDA (2014), 160' 
M Kulturni dom Slovenj Gradec.   I 5 EUR

24. NEDELJA
1030 Kulturni dom Slovenj Gradec

fILMSkA MAtINEJA: zVoNČIcA IN LEGENDA o NIkoLI-
zVErI (SINHroNIzIrANo) 
Animirana domišljijska pustolovščina, ZDA (2014), 76' 
M Kulturni dom Slovenj Gradec.   I 3,50 EUR

1700 Kulturni dom Slovenj Gradec
zAkAJ (NI)SEM PoHrUStAL SVoJEGA oČEtA (SINHr.) 
Animirana komična pustolovščina, Francija (2014), 101' 
M Kulturni dom Slovenj Gradec.   I 5 EUR

1900 Kulturni dom Slovenj Gradec
fILM tEDNA: koSEc 
Drama, Hrvaška/Slovenija (2014), 98' 
Režija: Zvonimir Jurić  
Scenarij: Zvonimir Jurić, Jelena Paljan 
Igrajo: Mirjana Karanović (Mirjana), Ivo Gregurević (Ivo), Igor Kovač (Josip), 
Nikola Ristanovski (Krešo), Zlatko Burić Kićo (Rodić), Dado Ćosić (Dado) 
Nagrade: Pulj 2014 (zlata arena za najboljšo fotografijo, najboljšo glavno 
moško vlogo, najboljšo stransko moško vlogo), oktavijan za najboljši film 
Tri zgodbe, ki se dogodijo v eni sami noči, postopno odstrejo temačno 
sliko življenja glavnega junaka Iva in njegovega domačega kraja, ki je, tako 
kot glavni junak s svojim zločinom, ostal zaznamovan s preteklostjo.  
Ivo je zaposlen v kmetijsko-industrijskem kombinatu. Pred več leti je bil 
obtožen posilstva, od takrat se ga krajani izogibajo, zato vselej, ko je mo-
goče, dela v nočni izmeni. Neke noči sreča Mirjano, ki je na samotni cesti 
ostala brez bencina, Josipa, ki dela na črpalki, in lokalnega policista Kreša. 
Njihove usode se prepletejo in počasi se razkrije podoba Ivovega življenja 
in njegovega domačega kraja, ki se ne more otresti posledic nedavne voj-
ne, prav tako kot se Ivo ne more otresti posledic svojega zločina.
M Kulturni dom Slovenj Gradec.   I 5 EUR

25. PONEDELJEK
1800 Kulturni dom Slovenj Gradec

zAkAJ (NI)SEM PoHrUStAL SVoJEGA oČEtA (SINHr.) 
Animirana komična pustolovščina, Francija (2014), 101' 
M Kulturni dom Slovenj Gradec.   I 5 EUR

2000 Kulturni dom Slovenj Gradec
VroČI PrEGoN 
Akcijska komedija, ZDA (2015), 112' 
M Kulturni dom Slovenj Gradec.   I 5 EUR

26. TOREK
1630 Knjižnica Mislinja, Šentlenart 27

PrIrEDItEV ob zAkLJUČkU MoLJČkoVE brALNE zNAČ-
kE IN PrAVLJIČNIH Ur tEr PoDELItEV PrIzNANJ 
M Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec.   

2000 Kulturni dom Slovenj Gradec
fILM tEDNA: koSEc 
Drama, Hrvaška/Slovenija (2014), 98'
M Kulturni dom Slovenj Gradec.   I 5 EUR

27. SREDA
1715 Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec

PrIrEDItEV ob zAkLJUČkU PrAVLJIČNIH Ur tEr PoDE-
LItEV PrIzNANJ
M Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec.   

28. ČETRTEK
1930 Dvorana Wolfove hiše, Glavni trg 40, Slovenj Gradec

koNcErtNI cIkEL »WoLf PoVEzUJE 015«
koNcErt HAbSbUrškI bISErI
Romantične salonske pesmi z deli Chopina, Dvoraka, Kreislerja, Schu-
berta, Liszta, Wolfa idr.
Manca Izmajlova, mezzosopran
Benjamin Izmajlov, violina
Maja Kastratovik, klavir
i GSM 041 822 805
I 10 EUR (v predprodaji 8 EUR)
M Društvo Hugo Wolf Slovenj Gradec.

29. PETEK
1700 Kulturni dom Slovenj Gradec

zAkAJ (NI)SEM PoHrUStAL SVoJEGA oČEtA (SINHr.) 
Animirana komična pustolovščina, Francija (2014), 101' 
M Kulturni dom Slovenj Gradec.   I 5 EUR

1900 Kulturni dom Slovenj Gradec
PAUL bLArt – MALL coP 2 
Komedija, ZDA (2015), 94' 
M Kulturni dom Slovenj Gradec.   I 5 EUR

2100 Kulturni dom Slovenj Gradec
PrELoMNIcA SVEtEGA ANDrEJA 
Akcijski triler, ZDA (2015), 100' 
M Kulturni dom Slovenj Gradec.   I 5 EUR

30. SOBOTA
1030 KPM, Muzej Radlje ob Dravi (dvorec Radlje), Koroška cesta 68 

MUzEJSkA DELAVNIcA zA otrokE:
PrEDMEt NA PrEDMEt, zbIrkA
Udeleženci  delavnice bodo spoznali, kaj je muzejski predmet, kaj pomeni 
zbiranje in kaj je zbirka. Ogledali so bomo zbirko več kot 2500 predmetov 
ljubiteljskega zbiratelja Ferdinanda Leitingerja, ki je na način oglednega 
depoja razstavljena v muzeju. Pogovorili se bomo, kaj osnovnošolci danes 
zbirajo, ti bodo s seboj prinesli svoje »zbirke«, ustvarili bodo nov izdelek 
za svojo zbirko in pripravili razstavo. Delavnica je namenjena otrokom iz 
vrtcev ter učencem prve, druge in tretje triade osnovne šole.
M Koroški pokrajinski muzej.   I 1,50 EUR

1700 Kulturni dom Slovenj Gradec
zAkAJ (NI)SEM PoHrUStAL SVoJEGA oČEtA (SINHr.) 
Animirana komična pustolovščina, Francija (2014), 101' 
M Kulturni dom Slovenj Gradec.   I 5 EUR

1900 Kulturni dom Slovenj Gradec
PAUL bLArt – MALL coP 2 
Komedija, ZDA (2015), 94' 
M Kulturni dom Slovenj Gradec.   I 5 EUR

2100 Kulturni dom Slovenj Gradec
PrELoMNIcA SVEtEGA ANDrEJA 
Akcijski triler, ZDA (2015), 100' 
M Kulturni dom Slovenj Gradec.   I 5 EUR

31. NEDELJA
1030 Kulturni dom Slovenj Gradec

fILMSkA MAtINEJA: zVoNČIcA IN LEGENDA o 
NIkoLIzVErI (SINHroNIzIrANo) 
Animirana domišljijska pustolovščina, ZDA (2014), 76' 
M Kulturni dom Slovenj Gradec.   I 3,50 EUR

1800 Kulturni dom Slovenj Gradec
PAUL bLArt – MALL coP 2 
Komedija, ZDA (2015), 94' 
M Kulturni dom Slovenj Gradec.   I 5 EUR

2000 Kulturni dom Slovenj Gradec
fILM tEDNA: ČLoVEškI kAPItAL 
Drama/triler, Italija/Francija (2013), 111' 
Scenarij: Paolo Virzi, Francesco Bruni in Francesco Piccolo po romanu 
Stephena Amidona 
Režija: Paolo Virzi 
Igrajo: Fabrizio Bentivoglio, Matilde Gioli, Valeria Bruni Tedeschi, Gugliel-
mo Pinelli, Fabrizio Gifuni, Gigio Alberti, Valerio Golino, Silvia Cohen, Luigi 
Lo Cascio, Bebo Storti, Giovanni Anzaldo 
Na večer pred božičem neznani avto povozi kolesarja. V policijski preiskavi 
se znajdeta dve družini – premožni Bernaschiji in ugledni Ossolasi. Dino 
Ossolas pričakuje dvojčka s svojo drugo ženo, vendar ga pestijo finančne 
težave, njegova hčerka iz prvega zakona pa se videva z Bernaschijevim 
sinom. Ko preiskava ogrozi družbeni status, premoženje in ambicije obeh 
družin, na plano privrejo najbolj temačna dejanja brezbrižnosti, zavisti in 
pohlepa, ki pod vprašaj postavijo vrednost človeškega življenja.
M Kulturni dom Slovenj Gradec.   I 5 EUR

1900 Koroški pokrajinski muzej Slovenj Gradec
koroškI MUzEJSkI VEČEr 
Mag. Vinko Ošlak: Kaj je zmagalo in kaj je bilo premagano v drugi svetovni 
vojni. Moderator: dr. Marjan Linasi
M Koroški pokrajinski muzej.   

1900 Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec
PrEDStAVItEV NoVE kNJIGE JANIJA rIfLA:
»rAzGLEDNIcE«
M Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec.   

22. PETEK
1000 MOCIS, center za izobraževanje odraslih, Partizanska pot 16  

SkUPAJ zA IzboLJšANJE tEMELJNIH zMoŽNoStI 
oDrASLIH V koroškI rEGIJI
Namen strokovnega dogodka EPUO je na lokalni ravni prikazati razno-
like obstoječe dejavnosti na področju spodbujanja temeljnih zmožnosti 
odraslih, predstaviti dosežke ter opredeliti priložnosti in izzive. Nosilci teh 
dogodkov so koordinatorji Parad učenja 2013, 2014 in 2015. Na lokalni 
in nacionalni ravni bomo širili informacije o teh priložnostih ter pridobili 
mnenja vseh deležnikov o tem, kako bi bilo mogoče to prakso še naprej 
razvijati, implementirati in jo vključevati v procese, ki bodo sledili objavi 
rezultatov o pismenosti odraslih (PIAAC) v Sloveniji. 
M MOCIS Slovenj Gradec.   

1500 Druga osnovna šola Slovenj Gradec, Kopališka ulica 29
MoJAPESEM.SI – rEGIJSko tEkMoVANJE otroškIH IN 
MLADINSkIH PEVSkIH zboroV oD cELJA Do koroškE
M JSKD Območna izpostava Slovenj Gradec.   

1700 Kulturni dom Slovenj Gradec
zAkAJ (NI)SEM PoHrUStAL SVoJEGA oČEtA (SINHr.) 
Animirana komična pustolovščina, Francija (2014), 101' 
M Kulturni dom Slovenj Gradec.   I 5 EUR

1900 KPM, Rojstna hiša Huga Wolfa, Glavni trg 40, Slovenj Gradec
HUGo WoLf zA MLADE – kLEMEN GorENšEk 
Koroški pokrajinski muzej, Rojstna hiša Huga Wolfa ter Glasbena šola Slo-
venj Gradec vabita na drugi koncert iz cikla Hugo Wolf za mlade, s katerim 
omogočamo koncerte mladim, še neuveljavljenim glasbenikom, da se 
javnosti predstavijo s samostojnimi koncerti.
Na drugem večeru se bo ob klavirski spremljavi Sascha El Moussija s solo-
pevskim koncertom predstavil Klemen Gorenšek, basbariton.
M Koroški pokrajinski muzej.   

1900 Kulturni dom Slovenj Gradec
VroČI PrEGoN 
Akcijska komedija, ZDA (2015), 112' 
M Kulturni dom Slovenj Gradec.   I 5 EUR

2100 Kulturni dom Slovenj Gradec
PobESNELI MAx: cEStA bESA
Akcijski pustolovski triler, AVS/ZDA (2014), 160' 
M Kulturni dom Slovenj Gradec.   I 5 EUR

23. SOBOTA
900 Tržnica, Poštna ulica 2, Slovenj Gradec

brEzPLAČNI DVorIšČNI SEJEM 
Na sejem lahko prinesete vse, česar ne rabite, a je še lepo ohranjeno in 
uporabno. Prav tako lahko odnesete vse, kar najdete na sejmu in vam ko-
risti. Posebnost tokratnega dvoriščnega sejma bo EKO ŠTAFETA.
M Ekološko društvo Slovenj Gradec.   

1000 Koroška galerija likovnih umetnosti Slovenj Gradec
bErNEkErJEVA SobotNA UStVArJALNIcA:
ŽIVALIcE Iz bLAGA
Zaradi velikega zanimanja bo ustvarjalnica Živalice iz blaga ponovno izve-
dena. Ustvarjalnica je zaradi zahtevnosti omejena na 12 udeležencev, zato 
so obvezne prijave po telefonu: 02 620 36 58 ali na e-mail: nina.popic@
glu-sg.si. Ustvarjalnice so namenjene otrokom od 4. leta starosti dalje ter 
osnovnošolski mladini.
M Koroška galerija likovnih umetnosti.   I 1,50 EUR

1000 KPM, Rojstna hiša Huga Wolfa, Glavni trg 40, Slovenj Gradec
SPozNAJMo GLASbo – škrAt Notko 
VAbI NA zAkLJUČNo DELAVNIco 
Škrat Notko vas tokrat vabi na zaključno delavnico za predšolske otroke 
in otroke prve triade osnovne šole v ciklu Spoznajmo glasbo, ki jo orga-
nizirata Koroški pokrajinski muzej, Muzej Slovenj Gradec in Glasbena šola 
Slovenj Gradec. Na zaključni delavnici bomo skupaj s škratom zapeli, za-
igrali in zaplesali.
M Koroški pokrajinski muzej.   

1030 KPM, Muzej Dravograd, Bukovje 13 (dvorec Bukovje)
MUzEJSkA DELAVNIcA zA otrokE – »o GrbIH« 
Na delavnici bomo govorili o grbih: kakšne grbe poznamo, o njihovem po-
menu, kdo jih je uporabljal in zakaj. Spoznali bomo naš občinski grb. V pre-
teklosti so svoje grbe imele in uporabljale tudi posamezne družine, zato si 
bomo za konec izdelali svoje družinske grbe oziroma ščite z družinskimi grbi..
M Koroški pokrajinski muzej.   I 1,50 EUR
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V maju 2015 vas MOCIS center za izobraževanje odraslih 
vabi k vpisu v naslednje programe:
•	NPK	zobozdravstveni	asistent
•	Računalniški	tečaji

Vabljeni tudi na prireditve Tedna vseživljenjskega uče-
nja in Parade učenja 2015.

Vsi mladi, ki ste stari od 15 do 25 let in ste brezposel-
ni ter imate nedokončano šolo, ste vabljeni v program 
Projektnega učenja za mlade – PUM. Info: 02 88 46 412

Da bo vaša odločitev glede izobraževanja lažja, vam 
nudijo brezplačno svetovanje in informiranje v Sveto-
valnem središču Koroška – 02 88 46 407, Bernarda. 

Vabljeni tudi v Središče za samostojno učenje, kjer se lah-
ko brezplačno učite računalništva, tujih jezikov, uporabe 
interneta in elektronske pošte ter drugih vsebin.

Naj bo vaša izbira MOCIS. 

Vse informacije o izobraževalni ponudbi MOCIS-a do-
bite po telefonu: 02 88 46 400, e-pošta: urska.novak@
mocis.si ali na spletni strani: www.mocis.si

SGlasnik, maj 2015N A P O V EDNIKI V

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

Na Univerzi za tretje življenjsko 
obdobje je res pestro. Se dogaja, 

bi rekli mladi. Res se izvaja veliko raz-
ličnih, zanimivih vsebin, med katere 
zagotovo sodi esperanto. To je jezik, 
ki je zasnovan tako, da se ga zlahka 
naučimo. Več o programu je napisa-
la udeleženka tega programa Alen-
ka Nikl, ki ustvarja tudi v programu 
Kako pripraviti dober prispevek. S 
tem prispevkom je združila pridoblje-
no znanje o novinarstvu in z učenjem 
nevtralnega mednarodnega jezika.

»Pri esperantu smo 4 slušatelji. Naš 
mentor je mag. Vinko Ošlak, ki nam je 
pripravil učbenik osnov v samo petih 
lekcijah. Avtor esperanta je litovski Jud, 
dr. Ludvik Lazar Zamenhof. Esperanto 
pomeni upajoči. Je jezik, ki omogoča 
sporazumevanje med ljudmi po vsem 
svetu na osnovi enakopravnosti vseh 
jezikov. V rabi je od leta 1887, ko je v 

Varšavi izšel prvi Zamenhofov priroč-
nik. To je jezik, s katerim je mogoče 
izraziti vsako človeško misel. Je nev-
tralen, torej ni vezan na nobeno državo 
ali narod. Ima zelo preprosto, na logiki 
temelječo slovnico in uporablja besede, 
ki so v mednarodni rabi najbolj pogosto 
rabljene. Znanstvene študije kažejo, da 
se ga naučimo povprečno desetkrat hi-
treje kakor drugih jezikov. V esperantu 
izhajajo knjige, revije, časopisi, poslu-
šamo ga po radiu, prebiramo aktualne 
novice, tudi glasbene skupine pojejo v 
esperantu, s podnapisi so opremljeni 
filmi in risanke.

Iz slovenskega jezika so bili v espe-
ranto prevedeni Cankarjev Hlapec 
Jernej in njegova pravica, Prešernov So-
netni venec, izbrane pesmi Srečka Ko-
sovela, Capudrov roman Bič in vrtavka, 
pa tudi najpomembnejši roman Borisa 
Pahorja Nekropola. Vinka Ošlaka sem 
vprašala, ali ima smisel, da se ga učimo, 
čeprav še ni postal drugi jezik za vsa-
kogar. Ošlak odgovarja: »Glavni motiv 

za učenje ni njegova uspešnost ali neu-
spešnost v družbi, ampak, da je to edini 
možni način pravične mednarodne ko-
munikacije. Kljub temu pa se tega jezika 
splača učiti že sedaj, ne glede na to, ali 
ga svet sprejema, ali ne, saj je Wikipedi-
ja v tem jeziku največja na svetu. Tako 
ima človek, ki ga razume, na voljo naj-
večji vir znanja.«

Kaj je cilj programa Esperanto na 
U3ŽO v Slovenj Gradcu? Ošlak: »Cilj 
ni samo, da se udeleženci tega jezika 
naučijo, ampak, da ustanovijo društvo, 
klub mednarodnega jezika, s čimer bi 
opredelitev Slovenj Gradca kot ,mesta 
glasnika miru’, dobila svojo konkretno 
vsebino in obliko.«

Nekaj osnov esperanta za začetek: 
Obstaja samo določni člen la za oba 

spola, vse sklone in števila – la universo, 
la homo. Vsi samostalniki imajo konč-
nico o – domo, kosmo, lokomotivo, fe-
nestro. Vsi pridevniki imajo končnico a 
– granda, bela. Štejemo pa takole: unu, 
du, tri, kvar, kvin, ses, sep, ok, nau, dek, 
dekunu, dekdu.

Saluton.« 

Esperanto
Študijski progam U3ŽO 

kulturno društvo šmartno

VABILO NA KONCERT
Moški pevski zbor Šmartno prireja v soboto, 23. maja 2015, ob 19.30 
v dvorani Osnovne šole Šmartno slavnosti koncert ob 35-letnici delo-
vanja zbora.

V programu bodo sodelovali Moški pevski zbor Šmartno, Božidar A. 
Kolerič, skupina Zven  in Marko & Mateja.

Vstopnine ne bo. 
KD Šmartno

razpis

Z namenom spodbujanja razvoja 
slovenske lesno predelovalne indu-
strije na področju začetnih investi-
cij, povezanih z vzpostavitvijo nove 
poslovne enote, razširitvijo zmo-
gljivosti obstoječe poslovne enote, 
diverzifikacijo proizvodnje poslovne 
enote na proizvode in storitve, ki jih 
na zadevnem območju prej ni proi-

zvajala ali bistveno spremembo pro-
izvodnega procesa v obstoječi po-
slovni enoti, je Slovenski regionalno 
razvojni sklad objavil Javni razpis za 
ugodna posojila projektom na po-
dročju obdelave in predelave lesa.

Roka za oddajo prijav sta 30. 4. 2015 
ter 30. 6. 2015. (KŽ)

Na voljo ugodna posojila projektom na 
področju obdelave in predelave lesa

V občini Mislinja
18. 5. 2015
od   8. – 10. ure – pri avtobusni postaji v Srednjem 
Doliču
od 10. – 12. ure – pri zadružnem domu v Gornjem 
Doliču
od 13. – 15. ure – pri poslovno – stanovanjskem centru 
Lopan
od 15. – 17. ure – pri kulturnem domu v Šentilju

19. 5. 2015        
od  8. – 10. ure – pri nogometnem igrišču v Dovžah

V mestni občini Slovenj Gradec
19. 5. 2015      
od 10. – 12. ure – pri trgovini KGZ v Turiški vasi

od 13. – 15. ure – pri trgovini TUŠ  v Šmartnu pri 
Slovenj Gradcu 
od 15.30  – 17.30  – v Podgorju pri kulturnem domu
   
20. 5. 2015     
od 8. -  10. ure –  v Pamečah pri trgovini
od 10.30 – 12.30 – na parkirnem prostoru stare komunale 
v  Slovenj Gradcu                    

od 13 – 15. ure – na Legnu pri nekdanji restavraciji 
Bellevue
od  15.30  – 17.30  – pri nekdanji Nami v Slovenj Gradcu

21. 5. 2015  
od 8. – 10. ure – na Selah pri gasilskem domu

Akcija zbiranja 
nevarnih odpadkov 2015

Komunala obvešča 

KOMUNALA 
SLOVENJ GRADEC

vsak dan, od ponedeljka do sobote dopoldan

KmECKa TRZNICA

T U  B I 
L A H KO  B I L 
VA Š  O G L A S 

ŽE  Z A 

38 ,50  EU R 
(B R E Z  D DV )

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

V Invalidskem društvu ILCO za Koroško so pridne roke ustvarjale čudovite pirhe. (MK)

 V letošnjem letu je izšla

Vijolična knjiga Strast
Mavrične zbirke pesmi in poezije avtorice Vesne Žel
Predstavitev knjige bo 23. 5. 2015 ob 19. uri v prostorih Plesne šole De-
vžej, Ronkova ulica 4 (PTC Katica). 

Prijave na brezplačni dogodek so obvezne do 22. 5. 2015 na telefonsko 
številko  031 75 47 06. (VŽ) 

Zbiramo vloge za najem namenskih najemnih stanovanj za upokojence in dru-
ge starejše osebe na območju MO Slovenj Gradec. 

Stanovanja so manjša, v povprečju merijo 35 m², primerna za bivanje ene ali 
dveh oseb. Več informacij lahko dobite na sedežu Društva upokojencev Slovenj 
Gradec in na spletni strani www.ns-piz.si 

Na navedenih naslovih se dvigne tudi obrazec Vloga za najem namenskega 
najemnega stanovanja. 

Upokojenci in druge starejše osebe, ki nimajo ustrezno rešenega stanovanj-
skega vprašanja, lahko vlogo za najem stanovanja oddajo po pošti na naslov: 
Društvo upokojencev Slovenj Gradec, Šolska ulica 10 A, 2380 Slovenj Gradec, s 
pripisom Za stanovanjsko komisijo. (DU SG) 

www.mojaobcina.si/slovenj-gradec

Objava za najem stanovanja
Društvo upokojencev Slovenj Gradec



Pohvalimo se lahko, da 
so na področnem tek-

movanju otroci, ki obiskujejo šolo 
badmintona znotraj našega društva, 
osvojili vidnejša mesta v svoji kate-
goriji. Največji uspeh je dosegla M. 
Friškovec, ki se je v kategoriji tekmo-
valk letnik 2000/2001 prvič podala 
na državno prvenstvo in uspešno 
prestala boje v predtekmovanju ter 
se uvrstila med 16 najboljših.

Na Koroškem je badminton prisoten 
že več desetletij, vendar se je šele v za-
dnjih letih razcvetel v širšem pomenu 
besede. K temu je pripomogla ustano-
vitev sistema KBJL (Koroška badmin-
ton jakostna lestvica), v okviru kate-
rega so se člani klubov na Koroškem 
pričeli spoznavati in družiti tudi izven 
svoje standardne lokacije. Liga je z leti 
pridobila na kvaliteti in se tako sedaj 
ponaša že s sedmimi turnirji, organi-
ziranimi na visokem nivoju z različ-
nimi jakostnimi skupinami, tekom 
posamezne sezone.

Sistem je na področju rekreativnega 
badmintona postal že utečen, našim 
članom pa poleg rekreacije ponujamo 
tudi večurno vodeno vadbo. Na njej 
lahko začetniki osvojijo osnovne ko-
rake in udarce, ostali pa izpopolnijo že 
pridobljeno znanje. Ravno zaradi ute-
čenosti programa smo pri Športnem 
društvu Sele - Vrhe usmerili svojo ener-
gijo v delo z mladimi. Iz tega vidika se 
je društvo s pomočjo Badminton zveze 

Slovenije (BZS) pridružilo projektu 
Svetovne badmintonske zveze (BWF 
– Badminton World Federation) z 
imenom Shuttle Time – program bad-
mintona v šolah. Cilj BWF programa 
Shuttle Time je uvrstitev badmintona 
med najbolj popularne šolske športe na 
svetu. Njegov namen ni izuriti učitelje 
v badmintonske trenerje, temveč razvi-
ti znanje, veščine in zaupanje učiteljev, 
da »učijo badminton«.

V okviru tega je BZS s pomočjo 
Športnega društva Sele - Vrhe kot 
koordinatorja v mesecu septembru 
2014 izvedla mednarodni seminar za 
inštruktorje. Seminarja se je udeležilo 
12 udeležencev iz Hrvaške in Sloveni-
je, med katerimi so bili tudi trije člani 
ŠD Sele - Vrhe. Tečaj je potekal tako 
teoretično kot praktično, vsi trije pa so 
ga uspešno opravili in pridobili naziv 
BWF Shuttle Time Tutor.

S tremi inštruktorji projekta Shut-
tle Time in zunanjo trenersko pomo-
čjo smo osvojeno znanje širili dalje. 
Organizirali smo dva seminarja za 
učitelje. S pomočjo »novopečenih« 
inštruktorjev in v sodelovanju z BZS 
smo izobrazili 32 udeležencev, ki so 
tako pridobili naziv BWF Shuttle 
Time učitelj. Prvi tečaj je potekal ko-
nec meseca novembra 2014, drugi te-
čaj pa konec februarja 2015.

V zadnjih letih je društvu uspelo 
navdušiti preko 70 odraslih rekre-
ativcev, da se priključijo rekreaciji 
badmintona in s kar nekaj že prido-

bljene prakse smo se podali na pot, 
da navdušimo tudi mlajše. Ponovno 
smo se projekta s pomočjo BZS lotili 
sistematično: na 10 različnih lokaci-
jah smo v mesecu oktobru in novem-
bru 2014 prikazali ta šport preko 800 
udeležencem od Mislinje in vse do 
Podvelke. Projekt je tako iz organi-
zacijskega kot iz izvedbenega vidika 
spadal med zahtevnejše pri našem 
društvu, saj je bilo potrebno koordi-
nirati in organizirati vaditelje z raz-
položljivimi termini po šolah v do-
poldanskem in popoldanskem času, 
dogovoriti se z vodstvom šole oziro-
ma učitelji športne vzgoje in pred-
stavitev realizirati. Zato gre zahvala 
vaditeljem za njihovo požrtvovalnost 
in pripravljenost za sodelovanje pri 
projektu ter vodstvu in učiteljem na 
šolah, da so bili pripravljeni vključiti 
našo idejo v svoj učni program.

Z veseljem ugotavljamo, da smo 
dosegli prvotno zastavljeni cilj: pred-
stavili smo badminton po šolah do te 
mere, da otroci spoznajo badminton 
kot resno športno dejavnost in ne le 
kot zabavno poletno igro. Zadovoljni 
smo tudi s končnim rezultatom: več 
kot 600 ljudi (predvsem otroci) ob 
prijemu loparja in prvih korakih v ta 
šport izrazi zadovoljstvo z nasmeškom 
na obrazu, ta šport pa smo predstavili 
preko 750 otrokom različne starosti. 
Poleg primarnega cilja nam je uspelo 
ob že standardni lokaciji (na Prvi OŠ 
Slovenj Gradec) uveljaviti še dve novi 
lokaciji za vadbo badmintona, in si-
cer na Osnovni šoli Muta in Osnovni 
šoli Brezno - Podvelka. Tako letos na 
prej omenjenih lokacijah obiskuje šolo 
badmintona 50 otrok.

Naši ideji so se priključile nove 
moči, tako iz klubov po Koroškem 
kot učiteljev športne vzgoje, katerim 
bomo z veseljem nudili tudi doda-
tno pomoč, če bo potreba po tem. V 
naslednjem letu bomo skušali idejo 
s pomočjo BK Rekreator realizira-
ti tudi na OŠ Dravograd, hkrati pa 
imamo željo, da pridobimo dodaten 
termin v domačem okolju, kjer je tre-
nutni prostor že premajhen za skupi-
no, ki se udejstvuje vadbe v letošnji 

sezoni (25 otrok). Skupino sestavljajo 
otroci starosti od 4 do 14 let.

Za vso pomoč pri uresničevanju 
zastavljenih ciljev se še posebej želimo 
zahvaliti Badminton zvezi Slovenije 
in vodstvu Prve OŠ Slovenj Gradec ter 
našim sponzorjem, ki nas finančno 
podpirajo pri zastavljenih projektih 
(Pisarna Caffe & Lounge bar, Niko 

Šketa, s. p., Duler, d. o. o., J.Ž.V.Z.D., 
Jadran Železnik, s. p., Solni Hram, Sli-
kopleskarstvo, Erih Berlič, s. p., Gal-
lus gostinstvo, d. o. o., B.H.S. Ovčjak, 
Servis oken in vrat, Martin Florjan, s. 
p., Gračič, d. o. o., Comtron, d. o. o., 
posodobi.se, Anja Friškovec, s. p., Ide-
alTim, Dušan Klemenčič, s. p.). 

Boštjan Klemenčič 
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Na Ptuju je potekalo zimsko prven-
stvo Slovenije v metih za članski 

in mladinski kategoriji. Ob prvenstvu 
je bil organiziran tudi miting v suvanju 
krogle. Atletski klub Slovenj Gradec so 

zastopale Lana Verhovnik, Zala Bri-
cman in Neja Dežman. Lana je v suva-
nju krogle krepko izboljšala svoj osebni 
rekord in se z metom 10,52 m uvrstila 
na 2. mesto. Zala pa je 3-kg kroglo su-

nila 8,23 m. V metu kopja je bila Lana 
četrta (26,54 m), Zala peta (24,75 m), 
Neja pa osma (15,20 m). Zala je metala 
tudi disk. Njen najboljši met, s katerim 
je osvojila 5. mesto, je bil 22,90 m.

Na prvenstvu so nastopili skoraj 
vsi najboljši metalci Slovenije, razen 
Primoža Kozmusa. Slovenska rekor-
derka Martina Ratej je v metu kopja 
v zadnji seriji vrgla 65,75 metra, kar 
je trenutno letošnji najboljši rezultat 
na svetu. Avstralka Kimberley Mic-
kle, svetovna podprvakinja, je drugo 
daljavo leta, 63,87 m, dosegla 14. fe-
bruarja v domačem Perthu. 

Mojca Verhovnik

13-članska ekipa Atletskega kluba Slo-
venj Gradec se je uspešno udeležila tudi 
prvenstva Slovenije v krosu, ki je pote-
kalo 14. 3. 2015 v Velenju. Tine Glavič je 
v kategoriji starejših mladincev osvojil 
2. mesto, Mitja Kordež pa pri pionirjih 
v kategoriji U16 tretje. Moška ekipa AK 
Slovenj Gradec je bila med devetnajsti-
mi slovenskimi klubi v seštevku vseh 
kategorij odlična četrta. 

MV

Zimsko prvenstvo v metih
Atletski klub Slovenj Gradec

Badminton 

Seminar za pridobitev naziva BWF Shuttle Time Tutor

Zala Pečoler z osvojenim dru-
gim mestom v Italiji do zgodo-

vinskega uspeha kluba …

Pričela se je sezona evropskih ka-
detskih pokalov v judu, na katerih 
v okviru slovenske reprezentance 
nastopa kar pet predstavnikov Judo 
kluba Acron Slovenj Gradec: Aljoša 
Yankovskyy, Laura Božič, Jan Hor-
vat, Mare Pogorevc in Zala Pečoler.

Prvi pokal je potekal 7. in 8. fe-
bruarja v Zagrebu, kjer se je v kon-
kurenci 552 tekmovalcev in tek-
movalk iz 27 držav najbolje znašel 
Jan Horvat, ki je v kategoriji do 
90 kg osvojil odlično 5. mesto in s 
tem izpolnil normo za nastop na 
enem od velikih tekmovanj, ki bo 
v letošnjem letu. V Zagrebu je do 
uvrstitve v kategoriji do 60 kg pri-
šel še Mare Pogorevc, ki je v močni 
konkurenci 62 tekmovalcev osvojil 
solidno 9. mesto.

Drugi pokal se je odvijal 21. in 

22. februarja v italijanskem me-
stu Follonica, kjer je svoj potencial 
uspela izkoristiti Zala Pečoler, ki je 
stopila na stopničke. Z osvojenim 
odličnim 2. mestom je tako dosegla 
najvidnejšo uvrstitev v zgodovini 
kluba med konkurenco do 18. let. 
Jan Horvat je potrdil rezultat iz Za-
greba in ponovno osvojil 5. mesto.

Tretji pokal v turški Antaliyi je 
potekal 7. in 8. marca, kjer je do prve 
uvrstitve prišla tudi Laura Božič, in 
sicer je v kategoriji do 52 kg zasedla 
5. mesto. Prav tako peta je bila v ka-
tegoriji do 70 kg Zala Pečoler.

Naši tekmovalci bodo poskuša-
li norme in nastop na evropskem 
prvenstvu, ki bo v bolgarski Sofi-
ji, EYOF-u v Tbilisiju v Gruziji, in 
svetovnem prvenstvu v bosanskem 
Sarajevu pridobiti še na prihajajo-
čih evropskih pokalih v Teplicah na 
Češkem, nemškem Berlinu in Bijal-
sko Beli na Poljskem.

Borut Marošek 

Slovenjgraški judoisti 

Odlični nastopi na 
evropskih kadetskih pokalih

Zala Pečoler (prva z leve) ‒ 2. mesto na evropskem kadetskem pokalu v 
italijanski Fallconici 

Trije predstavniki slovenjgra-
škega kluba do norm za na-

stop na EP, EYOF, SP

11. in 12. aprila 2015 je v Teplicah 
na Češkem potekal kadetski evrop-
ski pokal, na katerem so v okviru 

slovenske reprezentance nastopi-
li štirje predstavniki Judo kluba 
Acron Slovenj Gradec. V konku-
renci 687 športnikov in športnic iz 
33 držav so trije predstavniki Slo-
venije stopili na zmagovalni oder. 
Med njimi tudi Zala Pečoler, ki si je 
v kategoriji do 70 kg s štirimi zma-
gami in enim porazom priborila 
tretje mesto. Zalin uspeh je s petim 
mestom v kategoriji fantov do 81 kg 
dopolnil Aljoša Yankovskyy, ki je 
zabeležil štiri zmage in dva poraza. 
Jan Horvat (do 90 kg) in Laura Bo-
žič (do 52 kg) sta tokrat ostala brez 
dobljene borbe. 

Zala je tako z osvojenim 3. me-
stom izpolnila normo za nastop na 
letošnjem svetovnem prvenstvu, 
Aljoša pa si je z osvojenim petim 
mestom zagotovil nastop na evrop-
skem prvenstvu oziroma EYOF-u. 

V letošnjem letu imajo trije člani 
kluba izpolnjeno normo za nastop 
na velikem tekmovanju, kar se v 
zgodovini slovenjgaškega juda še ni 
zgodilo. (BM)

Judoistka Zala Pečoler tretja na 
evropskem pokalu na Češkem

Vse pomembnejša 
disciplina tudi na Koroškem

Prvenstvo Slovenije 
v krosu
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Športna zveza Slovenj Gradec je v 
okviru projekta Team Olympiad, 

katerega vodilni partner je OKS – 
ZŠZS in je sofinanciran s strani ESRR 
ter nacionalnih in regionalnih javnih 
sredstev Slovenije in Avstrije, 26. in 
28. marca organizirala usposabljanje 
za športna društva in klube. 

Udeleženci so na prvem usposablja-

nju spoznali, kako uporabiti sredstva 
informacijske komunikacijske tehno-
logije za delo v društvih. Pridobili so 
veliko praktičnega znanja za urejanje 
podatkov z Excelom, urejanje in de-
ljenje dokumentov z drugimi preko 
spletnih aplikacij, kot je Google Dri-
ve, urejanje internetne strani, obliko-
vanje anket in prijav preko spletnih 
strani. Nova znanja bodo lahko pripo-

mogla k boljši organizaciji in vodenju 
športnih društev, klubov. Predavanja 
sta vodila Anja Friškovec (posodobi.
se, računalniška izobraževanja, pod-
pora in storitve) in Boštjan Klemenčič 
(predsednik ŠD Sele - Vrhe).

Na sobotnem predavanju so se 
udeleženci seznanili s procesi vodenja 
društvenih organizacij, načrtovanjem 
prireditev, pomenom prostovoljstva 
za delo in obstoj društvenih organi-
zacij ter z vsebino, cilji in ukrepi no-
vega Nacionalnega programa športa. 
Predavanja je vodil dr. Gregor Jurak, 
avtor Nacionalnega programa športa, 
tako da so udeleženci izkoristili prilo-
žnost in razjasnili kar nekaj dilem in 
vprašanj, pomembnih za delo društev 
in njihov prispevek k skupnemu na-
predku športa v Sloveniji.

Usposabljanja so bila tudi zadnja 
naloga v okviru projekta Team Olym-
piad, ki se je z mesecem marcem za-
ključil. Športna zveza Slovenj Gradec 
je skupaj z društvi, člani zveze v okvi-
ru projekta, poleg usposabljanja izve-
dla pet dogodkov, to je rekreativno-
-zabavnih iger. Igre Team Olympiad 
‒ Ekipna olimpijada so bile izvedene 
na Selah pri Slovenj Gradcu, Ravnah 
na Koroškem, v Slovenj Gradcu, Ra-
dljah ob Dravi in Radmirju v Savinj-
ski dolini. Iger se je skupno udeležilo 
67 ekip oz. 536 udeležencev.

Športna zveza Slovenj Gradec

Društva KPZ DU slalomisti 
se vsako leto pomerijo med 

seboj za pokal KPZ DU in posa-
mezno. Smučanje je potekalo na 
Bukovniku nad Šentjanžem. Pod 
vodstvom dravograjskih upoko-
jencev je tekmo odlično pripravil 
klub SK Iverka.
Zaradi poslabšanih vremenskih raz-
mer se je organizator odločili, da se 
tekmuje samo v enem teku. Tekmo-
valo je 8 ekip iz KPZ DU oziroma 64 
tekmovalcev iz društev. Najbolje se 
je uvrstila ekipa Slovenj Gradca, ki 
je zbrala 177 točk, druga je bila ekipa 
Raven na Koroškem s 125 zbranimi 
točkami in tretja ekipa Dravograda 
z 81 zbranimi točkami. Na tekmi 

posameznikov so tekmovali po sta-
rostnih kategorijah. Tako so naši 
tekmovalci osvojili odlične rezultate 
v svojih kategorijah.

Prvo mesto so osvojili Hajda 
Vrunč, Irena Kern in Martin Tiršek, 
drugo mesto so zasedli Erika Raz-
devšek, Tomo Vrunč in Tone Garb, 
tretje mesto pa so osvojili Kazimira 
Lužnik, Hinko Gregor in Branko 
Konečnik. Tudi ostali, ki so osvojili 
četrto, peto in enajsto mesto, so bili 
dobri. Posebno je potrebno pozdra-
viti in pohvaliti naša starejša udele-
ženca Kazimiro Lužnik in Gregorja 
Hinka, ostaneta naj zdrava in čila, da 
se bomo prihodnje leto spet videli.

 Stanislav Oblak

Društvo upokojencev 

Prvenstvo KPZ DU 
v veleslalomu 2015

Gorski reševalci morajo vse leto 
skrbeti, da so v vrhunski fizični 

in psihični pripravljenosti za pose-
ge v akcijah GRS. Zato smo reševal-
ci GRS Reševalne skupine Slovenj 
Gradec opravili kondicijski trening 
na Triglav. 

Na pot smo krenili iz doline Krma. 
Sicer sončen in jasen dan je spremljal 
močan veter (s sunki do 130 km/h), 
kar je še dodatno povečevalo občutek 
mraza. Prenočili smo v koči na Kre-
darici. Drugi dan se je veter nekoliko 
polegel, zato smo se odpravili na vrh 
Triglava. Postanek na vrhu je bil sicer 
razgleden, vendar v takšnih zimskih 
razmerah zelo kratek. Sestop z vrha, 
ko se je naša trojica gorskih reševal-
cev odpravila nazaj proti Kredarici 
in dolini Krma, je bil zelo prijeten. 

Uspeli smo testirati tudi nekaj oseb-
ne opreme za delo pri akcijah GRS v 
zimskih razmerah. Pri analizi tega 
kondicijskega treninga smo bili gor-

ski reševalci zadovoljni s stopnjo svo-
je pripravljenosti. 

Boris Goljat, 
GRS Maribor, Reševalna skupina SG

Na zimskem kondicijskem treningu
Gorski reševalci 

Domačini so bili uspešni, saj so 
osvojili tri druga mesta: eki-

pno (1941), moški ‒ Igor Kasnik 
(509) in tetraplegiki ‒ Damjan 
Hovnik (458). Pri moških sta Sreč-
ko Kotnik (492) in Igor Turičnik 
(482) osvojila četrto in šesto mesto.

Na kegljišču Športnega centra Rav-
ne na Koroškem je Društvo para-
plegikov Koroške izvedlo jubilejni 
20. Grnjakov spominski turnir v 
kegljanju na invalidskih vozičkih, 
ki je štel kot tekma tretjega kroga 
državnega ligaškega tekmovanja. 
Nastopilo je 33 kegljačic in keglja-
čev paraplegikov in tetraplegikov 
iz osmih pokrajinskih društev, ki 

so tekmovali v ekipni in posamič-
ni konkurenci, razdeljeni pa so bili 
v štiri skupine – moški, ženske, te-
traplegiki in veterani. Tekmovalci 
so imeli na voljo 120 lučajev – 60 
na polno in 60 na čiščenje. Pri tek-
movalcih, ki so podrli enako število 
kegljev, je o uvrstitvi odločalo šte-
vilo podrtih kegljev pri lučajih na 
čiščenje. Tekmovanje je nadzirala 
sodniška trojka Kopmajer. 

Najuspešnejši so bili kegljači 
Društva paraplegikov severne Šta-
jerske, ki so osvojili kar tri prva me-
sta: ekipno (2011) ter v moški (509) 
in ženski (505) konkurenci. 

Stojan Rozman 

Kegljanje paraplegikov

20. Grnjakov spominski turnir

Izvedena usposabljanja 
za društva in klube

Športna zveza Slovenj Gradec 

Tekmovali so v sedmih šaljivih 
športnih igrah in se pri tem 

kljub občasnim padcem in zdrsom 
predvsem zabavali.

Team Olimpijad je projekt Olimpij-
skega komiteja Slovenije, ki je sofi-
nanciran s strani ESRR ter nacional-
nih in regionalnih javnih sredstev 
Slovenije in Avstrije. Projekt je trajal 
od 1. 4. 2014 do 31. 3. 2015, v tem 
času so v različnih krajih obmejne-
ga pasu potekale družabno-športne 
prireditve pod skupnim imenom 
Ekipna olimpijada. Partner projekta 
je tudi Športna zveza Slovenj Gra-
dec, ki je skupaj z lokalnimi društvi 
(Športnim društvom Sele - Vrhe in 
Atletskim klubom Slovenj Gradec) 
ter s Športno zvezo Ravne na Koro-

škem organizirala 5 prireditev.
Zadnja Ekipna olimpijada v orga-

nizaciji Športne zveze Slovenj Gradec 
je potekala v Savinjski dolini, v kraju 
Radmirje, od koder izhaja tudi slo-
venski olimpijec Matjaž Debelak. Prav 
pri njem se je porodila ideja, da eno od 
prireditev Ekipne olimpijade izpelje-
mo v Savinjski dolini, in sicer na dan 
svetovnega pokala v smučarskih sko-
kih za ženske, v soboto 14. 2. 2015. 

Na to prireditev se je prijavilo 15 
skupin, skupaj 98 oseb različnih sta-
rosti. Najmlajša udeleženka je štela 
komaj 6 let, najstarejši pa 63. Ekipna 
olimpijada je v sobotno pustno do-

poldne v Radmirju vnesla sproščeno 
vzdušje, zabavo in smeh.

Atletski klub Slovenj Gradec je to-
kratno prireditev izvajal v sodelova-
nju z Debelakovim podjetjem Čaplja, 
d. o. o. Čeprav je osnovni namen iger 
druženje v najširšem pomenu, je tudi 
na tem tekmovanju pomembno vlo-
go odigrala izkušena sodniška služba 
AK SG, ki je poskrbela za korektno 
izvedbo posameznih disciplin. 

Zaključka prireditve z razglasitvijo 
rezultatov se je udeležil tudi olimpio-
nik Miro Cerar, predsednik Olimpij-
ske akademije, ki je nagovoril prisotne 
in najboljšim trem ekipam podelil 
pokale. Podjetje Čaplja, d. o. o., pa je s 
krofi poskrbelo za pustno vzdušje. 

Mojca Verhovnik 

Ekipna olimpijada Radmirje

Planinci PD Slovenj Gradec smo 
uspešno pripravili in izvedli 

23. pohod po Šisernikovi spomin-
ski poti. 

Spominska pot Jožeta Šisernika 
(1933–1980) nosi ime po našem pri-
znanem gorskem reševalcu, alpini-
stu in planincu iz Slovenj Gradca in 
je pot v zahvalo za mnoge lepe dni, 
preživete v gorah in v reševalnih ak-
cijah. Naše planinsko društvo vsako 
leto organizira skupinski pohod, ki 
je terminsko uvrščen v zimske po-
hode. 

Pohod smo pričeli ob 6. uri, nato 
pa vse do 8.30 imeli še 5 vodenih 
odhodov skupin pohodnikov. Or-
ganizacijski vodja pohoda je bil Ivan 
Hartman - Vanč, pri pripravi in iz-
vedbi pohoda pa so aktivno sodelo-
vali vsi vodniki, markacisti, nekaj 
članov GRS in tudi drugi člani naše-
ga planinskega društva, skupaj nas je 
bilo kar 28.

Za 23. pohod od Dravograda do 
Koče pod Kremžarjevim vrhom smo 
tudi letos morali prilagoditi pot, saj 
so v gozdu še bile posledice lansko-
letnega žleda in je bil začetni del poti 
iz Dravograda neprehoden. Tudi na 

kasnejših odsekih smo pot preusme-
rili na lokalno cesto, kar pa je samo 
popestrilo pohod. Na cilju pohoda 
pri »Kremžarici« je bila zimska idila, 
sončen dan in temperature zraka pa 
primerne za tak pohod.

Natančno statistiko udeležbe na 
pohodu ob pomoči Alenke vedno 
vodi Darko, tajnik našega društva. 
Letošnjega pohoda se je udeležilo 
233 pohodnikov ‒ prvič se jih je na 
pot podalo 58, tretjič 19, šestič 11, 
desetič 8 ... 2 pohodnika sta se ude-
ležila že triindvajset pohodov. Tako 
smo lahko podelili tudi spominske 
bronaste, srebrne in zlate značke.

Veseli smo, da naša spremljeval-
na ekipa GRS ni imela dela. Pa tudi 
oskrba pohodnikov s hrano in pijačo 
na Koči pod Kremžarjevim vrhom 
je bila kot vsa prejšnja leta tudi letos 
dobro organizirana.

23. pohod po Šisernikovi spomin-
ski poti je dobro uspel predvsem v 
tem, da je bil prijeten in varen, da je 
bilo res mnogo pohodnikov prvič na 
poti, da smo se ljubitelji planinstva 
srečali, se družili, pogovarjali, na-
smejali in preživeli lep dan v naravi. 

Marjeta Škorja, 
vodnica PD Slovenj Gradec

Planinci

Po poti Jožeta Šisernika

Qigong, v slovenščini v popačeni 
obliki kot čigong, je energijska 

vadba, ki izvira s Kitajske. Po zaslu-
gi MOCIS centra za izobraževanje 
odraslih se je 30-urna vadba odvi-

jala v prostorih novega MKC-ja od 
oktobra 2014 do srede marca 2015.
Tako smo udeleženke vsak četrtek 
spoznavale čarovnijo vadbe, kjer smo 
usklajevale dihanje, gibanje, pozor-

nost, zdravljenje in meditacijo. Naš 
vaditelj je bil Adil Huselja. Vadbo je re-
dno obiskovalo od 15 do 21 udeleženk.

Ugotovile smo, da bomo po za-
ključku to vadbo zelo pogrešale. 
Hvala MOCIS-u in Adilu, da nam je 
podaril nepozabno vadbo, kjer smo 
hodile po oblakih, dihale, odpirale 
vrata templja, bile zajčice, ki so ko-
pale snežne luknje, najbolj pa smo se 
izkazale kot lotosovi cvetovi. Krasno 
vzdušje bo še dolgo grelo naša srca.

Zuhra Horvat 

Čigong

Snežni zajec koplje 
prvo luknjo

Na vrhu zimskega Triglava



Učenci umetniškega ra-
zreda finske šole iz me-

sta Kuopio, stari med 15 in 17 let, so 
dve leti in pol zbirali denar za po-
tovanje. Na koncu so se odločili, da 
pridejo v Slovenijo. 

V razredu je 18 deklet in 1 fant. Vsi so 
se že pred obiskom spoznali s svojimi 
gostitelji, učenci naše šole, pri katerih 
so bivali v času obiska. Prispeli so v 
petek popoldne in se nam pridružili 
pri ogledu muzikala Romeo in Julia 
na Drugi gimnaziji v Mariboru. Ko-
nec tedna so preživeli z družinami, 
kjer so se družili med seboj in spo-
znavali našo okolico.

V ponedeljek smo jih sprejeli na 
šoli in skupaj z našimi učenci so dan 

preživeli pri pouku. Zvečer smo jih 
povabili na šolski ples. Zadnje čase 
so naši šolski plesi res pravi plesi in 
vsi so se zares lepo zabavali. Torek 
smo namenili izletu po Sloveniji. 
Postojnska jama je gotovo najbolj 
znana turistična jama na svetu. Je 
največja turistična znamenitost 
Slovenije in eden največjih kraških 
spomenikov sveta. Tako so jo doži-
veli tudi naši prijatelji. Preostanek 
dneva smo preživeli v Ljubljani, kjer 
smo se sprehajali ob Ljubljanici, si 
privoščili dobro kosilo, pa tudi za 
nakupovanje smo si vzeli čas. Na 
poti nazaj smo gostujočim učencem 
ponudili še trojanske krofe, nato pa 
smo utrujeni, vendar zadovoljni, od-
šli k počitku.

Zadnji dan obiska nas je prijazno 
pozdravil in obdaril župan MO Slo-
venj Gradec Andrej Čas. Na šoli so 
finski prijatelji pojedli še toplo mali-
co, nato pa smo se s težkimi srci in 
solzami v očeh poslovili.

Za nami je še en lep utrinek med-
narodnega druženja, ki nam ga je 
omogočilo sodelovanje v projektu 
Comenius šolska partnerstva. Veseli 
in hvaležni smo, da so se finski učen-
ci odločili obiskati ravno nas in nas 
obogatiti z neprecenljivo izkušnjo. 
Zahvaljujem se staršem in družinam, 
ki so poskrbeli za naše goste, in vsem 
učiteljem ter delavcem šole, ki so po-
magali pri organizaciji tega nepozab-
nega obiska. 

Božidarka Vivat 
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Obisk učencev in učiteljev iz Kuopia
Finci na Prvi osnovni šoli Slovenj Gradec Mladinski kulturni center

MKC Slovenj Gradec je v sodelo-
vanju z mladinsko organizaci-

jo “Liepajas Jaunie Vanagi” tudi letos 
sodeloval na mednarodnem usposa-
bljanju na temo »Youth voice – soci-
al support«, ki je potekalo v Latviji. 
Mednarodno usposabljanje je name-
njeno predstavitvi izzivov, s katerimi 
se lahko srečajo mladinski delavci 
pri vključevanju mladih z manj pri-
ložnostmi v mednarodne projekte, 
ter predstavitvi programa Erasmus+. 
Gre za projekt neformalnega izo-
braževanja in usposabljanja mladih 
za mladinsko delo. Neformalno iz-
obraževanje je organizirana izobra-
ževalna aktivnost izven ustaljenega 
formalnega sistema in je realizirana 
s podporo Evropske komisije v okvi-
ru programa Erasmus+.

Program Erasmus+ je namenjen iz-
boljšanju spretnosti in zaposljivosti 
mladih ter posodobitvi izobraževanja, 
usposabljanja in mladinskega dela. 
Usposabljanja v Latviji se je udeležilo 
25 udeležencev iz 11 držav, iz Sloveni-
je smo bile tri udeleženke. Prizorišče 
usposabljanja je bilo v kraju Liepaja 
(Lenkas) od 23. 3. do 31. 3. 2015.

Program usposabljanja je bil za-
snovan in se izvaja z večletno izku-
šeno ekipo trenerjev iz Latvije. Glav-
ni cilj programa usposabljanja je bil 
razvijanje sposobnosti in znanj na 
temo brezposelnosti mladih z upora-
bo neformalnih metod izobraževanja. 
Udeleženci smo skupaj s strokovni-
mi mentorji dnevno sodelovali in se 
aktivno učili v različnih delavnicah. 
Program dela je bil načrtovan z vsa-
kim dnem posebej in je vključeval 
tako teoretični kot praktični del izo-
braževanja. Prvi dan je bil »spoznavni 
dan«, kjer smo se skozi različne vrste 
iger spoznali med seboj. Programa 

dela za naslednji dan nismo poznali, 
kar pa je bilo za nas še večji izziv, saj 
nismo vedeli, kaj pričakovati. Imeli 
smo tudi nekaj aktivnosti v naravi. 
Največja preizkušnja za vse udeležen-
ce je bil izziv »nočni izlet«. Razdeljeni 
v dve skupini smo morali prehoditi 
največ 20 km poti, ki smo si jo pred-
hodno sami izrisali na zemljevidu. 
Pohod je trajal v poznih nočnih in 
mrzlih urah, brez poznavanja tam-
kajšnje okolice in poti. Vsaka skupina 
je med pohodom imela določen izziv 
‒ eno uro je morala hoditi brez svetil-
ke in eno uro v popolni tišini. Vsako-
dnevno smo se učili, da je pomemb-
no delovati kot skupina in spoštovati 
druge, da imamo vsi enake pravice, 
da se ljudi ne izključuje in ocenjuje po 
njihovi nacionalnosti in rasi.

Praktični del izobraževanja je po-
tekal po skupinah z udeleženci raz-
ličnih držav. Tako smo si z uporabo 
neformalnih metod izobraževanja 
pod vodstvom trenerjev, ki delajo s 
skupinami socialno ogroženih mla-
dih, izmenjali dobre prakse, povečali 
znanje in izmenjali izkušnje. 

Poudarek programa usposablja-
nja je temeljil na temi brezposelnosti 
mladih. Mentorji so nam podrobneje 
predstavili, kako na najboljši način 
pripraviti posameznike za trg dela, 
kako si zastaviti svoje ideje in jih ka-
sneje tudi realizirati, kaj ob pridobitvi 
zaposlitve pomeni »time manage-
ment«, kako najuspešnejše načrtovati 
svoj čas in opredeliti, katere so priori-
tete dela. Da bi si lahko predstavljali, 
kako to deluje v praksi, smo imeli mo-
žnost obiska ene izmed univerzitetnih 
šol v Liepaji, kjer sta nam dve prosto-
voljki podrobneje prikazali, kako se 
pripraviti na razgovor za službo.

Sonja Jovanov in Alenka Rošer

Mednarodno usposabljanje za 
mladinske delavce

MKC Slovenj Gradec vsak petek 
pripravlja pester nabor aktual-

nih informacij za mlade. Informacije 
pokrivajo različna področja ‒ dogod-
ki v MKC-ju, informacije o različnih 
nacionalnih in mednarodnih izobra-
ževanjih ter usposabljanjih, mladinski 

natečaji, zaposlovanje, štipendiranje, 
mednarodni tabori itd. Na informaci-
je se lahko prijavite preko e-pošte: nu-
cam.info@gmail.com, preko telefona: 
02 884 62 93 (92) ali osebno v MKC-
-ju. Novice so objavljene na spletni 
strani www.mkc-sg.si. (MKC) 

Aktualne informacije za mlade

Spet so nas obsijali topli žarki in 
sezona kolesarjenja je tu. V MKC 

Slovenj Gradec vam za kolesarska po-
tepanja po mestu in okolici nudimo 
brezplačno izposojo koles. Na voljo 
imamo dve novi in štiri reciklirana 
kolesa z oznako MKC RENT-A-BIKE.

Postopek izposoje kolesa poteka 
tako, da se v MKC/Hostlu Slovenj 
Gradec osebno ali po telefonu (02 884 
62 93) preveri, ali je katero od koles 
na voljo. Pred izposojo je potrebno 

poravnati kavcijo v vrednosti 20 € ter 
predložiti osebni dokument. Kavcija 
se ob vrnitvi kolesa vrne, če ni bila 
ugotovljena kakršnakoli poškodba 
kolesa. (MKC) 

MKC rent-a-bike

Prevladujoča tema letošnjega tek-
movanja je bila povezovanje zgo-

dovine in književnosti ‒ kako se torej 
v leposlovnem delu izraža zgodo-
vinska snov in motivika slovenskega 
izročila nasploh. Naslov tekmovanja 
2014/15 je bil Izročilo knjige. Izbra-
no besedilo v 1. skupini (SPI) je bilo 
Bratovščina Culis avtorice Emme 

Storm, v 3. skupini (3., 4. letnik SSI) 
pa Menuet za kitaro, ki ga je napisal 
Vitomil Zupan. »In uspeh?« Dijakinji 
Zala Miklauc (2. letnik SPI) z men-
torico Verico Jaušovec in Lea Andric 
(GTT4) z mentorico Alenko Helbl sta 
s trdim delom dosegli vsa tri prizna-
nja – bronasto, srebrno in na držav-
nem tekmovanju zlato priznanje. 

Zlato priznanje Zale Miklauc je še to-
liko žlahtnejše, saj je v svoji kategoriji 
dosegla 1. mesto, Lea pa je bila 6. Dija-
kinja Lucija Skarlovnik (PV4) je dose-
gla bronasto priznanje. 

Bernard Kresnik, 
univ. dipl. ekon., 

ravnatelj Srednje šole Slovenj 
Gradec in Muta

Velik uspeh na tekmovanju iz 
slovenščine za Cankarjevo priznanje

Na podružnični šoli Šmiklavž 
smo se po prvem lanskem saje-

nju sadik jablan za učni sadovnjak 
odločili, da to pomlad nadaljujemo 
s sadikami hrušk.

Pred enim letom je ob podružnični šoli 
v Šmiklavžu začel nastajati učni sadov-
njak. Sadike so na novi lokaciji preži-
vele prvo rastno obdobje. Preko leta so 
za njih skrbeli prav vsi ‒ učenci, učitelji, 
hišnik pa tudi bližnji krajani. Dobro 
negovanje se je zelo poznalo pri rasti.

Razraslo mlado drevje je spomladi 
potrebovalo strokovno roko sadjar-

ja, zato smo povabili gospoda Jožeta 
Santnerja, ki je bil z nami že ob sa-
jenju. Opravilo obrezovanja dreves 
smo na sončen dopoldan povezali s 
sajenjem hrušk. Učenci so k sodelo-
vanju povabili še starše in stare star-
še, povabilu pa se je odzvalo toliko 
krajanov, da smo na koncu za toliko 
moči in toliko dobre volje imeli sko-
rajda premalo sadik. 

Tudi drevesa v učnem sadovnjaku 
ob šoli v Podgorju je bilo potrebno ob-
rezati. Z mentorico ekokrožka Majdo 
Tamše Horvat sva učencem na treh ja-
blanah pokazala, katere zakonitosti je 

potrebno upoštevati pri obrezovanju, 
potem pa so učenci pod nadzorom z 
delom nadaljevali sami. Oba z mento-
rico sva bila presenečena, kako hitro so 
učenci pridobljeno znanje pravilno upo-
rabili na ostalih jablanah. Verjamem, 
da bomo drugo leto pri obrezovanju še 
boljši, saj se bomo nekaj novega naučili 
tudi pri demonstracijskem obrezovanju 
v Šmartnem pri Slovenj Gradcu, kamor 
je učence povabil Jože Santner tudi letos.

Pred nami je bližnje majsko cvete-
nje in nastale bodo zasnove za jesen-
ska sladka presenečenja. Do jeseni je 
sicer še daleč, vendar ne bomo le čaka-
li na sadeže, temveč bomo z veseljem 
opazovali, kako preko leta spremi-
njajo velikost, obliko in barvo, vse do 
tiste končne za obiranje in pokušino.

Mag. Aljoša Lavrinšek, 
ravnatelj 

Posadili še pet hrušk
Šolski učni sadovnjak v Šmiklavžu

Dijaki Srednje šole Slovenj Gradec in Muta 

Na Tretji osnovni šoli Slovenj 
Gradec smo izvedli kulturni 

dan nekoliko drugače. 

Da je tudi carski praženec le malo 
drugačen in skorajda isti šmorn kot pa 
šmorn, nam je prišla pokazat gledali-
ška skupina Šmorn iz Gimnazije Le-
dina s predstavo Cesarjeva nova obla-
čila. Da pa je »drugače« čisto »okej« 

in kulturno, so dokazali naši učenci 
z gledališko uprizoritvijo prirejene in 
uglasbene pravljice Rdeča kapica. 

Nastop našega pevskega zbora je 
naredil velik vtis na dijake. Le-ti so 
nastopili s svojo glasbeno skupino. 
Skozi petje in ples so se učenci in di-
jaki povezali v prijetnem vzdušju. 

V želji, da take inkluzivne social-
ne izkušnje brišejo predsodke in eti-

kete ter dajejo pečat enakovrednosti 
v vseh panogah kulture, so se gimna-
zijci pri druženju z našo populacijo 
otrok s posebnimi potrebami sezna-
nili tudi z delom na naši šoli, kar jim 
bo v pomoč pri poklicni orientaciji. 
S sprehodom po Slovenj Gradcu pa 
smo si skupaj ogledali kulturne zna-
menitosti in dediščino našega mesta.

Metka Kordiš, Luka Pernek 

Vsi drugačni – vsi kulturni
Tretja osnovna šola Slovenj Gradec

Velikonočna delavnica z zajčkom Zlatkom

V MKC-ju delavnice za otroke ne 
potekajo samo ob večjih prazni-

kih, ampak se nam lahko pridružite 
vsako prvo in tretjo soboto v mesecu 
med 9. in 12. uro. Delavnice so brez-
plačne in potekajo tudi na prostem. 

Velika noč je praznik veselja in upa-
nja. Velikonočne tradicije se v veliki 
meri od države do države razlikujejo, 
je pa to čas, ko se zbere vsa družina 
in se poveseli ob prazničnih dobro-
tah. Otroci ta praznik razumejo na 
drugačen način, vsi pa se ga, ne gle-
de na vero, veselijo. Vse se začne že v 
trgovinah, ko čokoladni zajci in jajca 
kukajo iz vsake izložbe. Ni ga otroka, 
ki bi si jih ne želel.

V MKC-ju Slovenj Gradec smo se 
na temo velike noči poveselili z zajčk-
om Zlatkom. Lahko bi rekli, da je veli-
konočni zajček kot nekakšen Božiček, 
ki obdari otroke. Otroci in starši so se 

na naše povabilo lepo odzvali in se v 
velikem številu udeležili velikonoč-
nih delavnic. Z otroki smo ustvarjali 
pisane piščančke in zajce »za na gla-
vo« ter izdelovali dekorativna jajca 
(barvali, posipali z bleščicami, lepili). 
Pogovarjali smo se o tem, kako oni 
barvajo pirhe doma in kako sami do-
življajo ta praznik. Sledilo je presene-
čenje ‒ zajček Zlatko, ki smo ga skupaj 
priklicali. Otroke je lepo pozdravil in 
jim povedal, da je med potjo iz koša-
re izgubil vsa jajčka. Otroci so mu jih 
seveda pomagali poiskati, na koncu 
pa jih je v zahvalo nagradil s čokola-
dnimi jajčki. Naučili smo se tudi zajč-
kov ples in se razvedrili z različnimi 
gibalnimi igrami. Otroci so bili zajčka 
Zlatka zelo veseli, objemali so ga in z 
nasmejanimi obrazi pokazali, da je 
bilo to zanje zelo prijetno doživetje.

Petra Vrčkovnik

Velikonočna delavnica z zajčkom Zlatkom
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Fotoreportaža
Velikonočno tridnevje 
(od velikega četrka zvečer do velike noči zvečer)
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NAŠI ČL ANI VAM NUDIJO
 
gradbene storitve (zgradimo hišo, 
renoviramo stanovanje ...)

prevoze (taksi, avtobus, kombi ...) 

mizarske in lesarske storitve 
(pohištvo po naročilu, kurjava, les ...) 

frizerske storitve (striženje, barvanje, 
krajšanje ...)

avtoservisne dejavnosti (prodaja, 
servis in popravila vozil ...)

izdelke iz kovine (izdelava ograj, 
strojev, rezil ...)

gostinsko ponudbo (malice, kosila, 
prenočišča, praznovanja ...)

grafično papirne storitve 
(tiskanje, fotografiranje, oblikovanje ...) 

tekstilno ponudbo (šiviljstvo,  
izdelava oblek po meri, prodajalne z oblačili)

cvetličarske in vrtnarske storitve  
(prodaja rož, urejanje okolice, pridelovanje 
zelenjave ...)

vse za vaše telo (kozmetične storitve, 
masaže, pedikure ...)

izdelke iz plastike

elektro storitve (inštalacije napeljave, 
popravila naprav, sončne elektrarne ...) 

zlatarske in urarske usluge  

optike (prodaja očal, leč, korekcijskih  
očal ...)

in ostale dejavnosti, ki pokrivajo  
preostali spekter ponudbe, ki jo človek 
potrebuje za svoje vsakodnevno življenje   

(foto Simon Golob)

(foto Jerneja Golob)

(foto Jerneja Golob)

(foto Jerneja Golob)

(foto Jerneja Golob)

(foto Jerneja Golob)


