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Kmalu pri nas

Novi Novi filmi študentov AGRFT
Projekcije kratkih filmov

Odgovorna urednica: Ajda Prislan, urednistvo@mo.slovenjgradec.si

Pika Nogavička in gusar Val
Potovanje na otok zakladov
Lutkovna predstava

Kvartet flavt 4Syrinx
Wolfov koncertni abonma in izven

Program
prireditev
februar 2015
Slovenj Gradec / Koroška

3. februar 2015 ob 10.00 in 17.00
Kulturni dom Slovenj Gradec

7. februar 2015 ob 10.30
Kulturni dom Slovenj Gradec

priloga I–IV

19. februar 2015 ob 19.30
Rojstna hiša Huga Wolfa

Novi prijatelj muzeja in
promotor muzejskih delavnic

stran 19

Janez Potočnik,
2
podžupan
Za enakomeren razvoj
lokalne skupnosti

Radovedni Popek

V

ečletne izkušnje na področju neformalnega izobraževanja v muzeju
(KPM) potrjujejo ugotovitev o pomembnosti kreativnega sodelovanja med publiko in muzejsko ustanovo pri preoblikovanju muzejev v stičišča bogatega
kulturnega dogajanja. Raznolik in bogat je pedagoški program - Popek je njihov povezovalni lik.

Triatlon

Aktualno

Mestna uprava
27. generalna
5
skupščina
Mednarodne organizacije
mest – glasnikov miru

Gospodarstvo

stran 17

Trajnostni,
sonaravni razvoj
Priložnost za svet
in Slovenijo

Janez Klančnik,
svetovni prvak

6

Mesto in podeželje
Lions klub
Slovenj Gradec
Viški hrane

10

Kultura
Žličkarji
na pohodu
Tobak v
Slovenj Gradcu

Turizem

A

materski triatlonec Janez Klančnik je v lanskem oktobru dosegel fantastičen uspeh. Zmagal je v kombinaciji triatlona Ironman in off-road triatlona Xterra. Na svetovno prvenstvo v triatlonu Ironman se vsako leto uvrsti nekaj Slovencev. Tokrat jih je bilo 5: David Pleše,
Tomaž Kovač, Tomaž Šink, Anton Škrlep in Janez Klančnik, 29-letni Slovenjgradčan. (MM)

Vabljeni k
sodelovanju

Kmečka
tržnica

Slovenj Gradec

V

se okoliške pridelovalce, stran 7
kmete, čebelarje, sirarje, peke,
vinarje in ostale, ki bi želeli svoje izdelke prodajati na kmečki tržnici, v
novih lesenih hiškah, vabimo k sodelovanju. Uporaba hišk je brezplačna.

13

Energetska
učinkovitost v
Športni dvorani
Slovenj Gradec

Tudi sanacija
razsvetljave
Z

Za oživitev
mestnega jedra
Prijetna toplota
lesenih peči

16

Šport
Uspešno leto
za Judo klub
Slovenj Gradec

18
Mladi

stran 3

vgradnjo svetilk z LED tehnologijo se zmanjšajo tudi stroški
vzdrževanja svetilk, saj je življenjska doba novih 50.000 ur.

M edij z najve č jim dosegom
v M e s t n i o b č i n i S lo v e n j G r a d e c

Izkoristite ga za svojo predstavitev!
Stik: 05 901 05 76, e-naslov: oglasi@km-z.si
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Janez Potočnik, podžupan

Za enakomeren razvoj
lokalne skupnosti
prizadeval, da se bo v tem mandatu
realizirala večina stvari, ki smo jih v
predvolilnem programu razdelali v
šestih tako imenovanih stebrih:

N

ovi podžupan v Mestni občini Slovenj
Gradec je Janez Potočnik iz Vodriža.
Zaposlen je na Veterinarski postaji
Slovenj Gradec, d. d., kjer opravlja
delo terenskega veterinarja. Pravi,
da ima to srečo, da mu je poklic do
neke mere tudi hobi. Zavzema se za
izboljšanje kakovosti življenja na podeželju, več o sebi in svojem delu pa
je povedal v sledečem razgovoru.
Katero je vaše področje delovanja?
Čemu boste kot podžupan posvečali
več pozornosti?
Na nedavnih volitvah je SG lista – lista Andreja Časa dosegla zelo dober
rezultat. Naš kandidat za župana je
bil izvoljen, prav tako smo uspeli v
mestnem svetu pridobiti pet sedežev.
Ker smo volilni program liste in župana pripravljali skupaj, je prav, da
ga ob tvornem sodelovanju ostalih
mestnih svétnikov poskusimo v največji meri tudi realizirati. Tako je bila
nekako smiselna izbira podžupana iz
naše svétniške skupine in ob spletu
okoliščin je to doletelo prav mene.
V politiki na lokalni ravni nisem
novinec, saj sem bil en mandat svétnik
in nato tudi član Odbora za okolje in
prostor. Že takrat sem se kot predsednik Odbora za kmetijstvo in razvoj
podeželja seznanil s potrebami na podeželju. Kot podžupan z določenimi
pooblastili bom lahko tudi učinkovitejši pri reševanju težav in izboljšavah
na tem področju. Ker sem bil nekdaj
tudi aktiven športnik, bom na županov
predlog sodeloval tudi pri sooblikovanju športne politike na lokalni ravni.
Kaj bi rekli zase, kakšen človek ste in
katere so za vas vrednote?
O sebi ne bom govoril, raje vidim, da
me na podlagi dejanj opišejo drugi.
Na splošno sem družaben človek, rad
imam zasebnost, kadar je to potrebno. Drugače pa sem mešanica dobrih
in manj dobrih lastnosti kot večina
med nami.
V tem svetu vedno večje netolerance do drugače mislečih ali kakorkoli drugačnih ljudi je velika vrednota strpnost. Še vedno pa prisegam na
dano besedo in stisk roke.
V življenju trenutno dajem prednost delu, saj sta otroka že odrasla,
hčerka ima tudi že družino, prej pa
je bila prioriteta družina. Trenutno
se ukvarjam z odpravljanjem simptomov išiasa, s službo in preučevanjem
zadolžitev, ki mi jih je zaupal župan.
V prostem času se rekreativno ukvarjam z več športi, v zadnjem času prevladuje tenis. Sicer pa smo se pred leti
preselili na podeželje, kjer imamo
majhno kmetijo, ki pa se ji bom bolj
posvetil, ko ne bom več v službi.
Za kaj se zavzemate?
Kot svétnik in podžupan si bom

1. Podjetništvo – umestiti proizvodni
inkubator v okviru sanacije degradiranih območij v mestu, izgradnja
in oprema nove obrtniške cone,
ponuditi dostopnejša parkirna mesta v obrtno-podjetniških conah,
zagon lesnoproizvodnega centra v
Otiškem Vrhu ter podpora socialnemu podjetništvu.
2. Izobraževanje, šport, sociala – dokončanje glasbene šole in izgradnja
nizkoenergetskega vrtca v Šmartnem, širitev in infrastrukturna
bogatitev Športnega centra Slovenj
Gradec, uvedba bivalne enote Centra za usposabljanje, delo in varstvo.
3. Mesto, turizem, kultura – v novi
finančni perspektivi bo na voljo
denar za izvedbo celostnih teritorialnih naložb (CTN); to je projekt, v katerem bo izvedena urbana
prenova Slovenj Gradca, ki obsega
ureditev degradiranih industrijskih površin, prenovo opuščenih
stavb in stanovanjskih sosesk,
ureditev trajnostnega prometa ter
urejanje zelenih mestnih površin.
V okviru CTN je predvidena tudi
izgradnja nove tržnice in s tem oživitev starega mestnega jedra.
4. Infrastruktura, trajnostna mobilnost, okolje – oživljanje obvodnega
prostora rek Mislinja, Suhodolnica
in Homšnica, zmanjšanje poplavne
ogroženosti, dokončanje skupnosti
urbanih vrtov, izgradnja garažne
hiše, obnova in rekonstrukcija cest.
5. Podeželje in kmetijstvo – izgradnja
cestne komunalne infrastrukture
na podeželju, samooskrba in podpora kmetijstvu, izgradnja turističnega letovišča v Šmiklavžu.
6. Učinkovita občinska uprava in strateško načrtovanje – učinkovita in
občanom prijazna občinska uprava
je standard, za katerega si moramo
vsi skupaj prizadevati. V letošnjem
letu je treba sprejeti občinski prostorski načrt, ki bo številnim občanom omogočil, da uresničijo svoje
investicijske namere. Vaškim in četrtnim skupnostim je treba zagoto-

viti večjo avtonomijo pri odločanju
o investicijah v njihovem okolju.
Ali boste nadaljevali prizadevanja
vašega predhodnika Petra Cesarja
za samooskrbo (oz. lokalno pridelavo
hrane) v naši občini? Ali imate v zvezi
s tem kakšno vizijo?
Kmetijstvo je pomembna gospodarska dejavnost, ohranjanje obdelovalnih površin in podpora panogi pa bo
ostala prioritetna naloga občine. Pri
samooskrbi prebivalstva z lokalno
pridelano hrano lahko občina odigra
tudi pomembno vlogo, tako pri prostorski politiki zagotavljanja stavbnih zemljišč za širitev dejavnosti na
kmetijah kot tudi pri prizadevanju
za sprejetje ustrezne zakonodaje, ki
bo omogočila šolam, vrtcem, regionalni bolnišnici in drugim dostop do
izključno lokalno pridelane hrane, s
tem pa tudi generirala nova delovna
mesta. V tem kontekstu bo dobrodošla izgradnja nove mestne tržnice, saj
bodo lahko proizvajalci hrane le-to
primerno ponudili potrošnikom.
S kakšnimi problemi se soočajo prebivalci na podeželju? Kaj vam pomenijo
vas, vaško okolje in življenje na vasi?
Življenje na vasi se je močno spremenilo, lahko bi rekli individualiziralo, pa vendar ostajajo šole, cerkve,
kulturni in gasilski domovi osrednji
prostori druženja in srečevanja ljudi.
Ob tem se sprošča pozitivna energija,
izmenjujejo se izkušnje in mnenja ter
se skupnostno načrtuje nadaljnji razvoj določenega kraja.
Prvi in največji problem, ne pa edini, je urejenost oziroma neurejenost
lokalnih cest. Občina ima pri tem odgovorno nalogo, saj s postopki urejanja regionalne cestne infrastrukture
omogoči ljudem, da tam udobneje živijo in preživijo ter s tem zagotavljajo
poseljenost kulturne krajine.
Nekoč ste že rekli, da boste podpirali
težnje za prenovo vaških jeder ...
Urejeno, razvito podeželje je ogledalo
enakomernega razvoja lokalne skupnosti, premalo pa se zavedamo, da

ima prav urejeno podeželje največji
potencial za razvoj turizma. Prenova
in ureditev vaških jeder sta za vaščane zelo pomembni, ker le urejeno in
lepo okolje nudi človeku zadovoljstvo
in v takem ozračju lahko tudi bolje
uresničuje svoje izobraževalne, športne in druge potrebe.

Med Uršljo in Pohorjem

Slovenjgraški Glasnik,
številka 2, leto 4
februar 2015

Kakšen pogled imate na avtocesto,
na hitro cesto, ki naj bi jo v prihodnosti gradili tod mimo?
Zaradi umeščanja tretje razvojne osi v
prostor sem se dejavneje vključil v lokalno politiko. Že pred uradno predstavitvijo projekta leta 2005 sem pridobil podatke, kje naj bi koridor potekal.
Trasa se mi je zdela zelo sporna, saj je
potekala po sredini dolin, povozila
kvalitetna kmetijska zemljišča, vodila preblizu naseljem in celo presekala
samo mesto. To je bil razlog, da smo se
v okviru civilne iniciative podrobneje
seznanili s problematiko in ponudili
alternativne rešitve, pri katerih bi lahko
bila kolateralna škoda bistveno manjša.
Civilna iniciativa je pri vztrajnem argumentiranju in prepričevanju stroke
ter lokalne skupnosti dosegla določeno
optimizacijo trase. Tako je v novem,
popravljenem projektu cesta proti
Dravogradu umaknjena v obrobje. S
tem smo od Podgorja proti Šmiklavžu
uspeli zavarovati kos lepe doline, cesta
pa tako prej zavije v tunel. Projekt tretje razvojne osi je nastal kot posledica
dolgoletnega prizadevanja nekdanjega
župana in poslanca Janeza Komljanca,
da bi Koroško z boljšo cestno povezavo
približal Osrednji Sloveniji. Vendar se
je to kasneje izrodilo v politični projekt
vsakokratne vlade in ne v dobro domišljenega in izvedljivega. Stališča so se
tako vedno znova spreminjala in tudi
danes ni veliko drugače. Že takoj na
začetku je civilna iniciativa ugotovila,
da je tretja razvojna os le vabljiva kost,
ki so jo koroški župani z veseljem sprejeli in pri tem pozabili na razpadajočo
lokalno cestno infrastrukturo. Tako so
v mislih gradili novo cesto, na obstoječe pa pozabili. Danes je dvopasovnica
od Velenja do Šmartna že umeščena v
prostor, kdaj bo zgrajena, pa nihče ne
zna povedati. Vse jasneje je, da imamo
pravico zahtevati in takoj tudi dobiti posodobljeno cesto proti Velenju in
Dravogradu.
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Še kaj, kar ni zajeto v teh mojih vprašanjih …
Ja. Sicer delujemo lokalno, a razmišljati moramo tudi globalno. Ne strinjam se s politiko aktualne vlade, ki
ima namen v tretji fazi privatizacije
razprodati večino za Slovenijo strateško pomembnih podjetij, namesto da
bi v tistih, ki so slabo vodena, zamenjala vodstveni kader. Saj če ne znamo voditi podjetij, kako bomo potem
šele državo? Po taki logiki prodajmo
tudi njo, če je morda že nismo.
Ajda Prislan

Humanitarna akcija

Trikraljevsko koledovanje otrok
v Slovenj Gradcu

Z

aključek božičnega časa je v župniji svete Elizabete v Slovenj
Gradcu zaznamovalo koledovanje
otrok. Tradicionalna trikraljevska
akcija, katere pobudnik je Misijonsko središče Slovenije, predstavlja
njihov odgovor ljubezni na aktualno
stisko vrstnikov v letošnjem letu na
Madagaskarju, v Etiopiji in Ukrajini.
Po skrbnih pripravah se je v zimski
sobotni popoldan podalo sedem pisanih skupin mladih svetih kraljev, Gašperjev, Mihov in »črnih« Boltežarjev
s kronami na glavah, in pastircev s
klobuki ter palicami in »skrinjami«
v rokah. Z odraslimi spremljevalci so
obiskali okoli dvesto družin po župnijah naše pastoralne zveze.
Ob toplem čaju in slastnih, oblo-

ženih toplih kruhkih za vse udeležence smo ob zaključku koledovanja
lahko ugotovili, da zgled svete Elizabete, naše farne zavetnice, očitno
odpira srca ljudem dobre volje ter
da dobrota naših ljudi nima meja.
Veselje in ponos otrok nad zbrano
lepo vsoto denarja sta organizatorje koledovanja utrdila v spoznanju,
da je kljub »težkim časom« vredno
vztrajati ter humanitarno akcijo, ki
ima v naši župniji bogato tradicijo,
ohranjati pri življenju tudi v bodoče.
Naslednji dan, v nedeljo, pa smo se
koledniki dobili še na skupinskem
sankanju. V uricah prijetnega druženja na snegu smo podoživeli lepoto letošnjega koledovanja, izmenjali
vtise ter se otrokom zahvalili za njihovo pripravljenost. (DB)

M E S T N A U P R AVA

SGlasnik, februar 2015

Energetska učinkovitost
v Športni dvorani Slovenj Gradec

Zahvala

Gasilci pri županu

Tudi sanacija razsvetljave
Z

vgradnjo svetilk z LED
tehnologijo se zmanjšajo tudi stroški vzdrževanja svetilk, saj je življenjska doba novih
50.000 ur.
Športna dvorana Slovenj Gradec je
odprla svoja vrata v novembru 1977,
ko so v njej odigrali finalno tekmo
pokala Slovenije v rokometu domači
klub in rokometaši Celja. Od takrat
se ta, še danes edina večja športna
dvorana v Slovenj Gradcu, uporablja
za rekreacijo, šport otrok in mladine, kakovostni in vrhunski šport ter
organizacijo različnih prireditev.
Velika zasedenost dvorane in njena
raznolika uporaba sta Mestno občino Slovenj Gradec in Javni zavod za
turizem, šport, mladinske in socialne programe, ki upravlja z dvorano,
vzpodbudili k razmišljanju o energetski sanaciji športne dvorane, katere pomemben del je tudi sanacija
razsvetljave. Cilj, ki so si ga zastavili, pa ni bil samo varčevanje z električno energijo in s tem zmanjšanje
stroškov, ampak tudi dvig kvalitete
razsvetljave.
Pred izvedbo sanacije je bila razsvetljava dvorane izvedena z reflektorji s klasičnimi visokotlačnimi
sijalkami različnih starosti, tipov
in moči (400 in 1000 W), s katerimi
so dosegali maksimalen nivo osvetljenosti med 800 in 900 lx. Ta vrsta
razsvetljave ni omogočala regulaci-

je, njena slabost pa je bila tudi, da so
visokotlačne sijalke potrebovale od
5 do 10 minut, da so dosegle polni
svetlobni tok. Prav tako ni bil možen takojšni ponovni vklop sijalk ob
morebitnem izpadu. Priključna moč
je po podatkih uporabnika znašala
približno 34 kW.
Sanacijo razsvetljave je v decembru 2014 izvedlo podjetje Sloluks, d.
o. o, iz Miklavža na Dravskem polju,
ki je bilo izbrano na javnem razpisu. Investicijo je financirala Mestna
občina Slovenj Gradec s sofinanci-

ranjem Fundacije za financiranje
športnih organizacij v RS. Pogodbeni sofinanciran delež fundacije
pričakujemo v obliki refundacije in
znaša 31.150,00 €.
Nova razsvetljava je izvedena s
svetilkami z LED tehnologijo, ki so
plod slovenskega razvojnega znanja
in so tudi proizvedene v Sloveniji.
Svetilke Narrow 200 odlikuje visok
svetlobni izkoristek 108 lm/W in
iz tega izhajajoča nizka poraba električne energije 185 W po svetilki.
Vgrajene električne komponente
omogočajo zvezno regulacijo razsvetljave, dodana krmilna tehnika
pa programiranje različnih skupin
svetilk in scen osvetlitve dvorane.
Tako lahko sedaj uporabniki izbirajo med desetimi scenami, katerih
nivo se lahko tudi zvezno zvišuje ali
znižuje po potrebi.
Marijan Klemenc

PODATKI RAZSVETLJAVE
PRED SANACIJO

PODATKI RAZSVETLJAVE PO
SANACIJI

PRIDOBITEV

Priključna moč (P)

(kW)

34

15

prihranek 56%

Srednja
osvetljednost

(lx)

850

1200

povišana za 41%

Življenska doba
svetlobnih virov

(h)

12000

50000

4 kratno
povečanje

NE

DA

dvig kvalitete in
možnost dodatnih
prihrankov

DA

povečana varnost in
kvaliteta uporabe
instalacije

Možnost regulacije
Možnost
takojšnjega vklopa
in ponovnega
vklopa

NE

Cilji, ki so bili doseženi s sanacijo.

3. redna seja Občinskega sveta MO SG

Imenovali predstavnike
ustanovitelja v svete javnih zavodov
P

roračun za leto 2015 je v primerjavi z lanskim večji za 12,89 %,
v primerjavi z drugim rebalansom
2014 pa za 1.201.470,94 €.

Občinski svet Mestne občine Slovenj
Gradec je na 3. seji Občinskega sveta
MO SG zasedal 23. decembra 2014.
Potrdili so Odlok o spremembah in
dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2014
– drugi rebalans. Najpomembnejša
točka omenjene seje pa je bila zagotovo obravnava osnutka proračuna MO
SG za leto 2015. Proračun za leto 2015
zajema prihodke in odhodke v višini
19.890.413,00 €; v primerjavi s proračunom za leto 2014 je večji za 12,89
%, v primerjavi z drugim rebalansom
2014 pa za 6,43 % oz. 1.201.470,94 €.
Članica in člani občinskega sveta so
ocenili, da je osnutek proračuna glede na trenutno gospodarsko situacijo
dobro pripravljen, in upajo, da bodo
prihodki realizirani v predlagani višini. Podali so pobude, za katere naloge
se naj v letu 2015 dodatno zagotovijo
finančna sredstva. Osnutek odloka so
sprejeli skupaj z vsemi predlogi, strokovne službe pa jih bodo do predloga
odloka proučile in poskušale v čim večji meri uvrstiti v proračun.
Nadalje so se seznanili s Poslovnim načrtom Komunale za leto 2015.
Izrekli so zadovoljstvo, saj je poslovanje podjetja stabilno in kratkoročno
ne načrtujejo večjih sprememb. Strinjali pa so se, da je potrebno procese
dela nenehno izboljševati. Podprli so
aktivnosti glede zapiranja odlagališča v Mislinjski Dobravi, čiščenja in
priprave pitne vode v Suhem Dolu,
zaščite vodnih virov na območju
obeh občin ter gradnje malih čistil-

nih naprav, ki jih kot prioritetne naloge navajajo tudi v podjetju.
Nadomestilo za uporabo stavbnega
zemljišča je obvezna dajatev, ki jo ureja
Zakon o stavbnih zemljiščih in se pri
postopanju davčnega organa šteje za
davek. Občine z odloki določajo območja, na katerih se plačuje nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča,
merila za določitev višine nadomestila, ki so ga zavezanci dolžni plačevati,
ter merila za popolno in delno oprostitev plačila nadomestila. V MO SG
se za odmero NUSZ uporablja Odlok
o nadomestilu za uporabo stavbnega
zemljišča v Mestni občini Slovenj Gradec, ki ga je sprejel Svet Mestne občine
Slovenj Gradec v letu 2003. Občinska
uprava predlaga olajšave za določene
kategorije zavezancev. Občinski svet je
predlagane olajšave ocenil kot pozitivne in sprejel odlok v predloženi vsebini
po skrajšanem postopku.
Občinski svet je sprejel tudi spremembe in dopolnitve Odloka o zazidalnem načrtu individualne gradnje
stanovanjske zazidave Gozdna pot v
Slovenj Gradcu. Predlagane spremembe se nanašajo na lociranje in velikost
na novo predvidenih objektov ter določitev njihovih funkcionalnih zemljišč,
določitev pogojev za gradnjo objektov,
tipologijo objektov ter ureditev prometne in komunalne infrastrukture.
Občina (Slovenj Gradec in Mislinja) je v letu 1994 ustanovila stanovanjski sklad predvsem zaradi dostopa do kreditov republiškega sklada,
saj je bil sklad obvezna pravna oblika
za dostop do kreditov stanovanjskega
sklada. Glede na to, da se opravljajo
vse dejavnosti iz stanovanjskega področja v okviru občinske uprave, je
obstoj sklada samo še formalna obli-
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ka, zato je smiselno, da preneha delovati kot samostojna pravna oseba in se
pripoji k Mestni občini Slovenj Gradec in Občini Mislinja. Članice in člani občinskega sveta so se s predlogom
strinjali in osnutek odloka sprejeli po
skrajšanem postopku.
Nadalje so na predlog Komisije
za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja imenovali predstavnike
ustanovitelja v svete naslednjih javnih
zavodov: Vzgojno-varstveni zavod
Slovenj Gradec, Prva osnovna šola
Slovenj Gradec, Druga osnovna šola
Slovenj Gradec, OŠ Šmartno pri Slovenj Gradcu, OŠ Podgorje pri Slovenj
Gradcu, Tretja osnovna šola Slovenj
Gradec, Glasbena šola Slovenj Gradec, MOCIS center za izobraževanje
odraslih Slovenj Gradec, Knjižnica
Ksaverja Meška Slovenj Gradec, Kulturni dom Slovenj Gradec, Zdravstveni dom Slovenj Gradec, Javni zavod za
turizem, šport, mladinske in socialne
programe SPOTUR, Javno podjetje
Komunala Slovenj Gradec, Kocerod,
d. o. o. Prav tako so v Svet zavoda JZ
Spotur imenovali predstavnike zainteresirane javnosti ter Komisijo za podelitev Bernekerjevih priznanj, Komisijo za podelitev Vrunčevih priznanj,
Komisijo za podelitev Železnikarjevih
priznanj, Svet za preventivo in vzgojo
v cestnem prometu in uredniški odbor za izdajanje javnega glasila Mestne občine Slovenj Gradec – Slovenjgraški Glasnik (SGlasnik). Podali so
tudi pozitivno mnenje k imenovanju
mag. Staneta Berzelaka za ravnatelja
Gimnazije Slovenj Gradec v naslednjem mandatnem obdobju. Potrdili
so še nekaj sklepov s področja premoženjskopravnih zadev.
Tatjana Špalir

Župan Mestne občine Slovenj Gradec Andrej Čas je na posebno novoletno zdravico povabil tudi gasilce, ki tvorijo Gasilsko enoto širšega
pomena (GEŠP). Osrednja gasilska
enota IV. kategorije (PGD SG) je nepogrešljiva pri opravljanju svojega
dela − tehničnem reševanju: nesreče
na cesti in nevarne snovi, za kar ima

od leta 2011 tudi koncesijo. Župan
se je gasilcem zahvalil za njihovo
požrtvovalno in strokovno delo ter
jim zaželel, da bi bilo v letu 2015 potrebnih čim manj izvozov na reševanje, če pa že bo treba, da bodo čim
uspešnejši pri reševanju. Ob tej priložnosti je gasilcem GEŠP v zahvalo
podaril tudi skromna darila. (MK)

(foto Dušan Stojanovič)

Razpis
Mestna občina Slovenj Gradec

Javni razpis za sofinanciranje
kulturnih projektov na področju
kulturne dediščine v letu 2015
Namen razpisa je sofinanciranje
projektov vzdrževanja in obnove
nepremičnih kulturnih spomenikov na območju MO SG in pročelij
objektov znotraj vplivnega naselbinskega območja urbanističnega
spomenika starega mestnega jedra
Slovenj Gradca, ki bodo pripomogla k prezentaciji objekta v njegovi
avtentični pojavni obliki.
Razpoložljiva sredstva za leto
2015 znašajo 10.000,00 €. Dokončna višina sredstev bo določena s
sprejetim Odlokom o proračunu
Mestne občine Slovenj Gradec za
leto 2015. Predlagatelj mora imeti zagotovljena finančna sredstva

Predstavniki v svete zavodov
1. Predstavniki ustanovitelja v Svet
javnega zavoda Druge osnovne šole
Slovenj Gradec: Viktor Breznik, Katjuša Karner, Jadran Železnik
2. Predstavniki ustanovitelja v Svet javnega zavoda Glasbene šole Slovenj Gradec: Damjan Korošec, Franjo Murko
3. Predstavniki ustanovitelja v Svet
javnega zavoda Knjižnice Ksaverja
Meška Slovenj Gradec: Martin Kolar,
Nastja Raj, Simona Zorman
4. Predstavniki ustanovitelja v Svet
javnega zavoda Kulturnega doma
Slovenj Gradec: Andrej Breznik, Renata Cigale, Primož Potočnik
5. Predstavniki ustanovitelja v Svet
javnega zavoda MOCIS centra za izobraževanje odraslih: Cvetka Hartman, Marjeta Vaupot
6. Predstavniki ustanovitelja v Svet
javnega zavoda Osnovne šole Podgorje: Mateja Keber, Marija Kos, Urška Štumpfl Prevorčič
7. Predstavniki ustanovitelja v Svet
javnega zavoda Osnovne šole Šmartno pri Slovenj Gradcu: Lucija Fink,
Vesna Jurjec, Darja Merkač
8. Nadzorni svet Javnega podjetja Komunala Slovenj Gradec, d. o. o.: mag.

v višini najmanj 50 % upravičenih
stroškov, višina finančnih sredstev,
ki jih za kritje upravičenih stroškov
posameznega projekta lahko zagotovi Mestna občina Slovenj Gradec, je največ 2.000 € oz. v primeru manjšega števila prijav se lahko
višina slednjega zviša. Predlagatelj
lahko prijavi več projektov. Sredstva tega razpisa so namenjena sofinanciranju izbranih projektov za
njihovo izvajanje v letu 2015, najkasneje do 31. 12. 2015.
Razpis je podrobneje objavljen na
spletni strani MO SG.
Razpisni rok se zaključi 2. 2. 2015.

Ksandi Javornik, Jože Lenart, Bernard Rutnik, Peter Slemenik
9. Predstavniki ustanovitelja v Svet
javnega zavoda Prve osnovne šole
Slovenj Gradec: Urška Kordiš Miheljak, Mitja Mitnjek, Senja Pirnat
10. Predstavniki ustanovitelja v Svet
javnega zavoda za turizem, šport, mladinske in socialne programe SPOTUR
Slovenj Gradec: Hinko Kašnik, Tadej
Mirkac, Gregor Raj, Branko Smrtnik
Predstavniki zainteresirane javnosti
v Svet javnega zavoda za turizem,
šport, mladinske in socialne programe SPOTUR Slovenj Gradec: Jaka
Cesar – za področje mladinskih programov; Gregor Areh – za področje
športa; Boštjan Paradiž – za področje
turizma; Zofija Tisnikar – za področje socialnih programov
11. Predstavniki ustanovitelja v Svet
javnega zavoda Tretje osnovne šole
Slovenj Gradec: Danica Sekavčnik
Kotnik, Mojca Verhovnik
12. Predstavniki ustanovitelja v Svet
javnega zavoda Zdravstvenega doma
Slovenj Gradec, d. o. o.: Sabina Kamnik
Zebec, Alenka Pelc, Boštjan Rigelnik
13. Predstavniki ustanovitelja v Svet
javnega zavoda Vzgojno-varstvenega
zavoda Slovenj Gradec: Zala Kutin,
Petra Novak
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Nastaja strategija za Koroško

Prometne strategije – kaj nam
prinašajo in zakaj jih potrebujemo?
S

lovenija je po 20 letih
ponovno na začetku,
ko govorimo o novih projektih in
investicijah na področju prometne infrastrukture. Po izgradnji
avtocestnega programa se pričenja obdobje razvoja železniške infrastrukture, javnega potniškega
prometa in ugotavljanja realnih
potreb. Kaj nam torej prinašajo
nove prometne strategije in zakaj
jih potrebujemo?
Razvoj prometne infrastrukture v
Sloveniji je bil v preteklih 20 letih
zasnovan predvsem v Nacionalnem
programu izgradnje avtocest (1995)
in Nacionalnem programu razvoja
slovenske železniške infrastrukture
(1995). Do danes se je skoraj v celoti realiziral le avtocestni program,
medtem ko se je program razvoja
železniške infrastrukture realiziral v
manj kot 50 %. Nacionalnega programa za področje državnih cest in t. i.
razvojnih osi ni bilo še nikoli. Bile so
izdelane le strokovne podlage za izdelavo programa, vendar slednji ni bil
nikoli sprejet. Posledice nestrateškega
pristopa pa čutimo vsi uporabniki in
predvsem prebivalci na območjih, kjer
so predvidene razvojne osi.
Zaradi pomanjkanja strategije so
se v obdobju po izgradnji večjega
dela avtocestnega programa skorajda ustavile večje investicije na cestni infrastrukturi. Dodatno so na
negativen trend vplivali tudi nizka
gospodarska rast in delno pripravljeni projekti (načrtovani v času
velike gospodarske rasti), ki so bili
za današnji čas ekonomsko nespre-

jemljivi. Odgovor na neugodno situacijo tako podaja Strategija razvoja
prometa v Republiki Sloveniji, katere predlog je bil javnosti predstavljen decembra 2014. Država v njej
ugotavlja, kakšne so realne potrebe
v Sloveniji ter kako izboljšati konkurenčnost železniški infrastrukturi
in javnemu potniškemu prometu,
saj bo tem projektom v novi finančni perspektivi za obdobje 2014−2020
namenjenih največ evropskih sredstev, predvsem pa strategija podaja
nabor ukrepov na področju prometne infrastrukture, ki so prepoznani
kot ključni za nadaljnji razvoj regije
oz. države.
Strategija daje velik poudarek
prometnemu modelu, ekonomski
analizi, železniški infrastrukturi in
javnemu potniškemu prometu, precej manjšega pa razvoju omrežja državnih cest ter boljši dostopnosti regij. V analitičnem delu ne upošteva
dosedanjih projektov in že pripravljene dokumentacije. Dokument v
analitičnem delu navaja, da lahko
»marsikatera državna cestna povezava z minimalnimi vlaganji postane razvojna prometnica, ki bo zadostovala potrebam prometa in hkrati
nudila razvoj posameznim regijam,«
ter da so »državne ceste v splošnem
zgrajene in je potrebno največjo
skrb posvetiti vzdrževanju in obnavljanju državne cestne mreže«.
Dodatno nenaklonjenost razvojnim
osem je lahko prepoznati tudi skozi naslednji citat: »Potrebno je zajeti
tiste razvojne projekte na državnih
cestah, za katere je na podlagi izdelane predhodne študijske, projektne

in investicijske dokumentacije razvidno, da bodo s svojo realizacijo
prinesli tolikšne prihranke uporabnikom državnih cest in prebivalcem
ob njih, da bodo ekonomsko upravičeni.« Pretekle izkušnje namreč
kažejo, da posamezni odseki na razvojnih oseh, zaradi relativno nizkega prometa, praviloma ne kažejo hitre ekonomske upravičenosti, lahko
pa zaradi boljše dostopnosti regije
veliko pripomorejo h gospodarski
rasti, k zmanjšanju odseljevanja in
splošni privlačnosti regije. Te pozitivne posledice pa je veliko težje meriti v ekonomski upravičenosti.

Strategija predvideva
posege na obstoječi
prometni infrastrukturi
Strategija med pomembnejšimi ukrepi navaja povezavo Koroške z avtocestnim sistemom, vendar predvideva,
»da se v največji možni meri uporabi
in rekonstruira oz. nadgradi obstoječa prometna infrastruktura. Gre
predvsem za posege na obstoječi prometni infrastrukturi, le v posameznih
primerih oz. na lokacijah, kjer ustreznega standarda ni možno zagotoviti
na obstoječi infrastrukturi, se preuči
možnosti priprave projekta izven obstoječe prometne infrastrukture.«
Predvsem pa se predvideva pripravo
projektov, ki upoštevajo dejanske potrebe prometnega sistema.
Med pripravo teh projektov pa bi
lahko umestili tudi Strategijo razvoja glavnega prometnega omrežja na
Koroškem, ki je v fazi izdelave. V njej

bodo tako veliko bolje opredeljeni regijske potrebe, prednosti in vplivi, ki
bi jih razvojna os imela na gospodarstvo in vse prebivalce regije. Predvsem
bodo v največji možni meri prikazane
upravičenost ter posredne in neposredne koristi nove povezave za Koroško.
Glavni cilj strategije na Koroškem je
določitev tistih lokacijo oz. odsekov,
kjer na obstoječi infrastrukturi ni možno zagotoviti ustreznega standarda,
oz. določitev, kateri odseki najbolj negativno vplivajo na slabo dostopnost
regije, ter možnih predlogov. Predvsem pa bo ob dostopnosti upoštevala tudi pomanjkanje obvoznic, kjer
promet še vedno poteka skozi središča
naselij in vpliv tega prometa na življenje Korošcev.
Koroška nujno potrebuje svoj dokument na tem področju, saj so vse
dosedanje študije, naročene s strani
Direkcije RS za ceste ali Ministrstva
za infrastrukturo, dajale preveliki
pomen prometnemu modelu, ki že v
preteklosti ni izkazoval velike upravičenosti, najnovejše prometne študije
izkazujejo še manjšo upravičenost,
študije, ki bi izkazovale upravičenost
novogradnje na podlagi vseh ostalih
pomembnih kriterijev, pa v preteklosti še niso bila izdelane.
Strategija razvoja prometa v Republiki Sloveniji nam tako prinaša
pregled nad potrebami po prometni
infrastrukturi v naslednjih 20 letih
ter predstavlja osnovo za pripravo
projektne dokumentacija in črpanja
evropskih sredstev. Strategija razvoja glavnega prometnega omrežja na
Koroškem pa predstavlja le enega od
strokovnih dokumentov, ki bodo vplivali na končni dokument Strategija

razvoja prometa v Republiki Sloveniji,
ter podporni dokument koroškim prizadevanjem po boljši prometni infrastrukturi in večji dostopnosti regije.
Ta dokumenta nam bosta tako določila razvoj prometne infrastrukture v
bližnji in daljni prihodnosti.
Uroš Rozman, mag. prost. načrt.,
dipl. inž. grad. (UN)

MO Slovenj Gradec obvešča,
da je uredniški odbor glasila
SGlasnik objavil

Javni razpis
za odgovornega urednika
javnega glasila Mestne
občine Slovenj Gradec
Kandidati se lahko prijavijo do
20. 2. 2015. Podrobnejši pogoji,
način prijave in rok za oddajo prijav so določeni v besedilu javnega
razpisa, ki je objavljeno na spletni
strani Mestne občine Slovenj Gradec (http://www.slovenjgradec.si/)
v rubriki Aktualno. Številka: 020001/2014 (MO SG)

SG v številkah
V Splošni bolnišnici Slovenj
Gradec so zabeležili podatek,
da je bilo v letu 2014 rojenih
959 otrok (462 deklic in 497
dečkov). Veselijo se vseh novih rojstev, novih življenjskih
zgodb tudi v letu 2015!
Na dan novega leta, 1. 1. 2015,
sta se rodila deklica in deček:
prva je bila deklica, rojena ob
8.11, doma iz Šoštanja, tehtala
pa je 3360 g.
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27. generalna skupščina Mednarodne
organizacije mest – glasnikov miru

Razpis
Mestna občina Slovenj Gradec

Medse sprejeli 6 mest,
tudi Ljubljano

27.

generalno skupščino je 11. in
12. decembra 2014, v sodelovanju s tamkajšnjo občino, Mednarodna
organizacija mest – glasnikov miru
organizirala v grškem mestecu Kalavrita. Srečanje, ki se ga je udeležilo
preko 30 delegatov iz 16 mest, je bilo
prvotno načrtovano oktobra preteklega leta v Abidjanu (Slonokoščena
obala), vendar smo morali konferenco
v zahodni Afriki iz varnostnih razlogov (ebola) odpovedati ter v kratkem
času najti novo lokacijo, zaradi česar

je bila tudi udeležba nekoliko slabša
kot sicer. Na skupščini smo potrdili
nekaj sprememb statuta, predstavili novo spletno stran in promocijsko
brošuro (obe bo s sredstvi združenja
pripravilo naše mesto), zastavili načrt
dela za leto 2015, določili, na katerih
mednarodnih konferencah nevladnih
organizacij bo prisotna tudi IAPMC,
prisluhnili debati o težavah lokalnih
skupnosti, ki so jih posebej v Grčiji
povzročili varčevalni ukrepi, v svoje vrste pa smo sprejeli tudi 6 novih

Javni razpis za sofinanciranje
kulturnih projektov na področju
kulture v letu 2015

mest: Zurrieq z Malte, Kalavrito, Orestiado, Lamio in Sparto iz Grčije ter
Ljubljano, ki se je že preteklega aprila
obrnila na vodstvo organizacije z željo
po včlanitvi ter pridobitvi naziva glasnik miru. Vsa nova mesta so delegati
soglasno potrdili in sprejeli kot polnopravne člane, vsi pa so tudi izrazili
pripravljenost delovati v duhu združenja mest ter se udeleževati skupnih
aktivnosti in prihodnjih konferenc.
Dušan Stojanovič

Spremembe in dopolnitve Odloka o nadomestilu
za uporabo stavbnega zemljišča

Mestna občina s spremembami
NUSZ-ja vzpodbuja aktivne
N

a 3. seji Občinskega sveta Mestne
občine Slovenj Gradec, ki je potekala 23. 12. 2014, je bil sprejet Odlok
o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v MO Slovenj Gradec.
S spremenjenim odlokom je omogočena oprostitev oziroma delna
oprostitev nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča za občane, ki so
organizirano vlagali v izgradnjo komunalnih objektov in naprav ter v
primeru elementarnih nezgod. Odlok
določa oprostitve na podlagi vloženih
sredstev. Do oprostitve so upravičeni
tudi lastniki nezazidanih stavbnih
zemljišč z dejansko rabo, namenjeno

kmetovanju in gozdarstvu, če na njih
opravljajo kmetijsko dejavnost (na
podlagi GERK oz. KMG-MID).
Glede na obstoječo gospodarsko
situacijo in namenom spodbujana zaposlovanja in gospodarskega razvoja so
do oprostitve plačila nadomestila za določen čas dveh let prav tako upravičene
pravne osebe in samostojni podjetniki,
ki so v preteklem letu zgradili ali kupili nepremičnino za opravljanje svoje
poslovne dejavnosti in v njej dejansko
sami opravljajo dejavnost. Oprostitev
se prizna za novozgrajeno oziroma kupljeno nepremičnino. Pravnim osebam
in samostojnim podjetnikom se lahko
zmanjša plačilo nadomestila tudi, če so
v preteklem letu zaposlili nove delavce.

Dodatno odlok opredeljuje, da se za
nezasedene stavbe (zapuščene stanovanjske stavbe in stavbe za poslovno
dejavnost) znotraj mestnega jedra, v I.
in II. območju stavbnih zemljišč, izračun nadomestila poveča, če stavbe niso
v uporabi več kot eno leto. Hkrati odlok
ureja tudi spremembe glob za neplačilo.
Več informacij o spremembah
in dopolnitvah si lahko preberete v samem odloku, ki ga najdete v
Uradnem listu RS št. 95/2014 ali na
internetni povezavi: http://www.
uradni-list.si/1/content?id=120103#!/
Odlok-o-spremembah-in-dopolnitvah-Odloka-o-nadomestilu-za-uporabo-stavbnega-zemljisca-v-Mestni-obcini-Slovenj-Gradec. (MŠ)

O odloku za vzdrževalna dela

Vzpodbujanje obnove in
uporabe degradiranih stavb
P

ogosto v urbanem okolju neka
stavba propade do te mere, da postane problem za okolico. Če prostor
ni naseljen, zanj in za njegovo okolico
nihče ne skrbi, okoliško lokalno gospodarstvo nima strank, tekom propadanja pa lahko postane stavba tudi
nevarna za okolico in mimoidoče. In
pogosto je znan ali neznan zasebni lastnik take nepremičnine glede gospodarjenja s to nepremičnino povsem
pasiven. K reševanju tega problema je
pristojno Ministrstvo za okolje in prostor pristopilo že pred leti in uspelo
uzakoniti rešitev, ki bi lahko bistveno
izboljšala stanje in pripomogla tudi k
urbani regeneraciji mest, v katerih danes živi že večina prebivalstva.

Ustava v 67. členu določa sledečo
omejitev uživanje lastninske pravice,
tako, da to določa zakon na način, da
je zagotovljena gospodarska, socialna
in ekološka funkcija lastnine. Propadajoča nepremičnina, predvsem v strnjenem in gosto naseljenem urbanem
prostoru, ne izpolnjuje svoje socialne
funkcije, saj jo zaznamuje prav odsotnost te. Socialna funkcija bi bila namreč izpolnjena predvsem z vzdrževanjem nepremičnine in njeno rabo.
Glede vzdrževanja objekta je tako 6.
člen Zakona o graditvi objektov (spremembe 2007) določila občini pristojnost, da lahko zaradi zavarovanja javne
koristi naloži lastniku potrebno vzdrževanje objekta. To stori z odlokom, v ka-
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terem določi območje oziroma objekte,
na katerih je treba izvesti vzdrževalna
dela in sicer če so na objektu takšne
pomanjkljivosti, da zaradi izrabljenosti, zastarelosti, vremenskih vplivov ali
učinkovanja tretjih zelo slabo vpliva na
zunanjo podobo naselja in krajine in so
posledica opustitve redne in pravilne
uporabe ter vzdrževanja nepremičnine
(vendar ne gre za nevarno gradnjo po
zakonu). Občina v odloku določi tudi,
katera vzdrževalna dela je treba izvesti
oziroma merila za njihovo določitev
ter predvidi oceno njihovih stroškov.
V odloku lahko občina predvidi tudi
višino sredstev, ki jih bo prispevala za
pokritje dela stroškov v zvezi s predvidenimi vzdrževalnimi deli.

Namen in cilji razpisa: namen razpisa je finančno podpreti vse oblike ustvarjanja, poustvarjanja in
posredovanja raznovrstnih javnih
kulturnih projektov, ki ne sodijo v
programe javne službe, bogatijo pa
pestrost kulturnega dogajanja v Mestni občini Slovenj Gradec in zagotavljajo kvalitetne kulturne dogodke ali vzpodbujajo izobraževalno in
raziskovalno dejavnost s področja
kulture ter strokovni razvoj kulture
in so javno dostopni občinstvu.
Splošni cilji javnega razpisa: javni
razpis je namenjen izvajanju in razvoju za mesto pomembnih kulturnih projektov, ki bogatijo pestrost
kulturnega dogajanja v občini na
različnih področjih kulture in niso
izključno komercialnega značaja.
Višina razpoložljivih sredstev in
sofinanciranja: sredstva za sofinanciranje izbranih projektov bo Mestna občina Slovenj Gradec zagotovila iz proračunskih sredstev za
leto 2015. Razpoložljiva sredstva za
leto 2015 znašajo 15.000,00 €. Dokončna višina sredstev bo določena
s sprejetim Odlokom o proračunu
Mestne občine Slovenj Gradec za
leto 2015.
Višina sofinanciranja: zaprošeni
znesek sofinanciranja za posamezni
projekt ne more presegati 70 % celotne predvidene vrednosti prijavljenega projekta in ne več kot 2.000,00
€. Višina sofinanciranja projekta bo
določena v znesku najvišje višine
sofinanciranja (najvišja višina sofinanciranja v €) in procentualno
(glede na skupno vrednost realiziranega projekta, na podlagi priloženih dokazil o realizaciji upravičenih
stroškov projekta, razvidni iz začasnega oz. končnega poročila).

Obdobje financiranja: sredstva tega
razpisa so namenjena sofinanciranju izbranih projektov, za njihovo
izvajanje v letu 2015, najkasneje do
31. 12. 2015.
Upravičene osebe: upravičeni prijavitelji, ki lahko podajo vloge za ta
razpis, so nejavni zavodi, ustanove,
društva in zveze društev, ki delujejo
na razpisanih kulturnih področjih.
Prijavitelji so lahko tudi druge pravne osebe zasebnega prava ter posamezniki, ki delujejo na razpisanih
področjih.
Razpisna dokumentacija je na voljo:
• na spletni strani naročnika (http://
www.slovenjgradec.si): Javni razpisi in objave; natisnjeni obrazci,
s spletne strani, veljajo kot originalni obrazci;
• izvajalci lahko dokumentacijo
v razpisnem roku dvignejo tudi
na sedežu Mestne občine Slovenj
Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, in sicer v glavni pisarni – vložišče (ponedeljek, torek in
četrtek od 7. do 15. ure, sreda od 7.
do 17. ure in petek od 7. do 13. ure);
pristojna oseba za dajanje informacij in pojasnil v zvezi s tem razpisom je Natalija Knez, višja svetovalka I. za družbene dejavnosti.

Rok za prijavo
Razpis bo zaključen 2. 2. 2015.
Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila
oddana priporočeno na pošti do
vključno 2. 2. 2015, o čemer priča
poštni žig, oziroma ni bila oddana v
vložišču Mestne občine Slovenj Gradec do 2. 2. 2015 do vključno 15. ure.
Razpis je podrobneje objavljen na
spletni strani Mestne občine Slovenj Gradec.

Obvestilo

Namera o oddaji poslovnih
prostorov v najem
Mestna občina Slovenj Gradec
obvešča o nameri za sklenitev neposredne najemne pogodbe za nepremičnine - poslovne prostore na
lokacijah Glavni trg 9, Cankarjeva ul. 21 ter Ozka ul. 1 v Slovenj Gradcu. Celotno besedilo
Na podlagi odloka pristojni občinski
organ po uradni dolžnosti izda odločbo, s katero lastnika objekta zaveže, da
v določenem roku izvede vzdrževalna
dela, opredeljena v odloku. Če je objekt
zavarovan v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo kulturne dediščine, je treba
dela izvajati v sodelovanju z organom,
pristojnim za varstvo kulturne dediščine. Če zavezanec v določenem roku
del ne izvede, se opravi izvršba za nedenarno obveznost. Če občina sama
založi sredstva za izvedbo vzdrževalnih del, pridobi na objektu, na katerem
je izvedla vzdrževalna dela, zakonito
hipoteko v višini stroškov vzdrževalnih del. Če se pri izvedbi del ugotovi,
da pomanjkljivosti ni možno odpraviti
samo z vzdrževalnimi deli, občina z
novo odločbo odredi rekonstrukcijo
objekta, če pa učinka ni možno doseči
niti s tem, pa lahko občina odredi odstranitev objekta.
Kljub temu, da imajo tudi nekatere druge države podobne ureditve
(npr. Nemčija), se kaže kot bolj uspešen instrument spodbujanje lastnikov
k obnovi s finančnimi mehanizmi.

namere je objavljeno na oglasni
deski uprave Mestne občine Slovenj Gradec, Šolska ul. 5 in na
spletni strani http://www.slovenjgradec.si. Dodatne informacije lahko dobite na telefonski št.
02 88 121 47. (ED)
Nekatere občine imajo odloke o sofinancifranju prenove fasad (npr. Mestna občina Ljubljana), tudi v okviru
varovanja kulturne dediščine. Na ravni občin pa bi bilo možno določene
spodbude vzpostaviti tudi skozi odmere nadomestila za stavbno zemljišče,
ki je v pristojnosti občin. Na državni
ravni Eko sklad sofinancira energetsko prenovo stavb, država pa bi lahko
na to področje posegla tudi z davčno
politiko (stimulativno za tiste, ki vlagajo v vzdrževanje in destimulativno
za pasivne lastnike). S tem bi se lahko
vzpodbujala tako prenova, kot tudi
raba zapuščenih nepremičnin, saj bi se
skozi take mehanizme lastnike motiviralo k (tudi brezplačni) oddaji nepremičnin in s tem oživitvi degradiranih
območij. Na drugi strani pa bi bila to
priložnost oziroma prostor za razne
ustvarjalne dejavnosti nevladnih organizacij, pa tudi drugih kreativcev.
Senka Vrbica in Klara Rozman,
Pravno-informacijski center
nevladnih organizacij – PIC
Mreža za prostor
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Trajnostni, sonaravni razvoj

Priložnost za svet in Slovenijo

S

voboda vsakogar od nas
ni omejena zgolj s svobodo sočloveka, temveč tudi z okoljsko odgovornostjo za danes in jutri.
Prvič v zgodovini človeštva je materialna dejavnost, svetovno gospodarstvo
in svetovna potrošnja, začela krepko
(za 50 %) presegati samočistilne zmogljivosti našega planeta.
Velika poraba surovin in energije,
podnebne spremembe ter dramatično

zmanjševanje pokrajinske in biotske
raznovrstnosti so najbolj prepričljivi
kazalci, da se obstoječi način povečevanja materialne blaginje ne more več
nadaljevati. Tudi naraščajoče socialne
razlike med državami in v posameznih
državah ter pretresljive razsežnosti in
posledice svetovne revščine na eni in
neizmerno bogastvo peščice prebivalcev na drugi strani dodatno utemeljujejo prepričanje, da se človeštvo ne more
še naprej razvijati po ustaljenem vzorcu.
V zadnjih petdesetih letih se je splošna blaginja prebivalcev sveta povečala,
povprečna življenjska doba pa podaljšala. A hkrati še vedno ni odpravljena
svetovna revščina, poglablja se prepad med revno večino in bogato elito,
okoljsko in medgeneracijsko nevzdržno izčrpavanje planeta pa dobiva nove
razsežnosti. Človeštvo, EU, Slovenija
so na ključnem civilizacijskem razpotju, saj nadaljevanje sedanjega načina
razvoja dobesedno uničuje biološke,
eksistenčne pogoje našim otrokom,
vnukom, prihodnjim rodovom. Kako
torej naprej, saj rezervnega planeta za

naše otroke in vnuke dejansko nimamo na razpolago?
Svoboda vsakogar od nas ni omejena zgolj s svobodo sočloveka, temveč
tudi z okoljsko odgovornostjo za danes in jutri. Na omejenem, končnem
planetu z omejenimi naravnimi viri
in omejeno samočistilno zmogljivostjo
lahko trajno in varno deluje le tisto gospodarstvo, ki je v okviru zmogljivosti
našega planeta. Potrebujemo nov, naravi prilagojen, torej sonaravni razvojni
koncept, način našega vsakdanjega življenja, ki ne bo zasnovan na neskončni
količinski gospodarski rasti, temveč na
ravnovesju, okoljsko sprejemljivi, stabilizirani porabi surovin, energije in
prostora, na dvigu kakovosti na račun
količine. Potrebujemo torej t. i. trajnostni razvoj, to je družbeno in okoljsko
odgovorno delovanje gospodarstva
in družbe, ki bosta sposobna uspešno
ekonomsko delovati, a zagotavljati tudi
pravično delitev ustvarjenega in trajno
ohranjati zdrave pogoje za življenje prihodnjim rodovom. Trajnostni razvoj si
lahko predstavljamo kot trikotnik oko-

Elektro Celje Energija obvešča

Čisti računi, dobri prijatelji

O

d januarja nov sodoben račun
za energente, edini te vrste pri
nas: kupcu bo omogočal boljši pregled in nižje stroške plačevanja.
Elektro Celje Energija (ECE) z januarjem pričenja svojim kupcem pošiljati posodobljene račune za energente. Poleg funkcionalne nadgradnje, ki
omogoča združevanje merilnih mest
in energentov na eni položnici, je nov

račun tudi oblikovna izjema. Sestavljajo ga grafični prikazi vsebin, ki
nadomeščajo dosedanje tabelarične.
V primerjavi s prejšnjim je nov račun
tudi prijaznejši do okolja.
ECE mesečno pošlje več kot 165.000
računov gospodinjstvom in poslovnim kupcem. Odločitev za grafično
in vsebinsko posodobitev je temeljila
na izkušnjah kupcev, ki določenih
sestavin niso razumeli. »Prejeti račun

za elektriko je v mnogih primerih
edini stik, ki ga ima kupec s svojim
dobaviteljem. Po anketi, ki smo jo
opravili na nacionalni ravni, pa le
dobra polovica tistih, ki v gospodinjstvih skrbijo za položnice, razume
račun za elektriko, več kot 80 % pa si
jih želi preglednejše vsebine. Skupaj
z našim ciljem, da je račun tudi bolj
funkcionalen, smo pričeli s posodobitvijo,« je razloge za prenovo komen-

lje-družba-gospodarstvo. O resnično
trajnostnem, sonaravnem razvoju lahko govorimo le takrat, ko bodo navedene tri stranice trikotnika enako dolge,
enakovredne. Trajnostni razvoj mora
uspešno iskati dinamično ravnovesje
med gospodarsko učinkovitostjo, socialno pravičnostjo in okoljsko odgovornostjo do prihodnjih generacij in tudi
drugih vrst (živali, rastline), ki živijo na
našem planetu in so prav tako ključne
za naše preživetje.
Udejanjanje trajnostnega razvoja, etike okolja in zmernega materialnega standarda prinaša zmerno človekovo blaginjo za vse prebivalce, visoko kakovost
življenja in trajno zdravje biotsko mavričnega planeta. Bomo imeli dovolj političnega in osebnega poguma, da vztrajno ter korak za korakom prevzamemo
zahtevno okoljsko poslanstvo za blagor
naših otrok, vnukov in drugih vrst?
Nosilci slovenske politike in gospodarstva prepogosto vidijo trajnostni,
sonaravni razvoj bolj kot oviro razvoja
gospodarstva in konkurenčnosti države. Žal ne uvidijo, da je koncept trajnostnega razvoja edinstvena razvojna
priložnost in predvsem primerjalno
velika prednost Slovenije, ki bi med
drugim olajšala izhod iz trenutne globoke krize, povečala konkurenčnost
našega gospodarstva ter hkrati okrepila prehransko in energetsko samozatiral direktor ECE mag. Mitja Terče.
Glavne prednosti računa so vidne
pri možnosti vključevanja različnih
merilnih mest in drugih energentov na
en račun. »Do sedaj so kupci prejemali
dodaten račun za vsako merilno mesto
ali za dodaten energent. Enako velja za
opomin, zamudne obresti in letni obračun. To ni samo nepregledno, je tudi
finančno potratno in obremenjujoče
za okolje. Ogromno je bilo tudi prilagoditev, kot je sprememba lokacije
naslovnika za vikend ali za stanovanje,
v katerem ne živi. Sedaj lahko naročnik spremlja porabo za vse objekte na
enem računu. Dodaja lahko tudi druge
energente iz naše ponudbe, kot sta zemeljski plin in lesna biomasa. Kupec

ČISTI RAČUNI,
DOBRI PRIJATELJI!
Uvajamo nov, sodoben račun za energente!

dostnost. Zaradi bogatih vodnih virov,
obsežnih in po lesni biomasi na ha izjemno kvalitetnih gozdov, mavric obnovljivih virov energije, ohranjenosti naravnih pokrajin (turizem, kakovostno
bivanje) in naravnih možnosti okoljsko pretehtanega povečevanja kmetijskih površin se Slovenija po naravnih
potencialih na prebivalca uvršča med
dvajset (od več kot dvestotih) privilegiranih držav za trajnostni razvoj, za
dvig kakovosti življenja. Razpolaga
torej s ključnimi sonaravnimi viri, ki
omogočajo doseganje visoke kakovosti življenja, varne stopnje prehranske,
energetske in vodne samooskrbe, vsem
prebivalcem – ob hkratnem ohranjanju blaginje ekosistemov za prihodnje
generacije. Imamo resnično vse možnosti, naravne in človeške potenciale, da postanemo ena od vodilnih in
najuspešnejših trajnostnih, ekosocialnih držav, ki lahko do leta 2020 odpre
50.000−60.000 novih zelenih delovnih
mest (razpršenih po vseh slovenskih
pokrajinah) ter hkrati bistveno zmanjša nesprejemljiv obseg izčrpavanja
okolja, narave.
Za našo državo, regije (tudi za Koroško) so načela trajnostnega razvoja
dobesedno pisana na »geografsko«
kožo. Torej – tokrat ne zamudimo priložnosti!
Dušan Plut
bo za plačilo računa plačal samo eno
provizijo za posredovanje plačila, kar je
dobra informacija za družinski proračun. Hkrati pa bomo manj obremenjevali okolje,« še dodaja Terče.
Največja sprememba za kupca pa
bo sama tiskovina in prikaz sestavin
na računu. Te so prikazane z več grafičnimi elementi in ne več v tabeli, kot
smo bili vajeni do sedaj. Vsebuje grafični prikaz porazdelitve stroškov glede na energent, omrežnino in dajatve
ter grafični prikaz mesečne porabe v
primerjavi s preteklimi meseci.
Posodobljenemu računu bo v februarju sledil še prenovljen spletni
portal Moj ECE, ki bo nadomestil
dosedanjega, e-storitve. (AK)

Elektro Celje Energija d.o.o., Vrunčeva 2a, 3000 Celje
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Teslov izum

Čudežna ploščica
D

eluje kot generator
univerzalne energije.
Izboljšuje človekovo počutje, celo
lajša nekatere zdravstvene težave.

ka, živali, vodo in rastline. Do sedaj
je bilo v svetu prodanih preko 100
milijonov ploščic.
Tablica prinaša veliko olajšanje
pri glavobolu, migrenah, revmatizmu, slabosti (tudi na potovanjih),
obrabi hrustanca, vnetju ušes, demenci, opeklinah (damo jo na vrh
povoja), urezninah, odrgninah, pikih žuželk, zlomih, izpahih, bolečinah v vratu, hrbtu, menstrualnih
težavah, driskah. To je le nekaj bolezni, ki so jih ozdravili kupci čudežne
ploščice. Zelo dobro blaži posledice
stresa in jih preprečuje. Če jo damo
pod vzglavnih, zmanjšamo nespeč-

Predstavljajte si dan, ko vas je najbolj bolela glava ali pa ste imeli
napad migrene. V roko vzamete
čudežno tablico, jo podržite v rokah ali si jo daste v žep in bolečina
izgine. To je do sedaj največji izum
v alternativni medicine. Izumil jo je
Nikola Tesla. Narejenih je bilo veliko raziskav z različnimi aparati in
instrumenti. Vedno je bilo potrjeno
njeno pozitivno delovanje na člove-

nost in utrujenost. Tablico lahko
neomejeno uporabljajo vsa živa bitja,
ker nima stranskih učinkov. Nosimo jo najmanj dvakrat na dan po 30
minut ali neomejeno. Vzdrževala bo
vaš višji energetski nivo in izboljšala
vaše splošno počutje.
Narejena je iz anodiziranega aluminija, je določene velikosti in prebarvana s škrlatno barvo. Manjša
je primerna za vsak žep, večja pa se
uporablja v prostoru, kjer so različ-

na elektromagnetna sevanja. Deluje
kot generator univerzalne energije.
Ploščica ni zamenjava za medicinsko zdravljenje, ampak pospešuje proces regeneracije celic. Deluje
kot pomoč pri vzdrževanju energije
na visokem nivoju in lajša veliko
zdravstvenih težav.
Ko boste enkrat preizkusili njeno
delovanje, boste verjeli vsemu naštetemu, sicer lahko nepoškodova-

no ploščico vrnete v roku 90 dni od
nakupa. Cena le-te je 19,90 €, kar je
manj, kot stanejo tri škatle Aspirina.
Ploščico lahko kupite v trgovini Elektron v NamaNovi v Slovenj
Gradcu. Naročila sprejemamo tudi
na tel. št.: 041 400 409 ali po e-pošti
vlastaelektron@gmail.com. Natančnejši opis in mnenja uporabnikov
najdete na Facebook strani Teslina
energijska ploščica. (VJ)
Največja izbira kril, hlač, oblek,
majic, torbic denarnic....v mestu.
Pri nas imamo vse konfekcijske
številke (od 34 do 54).
Oblečemo tudi moške - velika izbira
srajc in hlač.

NAMA NOWA SLOVENJ GRADEC - ELEKTRON ŠPORT
Darko400
Jeromel
GSM: 041
409, 02 88 73 010, vlastaelektron@gmail.com
Podgorska 2, 2380 Slovenj Gradec
GSM: 041-400-409, 02 88 73 010
elektronradlje@gmail.com

Kmečka tržnica Slovenj Gradec

Vabljeni k sodelovanju

▪ TEHNIČNA TRGOVINA▪
▪ RTV SERVIS ▪
▪ MONTAŽA KLIM ▪

Vse okoliške pridelovalce, kmete, čebelarje, sirarje, peke, vinarje in ostale,
ki bi želeli svoje izdelke prodajati na kmečki tržnici, v novih lesenih hiškah,
vabimo k sodelovanju. Uporaba hišk je brezplačna.
Prijave in več informacij
na tel.: 040 131 224 ali 041 873 907

A

delovalci ponujali svoje pridelke. Da bo tržnica dobro živela,
smo odgovorni vsi, na eni strani
kmetje in pridelovalci s pestro in
kvalitetno ponudbo, na drugi pa
mi potrošniki. Namesto v velike
trgovske centre lahko gremo na
kmečko tržnico po zdravo domačo hrano, s tem pa prispevamo k

razvoju lokalnega kmetijstva.
Za vas se trudimo in skrbimo
za prijetno razpoloženje: Mestna
občina Slovenj Gradec, Javni zavod Spotur, Zavod Slokva, so. p.,
Ekološko društvo Slovenj Gradec,
lokalne kmetije in Pisarna Caffe &
Lounge bar.
Damjana Kotnik

Oblikovanje: Anja Šuler

li se zavedamo pomena domače, lokalno pridelane hrane, ki pomembno vpliva na ohranjanje našega zdravja in dobrega
počutja? Vsako soboto, sicer pa
tudi med tednom dopoldan,
boste imeli priložnost obiskati
kmečko tržnico. V novih lesenih
hiškah vam bodo okoliški pri-
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KmECKa TRZNICA
VSAKO SOBOTO, OD 10ih do 12ih, na POSTNi ULICi v SLOVENJ GRADcu
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MESTO IN PODEŽEL JE

Kronika Koroškega radia

Koroška v letu 2014
Januar

S 1. januarjem so bili ukinjeni območni zavodi za zdravstveno varstvo, ki so
organizacijsko prešli pod Nacionalni
inštitut za javno zdravje in Nacionalni
laboratorij za zdravje, okolje in hrano
v Ljubljani.
Na območju Mestne občine Slovenj
Gradec so v preteklem letu zabeležili
25.000 nočitev, kar je največ v zadnjih
12 letih.
Podjetje Boxmark iz Kidričevega je
v najeti hali Eurocityja v Otiškem Vrhu
januarja zagnalo proizvodnjo in omogočilo okoli 200 novih zaposlitev.
Skorajda na cesti se je znašel Center
za socialno delo Ravne. Od najemodajalca svojih prostorov, srednješolskega
centra Ravne, za katerim je stalo Ministrstvo za šolstvo, je prejel odpoved
najemne pogodbe in zahtevo o izselitvi
iz prostorov. Denarja za najemnino ravenski srednješolski center ni prejel od
svojega ustanovitelja − Ministrstva za
delo, družino in socialne zadeve. Zaplet, ki je bil dokaj absurden, se je nato
uspešno rešil.
Komisija za preprečevanje korupcije
je ugotovila koruptivno ravnanje Občine Slovenj Gradec v času, ko jo je vodil
Matjaž Zanoškar. Kot koruptivno so
označili zaposlitev županovega sina
Marka Zanoškarja. Razpis za delovno
mesto svetovalca za pripravo projektov
je bil diskriminatoren v pogoju pri zahtevani poklicni izobrazbi − profesor
športne vzgoje. Odločitev o zaposlitvi
je sprejela takratna direktorica občinske uprave Lidija Požgan.
Na seji Sveta zavoda Centra za socialno delo Slovenj Gradec so razpravljali o izbiri prijavljenih kandidatov
na razpis za delovno mesto direktorja.
Zaposleni so izrazili željo, da se kandidata Jurija Šumečnika, ki je bil eden
od petih prijavljenih kandidatov za direktorja, izloči iz postopka, češ da ne
izpolnjuje pogojev.
Na Kopah je bilo precej živahno pri
gradnji novega večnamenskega objekta
Lesoteke GG Slovenj Gradec, ki ga je
s pomočjo državnih sredstev gradila
Občina Mislinja.
V Slovenj Gradcu je bila zaključna
prireditev akcije Koroški športnik leta
2013. Skupaj jo že vrsto let pripravljata
časnik Karizma z Raven in Koroški radio. Naziv športnica leta je osvojila alpska smučarka Tina Maze, ki je v enajstih izborih naslov osvojila že devetič.

Februar

Februarsko sneženje je na Koroškem
povzročilo precej težav na cestah. Prav
neverjetne nevšečnosti in škodo pa je
povzročil ledeni dež, zaradi česar so se
podirala drevesa in nato še električni
daljnovodi. Izredno stanje se je kar nadaljevalo, na območju Elektra Celje je
bilo brez napetosti več kot 1000 transformatorskih postaj, brez elektrike pa
29.700 odjemalcev. Na terenu so bile
številne ekipe gasilcev in občinski štabi
civilne zaščite. Ob katastrofi se je pokazala pomanjkljivost v opremi občin.
Žičničarji so bili plat zvona. Po prvih ocenah je bil izpad dohodka na
samih žičnicah v višini 5 in pol milijona €, v celotnem zimskoturističnem
gospodarstvu pa skoraj 40 milijonov €.
Gradnja kanalizacije v občinah
Muta in Vuzenica je zaposlovala občinske in inšpekcijske službe, ko se je
gradnja na trasi bodoče kanalizacije
razvila v pravi škandal zaradi izkopavanja komaj vgrajenih jaškov.

Marec

Ob svetovnem dnevu ledvic so v koroških zdravstvenih institucijah potekale
stojnice, v Splošni bolnišnici Slovenj
Gradec pa so predstavili edino ambulanto v Sloveniji za kronične ledvične
bolnike, kjer dosegajo odlične rezultate
in finančne prihranke.
Na Muti so na regijski proslavi
ob dnevu civilne zaščite podelili priznanja. Že na državni slovesnosti je
srebrni znak CZ prejela Renata Koren, strokovna sodelavka Območnega

združenja Rdečega križa Slovenj Gradec in predavateljica ter mentorica ekip
prve pomoči.
V podjetju Elektro Celje so uspeli
okvirno oceniti škodo po ledeni ujmi,
ta je znašala 8,5 milijonov evrov, prav
toliko pa bi potrebovali za vzpostavitev
omrežja v stanje pred ujmo.
Koroško filatelistično društvo Ravne je ob praznovanju 65-letnega organiziranega delovanja na Koroškem v
sodelovanju s Koroško osrednjo knjižnico dr. Franca Sušnika ter pod okriljem in s pomočjo Filatelistične zveze
Slovenije pripravilo meddruštveno filatelistično razstavo Maksi Ravne 2014
z mednarodno udeležbo.
V Koroškem pokrajinskem muzeju
so odprli vrata rojstne hiše Huga Wolfa.
Dravograd je po izboru strokovne
komisije akcije Dnevnikova izvidnica do turistov najprijaznejši kraj v
Sloveniji.
Združenje za žilne bolezni Slovenije je 20. marca letos prvič organiziralo
dan žil. V Splošni bolnišnici Slovenj
Gradec pa so opravili tisočo operacijo
bolezenske debelosti; za to ima največ
zaslug kirurg Brane Breznikar.

Dravograd v Dnevnikovi izvidnici do turistov najbolj prijazen kraj v Sloveniji.
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Koroško je v aprilu dodobra vznemirila pojavnost oslovskega kašlja, ki
ga tudi v Sloveniji že več desetletij
preprečujemo z obveznim cepljenjem
otrok. Na Koroškem so zdravniki potrdili dva primera tega obolenja.
Irena Fasvald

Maj

Po petnajstih letih od ponovne uvedbe pošte v Kotljah je centrala zaradi
varčevanja opustila lastne prostore,
pošta pa pogodbeno deluje v prostorih kmetijske zadruge.
V Slovenj Gradcu in hkrati v Pliberku so postavili veliko razstavo Podobe telesa v ekspresivni figuraliki.
V Mežici so na Glačniku odprli
informacijski center Geoparka Karavanke in rudnika Podzemlje Pece.
Na Ravnah je zaživela javna blagajna, torej plačilo nekaterih storitev
brez provizije. Zavrelo je v Livarni
Vuzenica. Del neizplačanih plač, ki
so jih delavci dobili po večletnem
pravdanju, naj bi spet morali vračati.
V maju je šel v prisilno poravnavo
Gorsko turistični center Kope. Nič
bolje se ni godilo sosedom, ki so smučišče Peca prodajali za 1 evro.

Junij

Prvega junija so namenu predali obnovljen kulturni dom v Črni.
Črnjanko Tino Maze so upodobili na poštni znamki.
Luč sveta je ugledala prometna
strategija; koroška politična in gospodarska srenja je bila ogorčena,
saj so v njej hitro cesto do Slovenj
Gradca postavili tja do leta 2030, do
avstrijske meje pa celo do leta 2040.
V Slovenj Gradcu je bila dokončana regulacija Suhodolnice, vodotoka, ki je v novembru leta 2012
povzročil hude poplave v mestu.
Zaključili so gradbena dela prve
faze novogradnje v slovenjgraški
splošni bolnišnici, razveselili pa so
se še enega uspeha.
V zadnjem tednu v juniju sta bili
na Holmcu in v Slovenj Gradcu prireditvi v spomin na osamosvojitveno
vojno, na Ludranskem vrhu nad Črno
pa je bilo srečanje državnikov pod Najevsko lipo. Slavnostni govorec predsednik republike Borut Pahor se je
pridušal, da smo Slovenci preživeli že
hujša obdobja v zgodovini, pa bomo
prebrodili tudi sedanjo krizo.

April

Za Koroško se je uspešno končala
zgodba o pripravi in sprejemanju Zakona o finančni upravi. Ta ostaja na
Koroškem.
Vprašanja o koroških cestah so kar
deževala ministru za infrastrukturo
in prostor Samu Omerzelu, ki je dejal, da bo cesta, ki povezuje Velenje in
Slovenj Gradec z avtocestnim križem,
plačljiva cesta, torej cesta, ki jo bodo
gradili s koncesijo.
Z zamenjavo direktorja je v aprilu
zavrelo v Nožih Ravne. Uprava družbe
Sij − Slovenska industrija jekla je odstavila dosedanjega direktorja hčerinske
družbe Noži Ravne Darka Ravlana. Na
direktorskem mestu ga je nadomestil
Peter Čas, ki je prišel z Gorenja.
V denarni stiski so se znašla sodišča. Spraševala so se, kako bodo poslovala, saj je večina porabila že vsaj
polovico sredstev v proračunih.
Z umikom obtožnice se je zaključil proces zoper dr. Matica Tasiča v
primeru Ivartnik na slovenjgraškem
okrožnem sodišču, ker tožilstvo županu ni moglo dokazati naklepa za
zlorabo uradnega položaja ali pravic
pri preprodaji že plačanih terjatev
gradbinca Matjaža Ivartnika.
Koroško visokošolsko izobraževalno središče Kovivis je po 10 letih
zaključilo s svojim delom. Potreb za
nove visokošolske zavode na Koroškem ni bilo več.
Znova bo oživelo Ivarčko jezero. Za
novo poletno sezono ga je v najem od
družine Grah vzela družba Konico, d.
o. o., to je mehiška restavracija Saloon
s Sel pri Slovenj Gradcu.
V aprilu so se v Slovenj Gradcu poslovili od častnega občana, 87-letnega
Bogdana Borčiča, enega osrednjih slovenskih slikarjev in grafikov, ki je od leta
1980 živel in ustvarjal v Slovenj Gradcu.

venjgraška pa 3 zlate maturante.

Avgust

Tudi avgusta se je nadaljevalo slabo
vreme s krajevnimi neurji, tako da so
bili organizatorji poletnih prireditev
kar v zadregi. Ob letošnjih Vuzeniških
dnevih so namenu predali čistilno napravo in kanalizacijo.
V začetku meseca so v Radljah dokončali in odprli kopalno jezero Reš.
Inšpektorji so v znani mehiški restavraciji Saloon na Selah našli sledove
fekalnih vod in jo zaprli. Vrata je zopet
odprla konec meseca.
V avgustu je odstopil direktor občinske uprave v Slovenj Gradcu Darko
Sagmeister; čeprav odstop naj ne bi bil
politično motiviran, nas je spomnil, da
se bližajo lokalne volitve.
V okviru turističnega tedna v Črni so
med drugim odkrili olimpijsko zbirko;
pri tem jim je pomagal Koroški pokrajinski muzej. Za častnega občana Črne
je bil imenovan Milan Savelli, trgovec,
športnik in organizator.
V Slovenj Gradcu so se v avgustu nadaljevala dela pri glasbeni šoli.
Predčasno so zaprli slovenjgraški bazen, ki je zabeležil 60 odstotkov manj
gostov kot leto poprej.
V zadnjih dneh pred zaključkom
meseca so dokončali več energetskih
sanacij šolskih objektov, na primer v
Slovenj Gradcu in na Ravnah, v Mežici
pa so obnovili tamkajšnjo lekarno.
Z evropskega prvenstva v Berlinu se
je z bronasto medaljo vrnil ravenski
plavalec Damir Dugonjič.
Marko Vrečič

September

Na Ravnah so šolsko leto pričeli v novih prostorih srednje šole, kar je bilo
še posebej imenitno.
Ob jesenskih srečanjih so se posvetili tudi posebno dobrohotnemu
liku in med številne skulpture in spomenike, ki jih na Prevaljah že imajo,
dodali še enega. Enemu največjih literarnih junakov, zaslužnemu tudi za
obstoj bralne kulture med mladimi,
Krojačku Hlačku, se je poklonil tudi
predsednik države Borut Pahor.
Septembra se je med številnimi
prireditvami, ki so jih organizirali ob
občinskem prazniku na Prevaljah, v
Slovenj Gradcu in v Radljah, že začelo na veliko razpravljati o bližajočih se
lokalnih volitvah. Kandidati so začeli
svoj tek s številnimi predstavitvami,
med katerimi pa smo zagotovo pogrešali več novosti in sveže energije. Med
številnimi komentarji, ki smo jih pripravljali, nismo mogli mimo dejstva,
da je Koroška pravi fenomen, saj je kar
v štirih občinah le po en kandidat bitko
dobil že pred volitvami. Največ ostrega
boja smo si tako obetali v Mestni občini Slovenj Gradec in na Muti.
Predvolilne aktivnosti so spremljale tudi številne ovadbe, podtikanja in zakulisne politične igrice.

Tina Maze na poštni znamki (fotografirano na predstavitve znamke v Kulturnem domu Črna na Koroškem)
(vir spletna povezava http://www.kfd.
si/tina-maze-30-5_2014-2390-crna-nakoroskem)

Julij

V Slovenj Gradecu so v mestni pasaži
odprli novo mestno galerijo.
V Mežici so se policisti preselili v
novo policijsko pisarno.
Sredi julija smo odšli na volišča.
Končni izplen predvolilne kampanje
je bila velika zmaga Stranke Mira
Cerjarja; v njej sta tudi dva od treh
koroških poslancev, Ivan Škodnik, ki
je kandidiral v Mislinjski in Dravski
dolini, in Anton Danilo Ranc s Prevalj. Tretji koroški poslanec je postal
Beno Kopmajer iz Dravograda (z liste
stranke Desus).
Družba pooblaščenka Ravne, ki je
dobila tudi novega direktorja Zlatka
Haliloviča, je javno objavila, da se bo
pogodila s Slovensko industrija jekla
glede poplačila deležev malih delničarjev.
Lokalna neurja so se nadaljevala
tudi v juliju. Vreme pa ni skazilo veselja maturantom ob uspeli maturi;
Gimnazija Ravne je zabeležila 5, slo-

Kopalno jezero Reš
(vir spletna povezava http://www.lokalec.si)

Oktober

V duhu volitev smo pričakali tudi
mesec oktober in z zanimanjem spremljali, kaj nam bo prinesla volilna nedelja 6. oktobra. Velikih presenečenj,
kot smo napovedovali, nismo dočakali. Vse občine, z izjemo Mute, kjer
so karte mešali povsem na novo, so
po prvem krogu volitev tudi že dobile
svojega župana. Povsod so bila izvoljena stara, znana in izkušena imena.
V stari sestavi sveta zavoda so v
Slovenj Gradcu po več kot letu dni
potrdili novega direktorja Centra za
socialno delo Slovenj Gradec. Kljub
številnim zapletom pri potrjevanju
in številnim nasprotnikom iz vrst delavcev, so direktorski položaj dodelili
Juriju Šumečniku.
Krizni center za mladostnike v Slo-

venj Gradcu je praznoval desetletnico
delovanja. Vsi so izrazili zadovoljstvo
z delom, s katerim rešujejo mlade.
Med številnimi drobnimi dogodki
v oktobru smo zabeležili vseslovenski
posvet geoparkov. Del posveta se je odvijal tudi v Mežici, kjer so se podrobneje posvetili trženju geoparkov kot ene
od zanimivih turističnih destinacij.
V Mežici pa so dobili tudi slovensko
kmetico leta. Milka Podričnik si je naziv pridobila s pridnim delom in z udejstvovanjem v Zvezi kmetic Slovenije.

November

Po prvem novembru in prvih jesenskih počitnicah se je na Ravnah pričelo živahno dogajanje ob simpoziju
Forma Viva. Železarsko mesto se s
to edinstveno dejavnostjo ponaša že
50 let.
V Dravogradu smo se sestajali z
vsemi, ki jih vedno bolj skrbi tretja
razvojna os v delu, kjer bi morala sekati Koroško. Kdaj bomo dobili hitro
cesto, če sploh kdaj, smo se ponovno
spraševali in kar na dnevnem redu so
bile objave različnih pisem vsem možem in ženam, ki bi lahko karkoli pripomogli, da bi se cesta končno začela
graditi in umeščati v prostor.
November smo zaključili z veliko
pozornosti nekdanjemu županu Mestne občine Matjažu Zanoškarju. Na
sodišču se je namreč odvijalo sojenje
nekdanji direktorici občinske uprave
Lidiji Požgan. Vse bolj je kazalo, da
glavne priče v zadevi spornega zaposlovanja Zanoškarjevega sina na
sodišče ne bo. Matjaž Zanoškar je naenkrat postal skrivnostno nedosegljiv.

Ob desetletnici Kriznega centra za mladostnike v Slovenj Gradcu so zadovoljni
z njegovim uspešnim delovanjem.

December

Dogodke v decembru preteklega leta
smo začeli beležiti s proslavo ob Operaciji Sever in podelitvijo visokih priznanj.
Decembrske dogodke je sicer zaznamovalo sklepanje proračunskih
bilanc za preteklo in prihodnje leto.
Težave s proračuni so nastajale prav
zaradi nasvetov finančnega ministrstva, ki je občinam predlagalo za kar
20 odstotkov nižjo glavarino.
V Splošni bolnišnici Slovenj Gradec so se veselili uporabnega dovoljenja za urgentni center, ki bo najverjetneje povsem zaživel v prvem
tromesečju letošnjega leta.
Kljub pozitivnemu poslovanju podjetja Kocerod, slednje še vedno nima
uporabnega dovoljenja za odlagališče
Zmes na Prevaljah. Neutrudni vodja
Koceroda mag. Ivan Plevnik je povedal,
da bodo le-tega dobili šele čez pol leta.
Hitreje kot zgodba z okoljevarstvenim dovoljenjem pa se je končalo sojenje Lidiji Požgan. Kljub veliki
želji tožilstva v Slovenj Gradcu, da
zadevo pripelje do konca, se slednje
ni uresničilo. Glavne priče, Matjaža
Zanoškarja, na zaslišanje ni bilo, zato
je zadeva zastarala.
V Ljubljani je krmilo Olimpijskega
komiteja Slovenije prevzel Slovenjgradčan Bogdan Gabrovec. Ljudje s periferije težko pridejo na pomembne položaje, zato je to uspeh, za katerega upamo,
da bo prinesel tudi kaj pozitivnega slovenskemu in koroškemu športu.
Sicer pa smo december zaključili s
skromnimi praznovanji na silvestrovo ter z zimsko idilo. Prav tak december smo si želeli.
Katarina Valentar

MESTO IN PODEŽEL JE
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Dobitnica nagrade za izstopajoče kvalitetno in strokovno delo

Marjana Kamnik, vodja
slovenjgraškega doma starostnikov
ski del s kuhinjo, kjer si stanovalci
lahko skuhajo kavo, čaj, pripravijo
kak obrok, in sicer sami ali skupaj s
sorodnikom ali gospodinjo. Središčni
prostor pa ponuja možnost prehranjevanja in druženja. Koncept ponuja
možnost sodelovanja sorodnikov in
prostovoljcev. Naravnan je na individualne potrebe, želje in posebnosti
stanovalcev, storitve pa ponujamo na
podlagi individualnih programov.
Če pogledamo nasploh, kako vaš
dom starostnikov pravzaprav deluje?
Kakšen pogled imate vi kot vodja in
kakšno vizijo?

»Kot institucija znamo
delati na odnosih.«

M

ed dobitniki nagrad
in priznanj za delo
na področju socialnega varstva in
izvajanje rejniške dejavnosti, ki jih
podeljuje Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti RS, je univ. dipl. socialna delavka Marjana Kamnik iz Koroškega
doma starostnikov Črneče, enota
Slovenj Gradec. Prejela je nagrado
za izstopajoče kvalitetno in strokovno delo v zadnjih petih letih.
Marjana Kamnik, v Koroškem domu
starostnikov Črneče zaposlena od
leta 1989, je leta 2008 prevzela vodenje poslovne enote doma starostnikov v Slovenj Gradcu. Že pred tem je
bila aktivna pri ustanavljanju novih
projektov na področju socialnega
varstva, po tem pa je v domu pričela
uvajati nove metode skrbi za stare na
področju institucionalnega varstva.
Ena novejših metod je koncept vmesnih struktur, posebnost v slovenskih
domovih za stare. Za kaj gre?
Koncept vmesnih struktur na področju varstva starejših je novost v slovenskih domovih. Je dejansko vmesna
struktura med klasičnimi domovi in
novejšimi gospodinjskimi enotami.
Koncept vmesnih struktur smo
zapisali, preden se je pričala gradnja
doma. Tudi ta pristop je pravzaprav
posebnost oz. dobra praksa v slovenskem prostoru. Stanovalci bivajo v
petih manjših skupinah, kjer je poudarek na vlogi gospodinje. Enote so
grajene tako, da ima vsaka gospodinj-

Pri odločanju za koncept, ki ga izvaja
institucija, je pomembno, da prepoznamo oz. poznamo potrebe lokalnega okolja in tako poskušamo najti
tisto, kar okolje potrebuje in želi, ter
potem koncept sproti prilagajamo. V
Slovenj Gradcu smo s pomočjo sistema kakovosti E-Qalin razvili obstoječ
koncept skrbi. Pridobili smo certifikat
kakovosti in sedaj v tem sistemu sproti preverjamo, kje in kaj je potrebno
spreminjati, dopolnjevati, opuščati.
Odprli smo se v skupnost in ponudili še druge oblike skrbi za stare.
Izvajamo dnevno varstvo. Ponujamo
začasne sprejeme, predvsem v času
dopustov. Tako lahko občani, ki sicer
skrbijo za svoje pomoči potrebne sorodnike, neobremenjeno odidejo na
dopust, za ta čas pa skrb prepustijo
nam. Ponujamo center aktivnosti,
kjer se občani družijo v skupini, ki
se pod mentorstvom srečuje dvakrat
tedensko. Vključevanje v center aktivnosti je brezplačno.
Že drugo leto ponujamo pomoč na
domu. Za to socialnovarstveno storitev je vedno več zanimanja. Izvajamo
jo vse dni v tednu, tudi ob praznikih
in popoldne. Pri izvajanju je naša
prednost ta, da lahko po potrebi ponudimo svetovanje z različnih strokovnih področij in seveda tudi v času
paliativne oskrbe. Sicer pa, lažje nam
je bilo razvijati koncept, težje ga bo
obdržati na trenutnem nivoju in to je
naša oz. moja vizija.
Sooblikovali ste socialnovarstveni
način dela z dementnimi, projekt
Odziv. Kaj je to?
Sama sem zagovornica skrbi za osebe
z demenco brez omejevanja svobode gibanja. Že ko sem bila zaposlena
v Koroškem domu starostnikov Črneče, smo pričeli razvijati nove oblike skrbi za te osebe. V ta namen smo

obiskali nekaj sorodnih ustanov v
Avstriji, Nemčiji in Švici ter se tako s
pridobljenimi informacijami in strokovnim znanjem odločili za naš način
dela. Koncept smo oblikovali skupaj z
odličnimi strokovnjaki s tega področja
(dr. Alešem Kogojem, dr. Jano Mali,
mag. Jožetom Škrljem), ga preverili
pri stanovalcih, njihovih sorodnikih,
pri strokovni in širši javnosti. Projekt
Odziv pa je nadgradnja omenjenega
koncepta skrbi za osebe z demenco.
Namenjen je sorodnikom oseb z demenco, predvsem tistim, ki za te osebe
skrbijo v domačem okolju. Posneli smo
film, ki ga predstavljamo zainteresirani
strokovni in širši javnosti v Sloveniji ter
služi kot učno gradivo.
Prvo inovacijsko nagrado na področju sociale ste prejeli za svoj projekt
Ključna oseba. Kaj je to in kaj vas je
spodbudilo in gnalo k tej inovaciji?
Projekt Ključna oseba je nastal na pobudo sorodnika naše stanovalke, za
kar smo mu seveda iskreno hvaležni.
Verjamem, da je ta sorodnik, in upam,
da tudi drugi, prepoznal, da kot institucija znamo delati na odnosih.
Sama ideja o ključni osebi ni naša,
inovativnost je v tem, da v projektu
sodelujejo vsi stanovalci in zaposleni. Pomembno je tudi, da s projektom pokrivamo kritične elemente,
ki smo jih prepoznali pri uvajanju
sistema kakovosti E-Qalin. Stanovalci so torej v projektu prejeli ključno
osebo, s katero so si zaupniki, zagovorniki, spremljevalci, povezovalci
in predvsem osebe, ki so vedno na
voljo. Ključna oseba je pomembna ob
sprejemu v dom, pomaga pri vključevanju v novo okolje in v času, ko se
stanovalci poslavljajo s tega sveta. S
tem projektom spreminjamo filozofijo življenja in dela v domovih za stare
ljudi. Projekt torej ponuja korist, ki
ni finančno merljiva, ima pa veliko
stvarno vrednost.
Seveda smo veseli in ponosni, da
nam je Območna enota Gospodarske zbornice Slovenije dodelila zlato
priznanje in da nam je Gospodarska
zbornica Slovenije dodelila srebrno
in posebno priznanje za področje
sociale. To je priznanje, ki je bilo za
to področje podeljeno prvič, zato
nas še toliko bolj motivira pri izvajanju tega projekta.

kaj storiti? Če vprašam drugače, ali
bi izpeljali še kakšne dobre ideje?
S stanjem, z zmogljivostmi in delovanjem doma starostnikov v Slovenj
Gradcu sem zadovoljna. Še pomembnejše je, da so zadovoljni stanovalci,
njihovi svojci in zaposleni. Kot sem že
omenila, zadovoljstvo vseh treh skupin redno spremljamo in se sproti odzivamo na njihove predloge in kritike.
Poudariti moram, da smo lepo sprejeti
v okolju, da odlično sodelujemo z institucijami in organizacijami v občini.
Imamo še veliko idej in verjamem,
da lahko še kaj storimo za višjo kakovost bivanja.
Dobre ideje imajo pogosto večjo
stvarno vrednost in pogosto niso
odvisne od denarja. Ključna oseba
je odličen projekt, še boljši kot smo
lahko pričakovali, pa za izvajanje
nismo neposredno odvisni od finančnih sredstev.
Tako so ravnanja v socialnem varstvu in uspeh naše institucije verjetno pogojeni s tem, da se najprej odzovemo na potrebe in želje in potem
poskušamo zagotoviti sredstva. Veliko storitev izvajamo čez obstoječe
standarde in vsi zaposleni smo kdaj
tudi prostovoljci. Tudi sama sem že
pred več kot 20 leti postala prostovoljka, najprej na postpenalni pomoči, potem sem ustanovila skupino
za samopomoč, ki deluje že 21 let,
pomagala sem pri ustanavljanju novih skupin, sedaj sem prostovoljka v
Koroškem medgeneracijskem centru.
Zanesljivo bi bili zaposleni še bolj
motivirani, če bi bili za svoje delo primerno plačani in trdno upam, da se
bodo zadeve na tem področju uredile.
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In – ali je vse povezano z denarjem?
Kaj je še pomembno?
Seveda ni. Če na področju socialnega
varstva razmišljaš in računaš samo z
denarjem, ne moreš biti uspešen.
Na področju socialnega varstva delamo z ranljivimi skupinami ljudi, ki
seveda poleg osnove za preživetje potrebujejo tudi človeka, ki jih bo poslušal,
poskušal razumeti, ki ga bodo čutili, da
mu lahko zaupajo, da je sposoben empatije, ki je toleranten … Pomemben je torej dober kolektiv. V domu starostnikov
v Slovenj Gradcu se lahko pohvalimo
z dobrimi delavci. Od zaposlenih veliko zahtevamo, kar je v tem času paradoks, saj jih ne moremo nagrajevati po
njihovem delu, in je težko, vendar nam
uspeva. V sedmih letih smo z različnimi
metodami dela in vodenja uspeli sooblikovati močan strokovni tim. Pri tem
moram poudariti sodelovanje kar 16
prostovoljcev, ki redno prihajajo v naš
dom in se vključujejo v izvajanje različnih aktivnosti. To je dodana vrednost,
ki odgovarja na zastavljeno vprašanje.
Spoštovanje sebe in skupnosti, v
kateri živim, čutiti empatijo in biti
pripravljen deliti in pomagati so zame
pomembne vrednote. Zavedati se moramo, da so naši stanovalci zrele osebe, ki utelešajo modrost, in zavedati se
moramo, da smo mi v njihovi službi.
Če se zavedamo tega, verjamem, da
smo na pravi poti. Seveda pa trdim,
da je so za uspeh potrebni trud, včasih
žrtvovanje in trdo delo.
Kar se tiče strokovnega dela: 10 let
sem vodila Aktiv socialnih delavcev
domov za stare Slovenije in sodelovala
pri pripravi Pravilnika o sprejemih,
premestitvah in odpustih. V času vodenja aktiva smo poenotili nekatere
postopke v slovenskih domovih.
Trenutno sem aktivna sodelavka
Socialne zbornice Slovenije in članica
izpitnih komisij za strokovne izpite iz
socialnega varstva ter inštruktažna
svetovalka.
Lansko leto sem kot prostovoljka
prevzela strokovno vodenje Koroškega medgeneracijskega centra.
Ajda Prislan

Ali ste zadovoljni s stanjem, z zmogljivostmi in delovanjem slovenjgraškega doma starostnikov ali pa bi bilo
za njegovo višjo kakovost potrebno še

Neprofitna mreža

Na Ozarah pri Hostlu

M

Licitacija
najkvalitetnejših
hlodov

Nacionalna točka za starejše MATIjA
ATIjA na brezplačni številki
080 10 10 ponuja informacije
ter dostop do storitev in blaga, ki jih
potrebujejo predvsem starejši.
Z mrežo MATIjA je mogoče razbremeniti sorodnike, prijatelje in znance, saj lahko z enim klicem na 080 10
10 pridemo do informacij o prostih
mestih v domovih za starejše, pomoči na domu, o različnih možnostih
prevoza po nujnih opravkih, o tem,
kdo vam lahko pomaga pri hišnih
opravilih in popravilih, skratka nudijo odgovore na vse težave, ki pestijo
starostnike.
Na tak način ponujamo preprost
dostop preko ene točke na podlagi
telefonskega klica na brezplačno številko 080 10 10, saj so prav starejši
tista skupina, ki zaradi slabega poznavanja informacijske tehnologije

nimajo možnosti izbire med širokim
naborom informacij, ki so dostopne
na spletu.
Osnova mreže so koristne informacije za uporabnike in organizacije, ki se zbirajo v informacijskem
sistemu in brezplačno posredujejo
na telefonski številki 080 10 10. Poleg
tega MATIjA nudi preverjene artikle
za starejše, ki jih je na številki 080 10
10 možno tudi naročiti. Več info na:
www.cd-matija.si
Mreža MATIjA je dobitnica nagrade za družbeno odgovorno podjetniško prakso v kategoriji za mala
in srednja podjetja v letu 2014, ki jo
podeljuje Mreža za družbeno odgovornost Slovenije, pod pokroviteljstvom Janeza Potočnika, evropskega
komisarja za okolje.
Kaj vse dobim na mreži: S klicem
na brezplačno številko 080 10 10 do-

bite celovit pregled nad dejavnostjo
in ponudbo prostovoljnih organizacij, javnih zavodov in zasebnih
izvajalcev, ki je na voljo za starejše.
Prijazni operaterji bodo odgovarjali
na vaša vprašanja in vam nudili podporo pri reševanju težav.
Mreža MATIjA pod svojim okriljem združuje ponudnike blaga in
storitev, ki so se zavezali, da bodo pri
svojem delu spoštovali etična načela
povzeta po evropski listini pravic
starejših. Temelj ponudbe na mreži
izhaja iz vaših potreb, dopolnjujemo
pa jo na podlagi vaših želja in povpraševanja. Obsega vse od koristnih
informacij o socialnih pravicah,
prostovoljni pomoči, družabnih aktivnostih za starejše, pomoči in nege
na domu, hišnih popravil, urejanju
okolice, čiščenja, organiziranju prevozov, osebnih storitvah na domu

(fizioterapija, masaža, pedikura…),
do naročil (npr. plina v jeklenki, Srčne knjige mojega življenja, hrane in
opreme za vaše domače ljubljenčke)
z dostavo v vaš dom.
Organiziramo tudi različne projekte, ki uspešno naslavljajo izražene potrebe in želje starejših, rešujejo
specifične probleme in posledično
omogočajo daljše in bolj samostojno
bivanje v domačem okolju, spodbujajo socialno vključevanje ter večajo
kakovost vašega življenja. Trenutno
potekajo projekti: »prostofer« vozniki prostovoljno vozijo starejše, ki
potrebujejo prevoze, »MATIjA dela«
posredovanje dela starejših, »matijeve tačke« pomoč starejšim pri posvojitvi in skrbi za hišne živali, načrtujemo pa še mnogo drugih.
Jerneja Šimenc

Na prostor pri mladinskem hotelu
na Ozarah v Slovenj Gradcu, kjer
od 2. januarja poteka 9. licitacija
vrednejših lesnih asortimentov (licitacija najkvalitetnejših hlodov),
je bilo pripeljano 1691 m³ lesa, od
tega kar nekaj najbolj kakovostnih
hlodov gorskega javorja rebraša, ki
vsako leto dosega najvišje cene.
2. februarja bo v gostišču Murko javno odpiranje ponudb kupcev. 12. februarja ob 10. uri bo
zaključna prireditev za javnost.
Licitacijo prireja Društvo lastnikov gozdov Mislinjske doline
skupaj z Zvezo lastnikov gozdov
Slovenije in Zavodom za gozdove
Slovenije. (AP)
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MESTO IN PODEŽEL JE

Ekološko društvo Slovenj Gradec

(S)pregledano 2014

SGlasnik, februar 2015

Lions klub Slovenj Gradec v letu 2014

Viški hrane
V

(foto Jure Horvat)

V

abimo vas v naše vrste, da nam
aktivno pomagate do cilja, da
bomo delovali tako, da bomo spodbujali lokalne pridelovalce hrane,
umetnike in še koga, da bomo postali sami svoj zaklad in da bomo
znali najti rudnike bogastva v tej
prelepi regiji.
V tretjem letu prostovoljnega delovanja in druženja članov, ki nam ni mar,
kaj se v našem okolju dogaja, smo se
ponovno trudili, da bi na nivoju domačega okolja kaj izboljšali. V ta namen smo bili aktivni na raznih področjih: delavnice, predavanja, obveščanja
s pomočjo plakatov, člankov, odprtih
pisem in še kaj. Pri izvajanju naših
aktivnosti sodelujemo z lokalnimi mediji, javnimi zavodi (s šolami, z vrtci,
s Spoturjem, z Mocisom, s Podjetniškim centrom), lokalnimi skupnostmi, MO Slovenj Gradec, društvi (Turistično društvo, Sadjarsko društvo), s
socialnim podjetjem Slokva in se spogledujemo s sosednjimi občinami.
Rdeča nit našega delovanja je Dvoriščni sejem, ki ga organiziramo vsako četrto soboto v mesecu. Občani
lahko prinašajo in odnašajo stvari, ki
jih ne potrebujejo več in so primerne
za ponovno uporabo. Sejem je v prvi
vrsti namenjen zmanjševanju odpadkov in ne socialno ogroženim, kot si
marsikdo napačno razlaga. Naša največja želja pa je, da bi na Koroškem
dobili vsaj en center ponovne uporabe. Že leta 2013 smo pripravili delovni osnutek zanj, poimenovali smo ga
PU-RE (ponovna uporaba in reciklaža), pa zaenkrat ne kaže, da bi se nam
želja v kratkem uresničila. Dokumentacijo smo proti koncu leta posredovali tudi na Ravne na Koroškem in
upamo, da bo naletela na plodna tla.
Takšen center v Velenju je od januarja
do avgusta 2014 v ponovno življenje
spravil za 7 ton stvari.
Proti koncu leta 2013 smo v sodelovanju s Šolskim centrom Slovenj
Gradec prvič izpeljali sejem Vzemi in
daruj. Dijaki, zaposleni in občani so
cel teden prinašali in odnašali stvari,
ki jih ne potrebujejo več. V tem času
smo izvedli osem delavnic na temo reciklaže ter ročnih spretnosti, obiskali
so ga tudi otroci iz vrtca ter nemalo
občanov. Ker je bil sejem zelo pozitivno sprejet, smo v letošnjem letu organizirali kar štiri ponovitve. Ugotavljamo, da so takšni sejmi zelo dobrodošli,
ker na tak način pokažemo dijakom,
da ni treba po vsako stvar v trgovino
in brezglavo nakupovati.
Za občinski praznik MO Slovenj
Gradec smo skupaj s Šolskim centrom
Slovenj Gradec in MO usposobili prvo
brezplačno knjižnico v rabljenem in
obnovljenem hladilniku. Poimenovali
smo jo Vzemi in daruj knjigo. Ker so
jo občani sprejeli zelo pozitivno, smo s
projektom nadaljevali in 19. 12. 2014 na
brezplačnem koncertu Mešanega pevskega zbora Gimnazije Slovenj Gradec
Mismomi, ponudili knjige za prostovoljne prispevke ter usposobili še drugo
takšno knjižnico na Štibuhu. Prepričani smo, da smo na ta način v ponovno
življenje spravili več kot 1000 knjig.
Veliko naših članic je bivših delavk
Preventa. So pridne in marljive delavke, ki so ostale brez službe, in ob ustanavljanju društva smo vsi sanjali, da
bomo s projektom Slovenj Gradec brez
plastičnih vrečk tako napredovali, da
bodo lahko naše članice šivale vrečke
za celo Slovenijo. Ker je projekt dokaj
zahteven in terja veliko energije in
predvsem premike v glavah vseh nas,
še nismo zadovoljni s spremembami,
ki smo jih sprožili. V teh letih so čla-

nice izvedle veliko delavnic v vrtcih in
na osnovnih šolah. Mlade so naučile in
jim z njihovo pomočjo naredile vrečke
za trajno uporabo. Ker smo prepričani,
da je naš projekt zelo koristen, se bomo
še naprej trudili, da vzpostavimo vsaj
kakšno cono brez plastičnih vrečk v
Slovenj Gradcu. Pri tem projektu so
nam ponudili pomoč tudi taborniki
roda Severni kurir Slovenj Gradec, ki
so se letos aktivno vključili v naš projekt Prižgimo manj plastičnih sveč na
pokopališčih. Natisnili in razdelili smo
ogromno letakov »Prižgimo manj plastičnih sveč«. Po 1. novembru so naše
članice izvedle tudi mini raziskavo na
to temo. Na pokopališčih Šmartno,
Podgorje, Pameče in Slovenj Gradec so
preštele sveče na skupaj 100 naključno
izbranih grobovih. Največ plastičnih
sveč je bilo prižganih v Šmartnu pri
Slovenj Gradcu, najmanj pa v Slovenj
Gradcu. Ker naš namen ni utrujati s
preveč številkami, naj vam posredujemo podatek, da je bilo na stotih naključno izbranih grobovih omenjenih
štirih pokopališč prižganih 1311 plastičnih sveč, kar znese 2.907,00 €.
V tem letu nas ni spregledal Johnson Controls Slovenj Gradec. V okviru projekta Blue Sky Involve so nam
namenili sredstva za zasajanje sadnih
dreves na javnih površinah. Gospod
Jože Santner nam je pomagal s strokovnim znanjem in tako smo novembra nadgradili Učni sadovnjak ob
kolesarski stezi v Tomaški vasi z dodatnimi sadnimi drevesi.
V mesecu septembru smo na pobudo MO Slovenj Gradec začeli intenzivno sodelovati s socialnim podjetjem
Slokva pri ponovni vzpostavitvi kmečke tržnice v Slovenj Gradcu. V prvih
treh mesecih smo redno in aktivno
sodelovali skoraj vsako soboto. Za promocijo tržnice smo tako organizirali
glasbene nastope in razne delavnice, in
sicer: Reciklirni stroj − izdelava vrečk
iz starih bombažnih majic, Čarovniška delavnica, Fotografska delavnica
z Juretom Horvatom, Miklavževa tržnica − za promocijo domačih jabolk,
zagnali smo Tovarno veselja, kjer smo
brezplačno zavijali darila v reciklirane
in naravne materiale. Tudi brezplačni
Dvoriščni sejem smo prestavili … promovirali smo uporabo solarnih sveč
na pokopališčih ter v mesecu decembru vzpostavili tudi artKo tržnico. Z
njo smo hoteli prebivalstvo preusmeriti k nakupovanju daril od domačih
umetnikov. Predstavilo se je osem lokalnih ustvarjalcev in odločili smo se,
da bomo s tem nadaljevali.
Čeprav smo veliko dejavnosti izpustili, naj na tem mestu zaključimo.
V prihodnjem letu si želimo, da naši
projekti rastejo, se nadgrajujejo in
da nam prisluhnete. Vse zastavljeno
bomo nadaljevali ter se še bolj trudili,
da bomo izboljšali kvaliteto življenja
na področju čiste vode, čistega zraka,
lepe okolice, zmanjšanja odpadkov
in še kaj. Letošnje leto bo tako eden
izmed vodilnih projektov tudi ta, da
bomo v vseh večstanovanjskih stavbah postavili zabojnike, v katere bodo
stanovalci lahko odlagali in iz njih jemali stvari, ki so primerne za ponovno
uporabo. Donatorja za izdelavo takšnih zabojnikov nimamo, pozivamo
pa vas, da nam pri tem pomagate. Vse
dodatne informacije lahko najdete na
naši Facebook strani ali Eko tabli, ki
visi v podhodu med Alpino in Delavsko hranilnico. Tam si tudi postrezite
s hrano za dušo, ki jo ponuja hladilnik
Vzemi in daruj knjigo.
Za Ekološko društvo Slovenj Gradec
Marija Obreza in Zuhra Horvat

lanskem letu smo v Lions klubu Slovenj Gradec začeli zbirati viške hrane. Tako po
izteku delovnega časa v trgovinah prevzamemo hrano, ki bi jo sicer trgovci
ter gostinci zaradi izteka roka uporabe
ali drugi predpisov dali v uničenje. Namen akcije je hrano dostaviti tistim, ki
jo potrebujejo. Najprej smo začeli s
prevzemom hrane v Slovenj Gradcu v
Mercatorju, v drugi polovici leta sta se
temu pridružila še Špar in Tuš. Pri tem
nam pomagajo prostovoljke in prostovoljci Rdečega križa Slovenj Gradec, ki
poskrbijo, da prevzeta hrana pravočasno pride v prave roke.
V Lions klubu Slovenj Gradec smo
ponosni na ta projekt, združil je člane kluba, saj pri tem sodelujemo prav
vsi, pa čeprav mnogi člani ne stanujejo v Slovenj Gradcu. S prevzeto hrano
pomagamo mnogim posameznikom
in družinam, jim olajšamo stisko ter
lepšamo življenje. Hvala trgovskim organizacijam in vsem prostovoljcem, ki
sodelujete v tem projektu.
Za letošnje leto pa smo si zadali
nov cilj − razširiti akcijo tudi v druga
koroška mesta.
Izvirna humanitarna ideja: V letošnjem letu nadaljujemo z izborom izvirne humanitarne ideje. V letu 2013 smo
natečaj prvič izvedli med dijaki Gimnazije Slovenj Gradec, v letu 2014 na Gimnaziji Ravne na Koroškem, v letošnjem
letu pa med dijaki na Srednji šoli Muti.
Namen te akcije je širiti ideje lionizma,
spodbujati prostovoljstvo in humanitarnost: da bi mlade navdušili in vključili
v naše aktivnosti, predvsem pa da bi v
njih predramili empatijo in socialni čut.
Prijava mora vsebovati naslednje
točke: naziv humanitarne akcije, namen in ciljna skupina prejemnikov humanitarne akcije, izvajalci akcije (vodja
projekta, število …), način promocije
akcije, predstavitev akcije in rezultatov v medijih, predviden časovni okvir
izvedbe akcije, trajnostna naravnanost
akcije (enkratna ali trajnejša oblika)
ter družbena odgovornost (do ljudi,
okolja). Po navedenih kriterijih bo tri-

članska komisija Lions kluba Slovenj
Gradec tudi letos izbrala nagrajenko
ali nagrajenca ter ga v okviru lionistične mednarodne izmenjave nagradila s
tritedenskim bivanjem v tujini.
Lansko leto je nagrado prejela dijakinja tretjega letnika Gimnazije Ravne
na Koroškem Nejka Pečnik, ki je v svoji vlogi navedla štiri predloge, in sicer
ureditev zelene površine, vseslovensko
druženje Lions klubov ter pisanje po nareku – vsaka napaka se kaznuje, akcija
dan za spremembe ... dan prek telefona,
akcija Koroška ima talent. Nejka si je za
nagrado izbrala bivanje v taboru v Italiji.
Letošnjega razpisa še nismo končali.
Mednarodna lionistična izmenjava
mladih: Kako je lahko tudi Koroška
zanimiva za mlade, ki v lionistično
menjavo prihajajo v Slovenijo, v nadaljevanju opisuje Klemen Cesar. Na
Koroškem smo sicer v preteklih letih
gostili že več kot 30 mladih iz različnih držav. Pomagali smo marsikomu,
ki sicer obiska sam ne bi zmogel.
Plakat miru: V Lions klubu Slovenj
Gradec že nekaj let sodeluje v mednarodnem lionističnem natečaju Plakat
miru. Vodja tega projekta v klubu je
član Tone Gašper. V letu 2014 je na natečaju sodelovalo 14 koroških osnovnih
šol. 85 mladih slikarjev je ob podpori
svojih mentorjev ustvarjalo na temo
Peace, Love and Understanding – mir,
ljubezen in razumevanje. Tričlanska
komisija v sestavi Hubert Dolinšek,
predsednik Lions kluba Slovenj Gradec,
Andreja Hribernik, direktorica KGLU
Slovenj Gradec, in Katarina Hergold
Germ, kustosinja v KGLU, je ocenjevala likovne izdelke in za nagrajence
izbrala naslednje učence: Gašperja
Špraha Primožiča z Osnovne šole Juričevega Drejčka Ravne na Koroškem,
Nežo Krofl s Tretje osnovne šole Slovenj Gradec, Ano Poročnik z Osnovne
šole Muta, Tomaža Uršnika z Osnovne
šole Koroški jeklarji Ravne na Koroškem ter Patricijo Ožir s Prve osnovne
šole Slovenj Gradec. Ti učenci so prejeli
nagrade Lions kluba Slovenj Gradec in
bili vključeni v naslednji krog tekmovanja na distriktu 129, Slovenija. Neža

Gostili smo prijatelje

Različne kulture, podobne želje
»D
ragi moji, spet sem doma, v Nagoyi, polna vtisov … še enkrat
najlepša hvala za prekrasno izkušnjo, to
je bil najlepši teden mojega življenja in ga
nikoli ne bom pozabila. Morda se nekoč
vrnem v Slovenj Gradec. Všeč mi je vse:
ljudje, narava, hrana, arhitektura, predvsem vi vsi … pridite kaj na Japonsko,
pogrešam vas …«, to je nekaj besed iz pisma zahvale, ki smo ga prejeli v teh dneh.
V naši družini že vrsto let gostimo dijake ali študente iz drugih držav. Tudi
lani, proti koncu decembra, smo za en
teden gostili dijakinji z daljne Japonske. 20. decembra smo ju šli iskat na
ljubljansko letališče. Z obema smo bili
v stiku že od oktobra dalje, tako da smo
ju pravzaprav že prej nekoliko spoznali
in ni bilo nobenih pomislekov, da naše
druženje ne bi potekalo prijetno in
zanimivo. Že po uvodni predstavitvi
smo ugotovili, da sta naši gostji veseli
in sproščeni, simpatično radovedni in
navdušeni nad vsem novim, tako da
je komunikacija kar hitro stekla. Obe
sta stari osemnajst let. Prva, z imenom
Rina, je hčerka staršev različnih narodnosti, oče je Iranec, mama pa Japonka, kar je najbrž tudi prispevalo k njenemu odličnemu znanju angleščine.
Druga, z imenom Nao, pa je govorila
angleško precej slabše, vendar je bila
Rina v veliko pomoč in smo se lahko
brez težav sporazumevali. V tednu, ki
smo ga preživeli skupaj, smo jima želeli
prikazati predvsem Koroško in okolico,
saj je bil ogled znamenitosti preostale
Slovenije v programu pri družinah, ki
sta jih obiskali za nami. Ogledali smo
si Rudnik Mežica, Kope z okolico, staro

mestno jedro Slovenj Gradca, odšli smo
tudi na Rahtel in Uršljo goro, sprehodili
smo se okrog Ivarčkega jezera, pokazali
smo jima eno najmodernejših kmetij na
Koroškem ter oboro z jeleni. Vseh osem
dni neverjetno lepega vremena je prispevalo še dodaten kamenček v mozaik
našega prijetnega druženja. En dan sta
Rina in Nao preživeli z bratom in njegovimi sošolci: dopoldan v šoli, popoldan
pa na plesnih vajah, ki jih imajo dijaki
četrtega letnika, saj se pripravljajo na
maturantski ples. Navdušeni sta bili
nad predprazničnim dogajanjem v mestnem jedru, na »klobasarijadi z lesenimi pečmi« sta tudi aktivno sodelovali,
saj sta okrasili jelko s tradicionalnimi
japonskimi origamiji, fotografirali pa
sta se tudi z Božičkom. Peljali smo ju
na naš tradicionalni božično-novoletni

Krofl, ustvarjala je pod mentorstvom
Luke Popiča, je bila izbrana kot ena
izmed avtoric štiriindvajsetih slovenskih likovnih del, ki bodo vključena v
zaključno razstavo v Izoli. Izmed teh
bo izbrano finalno delo, ki bo v Lions
Clubs International zastopalo slovenski
distrikt. Zmagovalec mednarodne velike nagrade bo prejel US$ 5000 in možnost udeležiti se posebne slovesnosti v
Združenih državah Amerike. Razstava
vseh prispelih del v Lions klub Slovenj
Gradec je bila novembra na Osnovni
šoli Neznanih talcev Dravograd.
Druge aktivnosti: Sodelovali smo
v projektu distrikta Tečem, da pomagam. Sodelovalo je več kot 300 tekačev. Startnina je bila donirana v dobrodelne namene.
Skupaj s klubi v Avstriji pomagamo
marsikateremu posamezniku. Udeležujemo se namreč skupnih dogodkov
in aktivnosti. S pristnim sodelovanjem, ki traja že vrsto let in za katerega
je odgovoren Hubert Dolinšek, naše
delovanje sega tudi čez meje Slovenije. Tako se lahko hitreje odzivamo na
trenutne življenjske situacije in potrebe posameznikov.
V klubu smo aktivni tudi na področju izobraževanja in usposabljanja.
V lanskem letu smo med drugim na
klubskem srečanju gostili varuhinjo
človekovih pravic Vlasto Nussodrfer
ter direktorja Gozdnega gospodarstva
Slovenj Gradec Silva Priteržnika. Pestra in vsebinsko bogata so izobraževanja članov v distriktu.
Trenutno se pripravljamo na obletnico ustanovitve kluba − Charter night. Dogodek je vsekakor pomemben,
saj z donacijami in s prispevki tako
gospodarstva, negospodarstva kot
tudi posameznikov pridobimo precejšen vir sredstev, ki jih namenimo
v dobrodelne namene. Preglednost
porabe darovanih in zbranih sredstev
v dobrodelne namene je zagotovljena. Prihodnje leto bomo obeležili 20.
obletnico ustanovitve. Ponosni smo na
opravljeno delo, po zbranih sredstvih
se približujemo znesku 200.000 €.
Mag. Kornelija Marzel,
Lions klub Slovenj Gradec
koncert. Bili sta presenečeni nad številno publiko, odličnim orkestrom in
izjemno pevko Darjo Švajger ter veseli,
da sta lahko pri nas doživeli to prijetno
vzdušje. Njuni starši namreč nikoli nimajo dopusta več kot kak dan, zato tudi
nikamor ne potujejo.
Navdušeni sta bili tudi nad našo
psičko Kalo, lepotami neokrnjene narave, čistim zrakom, tišino, čudovitimi
razgledi, cerkvami, našo pestro in okusno hrano (všeč jima je bila naša priprava riža in različni okusi) ter predvsem
nad prijaznimi ljudmi. Na Japonskem
skoraj nič, razen riža, ne kuhajo sami.
Skoraj vsako jed sta tudi fotografirali,
saj jima je bilo vse zelo lepo za oko, seveda pa tudi dobro. Zakurili smo tudi
krušno peč in v njej spekli kruh, pico
in še nekatere druge jedi.
Zadnje jutro našega druženja smo
skupaj ugotavljali, da je teh osem dni
kar prehitro minilo. Ostali pa nam
bodo lepi spomini in zanimive fotografije našega druženja.
Klemen Cesar

Skupaj z gostjama z Japonske na božični večer
(foto Peter Cesar)
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Decembrsko dogajanje na Gimnaziji Slovenj Gradec

Mladim moramo dati
priložnost in verjeti vanje

Otroci vrtca Legen na prednovoletnem obisku na Gimnaziji Slovenj Gradec
(foto Vojko Šuštaršič)

O

b aktualnih debatah,
da so mladi vse bolj nemotivirani, da niso samoiniciativni
in da vse bolj bežijo v virtualna socialna omrežja, bi bilo prav, da opazimo njihova prizadevanja, ki pa vendarle kažejo tudi drugačno podobo.
Na Gimnaziji Slovenj Gradec ob pouku posebej skrbno zastavljamo tudi
obšolsko življenje. Z njim poskušamo
poleg interesov dijakov krepiti prostovoljstvo in solidarnost. Da je to prava
usmeritev, smo v preteklih nekaj letih najlepše dokazovali s kulturnim
ustvarjanjem naših gimnazijcev in z
njihovo prisotnostjo na različnih kulturnih prireditvah v krajih, od koder
prihajajo, z narodnimi in mednarodnimi izmenjavami, dosežki na tekmovanjih, s pomembnimi rezultati
športnikov, stalnim sodelovanjem z
vrtci, s šolami, Centrom za socialno
delo, z domovi starostnikov, s Koroško galerijo likovnih umetnosti,
Koroškim pokrajinskim muzejem, z
Mestno občino Slovenj Gradec in s sosednjimi občinami ter z zelo odzivno
pomočjo pri odpravljanju posledic poplav leta 2013 in žledoloma v letu 2014.
Letošnje pestro decembrsko dogajanje na naši gimnaziji samo potrjuje vse
zapisano. Prednovoletni utrip je vedno
nekaj posebnega. Začne se z nočnim
pohodom dijakov in našega Vojka po
novoletno smreko, ki jo podarijo starši in še isto jutro dobi svojo praznično
podobo v avli šole. Ta postane središče
predprazničnega dogajanja.
Ta veseli dan slovenske kulture smo
zaznamovali z odprtjem razstave likovnih del dijakinje 3. letnika Petre
Kremžar ter obiskom odlične baletne
predstave Stabat Mater v Drami SNG
Maribor, ki si jo je v soboto zvečer (!)
prostovoljno ogledalo 120 gimnazijcev.

Naravoslovci so obiskali Hišo eksperimentov in Prirodoslovni muzej Sloveni-

Koncert skupine Elvis Jackson na kulturnem večeru Gimnazije Slovenj Gradec
(foto Žiga Bulovič)

je ter Inštitut Jožef Stefan, družboslovci
Pokrajinski muzej Celje ter razstavo
Emona 2000 v Narodnem muzeju Slovenije in Mestnem muzeju Ljubljana,
športniki pa so nas razveseljevali z dobrimi rezultati na tekmovanjih.
V okviru sejma Vzemi in daruj, ki
je pet dni potekal na naši gimnaziji,
so naše prostovoljke organizirale zbiranje prispevkov za pomoč Društvu
proti mučenju živali Koroške. Izdelale
so novoletne okraske, napekle piškote
(svoje sta dodala še Almira in Boris
Rogina) ter vse skupaj na stojnici v
avli ponudile dijakom in profesorjem.
Zbrana vsota dokazuje, da jim res ni
vseeno, kaj se dogaja s pozabljenimi
živalmi in svetom okoli nas.
Gimnazijo je obiskal tudi Dedek
Mraz. Z dijaško pomočjo je zbral
igrače in pripravil darila ter povabil
otroke iz vrtca Legen. Zdaj že tradicionalni vsakoletni obisk najmlajših je
pri gimnazijcih vedno znova sprejet z
navdušenjem in lepimi občutki.
Vrhunec decembrskih dni je predstavljal koncert Mešanega pevskega
zbora Gimnazije Slovenj Gradec Mismomi pod vodstvom Almire Rogina. Več kot 50 pevcev, solisti, glasbeni
gostje in plesalke gimnazijske plesne
skupine so pripravili nepozaben večer.
Leto 2014 smo zaključili s kulturnim večerom Gimnazije Slovenj
Gradec – z obiskom koncerta slovenske glasbene skupine Elvis Jackson v
Kulturnem domu Stari trg. Svetleče
zapestnice na rokah dijakov so pomenile prostovoljni prispevek za pred
dvema letoma ustanovljen dobrodelni sklad Gimnazije Slovenj Gradec.
Bi si po vsem tem še upali dvomiti
o tistih, ki prihajajo za nami?
Mag. Stane Berzelak,
ravnatelj Gimnazije Slovenj Gradec

Praznični koncert Mešanega pevskega zbora Gimnazije Slovenj Gradec
Mismomi z gosti
(foto Zuhra Horvat)

Vojaški gorniki iz Avstrije in Slovenije

Srečanje na Poljani
D

elegacija vojaških gornikov iz
Avstrije, ki se imenuje Khevenhuller 7er Bund, je 11. decembra 2014
obiskala vojaške gornike iz Slovenije. Srečanje smo organizirali v kraju
Poljana, kjer so bili zadnji težki boji
v drugi svetovni vojni v Evropi.
Obmejno področje so branile 14. divizija, 51. vojvodinska divizija JA in druge
partizanske enote. Udeležen je bil tudi
angleški korpus s tankovsko enoto. Poveljnik nemške E-armijske enote Aleksander fon Lorh je 9. maja 1945 podpisal kapitulacijo v Topolšici. Obljubil
je premirje, vendar obljube ni izpolnil.
Peti dan po kapitulaciji je iz Braslovč
krenil z oklepno enoto prek Šoštanja,
Črne, Mežice in Poljane proti Pliberku.
Za njim je 13. maja prišla na območje
Poljane 104. lovska divizija nemške

vojske. Tam so jo zaustavile naše sile in
zahtevale, da položi orožje in vojaško
opremo. Razgovori so potekali več ur
in polkovnik nemške vojske je končno
podpisal predajo. S tem pa se vsi v diviziji niso strinjali, komando je prevzel
nek kapitan in v trenutku je prišlo do
ognja iz vsega orožja. Divizija je bila obkoljena in je že v kratkem času odložila
orožje in dvignila belo zastavo. Padlo je
veliko nemških vojakov, veliko je bilo
ranjenih, izgube naših enot so bile male.
Naslednji dan so se na tem mestu
odvijali hudi boji z ustaško vojsko, katere del se je prebil do Libuč v Avstriji
in se tam predal.
19. maja 1945 je skupina, ki jo je vodil kapetan Nace Miklič, pri Velikovcu aretirala generala Aleksandra fon
Lohra. Za vojne zločine so mu sodili
v Beogradu.

Navodila − 2. del

Za pravilno merjenje
krvnega tlaka doma
Ne glede na to, kateri merilnik imate,
potrebujete nekaj spretnosti in vaje,
da ga boste pravilno uporabljali.
V posebnih okoliščinah morate uporabiti ustrezen merilnik. Če ste debeli
ali izrazito mišičasti, boste potrebovali večjo manšeto. Če imate okvarjen
sluh, je primernejši samodejni merilnik. O izbiri merilnika se posvetujte
s svojim zdravnikom, z medicinsko
sestro ali zdravstvenim tehnikom,
tako da boste izbrali res najprimernejšega. Pri izbiri merilnika za krvni
tlak upoštevajte nekaj splošnih pravil. Pravilna velikost manšete je najpomembnejši dejavnik pri nakupu
merilnika krvnega tlaka, ker sicer
meritve niso natančne. Pri mnogih
merilnikih lahko dokupimo manšete različnih velikosti. Najbolje je, da
pri zdravniku oz. medicinski sestri
preverite, katero velikost manšete
potrebujete. Zaslon, ki prikaže krvni
tlak in srčni utrip, naj bo pregleden in
dobro čitljiv. Enako velja tudi za številčnico na aneroidnem merilniku in
lestvico na živosrebrnem merilniku.
Če imate merilnik s stetoskopom, ga
morate znati pravilno namestiti. Mikrofon položite nad komolčno odvodnico in slušalke pravilno namestite
v ušesa. Žilni šumi morajo biti jasno
slišni. Naučite se tudi, kako se žilni
šumi pravilno odčitajo – o tem vas
lahko pouči zdravnik oz. medicinska
sestra. Pri zdravniku, proizvajalcu ali
na spletnih straneh preverite, ali ima
merilnik strokovno oceno o natančnosti. Merilnik odnesite k svojemu
zdravniku, medicinski sestri ali zdravstvenemu tehniku, da boste primerjali meritve v ordinaciji z vrednostmi
meritev svojega merilnika. Natančnost merjenja preverite vsako leto.
Preden začnete spremljati krvni
tlak z novim merilnikom, le-tega torej odnesite v ordinacijo. Zdravstveno
osebje naj vas opazuje pri meritvi in
preveri, ali ravnate pravilno. Če vam
merilnik pade na tla ali se kako drugače poškoduje, ga odnesite na ponovno
preverjanje, ker morda ni več natančen. Krvni tlak si merite dvakrat na
dan – zjutraj, preden vzamete zdravila, in zvečer. Zadnje pol ure pred
meritvijo ne jejte, ne pijte kave ali alkohola in ne kadite. Zjutraj si krvnega
tlaka ne izmerite takoj, ampak šele 30
minut po tistem, ko ste vstali. Izmerite si ga po opravljeni jutranji potrebi
(poln sečni mehur lahko zviša krvni
tlak), pred morebitno jutranjo telovadbo, zajtrkom in jemanjem zdravil.
Krvni tlak si merite vsak dan ob približno istem času. Tlak si vedno merite na isti nadlakti. Običajno ni večjih
razlik krvnega tlaka med nadlaktema, če pa obstajajo, si krvni tlak merite na nadlakti, na kateri je višji. Ko
ste pripravljeni na meritev, se najprej

od 3 do 5 minut mirno sproščajte.
Krvni tlak si potem izmerite sede, v
udobnem, sproščenem položaju, z
naslonjenim hrbtom. Stol je primernejši od kavča ali naslonjača. Stopala
naj počivajo na tleh, noge ne smejo
biti prekrižane. Nadlaket z manšeto
mora biti sproščena, naslonjena na
mizo ali naslon stola in v višini srca.
Za ustrezno lego boste morda morali
pod roko namestiti še blazino ali podobno podporo. Manšeto namestite
na kožo, ne čez oblačila. Če zavihate
rokav, ki utesnjuje roko, lahko pride
do nenatančne meritve, zato je bolje,
da roko razgalite. Manšeta naj ne bo
pritrjena preohlapno, niti pretesno
– pod njo naj bo prostor za en prst.
Medtem ko si merite krvni tlak, ne
govorite. Minuto do dve po prvi meritvi še enkrat izmerite krvni tlak, da
preverite natančnost meritve. Če je
krvni tlak izraziteje zvišan ali se meritvi precej razlikujeta, si ga izmerite
še tretjič. Če si vaš merilnik meritev
ne zapomni samodejno, si jih sproti
zapišite v dnevnik meritev. Najnovejši merilniki sami izmerijo krvni tlak
dva- do trikrat zaporedoma in prikažejo le povprečje meritev. Pri meritvi
zapišite datum in čas meritve, sistolični in diastolični krvni tlak, srčni utrip
in morebitne posebnosti.
Če je vaš krvni tlak urejen, zadoščajo le občasne kontrole, če pa s spremljanjem krvnega tlaka doma šele
začenjate, če se bo spremenila shema
zdravljenja ali obravnava zvišanega
krvnega tlaka ali če imate še kakšno
zdravstveno težavo, npr. sladkorno
ali ledvično bolezen, morate krvni
tlak spremljati pogosteje. Spremljanje
krvnega tlaka doma ni zamenjava za
kontrolo krvnega tlaka pri zdravniku ali diplomirani medicinski sestri
v referenčni ambulanti. Tudi če imate
normalen krvni tlak, ne opuščajte in
ne spreminjajte svojega zdravljenja ali
prehranskih navad, ne da bi se o tem
prej posvetovali s svojim zdravnikom
ali medicinsko sestro. Z rednim spremljanjem krvnega tlaka doma boste
lahko zmanjšali pogostost obiskov pri
svojem zdravniku, če bo krvni tlak
urejen. Če je vaš merilnik neustrezen
ali nenatančen ali ga uporabljate neprimerno (npr. le ob težavah), bodo meritve nenatančne in bodo lahko zavedle
vašega zdravnika. Spremljanje krvnega tlaka doma ni zapleteno ali neprijetno. Verjetno boste ugotovili, da vam
je všeč in da imate boljši nadzor nad
svojo boleznijo. Dolgoročno bo vaše
tveganje za zaplete pri zvišanem krvnem tlaku manjše in tudi vaše življenje
bo bolj zdravo.
Danica Repas, dip. med. ses.,
spec. klin. dietetike,
Referenčna ambulanta Hrastelj Prater Lucija, dr. med., spec. druž. med.,
Zdravstveni dom Slovenj Gradec

Na prostoru zaključnih bojev v drugi svetovni vojni v Evropi (Poljana)
so leta 1985 postavili spomenik Svobodi in miru. Avstrijska delegacija
vojaških gornikov je na dan obiska
k temu spomeniku položila venec
in skupaj smo se poklonili vsem žrtvam vojne.
Po kratki svečanosti in obuditvi
spominov na tragične dogodke ob zaključku druge svetovne vojne v Evropi
smo nadaljevali z druženjem in obiskali Podzemlje Pece. Ogledali smo
si pridobivanje svinčene in cinkove
rude v Rudniku Mežica, ki je uspešno
obratoval približno 400 let. Avstrijsko
delegacijo je vodil polkovnik Werner
Hardt – Stremayr, slovensko pa predsednik polkovnik Fedja Vraničar.
Maksimilijan Marošek
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Svetniška vprašanja

O

dgovori na pobude in vprašanja, podana na seji Občinskega
sveta Mestne občine Slovenj Gradec.

se sprožila večja plazova. Kdaj bosta sanirana? Ali bo sanacijo možno
uveljavljati iz naslova garancije?

Kdaj bosta sanirana cesta in plaz na
cesti iz Šmartna proti naseljem Krnice in Legen? Omenjena cesta je nevarna za otroke, ki hodijo peš v šolo.

Plaz nad kmetijo Skobir sanirajo in
bo do konca leta 2015 saniran do
te mere, da bo cesta na tem odseku
normalno prevozna, asfaltno prevleko pa bodo izvedli v letu 2015.
Plaz nad kmetijo Strgar je bil
uspešno saniran. Tik pred saniranim
delom se je pojavil nov plaz, tako da
garancije od izvajalca ne moremo
uveljavljati, ker ne gre za isto zadevo.
V teku je pridobivanje projektne dokumentacije za sanacijo omenjenega
plazu, ki bo pripravljena v mesecu
januarju. K sanaciji bodo pristopili,
ko bodo le-to omogočale vremenske
razmere, predvidoma v spomladanskem času.
Pripravile strokovne službe,
zbrala Tatjana Špalir.

Pridobili smo projektno dokumentacijo s popisom del na območju
plazu. Sanacija plazu se bo izvedla
v spomladanskem času. Ta odsek
je kategoriziran kot nevarna šolska
pot, kar pomeni, da otroke v šolo
vozijo z organiziranimi prevozi ali
individualno. Odsek, kjer se nahaja
plaz, je dodatno označen s prometno signalizacijo z obeh strani in je
v skladu z predpisi. Prav tako so odstranili del posedenega asfalta in ga
nadomestili z nasipnim materialom.
Na poti iz Podgorja pri Razborju sta

Aktiv invalidov Podgorje

Prva seja izvršnega odbora

N

a praznik Sv. treh kraljev, 6. januarja, se je IO AI Podgorje v
letu 2015 sestal prvič. Po poročilu o
delu aktiva za leto 2014 je bilo ugotovljeno, da so bili realizirani vsi
programi, celo več − za zaključek
leta, 16. decembra 2014, so orga-

nizirali še izlet v Ljubljano. Le-tega se je udeležilo 50 članov aktiva;
najprej so si ogledali Pivovarno
Union, nato obiskali kadetsko šolo,
za zaključek pa so se odpeljali na
Kongresni trg in se sprehodili po
mestnem jedru. (ST)

Člani in članice Izvršnega odbora Aktiva invalidov Podgorje

Utrinka s prednovoletnega
rajanja na Trgu svobode

(foto Sebastjan Apačnik)
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Z ljudmi za ljudi

V

tej številki časopisa pričenjamo s predstavitvijo dela in zaposlenih Centra za socialno delo Slovenj Gradec. Najprej bomo
podali osnovne podatke o Centru ter
njegove naloge in dejavnosti, v naslednjih številkah pa bomo predstavili
področja dela in strokovne delavce, ki
ta dela opravljajo.
Temeljni cilj politike socialnega varstva in Centra za socialno delo Slovenj Gradec (v nadaljevanju CSD ali
Center) je posamezniku in njegovi
družini zagotoviti strokovno pomoč
ter nujne materialne vire za dostojno
življenje in ohranitev človeškega dostojanstva, in sicer v primerih, ko si
osnovne socialne varnosti ne morejo
zagotoviti sami. CSD Slovenj Gradec
je javni socialnovarstveni zavod, katerega ustanoviteljica je država. Država
kot lastnica tudi prek zakonov določa
celotno strategijo socialnega varstva,
CSD pa kot izvajalec opravlja storitve
socialnega varstva v okviru mreže javne službe. Svojo dejavnost opravljamo
na podlagi Zakona o socialnem varstvu, ki opredeljuje storitve, ukrepe in
postopke uveljavljanja in upravičenosti do denarnih socialnih pomoči, ter
na podlagi javnih pooblastil, ki nam
jih narekuje zakonodaja.
Center za socialno delo Slovenj
Gradec je krajevno pristojen za območje Mestne občine Slovenj Gradec
in Občine Mislinja. V letu 2014 je zaposloval 23 delavcev.
Socialnovarstvene storitve so:
1. Prva socialna pomoč, ki obsega pomoč pri prepoznavanju socialne stiske ali težave, oceno možnih rešitev,
seznanjanje upravičenca z možnimi
socialnovarstvenimi storitvami in
dajatvami ter obveznostmi, ki sledijo
izbiri storitve ali dajatve, in predstavitev mreže izvajalcev, ki lahko upravičencu nudijo pomoč.
2. Osebna pomoč, ki obsega svetovanje, urejanje in vodenje z namenom,
da bi posamezniku omogočili razvijanje, dopolnjevanje, ohranjanje
ter izboljševanje njegovih socialnih
zmožnosti.
3. Pomoč družini za dom, ki obsega
strokovno svetovanje in pomoč pri
urejanju odnosov med družinskimi
člani, strokovno svetovanje in pomoč
pri skrbi za otroke ter usposabljanje
družine za opravljanje njene vsakdanje vloge.
4. Institucionalno varstvo kot pomoč
pri urejanju in plačevanju storitev.
5. Zaposlitev pod posebnimi pogoji
kot pomoč pri urejanju zaposlitve.
Javna pooblastila so naloge, katere
CSD izvaja na podlagi številnih zakonskih, podzakonskih in drugih
predpisov (okoli 50 jih je). Postopki
javnih pooblastil se vodijo po Zakonu o upravnem postopku, kjer CSD
izdaja odločbe kot organ I. stopnje.
Zaposlujemo več strokovnih delavcev, katerih področja dela boste lahko podrobneje spoznali v naslednjih
številkah SGlasnika, in sicer: varstvo

otrok, mladostnikov in družine, varstvo odraslih, denarne socialne pomoči, starševsko varstvo, družinski
prejemki in državne štipendije ter
pravno varstvo. Prav tako vam bomo
predstavili delo regijskih nalog, katere izvaja naš CSD, in sicer: Koroškega
kriznega centra za otroke in mladostnike, intervencijske službe za področje nasilja v družini, telefona v stiski
za mlade Peter Klepec, koordinacije
za obravnavo nasilja v družini, koordinacije za obravnavo v skupnosti ter
koordinacije za izvajanje nadomestne
kazni zapora.
Zaposleni na CSD Slovenj Gradec
delo opravljamo zavzeto, strokovno,
učinkovito in kakovostno, z ljudmi
za ljudi, seveda po zakonu in zakonskih predpisih.

Počitniški dom Fiesa
Ponosni smo lahko na dejstvo, da
Mestna občina Slovenj Gradec in
Občina Mislinja zagotavljata takšen
standard za bolne in socialno ogrožene otroke. Na ta način kot družba
kažemo našo solidarnost do pomoči
potrebnim ne samo z besedami ampak s konkretnimi dejanji.
Poleg svoje osnovne dejavnosti
Center za socialno delo Slovenj Gradec po pogodbi, ki jo je sklenil z Mestno občino Slovenj Gradec in Občino Mislinja, upravlja Počitniški dom
Fiesa (v nadaljevanju PD).
Letos načrtujemo kolonijo organizirati v dveh izmenah, in sicer bi I.
izmena potekala od 29. 6. 2015 do 9.
7. 2015, II. pa od 9. 7. 2015 do 19. 7.
2015. Računamo, da bi prispevek staršev na dan znašal 3,5 € na otroka, kar
bi za 10 dnevno celotno oskrbo zneslo
35 € po otroku, ostalo prispevajo Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Center za socialno delo Slovenj
Gradec in donatorji. Za dobro počutje otrok poskrbijo strokovni delavci
CSD s sodelavci (zdravstveno osebje,
športni vaditelji, učitelji plavanja, nepogrešljivi kuharji in upravnik doma).
Poleg kolonije načrtujemo proste termine v času od maja do septembra zapolniti s šolami v naravi in z ostalimi
gosti. Ob posluhu občin lastnic želimo
v petih letih postopno podaljšati sezono iz 4 na 9 mesecev ter ponudbo pro-

stih terminov razširiti na vsa društva
tako v Mestni občini Slovenj Gradec
kot Občini Mislinja.
V letu 1947 je Občinski ljudski odbor Slovenj Gradec, prvotno za organizacijo letovanja za zdravstveno in
socialno ogrožene, kasneje pa tudi za
organizacijo letnih šol v naravi, odkupil vilo Allegre, po letu 1960 pa je
Občina Slovenj Gradec od Mladinske
knjige Ljubljana odkupila še eno stavbo. V istem času je bila izvršena tudi
menjava zemljišča z Občino Piran z
namenom, da je Občina Slovenj Gradec postala lastnica 3.500 m2 strnjenega zemljišča. Namen delovanja PD
je ostal vseskozi isti, to je služiti potrebam otrok, in temu mora prvenstveno služiti tudi v bodoče. V PD Fiesa
je v vseh teh letih letovalo približno
40.000 otrok, veliko od teh je po zaslugi le-tega prvič videlo in okusilo
morje. V letu 1981 je bil del sredstev
občinskega samoprispevka namenjen
tudi za obnovo kuhinje in jedilnice,
v letu 1986 pa se je pripravila celovita
prenova in dograditev, ki se je v letih
1987 in 1988 tudi zaključila; sredstva
za slednjo so bila zagotovljena iz sredstev občinskega samoprispevka in prispevka gospodarstva v Občini Slovenj
Gradec. PD Fiesa je v celoti grajen in
opremljen za potrebe otrok.
Menimo, da je temu osnovnemu cilju
potrebno slediti tudi v bodoče. PD Fiesa
mora biti namenjen »zdravstveni koloniji« in letovanju za socialno šibkejše ter
organizaciji letnih šol v naravi. Dom je
po 26 letih, kljub rednemu sprotnemu
vzdrževanju, potreben posodobitve
notranje opreme (zamenjava železnih
pogradov s prijaznejšimi lesenim pogradi, zamenjava vzmetnic, inštalacija
klima naprav) ter sanacije ravnega dela
strehe nad vhodom v dom. To so najnujnejša dela, ki so potrebna, da dom ne
bo propadal in da bo postal prijaznejši
za bivanje. Pripravljeni načrt investicijskega vlaganja smo že posredovali obema občinama in računamo na posluh
obeh županov in občinskih svetnikov,
da bodo potrebna sredstva vključili v
občinski proračun za leto 2015.
Menimo, da sta lahko tako Mestna
občina Slovenj Gradec kot Občina
Mislinja ponosni, da v teh težkih trenutkih, ko se tudi naše prebivalstvo,
zaradi več let trajajoče krize in izgube
delovnih mest, spogleduje z vedno večjo revščino, nudita svojim otrokom
letovanje v Počitniškem domu Fiesa.
Jurij Šumečnik, dipl. upr. org,
direktor CSD

Center za socialno delo
Slovenj Gradec, Ozka ulica 1
Tel.: 02 885 01 00
E-naslov: gpcsd.slovg@gov.si
Spletna stran:
www.csd-slovenjgradec.si

Uradne ure
Pon.: 08.00−13.00 in 14.00−15.00
Tor.: 08.00−10.00
Sre.: 08.00−13.00 in 14.00−17.00
Pet.: 08.00−12.00
Uradne ure za prvo socialno
pomoč
Pon., tor., čet.: 08.00−15.00
Sre.: 08.00−13.00 in 14.00−17.00
Pet.: 08.00−13.00

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.

KRIZNI CENTER

ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE
S LO V E N J G R A D E C
Ozka ulica 1, 2380 Slovenj Gradec
041 96 20 29 / 02 88 50 111 – 24 ur na dan
csdsg.krizni.center@gov.si
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Jože Ciuha: Labirint časa

Žličkarji na pohodu

Tobak v Slovenj Gradcu

Koroška galerija likovnih umetnosti,
13. februar–12. april 2015

Jože Ciuha, Veliki profet, 1979, akril na
pleksi steklu, 109,5 x 129 cm

18. uri.

O

tvoritev bo v petek,
13. februarja 2015, ob

Ob 90-letnici priznanega slovenskega
likovnega umetnika Jožeta Ciuhe so v

muzeju in galerijah v Ljubljani pripravili retrospektivno razstavo Labirint
časa, ki je v ljubljanski Galeriji Jakopič
od decembra 2013 do aprila 2014 predstavila vrhunce avtorjeve izjemne in
dolge kariere. V pripravah na razstavo
sta se kustosinji Marija Skočir in Barbara Savenc odločili za strnjeno kronološko predstavitev slikarskih del in del
na papirju, medtem ko so grafike, tapiserije in mozaiki prihranjeni za postavitev ob naslednji priložnosti. Razstava
in spremljajoči katalog tako predstavljata zaokroženo pripoved Ciuhovega
ustvarjanja, pri čemer nekatera izpostavljena dela v medsebojnem dialogu
obiskovalca smiselno popeljejo skozi t.
i. labirint časa, ki je predvsem prispodoba avtorjeve vseživljenjske težnje po
iskanju še neodkritih virov navdiha.

Slovenjgraška postavitev retrospektivnega vpogleda v opus Jožeta Ciuhe
zajema še nekoliko bolj skrčen izbor
del, pri čemer rdeča nit umetnikovega Labirinta časa ostaja neokrnjena.
Razstavo uvajajo dela na papirju, ki v
risbi in akvarelu ponujajo srečanje s
Ciuhovo značilno prečiščeno potezo.
Osrednji del razstave v kronološkem
zaporedju predstavlja starejša ustvarjalna obdobja s t. i. makedonskim
obdobjem in z deli, zaznamovanimi
s potovanji po svetu. Preko fascinantnih podob na pleksi steklu, po katerih je avtor publiki najbolj znan in so
združena v jedru razstave, se razstava
zaključi s slikami na platno velikega
formata novejšega datuma, ki jih odlikuje poudarjeno ekspresiven izraz.
Marko Košan

Boris Beja: Dormitorij

Galerija Ravne, 6. februar–5. april 2015
O
tvoritev v četrtek, 5. februarja
2015, ob 18. uri

Kiparsko inštalacijo Dormitorij Borisa Beje sestavljajo stare bolniške
postelje in prešite odeje. Institucionaliziran objekt, kot je bolniška
postelja, je obremenjen s točno določenim pomenom in tukaj predstavlja vez med spanjem in arhetipom
smrti, minljivostjo in odsotnostjo.
Vedno večja prevlada medicine
in zdravstva je za sodobno druž-

bo pomembna zaradi vzdrževanja
posameznikovega zdravja, da ta
lahko izživi vse svoje sanje, ki mu
jih namešča marketing. Vendar pa
Foucault njen vzpon pripisuje tudi
potrebam kapitalizma, ki za maksimiranje profita potrebuje zdravo in
močno delovno silo.
Galerija Ravne z razstavo Borisa
Beje Dormitorij nadaljuje s predstavitvami sodobnega slovenskega
kiparstva.
Jernej Kožar

Boris Beja, Dormitorij

Božično-novoletni koncert
čitelji Glasbene šole Slovenj
Gradec so v decembru pripravili božično-novoletni koncert v
dveh delih.
Zaradi velikega zanimanja publike za
naše koncerte smo bili že drugo leto
primorani organizirati dva koncerta.
Na prvem koncertu, ki je bil v
Domu sv. Elizabete 17. decembra,
je nastopilo 50 mladih glasbenikov.
Začel se je z nastopom razredov pripravnic z mentoricami Vlasto Šmon,
Suzano Popič in Barbaro Mirkac.
Sledil je mali kitarski orkester pod
vodstvom Aleksandra Đukanovića,
ki šteje 15 članov. V nadaljevanju
so nastopili učenci solisti in učenci,
ki se bodo v šolskem letu 2014/2015
udeležili različnih državnih in mednarodnih tekmovanj.
Drugi del koncerta je bil 22. decembra v Kulturnem domu Slovenj
Gradec. Dvorana je bila polna do
zadnjega kotička. Predstavilo se je
okoli 200 glasbenikov, ki svoje znanje pridobivajo v glasbeni šoli. Nastopili so: kitarski orkester pod mentorstvom Aleksandra Đukanovića,
godalni orkester pod vodstvom Nine
Grošelj Bricman, Andrej Švab je dirigiral harmonikarskemu orkestru,
prvič pa se je kot dirigent pihalnega
orkestra predstavil tudi Miha Šrimpf. Novost na Glasbeni šoli Slovenj
Gradec je ustanovitev simfoničnega
orkestra, ki se je na koncertu premierno predstavil pod vodstvom Nine
Grošelj Bricman in Mihe Šrimpfa.
Marin Gabriel Konstantin strokovno vodi otroke trikrat tedensko v
treh skupinah (baletni vrtec, baletna
pripravnica in 1. razred). Male ba-

letke zelo rade obiskujejo ure baleta
in so se v zelo kratkem času naučile
odplesati program. S svojo prisrčnostjo so na koncertu navdušile zbrano
občinstvo.
Vsi nastopajoči in njihovi mentorji so pripravili odlične točke.
Za glasbeno šolo je koncert s toliko nastopajočimi velik organizacijski zalogaj. Na odru je bilo videti
samo glavne mentorje, v zakulisju
in na vajah pa je delal celoten kolektiv, vključno s tehničnim osebjem.
Hvala direktorju kulturnega doma
Benjaminu Pirnatu, ki je glasbeni
šoli odstopil dvorano, saj slednja še
vedno nima svoje in je zato potrebno za vsak nastop seliti glasbila in
opremo.
Publika je bila navdušena nad pe-

(foto Sebastjan Apačnik)

Piše Saša Djura Jelenko
Bogata materialna zapuščina srednjeveških mest nudi arheologom neizčrpen vir za proučevanje življenja v
preteklih stoletjih in v mnogo čem pomembno dopolnjuje pisne vire.
Najdbe odkrivamo ob nadzorovanih posegih v zemeljske plasti, kot so
na primer novogradnje, izkopi za komunalne vode, izgraditve in posodobitve cestnih omrežij … Med drobne
predmete iz srednjeveških najdišč, ki
jim do nedavnega nismo posvečali
posebne pozornosti, spadajo odlomki lončenih pip za kajenje tobaka.
V Slovenj Gradcu je Koroški pokrajinski muzej v zadnjih letih izvajal več
obsežnih arheoloških raziskav znotraj
mestnega obzidja in tik ob njem. Prvo
takšno je bilo že v letih 1999/2000 na
lokaciji današnje gimnazije in zdravstvene šole. Na tem arheološkem najdišču smo med raziskavami odkrili 16
odlomkov pip in dva polovična kalupa.
Kalupi za pipe niso bili namenjeni za
proizvodnjo pip, kot bi mogoče najprej
pomislili, temveč za izdelavo modela
za kalup, iz katerega so kasneje izdelali
pipe. Kalupe so največkrat izdelovali
lončarji, ki so jih za nadaljnjo produkcijo prodali izdelovalcem pip.
V Slovenj Gradcu sta se iz tega
najdišča ohranili 2 lončeni pipi tipa
Schemnitz, ki so jih izdelovali v 2.

polovici 18. in 1. polovici 19. stoletja.
Schemnitz je znano rudarsko mesto,
ki leži severno od Budimpešte. Na
ohranjenem žigu se je ohranilo ime
mojstra − Iosef Schmidt.
Ostale pipe so izdelane iz kaolinske gline, ohranil se je ustnik za cigare iz kamnine morske pene, 2 pipi sta
porcelanasti. Zanimivi so kovinski
pokrovi pip, ki so preprečevali pogoste vžige; ravno iz tega razloga so kadilce povsod preganjali, zagrožene so
jim bile celo hude telesne kazni.
Najstarejši odkriti pipi sta datirani v 17. stoletje, najmlajše pa v
začetek 20. stoletja. To pomeni, da
so tobak v Slovenj Gradcu kadili
že vsaj od 17. stoletja naprej in da
so pipe v Slovenj Gradcu izdelovali
vsaj od zgodnjega 18. stoletja dalje.
Večina odkritih pip pripada t. i.
vzhodnemu oz. mediteranskemu tipu.
Izdelovali so jih na celotnem področju
otomanskega imperija, zato jih imenujejo tudi turške pipe. Manj pogosto
se pri nas pojavlja zahodni tip enodelne pipe, ki je v evropske države iz
Amerike prispela prek Anglije.
Pipe so izdelovali piparji, saj je
bil postopek izdelave zelo zapleten.
Tako so bile kaolinske pipe žgane na
odprtem ognju pri temperaturi kar
do 1740 stopinj.
Ali ste vedeli, da mora pipa po kajenju praviloma počivati vsaj 24−48
ur, preden naj bi jo ponovno napolnili in pokadili? Iz tega razloga so
imeli kadilci pip po navadi več pip.
V prejšnjem stoletju je bilo kar
nekaj modelov pip, ki so bile namenjene samo ženskam.
Poleg lončenih pip so se in se še
uporabljajo pipe, izdelane iz posebnih vrst lesa, v Ameriki pa so pogoste cenene pipe, narejene iz koruze.
Pipe iz Slovenj Gradca je v svoji
diplomski nalogi leta 2006 obdelal
domačin, arheolog Miha Murko.
Pipe so lahko pomemben kronološki
pokazatelj pri razvoju zgodnjenovoveških urbanih središč.

Kulturno društvo Viktor Breznik Pameče

Glasbena šola Slovenj Gradec

U
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strostjo programa, kar dokazuje, da
je bil koncert odličen. Neka gospa je
po koncertu dejala: »Niti za trenutek nisem mogla zbežati z mislimi
drugam. Toliko otrok, toliko različnih inštrumentov, petje, balet ...
Kar ne morem se načuditi, kaj vse ti
naši otroci zmorejo. Pa tako krasne
skladbe, nekaj tudi zelo znanih, še
jih imam v ušesih.« Eden od staršev
je povedal: »Ko doma vadijo, si ne
morem predstavljati, da to potem v
orkestru tako krasno zveni. Komaj
čakam na naslednji nastop.«
Ob uspešno izpeljanem koncertu
se učitelji in učenci zavedajo, da je
ves trud poplačan. Na koncu so vsi
srečni. Z njimi pa tudi starši otrok,
ki so ponosni na svoje mlade glasbenike. (MR)

Vabilo na dalmatinski valentinov koncert
Ljubitelji lepe dalmatinske pesmi, nastopili bosta klapa Šufit iz Splita
in Vokalna skupina Breznik malo drugače.
Koncert bo v nedeljo, 15. 2. 2015, ob 18. uri v športni dvorani v
Slovenj Gradcu. (VB)

MPZ Carinthia Cantat

Zakuhan koncert
Č

arobno decembrsko vzdušje na Trgu svobode v Slovenj
Gradcu …
Na hladen decembrski večer smo zapeli na zdaj že tradicionalnem zakuhanem koncertu na Trgu svobode v
Slovenj Gradcu. Tokratni koncert je
bil nekaj posebnega. Peli smo v okviru
programa, ki so ga pripravili Mestna
občina Slovenj Gradec, JZ Spotur in
Yagababa, ob bogatih stojnicah božično-novoletnega sejma. Toplo in čarobno vzdušje so pričarale peči z živim

(foto Sebastjan Apačnik)

ognjem, ki so nas grele na ta še posebej
mrzel večer. Koncert pa je bil poseben
tudi zato, ker se nas je na odru zbralo
kar lepo število pevcev. Povabilu, da se
nam ob tej priložnosti pridružijo, so se
odzvali tudi trenutno neaktivni člani in članice MPZ Carinthia Cantat.
Tako je naša koroška pesem zadonela
polno in lepo, kot smo si lahko samo
želeli. Upamo, da ste tako kot mi na
odru uživali tudi tisti, ki ste nam prisluhnili, in da vam je naša pesem pogrela srca.
Božidarka Vivat
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Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec

Najbolj brane knjige

v slovenjgraški knjižnici v letu 2014

»B

ranje je potovanje na barkah
besed prek tišine – molčiš in
poslušaš čenčanje daljav in sveta in
bližine.« (Bina Štampe Žmavc)
In kam vse ste se odpravili v letu 2014
na potep, v katere svetove? Mi vemo,
izgubljali in iskali ste se med vrsticami naslednjih knjig: Khaled Hosseini: In v gorah odzvanja, E. L. James:
Petdeset odtenkov sive, Cherly Strayed: Divja, Gillian Flynn: Ni je več,
Jodi Ellen Malpas: Ta moški, Dan

Brown: Inferno, Jojo Moyes: Ob tebi,
Nicholas Sparks: Najdaljša pot, Jude
Deveraux: Prava ljubezen, Eros: Psi.
V mesecu decembru pa ste najpogosteje posegali po naslednjih
knjigah:
Megan Maxwell: Tudi princi na
belem konju razočarajo, E. L. James:
Petdeset odtenkov sive, Nicholas
Sparks: Poroka, Matjaž Lesjak: Babji
mlin, Joy Fielding: Senčni potok.

Darja Hribernik

Ustvarjalne delavnice vedrink

Razstava ročnih del
V

edrinke, ki se družijo
v ustvarjalnih delavnicah, so pripravile 2. razstavo svojih ročnih del ter del krajank in krajanov Vaške skupnosti Turiška vas.
Ustvarjalne delavnice je letošnje leto
obiskovalo devet vedrink (vedrinke
so članice Turistično športnega društva Vedrin). Zelo rade jih obiskujejo, saj ob znanju in uporabi različnih
tehnik izpod njihovih rok nastajajo
čudoviti izdelki – nakit, različne
voščilnice, izdelki iz ličja (košari-

ce, cvetice, zajčki, ptičke, palčki …),
različni izdelki za velikonočne in božično-novoletne praznike, ne manjka pa seveda kvačkanih, pletenih in
klekljanih izdelkov. Ob prijetnem
klepetu dve uri druženja na teden vse
prehitro mineta.
V tednu Martinovih dni, ki jih
praznujejo vaške skupnosti Legen,
Šmartno in Turiška vas, so vedrinke
pripravile tudi razstavo ročnih del.
Da bi bila razstava čim pestrejša, so
svoje izdelke predstavili tudi krajanke in krajani vaške skupnosti; skupaj

Tradicionalno srečanje
Kolumna
ki pred četrt stoletja niso bile
Smo, kar smo dnote,
Ljudska pesem,
niti vprašljive. Te so bile prav tako

Piše Rado Carlo Poggi
Pred nekaj dnevi sem prejel klic s
povabilom, da bi napisal kratko kolumno o kulturi za februarsko številko tega časopisa, in glede na to,
da je mesec februar zaradi Franceta
Prešerna velik in pomemben mesec
za Slovence, bi seveda lahko pisal o
njem in njegovem življenju. Menim,
da so za tovrstno kolumno druge
osebe primernejše. Jaz, ekonomist
in politolog in že leta kulturni delavec, bi se v prostoru, ki mi je na
voljo, raje ukvarjal z razmislekom
o kulturi nasploh in o tem, kako
danes razumemo ta pojem z vidika
sodobnega človeka v tako imenovani razviti kultivirani družbi, v moderni in mladi Republiki Sloveniji.
Po definiciji je kultura način življenja pripadnikov neke družbe,
tj. celotno področje idej, navad,
prepričanj, jezika, vzorcev vedenja,
znanja, materialnih proizvodov itd.,
ki jih je proizvedel in oblikoval človek in ki se prenašajo iz generacije
v generacijo. Po tej definiciji se torej
kultura v soodvisnosti od okoliščin
in raznih atmosfer razvija in spreminja. Navade se posodobijo, jezik
se asimilira, znanje raste, ideje se
pojavijo, se širijo in prav tako se
spreminjajo vsi vzorci vedenja. Pri
vsem tem pa se danes zbuja občutek, da je edina kulturna komponenta, edina vodilna konstanta, ki
jo dejansko prenašamo iz generacije
v generacijo, denar, oziroma kapital,
če uporabim sodobnejši izraz.
Specifično za današnjo Republiko Slovenijo v EU se moram seveda
vprašati, kaj je z našo mlajšo zgodovino? Nekaj let nazaj smo bili še del
socialistične federacije, pred tem del
Kraljevine Jugoslavije in še prej pod
vplivom Avstro-Ogrske monarhije.
Z zornega kota teh sistemskih pripadnosti, ne da bi omenjal tehnični razvoj, je legitimno in morda celo obvezno vprašanje, kje je danes vidna
ta zgodovina v Republiki Sloveniji?
Na spominskih proslavah? Kje smo
pustili, če upoštevam le polpreteklo
zgodovino, pozitivne socialistične
komponente v današnji identiteti?
Na tem mestu ne mislim na zatiranje, cenzuro ali prihodnost, odvisne
od neke strankarske pripadnosti, ki
je pravzaprav preživela iz oportunističnih razlogov posameznikov, kot
je morda pomislil kdo med vami,
ampak na temeljne socialne vre-

stalnica, kot so danes stalnica neke
čudne, meglene in na koncu prazne
besede, kot so svoboda izražanja,
enake pravice, socialna varnost,
konkurenčnost, uspeh itd.
Kot človek, ki je pred prihodom
v Slovenijo, domovino mojih prednikov, zrasel in se izobraževal v starem zahodnem okolju, opažam, da
imamo Slovenci pri negiranju nam
zakoreninjenih socialnih vrednot,
značilnih za našo resnično identiteto, manko. Samo pomislimo, koliko
sprememb se je v obdobju, odkar
imamo svojo državo, že zgodilo.
Niti leto ni minilo brez nekaj globokih sprememb, kriz ali podobnega.
Kdo pa je imel v teh letih čas za razmislek o sebi, o tem, kdo je, komu
pripada, zakaj in kako se razlikuje
od drugih? Da niti ne omenjam,
da smo leta 1991 z osamosvojitvijo
dejansko manifestirali kapitulacijo
starega režima in posledično brezsmiselno deklarirali vso našo preteklost, vse navade, ideje itd. za mrtve.
Baza, na kateri smo začeli graditi
novo, sodobno slovensko identiteto,
je bila potemtakem prazna, čeprav
ni. Zahtevati, da je naša kultura
stara le malo več kot dvajset let, ni
realno, ampak surrealno. Kaos je bil
in kaos je dejansko še danes; smo
otroci Titovega socializma in hkrati citiramo Churchilla, Carterja in
Kennedyja ... eehhh?!???
Nadaljevati moramo z razpravljanjem o identiteti, z razčiščevanjem
idej o tem, kaj želimo biti, pa nismo,
in s tem razumeti, kaj dejansko smo,
četudi to morda ne želimo biti. Razvoj zadnjih par let v Sloveniji glede
tega že napreduje in zdi se, da se začenja uveljavljati nekaj zares avtentičnega − demokratičen socializem.
Že po dobrih dvajsetih letih! Bravo!
Tudi ostala Evropa razvija ideje o
socialistični demokraciji; dejansko
jih razvija že nekaj desetletij, ampak
na čisto drugačnem ozadju. In tukaj
ležijo naše prednosti, sinergije, ki
jih moramo izkoristiti. Prenehajmo
gledati druge in brez asimilacije implementirati primere dobre prakse.
Raje zaupajmo v našo sposobnost in
sledimo našim občutkom.
Vsi narodi in države imamo
svoje zgodbe in svoje značilnosti,
kar je bistvenega pomena za kulturo in identiteto. Zato se moramo
predvsem mi, mlada, identitetno
še ne tako zaznamovana država,
tega zavedati in nenehno podpirati vse poizkuse tematiziranja lastne identitete. Spomnimo se, kako
lepo slovensko se počutimo, ko
razmišljamo, beremo ali slišimo o
primerih, kot so med drugim Jože
Plečnik, Slavoj Žižek, Renata Salecl,
Boris Pahor, Tomaž Pandur, nastop
Carmine Slovenice v New Yorku in
nenazadnje uspehi slovenskih športnikov. Bodimo ponosni na to, kar
smo, in naj nas bo sram, če mislimo,
da smo premajhni, premalo razviti,
preveč naivni, karkoli že ... ker to
smo mi, smo pač Slovenci.
Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališča izdajatelja časopisa
SGlasnik.

K

dor se nam želi pridružiti pri
poustvarjanju slovenske ljudske
pesmi in ljudskega plesa, nas lahko
poišče v Podgorju ali nas najde na
Facebook strani Fs Pastirji Pastirji.

Kulturno društvo Podgorje je na Miklavževo nedeljo v Kulturnem domu
Podgorje organiziralo že peto tradicionalno srečanje ob ljudski pesmi in
ljudskem plesu.
Uvodoma se je predstavila domača
folklorna skupina Pastirji s tremi plesi,
Špacir bolcar in Pastirica, ki izvirata
iz Mežiške doline, ter Vesela polka s
koreninami iz zahodnih pobočij Mislinjske doline. Gostje Gradiški fantje
so med drugim predstavili višanje tonalitete med pesmijo, kar je značilnost

jih je razstavljalo kar 23. Razstavo
si je ogledalo veliko obiskovalcev
od blizu in daleč, ki so občudovali
najrazličnejša ročna dela in likovne
izdelke, za katere so avtorji porabili
veliko svojega prostega časa. Bili so
navdušeni. Nekaj stavkov iz knjige
vtisov: »Obogatile ste svoje znanje
in življenje s stvarmi, ki imajo veliko
vrednost, in ve, drage ročnodelke −
veliko veselje«. (Ročnodelke »Vrba«
iz Nazarij.) »Pa saj ne moreš verjeti,
kaj lahko naredijo pridne roke, kako
si napaseš oči, koliko ročnih spretnosti, koliko domišljije, koliko veselih
uric imajo te pridne roke. Ja, res je
vredno ogleda. Lepo, res lepo, bodite
tako ustvarjalne še naprej. Uživajte
zraven.« (A. Mlinšek).
Irena Kotnik

ljudski ples

slovenske ljudske pesmi. Cerkveni
zbor Podgorje je v prvi pesmi predstavil globino besedila neuslišane ljubezni, druga je bila bolj šaljiva. Sledila je
Folklorna Skupina Trlice Razbor, ki je
s pesmijo in plesom podoživela način
druženja iz preteklosti. Nastopila so
tudi Postavkova dekleta, pet sester, ki
pojejo v družinskem krogu že od otroštva; z zrelostjo in s šaljivostjo so se v
pesmih izkazale tudi na odru. Skupina
Grošek, ki jo sestavlja pet moških glasov, je v posebnem ambientu predstavila Kraljevo pesem, ki živi še danes.
Pester kulturni program v Podgorju so
zaključili Pastirji s spletom Koroških
plesov (s Koroške onkraj Karavank iz
časov, ko še ni bilo meje).
Dobra ura druženja je hitro minila

Folklorna skupina Pastirji Podgorje
in ko je zavesa padla, smo organizatorji
prireditve že kovali načrte za naslednje
srečanje. Z velikim zadovoljstvom smo
namreč ugotovili, da vrednost slovenski ljudski pesmi in ljudskemu plesu ni
usahnila, ampak raste.
Blaž Hriberšek

Dogaja se: ulični nastop v jedru Slovenj Gradca

»Unplugged« koncert člana
zasedb ZircuS in Philom

P

rvega januarja ob 18. uri se je
udejanjila obljuba Aleša Gangla
iz decembrske kolumne lokalnega časopisa SGlasnik. Predlog v kolumni
je bil prispevati k mestnemu utripu
in dodatnemu razvoju alternativne in
kulturne scene v Slovenj Gradcu.

Ideja je, da posamezniki, ki imajo kaj
zanimivega predstaviti, to naredijo
sami, gverilsko, na ulici ali v urbanem javnem prostoru − kjerkoli to ne
moti prebivalcev in ne povzroča škode. S tem, poleg lastne predstavitve,
vsak sooblikuje dogajanje v mestu.

Dobrodelnost za prehrano

Potujoča razstava osmih
pesmi STRAƧT

Z

godila se bo v nedeljo, 8. 2. 2015,
v prostorih Splošne bolnišnice
Slovenj Gradec, na Oddelku za pediatrijo (novi del bolnišnice).

Z omenjenim projektom bi želela opozoriti na možnost botrstva − zbiranje
finančnih sredstev za brezplačno prehrano socialno šibkejših otrok Prve

Veselje pri sosedu

Davorinove jaslice

Skozi vzgled bi radi, da svoje delo,
z minimalnimi sredstvi in lastnim
amaterskim, profesionalnim znanjem, veščinami, s sporočilom in z
zanimivostmi, predstavi čim več kreativnih posameznikov. Arhiviranje
in javno objavljanje naj služi širjenju
in vzpostavitvi kontinuiranega dogajanja v manjših mestih.
Avtor skladb in član obeh bendov
Aleš Gangl je izbrani repertoar priredil posebej za ulico. Posnet je tudi video, ki je objavljen na Youtubu. (AG)
osnovne šole Slovenj Gradec. Vsekakor pa seveda upam, da dela ne bodo
samo krasila prostora, temveč bodo
tudi prijetno branje za vas, drage obiskovalke in dragi obiskovalci.
»STRAƧT« bo odpirala nova vrata,
obiskala različne kraje in morda celo
nekomu ogrela srce, narisala nasmeh
na obraz … tedaj bo dosegla želeno!
Vsem, ki kakorkoli podpirate in verjamete v omenjeni projekt, hvala!
Vesna Žel

Ž

e vrsto let nas sosed Davorin v naselju Ob Suhodolnici ob božičnem
času razveseljuje s svojimi jaslicami.
Sprva smo radovedno kukali v njegovo
hišo, kamor jih je postavil in razsvetlil,
v zadnjih letih pa je vse skupaj postalo
preveliko, zato jih začne že v začetku
decembra postavljati na vrtu.
Skrit za velikim belim zaslonom. Vidimo njegovo postavo, ko pozno v večer
ureja novo postavitev. Čakamo in ugibamo, kaj bo letos novega, kaj bo letos
dodal. Mlinček, ki ga poganja voda. Cerkvica, ki spominja na starotrško. Modro
nebo, ki ga osvetljujejo svetle zvezde.
Božja družina v hlevčku. Sveti trije kralji.
Vabimo vas, da tudi vi pridete na
ogled te stvaritve. Če letos ne, pa drugo leto. Najlepši je sprehod skozi naselje ponoči, ko svoj čar dodajo tudi lepo
osvetljene hiše sosedov. Pri Davorinu
lahko tudi pozvonite in z veseljem vas
bo popeljal na vrt, kjer si boste njegove jaslice, sad celoletnega dela, lahko
ogledali tudi od blizu.
Za Davorina Legnerja napisala
Katja Jenko.

MESTO IN PODEŽEL JE

SGlasnik, februar 2015

V spomin

Franc Jurač (1937–2014)

Franček Jurač
(foto Ida Robnik)

P

reprostega kmeta, ki
se je spoznal na žuljavo dlan, si znal povabiti pred mikrofon in tako so nastajali mnogi
zapisi zgodovine slovenskega človeka, ki ljubi zemljo in z njo zna
živeti. (Ivana Šošter)
Franček Jurač, kmet po poklicu in
dejavnosti, je bil dolgoletni sodelavec Viharnika in »legenda« Koroškega radia. Legenda pravim zato,
ker je bil kot človek in tudi kot avtor
Kmetijske oddaje zelo priljubljen. Ni
ga bilo kraja, ni ga bilo dogodka, pa
tudi če ni bil ravno kmetijski, a se
je dotikal podeželja in življenja na
njem, kjer Frančka ne bi bilo. Z mikrofonom in s fotoaparatom.
V domači temnici so nastajale fotografije tistega dne. To je bila skrivnostna soba pri Juraču, kjer so se
družili mladi in se čudili čarobnosti
fotografije. Tudi pri Viharniku se ga
spominjajo z veliko mero simpatije
in dobre volje. Njegova sodelavka
Ida Robnik je zapisala: »Veliko jih
je napisal in objavil na teh (viharniških) straneh, spominskih zapisov o
ljudeh, ki so bili in jih ni več. Zdaj se
jim je pridružil. Umrl je 5. decembra
2014, le nekaj dni po svojem sedeminsedemdesetem rojstnem dnevu.
Frančka, tako smo mu pravili
sodelavci in prijatelji, sem spoznala
pred šestintridesetimi leti, ko sem
postala urednica Viharnika. Že
prej sem brala njegove prispevke
v Večeru; kratke aktualne vesti iz
našega neposrednega okolja, vedno
opremljene s fotografijo, ki je vero-

dostojno dopolnila besedilo. Take je
prinašal tudi v uredništvo Viharnika; o aktualnih dogodkih, predvsem
s podeželja, zanimivih ljudeh, veselih dogodkih, kot so poroke dolgoletnih parov, zlate, srebrne itd., obletnice, slavja, rodbinska srečanja,
prireditve in proslave v spomin na
pomembne dogodke iz preteklosti,
nepozabne portrete ljudi, med njimi ljudi z vsakdanjimi problemi in
radostmi, nemalo naših sodelavcev
gozdarjev. Prav mednje je rad zahajal. Tudi oni so ga radi sprejeli,
se postavili pred objektiv, predvsem
pa povedali, kaj jih tare, kaj si želijo,
kakšni so pogoji dela. Nemalo drobnih in zanje pomembnih problemov
je bilo potem rešenih ravno na osnovi objave takih prispevkov. Tudi
njegove naslovnice so bile vedno
sporočilne, primerne teme, ki so
označevale vsebino posamezne številke ali aktualne dogodke. Ljudje
pa so ga poklicali tudi ob tragičnih
dogodkih. Tudi o takšnih smo pisali
v Viharniku; o požarih, nenavadnih
smrtih, nesrečah pa tudi umorih.
Najraje pa je fotografiral ljudi, saj
je menil, da njihovi obrazi povedo
vse. In naravo, ki zna biti čudežna,
prijazna ali pa kruta in grozeča, kot
je zapisal v jubilejni številki Viharnika leta 2008.
Podobne teme pa je obravnaval v
nedeljskih kmetijskih oddajah Koroškega radia, in to dolga desetletja, od
leta 1972. Te je še posebej rad pripravljal in jih z velikim veseljem vodil,
saj so bile pretežno predvajane v živo
in je v neposrednem stiku s poslušalci

z odprtimi telefoni ustvarjal pristne
vezi. Njegov slog, način komuniciranja je vabil in opogumil slehernega,
da se je javil v oddajo in javno povedal
svoje mnenje, problem ali dal nasvet.
Tudi Viharnik je promoviral v svojih
oddajah v napovednikih vsebine posamezne izdaje in kot urednico me je
povabil v kar nekaj novoletnih oddaj,
kjer sva govorila o Viharniku, vabila
ljudi k sodelovanju in pisanju ter zbirala naročnike. Uvod v take oddaje je
vedno bil: »Danes gostimo Viharnik,
ki je kot brat naše kmetijske oddaje!«
Tako je čutil in dojemal oba medija,
zato je bil tudi član našega uredniškega odbora.
V domačem kraju Doliču je bil
skoraj tri desetletja tajnik krajevne
skupnosti in v tej funkciji je pomagal
ljudem reševati probleme ter jih obiskoval v oddaljenih zaselkih, da bi
doumel njihov način življenja, potrebe in jim tako laže pomagal. Nešteto
vlog je napisal v imenu svojih krajanov za razne potrebe ter s tem rešil
prenekateri spor, zaplet; ljudje so mu
bili hvaležni za to, zaupali so mu.
Poleg Viharnika in Kmetijske
oddaje na Koroškem radiu pa je redno objavljal svoje prispevke v Večeru, tudi še potem, ko je bilo na
Koroškem organizirano dopisništvo
Večera. Objavljal je še v Kmečkem
glasu in v glasilih, ki so pred leti izhajala na Koroškem, kot sta Mislinjska dolina, Prepih idr.
Zadnja leta ga nismo več slišali
oziroma brali. Bolezen ga je priklenila ob domače ognjišče na domačiji Mravljak na Tolstem vrhu, kjer
je tudi sicer preživel največji del
svojega življenja s sestro Marijo in
z nečaki ter zadnja leta z otroki nečakinje Vlaste in nečaka Jožeka, ki
jih je imel neizmerno rad, kot bi bili
njegovi vnuki.
V Viharniku nam je zapustil
neprecenljivo bogastvo zapisov, v
besedi in sliki, za slednje je bil tudi
nekajkrat nagrajen na natečajih fotografije. Za svoje humano delo na
področju družbenega dogajanja ter
za prispevke s področja kulture in
etnološke dediščine v MO Slovenj
Gradec in Mislinjski dolini je prejel
Bernekerjevo plaketo za leto 2000.
Pogrešali ga bomo, njegovo vedro
razpoloženje, ki je vplivalo na okolje, v katerem je živel in se gibal, in
seveda njegove prispevke, ki jih takih, kot jih je znal pripraviti on, ne
bo več. Hvala, Franček!« (AP)

Obletnica smrti

Franc Ksaver Meško –
znamenje našega kraja

(foto Jerneja Golob)

»M

rzel in neprijazen je bil dan,
ko so polagali v grob na pokopališču pod cerkvico sv. Roka na
Selah svojega dušnega pastirja in velikega človeka Franca Ksaverja Meška.
Okrog ušes je množici pogrebnikov
bril močan veter, ki je nosil snežinke in
s tuljenjem preglasil vse besede, ki so
mu jih bili izrekli ob slovesu.« Tako se
starejši krajani Sel in Vrh spominjajo
tistega dne, pred 51 leti, ko so se kljub

strašni vremenski ujmi v velikem številu udeležili pogrebnega obreda.
V nedeljo, 11. januarja, smo župljani Sel pri sveti maši obhajali obletnico njegove smrti, njemu v spomin je
predsednik VS Sele-Vrhe mag. Peter
Pungartnik v imenu MO Slovenj Gradec položil venec na grob, ki ga zdaj
prekriva snežna odeja. Vsi udeleženci
smo se na ta hladen dan lahko ogreli
v Meškovi sobi, kjer je ob toplem čaju
stekla marsikatera beseda o njem.
Večer poprej je bil organiziran tudi
nočni pohod po Meškovi poti, ki se ga
je letos udeležilo rekordno število pohodnikov, ki so ob soju luči in bakel v
dobri družbi prehodili dolgo pot, po
kateri je nič kolikokrat stopal župnik
Meško, sam ali pa v spremstvu svojih
faranov, ko se je ob praznikih odpravil k sv. Neži ali v času suše, ko je vso
pot z molitvijo prosil za potreben dež.
Vaški praznik vsako leto zaokroži osrednja prireditev, ki se odvija
na tretjo nedeljo v mesecu januarju,
ko nas na odru večnamenske dvorane Krajevnega doma na Selah vedno
znova navdušijo vrtčevski in šolski
otroci, domači MPZ Franca Ksaverja Meška ter znani gostje, ki se radi
odzovejo našemu povabilu.
Nevenka Knez

GRS Reševalna skupina Slovenj Gradec

Zimsko reševanje prikazali
hrvaškim otrokom

G

RS Reševalna skupina Slovenj
Gradec je 4. 1. 2015 izvedla prikaz dela gorskih reševalcev v okviru
zimovanja in smučanja 99 otrok iz
občine Matulji (Reka, Hrvaška).
Matuljčani so bili v preteklih dneh že
enajsto leto zapored skupaj s trenerji
smučanja in pedagogi nastanjeni v Slovenj Gradcu v Hotelu Vabo in so smučali na Kopah. Vodja letovanja otrok,

ki ga organizira Občina Matulji, je bil
Klavdijo Jelenić.
Njihovo 7-dnevno bivanje je bilo v
večernih urah popestreno z različnimi
zimskimi temami. V nedeljo sta Boris
Goljat in Marjan Goljat, oba gorska reševalca GRS Reševalne skupine Slovenj
Gradec, pokazala osnovno opremo
gorskih reševalcev, postopke gibanja v
snežnih razmerah in osnove reševanja
v primeru snežnih plazov. Otroci so
navdušeno sodelovali, ko sta jih opremila s plezalnimi pasovi in čeladami
ter ko so slišali zvok lavinske žolne pri
iskanju v plazu, rokovali so z vrvmi in
ostalo plezalno opremo, reševalca pa
sta jih kot oskrbljene poškodovance
tudi namestila na nosila. Otroci so imeli še druge strokovne teme, kot je obnašanje na smučišču, za razvedrilo pa so
ustvarjali z glino in zaplesali v maskah.
Takšno sodelovanje GRS Reševalne
skupine Slovenj Gradec z vodstvom
zimovanja otrok že prehaja v tradicionalno, saj je strokovni prikaz dela gorskih reševalcev mladim tudi ena izmed
pomembnih nalog naše GRS.
Marjeta Škorja,
članica GRS Reševalne skupine
Slovenj Gradec

43. PUSTNI KARNEVAL
Nedelja, 15. februar od 14. ure dalje
na Glavnem trgu v Slovenj Gradcu

PUSTNA TRŽNICA
Sobota, 14. februar od 10. ure dalje na Trgu svobode
in na tržnici od 14. do 17. ure - otroška animacija
in izdelava pustnih mask

POKOP PUSTA
14. pustno srečanju treh občin na Graški Gori
s šaljivimi pustnimi igrami v torek, 17. 2. od
15. ure dalje, Graška gora
3. decembra 2010 v direktorjevi pisarni Koroškega radia, ko je Franček nazadnje (kot vedno nadvse bogato s svojimi domačimi dobrotami) pogostil radijce ob svojem rojstnem dnevu; z leve Katarina Valentar, Barbara Polutnik Brusnik, Franček Jurač, Irena Fasvald.
(foto Nataša Horvatič)
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TURIZEM

Okusi Koroške

Božiček za en dan

Čez 400 daril za koroške otroke

J

avni zavod Spotur Slovenj Gradec je tudi v letošnjem letu sodeloval v akciji Božiček za en dan in
pomagal pri zbiranju, koordinaciji, prevozu ter razdelitvi daril na
območju Koroške.
Vsi, ki so želeli sodelovati v akciji
Božiček za en dan in tako polepšati božično- novoletne praznike
socialno ogroženim otrokom, so
si prek spletne strani http://www.
bozicekzaendan.si izbrali določenega otroka, zanj pripravili darilo ter
ga oddali na enem izmed številnih
zbirnih mest po Sloveniji. V Slovenj Gradcu je le-to bilo v Hostlu
Slovenj Gradec, kjer se je zbralo več
kot 200 zelo skrbno pripravljenih
daril. Vsa darila, vključno s tistimi,
ki sta jih zbrala Center za socialno
delo Ravne na Koroškem in Knjižnica Velenje, smo naložili v kombi

ter jih odpeljali v glavno skladišče v
Ljubljani. Tam so vsa darila pregledali, jih ločili po regijah in naredili
točne sezname, nakar smo zopet
prevzeli tista, ki so bila namenjena
našim, koroškim otrokom. Bilo jih
je več kot 400. Darila smo odpeljali
na centre za socialno delo Ravne na
Koroškem, Dravograd in Radlje ob
Dravi, ki so ravno tako sodelovali v
akciji in katerih zaposleni so poskrbeli, da so prišla v prave roke, nekaj
daril pa je bilo potrebno razvoziti in
izročiti otrokom po domovih.
V imenu organizatorja bi se radi
zahvalili vsem, ki ste v akciji sodelovali in s svojimi darili privabili
nasmeh na usta številnim otrokom,
ki jim tudi tako majhne stvari pomenijo zelo veliko, in vas v čim večjem številu vabimo k sodelovanju v
akciji tudi v prihodnjem letu.
Borut Marošek

Darila, namenjena koroškim otrokom

Za oživitev mestnega jedra

Prijetna toplota lesenih peči
N

a predvečer slovenskega kulturnega praznika, 7. 2. 2015,
ob 17.30, vabimo občanke in občane na Trg svobode, kjer bomo ob
kurjenju lesene peči poslušali recitacije Prešernove poezije.
V preteklem letu smo v Turističnem
društvu Slovenj Gradec pripravili
26 dogodkov, urejali smo tudi pohodniške poti (postavili več kot 40
novih klopi), organizirali pohode
in predavanja, največja pridobitev
v lanskem letu pa je prav gotovo fitnes v naravi. Decembra je bila klobasarijada ob lesenih pečeh.
Osnovna dejavnost Turističnega
društva Slovenj Gradec je prispevati k izboljšanju kvalitete življenja v
kraju, razvoju turizma predvsem na
področjih pohodništva in rekreacije,
ohranjanju kulturne in etnološke
dediščine, urejenosti okolja ter izobraževanje in osveščanje prebivalcev
naše občine o pravici in dolžnosti živeti v zdravem in urejenem okolju. V
svoja prizadevanja za razvoj turizma
ter varovanje narave in okolja vključujemo vse generacije. Delujemo v
sedmih sekcijah. V zadnjih letih so
naša prizadevanja usmerjena tudi v
mestno jedro, kjer želimo tudi z našimi aktivnostmi prispevati k oživitvi. Naše občanke in občani v precejšnjem številu obiskujejo dogodke, ki
jih naše društvo pripravlja v starem
mestnem jedru. Že kar nekaj let ob
sodelovanju s ČS Stari trg-mesto in
ČS Center pripravljamo dogodka
»Po rožice v mesto« in kurjenje lesenih peči ob slovenskem kulturnem
prazniku in v veselem decembru ter
še nekatere druge.
V prazničnem decembru smo
prvič pripravili prav poseben predpraznični dogodek, ki smo ga poimenovali »Velika domača klobasarijada ob lesenih pečeh«. Ob kurjenju
lesenih peči in različnih spretnostnih igrah smo poskrbeli še za ku-
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hanje domačih klobas ter prijetno
druženje v našem mestnem jedru.
Lokalni mojstri priprave domačih
klobas so dokazali, da je ta naša jed
lahko še boljša od nekaterih vedno
bolj tradicionalnih, »uvoženih« jedi,
kot so čevapčiči, pleskavice, kebab.
Organizacija dogodka je bila dokaj
zahtevna in kar nekaj članov društva
je aktivno sodelovalo in prispevalo k
uspešni izvedbi. V Turističnem društvu Slovenj Gradec ugotavljamo,
da je bila naša ideja dobro sprejeta,
dogodek je bil množično obiskan
in resnično odmeven. Želimo, da bi
dogodek v naslednjih letih še nadgradili, tako da bi postal turistično
zanimiv in tradicionalen.
Tudi v letu 2015 vabimo vse posameznike in skupine, ki bi želeli aktivno sodelovati pri delu Turističnega društva Slovenj Gradec ter s tem
prispevati k izboljšanju in popestritvi
dogajanja v kraju, da se nam pridružijo. Veseli smo vsakogar, ki prispeva
idejo in jo je pripravljen tudi realizirati. Seveda pa smo veseli tudi vseh,
ki se kot obiskovalci udeležujete naših dogodkov.
Peter Cesar,
predsednik Turističnega društva
Slovenj Gradec

Kuhano maslo

Z

nano je, da so kuhano
maslo uporabljali za
mazanje novorojenčkov vsaj dva
tedna po rojstvu … Kuhano maslo
je neslano in je praktično nepokvarljivo. V Indiji pravijo, da sto let star
ghee ozdravi vsako bolezen.
Zagotovo imamo v spominih shranjene tudi okuse jedi, ki smo jih uživali
kot otroci. Spomnim se veliko jedi,
ki sta jih v mojem otroštvu pripravljali mama in stara mama. Lahko si
prikličem na primer okus surovega
masla, odtisnjenega v modelu z motivom planike, ki smo ga kupovali pri
sosedi Julki. Neslano maslo je bilo iz
današnjega stališča pripravljeno iz
odličnega mleka krav, ki so jih hranili
s senom. Uživali smo ga kot namaz na
kruh, samega, z medom ali marmelado. Ne spomnim pa se, da bi videla
kuhanje surovega masla, tega sem se
naučila mnogo kasneje. Pri stari mami
sem dobro poznala tudi porcelanasto
skodelico, v kateri je hranila maslo, s
katerim je nam otrokom mazala praske in rane, da so se lažje celile.
Kot raziskovalka ljudske prehrane
sem veliko kasneje izvedela, da je Julka
redno pobirala svežo smetano z mleka
in ko je zbrala primerno količino, jo je
ometla v puter. Kadar je bilo putra več
in je ostal, ga je skuhala. Kuhano maslo
ima lastnost, da se ne pokvari. Uporabila ga je za peko pogač, pa tudi za zdravljenje prehladnih obolenj pri otrocih.
S topljenim maslom jih je namazala po
prsih in hrbtu ter toplo zavila. Pazila je
samo, da jih ni mazala po trebuhu. Za
prehlajene otroke so skuhali timijanov
čaj, z njim prelili karameliziran sladkor
ter dobro premešali, v čaju pa stopili
še žličko kuhanega masla. Čaj je bilo
zaradi maščobe težje piti, je pa olajšal
bolečine. Za oskrbovanje ran, ki so se
težje celile, so pripravili mazilo, tako da
so na kuhanem maslu zlato opražili čebulo in ga precedili. Rane se niso doti-

kali, ampak so maslo nanašali s čistim
kurjim peresom.
Pred več kot petnajstimi leti sem
bila na obisku p. d. pri Tičlerju na Libeliški gori. Gospodinjo sem (naivno)
povprašala, če pozna kuhano maslo.
Odgrnila je zaveso na stalaži in s police
vzela steklen kozarec z zlato rumeno
tekočino. Pri hiši so ga, odkar je pomnila, vsestransko uporabljali za kuhanje, kot najboljšo zabelo, izključno
s kuhanim maslom pa so belili in na
njem pripravljali hrano na postne dni.
Še do nekaj desetletij nazaj je bilo
običajno darilo, ki ga je otrokova botra prinesla porodnici, stara kokoš, bel
kruh, pečen v obliki pletenice, jajca in
vsaj liter kuhanega masla. V skromnih
razmerah je bila premišljeno izbrana
hrana namenjena krepitvi moči matere. Za kurjo juho je splošno znano, da
zavira notranje krvavitve, za kuhano
maslo kot najboljšo možno zabelo pa
danes vemo, da zdravi tudi bolezni
prebavnega trakta. Znano je, da so
kuhano maslo uporabljali za mazanje
novorojenčkov vsaj dva tedna po rojstvu. V slabih higienskih razmerah, v
katerih so se rojevale generacije naših
prednikov, so bili dojenčki ob rojstvu
izpostavljeni številnim možnim okužbam, zato so jih preventivno mazali
in na tak način tudi krepili njihovo
odpornost. Z zaščito so jim omogočili
zdrav razvoj. Kuhano maslo so uporabljali tudi za mazanje vnetih ritk
dojenčkov, suhe kože na splošno, negovanje razpokanih ustnic, mazanje
bolečih sklepov, z uživanjem masla pa
so lajšali težave s črevesjem.
Znanje o kuhanem maslu, ki so ga
poznale generacije naših (pra)babic,
se je praktično izgubilo. Na novo smo
ga spoznali, ko so se začele intenzivne izmenjave kulinaričnih dobrin in
praks v svetovnem merilu. Iz tradicionalne indijske vedske prehrane je
k nam ponovno prišlo tudi znanje
o kuhanem maslu – gheeju (ghiju),

Hostel

Število nočitev tudi v letu
2014 s pozitivno rastjo
O

d januarja do konca decembra
2014 je bilo v Hostlu Slovenj Gradec zabeleženih 7266 nočitev, povprečna zasedenost pa je dosegla 33,64 %,
kar je v primerjavi z lanskoletnim obdobjem izboljšanje. Glavna sezona se je
sicer začela v poletnih mesecih, saj smo
v juniju »štartali« s športnimi pripravami, ki so trajale vse do začetka septembra. V tem času so v Hostlu Slovenj
Gradec bivali: državna mladinska in
kadetska rokometna moška in ženska
reprezentanca, državna košarkarska
mladinska in kadetska reprezentanca,
košarkaši z Madžarske, Nizozemske, iz
Italije in Makedonije, udeleženci mednarodnega atletskega mitinga, atleti z
Madžarske ter atletski klub z Vrhnike.
Prav tako smo imeli številne goste, ki
so bili udeleženci raznih mladinskih in
kulturnih izmenjav, med drugim tudi
otroke iz glasbene šole našega pobratenega mesta Český Krumlov. Velik de-

lež nočitev pa prinesejo tudi naključni
gostje, ki v našem hostlu bivajo iz različnih motivov, največ je pohodnikov
in kolesarjev. V sklopu Hostla Slovenj
Gradec imamo na voljo tudi postaja-

kakor ga po novem tudi imenujemo.
Danes je kuhano maslo mogoče kupiti v specializiranih prehranskih trgovinah tudi pri nas.
Beseda ghee izvira iz staroindoevropske besede ghrta, kar pomeni zajeti v olje, maziliti. Z razumevanjem
izvornega pomena besede lahko pojasnimo kuhano maslo kot darilo
materi novorojenčka.
Vedska kuhinja pozna dolgotrajne
postopke kuhanja masla, zanj uporabljajo najboljšo surovino − mleko
pašnih krav. Kuhano maslo je neslano
in je praktično nepokvarljivo. V Indiji pravijo, da sto let star ghee ozdravi
vsako bolezen. Tradicija uporabe gheeja za pripravo hrane in v medicinske
namene je pri njih stara več tisoč let.
Ghee ima dve lastnosti, ki ga delata odličnega: kuhano maslo veže nase
informacije o začimbah in zeliščih, ki
jih v njem namočimo ali opražimo;
ko tako informirano maslo zaužijemo, doseže skupaj z raztopljenimi
esencami začimb vsako celico telesa. Zato je kuhano maslo odlično za
uporabo v kuhinji.

Kuhano maslo si lahko
pripravite tudi doma.
Ker je domače surovo maslo težje dobiti, je približen nadomestek kupljeno surovo maslo s čimmanj dodatki.
Maslo kuhamo v emajlirani posodi
in ga med počasnim segrevanjem in
kuhanjem na nizki temperaturi večkrat premešamo. Na vrhu se naberejo
bele pene, ki jih lahko poberemo. Po
15- do 20-minutnem kuhanju se maslo zbistri. Precedimo ga skozi cedilo.
Na dnu ostanejo troska koagulirane
živalske beljakovine in druge nečistoče (danes to zavržemo). Hranimo
ga v kozarcu na sobni temperaturi,
po možnosti v temi. Maslo v procesu
kuhanja spremeni okus, barvo, vonj in
strukturo. Kuhano maslo zdrži visoke
temperature in dimi pri 250 °C, zato
je vsestransko uporabno za kuhanje,
pečenje, cvrtje in pripravo sladic.
Nekdaj je bila troska poslastica
otrok, pojedli so jo namazano na
kruh, dodajali pa so jo tudi v zavitke,
kot na primer v štrudelj.
Pri kuhanju sem začela uporabljati kuhano maslo, potem ko sem pred
leti obiskovala tečaj priprave indijske
hrane. Spoznala sem načine priprave
indijskih jedi z uporabo gheeja. Skrivnost okusnosti njihove hrane je (zame)
v tem, da praviloma začnejo kuhati
tako, da na segretem kuhanem maslu
po določenem vrstnem redu najprej
opražijo vse začimbe, razen soli, in
potem nadaljujemo s kuhanjem. Ta
postopek sem prenesla v svojo domačo
kuhinjo in skupaj z mano je vsa družina ugotovila, da so jedi, pripravljene s
kuhanim maslom, okusnejše.
Brigita Rajšter,
Koroški pokrajinski muzej
lišče za avtodome, t. i. »camper stop«,
ki je bil dobro obiskan. Na peščeni
podlagi je urejenih 6 postajališč s 4
priključki za elektriko, z 2 priključkoma za polnjenje vode ter možnostjo
izpusta sanitarne vode. Omogočeno je
dnevno parkiranje po ceni 5 EUR na
avtodom na dan, pri čemer cena parkiranja vključuje tudi vse priključke. V
primeru, da avtodomi ne koristijo vode
ali elektrike, pa je njihovo parkiranje
brezplačno, kar so popotniki z avtodomi še posebej pozitivno sprejeli.
Daša Pungeršek

Ob Hostlu Slovenj Gradec je lepo urejeno postajališče za avtodome.

NAPOV EDNIK
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Program prireditev
februar 2015
Slovenj Gradec / Koroška

1700 Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec

Zaključek projekta in otvoritev razstave
Anjine pravljice

1900

1800 Zbirališče na Glavnem trgu pri konju
Četrtkov večerni pohod

1800

Planinsko društvo Slovenj Gradec vabi na četrtkov večerni pohod ob
18. uri. Zberemo se pri konju na Glavnem trgu v Slovenj Gradcu. Pohod
v okolico Slovenj Gradca traja 2,5 ure, povratek na izhodišče pohoda do
20.30. Potrebujete letnemu času primerna pohodniška oblačila in obutev,
naglavno lučko oz. primerno baterijo in vsaj en odsevni znak (kresničko,
brezrokavnik ...). Prijava ni potrebna. Informacije: Marjeta Škorja: 041 998
332, Vanč Hartman: 031 609 831, Ivan Hovnik: 051 310 913.
M Planinsko društvo Slovenj Gradec. 
Koroška osrednja knjižnica, razstavišče

1800

Na ogled bosta razstavi – objavljena dela učiteljev in učencev šole (avtorici Simona Šuler Pandev in Simona Vončina), fotografski portreti in anagrami ustvarjalcev publikacij (premetanke in fotografije in sta pripravila Miran
Kodrin in Lojze Roter). Kulturni program bodo sooblikovali srednješolski
recitatorji in glasbeniki. Razstava bo na ogled do 20. februarja 2015.
M Koroška osrednja knjižnica Ravne na Koroškem. 
Galerija Ravne, Gledališka pot 1, Ravne na Koroškem

1800

Kiparsko inštalacijo »Dormitorij« Borisa Beje sestavljajo stare bolniške postelje in prešite odeje. Institucionaliziran objekt, kot je bolniška postelja, je
obremenjen s točno določenim pomenom in tukaj predstavlja vez med
spanjem in arhetipom smrti, minljivostjo in odsotnostjo. Razstava bo na
ogled do 5. aprila.
M Koroška galerija likovnih umetnosti. 
Knjižnica Dravograd

Predstavili se bodo otroci VVZ Slovenj Gradec – enota Pameče pod mentorstvom Andreje Matija Lenart, Erike Breznik, Marije Potočnik Sušec in
Sonje Dolinšek.
M Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec. 
Kulturni dom Slovenj Gradec

film: ritem norosti

Glasbena drama, ZDA (2014), 106'
M Kulturni dom Slovenj Gradec. I 5 EUR

3.

TOREK

1000 Kulturni dom Slovenj Gradec

KINO OB KAVI: NOVI NOVI FILMI študentov AGRFT

1430

V tednu, ko praznujemo kulturni praznik, se bo v dvanajstih slovenskih
mestnih kinih, združenih v Art kino mrežo Slovenije, odvrtel program filmov študentov Akademije za gledališče, radio, film in televizijo Univerze v
Ljubljani pod naslovom NOVI NOVI FILMI. Prikazan bo izbor kratkih igranih
in dokumentarnih filmov, ki so jih študentje ustvarili v zadnjih treh letih.
Ponekod se bodo občinstvu osebno predstavili tudi mladi avtorji, ki so bili
za svoja prva dela že nagrajeni na domačih in tujih festivalih.
M Kulturni dom Slovenj Gradec. I Za izven: 2 EUR
Kulturni dom Slovenj Gradec

1630

CESAR
Kratki dokumentarni film, 2011, dolžina: 23'51''
Ob štajerski avtocesti se razprostira 600 metrov dolgo grajsko obzidje,
znotraj katerega vlada Niko Kaiser. Lastnik velikega avtoodpada, gostinec,
hotelir, kipar in županski kandidat se navkljub težavam in problemom, s
katerimi se sooča, vztrajno bori za boljši jutri. Če ga pri tem le ne bi ovirala
Slovenija!
TUJCA
Kratki igrani film, 2014, dolžina: 24'45''
Maj, sin politika, izgubi mamo in z njo glavno družinsko vez. Hladen odnos
z očetom se stopnjuje do maščevanja, ki vodi v Majevo osamosvojitev.
KAM
Kratki igrani film, 2013, dolžina: 19'10''
Film govori o naključnem srečanju dveh žensk, pripadnicah različnih generacij, ki se vsaka na svoj način ukvarjata z vprašanji življenja in smrti ter
skupaj preživita dan.
PRESPANA POMLAD
Kratki igrani film, 2014, dolžina: 19'59''
Svet za Jasno je naenkrat postal drugačen ali pa je bil tak že od nekdaj.
Tega ne namerava ugotoviti, raje izkuša zdaj, takšnega kot je. Pri istem
početju spozna Perota, mlajšega fanta, ki ji je malo sumljiv, ampak ji je
»kul« in skupaj se napotita k spoznanju, kako nepomembno je to, kar je
bilo in kar ju še čaka.
M Kulturni dom Slovenj Gradec. I
Knjižnica Mislinja

projekcije kratkih filmov

Novi Novi filmi študentov AGRFT
Kulturni dom Slovenj Gradec
3. februar 2015 ob 10.0 in 17.00

Kulturni dom Slovenj Gradec
Francetova cesta 5, 2380 Slovenj Gradec

1700

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

AKCIJSKE CENE KINO VSTOPNIC V KINU KULTURNI DOM
SLOVENJ GRADEC
redna cena
3D filmi
nedeljske matineje
nedeljske matineje za 3D filme
družinska vstopnica (za 3 ali več
oseb)
družinska vstopnica za 3D filme
(za 3 ali več oseb)
komplet 10 vstopnic
(navadni/3D filmi)
komplet 5 vstopnic (navadni/3D
filmi)

redna cena
5,00
5,50
5,00
5,50
5,00

akcijska cena

5,50

4,50

50/55

40/42,00

25/27,50

31.

1030 KPM, Muzej Radlje ob Dravi, Koroška cesta 68, Radlje ob Dravi
Muzejska delavnica za otroke:
Zgodba o svetlobi
M Koroški pokrajinski muzej. I 1,50 EUR
Kulturni dom Slovenj Gradec
Otroški film: Gašper in Petra na zimskih
počitnicah (sinhronizirano v slovenščino)

18

Otroški igrani film (4+), Norveška (2014), 73'
M Kulturni dom Slovenj Gradec. I 5 EUR
Kulturni dom Slovenj Gradec

2000

Glasbena drama, ZDA (2014), 106'
M Kulturni dom Slovenj Gradec. I 5 EUR
Kulturni dom Slovenj Gradec

00

1930

Predavanje plezalca Miha Hribarja o norih desetih balvanskih dneh
v Prilepu.
M Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec. 
Kulturni dom Slovenj Gradec

20/22,50

januar - SOBOTA

1600

1900

Ustvarjalne delavnice, imenovane kar ustvarjalnice, pripravimo ob najrazličnejših priložnostih. Mlade povabimo k vodenemu ustvarjanju na aktualno tematiko, njihove izdelke pa kasneje razstavimo. Tokrat v čast slovenskemu kulturnemu prazniku vabimo na ustvarjalnico, pospremljeno
z igrano predstavo »ŠKRAT SLABIH RAZVAD« animacijske skupine Vilina.
Predstava je interaktivna in skupaj z ustvarjalnico primerna za otroke od
3. leta starosti.
Izdelki z delavnice bodo na ogled od 5. do 27. februarja na mladinskem
oddelku, v času, ko je knjižnica odprta.
M Koroška osrednja knjižnica Ravne na Koroškem. 
Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec

Biografska drama, Velika Britanija/ZDA (2014), 114'
M Kulturni dom Slovenj Gradec. I 5 EUR

1.

NEDELJA

1030 Kulturni dom Slovenj Gradec

filmSKA MATINEJA: Veličastnih 6 (sinhronizirano)

1600

Animirana akcijska komedija, ZDA (2014), 108'
M Kulturni dom Slovenj Gradec. I 3,50 EUR
Kulturni dom Slovenj Gradec

1800

Otroški igrani film (4+), Norveška (2014), 73'
M Kulturni dom Slovenj Gradec. I 5 EUR
Kulturni dom Slovenj Gradec

1900

5.

Otroški film: Gašper in Petra na zimskih
počitnicah (sinhronizirano v slovenščino)

2.

1000

PONEDELJEK

1630

1700 Kulturni dom Slovenj Gradec

Otroški film: Gašper in Petra na zimskih
počitnicah (sinhronizirano v slovenščino)

Otroški igrani film (4+), Norveška (2014), 73'
M Kulturni dom Slovenj Gradec. I 5 EUR

1800

Frederick Loewe/Alan Jay Lerner: »My Fair Lady«, dirigent: Simon Robinson, režija: Paul-Émile Fourny.
Muzikal v dveh dejanjih My Fair Lady v ospredje postavlja družbeno
»komolčarstvo« Elize Doolittle, mlade, neodvisne in ambiciozne, toda
malomarne in nekultivirane prodajalke cvetja iz londonskega predmestja
Cockney, ki se želi z lepšimi manirami in rafinirano govorico na vsak način prebiti v visoko družbo, zato poišče strokovno pomoč pri pedantnem
in nadutem profesorju fonetike Henryju Higginsu. Že prva broadwayska
produkcija iz leta 1956 z legendarnim igralcem Rexom Harrisonom ter
vsestransko talentirano pevko in igralko Julie Andrews je muzikalu napovedovala uspešno prihodnost, ki so ga kasnejše postavitve v londonskem
West Endu (leta 1958) in zatem spet na Broadwayu le še dodatno učvrstile
v železni repertoar sodobnih glasbenih gledališč. Številni glasbeni kritiki so glasbenogledališko delo označili za popoln muzikal, saj izpolnjuje
tako rekoč vse kriterije, ki zagotavljajo njegov uspeh: poleg prepoznavnih
in tudi naivnemu ušesu dostopnih melodij se ponaša z všečno zgodbo,
zbadljivo, a lahkotno družbeno kritiko ter s komičnimi liki in situacijami, s
katerimi se občinstvo lahko vedno znova poistoveti.
M Kulturni dom Slovenj Gradec. I
Kulturni dom Slovenj Gradec

Makedonija Bouldering ekspedicija 2014

1700

Abonma Opera in balet Maribor: »My Fair Lady«

Proslava v počastitev slovenskega kulturnega
praznika ter podelitev Bernekerjevih odličij
M Mestna občina Slovenj Gradec. 

7.

SOBOTA

8 Kegljišče na Celjski cesti 19 v Slovenj Gradcu
00

Turnir v kegljanju v počastitev spomina na
Franceta Prešerna

1000

Kegljaški klub Slovenj Gradec organizira 1. turnir Slovenj Gradca 2015, v
počastitev spomina na našega največjega pesnika Franceta Prešerna. Prijave na: 070 238 213 do zasedbe prostih mest. Tekmovanje bo potekalo
v dveh kategorijah, registrirani in neregistrirani tekmovalci. Registrirani so
vsi, ki so vpisani v register v knjigi KZ Slovenije za leto 2014/15. Tekmovanje bo potekalo po sistemu tandem dvojice na 120 lučajev. Ženske, ki
nastopajo v svoji kategoriji v paru z moškim, dobijo 10 kegljev bonusa, ki
se jim pripiše na koncu nastopa. Če sta dve ženski v kategoriji, pridobita
20 kegljev bonusa.
M Kegljaški klub Slovenj Gradec. I
KPM, Rojstna hiša Huga Wolfa, Glavni trg 40

Postanite bolj kreativni in inovativni ter izkoristite to kot konkurenčno
prednost. V sodelovanju z Agencijo Poti iz Ljubljane. Na praktični delavnici
se boste naučili tehnik spodbujanja kreativnosti in motiviranja, saj je vsak
lahko kreativen in inovativen, le možnost in spodbudo potrebuje, zato
je v vsakem podjetju potrebno ustvariti pogoje, da lahko rešitve in ideje
zaokrožijo, da izberemo najperspektivnejše in da naredimo načrt njihove
uresničitve. Z vami bo Andrej Pompe. Prijave so možne do srede, 28. 1., na
tel.: (02) 88 46 409 ali na e-pošto urska.novak@mocis.si
M Javni zavod MOCIS Sl. Gradec. I 168,36 EUR za dve osebi
Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec

1030

Na šesti brezplačni glasbeni delavnici »Popihajmo s pihali« za predšolske
otroke in otroke prve triade osnovne šole v ciklu Spoznajmo glasbo, ki jo
organizirata Koroški pokrajinski muzej, Muzej Slovenj Gradec in Glasbena
šola Slovenj Gradec, se bo tokrat pihalo. S profesorji glasbene šole bomo
spoznavali pihala: klarinet, saksofon, flavto.
M Koroški pokrajinski muzej. 
KPM, Muzej Ravne na Koroškem, Na gradu 2, Ravne na Kor.

GVIDO glasbena urica – Ples z maskami
M Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec. 
MKC Slovenj Gradec, Ozare 18
Redni sestanek članov Ekološkega društva
M Ekološko društvo Slovenj Gradec. 

1030

Govorili bomo o grbih, kakšne poznamo, o njihovem pomenu, kdo jih je
uporabljal in zakaj. Spoznali bomo naš občinski grb. V preteklosti 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
Kulturni dom Slovenj Gradec

ČETRTEK

8

film: Igra imitacije

1700

Z inovativnostjo in kreativnimi pristopi do večje
uspešnosti ter timske in osebne učinkovitosti

00

Biografska drama, Velika Britanija/ZDA (2014), 114'
M Kulturni dom Slovenj Gradec. I 5 EUR

O, EMOR, NI AJILUJ! ali zbrka na balkonu

Gledališka predstava z balkonom v glavni vlogi v izvedbi Zadruge ZRaven.
Balkon je prostor za iskanje ljubezni, za izlivanje svojih čustev. Balkon je
odskočna deska v zunanji svet, dovolj varna, da lahko na tej stopnici do
sveta varno izliješ svoje srce in misli. Pri vsem tem nagovarjaš luno, psa,
drevesa in verjameš, da si sam – ampak nisi, kajti marsikdo svojo rano
izliva prav izza zavetja balkona. Balkon postane središče misli, ki uidejo iz
glave, ne da bi pred tem prečistili naše stavke. Premeša se poezija našega
sveta. Imajo besede tukaj sploh še svoje mesto ali so izgubile pomen, ker
jih tako ali tako ne slišimo? Vsak človek bi potreboval svoj balkon.
M Koroška osrednja knjižnica Ravne na Koroškem. 
Parkirišče pri Športni dvorani Slovenj Gradec

SREDA

1715

film: Igra imitacije

PETEK

900 MOCIS center za izobraževanje odraslih, Partizanska pot 16

film: ritem norosti

Aleksandra Kocmut, pesnica in pisateljica

1600 Koroška osrednja knjižnica, grajski balkon

Triler, Danska/Nemčija/Švedska (2013), 97'
M Kulturni dom Slovenj Gradec. I 5 EUR

4.

Boris Beja: Dormitorij – odprtje razstave

6.

Slovenski kulturni praznik: Ustvarjalnica

film TEDNA: ŽENSKA V KLETKI

Slovenski kulturni praznik: Poklon profesorjem
in dijakom ob 70-letnici Gimnazije Ravne na Kor.

Ob slovenskemu kulturnemu prazniku se bo predstavila koroška pesnica in pisateljica Aleksandra Kocmut, avtorica številnih pesmi in zgodb za
otroke in odrasle, s katerimi je zmagala na številnih natečajih. Pogovor z
njo bo vodila Janja Širnik, za glasbeno popestritev praznika pa bo na citre
zaigrala Alja Skrube.
M Koroška galerija likovnih umetnosti. 

GVIDO glasbena urica – Ples z maskami
M Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec. 
Kulturni dom Slovenj Gradec
GIMNAZIJSKI FILMSKI ABONMA IN IZVEN:
NOVI NOVI FILMI študentov AGRFT

1700

3,50
4,00
4,00

DNEVNI SPORED

ŠOLSKI POPOLDANSKI FILMSKI ABONMA:
NOVI NOVI FILMI študentov AGRFT

Po projekciji bo potekal pogovor z ustvarjalci filmov ter dekanom AGRFT-ja, rednim profesorjem Miranom Zupaničem.
M Kulturni dom Slovenj Gradec. I Za izven: 5 EUR
Koroška osrednja knjižnica, razstavišče

I

Koroška osrednja knjižnica
Divja jaga & Co.
Stripovski nagradni razpis za učence tretje triade osnovnih šol in srednješolce. Do 21. aprila 2015 v knjižnici pričakujemo stripovske prispevke na
temo katerega koli koroškega mitološkega bitja pod skupnim naslovom
DIVJA JAGA & CO.
M Koroška osrednja knjižnica Ravne na Koroškem. 
Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec
Četrtkov dopoldanski klepet o novih knjigah
M Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec. 
Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec
ZDRAVILNA ENERGIJA DREVES z Marinko Lampreht
M Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec. 
Knjižnica Podgorje
Moljčkova ura z Alenko
M Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec. 

Spoznajmo glasbo – Popihajmo s pihali

Muzejska delavnica za otroke – »O grbih«

LUTKOVNA PREDSTAVA »Pika Nogavička in gusar
Val – potovanje na otok zakladov«

Pomorska pustolovščina, ki otroke dvigne na noge!
Pogumni gusarski kapitan Val je našel strgan starodavni zemljevid, ki
vodi do otoka zakladov. V pristanišču vkrca posadko in skupaj odpotujejo na otok Taka Tuka, misleč, da jih na otoku čaka Zamorski kralj, da mu
vzamejo manjkajoči del zemljevida. Na veliko presenečenje vseh, pa ga
pričaka najbolj zabavna, najmočnejša in vseh ukan polna Pika Nogavička. Ne samo, da Pika prelisiči kapitana, celo njegovo ladjo si sposodi in
z otroki odpluje na otok Čunga-Lunga. A tudi gusar Val, vajen morja in
ukan, ima svoj skrivni načrt. Konca ne smemo izdati, lahko samo povemo, da je srečen.
Predstava je namenjena otrokom med 3. in 10. letom starosti. Trajanje:
35 minut.
M Kulturni dom Slovenj Gradec. I Za izven: 5 EUR

2
II

NAPOV EDNIK

SGlasnik, februar 2015

1600 Kulturni dom Slovenj Gradec

Asterix: Domovanje bogov (sinhronizirano)

1730

Animirana komedija, FRA/ZDA (2014), 85'
M Kulturni dom Slovenj Gradec. I 5 EUR
Kulturni dom Slovenj Gradec

1800

Na Trgu svobode bomo ob kurjenju lesene peči in recitacijah Prešernove
poezije preživeli prijeten predvečer slovenskega kulturnega praznika.
M Turistično društvo Slovenj Gradec. 
Kulturni dom Slovenj Gradec

2000

Komični triler, Slovenija (2015), 90'
M Kulturni dom Slovenj Gradec. I 5 EUR
Kulturni dom Slovenj Gradec

Prešernova poezija ob leseni peči
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KPM, Muzej Radlje ob Dravi, Koroška cesta 68, Radlje ob Dravi
Slovenski kulturni praznik v Koroškem pokrajinskem muzeju
Ob slovenskem kulturnem prazniku, 8. februarju, vabljeni na brezplačen
ogled muzejskih razstav in zbirk v dvorcu Radlje med 9. do 13. uro.
Ob 10. uri vabljeni na javno vodstvo, po razstavah vas bo vodila Alenka
Verdinek.
M Koroški pokrajinski muzej. 
Koroška galerija likovnih umetnosti Slovenj Gradec
Prost vstop ob slovenskem kulturnem prazniku
Prost vstop v Koroško galerijo likovnih umetnosti: Zbirka KGLU (Jože Tisnikar, Bogdan Borčić), Pino Poggi: AU okolje: Pomembni ostanki Evrope,
Herman Gvardjančič: RISBE.
M Koroška galerija likovnih umetnosti. 
KPM, Muzej Ravne na Koroškem, Koroška cesta 12
Predstavitev kataloga »Mati fabrika« in javno
vodstvo po razstavi
Ob slovenskem kulturnem prazniku, 8. februarju, vabljeni v prostore štauharije Stare železarne na predstavitev kataloga Mati fabrika in na javno
vodstvo po razstavah Zakladi fužin in Mati Fabrika ob 10. uri. Po razstavah
bo vodila dr. Karla Oder.
M Koroški pokrajinski muzej. 
KPM, Muzej Slovenj Gradec, Glavni trg 24
Slovenski kulturni praznik v Koroškem pokrajinskem muzeju
Brezplačen ogled muzejskih razstav v muzejskem razstavišču od 10. do
13. ure in od 14. do 17. ure. Ob 11. uri javno vodstvo po razstavah, vodil
bo Marjan Kos.
M Koroški pokrajinski muzej. 
Kulturni dom Slovenj Gradec
filmSKA MATINEJA: Gašper in Petra na zimskih počitnicah (sinhronizirano v slovenščino)
Otroški igrani film (4+), Norveška (2014), 73'
M Kulturni dom Slovenj Gradec. I 3,50 EUR
Koča pod Kremžarjevim vrhom, Gradišče, Slovenj Gradec
Kulturni dan na Koči pod Kremžarjevim vrhom
Tradicionalna proslava na koči pod Kremžarjevim vrhom z nastopom MPZ
Gradiški fantje.
M Planinsko društvo Slovenj Gradec. 
Kulturni dom Slovenj Gradec
Asterix: Domovanje bogov (sinhronizirano)
Animirana komedija, FRA/ZDA (2014), 85'
M Kulturni dom Slovenj Gradec. I 5 EUR
Koroška galerija likovnih umetnosti Slovenj Gradec
Na poti s Hermanom Gvardjančičem (projekcija
filma in pogovor)
Ob slovenskem kulturnem prazniku in zadnjem dnevu razstave Hermana
Gvardjančiča Risbe, vabimo, da se ob projekciji filma Na poti s Hermanom
Gvardjančičem srečate in pogovorite z umetnikom Hermanom Gvardjančičem ter režiserjem filma Božom Grljem in scenaristko Nušo Ekar.
M Koroška galerija likovnih umetnosti. 
Kulturni dom Slovenj Gradec
Jupiter v vzponu
Znanstveno-fantastična akcijska avantura, ZDA (2014), 125'
M Kulturni dom Slovenj Gradec. I 5 EUR
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1700 Kulturni dom Slovenj Gradec

Asterix: Domovanje bogov (sinhronizirano)

Animirana komedija, FRA/ZDA (2014), 85'
M Kulturni dom Slovenj Gradec. I 5 EUR
Kulturni dom Slovenj Gradec

SOBOTA

10 KPM, Muzej Dravograd, Bukovje 13 (dvorec Bukovje)
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1030 Kulturni dom Slovenj Gradec
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MOCIS, center za izobraževanje odraslih, Partizanska pot 16
Varna raba interneta
V prostorih MOCIS-a v Slovenj Gradcu bo za vse člane U3ŽO potekala
delavnica z naslovom »Varna raba interneta«. Delavnico bo vodila Anja
Friškovec.
M MOCIS Slovenj Gradec. I
Knjižnica Mislinja
Četrtkov dopoldanski klepet o novih knjigah
M Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec. 
Knjižnica Mislinja
JOGA ZA OTROKE: Moljčkova ura s Katjo
M Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec. 
Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec
Ob slovenskem kulturnem prazniku: Pravljični
večer za odrasle 2015
M Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec. 
Kulturni dom Slovenj Gradec
FILM TEDNA: Šuplje priče
Komični triler, Slovenija (2015), 90'
M Kulturni dom Slovenj Gradec. I 5 EUR

11.
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16.

JOGA ZA OTROKE: Moljčkova ura s Katjo
M Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec. 
Velika dvorana MKC Slovenj Gradec, Ozare 18
Predavanje Avtohtone sorte in izmenjava semen
M Ekološko društvo SG, Projekt Učni sadovnjak, MKC. 

17.
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Animirana komedija, FRA/ZDA (2014), 85'
M Kulturni dom Slovenj Gradec. I 3,50 EUR
Glavni trg in Trg svobode v Slovenj Gradcu

10

1000

1700

KPM, Muzej Slovenj Gradec
Počitniška delavnica za otroke –
»Gregorjevi ptički«
Bliža se pomlad in narava se začenja prebujati. In v tem času se začnejo tudi 'ptički ženiti', kot radi pravijo za Gregorjevo, ki ga praznujemo v
marcu. V preteklosti je zanj veljalo, da prinaša luč, danes pa se povezuje
tudi z zaljubljenostjo. Na počitniški delavnici se bomo tokrat podučili o
Gregorjevem in drugih spomladanskih običajih, nato pa se bomo naučili
tudi speči posebne Gregorjeve ptičke iz testa.
M Koroški pokrajinski muzej. I 1,50 EUR
MKC Slovenj Gradec, Ozare 18
Predavanje na temo »Pomen doma pridelane
sezonske hrane za zdravo in dolgo življenje«
Predavala bo Marija Merljak, uni. dipl. ing. živ. teh.
M Društvo kmetic Mislinjske doline 
Kulturni dom Slovenj Gradec
POČITNICE V KINU
Pobeg s planeta Zemlja (sinhronizirano)
Animirana fantazijska pustolovščina, KAN/ZDA (2013), 89'
M Kulturni dom Slovenj Gradec. I 4 EUR (počitniški popust)

SREDA

1000 KPM, Muzej Dravograd, Bukovje 13 (dvorec Bukovje)

1000

Počitniška delavnica za otroke – »Gregorjevi
ptički«
M Koroški pokrajinski muzej. I 1,50 EUR
Galerija Ravne, Gledališka pot 1, Ravne na Koroškem
Bernekerjeva počitniška ustvarjalnica

Ogledali si bomo razstavo Borisa Beje, ki se predstavlja tudi z izvezenimi motivi na blazinah. Na blago bomo različne motive izvezli tudi
mi. Ustvarjalnice so namenjene otrokom od 4. leta starosti dalje ter
osnovnošolski mladini. Zaželene so prijave po telefonu: 068 601 221
ali na e naslov ravne@glu-sg.si.
M Koroška galerija likovnih umetnosti. I 1,50 EUR

1700 Kulturni dom Slovenj Gradec

POČITNICE V KINU:
Gašper in Petra na zimskih počitnicah (sinhr.)

Otroški igrani film (4+), Norveška (2014), 73'
M Kulturni dom Slovenj Gradec. I 4 EUR (počitniški popust)

19.

ČETRTEK

1000 KPM, Muzej Radlje ob Dravi, Koroška cesta 68, Radlje ob Dravi

1700

TRADICIONALNI PUSTNI KARNEVAL
M MO Slovenj Gradec, JZ Spotur, KD Stari trg. 
Kulturni dom Slovenj Gradec
Pobeg s planeta Zemlja (sinhronizirano)
Animirana fantazijska pustolovščina, KAN/ZDA (2013), 89'
M Kulturni dom Slovenj Gradec. I 5 EUR
Kulturni dom Slovenj Gradec
Petdeset odtenkov sive
Romantična drama, ZDA (2015) 125'
M Kulturni dom Slovenj Gradec. I 5 EUR
Športna dvorana Slovenj Gradec
Valentinov koncert: dalmatinska klapa Šufit
(Split) in Vokalna skupina Breznik »MALO DRUGAČE«
M Kulturno društvo Viktor Breznik Pameče.
I 13 EUR, v predprodaji 10 EUR

Koroška galerija likovnih umetnosti Slovenj Gradec
Bernekerjeva počitniška ustvarjalnica: Podobe
na pleksi steklu
Ogledali si bomo razstavo Jožeta Ciuhe, ki je za osnovo pogosto uporabljal pleksi steklo. Sliko na pleksi steklo bomo naslikali tudi mi. Ustvarjalnice so namenjene otrokom od 4. leta starosti dalje ter osnovnošolski mladini. Otroci naj bodo primerno oblečeni. Zaželene so prijave po telefonu:
02 620 36 58 ali na e-mail: nina.popic@glu-sg.si.
M Koroška galerija likovnih umetnosti. I 1,50 EUR
Kulturni dom Slovenj Gradec
KINO OB KAVI: GEMMA BOVERY
Romantična komedija, Francija (2014), 99'
M Kulturni dom Slovenj Gradec. I Za izven: 5 EUR
Športno igrišče na Graški Gori
14. pustno srečanju treh občin na Graški Gori s
šaljivimi pustnimi igrami
Zaključek pustnega dogajanja v občinah Slovenj Gradec, Mislinja in Velenje s pokopom pusta na športnem igrišču in tekmovanju ekip iz omenjenih občin v šaljivih pustnih igrah.
Program: tekmovanje ekip iz Slovenj Gradca, Velenja in Mislinje v šaljivih
pustnih igrah za prehodni pokal, pustna kronika, žalni govor in pokop
pusta.
Nadenite si masko, pridite na prijetno srečanje, navijajte za vašo ekipo ter
podelite pokal eni izmed ekip. Po koncu srečanja vas vabimo na pustno
sedmino.
M Kulturno društvo Graška Gora. 
Knjižnica Mislinja
Počitniška delavnica za otroke – »Mestna in podeželska miš«
Delavnica temelji na Ezopovi basni Mestna in podeželska miš. Udeleženci
delavnice se bodo na kratko seznanili z delom v muzeju, lokalno antično
zgodovino, prisluhnili basni, izdelali svojo miško, se naučili in zapeli pesem, reševali uganke in na koncu pravljico o miškah tudi odigrali.
M Koroški pokrajinski muzej. I 1,50 EUR
Kulturni dom Slovenj Gradec
POČITNICE V KINU:
Asterix: Domovanje bogov (sinhronizirano)
Animirana komedija, FRA/ZDA (2014), 85'
M Kulturni dom Slovenj Gradec. I 4 EUR (počitniški popust)
Kulturni dom Slovenj Gradec
Petdeset odtenkov sive
Romantična drama, ZDA (2015) 125'
M Kulturni dom Slovenj Gradec. I 5 EUR

18.

Počitniška delavnica za otroke – »Gregorjevi
ptički«
M Koroški pokrajinski muzej. I 1,50 EUR
Kulturni dom Slovenj Gradec
POČITNICE V KINU:
Veličastnih 6 (sinhronizirano v slovenščino)
Animirana akcijska komedija, ZDA (2014), 108'
M Kulturni dom Slovenj Gradec. I 4 EUR (počitniški popust)

1800 Zbirališče na Glavnem trgu pri konju
Četrtkov večerni pohod

1930

Prijava ni potrebna. Informacije: Marjeta Škorja: 041 998 332, Vanč Hartman: 031 609 831, Ivan Hovnik: 051 310 913.
M Planinsko društvo Slovenj Gradec. 
Rojstna hiša Huga Wolfa, Glavni trg 40, Slovenj Gradec

Wolfov koncertni abonma in izven:
kvartet flavt 4 Syrinx

Kvartet flavt 4 Syrinx sestavljajo: Karolina Šantl Zupan (flavta), Špela Benčina (flavta, piccolo), Darija Zokić (flavta, piccolo, alt flavta) in Marina Novak
(flavta, piccolo, alt flavta, bas flavta).
Kvartet flavt 4 Syrinx je nastal leta 2001. Sestavljajo ga dve hrvaški in dve
slovenski glasbenici, ki igrajo v orkestrih in se ukvarjajo s pedagoškim delom. Za tako sestavo so se odločile glede na dosedanje izkušnje, njihovo
kulturno, pedagoško in glasbeno delovanje v Sloveniji in na Hrvaškem.
Ansambel izvaja originalna dela, pisana za omenjeno zasedbo in dela sodobnih skladateljev. Mnogo skladateljev je navdahnil, da napišejo dela za
kvartet. Glasbenice širijo svojo zvokovno barvo z dodajanjem alt, bas in
piccolo flavte v svojo zasedbo. Do sedaj je imel kvartet veliko opaznejših
koncertov, na katerih je pokazal občutek za frazo, smisel za stil in enotnost interpretacije. Kvartet je leta 2006 izdal zgoščenko Monochromia,
na kateri izvaja dela Eugena Bozza, Igorja Dekleve, Wolfganga Amadeusa
Mozarta, Primoža Ramovša, Josepha Laubera in Mladena Tarbuka.
M Kulturni dom Slovenj Gradec. I Cena vstopnice za izven: 8
EUR, mladina 6 EUR

PONEDELJEK
00

SREDA

1715 Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec

Romantična drama, ZDA (2015) 125'
M Kulturni dom Slovenj Gradec. I 5 EUR

FILMSKA MATINEJA: Asterix: Domovanje bogov
(sinhronizirano)

Jupiter v vzponu

10.

Muzejska delavnica za otroke – »O grbih«
M Koroški pokrajinski muzej. I 1,50 EUR
Kulturni dom Slovenj Gradec
Pobeg s planeta Zemlja (sinhronizirano)
Animirana fantazijska pustolovščina, KAN/ZDA (2013), 89'
M Kulturni dom Slovenj Gradec. I 5 EUR
Kulturni dom Slovenj Gradec
Kingsman: Tajna služba
Akcijski film, ZDA/VB (2014), 129'
M Kulturni dom Slovenj Gradec. I 5 EUR
Kulturni dom Slovenj Gradec
Petdeset odtenkov sive
Romantična drama, ZDA (2015) 125'
Valentinov popust za pare – cena dveh vstopnic samo 8 €.
M Kulturni dom Slovenj Gradec. I 5 EUR
Velika dvorana MKC Slovenj Gradec, Ozare 18
TEMATSKI PUSTNI IN VALENTINOV PLES »THE ROARING
TWENTIES« (nora dvajseta leta)
Zabava ob družabno plesni glasbi iz obdobja 1920-1960. Tematski
kostumi zaželeni.
M Društvo za razvoj glasbeno-plesne kulture, JZ Spotur. I 5 EUR

15.

1600

Znanstveno-fantastična akcijska avantura, ZDA (2014), 125'
M Kulturni dom Slovenj Gradec. I 5 EUR

Kulturni dom Slovenj Gradec
Pobeg s planeta Zemlja (sinhronizirano)
Animirana fantazijska pustolovščina, KAN/ZDA (2013), 89'
M Kulturni dom Slovenj Gradec. I 5 EUR
Knjižnica Mislinja
PREDAVANJE »Baba Bosaruna in Tur, Turek, Turjak«
Muzejski večer z gostujočim predavanjem Andreja Pleterskega organiziramo ob letošnjem kulturnem prazniku. Predstavil nam bo Turjak v mitični
zgodbi Mislinjske doline.
M Koroški pokrajinski muzej. 
Koroška galerija likovnih umetnosti Slovenj Gradec
Odprtje razstave Jože Ciuha: Labirint časa
V KGLU predstavljamo izbor del z retrospektivne razstave, ki so jo ob 90-letnici priznanega slovenskega likovnega umetnika Jožeta Ciuhe pripravili v
Muzeju in galerijah mesta Ljubljane. Na ogled do 12. aprila 2015.
M Koroška galerija likovnih umetnosti. 
Turistična kmetija Klevž, Legen 151
Literarni večer z Marjanom Pungartnikom in
njegovimi prijatelji
M Turistično društvo Legen. 
Kulturni dom Slovenj Gradec
Kingsman: Tajna služba
Akcijski film, ZDA/VB (2014), 129'
M Kulturni dom Slovenj Gradec. I 5 EUR
Kulturni dom Slovenj Gradec
Petdeset odtenkov sive
Romantična drama, ZDA (2015) 125'
M Kulturni dom Slovenj Gradec. I 5 EUR

14.

PONEDELJEK

1900

Moljčkova ura Z ALENKO
M Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec. 
Knjižnica Pameče–Troblje
Moljčkova ura Z NATAŠO
M Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec. 
Zbirališče na Glavnem trgu pri konju
Četrtkov večerni pohod
Prijava ni potrebna. Informacije: Marjeta Škorja: 041 998 332, Vanč Hartman: 031 609 831, Ivan Hovnik: 051 310 913.
M Planinsko društvo Slovenj Gradec. 

13.

Jupiter v vzponu

Petdeset odtenkov sive

1700 Knjižnica Podgorje

Šuplje priče

Znanstveno-fantastična akcijska avantura, ZDA (2014), 125'
M Kulturni dom Slovenj Gradec. I 5 EUR

1900 Kulturni dom Slovenj Gradec

20.

PETEK

1000 KPM, Muzej Ravne na Koroškem, Na gradu 2, Ravne na Kor.

1600

Počitniška delavnica za otroke – »Gregorjevi
ptički«
M Koroški pokrajinski muzej. I 1,50 EUR
Kulturni dom Slovenj Gradec
POČITNICE V KINU
7. palček (3D, sinhronizirano V SLOVENŠČINO)
Animirana komična pustolovščina, Nemčija (2014), 87'
M Kulturni dom Slovenj Gradec. I 4 EUR (počitniški popust)

NAPOV EDNIK

SGlasnik, februar 2015

1800 Kulturni dom Slovenj Gradec
1900

1900

Prvi dogodek koncertnega cikla »Wolf povezuje 015« ponuja zanimivo
doživetje sodobne glasbe slovenskih in tujih skladateljev v izvedbi slovenskega harmonikarskega tria, ki je nastal leta 2003, najprej v zasedbi tedanjih študentov graškega glasbenega konservatorija: Dejana Prasla, Mateja
Zaveca in koroškega domačina Borut Morija. Tedaj so nastopili na avdiciji
pri avstrijski agenciji Live Music Now, ki pomaga mladim glasbenikom na
začetku kariere in jim organizira samostojne koncerte. SLO-A3 je postala
redna zasedba, ki se je s pomočjo zavidljivih uspehov na mednarodnih
tekmovanjih ter snemanj za nacionalne radijske in televizijske programe
(ORF, RAI, RTV) uveljavila v mednarodnem prostoru. Od takrat pa do danes
so nastopili na številnih odrih po Avstriji, Sloveniji, Italiji, na Madžarskem,
Hrvaškem ter v Nemčiji. Repertoar tria zajema dela iz obdobij baroka, klasike, romantike in avantgardne sodobne glasbe, krstno so izvedli skladbe
Uroša Rojka, Athanasissa Trikoupisa in Slavka Šuklarja, ki so bila napisana za
ta sestav. Danes so člani tria Žan Trobas, Matjaž Balažic in Borut Mori.
M Društvo Hugo Wolf Slovenj Gradec.
Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec

Vrtnarske izkušnje bomo delili s krajinsko arhitektko Kristino Ravnjak.
M Društvo kmetijskih inženirjev in tehnikov Koroške. 

Večerni filmski abonma in izven: Leviatan

Drama, Rusija (2014), 140'
M Kulturni dom Slovenj Gradec. I Za izven: 5 EUR

24.

TOREK

1600
1800

Animirana komična pustolovščina, Nemčija (2014), 87'
M Kulturni dom Slovenj Gradec. I 5,50 EUR
Kulturni dom Slovenj Gradec

2000

Družinska komična drama, ZDA (2014), 118'
M Kulturni dom Slovenj Gradec. I 5 EUR
Plesna šola Devžej, PTC Katica, Ronkova ulica 4

20

Gre za prijetno druženje, namenjeno vsem, ki bi radi začutili in prisluhnili
ljubečemu ritmu utripa srca. S seboj prinesite blazino, vodo in dobro voljo.
Udeležba je brezplačna. Vsa morebitna prostovoljna sredstva bodo namenjena pomoči določenemu učencu Prve OŠ Slovenj Gradec.
M Vesna Žel. 
Kulturni dom Slovenj Gradec

00

25.

SREDA

John Godber: Na smučišču, režija: Bernarda Gašperčič.
Angleži pridejo na smučanje v Kranjsko Goro. Duhovit DJ pri lokalni radijski postaji Chris in prijazna, čustvena Alison sta skupaj že 20 let … Malce
vetrnjaški frajer Dave se je po šestih mesecih poznanstva prišel zabavat s
prekipevajočo, čenčasto Beverly. Snobovska, pohotna Melisa se pridruži
šoli smučanja, ki jo vodi lahkoživ smučarski učitelj Toni, ki se rad zabava. In
v skupini se začnejo odvijati zanimivi odnosi.
M Kulturni dom Slovenj Gradec. I Za izven: 10 EUR

23.

KorOŠKI pokrajinski muzej, MUZEJ SG

1700 Knjižnica Podgorje

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

6

900

1030

1800
2000

Moljčkova ura z Alenko
M Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec. 

1800 Zbirališče na Glavnem trgu pri konju
Četrtkov večerni pohod

Prijava ni potrebna. Informacije: Marjeta Škorja: 041 998 332, Vanč Hartman: 031 609 831, Ivan Hovnik: 051 310 913.
M Planinsko društvo Slovenj Gradec. 

1800 Koroška osrednja knjižnica, Kuharjeva dvorana

Humanistični večer: »Kakšna mati pa si?«

Rojstvo otroka, rojstvo matere: (s)pregled potreb ženske, ki se z rojstvom
otroka prerodi v mater
Kako (se) rodimo, kako ženske rojevamo svoje otroke, je izjemnega pomena za otroke, za družino, za nas same; ne le to, gre za temeljno vprašanje
o življenju, ki se tiče današnjih žensk in moških, in tistih, ki prihajajo med
nas. Spregovorili bomo o pogojih materinstva danes. Z dr. Zalko Drglin se
bo pogovarjala Nika Hölcl Valič.
M Koroška osrednja knjižnica Ravne na Koroškem. 

MUZEJ HUGA WOLFA SLOV. GRADEC
Glavni trg 40, 2380 Slovenj Gradec
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
+

(
:

SOBOTA
00

1600

Moljčkova ura z NATAŠO
M Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec. 

Animirana komična pustolovščina, Nemčija (2014), 87'
M Kulturni dom Slovenj Gradec. I 5,50 EUR

KOROŠKA Galerija LIKovnih UMETNOSTI

28.

17 Knjižnica Pameče–Troblje

7. palček (3D, sinhronizirano V SLOVENŠČINO)

+ 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

OSTROSTRELEC

Biografska drama, ZDA (2014), 134'
M Kulturni dom Slovenj Gradec. I 5 EUR

ČETRTEK

PONEDELJEK

+
6
:
(

2000 Kulturni dom Slovenj Gradec

00

1700 Kulturni dom Slovenj Gradec

TURISTIČNE INFORMACIJE

Predavanje Matjaža Ježa o metuljih
M Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec. 

Angleška pravljica s Petro
M Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec. 

1030 Kulturni dom Slovenj Gradec

Nedeljski abonma Koroškega deželnega teatra:
»Na smučišču«, KD Bohinjska Bela

1900 Knjižnica Mislinja

1715 Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec

26.

Animirana fantazijska pustolovščina, KAN/ZDA (2013), 89'
M Kulturni dom Slovenj Gradec. I 3,50 EUR
Kulturni dom Slovenj Gradec

IDa

Drama, Poljska/Danska (2013), 80'
M Kulturni dom Slovenj Gradec. I 5 EUR

V dvanajstih slovanskih državah so muzeji in galerije na široko odprli
vrata najmlajšim obiskovalcem. Popeljali so jih po zbirkah in razstavah,
nato pa prepustili, da so svoje vtise, poglede in impresije, v obliki risbe,
prenesli na papir. Tako je nastalo več kot 100 otroških risbic in razstava
Moj portret za muzej. Ta je bila prvič na ogled na sedežu UNESC-a v
Parizu maja 2012, nato pa je krenila na pot po slovanskih državah.
Od 25. februarja bo razstava Moj portret za muzej, v okviru Centra Foruma slovanskih kultur Radlje ob Dravi in programa Slovanska kultura pri
nas, na ogled v Muzeju Radlje ob Dravi.
Ob razstavi bodo potekale ustvarjalne delavnice za otroke, na katerih
bodo ustvarjali svoj portret za muzej.
Hkrati bo otroke po Muzeju Radlje prvič popeljal radovedni Popek, ki je
od decembra 2014 v Koroškem pokrajinskem muzeju glavni promotor
muzejskih pedagoških vsebin. Popek, že uveljavljen lik pisatelja Primoža
Suhodolčana in ilustratorja Uroša Hrovata, je v muzeju postal nadvse
radoveden fant, ki zna pripovedovati zgodbe ter spodbuja in motivira
otroke k raziskovanju muzejskih vsebin. Radovednega Popka bo predstavil avtor Primož Suhodolčan.
M Koroški pokrajinski muzej. I 1,50 EUR

Petdeset odtenkov sive

FILMSKA MATINEJA: Pobeg s planeta Zemlja (sinhR.)

1800 Kulturni dom Slovenj Gradec

Otvoritev razstave »Moj potret za muzej« in
predstavitev »Radovednega Popka«

Javno vodstvo po spominski razstavi Huga Wolfa

NEDELJA

Karmen Bajec: Orakeljske karte, ilustracijE

Slikarstvo Karmen Bajec, akademske slikarke in magistrice umetnosti sloni
na raziskavah simbolnih pojavov iz narave, ki izhajajo iz starih verovanj
sveta. Razstava Orakeljske karte predstavlja ilustracije kart, ki so nastale na
podlagi besedil glasbene skupine Frodo and the Suzukies.
Razstava je na ogled do 27. marca 2015.
M Koroška osrednja knjižnica Ravne na Koroškem. 

1100 KPM, Muzej Radlje ob Dravi, Koroška cesta 68, Radlje ob Dravi

ANNIE

22.

1800

1800 Koroška osrednja knjižnica, razstavišče

Drama, Rusija (2014), 140'
Leviatan nas pelje v majhno mesto na severu Rusije, tik ob Barentsovem
morju. V enem izmed zalivčkov malo izven mesta, na zemlji, ki je že stoletja v družinski lasti, živi Koljina mala družinica. Najstniški sin Roma se
nikdar ni sprijaznil s tem, da se je oče po smrti njegove matere ponovno
poročil z mlajšo, prikupno Liljo. Odnosi med pastorkom in mačeho so
včasih napeti, a družina kljub temu živi umirjeno in prijetno življenje
dokler na njihovo adreso ne pride občinski odlok, s katerim občina Kolji
in družini odvzema vso zemljišče in družinsko hišo. Idilična lokacija v
majhnem zalivčku je pritegnila župana Vadima Šelevjatova, ki si pod
pretvezo višjega družbenega interesa želi prilastiti Koljino zemljo. Toda
Kolja se ne misli vdati brez boja, zato na pomoč pokliče starega znanca
Dmitrija, izkušenega odvetnika z moskovsko adreso. Ta s seboj prinese
mapo polno obremenilnih informacij, s katerimi želi pritisniti na župana. Odvetnik pozna nekaj vplivnih ljudi, ki so mu priskrbeli potrebne
informacije in sprva se zdi, da bo taktika, ki sta jo izbrala Kolja in njegov
odvetniški prijatelj, jeziček na tehtnici prevesila na njuno stran. A po začetnem optimizmu se izkaže, da je župan veliko nevarnejši nasprotnik,
ki je znake popuščanja kazal samo zato, da pridobi na času in pravilno
oceni, kako daleč lahko gre v tem sporu.
M Kulturni dom Slovenj Gradec. I Za izven: 5 EUR

7. palček (3D, sinhronizirano V SLOVENŠČINO)

Romantična drama, ZDA (2015) 125'
M Kulturni dom Slovenj Gradec. I 5 EUR

Bacek Jon film (sinhronizirano v slovenščino)

Animirana družinska pustolovščina, FRA/VB (2014), 90'
M Kulturni dom Slovenj Gradec. I 5 EUR

FILM TEDNA: Leviatan

Stripovska menjalnica

Javno vodstvo po spominski razstavi o življenju in delu skladatelja Huga
Wolfa pripravljamo ob 112. obletnici njegove smrti. Vodila bo Nataša
Škorjanc. Po vodstvu sledi druženje ob skodelici čaja, na ogled pa bo tudi
kratek film režiserja Uroša Zavodnika Hugo Wolf – zrcaljene podob.
M Koroški pokrajinski muzej. 
Kulturni dom Slovenj Gradec

1600 Kulturni dom Slovenj Gradec

1900 Kulturni dom Slovenj Gradec

900 Koroška osrednja knjižnica, stripoteka

Muzejska delavnica za otroke – »O grbih«
M Koroški pokrajinski muzej. I 1,50 EUR
KPM, Muzej Slovenj Gradec, Rojstna hiša Huga Wolfa
Javno vodstvo po spominski razstavi Huga Wolfa

PETEK

Angleška pravljica s Petro
M Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec. 

POTOPIS: Po Avstraliji s Primožem in Majdo Areh
M Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec. 
Kulturni dom Slovenj Gradec
Petdeset odtenkov sive
Romantična drama, ZDA (2015) 125'
M Kulturni dom Slovenj Gradec. I 5 EUR

Sproščeno dopoldansko druženje za vse stripovske navdušence, kramljanje ob kavi in menjava stripov.
M Koroška osrednja knjižnica Ravne na Koroškem. 
KPM, Muzej Slovenj Gradec

27.

1630 Knjižnica Mislinja

SOBOTA

1100

Turistično društvo Slovenj Gradec vabi na koroški večer s predstavitvijo
kulturnozgodovinskega turističnega vodnika „Po koroških poteh“, avtorja
Janka Zerzerja in druge vodniške literature po avstrijskem in slovenskem
Koroškem. Prireditev poteka v okviru evropskega projekta Reg-Kult.
M Turistično društvo Slov. Gradec in Knjižnica K. Meška. 

1900 Kulturni dom Slovenj Gradec

Koncertni cikel »Wolf povezuje 015«:
SLO-A3, slovenski akordeon trio

21.

1030

Predstavitev kulturnozgodovinskega turističnega vodnika »Po koroških poteh«

Vrt je naložba v vaše zdravje in počutje

Družinska komična drama, ZDA (2014), 118'
M Kulturni dom Slovenj Gradec. I 5 EUR
Rojstna hiša Huga Wolfa, Glavni trg 40, Slovenj Gradec

2000

1800 Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec

1800 Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec

ANNIE

Ronkova 4, PTC Katica, 2380 Slovenj Gradec
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 9.00 do 12.00
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Gostilna Bukovčan - Jelen, Dravograd
23. zimski pohod po Šisernikovi spominski poti iz
Dravograda
Planinsko Društvo Slovenj Gradec vabi na 23. zimski pohod po Šisernikovi
spominski poti iz Dravograda do koče pod Kremžarjevim vrhom. Pohod
bo potekal s pričetki med 6.00 in 8.30 v šestih vodenih pohodih. Pričetek
pohoda je pri Gostilni Bukovčan - Jelen v Dravogradu. Pot je markirana,
čas hoje je 4–5 ur (dodatno še ena ura s Kremžarice do Slovenj Gradca).
Informacije o vodenih pohodih in napotkih za varno hojo bodo objavljene na Koroškem radiu in oglasnih deskah pred pohodom. Potrebna je
ustrezna oprema za zimske razmere.
i Ivan Hartman – Vanč, 031 609 831
M Planinsko društvo Slovenj Gradec. 
Kmečka tržnica, Poštna ulica 2, Slovenj Gradecd
Dvoriščni sejem in sejem ARTKO
Na dvoriščnem sejmu lahko brezplačno vzamete ali darujete, česar ne potrebujete, vendar je še dobro ohranjeno in uporabno. Na sejmu ARTko pa
si lahko kupite unikatne izdelke lokalnih izdelovalcev.
M Ekološko društvo Slovenj Gradec. 
KPM, Muzej Ravne na Koroškem, Koroška cesta 12
Muzejska delavnica za otroke – »O grbih«
M Koroški pokrajinski muzej. I 1,50 EUR
Kulturni dom Slovenj Gradec
Bacek Jon film (sinhronizirano v slovenščino)
Animirana družinska pustolovščina, FRA/VB (2014), 90'
M Kulturni dom Slovenj Gradec. I 5 EUR
Kulturni dom Slovenj Gradec
IDa
Drama, Poljska/Danska (2013), 80'
M Kulturni dom Slovenj Gradec. I 5 EUR
Kulturni dom Slovenj Gradec
OSTROSTRELEC
Biografska drama, ZDA (2014), 134'
M Kulturni dom Slovenj Gradec. I 5 EUR

1.

marec - NEDELJA

10 Kulturni dom Slovenj Gradec
30

FILMSKA MATINEJA: 7. palček (3D, sinhr.)

Animirana komična pustolovščina, Nemčija (2014), 87'
M Kulturni dom Slovenj Gradec. I 4 EUR

1600 Kulturni dom Slovenj Gradec

Bacek Jon film (sinhronizirano v slovenščino)

Animirana družinska pustolovščina, FRA/VB (2014), 90'
M Kulturni dom Slovenj Gradec. I 5 EUR

1800 Kulturni dom Slovenj Gradec
OSTROSTRELEC

Biografska drama, ZDA (2014), 134'
M Kulturni dom Slovenj Gradec. I 5 EUR

 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
 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)
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Društvo proti mučenju živali Koroške
Vsaki živalci damo možnost, da živi
več kontaktirajo elektronsko, po telefonu
in tudi preko stacionarne pošte (predvsem
starejši ljudje). Ljudje se morajo zavedati,
da vsega kot prostovoljci ne moremo rešiti,
predvsem zato, ker nimamo prostorskih
pogojev. Želeli bi si eno zapuščeno hišo v
bližini Raven na Koroškem, nekje na robu
gozda, ki bi jo s prostovoljnim delom, z donacijami in s pomočjo lokalnih skupnosti
uredili tako, da bi tam začasno nameščali
živali, ki jih najdemo na cesti (domov vseh
namreč ne moremo peljati).«
Eno od vprašanj, ki se porajajo občanom, je tudi, kaj storiti, kam se človek
lahko obrne, če vidi primer mučenja živali.
Vodnjova odgovarja: »Prvo, kar mora narediti očividec neprimerne oskrbe ali mučenja živali, je, da že sam opozori lastnika.
Če ne pomaga, se obrne na najbližje društvo proti mučenju živali, v hujših primerih pa še na policijo, veterinarsko inšpekcijo, tožilstvo. Veterinarski inšpektor mora
po Zakonu o inšpekcijskem nadzoru odreagirati na vsako prijavo, ki je lahko podana
tudi anonimno. Velikokrat dobimo prijavo
zaradi medsosedskega spora, ko je pa resnična kriza, pa vsi gledajo stran.«
12. januarja so v društvu v sodelovanju
s posameznimi koroškimi veterinami pričeli akcijo sterilizacij in kastracij živali po
znatno nižjih cenah za lastnike.
Trenutno oddajajo 4 pse (na slikah) in
15 muc; vse je moč videti in prebrati na Facebook (FB) strani društva. (AP)

»T

Učenci in dijaki zaključnih letnikov!
Vabljeni na informativna dneva srednjih šol in Višje strokovne
šole
Učenci in dijaki zaključnih letnikov!
Šolskega centra Velenje
Vabljeni na informativna dneva srednjih šol in Višje strokovne
v petek, 13. 2. 2015, ali všole
soboto, 14. 2. 2015.

o, da ni zavetišča, kamor bi lahko
žival odpeljali na varno, je res velik
problem na Koroškem!« Nekateri Korošci si namesto daril za rojstni dan zaželijo hrano za zapuščene živali.
Društvo proti mučenju živali Koroške
(DPMŽ Koroške) je naslednik slovenjgraškega društva proti mučenju živali, ki ga
je dolga leta vodil Milan Razdevšek iz Slovenj Gradca. Leta 2003 so sedež prenesli na
Ravne in razširili svoje delovanje po vseh
12 koroških občinah. Najmanj sodelujejo z
Ribnico na Pohorju in s Podvelko, največ
pa z občinami Ravne, Slovenj Gradec, Prevalje in Črna na Koroškem.
Suzana Vodnjov, predsednica DPMŽ
Koroške, je povedala, da delujejo kot prostovoljci: »Naš cilj je pomagati zapuščenim
in trpinčenim živalim, prioriteta so nam
tudi preventivne dejavnosti, se pravi vzgoja otrok in odraslih za dobrobit živali. V ta
namen se pojavljamo v medijih, na spletu,
imamo FB stran, obiskujemo šole in vrtce,
imamo stojnice, izvedli smo dobrodelni
koncert, prodajamo koledarje. Ker koroška nima zavetišča, živali s ceste v 99 %
oskrbujemo po domovih članov in dobrih
ljudi. To, da ni zavetišča, kamor bi lahko
žival odpeljali na varno, je res velik problem na Koroškem. Na nas se lahko ljudje
obrnejo prek znanih telefonskih številk,
FB strani in osebno po predhodnem dogovoru. Odprti smo vse dni v letu, nimamo
delovnega časa, še posebej je po navadi veselo ob praznikih, čez vikend oz. takrat, ko
pristojni ne uradujejo.
Z nasveti pomagamo vsakemu, ki se
obrne na nas. Zadnje čase nas ljudje vedno

Šolskega centra Velenje
v petek,
13. 2. na
2015,
ali v soboto,
2015. straneh
Podrobnejši razpored
najdete
www.scv.si
in 14.
na 2.
spletnih

Trenutno iščejo dom
(https://www.facebook.com/media/set/?se
t=a.10152289942900794.1073741850.103
18320793&type=3)

posameznih šol.

Podrobnejši razpored najdete na www.scv.si in na spletnih straneh
posameznih šol.

PRIIDR
E SNEAM
NAMPP
MAAVR
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ZNANJA

Mucki
(https://www.facebook.com/media/set/?se
t=a.10151615927900794.1073741830.103

18320793&type=3)

Obvestilo
Omejitev obiskov v bolnišnici
Zaradi porasta respiratornih infektov ter gripi podobnih obolenj velja
omejitev obiskov na celotnem območju oz. na vseh oddelkih Splošne
bolnišnice Slovenj Gradec. Omejitev predvideva 2 zdrava obiskovalca
ob bolniku. Otroci, ki so mlajši od deset let, v bolnišnico ne smejo. (HS)

Obvestilo
Informativni
dnevi šol v
Slovenj Gradcu
Iščete prijazno šolo, s sodobnimi
učnimi in študijskimi metodami,
pestro paleto dodatnih interesnih
dejavnosti in projektov ter široko
ponudbo izobraževalnih programov? Potem je Šolski center Slovenj
Gradec s tremi srednjimi šolami in
eno Višjo strokovno šolo prava izbira. Vabijo vas, da jih obiščete na
informativnem dnevu, kjer boste

ob pestrem dogajanju začutili njihov šolski in študijski utrip.
- Informativna dneva na srednjih
šolah Šolskem centru Slovenj Gradec bosta 13. 2. 2015 ob 9. in 15. uri
ter 14. 2. 2015 ob 9. uri v prostorih
šol Šolskega centra Slovenj Gradec.
- Informativna dneva na Višji strokovni šoli Šolskega centra Slovenj
Gradec bosta 13. 2. 2015 ob 10. Uri
ter 14. 2. 2015 ob 9. uri v prostorih
Višje strokovne šole Šolskega centra Slovenj Gradec.
Vse dodatne informacije lahko dobite na spletni strani www.sc-sg.si.
• Tečaji slovenščine za tujce

MOCIS

Vse o bontonu
13. januarja smo na MOCIS-u, v okviru rednih brezplačnih predavanj za člane Univerze za 3. življenjsko obdobje,
organizirali predavanje na temo: Vse o bontonu.
Svoja znanja in izkušnje je z nami delila prijetna predavateljica, Barbara Polutnik Brusnik. Bonton zajema pravila
spodobnega vedenja v družbi. Gre za splošne konvencionalne oblike obnašanja, ki veljajo v določenem okolju.
Skozi malo več kot enourno predavanje smo izvedeli najnovejše smernice in pravila glede rokovanja, pozdravljanja, vikanja in tikanja, predstavljanja, uporabe nazivov  ...
Poudarjen je bil tudi pomen neverbalne komunikacije, ki
jo izražamo s svojo držo, kretnjami, mimiko ipd. Raziskave namreč kažejo, da ima v povprečnem govoru neposreden pomen besed le 7 %, intonacija govora 38 %, nebesedna komunikacija pa kar 55 %.
Na predavanju je bilo prisotnih 28 udeležencev, večinoma članov U3ŽO. (UN)

KJE NAS NAJDETE, KAM POKLIČETE

MOCIS center za izobraževanje odraslih
Partizanska pot 16, 2380 Slovenj Gradec
T: 02/88 46 400, F: 02/88 46 401
info@mocis.si, www.mocis.si

V februarju 2015 vas MOCIS center za izobraževanje odraslih vabi k vpisu v naslednje programe:
• Osnovna šola za odrasle (7., 8. in 9. razred)
• Priprave na nacionalne poklicne kvalifikacije (socialni oskrbovalec na domu,
hišnik)
• Tečaji tujih jezikov (začetni in nadaljevalni
tečaji angleščine in nemščine)
• Računalniški tečaji
• Tečaji za prosti čas (izdelava ekološke
kozmetike, hitro branje …)

Projektno učenje za mlajše odrasle
(PUM)
Vsi, ki ste stari od 15–25 let, nimate dokončane osnovne ali srednje šole, iščete zaposlitev, potrebujete pomoč pri učenju in iskanju
službe, želite na prijeten in ustvarjalen način
preživeti prosti čas ..., se nam lahko pridružite
v brezplačnem programu PUM.
Stik: 041 873 907 ali 02 88 46 412 ali damjana.
kotnik@mocis.si
Univerza za 3. življenjsko obdobje
Kot člani univerze se boste lahko v februarju
udeležili naslednjih brezplačnih predavanj:
10. 2. 2015 ob 10. Uri, Varna raba interneta.
Predavala bo Anja Friškovec. Predavanj se
lahko udeležijo tudi nečlani univerze – poravnajo prispevek v vrednosti 5 evrov.
Da bo vaša odločitev glede izobraževanja lažja, vam nudijo brezplačno svetovanje in informiranje v Svetovalnem središču Koroška
– 02 88 46 407, Bernarda. Svetovalno središče
Koroška je namenjeno vsem, ki bi se radi izo-

braževali, pa ne najdete ustreznih informacij
o izobraževalnih programih, ustanovah, vpisnih pogojih, možnostih prehajanja med programi; potrebujete pomoč ali vzpodbudo pri
odločitvi za izobraževanje; iščete možnosti
za (so)financiranje izobraževanja (štipendije,
pridobitev sredstev z različnih razpisov); potrebujete pomoč pri izpolnjevanju različnih
vpisnih, razpisnih ali prijavnih obrazcev; se že
izobražujete, a imate pri učenju težave oz. vam
je za dokončanje izobraževanja   zmanjkalo
motivacije; se učite, vendar ste pri opravljanju
izpitov neuspešni; želite dokončati šolanje,
pa ne veste, kaj bi bilo potrebno še opraviti;
potrebujete pomoč pri spremljanju in načrtovanju vašega izobraževanja; ste se znašli na
razpotju in potrebujete pomoč pri izbiri za nadaljevanje izobraževanja.
Vabljeni tudi v Središče za samostojno učenje, kjer se lahko brezplačno učite računalništva, tujih jezikov, uporabe interneta in
elektronske pošte ter drugih vsebin.
Vse informacije o izobraževalni ponudbi MOCIS-a dobite po telefonu 02 88 46 400, e-pošti
urska.novak@mocis.si ali na spletni strani
www.mocis.si.
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Triatlon

Janez Klančnik, svetovni prvak

in kurkuma kot začimba, rdeče meso,
jetrca, ribe ... Ne pretiravam pa z vnosi
OH-jev (testenine, krompir, riž, žita
…) kot marsikateri vzdržljivostni
športniki. Sladkarijam se izogibam,
saj je sladkor škodljiv, poslužujem se
ga edino med samim treningom, saj
deluje kot poživilo. Za razvajanje rad
pojem temno čokolado.
Kakšna pa je razlika med triatlonom
in off-road triatlonom?

Slovenska delegacija na Havajih, Janez Klančnik 3. z leve spodaj

A

materski triatlonec Janez Klančnik je v lanskem oktobru dosegel fantastičen
uspeh. Zmagal je v kombinaciji
triatlona Ironman in off-road triatlona Xterra.

ta – v plavanju, kolesarjenju in teku.
Navdušen sem bil nad tem in takšen
sem želel postati tudi jaz. Po pol leta
učenja plavanja, sem spomladi 2009
že stal na startu svoje prve triatlonske
tekme in tako se je vse začelo.

29-letni Slovenjgradčan Janez Klančnik je bil na prvenstvu, ki je potekalo
oktobra na otoku Big Island na Havajih, s 175. mestom med 2.187 udeleženci najbolje uvrščeni slovenski tekmovalec, v svoji starostni kategoriji 25–29
let pa je osvojil odlično 23. mesto. Na
svetovnem prvenstvu v off-road triatlonu Xterra, ki je potekalo na otoku
Maui na Havajih 2 tedna kasneje, pa je
osvojil 94. mesto v skupni konkurenci in 8. v svoji starostni kategoriji. V
skupnem seštevku obeh triatlonov je
Klančnik prepričljivo zmagal.

Glede na to, da se s triatlonom ne
ukvarjate profesionalno, ampak ob
službi, kdaj trenirate in kako potekajo
vaši treningi? Vam sploh ostane še kaj
prostega časa in če, kako ga porabite?
Povsem enostavno je – treniram, ko
nisem v službi. Če želim tekmovati na
takšnem nivoju, kot sem zadnje leto,
moram ves svoj prosti čas nameniti
treningom. Ironman razdalja triatlona zahteva veliko količino treningov.

Najprej čestitke za izjemen uspeh.
Že z nastopom na svetovnem prvenstvu Ironman na Havajih se vam je
uresničila velika želja. Ste pričakovali takšen uspeh, kaj vam pravzaprav pomeni?
Hvala za čestitke! Da, z uvrstitvijo
na Havaje sem izpolnil svoje velike
želje in sanje vsakega amaterskega
triatlonca. Havaji so zibelka triatlona, saj je tam leta 1978 potekal prvi
Ironman triatlon, zato je ta tekma
res legendarna. Vzdušje pred, med in
po tekmi je vrhunsko in vsak poznavalec triatlona želi biti enkrat v življenju del tega dogajanja. To uspe le
peščici triatloncev, saj se je potrebno
na Havaje kvalificirati preko ostalih
Ironman tekmovanj, ki potekajo širom sveta. Letos se je Ironman tekmovanj udeležilo okoli 100.000 ljudi,
na svetovnem prvenstvu na Havajih
pa je prostora le za okoli 2.000 triatloncev. Zaradi strogega izbora mi
udeležba na prvenstvu pomeni zelo
veliko in ponosen sem na ta dosežek.
Še pred letom dni sem o tem samo
sanjaril, a v zadnjem letu sem naredil
korak naprej, ojačal treninge in začel
verjeti, da mi lahko uspe uresničiti
sanje. Videl sem, da lahko s predanostjo, trdim delom in odrekanjem
dosežem marsikaj.
Kakšni so bili vaši športni začetki in
od kod navdušenje ravno nad triatlonom?
Že od kar pomnim svoj prosti čas
preživljam v športu. V času šolanja v
Slovenj Gradcu sem treniral nogomet,
proti koncu gimnazije pa me je začelo navduševati gorsko kolesarjenje
in preživljanje časa v naravi. Ko sem
začel študirati v Ljubljani, sem nogomet opustil in poleg kolesarjenja pričel tudi teči, saj je to časovno najbolj
učinkovita vadba, ki jo lahko izvajaš
kjerkoli in kadarkoli. Po uspešni udeležbi na svojem prvem Ljubljanskem
maratonu in po zmagi na gorskem duatlonu Woodman, sem dobil povabilo
v Triatlonski klub Ljubljana, kjer sem
se začel učiti »kravl« tehniko plavanja,
ki je prej nisem znal. Počasi sem začel
spoznavati svet triatlona in občudovati tekmovalce, ki so lahko tako izjemni v vseh treh disciplinah tega špor-

Razlika je v terenu in opremi. Pri navadnem triatlonu, med katere spada
Ironman, se kolesari po asfaltu, tekaški del pa poteka bolj kot ne po ravnini. Pri off-road ali kros triatlonu pa
se zaradi težavnega terena uporablja
gorsko kolo, teče pa se gor in dol kot
pri gorskem teku. Pri cestnem triatlonu sta še dve razdelitvi, in sicer je
pri krajših razdaljah (npr. olimpijska
razdalja triatlona) dovoljeno kolesariti eden za drugim oz. voziti v skupini,
pri daljših razdaljah (npr. Ironman),
pa zavetrje ni dovoljeno. Triatlonci
morajo kolesariti v razmaku 10 metrov in se tako vsi enakovredno soočiti z zračnim uporom. Je pa pri tem
dovoljeno uporabljati kronometrska
oz. posebna triatlonska kolesa, ki imajo bolj aerodinamični okvir, obroče in
krmilo z dvema rogovoma, na katere
se lahko naslonimo in tako zmanjšamo zračni upor na kolesu.
Plavanje ostane pri vseh različicah
triatlona enako. Če je voda zelo mrzla, je dovoljeno plavati v neoprenskih
oblekah, ki do neke mere ne prepuščajo toplote, poleg tega pa izboljšajo
plovnost. Na Havajih teh oblek nismo
smeli uporabljati, saj je bil ocean prijetno topel.
Na svetovnem prvenstvu na Havajih
so bili z vami tudi vaši starši, brat in
dekle, koliko vam pomeni njihova
podpora?

Ironman na Havajih – prihod v cilj

Meni je uspelo trenirati okoli 20 ur
tedensko. Včasih več, včasih manj.
Veliko je prilagajanja glede na razpoložljiv čas, zato večinoma treniram
sam. Zjutraj med tednom ob 6:00
grem plavat, nato ob 8:00 v službo, po
službi ob 17:00 ali 18:00 pa še ura do
dve teka ali kolesarjenja. Da se moje
telo dobro regenerira, potrebujem
veliko spanja, zato se trudim, da sem
po 21:00 že v postelji, tako da sem do
jutranjega plavanja spet dober. Najtežje pri treningih je namreč, ko moram
zjutraj neprespan, ko je še tema, skočiti v mrzel bazen … Temu se želim vedno izogniti (seveda mislim samo na
besedo »neprespan«). Med vikendom
imam več časa, zato ga izkoristim za
dolge treninge – 4 do 6 ur kolesarjenja, ki mu sledi še 10 do 20 km teka.
Zvečer pa še razplavanje in raztezanje,
da mišice ne postanejo zakrčene. Prostega časa torej nimam, samo morda
ob ponedeljkih, ko imam navadno
dan brez treninga, da lahko pridem k
sebi po napornem vikendu.
Poleg treninga je verjetno potrebna
tudi posebna prehrana.
Ne bi rekel, da posebna, ampak je
potrebna redna prehrana. Pazim, da
vsak dan zaužijem dovolj beljakovin,
ogljikovih hidratov in maščob ter vitaminov in mineralov. To skušam
narediti na čim bolj naraven način, k
čemur veliko pripomore moja punca
Kristina, ki pripravlja odlične obroke.
Na mojem jedilniku se tako velikokrat znajdejo avokado, brokoli, ingver

Njihova podpora mi pomeni zelo veliko, saj si takšnega projekta, kot je udeležba na dveh svetovnih prvenstvih na
Havajih, brez njihove pomoči ne predstavljam. Moje dekle je tudi športnica
in ji je rekreacija všeč, zato me že od samega začetka podpira v mojem ekstremizmu. Staršem pa se je najprej zdelo
neumno, kar počnem in tega niso razumeli, toda ko so videli dogajanje na
moji prvi tekmi Ironman v Celovcu in
vseh ostalih 3.000 tekmovalcev, ki so
prav tako kot jaz plavali, kolesarili in
izmučeni tekli proti cilju, so le ugotovili, da nisem samo jaz tako nor. Na Havajih so najbrž naredili še potezo več in
norost zamenjali s hrabrostjo, tako da
mi je zdaj precej lažje, ker tudi z njihove strani čutim določeno razumevanje.
Z objavo v tem časopisu bom najbrž še
lepše zasijal v njihovih očeh.
Kaj pa novi cilji? Kako dolgo boste v
tem športu še vztrajali, kaj bi radi še
dosegli?
Prvi cilj je, da odpravim vse poškodbe, ki me spremljajo zadnja leta. V letu
2014 zaradi priprav na Havaje namreč
ni bilo časa za počitek, tako da sem
poškodbe le za silo odpravil oz. jih pometel pod preprogo.
Upam, da bom v triatlonu lahko
vztrajal še dolgo, ker je res krasen šport.
Najboljša leta za Ironman tekmovalce
so ravno trideseta, v katera stopam v
letu 2015. Ciljev mi nikoli ne zmanjka.
V Ironmanu bi se rad spustil pod magično mejo 9 ur, kar bi mi lahko uspelo
že letos z dobro odtečenim maratonom. V letu 2014 sem postal že državni
prvak v kros triatlonu, to bi rad dosegel
še v dolgem triatlonu. Vem, kje so moje
slabosti, tako da vem, kaj še lahko izboljšam. Za triatlon želim navdušiti še
ostale ljudi, ki mogoče trenutno nimajo dovolj poguma, da bi se preizkusili v
njem. Zanimanje za triatlon je v porastu. Lani je bila prvič triatlonska tekma
tudi na Koroškem, na Ravnah. Letos
bo tudi zagotovo, tako da upam, da se
vidimo na njej!
Maja Martinc
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Atletika

Mednarodni mladinski miting
Bratislava 2014

12.

12. 2014 so atleti Atletskega
kluba Slovenj Gradec uspešno tekmovali na dvoranskem mitingu, ki je potekal v Bratislavi na
Slovaškem.
Vsi so nastopili v teku na 800 m.
V ne prav hitrem in taktičnem teku

sta z dobrim zaključkom le-tega absolutna zmagovalca postala Maja
Pogorevc in Tine Glavič. Zelo dobro
sta nastopila tudi Mitja Kordež in
Žiga Andrejc; Mitja je z novim osebnim rekordom osvojil končno tretje
mesto, Žiga pa je bil četrti. (MV)

Atletinje v Avstraliji

International children's games −
Lake Macquarie 2014

M

ednarodne igre otrok so v
svetovnem merilu največje
športno tekmovanje za mlade v
starosti od 12 do 15 let. Vsako leto
se ga udeleži okrog 1500 športnikov in spremljevalcev.
Športni dogodek, ki poteka pod
okriljem Mednarodnega olimpijskega komiteja, je letos prvič potekal na
južni polobli sveta v avstralskem mestu Lake Macquarie, od 6. do 11. decembra 2014. Predstavniki Mestne
občine Slovenj Gradec so v Avstralijo odpotovali skupaj s predstavniki
mest Celje (plavanje), Velenje (atletika, plavanje) in Ptuj (atletika).
Mestno občino Slovenj Gradec so
zastopale 4 atletinje domačega atletskega kluba: Lana Verhovnik (suvanje krogle, daljina), Ana Štern (800
m), Veronika Pisnik (800 m), Ana
Areh (100 m, daljina). V močni mednarodni konkurenci so dekleta dobro
tekmovala in izboljšala svoje osebne
rekorde. Lana Verhovnik se je uvrstila v finale suvanja krogle (9,42 m) in
zasedla štirinajsto mesto, Veronika
Pisnik pa se je uvrstila v B finale teka
na 800 m in bila skupno petnajsta.
Mladi športniki so poleg atletike
tekmovali še v gimnastiki, plavanju, nogometu, vaterpolu, golfu, ja-

dranju in BMX-u. Najbolj zastopana športna panoga je bila tudi letos
atletika, v kateri se je pomerilo 293
atletov in atletinj.
Tudi letošnje igre so bile odlično
organizirane. Tekmovanja so potekala tekoče in brez zapletov. Organizator je zelo dobro poskrbel za udobno
namestitev, transport do tekmovališč
in druženje mladih športnikov. Na
otvoritveni slovesnosti sta mlade tekmovalce iz 80 mest, 44 držav in 5 celin
pozdravila županja Lake Macquariea
Jodie Harrison in predsednik gibanja
ICG Torsten Rasch, video pozdrav pa
sta poslala tudi guverner New South
Walesa in avstralski premier. Slavnostni govorci so v širšem kontekstu iger
izpostavili predvsem pomen medkulturnega povezovanja in druženja,
saj so Mednarodne igre otrok poleg
priložnosti za nove tekmovalne izkušnje tudi priložnost za ustvarjanje
prijateljskih vezi, razvijanje strpnosti
in ustvarjanje boljše prihodnosti.

Zgodovina iger
Mednarodne igre otrok so letos prvič potekale na južni polobli, prve
pa so se začele v Celju leta 1968 na
pobudo športnega pedagoga Metoda Klemenca, ki ga je vodila zamisel
o povezovanju različnih narodov in
kultur preko športa. Na prvih igrah
je sodelovalo 9 mest: Beograd (Srbija), Brno (Češka), Celje, Gradec/
Graz (Avstija), Kranj, Lusanne (Švica), Trbovlje, Udine (Italija) in Zagreb (Hrvaška). Slovenj Gradec je
bil organizator iger leta 1994.
Danes je v gibanje ICG vključenih 370 mest iz 85 držav in 5 celin.
Članice gibanja so le mesta, ki so v
preteklosti že bila organizator teh
iger ali se potegujejo za organizacijo le-teh v prihodnosti.
Mojca Verhovnik

Kombinacijo Iromana in Xterre na Havajih v istem letu opravi le nekaj triatloncev na svetu. Med Slovenci je to prvemu uspelo Ninu Cokanu leta 2008.
Janez Klančnik je izboljšal njegov čas za več kot uro, zmagal med amaterji in
letvico postavil na čas 12:42:03.
Plavanje: 3,9 km. Kolesarjenje: 180 km. Tek: maraton – 42,2 km. Z eno besedo: IRONMAN. To so razdalje, ki jo morajo tekmovalci premagati v kraljevi
– Ironman razdalji triatlona. Brez odmora, ena disciplina za drugo.
Klančnika se je prijel vzdevek TriPustolovec. Njegove triatlonske pustolovščine lahko spremljate na spletni strani www.TriPustolovec.com.
Kros triatlon s plavanjem (1,5 km) v razburkanem oceanu, z gorskim kolesarjenjem (30 km) in s tekom (10 km) po težko prehodnih poteh, blatu in
pesku. Ali z eno besedo: XTERRA.

Ironman – Klančnik v akciji na kolesu
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Društvo invalidov in Športno društvo Invalid

Kegljaška tekma med društvoma

16.

12. 2014 sta se na tradicionalni tekmi na 120 lučajev
pomerila DI in ŠD Invalid. Po zelo
izenačeni borbi so tudi letos zmagali kegljači ŠD Invalid, in sicer s 5 : 3
oziroma 3214 : 3028, torej z razliko
186 kegljev. Tekmo je brez pripomb
dobro sodila Pavla Garb. Najboljši
rezultat pri DI je dosegel vodja ekipe
Tine Tamše s 533 podrtimi keglji, pri
zmagovalcih pa je bil s 565 podrtimi
keglji najboljši Vlado Kremžar. Po
tekmi smo ob dobri malici in pijači
(pripravilo jo je ŠD Invalid) še dolgo

posedeli na kegljišču. Kot vodja ekipe
ŠD Invalid sem čestital nasprotnikom,
saj so nas letos res presenetili z dobro
in borbeno igro; upam, da se bo taka
tekma odigrala tudi drugo leto in vsa
naslednja leta. Ekipo DI so sestavljali:
Šaban Muratovič, Rudi Pasarič, Karl
Kraiger, Drago Mihalj, Tine Tamše in
Avgust Žel, ekipo ŠD Invalid pa smo
sestavljali: Marko Skopljakovič, Branko Konečnik, Marjana Gams, Vlado
Kremžar, Mario Bogar in Tone Garb.
Tone Garb,
predsednik ŠDI

Uspešno leto za Judo klub Slovenj Gradec

8. mesto v slovenskem pokalu
N

a uradnih državnih
prvenstvih so skupaj
osvojili 9 zlatih, 2 srebrni in 14 bronastih odličij.

Leto 2014 je bilo uspešno tudi za slovenjgraške judoiste. V skupnem seštevku slovenskega pokala so med 80
klubi zasedli 8. mesto.

Otroci, ki so kakorkoli pripomogli k odličnim rezultatom v preteklem letu, z vsemi
priznanji, ki so jih dobili klub in posamezniki.

Društvo invalidov in Športno društvo Invalid

13. tekmovanje v kegljanju med
ŠD Invalid in ILCO za Koroško

P

rijateljska tekma med Športnim
društvom Invalid in ILCO za
Koroško je pravo prijateljsko srečanje. Vsakemu je bil zaželen čim
boljši rezultat, sodelovali so tudi

navijači. Hvala za športno spodbujanje. Tako je lepo tekmovati. Rezultate pa smo pregledali v bližnji
restavraciji.
Milan Koren

Obvestilo o javnem razpisu

Za sofinanciranje programov na
p o d r o č j u š p o r t a v j a v n e m i n te r e s u
23. 01. 2015 je bil s strani MO Slovenj Gradec objavljen Javni razpis za
sofinanciranje programov na področju športa v javnem interesu v Mestni
občini Slovenj Gradec za leto 2015. Rok za oddajo vlog je ponedeljek, 23.
2. 2015. Vsa dokumentacija je na voljo na spletni strani MO SG: http://
www.slovenjgradec.si. (BM)

Badminton

Božično-novoletni turnir
organizaciji Športnega društva
V
Sele-Vrhe se je na Gimnaziji v
Slovenj Gradcu odvijal badminton
turnir, ki je štel za Koroško badminton jakostno lestvico, in sicer 41. zapovrstjo.

Udeležba na turnirju je bila ponovno
visoka, in sicer 31 tekmovalcev in 11
tekmovalk, udeleženci pa so se med
seboj pomerili v različnih jakostnih
skupinah.
V najmočnejši moški A skupini
je prvo mesto suvereno osvojil Uroš
Abraham, ki je oddal le en set, drugo
mesto je zasedel Lenart Žuber in tretje
Boštjan Klemenčič, vsi člani ŠD Sele-Vrhe. Pri ženskah je v najmočnejši
skupini zmagala Andreja Preložnik
(ŠZ Muta) pred Matejo Rojnik in Janjo
Obretan (obe ŠD Sele-Vrhe).
V posebni skupini, kjer je starostna
omejitev nad 40 let, so bili uspešnejši
člani ŠD Pameče, kjer je brez poraza
in oddanega seta zmagal Samo Rubin,
tretje mesto je zasedel Aleš Mlakar, ki
je moral v polfinalu priznati premoč
Tomu Pečniku (BK Karizma), ki je na

Dobitniki medalj 41. KBJL

koncu zasedel odlično drugo mesto.
V ženski B skupini sta prvo in tretje
mesto zasedli klubski sotekmovalki,
tokrat članici ŠD Sele-Vrhe. Prvo mesto je osvojila Klavdija Blažek, medtem
ko je Polona Jovan zasedla tretje. Slednja je morala premoč priznati Jožici
Kogelnik (ŠD Rekreator Dravograd),
na koncu drugouvrščeni.
V moški B skupini je prvo mesto
zasedel Ferdo Pogorelčnik (ŠD Sele-Vrhe), drugo Uroš Tarkuš in tretje Jernej
Popič (oba BK Karizma).
Prvič se je na tekmovanjih za Koroško badminton jakostno lestvico
organizirala tudi rekreativna moška C
skupina, ki je bila solidno zastopana (5
tekmovalcev), igre med tekmovalci pa
so bile zelo napete. Na koncu je največ
znanja pokazal Matjaž Tašner pred Felicijanom Jovanom (oba ŠD Sele-Vrhe)
in Nebojšo Ilićem (BK Karizma), ki je
na koncu zasedel tretje mesto.
Badminton turnir se je odvijal 27.
12. 2014. Posebna zahvala gre Pisarni
Cafe & Lounge bar, kjer smo se po napornem tekmovanju lahko okrepčali.
Boštjan Klemenčič

Dobitniki priznanja judoist leta 2014: z leve Nuša Perovnik, Vinko Prevolšek in Zala Pečoler
ter zadaj z leve Borut Marošek (predsednik JK Acron SG) in Ruslan Yankovskyy (trener)

Šah

Tekmujejo tudi v tujini
Š

ahisti Šahovskega društva Slovenj Gradec smo bili v letu 2014
zelo aktivni in uspešni. Udeleževali
smo se domačih prireditev, udejstvovali pa smo se tudi na državnem
nivoju v vseh starostnih skupinah.

Tekmovanja na državni in
mednarodni ravni
3. svetovno univerzitetno prvenstvo
v šahu je letos potekalo na Poljskem.
V konkurenci petinsedemdesetih tekmovalcev (46 moških in 29 žensk) so
se pomerili tudi trije Slovenci, ki so v
Katowicah zastopali slovenske barve.
Slovenjgradčan Jernej Špalir je s štirimi točkami in pol osvojil 24. mesto.
Na tekmovanju je nastopilo tudi petnajst velemojstrov; Jernej si je prislužil
drugi bal za mednarodnega mojstra.
Športnih mladinskih šahovskih
iger se je udeležilo več kot dvesto
otrok in mladine iz Avstrije, Italije,
z Madžarske, iz Nemčije, s Hrvaške
in iz Slovenije. Barve Slovenije so
branili šahisti iz ŠK Slovenj Gradec.
Nastopili so v kategoriji fantje do 14
let, kjer so v zasedbi Jaka Juvan, Luka
Vaupot, Nejc Kramer, Gašper Vaupot
in Maks Vaupot med štirinajstimi
ekipami osvojili 6. mesto.
V sodelovanju z Avstrijsko koroško šahovsko panožno podzvezo smo
sestavili mednarodno koroško ekipo
»Kärnten/Koroska U20« (v zasedbi
Emanuel Nikl Hutinski, Aleš Nabernik, oba ŠK Slovenj Gradec, ter J. Bachlechner in G. Wolfgang, AUT Koroška). Fantje so med desetimi ekipami
osvojili odlično 3. mesto.
Člani smo šestič zapored nastopili v prvi članski SLO ligi vzhod, kjer
smo v zasedbi Jernej Špalir, Sandi

Krivec, Branko Špalir, Herman Tomitz, Gregor Šmon, Andrej Krnjovšek, Zvonko Krivec, Jernej Repas in
Ambrož Černjak osvojili 7. mesto.
Z drugo (mlado) ekipo smo nastopili v tretji članski SLO ligi. V zasedbi
Jaka Juvan, Emanuel N. Hutinski, Aleš
Nabernik, Dani Vaupot, Luka Vaupot,
Nejc Kramer, Gašper in Maks Vaupot
ter Roman Navotnik smo si prvo leto
predvsem nabirali izkušnje.
Dve soboti v oktobru in novembru smo v slovenjgraški NamaNovi
gostili okoli 120 šahistov, kjer so bila
odigrana tri kola lige.
V oktobru so dekleta (Vesna Ogriz
ter sestre Ana, Marija in Neža Španovič) nastopila v 1. ženski ligi v
Strunjanu, mladinci so septembra
nastopili v prvi SLO mladinski ligi na
Otočcu, fantje do 12 let pa so oktobra
nastopili na ekipnem DP v Celju.
Zelo aktivni so bili tudi naši veterani, ki so nastopili na različnih
tekmovanjih za šahovske veterane in
invalide.

Na državnem prvenstvu starejših
dečkov in deklic (do 14 let) sta državni prvakinji postali Urška Bernard in
Nuša Perovnik. Bronasta odličja so
osvojili: Matic Jordan, Nace Herkovič, Aleksej Mrmolja, Vid Sekolonik,
Andrej Yankovskyy, Žan Kaizer, Rok
Pogorelc in Tamara Kovač.
V konkurenci mlajših kadetov
in kadetinj (do 16 let) so na najvišjo
stopničko stopili: Laura Božič, Zala
Pečoler in Vinko Prevolšek. Martin
Črešnik je dosegel 2. mesto, Trey Srebotnik Gregor in Anja Ognjanovič pa
sta si priborila bron.
Med kadeti in kadetinjami (do 18
let) je Mare Pogorelc postal državni
prvak, Laura Božič, Zala Pečoler in
Trey Srebotnik Gregor pa so osvojili
bronaste medalje. Mare je osvojil tudi
2. mesto na DP mladincev (do 21 let).
Med člani se je najbolje odrezal
Tomaž Pečoler, ki je na državnem
prvenstvu osvojil 3. mesto, zabeležil
pa je tudi odlično 3. mesto na evropskem prvenstvu za veterane.
Na državnem prvenstvu v judo katah sta brata Robert in David Mesarič
postala trikratna državna prvaka, in
sicer v Nage-no-kati, Katame-no-kati
in Kime-no-kati.
V skupni razvrstitvi slovenskega
pokala so si starejši dečki in kadeti priborili končno 3. mesto, na 2.
mestu so pristale starejše deklice in
mlajše kadetinje, mlajši kadeti pa so
osvojili odlično 1. mesto.
Med posameznicami je najboljša
med starejšimi deklicami v Sloveniji
za leto 2014 postala Nuša Perovnik.
Prav tako je, z največ zbranimi točkami, 1. mesto med mlajšimi kadetinjami osvojila Zala Pečoler, Vinko Prevolšek pa je bil najboljši mlajši kadet
v pretekli sezoni.
Stojan Železnik
poteka ob petkih in ob koncih tedna.
Aktivno tudi sodelujemo z osnovnimi šolami, ker je naša želja, da bi
se ohranila večdesetletna športna
kultura v MO SG, da ima celotna
populacija osnovnošolskih otrok možnost seznanitve s šahovsko igro, kar
zadnja leta žal ni več povsod praksa.
Gregor Šmon

Jernej Špalir na svetovnem šahovskem
prvenstvu

Delo z mladino
Šahovski klub Slovenj Gradec v prostorih Mocisa skozi celo šolsko leto
prireja vadbo za osnovnošolsko mladino, in sicer: klubska šahovska šola
za začetnike (6−12 let), vsak ponedeljek od 16. do 18. ure. Vpis je možen
celo šolsko leto, informacije: sahk.
sg@gmail.com.
V okviru Panožne šahovske zveze Slovenije vodimo Regijsko panožno šahovsko šolo, ki je namenjena
otrokom in mladini, ki že tekmujejo
v svojih društvih na Koroškem in
imajo tekmovalne ambicije na državni oz. mednarodni ravni. Šola

Osnovnošolsko občinsko srečanje do 9
let na Prvi OŠ SG, 2. 12. 2014
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Novi prijatelj muzeja in promotor muzejskih delavnic

Radovedni Popek

R

aznolikosti muzejskih
vsebin sledi raznolik in bogat pedagoški program v
obliki delavnic, namenjenih predšolskim otrokom in osnovnošolski
populaciji. Popek je njihov povezovalni lik.
Zbirke Koroškega pokrajinskega muzeja, postavljene po različnih krajih
Koroške, oblikujejo vsebino štirih
enot KPM – Muzeja Slovenj Gradec,
Muzeja Ravne na Koroškem, Muzeja
Dravograd in Muzeja Radlje ob Dravi.
Pedagoške vsebine poskušamo oblikovati tako, da v pripravljenih peda-

goških programih posamezne ciljne
skupine najdejo svoj izziv. Odgovorili smo si tudi na vprašanje, kdaj naj
otrok prvič prestopi muzejski prag.
Spoznali smo, da meja ne obstaja,
obstajajo le načini in znanja, kako se
približati otroški duši in otroškemu
zaznavnem svetu. Vsebine pedagoških delavnic povezujemo: s stalnimi
muzejskimi postavitvami na različnih lokacijah KPM, z izbranimi muzejskimi predmeti, ki »pripovedujejo
zgodbo«, s koledarskim letom, z letnimi časi, s prazniki in praznovanji.
Sprva smo pedagoške delavnice za
otroke pripravljali v ravenskem muzeju, z oblikovanjem novih zbirk in
ustanavljanjem novih muzejskih enot
pa smo programe razširili še na ostale enote muzeja. V lanskem letu smo
se odzvali tudi vabilom za gostovanja
na osnovnih šolah, ob tem pa smo
pripravili še sklope pedagoških delavnic za izven ter poskrbeli tudi za tiste
otroke in starše, ki si želijo ob sobotah
obiskati naše programe.
Prav raznolik in razvejan program,
različne lokacije in gostovanja, so nas
že v lanskem letu usmerili v razmišljanje o skupnem povezovalnem liku, ki
bi bil otrokom prepoznaven in s katerim bi se lahko poistovetili, hkrati pa
bi celoten pedagoški program povezali v skupno prepoznavnejšo dejavnost
v koroškem prostoru. Prošnji za sodelovanje se je odzval pisatelj Primož

Srednja šola Slovenj Gradec in Muta

Pestro dogajanje

Med projektom »sladkorna«

P

estrost pouka in dogajanja na
šoli so barviti in raznoliki kamenčki našega mozaika; sprva se
zdi, da se ne zgodi nič zanimivega,
poteka zgolj pouk, a ko naredimo
povzetek vsega, vidimo, da je splet
delovanja v vseh programih naše
šole res takšen.
Za dijake prvih letnikov naše šol sta
bila pripravljena projektna dneva
Narobe dan.
Dijaki 2. letnika programa gastronomske in hotelske storitve so pripravili prireditev za starše in učitelje
ob zaključku projekta Ajda.
V oktobru in novembru je osem
dijakov iz programov ekonomski
tehnik in okoljevarstveni tehnik tri
tedne opravljalo delovno prakso v
tujini v sklopu programa Erasmus+
(2014−2020). Odpravili so se v kraj Slieme na otok Malto, kjer so delo opravljali v različnih podjetjih (bistveni
del tega je spoznavanje navad, kultur,
dela in sporazumevanje v angleščini).
Dve zlati, dve srebrni in ena bronasta medalja je bera z državnega tekmovanja v znanju o sladkorni bolezni, ki
ga vsako leto organizira Zveza društev
diabetikov Slovenije. Naša šola je tekmovala v dveh tekmovalnih skupinah:
v skupini gostinsko-turističnih in le-

sarskih programov pod mentorstvom
Barbare Gašperšič Vodopija so se na
državno tekmovanje uvrstile dijakinje
Naja Blaznik Lesičnik, Polona Gerkšič
in Gaja Šimič (vse iz programa GTT),
v skupini ekonomskih in trgovskih
programov pod mentorstvom Simone
Hudrap pa so se na državno tekmovanje uvrstile dijakinje Tanja Glušič, Natalija Kaštivnik (obe iz ekonomskega
programa) in Jana Matavž (predšolska vzgoja); Tanja in Jana sta osvojili
zlato priznanje, Naja in Polona sta bili
srebrni, Gaja pa je obdržala bronasto
priznanje.
Dijaki predšolske vzgoje so se konec oktobra podali na tradicionalno
»vzgojiteljado«. Tokrat so bili gostitelji Primorci − Srednja šola Veno Pilon
iz Ajdovščine. Druženje dijakov iz
vseh vzgojiteljskih šol je potekalo na
temo Burja ima mlade; ustvarjali so
v mnogih zanimivih delavnicah, pri
tem pa so se tudi zabavali.
V sodelovanju z Regionalno razvojno agencijo za Koroško so dijaki
okoljevarstva spoznali pomen in vlogo pohorskih gozdov skozi zgodovino. Zeliščarica Fanika Jeromel jim je
predstavila pomen in uporabnost zelišč, ki jih najdemo v bližnjih gozdovih in na bližnjih planjah, na Črnem
vrhu pa so si ogledali gozdni sestav.

Suhodolčan z že uveljavljenim likom
Popka, ki ga je ilustriral Uroš Hrovat
in je otrokom že dobro poznan, saj jih
Popek popelje v svet pravljic v desetih
knjigah z naslovom Pozor, pravljice!
Ta veseli dan kulture 2014 je bil v
KPM v znamenju Radovednega Popka,
saj smo v Štauhariji na Ravnah na Koroškem pripravili promocijski dogodek, na katerem nam je avtor Primož
Suhodolčan slovesno predal Radovednega Popka in ga pospremil novim
muzejskim nalogam in dogodivščinam naproti. Tako je postal Radovedni
Popek, lik fanta, ki zna pripovedovati
zgodbe, zanima ga tisoč in več stvari
in je velik prijatelj otrok, promotor muzejskih pedagoških programov. Prvič
in prav v muzeju se nam je odkril in
pokazal lice, saj smo ga do sedaj poznali kot literarni lik v Suhodolčanovih knjigah le s hrbtne strani. Ilustrator Uroš Hrovat nam ga je predstavil z
lupo v roki in velikim nasmehom ter
igrivimi in radovednimi očmi. Popek
je prisoten na vseh delavnicah, na tistih
v muzejskih prostorih in tudi na šolah,
ko nas povabijo v goste. Zaradi njega
so delavnice bolj sproščene in igrive. V
vseh štirih enotah muzeja stoji njegova
maskota, ob gostovanjih na šolah in v
vrtcih pa ga vedno z veseljem popeljemo zraven. Novost so tudi povečevalna
stekla, ki jih otroci na delavnicah lahko
uporabijo, postanejo Radovedni Popki
in si čisto po svoje ogledajo predmete
na razstavi ter hkrati postanejo aktivni
soustvarjalci v ustvarjanju z glino, pri
lepljenju, barvanju.
Liljana Suhodolčan
8. 12. 2014 so dijaki programa gastronomsko-turistični tehnik s pogostitvijo zaključili trimesečni projekt,
ki se je začel s strokovno ekskurzijo v
Italijo, in sicer po poti Rim– Vatikan–
Neapelj–Pompeji–Vezuv. Tako so
spoznali del italijanske kulture, zgodovino, kulinariko in način življenja.
Po ekskurziji je dijake čakala še zadnja
naloga, in sicer pogostitev za starše,
mentorje in medije na prireditvi, poimenovani Italijanski večer.
Projekt Moje podjetje poudarja
podjetniške vsebine tako, da daje močan poudarek socialnim veščinam ter
veščinam pisnega in ustnega izražanja. Dijaško podjetje na šoli je ustanovljeno, imenuje se Moč narave, d. p., in
posluje kot vsako podjetje. Prav v tem
času so zaključili s prodajo delnic, pripravljajo pa domače pekovske izdelke (keksi, potica, kruh), organizirali
bodo tudi Smuti in palačinka zabavo.
V novembru so dijaki prvega letnika predšolske vzgoje sprejeli judoiste iz dežele vzhajajočega sonca
− Japonske.
Vsekakor pestro ... V vmesnem
času se še učimo, igramo košarko
in odbojko, si ogledamo gledališko
predstavo ... In nadaljujemo šolsko
leto še z novimi dejavnostmi.
Alenka Helbl

Projekt Ajda

O ajdi tako in drugače

P

reživeli smo lep in poučen večer,
ki so nam ga pričarali dijaki pod
vodstvom razredničarke Bernarde
Klančnik.
Dijaki 2. letnika programa gastronomske in hotelske storitve so na prireditvi
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Mladinski kulturni center

Ljubezenske in šaljive
slike Al fresco

Utrinek iz Ljubezenskih in šaljivih slik Al fresco

V decembru smo v MKC Slovenj
Gradec ponovno gostili predstavo
Ljubezenske in šaljive slike Al fresco (moška »razstava« z eno žensko)
avtorja J. L. A. de Santosa. Predstava, ki jo je Studio A v okviru projekta Gledališki dnevi malega odra
MKC odigral že v mesecu juniju,
je bila med obiskovalci zelo dobro
sprejeta. O komediji, ki skozi kratke
ljubezenske in šaljive slike sestavlja
mozaik različnih medčloveških situacij, je de Santos zapisal: »Ljubezenske in šaljive slike Al fresco so
napisane kot niz potez s čopičem
na omet vsakdanje resničnosti, z
barvami naših čustev in risbo igre
naših občutij. Moški in ženske, ki
govorijo o ženskah in moških, za
ženske in moške, z ženskami in
moškimi, proti ženskam in moškim, iz žensk in moških …« Igralska zasedba (Peter Rubin, Gregor
Podričnik, Miha Pačnik, Neja Kaiser, Luka Krajnik) je pod režisersko
taktirko Francija Frankensteinerja
opravila izvrstno delo. Studio A je
za predstavo dobil kar dve nagradi:
na regijskem Linhartovem srečanju
nagrado za posebne dosežke ter na
državnem Linhartovem srečanju
(2014) glavno nagrado Matiček za
igro (Gregor Podričnik). Strokovna

spremljevalka regijskega Linhartovega srečanja Dunja Zupanec je v
oceni predstave med drugim zapisala: »Posamezni prizori, ki si sledijo na videz brez smisla, so v predstavi gledališke skupine A dobili
zaokroženo sliko. Odigrani so bili
z ironičnim odmikom, kar predstavo naredi svojstveno ter svežo. Kar
dela predstavo zanimivo je to, da so
vsi prizori odigrani resno, odgovorno, brez norčevanja in zapeljevanja
občinstva s poceni humorjem. Za to
so poskrbeli odmiki, ki so bili dodani strateško in samo kot pika na i
posameznim prizorom.« (LČ)

Izpelji svoj projekt
Vse mlade pozivamo, da aktivno
sodelujete pri soustvarjanju dogajanja v MKC Slovenj Gradec. Izvedite
koncert, razstavo, projekt, aktivnost, izobraževanje, predavanje. Na
voljo sta vam prostor in pomoč pri
izvedbi. Pokažite svoje spretnosti in
veščine. Delite in naučite še druge.
Ustvarjajte, sodelujte, potujte. Razvijajte svoje kompetence.
MKC, Ozare 18, Slovenj Gradec,
tel.: 02 884 62 93 (92), e-naslov: nucam.info@gmail.com, info@spotur.
si, spletni naslov: www.mkc-sg.si.

Prva osnovna šola Slovenj Gradec

Obisk Hiše eksperimentov
V

sebina na dnevu medpredmetnih povezav, ki se je nanašala
na kulturo praznikov in medsebojne odnose, je bila zaradi obiska
Hiše eksperimentov tudi naravoslovno obarvana.
Dan smo pričeli s kratkim uvodnim
pozdravom, učenci so ponosno zapeli himno šole, kasneje pa z Adijem
Smolarjem še Himno Hiše eksperimentov, ki je njegovo avtorsko delo.
Pouk smo nadaljevali z delavnicami
in aktivnostmi na temo pozitivne
discipline, iskali smo skritega prijatelja, seznanili smo se s kulturo prehranjevanja, izdelovali darilne škatlice, imeli muzejske delavnice, se
zanimali za astronomijo, znanstveno eksperimentirali pa tudi medse-

bojno obdarovali. Mlajši učenci so
se udeležili znanstvenega »šova« v
telovadnici šole, eksperimente pa so
si lahko skupaj s starši ogledali tudi
v popoldanskem času.
Z eksperimentiranjem smo želeli mlade navdušiti za učenje, raziskovanje, radovednost, postavljanje vprašanj in iskanje odgovorov.
Učenci, ki se učijo na lastnih izkušnjah, hitreje razumejo svoje in
druge postopke, v nalogah vidijo
izziv, povečuje pa se tudi njihova
radovednost. Dan bi lahko zaključili kar s potrditvijo kitajskega reka:
»Kar slišim, pozabim, kar vidim, si
zapomnim, kar naredim, razumem
in znam.«
Karmen Poberžnik,
vodja medpredmetnih povezav

za starše in učitelje ob zaključku projekta Ajda pripravili številne sladke in
slane jedi, vse iz ajde, ki velja na Koroškem skoraj že za »narodno žito«.
Projektno delo je že od septembra
potekalo v okviru različnih modulov
oz. vsebin pri različnih predmetih v
razredu, pri praktičnem pouku v kuhinji in učilnici strežbe ter na terenu.
Dijaki so obiskali mlin, kjer so ajdo
zmleli na tradicionalen način − med
mlinskimi kamni.
Na predstavitvi ob zaključku projekta so goste presenetili z različnimi sladkimi in slanimi ter toplimi
in hladnimi jedmi iz ajde, ajdovim

čajem, ajdovo pašteto in celo s sladoledom, posutim z ajdovimi žganci.
Ajda je res vsestranska rastlina, kar
so dijaki predstavili na plakatih, na
PP-predstavitvi, z besedilom in igro
pa so jo pričarali tudi v živo. Zaigrali in zapeli so narodno pesem o ajdi,
ajdo predstavili v literaturi in v tujih
jezikih. Predstavili so nam tudi delček bontona pri mizi. Seveda niso
pozabili na izvor ajde, pomen le-te v
naši prehrani, v narodnih jedeh ter
njeno uporabnost za različne namene, od prehrane do kozmetike in predelave v industriji.
Alenka Helbl
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Fotoreportaža

Praznični december v
Slovenj Gradcu

e OBRTNA ZBORNICA SLOVENJ GRADEC

V

mestnem jedru Slovenj Gradca so se od 20. do 31. decembra
zvrstile številne prireditve, med katerimi sta bila dobro obiskana božično novoletni sejem in silvestrovanje na prostem. K prazničnemu vzdušju je svoje prispevalo tudi lepo okrašeno mesto ...
Nekaj utrinkov so v objektive ujeli fotografi Primafoto. (ML)

www.facebook.com/oozsg, www.ooz-sg.si
e
OBRTNA
ZBORNICA
SLOVENJ
GRADEC
NAŠI ČLANI VAM NUDIJO

www.OOZ-SG-si
cvetličarske in vrtnarske storitve (prodaja rož, urejanje

gradbene storitve (zgradimo hišo, renoviramo stanovanje ...)

okolice, pridelovanje zelenjave ...)

prevoze (taksi, avtobus, kombi ...)
mizarske in lesarske storitve (pohištvo po naročilu, kurjava, les ...)

NAŠI ČLANI VAM NUDIJO

frizerske storitve (striženje, barvanje, krajšanje ...)

avtoservisne dejavnosti (prodaja, servis in popravila vozil ...)
izdelke iz kovine
(izdelava
ograj, strojev,
rezil ...)hišo,
gradbene
storitve
(zgradimo
gostinsko ponudbo
kosila,
renoviramo(malice,
stanovanje
...)prenočišča,
praznovanja ...)

prevoze
(taksi,
avtobus,fotografiranje,
kombi ...)
grafično papirne
storitve
(tiskanje,
oblikovanje ...)
tekstilno ponudbo
(šiviljstvo,
izdelava oblek
po meri,
mizarske
in lesarske
storitve
prodajalne z oblačili)

(pohištvo po naročilu, kurjava, les ...)

frizerske storitve (striženje, barvanje,
krajšanje ...)

ZLITINA
ZA
ZOBNE
PLOMBE,
ZLITINA
ŽIVEGA
SREBRA S
KOVINO

avtoservisne dejavnosti (prodaja,
servis in popravila vozil ...)
izdelke iz kovine (izdelava ograj,
strojev, rezil ...)

VRSTA
ŽIČNICE

Vstavite sliko dr. Lojzeta Simonitija.

MAKEDONSKO MESTO
OB PRESPANSKEM
JEZERU

gostinsko ponudbo (malice, kosila,
prenočišča, praznovanja ...)

OSEBNI
ZAIMEK

grafično papirne storitve
(tiskanje, fotografiranje, oblikovanje ...)

vse za vaše telo (kozmetične storitve, masaže, pedikure ...)
izdelke iz plastike
elektro storitve (inštalacije napeljave, popravila naprav,
sončne elektrarne ...)

cvetličarske
vrtnarske
zlatarske inin
urarske
usluge storitve
(prodaja
rož,
urejanje
okolice,
optike (prodaja očal, leč, pridelovanje
korekcijskih očal ...)
zelenjave ...)

in ostale dejavnosti, ki pokrivajo preostali spekter ponudbe,
ki jo človek potrebuje za svoje vsakodnevno življenje

vse za vaše telo (kozmetične storitve,
V dodatni ponudbi OOZ Slovenj Gradec oddajamo v najem dva
masaže,
pedikure
...)
apartmaja
v PODČETRTKU.
Dodatne informacije dobite na 02/88 21 590 ali email: maja.savc@ozs.si

izdelke iz plastike
VERSKA
POSTOJANKA
MED
DRUGOVERCI

SLOVENSKI
VITEZ IZ
15. STOL.
(KRIŠTOF)

TON, ZVEN

ŽENSKA
OSEBA IZ
KNJIGE
QUO VADIS
(KLAUDIA)

IME ŠVEDSKE
IGRALKE IN
REŽISERKE
ZETTERLING

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
KRATICA ZA
BOLEZEN
NORIH KRAV

IZRASTEK
NA GLAVI

KRIŽANKO
SESTAVIL
FRANC
NOVAK

NEKDANJA
NORVEŠKA
GLASBENA
SKUPINA

elektro storitve (inštalacije napeljave,
popravila naprav, sončne elektrarne ...)
RAZTELEŠEVALEC

USA

tekstilno ponudbo (šiviljstvo,
izdelava oblek po meri, prodajalne z oblačili)

KUHINJSKI
ŠČUREK
(NAREČNO)

NADSTROPJE

VRSTA
LITERARNEGA
DELA

PODROČJE
POD
VLADAVINO
EMIRJA

NAJDIŠČE
LEPO
OHRANJENEGA
MESTA
V TURČIJI
(6500
L.PR.N.Š.)

OBLASTNIK, KI IMA NEOMEJENO OBLAST

OPAZOVALEC

T. SELIŠKAR:
………..
SINJEGA
GALEBA

EVROPSKA
JEZIKOVNA
SKUPINA

NEJASNA
RISBA,
KONTURA

GOLOTA

SPREMLJEVALEC
BLISKA

VERONIKA
DROLC

EVA
IRGL

KRAJ PRI
AJDOVŠČINI

POLDRAG
KAMEN

MORSKA
RIBA

SLOVENSKA
PSIHOLOGINJA
TATJANA

MET ŽOGE
ČEZ IGRALCA
ZORANA
ZEMLJA

ŽITKA,
BREZBARVNA
TEKOČINA ZA
ZNIŽEVANJE
ZMRZIŠČA

REFLEKTOR

ITALIJANSKI
RENESANČNI
PISATELJ FRANCESCO
(1513-1574)

MINERAL
IZ SKUPINE
PIROKSENOV

KRAJ NA NOTRANJSKEM
ČRNA PTICA
PEVKA

PREBIVALCI
KRAJA PRI
MARIBORU

ŠVEDSKI
FELDMARŠAL
JOHAN
(1596-1641)

ZUNANJA
ZAŠČITA
KNJIGE

MARJETICA

VINKO
ŠIMEK

HRVAŠKA
FEVDALNA
RODBINA
(11-15 STOL.),
TUDI AKA

IME
PUBLICISTA
OMERZE

ORIGINALNO
IME ZA RIM

OGER

KAROLY ACS
SLOVENSKA
PLAVALKA
SARA
REŠEVALNE
SANI
NAMEN

DELAVEC V
LIVARNI

TONI
INNAUER

ENAKOVI
SINOVI V
BILBIJI

POLET,
ZANOS

USLUŽBENEC
NA MEJI

FRANCOSKI
IGRALEC,
KOMIK
JACQUES
(1908-1982)

REŠITVE: AMALGAM, NIHALKA, ASAMATI, TI, BSE, LOJZE, SAMODRŽEC, OBRIS, NAGOTA, GROM,

Ime/priimek: ................................................................................, naslov: ...........................................................................................................................................................................
AHAT, LAMOVEC, RAŽA, ETANDIOL, RAL, DONI, LOŽ, OVITEK, BANER, VŠ, IGOR, ROMA, AČA,
Pravilno rešeno križanko pošljite do 15. februarja na naslov: Cerdonis, d. o. o. , Stari trg 278, 2380 Slovenj Gradec. Nagrade: celomesečne vstopnice za vse priISAKOVIČ,LIVAR,
NAMERA,
ENAKITI,
ELAN,SGlasnik:
CARINIK,
TATI; - celomesečna vstopnica za vse prireditve KD, Silva Šivec, Jaskova 6,
reditve Kulturnega
doma. Nagrajenci
januarske
križanke časopisa
1. nagrada
Slovenj Gradec; 2. nagrada -celomesečna vstopnica za vse prireditve KD, Milan Ferenc, Celjska 54, Slovenj Gradec; 3. nagrada - celomesečna vstopnica za vse
prireditve KD, Anica Kristan, Kajuhova 13, Slovenj Gradec.
(Nagrajenci nagrade prevzamejo v Kulturnem domu SG.)

