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Kultura

Organizator prireditev je Kulturni dom Slovenj
Gradec.
Na fotografiji: Stefan Milenković & Marko Hatlak −
Tango Compás, 3. 7. ob 21. uri

Razstava
Sodobna
umetnost na
Koroškem (SLO/A)

Letno kopališče Slovenj Gradec

Vstopnina za odrasle osebe bo znašala 3 €, za otroke 2 €. Ob nakupu
vstopnice boste v baru bifeja deležni brezplačnega obroka hrane (pizza,
hot dog, sladoled), predšolski otroci bodo ob spremstvu staršev imeli
brezplačen obisk, prav tako bo družinam s štirimi in več otroki v starosti
do 14. leta omogočenih 10 brezplačnih obiskov kopališča. (BM)
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Mesto in podeželje

Koroško kulturno poletje

MO SG je tudi v letu 2015 namenila sredstva za rekonstrukcijo Letnega
kopališča Slovenj Gradec, generalno bo preurejena in povečana ploščad
okoli obeh bazenov, prenovljeni bodo bazenček za dezinfekcijo nog, prostor s tuši, pot in stopnišče do kopališča. Dela naj bi bila končana do začetka junija.
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Gospodarstvo

Prihaja festival
19. 6.–10. 7.
na Trgu svobode

Otvoritev kopališča,
pričetek kopalne sezone
bo predvidoma 18. 6. 2015.
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Mestna uprava

… 22.000.000 mrtvih vojakov. 40.000.000 mrtvih
civilistov v eni vojni. Bi si želeli vedeti, kako so
umrli? Kako so izginili vsi, ki jih je statistika spregledala? In kako so živeli tisti, ki so vojno preživeli? … (KZB)

V novi podobi vabi
obiskovalce vseh starosti

Aktualno

13

Turizem
Spoštovane občanke,
cenjeni občani!
Ob dnevu državnosti, 25. juniju,
vam v imenu Mestnega sveta,
Občinske uprave in v svojem imenu
v naprej iskreno čestitam ter
želim prijetno praznovanje.
Andrej Čas,
župan MO SG

Zgodbe turizma
in obiski podjetij

15

Šport
Priznanje
za trenersko
delo 2014
Sebastjan Sovič

16

Mladi
Dan zdravja
na Drugi OŠ
Slovenj Gradec
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Zadnja stran

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

Fotoreportaža
20
Zaključna
prireditev projekta
Evropska vas

AK TUALNO
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24. obletnica samostojne Slovenije

S

amostojnost nam ni
bila podarjena, izkoristili smo enkratno priložnost in
ustvarili to, o čemer so sanjale mnoge generacije pred nami.
Mesec junij 1991, mesec dvomov,
upanj, priprav, daljnosežnih ciljev in
seveda strahov. Navidez je življenje
pred izbruhom spopadov potekalo po ustaljenih tirih, ljudje so kot
leta pred tem hodili v službo, takrat
še v Tovarno meril, Prevent, Lesnine obrate, Tekstilno tovarno Otiški
Vrh, Okus Radlje, Kroj Vuzenico,
v veliko večjem število kot danes v
ravensko železarno, rudnik Mežico,
v šole, različne državne ustanove in
še. Glede na oddaljenost dogodkov
zvenijo te misli kot nekakšno nostalgično razmišljanje, vsaj za tiste, ki so
bili takrat delovno aktivni. Vendar je
bil to čas velikih sprememb v Evropi
in pri nas. Naša nekdanja skupna država Jugoslavija je razpadala. Nerešena politična, gospodarska, verska
in nacionalna vprašanja so postala
nerešljiva, vzroki za takšno situacijo
pa so segali daleč nazaj.
Ideja o lastni slovenski državi se je
pojavila že v 19. stoletju. 1. decembra
1918 Slovenci pravzaprav niso imelo
druge alternative, kot da so se z ostalimi južnoslovanskimi narodi združili v Kraljevino SHS, so pa ostali brez
Slovenskega primorja, ki je pripadalo
Italiji, in Celovške kotline, ki je po neuspelem koroškem plebiscitu pripadala Avstriji. 2. svetovna vojna je kot
nikoli prej v zgodovini ogrozila obstoj
slovenskega naroda, za seboj pa pustila tudi grozljive sledi, ki jih še danes
ne znamo ustrezno rešiti. Vsekakor
pa ne moremo izbrisati dejstva, da so
se slovenski partizani enakopravno
z zavezniki borili proti okupatorski
vojski in odigrali pomembno vlogo
pri zlomu fašističnih in nacističnih
sil na evropskem bojišču. Po končani
vojni je Slovenija dobila status republike, oziroma ime Ljudska republika
Slovenija, septembra 1963 se je preimenovala v Socialistično republiko
Slovenijo, tri koroške doline pa so bile
prvič v zgodovini obravnavane kot
Koroška krajina.
Pomembno za novejšo slovensko
zgodovino je bilo leto 1968, ko je
Sovjetska zveza z vojaškim posegom
na Češkoslovaško zatrla t. i. praško
pomlad. Jugoslovanski politični
vrh je takrat ugotovil, da potrebuje učinkovitejše oborožene sile in

Ideja o slovenski državi
že v 19. stoletju
zato sprejel doktrino o splošni ljudski obrambi ter sklep o ustanovitvi
Teritorialne obrambe republik in
pokrajin. Tega se je še posebej razveselila Slovenija, ki nekako ni mogla
preboleti ukinitev slovenske vojske
leta 1945. 20. novembra 1968 je bil
ustanovljen Glavni štab za splošni
ljudski odpor v Sloveniji, po vojaški
liniji šest conskih štabov in poveljstva partizanskih enot, vzporedno
po politični liniji pa so se ustanavljali tudi pokrajinski odbori za splošno ljudsko obrambo, pozneje tudi
v občinah, krajevnih skupnostih in
delovnih organizacijah. Prvič po
drugi svetovni vojni se je v vojaški
terminologiji zopet začel uporabljati
slovenski jezik. V TO je bil vključen
del vojaških obveznikov, ki so že odslužili vojaščino, del jih je bil razporejen v rezervni sestav JLA.
Neuspešne gospodarske reforme v 70. letih 20. stoletja, družbena
lastnina proizvajalnih sredstev ter
dogovorna ekonomija s sistemom
socialističnega
samoupravljanja
niso bile konkurenčne svetovnim
gospodarskim trendom. Nezadovoljstvo zaradi rastoče gospodarske
in politične krize, finančnega izčrpavanja slovenskega gospodarstva,
centralizacije in kratenja osnovnih
demokratičnih pravic je med delom
slovenskega prebivalstva vzbujalo
vedno večji odpor. Posebej po letu
1985 so posamezni slovenski mediji
pričeli brezkompromisno napadati
takratne razmere v državi, še posebej
privilegije vrha JLA, v slovenskem
političnem prostoru pa se je pričela
organizirati tudi politična opozicija.
Gospodarske in politične razmere v
Jugoslaviji, podkrepljene z rastočimi
nacionalizmi, so postajale vedno težje obvladljive ter so že na nek način
nakazovale možnost razpada jugoslovanske federacije.
Spomladi 1987 je skupina izobražence v 57. številki Nove revije objavila Slovenski nacionalni program, v
katerem so videli rešitev slovenskega
narodnega vprašanja v samostojni
slovenski državi. 31. maja 1988 je
bil zaradi zaupnega vojaškega dokumenta, v katerem je bila omenjena
možnost uvedbe izrednih razmer v
Sloveniji, skupaj s somišljeniki aretiran novinar mladine Janez Janša.
Sledil je proces proti četverici, ki je
razburkal slovensko politično sceno.
8. maja 1989 je slovenska opozicija
javnosti predstavila Majniško dekla-

racijo, v kateri je izrazila zahtevo po
suvereni slovenski državi. 1. 12. 1989
je Srbija napovedala uradni bojkot
slovenskega gospodarstva. Isti mesec
so se slovenske opozicijske stranke
združile v Demokratično opozicijo
Slovenije ali DEMOS. Januarja 1990
so zaradi velikosrbskih teženj zapustili kongres ZKJ predstavniki ZKS,
s tem je bila pretrgana pomembna vez med Slovenijo in federacijo.
Aprila 1990 so v Sloveniji potekale
prve demokratične volitve, na katerih je s 54 % glasov zmagal DEMOS.
JLA je ta dogodek obravnavala kot
rušenje pravne ureditve in integritete SFRJ ter med 15. in 19. majem
1990, v obdobju, ko se je v Sloveniji
zamenjalo celotno politično vodstvo,
izvedla razorožitev TO Slovenije.
Med 16 občinami je uspelo orožje
TO v celoti ohraniti v občinah Radlje
in Dravograd, delno v občinah Ravne in Slovenj Gradec. V teh za Slovenijo zelo kriznih trenutkih je bila
ustanovljena Manevrska struktura
narodne zaščite, katere naloga je bila
vzpostavitev tajnih poveljstev in štabov, popolnoma lojalnih slovenski
oblasti, kot temelj nastajanja slovenske vojske. Septembra je MSNZ
štela že okoli 20.000 članov, izbranih predvsem iz struktur TO. Poleg
organizacijskih nalog je MSNZ tudi
uspešno zavarovala ohranjeno orožje TO s premeščanjem iz skladišč na
skrivne lokacije. Orožje koroške TO,
upravnih organov, centrov zvez, delovnih organizacij in milice je bilo
varno deponirano na 34 zanesljivih
lokacijah. Konec septembra 1990 je
poveljstvo nad TO prevzelo republiško vodstvo.
Zaradi nezmožnosti dogovora o
ustreznem statusu Slovenije v Jugoslaviji je bil 23. decembra 1990 v Sloveniji izveden plebiscit, katere se je
udeležilo 93,2 % volilnih upravičencev, od tega jih je takrat 88,2 % glasovalo za samostojno državo Slovenijo.
V naslednjih mesecih se je problem
reševanja nadaljnje usode Jugoslavije in Slovenije reševal na političnem
področju, vzporedno pa sta se obe
strani pripravljali tudi na morebiten
oborožen spopad. 1. aprila 1991 je
slovenska skupščina sprejela zakon,
po katerem so vsi prihodki od carin
ostajali republiškemu proračunu. 15.
maja 1991 sta začela delovati učna
centra za usposabljanje slovenske
vojske v Pekrah in na Igu, 21. maja
je bil predstavljen projekt začasnega

O osamosvojitvi Slovenije 1991

Kaj je v védenje
ponujeno osnovnošolcem?
V

učnem načrtu za zgodovino v 9.
razredu OŠ imamo obvezno vsebino z naslovom Samostojna Slovenija
in mednarodno povezovanje Slovenije.
Cilji pouka in standardi znanja so prav
tako določeni in enaki v vseh osnovnih šolah. V domeni učitelja pa je, da
se odloči, koliko časa (učnih ur) bo posvetil tej vsebini in kako bo opredelil
operativne cilje. Čas, operativne cilje
in medpredmetne povezave učitelji zastavimo v Letnem delovnem načrtu. V
slednjem pa so verjetno drobne razlike
med šolami. Tako opredeljeno v teoriji
zadošča za trditev, da naši otroci v OŠ
dovolj zvedo o osamosvojitvi Slovenije.
Moja izkušnja v praksi: Zgodovino učimo in jo otroci spoznavajo v
časovnem zaporedju. Tako je ta vsebina med zadnjimi v 9. razredu. To pa
pomeni v mesecu maju, tik pred za-

ključkom šolanja, ko je z devetošolci
»težko«. Maja so znameniti NPZ-ji,
pišejo se zadnji testi, ustno ocenjevanje je na dnevnem redu, zaključujejo se ocene pri vseh predmetih, pa
še popravljanje starih grehov, pa seveda priprave na valeto, plesne vaje,
zaključna ekskurzija. Napeto je, mi
(učitelji) pa bi jih radi vsi imeli pri
svojih urah 100-% aktivne, prisotne.
Tu se zalomi. Resnica je, da te učne
ure niso več dovolj učinkovite.
To vsebino na naši šoli devetošolci spoznajo tudi v okviru kulturnega
dne, ki pa je običajno že v jesenskem
času šolskega leta (ko šele obravnavamo 1. svetovno vojno). Takrat med
drugim obiščemo grad Bukovje v
Dravogradu pod strokovnim vodstvom g. Kosa iz Koroškega pokrajinskega muzeja, ki jim predstavi to temo

skozi razlago in dokumentarni film.
Ja, nekaterim nekaj ostane v spominu.
Te teme se dotaknem kdaj pa kdaj
med poukom, ko aktualiziramo kako
zgodovinsko dogajanje drugod in v drugem času, je pa podobno in primerljivo.
So pa vsi otroci naše šole deležni nekaj spoznanj in védenja o tej temi vsako
leto ob proslavah za dan državnosti in
dan samostojnosti. Takrat jih v kratkem nagovoru vsako leto spomnimo
na vsebino in pomen teh praznikov.
Po vsem opisanem bi lahko pričakoval, da vsak naš učenec ob koncu
šolanja pozna temo osamosvojitve
Slovenije, bolj ali manj. Zagotovo pa
bi se našel primer učenca, ki bi trdil,
da se ne spomni te teme iz OŠ.
Leon Škrlovnik,
učitelj zgodovine,
OŠ Šmartno pri Slovenj Gradcu

slovenskega denarja, t. i. bonov. V
juniju so potekale zadnje priprave za
osamosvojitev Slovenije, ki naj bi jo
razglasili 25. junija 1991. Slovenski
parlament je sprejel vrsto zakonov,
s katerimi je Slovenija prevzela prejšnje pristojnosti federacije na svojem
ozemlju, delovati pa so pričeli tudi
prvi improvizirani mejni prehodi s
Hrvaško. Zvezna vlada je v zgodnjih
jutranjih urah 26. junija 1991 sprejela sklep, da naj Zvezni sekretariat za
notranje zadeve s podporo JLA prevzame kontrolo nad državno mejo in
mejnimi prehodi ali preprosto povedano, bila je podana ustavna podlaga
za agresijo na Slovenijo, na katero pa
je bila TO Slovenije že vsestransko in
zadovoljivo pripravljena.
Vojaki JLA so bili na območju
Koroške razporejeni v 16 obmejnih
stražnicah in v vojašnici Bukovje.
Nekaj tednov pred samo agresijo so
bile njihove enote dopolnjene predvsem s poveljniškimi kadri, povečana pa je bila tudi njihova bojna pripravljenost. V fazi pripravljanja na
morebiten spopad so bile tudi enote
TO Koroške in milice ter različne
ustanove in službe, ki so bile nujno
potrebne za delovanje v posebnih
razmerah. 26. junija 1991, ko so še
marsikje proslavljali osamosvojitev Slovenije, so enote TO Koroške
že blokirale vojašnico Bukovje in
obmejne stražnice. 27. junija 1991
je iz Maribora proti Koroški krenila oklepna enota JLA, ki je bila dokončno zaustavljena z barikado pred
Dravogradom, kjer so vse do 2. julija
potekali občasni spopadi med TO
in vojaki JLA v koloni in vojašnici
Bukovje. Do silovitejšega spopada je
prišlo tudi na mejnem prehodu Holmec 27. in 28. junija, ko so se vojaki
v obmejni stražnici Holmec dokončno predali. Ostale obmejne stražnice
so se brez boja vdale enotam TO in
milice. Na žalost sta v teh spopadih
izgubila življenje dva pripadnika rezervne sestave policije in pripadnik
TO, življenje pa je izgubilo tudi pet
pripadnikov JLA. Da so bili spopadi
resnično siloviti, pove tudi podatek,
da je bilo v slovenjgraški bolnišnici
zaradi ran, poškodb ali obolelosti
obravnavanih 88 oseb. 4. julija 1991
so enote JLA zapustile Koroško. Vojna za Slovenijo res ni bila dolga, vendar, ko se je začela, nihče ni vedel,
kako dolgo bo trajala in kakšne žrtve
bo zahtevala.
Marjan Kos

Med Uršljo in Pohorjem
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SG v številkah
V podjetju Komunala Slovenj Gradec smo v občinah Slovenj Gradec
in Mislinja v letu 2014 zbrali skupaj okrog 6.110.000 kg vseh odpadkov. Vse zbrane odpadke smo
oddali podjetjem za predelavo odpadkov, in sicer: suhe, mokre, kosovne in biološko razgradljive odpadke v skupni količini 5.040.000
kg podjetju Kocerod ter 1.070.000
kg drugim družbam za trajno odstranitev in predelavo odpadkov,
kot so Zeos, Slopak, Surovina,
Ekosan itd.
V povprečju smo v letu 2014
zbrali okoli 296 kg odpadkov na
prebivalca na leto, kar je pod slovenskim povprečjem. (TR)

Policijsko veteransko društvo
Sever za Koroško

Junijske prireditve v
spomin na 1991
P

olicijsko veteransko društvo Sever za Koroško bo v juniju 2015
v spomin na osamosvojitvene aktivnosti koroške milice (v obdobju
1990−1991) opravilo naslednje:

privni v Občini Črna na Koroškem
v spomin na osamosvojitvene in
borbene aktivnosti vojnih enot
milice z geslom »28. junij − dan
policistov in policijskih veteranov
Koroške«;

• 6. junij 2015 − odkritje dveh spominskih plošč v Mestni občini
Slovenj Gradec na objektih, kjer so
bile tajne vojne lokacije takratne
UNZ Slovenj Gradec;

• 28. junij 2015 − žalne slovesnosti
v spomin na padla miličnika PM
Slovenj Gradec Željka Ernoiča in
Bojana Štumbergerja ter pripadnika TO Vincenca Repnika, ki bodo
potekale pri spominskem obeležju Holmec − 91, v Parku herojev
v Slovenj Gradcu ter na njihovih
grobovih.
Vinko Mlinšek,
predsednik Policijskega veteranskega društva Sever za Koroško

• 16. junij 2015 – izvedba Željkovega memoriala v malem nogometu
na igrišču v Šmartnem v spomin
na padlega rezervnega miličnika
Željka Ernoiča;
• 26. junij 2015 − prireditev v Ko-
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Županov kotiček

Kako do parkirne hiše
Piše Andrej Čas
Zaradi absolutnega merila najnižje cene po naši domovini mrgoli
arhitekturno neuglednih objektov, izgrajenih z najcenejšimi in
nekakovostnimi gradivi.
Skoraj ne mine dan, da ne bi iz časopisov, s TV ali z radia izvedeli za kakšen nov primer nezakonite porabe
javnega denarja. Pri tem se omenjajo
različni akterji, od vlade RS in ministrstev do lokalnih skupnosti, javnih zavodov in podjetij v javni lasti,
skratka tiste institucije, ki upravljajo
z javnimi sredstvi, denarjem, ki ga v
javno blagajno plačamo davkoplačevalci. Za to je razumljivo, da so ljudje
zaskrbljeni in z nezaupanjem spremljajo javne investicije. Kjer je dim,
je tudi ogenj, pravi ljudski pregovor,
in pogosto se res izkaže, da govorice
ne nastanejo brez razloga.
Lokalna skupnost je dovolj majhno okolje, da lahko prek institucij
nadzora učinkovito zagotavlja preglednost in upravičenost porabe
davkoplačevalskega denarja. Odlok
o proračunu je osrednji občinski akt,
ki določa koliko in za kaj se bodo porabila proračunska sredstva. O proračunu razpravljajo in ga sprejmejo
svétniki. V realizaciji proračuna
pride do naročil ali pogodb in na tej
podlagi do odlivov iz občinske blagajne. Ti postopki pa so podvrženi
Zakonu o javnem naročanju ali Zakonu o javno-zasebnem partnerstvu,
če gre za takšno obliko financiranja.
V Mestni občini Slovenj Gradec
izvajamo v letu 2015 več investicij.
Večinoma se odvijajo po Zakonu o
javnem naročanju, razen pri gradnji
vrtca Šmartno, kjer izvajamo naložbo po Zakonu o javno-zasebnem
partnerstvu. V javnosti je veliko
nerazumevanja in zaradi tega tudi
nezaupanja v zakonitost postopkov
in v upravičeno porabo javnega denarja največkrat ravno takrat, ko se
projekti financirajo po enem izmed
modelov javno-zasebnega partnerstva (JZP). Zato želim takšno obliko
financiranja podrobneje predstaviti. Uporabil bom primer gradnje
parkirne hiše. O tem nameravanem
projektu so svétniki MO v postopku, ki ga določa Zakon o JZP, že
sprejeli DIIP (dokument identifikacije investicijskega projekta) in IP
(investicijski program). Čeprav sta
dokumenta večinsko podprta in so
svétniki že v razpravi dobili ustrezna pojasnila na zastavljena vprašanja, opažam, da vlada tako med
svétniki kot tudi v javnosti okrog
nameravanega projekta še vedno
rahla zadržanost in nezaupanje.
Najprej je potrebno odgovoriti,
ali mesto sploh potrebuje parkirno
hišo. Če je odgovor da, potem moramo določiti najugodnejšo lokacijo, optimalno velikost in izbrati
način financiranja. Tako v tem primeru kot tudi splošno velja, da imamo na voljo dve možnosti:
a) Projekt financirati iz lastnih
virov proračuna (redni viri, zadolževanje, evropska sredstva). Za to
možnost se odločimo, če imamo

dovolj bogat proračun, če imajo
projekti pogoje za pridobitev evropskih sredstev, če je narava projektov
takšna (npr. vodovod), da jih ne želimo financirati z zasebnim denarjem ali pa za vstop zasebnega partnerja sploh ne bi bilo interesa.
b) Projekt izpeljati po izbranem
modelu javno-zasebnega partnerstva. Takšen način je možen le, če je
poleg javnega izražen tudi zasebni
interes. Tega preverimo s pozivom
promotorjem za oddajo vloge zainteresiranosti, lahko pa takšno vlogo
podajo zasebniki na lastno pobudo.
Če analiziramo trenutne potrebe po parkirnih površinah v mestu,
skupaj s projekcijo razvoja mirujočega prometa, ugotovimo, da je
smiselna postavitev parkirne hiše na
takšni lokaciji, ki je dovolj blizu splošne bolnišnice kot močnejšega generatorja mirujočega prometa na eni
strani in mestnega jedra z načrtovano tržnico v Poštni ulici in upravnim središčem na Meškovi/Pohorski
cesti na drugi. Parcela, ki izpolnjuje
te pogoje, leži med Iršičevi cesto in
starim delom bolnišnice in je v lasti
RS in v upravljanju Splošne bolnišnice Slovenj Gradec. Mestna občina je
želela pridobiti lastništvo ali stavbno
pravico na tej parceli, da bi potem
sama vodila investicijo. Kasneje se
je v pogajanjih z Ministrstvom za
zdravje izkazalo, da za takšno rešitev
ni veliko možnosti. Potem ko je podjetje Petrol Energetika z Raven na
Splošno bolnišnico Slovenj Gradec
in Mestno občino naslovilo Vlogo
zainteresiranosti za vstop v JZP pri
izgradnji PH, smo preučili možnost,
da vstopimo v projekt skupaj z bolnišnico kot drugi javni partner.
Vstop v JZP (v tem primeru javno,
javno-zasebno) je bil možen na način,
da kot eden izmed dveh javnih partnerjev (poleg bolnišnice) določeno
število občinskih parkirišč prenesemo
v koncesijsko upravljanje koncesionarju. S tem MO za ta parkirišča v času
trajanja koncesije izgubi prihodek od
parkirnine (če bi se ta pobirala), hkrati
nas več ne bremeni strošek upravljanja, vzdrževanja in obnove, v zameno
pa MO pridobi dohodek od koncesnine. Po poteku koncesijske dobe preide
parkirna hiša v last Republike Slovenije ali Splošne bolnišnice SG, zunanja
parkirišča pa v last občine.
Postopek sprejema odloka o JZP
je v tem trenutku še v zelo zgodnji
fazi. Oba javna partnerja, MO SG in
Splošna bolnišnica SG, sta sprejela
ustrezne dokumente in sedaj čakata,
da vlada RS sprejme Akt o javnem
interesu za izgradnjo parkirne hiše
in podeli bolnišnici pravico, da vstopa v postopek kot drugi javni partner
po Zakonu o javno-zasebnem partnerstvu, vendar kot vodilni partner
napram Mestni občini. Naslednje
dejanje postopka, ki ga določa Zakon
o javno-zasebnem partnerstvu, bo
sprejetje odloka oziroma akta o JZP
na občinskem svetu in Svetu zavoda
bolnišnice. Na tej podlagi bo izveden
javni razpis za podelitev koncesije storitev za projekt parkirne hiše in šele
nato bo v primeru ugodnega odziva
zasebnikov na razpis sledil izbor naj-

ugodnejšega ponudnika, to je tistega,
ki bo ponudil najnižjo ceno ure parkiranja. Končno poročilo o javnem razpisu bosta obravnavala in o morebitni
podelitvi koncesije tudi odločala Svet
MO in Svet zavoda bolnišnice.
Seveda pa je do tu še dolga pot
in veliko neznank. Najprej želim
odgovoriti na vprašanje, ali so v postopku možne bližnjice, zlorabe, v
naprej dogovorjeni posli in oškodovanje občinskega proračuna. V uvodu sem omenil, da se velikokrat srečamo z nezakonito porabo javnega
denarja, torej so tudi v tem primeru
možne stranpoti. Vendar ne smemo
iz posameznih primerov, ko se v postopkih sprejemanja odločitev grobo krši zakonska ureditev, sklepati
na splošno, da so vsa javno-zasebna
partnerstva sumljiva.
V primeru, ki ga opisujem, se največkrat porajajo naslednja vprašanja:
- Ali je zasebnik, ki poda vlogo
zainteresiranosti, že tudi najverjetnejši koncesionar?
Nikakor ne, saj poteka izbor na
podlagi javnega razpisa, ki ne sme
vsebovati takšnih meril, ki bi favorizirala le določenega ponudnika.
- Ali je idejna zasnova projekta, ki
jo predloži zasebnik v vlogi zainteresiranosti, obvezna v izvedbi?
Ne, predstavlja le osnovo za izdelavo DIIP in IP, dejanski projekt se
lahko izvede na drug način, z drugačnimi materiali in arhitekturo.
- Ali začetek postopka JZP pomeni
tudi, da bo projekt realiziran?
Nikakor ne. Lahko se zgodi, da
za koncesijo ni interesa ali pa so vse
ponudbe tako neugodne, da se Svet
MO in Svet zavoda bolnišnice odločita, da koncesije ne podelita.
- Ali lahko ima prednost pri izbiri
zasebnik, ki bi ponudil gradnjo lesenega parkirnega silosa, katerega avtor
arhitekture je aktualni svetovalec župana (takšni so bili nekateri komentarji članka v časniku Finance)?
Ne, edini kriterij izbora je najnižja cena parkiranja.
Glede zadnjega vprašanja pa dodajam, da bi bil osebno ponosen in
vesel, če bi se takšen projekt lesenega
parkirnega silosa izkazal za najbolj
konkurenčnega in zmagal na razpisu.
Še bolj bi me razveselilo, če bi s tem
projektom uspelo domače gradbeno
ali inženirsko podjetje. Na takšen
način bi namreč postavili referenčni
objekt in ustvarili možnost serijske
proizvodnje podobnih montažnih
objektov v domači občini in s tem
ustvarili pogoje za nova delovna mesta v lesarstvu.
Žal pa za to ni veliko možnosti.
Zakon o javnih naročilih in Zakon o javno-zasebnem partnerstvu
namreč določata, da morajo biti
v javnem razpisu jasno določena
merila za izbor najugodnejšega ponudnika. Zaradi absolutnega merila najnižje cene po naši domovini
mrgoli arhitekturno neuglednih
objektov, izgrajenih z najcenejšimi
in nekakovostnimi gradivi. Zaradi kriterija najnižje cene bo tudi
nova srednja lesarska šola v Slovenj
Gradcu betonska in ne nazadnje so
zato tudi nove štiridesetmilijonske
protihrupne ograje na avtocestah
postavili hrvaški gradbeniki iz
poljskega betona.

Poziv za prijavo

Ustanovni zbor Mladinskega sveta Slovenj Gradec
Mladinske organizacije, mladinska
društva, mladinske sekcije, podmladke političnih strank, neformalne skupine mladih in vse ostale mlade, ki bi želeli aktivno soustvarjati
mladinsko politiko v Mestni občini
Slovenj Gradec,

vabimo na ustanovni zbor
Mladinskega sveta Mestne
občine Slovenj Gradec,

ki bo 24. 6. 2015 ob 17. uri v prostorih
MKC Slovenj Gradec (Ozare 18).
Na poziv se lahko prijavijo organizacije, ki izpolnjujejo pogoje po 5. in 6.
členu Odloka o mladini v Mestni občini Slovenj Gradec (Uradni list RS,
št. 81/2014 z dne 14. 11. 2014).
Prijavni obrazci so dosegljivi na
spletni strani MKC Slovenj Gradec
(www.mkc-sg.si), na spletni strani
Javnega zavoda Spotur Slovenj Gra-

dec (www.spotur.si) ter na spletni
strani Mestne občine Slovenj Gradec (www.slovenjgradec.si), lahko
pa jih dvignete tudi osebno v MKC
Slovenj Gradec, Ozare 18, 2380 Slovenj Gradec. Organizacije pošljejo
izpolnjene obrazce najkasneje do
vključno 10. 6. 2015 na naslov MKC
Slovenj Gradec, Ozare 18, 2380 Slovenj Gradec ali jih oddajo osebno v
MKC Slovenj Gradec. (LČ)
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Evropska vas 2015
Sklenili krog med
preteklostjo in prihodnostjo

T

udi letos je bilo v Slovenj Gradcu
tradicionalno praznovanje dneva
Evrope. Že deseto leto zapovrstjo je
potekal projekt Evropska vas, v katerem je sodelovalo kar 32 vzgojno-izobraževalnih zavodov s Koroške.
Namen in cilj programa Evropska
vas je spodbuditi medkulturno razumevanje, toleranco, solidarnost, spoznavanje drugih narodov in držav v
Evropski uniji ter hkrati spodbuditi
zavedanje o lastni kulturni identiteti.
Ker je Evropska vas odraz sedanjosti ter simbolizira prihodnost,
smo se v Mestni občini Slovenj Gradec odločili, da bomo simbolično
sklenili krog med preteklostjo in
prihodnostjo, zaradi česar je bila
letošnja prireditev posvečena tudi
obeležitvi 70. obletnice zaključka 2.
svetovne vojne in zmage nad nacizmom in fašizmom kot spoštovanje
do preteklosti ter kot mesto glasnik
miru Organizacije združenih narodov tudi 70. obletnici OZN. Vse

to je v svojem nagovoru izpostavil
tudi župan MO SG Andrej Čas, ki
je navzoče pozdravil in vzpodbudil
k razmišljanju o pomenu kulturnega sožitja evropskih narodov, hkrati
pa izrazil zadovoljstvo, da združena
Evropa predstavlja evropskim narodom, tako velikim kot tudi majhnim,
kakršen je naš, varno in predvsem
mirno okolje. Posebej je izpostavil
pomen obletnice zmage nad nacizmom in fašizmom, ki sta pred več kot
sedmimi desetletji sprožila svetovno
vojno grozljivih razsežnosti.
Del programa je bil namenjen tudi
prijateljstvu z Indijo, saj je Veleposlaništvo Indije v RS v naše mesto pripeljalo tudi vrhunskega violinista in
belgijskega virtuoza, maestra Hansa
Vermeerscha, ki je pripravil krajši violinski recital skladb Rabindranatha
Tagoreja. (DS)
P. S.: Fotografije s prireditve Evropska
vas si lahko ogledate v fotoreportaži
na zadnji strani tega časopisa.

Delegacija MO SG obiskala
partnersko občino Gornji Milanovac

Praznovali tudi
dvestoletnico srbske vstaje

O

srednje proslave ob prazniku
Občine Gornji Milanovac se je na
povabilo gostiteljev udeležila tudi slovenjgraška delegacija pod vodstvom
podžupana Ksandija Javornika.
Sodelovanje med partnerskima mestoma Gornji Milanovac in Slovenj Gradec
že vrsto let zelo dobro poteka na različnih področjih, od sodelovanja osnovnih
in srednjih šol, izmenjav športnikov,
kulturnikov, sodelovanja pri evropskih
projektih in seveda tudi z izmenjavami
obiskov občinskih delegacij.
Gornji Milanovac praznuje občinski praznik na dan počastitve spomina
na drugo srbsko vstajo, ki se je začela
v kraju Takovo, ki leži v Občini Gornji
Milanovac. V letošnjem letu je bilo ob
dnevu občine še posebej slovesno, saj

mineva natanko dvesto let od druge
srbske vstaje. Slovesnosti so potekale
od 22. do 24. aprila. Naša delegacija se
je udeležila slavnostne seje skupščine
Občine Gornji Milanovac, položila
venec k žrtvam vojne in prisostvovala
na osrednji slovesnosti ob dvestoletnici srbske vstaje, ki je potekala 23. aprila v kraju Takovo. Slavnostni govorec
na osrednji slovesnosti je bil predsednik Srbije Tomislav Nikolić.
Predsednik Občine Gornji Milanovac Milisav Mirković je ob svojem
nagovoru poudaril pomembnost takšnega sodelovanja med občinama
in se vnovič zahvalil za pomoč, ki jo
je Mestna občina Slovenj Gradec namenila Gornjemu Milanovcu pred natanko letom dni.
Ksandi Javornik

Delegacija Veleposlaništva Ruske
federacije

Položili vence na grobova
vojakov Rdeče armade
V

eleposlaništvo Ruske federacije
vsakoletno, tradicionalno, na območju Mestne občine Slovenj Gradec
ob obletnici zmage nad fašizmom in
nacizmom položi vence ob vojaških
grobovih, v katerih sta pokopana vojaka Rdeče armade, ki sta življenje
izgubila v naših krajih v času 2. svetovne vojne.
Predstavnika veleposlaništva je na
MO SG najprej sprejel župan Andrej

Čas, grobova, od katerih je eden na
pokopališču Sele - Vrhe, drugi pa v neposredni bližini Pavčkovih bolnic na
Legnu, pa je v spremstvu podžupana
mag. Ksandija Javornika ter predstavnikov Zveze združenj borcev za vrednote NOB Jožeta Vrabiča in Mateja
Blažuna obiskal in spomine na padla
vojaka počastil prvi sekretar Veleposlaništva Ruske federacije v Sloveniji
Andrej Zelenenko. (DS)
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Mestna občina Slovenj Gradec

Spremenili smo organizacijo občinske uprave
C

ilj nove organiziranosti občinske uprave je
zagotoviti kvaliteten servis občanom, ki bo v skladu z zakonodajo
maksimalno prisluhnil občanom in
jim pomagal pri razreševanju tistih
njihovih problemov, za katere ima
občina pristojnost in obveznost.

• delegirati pristojnost in odgovornost za konkretno zadevo eni
osebi, kar bo posledično povečalo
odgovornost in identifikacijo zaposlenih z zadevo oziroma s projektom ter učinkovitost pri upravljanju delovnih nalog in njihovo
sledljivost;

Z novo organizacijo občinske uprave uvajamo bolj plosko organizacijsko strukturo, kot je bila doslej, saj
se ukinjajo nekateri oddelki, ki jih
je predvidel dosedanji odlok o organizaciji občinske uprave. Pregled
sedanje organizacije je pokazal, da
v občinski upravi ni uveden enoten,
niti celovit pristop glede pristojnosti
in odgovornosti zaposlenih za posamezno zadevo oziroma projekt. Z
novo organizacijo želimo:

• zaokrožiti delokroge tako, da bodo
zaposleni vsaj približno enakomerno obremenjeni z obsegom dela, in
tudi s tem ukrepom začeti graditi
kohezijo, ki je sedaj v kolektivu primanjkuje;

• organizacijsko razmejiti naloge, ki
jih zakonodaja opredeljuje kot tekoče odhodke in transfere od investicijskih odhodkov in transferov (izjema
je le v Uradu župana za investicijske
odhodke za pripravo prostorskih aktov in programsko opremo);

Prednosti in slabosti sedanje organizacije, ki so prikazane v preglednici,
so izpeljane iz dejstev. Iz zaznanih
slabosti, ki so po vsebini tudi argument, smo pripravili novo organizacijo.

• prenesti na JKP Komunala Slovenj
Gradec naloge izbirne gospodarske
javne službe obratovanja parkirišč
in naloge investicijskega vzdrževanja cest.

Prednosti in slabosti prejšnje organizacije OU MO Slovenj Gradec
Prednosti

Slabosti

• znana in ponotranjena • nepopolno prekrivanje vsebine z oblikovanimi delokrogi v nekaterih oddelkih
organizacijska struktura • razpršitev pristojnosti in odgovornosti za vsebino na več zaposlenih brez
• utečene komunikacijske
opredelitve, kdo je za celoto vsebine odgovoren
poti
• neenakomerna obremenitev zaposlenih z delom (pre- in podobremenitev)
• že formalna prepreka prerazporejanja dela med oddelki
• nekonsistentna ločitev med razvojno-investicijskimi nalogami in operativnoupravnimi nalogami
• izvajanje nekaterih gospodarskih javnih služb v OU, za katere pa imamo
ustanovljeno javno komunalno podjetje, ki ima kritično maso kadra za kvalitetno
izvajanje dejavnosti
• strateški del urejanja prostora in informatika kot dva pomembna elementa razvoja
občine sta umeščena v oddelke, sta pa zagotovo vsebini, ki spadata v Urad župana
V občinski upravi Mestne občine
Slovenj Gradec smo tako organizirali naslednje glavne notranje organizacijske enote:
• Urad župana;
• Urad za proračun, upravne, pravne in operativne zadeve;
• Organ skupne občinske uprave

OBČINSKI SVET

»Organ skupne občinske uprave
Koroške«.
V okviru Urada za proračun, upravne, pravne in operativne zadeve se
organizirajo naslednji referati: Referat za družbene dejavnosti in splošne
zadeve, Referat za občinsko premoženje in gospodarske javne službe ter

NADZORNI
ODBOR

ŽUPAN

Podžupani

Referat za proračun in finance.
V okviru Organa skupne občinske uprave Koroške sta organizirani naslednji notranji organizacijski
enoti: Referat za medobčinsko redarstvo in promet ter Urad za pripravo projektov.
Vesna Kozlar,
direktorica občinske uprave

Svetovalec župana

DIREKTORICA OBČINSKE UPRAVE

Urad župana
VODJA

Razvoj in investicije
Organ skupne občinske uprave
VODJA

Urad za proračun, upravne, pravne in operativne zadeve
VODJA

Referat za
družbene dejavnosti
in splošne zadeve

Referat za
občinsko premoženje
in GJS

Referat za
proračun
in finance

Referat za
promet

Urad za
pripravo projektov

VODJA

VODJA

PROSTOR IN VARSTVO
OKOLJA

ŠOLSTVO, OTROŠKO
VARSTVO, KULTURA

PREMOŽENJSKO
PRAVNE ZADEVE

PRORAČUN

REDARSTVO

PRIPRAVA PROJEKTOV

TAJNIŠTVO, PROTOKOL

SOCIALA

PRAVNIK

FINANCE

REDARSTVO

PRIPRAVA PROJEKTOV

TAJNIŠTVO SVETA,
VOLITVE

ŠPORT, TURIZEM,
MLADINA,

JAVNA RAZSVETLJAVA,
ODMERE,

PRORAČUN

REDARSTVO

PRIPRAVA PROJEKTOV

KMETIJSTVO, CZ,
NARAVNE NESREČE

POSLOVNI PROSTORI

ČS in VS, VRTIČKI

STANOVANJSKE ZADEVE

SGLASNIK, KAKOVOST,
SPLOŠNE ZADEVE

NUSZ, MANJŠE
UREDITVE V OKOLJU

VHODNA POŠTA, ARHIV

NAMENSKA RABA
NEPREMIČNIN

PRAVNE IN KADROVSKE
ZADEVE
STIKI Z JAVNOSTMI,
PROTOKOL

INFORMATIKA

IZHODNA POŠTA, ARHIV

HIŠNIK

ADMINISTRACIJA ŠOLSTVO,
OTR. VARSTVO, KULTURA

JAVNI ZAVODI

JAVNI ZAVODI

POTNI NALOGI,
BLAGAJNA

PRIPRAVA PROJEKTOV

PRIPRAVA PROJEKTOV

PRIPRAVA PROJEKTOV

FINANCE
PRIPRAVA PROJEKTOV
OBRAČUN PLAČ
PRIPRAVA PROJEKTOV
GLAVNA KNJIGA

Urad za
prostor
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Ksandi Javornik, podžupan

Ljubitelj gora in umetnosti
pa naj seveda soodločajo ljudje, ki tam
živijo in razmere najbolje poznajo.
Ko ste nekoč kandidirali za župana
MO SG, ste dejali: »… podpiral bom,
v okviru proračunskih zmožnosti,
vse najpomembnejše dejavnosti raznih slovenjegraških društev in drugih organizacij ter vaških in četrtnih
skupnosti, katerih cilj je izboljšanje
kakovosti življenja vseh občanov naše
mestne občine.« Ob tem vas vprašam,
kakšno je vaše mnenje o glasilu SGlasnik, ali dosega standard, ki ga imenujete »izboljšanje kakovosti življenja
vseh občanov naše mestne občine«?

»O

bčani Slovenj Gradca imamo zelo lepo
mesto in lepo podeželje in vsakdo
lahko pripomore po svojih močeh,
da bo takšno ostalo in da se bomo
radi sem vračali in tu živeli.«
Mestna občina Slovenj Gradec je dobila še drugega podžupana, to je Ksandi
Javornik, mag. pravnih znanosti, izvoljen v občinski svet na listi SMC, danes
Stranke modernega centra. Opravlja
dela in naloge po pooblastilu župana,
posebej pa pokriva dejavnosti in naloge s področja družbenih dejavnosti.
Študiral je na Fakulteti za organizacijske vede v Kranju, nadaljeval pa
na Pravni fakulteti v Mariboru in leta
2003 postal magister znanosti. Po
službovanju v Tovarni usnja Slovenj
Gradec se je zaposlil na Upravni enoti Slovenj Gradec kot vodja Oddelka
za občo upravo. V letih med 2003 in
2007 je bil zaposlen na Mestni občini
Slovenj Gradec kot direktor občinske
uprave, sedaj pa je direktor PE Banke
Koper v Slovenj Gradcu.
Kot podžupan se zavzema, da bi
bila MO dober servis občanom, več
o sebi in svojem delu pa je povedal v
sledečem razgovoru.
Mag. Javornik, nedavno ste dejali, da
se boste kot občinski svetnik zavzemali za zakonito in transparentno delovanje Mestne občine Slovenj Gradec v
najširšem smislu. Ali vztrajate pri tem
tudi v času vašega podžupanovanja?
Ja, seveda. Ne vidim razloga, zakaj bi
sedaj, ko sem podžupan, spremenil svoje mnenje glede tega, da mora Mestna
občina Slovenj Gradec, kakor tudi drugi organi in institucije v javni upravi,
delovati zakonito in transparentno. Konec koncev gre za porabo davkoplačevalskega denarja, ki mora biti porabljen
transparentno, predvsem pa zakonito.
Kaj bi rekli zase, kakšen človek ste in
katere so za vas vrednote?
Težko je ocenjevati sebe, lahko pa
rečem, da sem socialno naravnan,
tako da mi še zdaleč ni vseeno, kaj se
dogaja z ljudmi okoli mene. Vrednote
pa so še vedno tiste, ki mi jih je privzgojil oče, to so delavnost, poštenost
in spoštovanje drugih ljudi.
Kaj menite o projektu, ki se ukvarja z
oživitvijo mestnega jedra Slovenj Gradca, in kakšna naj bi bila protiutež temu
za razvoj, napredek vaških središč?
Seveda zagovarjam skladen razvoj
mesta in podeželja, tudi ko sem bil zaposlen na Mestni občini Slovenj Gradec sem si prizadeval za to. Podpiram
projekt za oživitev mestnega jedra Slovenj Gradec, saj vemo, da je kar splošen slovenski problem, da stara mestna jedra stagnirajo, čeprav Slovenj
Gradec še ni tako daleč. Upam, da bo
ta projekt pripomogel, da bo mestno
jedro še živahnejše, kot je. Razvoj podeželja ne predstavljajo samo vaška
jedra, ampak tudi ustrezna infrastruktura v najširšem pomenu. Glede
na same potrebe podeželja pa je treba
določiti, čemu je potrebno v nekem
okolju dati prednost. Nekje komunalni infrastrukturi, drugje cestni, nekje
pa tudi ureditvi vaškega jedra, o tem

Ko smo se v okviru Komisije za volitve
in imenovanje pogovarjali o uredništvu
SGlasnika, sem izpostavil, da SGlasnik
predstavlja zelo dober način informiranja občanov o dogajanju v mestni
občini. SGlasnik zagotavlja najširše
informiranje ne samo o delu občinske
uprave, pač pa tudi o tem, kaj se dogaja v javnih zavodih, društvih, pa tudi v
gospodarstvu. Glede na vse navedeno
lahko rečem, da vsekakor izboljšuje kakovost življenja vseh občanov.
JZ Mocis je v škripcih, MO SG se je
menda le odločila pomagati. Kakšno
mnenje in stališče imate do tega?
Kot sem že dejal na seji mestnega sveta,
na kateri smo obravnavali problematiko Mocisa, je MO dolžna zagotoviti pogoje za delovanje javnega zavoda, to pa
ne pomeni, da za vsako ceno. V navedenem primeru je tako potrebno poiskati
rešitev, ki bo vključevala tako prizadevanje samega zavoda in zaposlenih za
rešitev težav kakor tudi MO kot njene
ustanoviteljice. Glede na sanacijski program, ki nam je bil predstavljen in ki
vključuje obe strani, menim, da se bodo
težave Mocisa uspešno rešile.
Beg možganov, ali vidite v tem problem in posledično rešitev zanj?
Beg možganov je velik problem in to ne
samo naše lokalne skupnosti, pač pa tudi
države kot celote. Težko je navesti nek
ukrep kot rešitev za ta pojav. Beg možganov bo ustavilo večje število manjših
ukrepov, ki bodo korak za korakom pripeljali do večje možnosti zaposlovanja
kakor tudi drugega delovanja v našem
prostoru. To pa je ustrezno okolje za gospodarstvo in, če vzamemo našo MO,
boljša cestna infrastruktura itd.

nov v najširšem smislu. Če pogledamo
gospodarstvo, MO ne zagotavlja novih
delovnih mest, pač pa ustvarja pogoje,
da lahko gospodarstvo zagotavlja nova
delovna mesta, torej je na področju
gospodarstva MO precej omejena. Pri
družbenih dejavnostih pa je MO tista,
ki ustanavlja javne zavode, ki pokrivajo delovanje na posameznem področju. Tako težko govorimo o prednostih
enega področja na račun drugega. Prav
pa je, da se na obeh področjih zagotavljajo tako pogoji za razvoj gospodarstva kakor tudi za razvoj posameznih
področij družbenih dejavnosti.
Kaj menite, s kakšnimi problemi se
soočajo občani in organizacije v MO
SG (na družbenih področjih)?
Menim, da imajo občani največje težave z okoljem, ker še ni sprejet nov občinski prostorski načrt. Vem, da le-ta
sam po sebi ne bo razrešil težav, ki so se
nakopičile v zadnjih letih, predstavljal
pa bo dobro osnovo za reševanje le-teh.
Aktivni ste v SMC − Stranki modernega centra, kajne? Kaj to pomeni?
V samostojni Sloveniji do lani nisem
bil član nobene stranke. Dogodki zadnjih let na politični sceni, ki so šli v
smer, da nam je bilo vsako leto slabše,
da so se tolerirale že skoraj vse nezakonitosti in neumnosti, ki so jih počeli politiki, so me pripeljali do tega,
da se vključim v politiko in da vsaj na
lokalni ravni poskušam narediti kaj
dobrega za Slovenijo.
Katera je zadnja stvar, v katero ste
še posebej vpeti, s čim se trenutno
ukvarjate, kaj delate?
V banki, kjer sem zaposlen, pripravljamo novo reorganizacijo, ki mi bo
prinesla dodatne zadolžitve in tudi
večji obseg dela, tako da me to kar
precej zaposluje.
V okviru MO pa se želim še bolje
seznaniti z delom posameznih javnih
zavodov, da bom lahko kar najbolje
opravljal delo podžupana, zadolženega za družbene dejavnosti, zato se
bom sestal z direktorji javnih zavodov,
da bom videl, kaj lahko s skupnimi
močmi naredimo za dobro vseh nas.
Ste poročen in ali imate otroke, morda že vnuke … Pa kaj imate radi?

Gospodarstvo (torej proizvodnja in
storitve) je tudi vir financiranja npr.
kulture, športa ipd., kolikor se ta vsaj
delno ne financira sam/a (npr. z vstopninami, vpisninami idr.). Kot bančnik stojite tukaj vmes, kot podžupan
pa pokrivate dejavnosti in naloge s
področja družbenih dejavnosti. Kakšno ravnotežje vidite med razvojem
gospodarstva in družbenih področij
ali pa se morda vaša tehtnica preveša
le na eno stran?

Obstaja kar nekaj stvari, na katere
sem posebej ponosen. Imam hčerko,
ki živi pri meni in končuje magistrski študij. Vnukov še nimam, sem pa
boter sedemletni Emi, na kar sem tudi
zelo ponosen.
V prostem času rad hodim v gore,
pričel sem tudi redneje teči in seveda
rad potujem. Sem redni obiskovalec
gledališča in opere. Precej mi pomenijo umetniške slike, knjige in rože.
Kar čudna kombinacija, ampak v
vsem navedenem zelo uživam.

Res je, da je Banka Koper, kjer sem
zaposlen, zelo vpeta v lokalno gospodarsko okolje, tako da ga kar dobro
poznam, vem kakšno je in kakšne težave ima. Temeljno poslanstvo mestne
občine pa je zagotavljanje potreb obča-

Ja. Rad bi se zahvalil županu Andreju Času, da mi je z imenovanjem za
podžupana izkazal zaupanje, katerega pa bom upravičil s svojim delom.
Ajda Prislan

In še kaj …?
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Slovenj Gradec – mesto glasnik miru

V New York kot
glas za razoroževanje
S

lovenj Gradec so v IAPMC (mednarodna zveza mest glasnikov
miru) prepoznali kot eno najaktivnejših mest v tem združenju. Maja
se je delegacija IAPMC udeležila
tudi dogajanja ob boku 9. pregledne konference pogodbenic pogodbe o neširjenju jedrskega orožja v
New Yorku.
Slovenj Gradec vse od leta 1989 aktivno sodeluje v mednarodnem združenju mest glasnikov miru, od leta 1995
pa je tudi član izvršnega odbora te organizacije. Na lokalnem nivoju aktivnosti glasnika miru zaznamujejo vsakoletne in že tradicionalne prireditve,
kot so Mirovniški festival in Festival
drugačnosti, prireditve ob svetovnem
dnevu miru (21. september), proslave
v počastitev dneva OZN in mnoge
druge delavnice, seminarji in simpoziji vladnih in nevladnih organizacij,
na mednarodnem nivoju pa se združenje udeležuje mnogih aktivnosti,
srečanj, konferenc in forumov nevladnih organizacij po vsem svetu.
Slovenj Gradec (ki se mu je v
IAPMC – International Association
of Peace Messenger Cities − v preteklem letu kot drugo slovensko mesto
pridružila tudi Ljubljana) so ostali člani združenja prepoznali kot eno najaktivnejših mest v tem združenju, zaradi česar so nas leta 2007 izvolili tudi
na položaj generalnega sekretarja, kar
opravljamo že tretji mandat. Prav kot
generalni sekretar IAPMC pa smo se
v imenu naše nevladne organizacije
in po napotilu predsednika Andrzeja
Pietrasika, ki se konference tokrat ni
mogel udeležiti, ter na osnovi sklepa
izvršnega odbora udeležili tudi dogajanja ob boku 9. pregledne konference pogodbenic pogodbe o neširjenju
jedrskega orožja (NPT – Non-Proli-

feration Treaty Review Conference),
ki se je začela 27. 4. 2015 na OZN v
New Yorku, prisostvovali pa smo
tudi na otvoritveni seji tega izjemno
pomembnega, mesec dni trajajočega
dogodka. Ob tej priložnosti se je delegacija udeležila mnogih aktivnosti, ki
jih organizirajo druge nevladne organizacije (pohod NVO po ulicah New
Yorka, Global Wave 2015, delavnice in
srečanja s predstavniki NVO).
Delegacijo IAPMC, ki so jo sestavljali generalni sekretar Andrej Čas,
župan MO SG, veleposlanik Sylvester
Rowe, dolgoletni diplomat, ki IAPMC
zastopa pri OZN, in Dušan Stojanovič, namestnik generalnega sekretarja, je z visokimi častmi sprejela tudi
visoka predstavnica OZN za razoroževanje Angela Kane, ki ji je IAPMC
podelila tudi listino o častnem članstvu, s katero se ji je ob zaključku
mandata zahvalila za njene dosežke
na področju svetovnega razoroževanja, slovensko delegacijo pa je v New
Yorku sprejel tudi veleposlanik RS pri
OZN, nj. eksc. Andrej Logar.
Dogajanja ob NPT konferenci se,
z namenom promocije združenja
IAPMC ter koordinacije aktivnosti
nevladnih organizacij na področju
globalnega miru in razoroževanja, še
posebej pa tudi popolne abolicije jedrskega orožja, udeležujemo vsakih pet
let (prvič leta 2010), tovrstna srečanja
pa so izjemna priložnost, da se predstavniki IAPMC srečajo tudi z mnogimi drugimi predstavniki in vodji
nevladnih organizacij, z njimi izmenjajo izkušnje in mnenja ter zastavijo
načrte za doseganje skupnih ciljev
vseh mirovniških organizacij, kot so
mir, varnost, strpnost in sožitje, kar je
v časih, ko se oboroženi konflikti ponovno grozeče približujejo tudi Evropi, še kako pomembno. (DS)
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Novi vrtec v Šmartnem

Energetsko varčen in iz
masivnega lesa lokalnega izvora

N

ovi Vrtec Šmartno leži
na vzhodnem robu
vaškega jedra Šmartna pri Slovenj
Gradcu in bo nadomestil obstoječi
dotrajani vrtec ter hkrati podvojil
kapaciteto otrok. Objekt je zasnovan
kompaktno in po načelih energetsko
varčnih zgradb z odlično izolacijo
ter orientacijo glavnih steklenih površin proti jugu.
Osnovni konstrukcijski material novega vrtca je masivni les lokalnega izvora, kar predstavlja najvišji gradbeni
standard v arhitekturi in lahko zagotavlja zdravo bivalno okolje za otroke
in zaposlene.
Programska delitev v vrtcu je razdeljena na upravno-servisni del proti
severu in osem igralnic, ki so orientirane proti jugu. Arhitekturno vrtec
sledi tradiciji brezhodnične šole slovenskega pionirja arh. Emila Navinška in ta princip prvič uvaja tudi v vrtec. Po tem načelu se povsem odpove
hodnikom in drugim komunikacijam ter vse površine uporabi za učno
okolje. Med glavne elemente novega
vrtca sodijo posebne pisane didaktič-

ne stopnice, na katerih lahko otroci
spoznavajo barve in števila. Prostor
pod stopniščem je namenjen shranjevanju in tudi različnim kotičkom za
umik, namenjenim za igro in počitek
manjšega števila otrok. Stranice stopnišča bodo izdelane iz tabla površine, po kateri bodo otroci lahko risali
s kredami. Kot alternativo stopnicam
bodo otroci lahko izbrali tudi spust
po toboganu. Klasični hodniki in
garderobe so v Vrtcu Šmartno postali del večje večnamenske igralnice, z
opremo na kolesih, ki lahko poljubno spreminja izgled in uporabnost
prostorov. Stena med igralnico in
centralnim delom je zastekljena, zato
prihaja svetloba globoko v notranjost
vrtca, omogočen pa je tudi vizualen
stik med posameznimi prostori v vrtcu. V zgornjem prostoru je športna
igralnica, ki jo je mogoče preurediti
v dodatno igralnico po potrebi, sicer pa lahko zaradi ločenega dostopa
služi tudi kot prostor za popoldanske
aktivnosti vaščanov, kot so na primer joga, pilates, izobraževanja in
podobno. Osem igralnic je lociranih
na južni strani objekta s pogledi, ki se

odpirajo proti otroškemu igrišču in
bližnji šoli. Zasnova notranje opreme
vrtca omogoča tako imenovani timesharing pristop, ki otrokom omogoča,
da določen čas v dnevu uporabljajo
vse igralne površine in zato je omogočen stik z več igralno-učnimi kotički
kot v povprečnem vrtcu, prav tako pa
takšen pristop spodbuja več socialnih
stikov in več gibanja. Vsaka od igralnic je zasnovana tako, da je v njej oprema nekoliko drugačna, kar spodbuja
otroke, da prehajajo med prostori ter
spoznavajo sovrstnike pa tudi vzgojitelje drugih skupin skozi igro. Da je
prehod med prostori kar najbolj enostaven, omogočajo drsna vrata med
igralnicami ter zastekljena harmonika
vrata proti centralnemu prostoru.
Zunanje površine vrtca so zasnovane tako, da spodbujajo gibanje in
nudijo možnost za široko paleto različnih dejavnosti. Oblikovanje zunanjih površin se osredotoča na izbor
naravnih materialov ter naravnih
elementov, kot so na primer drevesna debla, balvani ter raznolika oblika terena. V centru igrišča je tako
zasnovan hribček s toboganom, kjer
se lahko otroci pozimi sankajo, sicer
pa spuščajo s toboganom. Travnate
površine so namenjene različnim
postavitvam igralnih aktivnosti,
prosti igri ter igri z žogo, barvna
ploščad iz gume pa omogoča varno
vožnjo s skiroji. V sklopu igrišča so
še zunanja tabla za risanje, peskovniki ter plezališče, ki je montirano
na hiško za shranjevanje opreme.
Po tradicionalnem izročilu prvih
vrtcev ima tudi Vrtec Šmartno vrt
za robidnice in začimbe, za katere
bodo skrbeli tudi otroci. V manjšem
nasadu sadnega drevja pa bodo lahko otroci skupaj z vzgojitelji nabrali
jabolka, jih spekli na ognju ali pripravili jabolčni zavitek.
Dr. Jure Kotnik

Zavod Slokva, so. p.

Prostovoljstvo v zavodu
predstavlja dodano vrednost

T

rudimo se pridobiti znak − mladim prijazna prostovoljska organizacija. Z znakom se bomo obvezali skrbeti za dobro mentorstvo
mladim, ki še niso dopolnili 18 let.
Prostovoljsko delo je delo, ki ga po svoji
svobodni odločitvi in brez materialnih
koristi opravlja posameznik za skupno
javno korist ali v dobro drugih. Ima
velik pomen za skupnost, saj izboljšuje
kakovost življenja v družbi, brani interese posameznikov in skupin, ki so
ogroženi ali prikrajšani, ter ustvarja
možnosti aktivnega delovanja teh državljanov v družbi. Prostovoljstvo ima
v Sloveniji bogato zgodovino. Določila
in načela Splošne deklaracije o prostovoljstvu je leta 1990 v Parizu sprejela
Mednarodna zveza prostovoljcev. Iz
Ustave in zakonov Republike Slovenije
ter mednarodnih sporazumov, ki jih je
Slovenija podpisala in ratificirala, izhaja Etični kodeks organiziranega prostovoljstva, ki zavezuje vse prostovoljske organizacije in prostovoljce. Doslej
ga je podpisalo že 918 prostovoljskih
organizacij v Sloveniji. Imamo še Zakon o prostovoljstvu, ki določa pomen
prostovoljstva, temeljna načela, pogoje
opravljanja organiziranega prostovoljstva, pravice in obveznosti prostovoljcev in prostovoljskih organizacij ter
vlogo države, lokalnih skupnosti, prostovoljskih in nepridobitnih organizacij, ki delujejo na področju prostovoljstva, pri spremljanju ter spodbujanju in

razvoju organiziranega prostovoljstva.
Prostovoljsko delo je dodatna dejavnost in dodana vrednost delovanja posameznih institucij. Ima velik pomen
za razvoj in za prihodnost. Prispeva k
razvijanju obstoječih sistemov, k razvijanju vrednot solidarnosti, k socialnemu in drugemu napredku družbe, zato
ga je potrebno negovati in ustrezno
vrednotiti. Organizirano prostovoljsko
delo je tisto, ki se izvaja v okviru dejavnosti pravnih oseb, katerih delovanje
je v skladu z zakonom opredeljeno kot
nepridobitno.
Tudi Zavod Slokva, so. p., je vpisan v Slovensko mrežo prostovoljskih
organizacij in v AJPES. Sprejeli in
podpisali smo Pravilnik o prostovoljskem delu ter Etični kodeks organiziranega prostovoljstva. Zagotavljamo različne možnosti za opravljanje
prostovoljskega dela na način, da so
dejavnosti in zmogljivosti prostovoljca kar najbolj usklajene. Prostovoljcem nudimo podrobne informacije o
delu in zavodu, kjer delujejo, uvajanje v delo, podporo in priznanja ter
potrdila za opravljeno delo, možnosti
učenja in napredovanja pri delu, možnosti izrekanja mnenj in soodločanja. Z vsakim prostovoljcem sklenemo pisni dogovor o prostovoljskem
delu in vodimo dnevnik opravljenega
dela. Tudi ustanoviteljice zavoda vso
svoje delo opravljamo prostovoljno.
Marca smo sodelovali v akciji Slovenske filantropije* z naslovom 6. dan

za spremembe, mi pa smo akcijo poimenovali Postanimo samooskrbni in
jo izvajali na kmečki tržnici v Slovenj
Gradcu. Z akcijo smo osveščali o pomenu nakupa lokalne hrane za razvoj
lokalnega kmetijstva, ohranjanje delovnih mest, čistejše, urejeno in bolj
zeleno podeželje. Predstavljale so se
lokalne kmetije in nosilci dopolnilnih dejavnosti, potekala je degustacija in prodaja lokalnih dobrot. Obiskovalcem tržnice smo delili butare,
na dvoriščnem sejmu v organizaciji
ekološkega društva so se izmenjavale
rabljene stvari, na Artko sejmu pa so
se predstavljali koroški ustvarjalci in
umetniki.
Sicer pa se je s 1. septembrom
2014 pričela uporabljati novela Zakona o socialno varstvenih prejemkih
(ZSVarPre-C), ki je na novo uredila
položaj prejemnikov denarne socialne pomoči, ki so prostovoljci. Ti
lahko imajo višjo denarno socialno
pomoč, če opravijo vsaj 24 ur prostovoljskega dela v prostovoljski organizaciji, s katero imajo sklenjen pisni
dogovor o opravljanju prostovoljskega dela po Zakonu o prostovoljstvu.
(* Združenje za promocijo prostovoljstva je humanitarna organizacija in
deluje v javnem interesu od leta 1992.
Njena osrednja dejavnost je promocija prostovoljstva, ponujajo usposabljanja za prostovoljce, mentorje in
organizatorje prostovoljstva.)
Kolektiv Zavoda Slokva, so. p.

Za strpnost med uporabniki steze za
mešan promet kolesarjev in pešcev

Konji ne marajo asfalta,
zakaj ga nekateri konjeniki?
K
olesarji in pešci uporabljajo
stezo za mešan promet pešcev in kolesarjev predvsem zaradi rekreacije, nekateri tudi zaradi
druženja s prijatelji. Kolesarji se
na njej srečujejo pri hitrostih do
25 km/h. In najpomembnejša pri
vsem tem je varnost.

Uporabnikom kolesarskih poti je
ključnega pomena urejena trasa,
predvsem pa to, da jih varno vodi iz
enega kraja do drugega. V upravo
MO SG je nedavno prišlo pismo zaskrbljenega občana, ki pravi, da je v
nedeljo (27. 4. 2015) na sprehodu po
kolesarski poti po Mislinjski dolini, v
bližini Tomaške vasi, srečal večjo skupino konjenikov v galopu. Konjeniki
so uporabljali asfaltiran del kolesarke
poti. Občan se je konjem poskušal izogniti in s tem skoraj povzročil nesrečo z drugim kolesarjem.
Steza za mešan promet pešcev
in kolesarjev po Mislinjski dolini
je namenjena izključno kolesarjem
in pešcem. Asfaltirano površino
uporabljajo tudi rolkarji ter mamice z otroškimi vozički in mlajšimi
otroki. Ob njeni izgradnji so za konjenike vzporedno izvedli nasutje v
makadamsko-zemeljski izvedbi in
ga s tem utrdili in zatravili. Vendar
je ta makadamska pot namenjena
za posamične konjenike v umirjeni
hoji konja. Stezo za mešan promet
pešcev in kolesarjev uporablja vedno več ljudi, ki pa jih večje skupine
konjenikov ob neprimerni hitrosti
ježe prestrašijo, zato lahko pride do
posledic, ki si jih ne želijo ne Mestna
občina Slovenj Gradec, ne uporabniki kolesarske steze, niti konjeniki.
Vodja referata za medobčinsko
redarstvo in promet v MO SG mag.
Aljoša Krivec je povedal, da je konjenikom prepovedano jezditi po
sami stezi za pešce in kolesarje, ni
pa prepovedano jezditi ob njej. Zato
so se na oba konjeniška kluba obrnili pisno s prošnjo k akciji, s katero bi
svoje člane in tudi druge konjenike
ozaveščali, da se vzporedna pot ob
kolesarski stezi lahko uporablja za
konjenike ob primerni minimalni
hitrosti ježe, da se pot ne more uporabljati za galope ali skupine in da
konjeniki za ježo nikakor ne smejo
uporabljati asfaltiranih površin.
Predsednik Cross Country Cluba Legen Vladimir Nikolič Jarh je
povedal, da dopisa ni dobil v roke,
po pogovoru z novinarko o njegovi
vsebini pa je povedal, da mu omenjeni neljub dogodek z dne 27. aprila ni
znan. Dodal je: »Naši člani zagotovo
ne galopirajo po kolesarski stezi, ker
imamo druge poti za panoramsko
ježo, npr. do sv. Neže, pa po Bernekerjevi poti ali drugje po Pohorju, torej
po gozdnih poteh, prek hribov, ker se

po takšnih poteh lažje jezdi. V našem
klubu se pogovarjamo o varni ježi
in se izogibamo kolesarskim potem.
Asfaltirane trase oz. ceste samo prečkamo, kjer je to nujno potrebno. Med
nami so tudi mladoletni konjeniki, ki
jezdit ne gredo sami in so tudi zmeraj
poučeni o varni ježi.«
Slovenjgraška steza za mešan promet kolesarjev in pešcev poteka vse
od Dravograda do Mislinje. Pri tem
ni pomembno samo sodelovanje
ljudi pri izvedbi in njenem vzdrževanju, ampak tudi pri ustvarjanju
in ohranjanju vzdržnega, dobrega
odnosa med uporabniki. Opremljena je z urejenimi počivališči (klopi),
s prometno signalizacijo ter z javno
razsvetljavo ob poteh skozi strjena
naselja in pri prečkanju cest. Na eni
strani se po njej pride do mednarodne kolesarske poti Drava–Mura,
povezana je tudi do nekdanjega mejnega prehoda Vič. Tam se navezuje
na avstrijsko kolesarsko omrežje
in je tako vključena v mednarodno
kolesarsko mrežo. Na drugi strani
vstopi na ozemlje Občine Mislinja,
vendar ne teče do Velenja, kar po izsledkih ankete iz leta 2010 nekateri
slovenjgraški kolesarji pogrešajo.
V Uredbi o merilih za kategorizacijo javnih cest (UL RS, št. 492576/97) se kolesarske poti kategorizirajo glede na njihov pomen
povezovanja v prostoru. Širina optimalne kolesarske poti znaša 3,50 m,
razen na mostovih ali v podvozih. V
letu 2010 je 50 vprašanih kolesarjev,
starih od 20 do več kot 50 let, uporabnikov kolesarskih poti na območju
MO SG večkrat tedensko (nekateri
celo večkrat dnevno), povedalo, da
so s traso kolesarske poti zadovoljni,
kar je razvidno tudi iz analize štetja
prometa, ki se je odvijal isti dan na
kolesarski poti. 30. 4. 2010 se je v
smeri Slovenj Gradec−Šmartno–Turiška peljalo 238 kolesarjev, pešcev je
bilo 63, isti dan pa se je v nasprotni
smeri (Turiška−Šmartno−Slovenj
Gradec) premikalo 153 kolesarjev in
46 pešcev. Kolesarilo je 12 % več žensk kot moških.
Širina kolesarske poti ustreza večini anketirancev, ki so uporabniki
le-te, eden izmed anketiranih pa je
dejal, da bi poleg te širine kolesarske
poti morala biti še dodatno urejena
pot za tekače ob kolesarski poti. Veliko predlogov so anketiranci podali
o postavitvi WC-jev ob kolesarski
poti. Prav tako pa bi bil potreben večji nadzor nad motornimi vozili, ki
se vozijo po kolesarski poti in ogrožajo kolesarje in pešce.
Podatki so iz elaborata Evalvacija
projekta kolesarska pot po Mislinjski
dolini (13. 5. 2010, odgovorna oseba
za izdelavo elaborata Natalija Knez).
Ajda Prislan

KmECKa TRZNICA
KmECKa
TRZNICA
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Območna obrtno-podjetniška zbornica SG

Pomoč pri iskanju
novih prodajnih poti
V

sak uspešen obrtnik
ali podjetnik se zaveda, da ni več dovolj izdelati dober izdelek ali kvalitetno opraviti storitev,
temveč je predvsem potrebno oboje
dobro prodati.
Poiskati prave kupce v vse večji konkurenci je izziv vsakemu, ki se pojavlja
na tržišču, ko že vsaka vas postaja del
globalnih trgov. Na Območni obrtno-podjetniški zbornici Slovenj Gradec se
novonastalega stanja dobro zavedamo.
Recesija in padec kupne moči domačih kupcev s trendom še nadaljnjega
padanja ne delujeta optimistično. Vsak
posamezni obrtnik, ki bo nastopal samostojno, se bo moral s tem stanjem
soočati sam.
Na Območni obrtno-podjetniški
zbornici Slovenj Gradec smo se odloči-

li, da svojim članom ponudimo pomoč
pri iskanju novih prodajnih poti, ki vodijo do pravih kupcev. V mislih imamo
poleg lokalnega trga in Slovenije tudi
tuje trge. Posameznik se na njih težko
uveljavi. Potrebno je poznavanje lokalnih običajev, njihove poslovne prakse,
zakonodaje in ne nazadnje imeti druge
povezave, ki pomagajo zaključiti dober
posel. Zakaj bi si pri osvajanju teh trgov
konkurirali in si izbijali ceno ter izgubljali nam še tako potrebno energijo. Na
Območni obrtno-podjetniški zbornici
Slovenj Gradec smo se odločili, da svojim članom ponudimo infrastrukturo,
tehnologijo in drugo potrebno pomoč,
da bomo lahko združeni čim bolj uspešni pri teh načrtovanih aktivnostih.
Kot prvi korak smo postavili spletni
portal e OBRTNA ZBORNICA VELENJE na naslovu www.ooz-sg.si, ki v

registru članov združuje več kot 400
obrtnikov/podjetnikov, razvrščenih po
sekcijah. Postavili smo tudi elektronski
časopis, s katerim bomo redno obveščali o aktivnostih zbornice in ponudbi
naših članov.
Člane, ki se želijo obširneje predstaviti, vključimo v elektronske zemljevide, ki združujejo po ponudbi, lokaciji
in dejavnosti. Vsak se lahko posebej
predstavi, kaj dela, kako dela in zakaj se
odločiti prav zanj. Nadaljnje aktivnosti
bodo šle v smeri združevanja ponudbe
v skupne kataloge, ki bodo dostopni na
skupnem naslovu www.ooz-sg.si vsem,
ki kaj potrebujejo in to iščejo.
Uporabljamo tudi e-mail marketing
za obveščanje ter pospeševanje prodaje
izdelkov in storitev naših članov. Portal
oglašujemo v lokalnih in regionalnih
medijih, tako smo pričeli skupno oglaševanje, promocijo in iskanje novih
prodajnih poti.
Do našega skupnega uspeha bo še
kar nekaj korakov, ki jih moramo prehoditi povezani. Nudili bomo strokovno pomoč in usposabljali tam, kjer bo
to najpotrebneje. (RB)
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Rokodelske obrti v naši občini
Rokodelske veščine, znanja in spretnosti potrjujejo kulturno lokalno in regionalno identiteto ter so pomemben del kulturne dediščine. Pomembno je ohranjati tradicionalna rokodelska znanja, jih prenašati
predvsem na mlade ter jih nadgrajevati v sodobne, na dediščini temelječe izdelke, po katerih bodo radi
posegali tako domačini kot tudi turisti.
V naši občini imamo razvite številne rokodelske obrti, v sodelovanju s Podjetniškim centrom Slovenj Gradec, ki že 15 let skrbi za razvoj rokodelstva, eno predstavljamo tudi v tej številki SGlasnika.

Medičarstvo in svečarstvo

T

ri pomembne dobrine so povezane s človekom in z njegovim naravnim okoljem: med, vosek in kruh.
Vse tri so imele in imajo še danes velik
pomen v vsakdanjem in prazničnem
življenju. Zato so se v povezavi s temi
dobrinami razvile določene izrazne
oblike in spretnosti, rokodelstva, ki
tudi v sodobnosti ohranjajo človekovo povezanost z naravnim okoljem.
Čeprav je medičarstvo in svečarstvo
skupen izraz za te dejavnost, pa v novejšem času z lectarstvom in lectarijo
označujemo predvsem izdelovanje
dekorativnih medenjakov z barvnimi sladkornimi premazi. (J. Bogataj:

Ustvarjalna Slovenija, str. 159−160)
V Slovenj Gradcu deluje ena najstarejših medičarskih in svečarskih delavnic Perger 1757, ki je svojo sodobno dejavnost razvila v treh smereh: v
nadaljevanju lectarske in medičarske
dediščine, svečarski dediščini in sodobnosti ter oblikovanju poslovnih in
promocijskih daril.
Skoraj ni ga domačina, pa tudi ne
obiskovalca Slovenj Gradca, ki še ni
obiskal Pergerjeve trgovinice na Glavnem trgu ali njihove galerije na obrobju
Legenske planote, od koder se odpira lep pogled na staro mestno jedro z
Uršljo goro v ozadju. S tradicijo me-

dičarstva in svečarstva od leta 1757 je
družina Perger iz Slovenj Gradca edinstvena v Evropi, saj sta sinova Boštjan
in Lucian že deveta generacija, ki sledi
družinskemu izročilu. Pravzaprav je
v rokodelstvo že od nekdaj vpeta cela
družina, kar vsekakor prispeva k uspehu, hkrati pa na ta način ohranjajo
tudi skrivnosti in posebnosti pri izdelovanju, za katere vedo le oni. Pri njih
boste našli tako izdelke medičarske,
lecatrske in svečarske dediščine (medenjake, medeno pecivo, paleto izdelkov
iz lecta, medene pijače, sveče za razne
priložnosti, lizike, domače bonbone)
kakor tudi sodobne predmete, izvirajoče iz bogatih temeljev zgodovinskega
spomina (kot npr. energetske sveče, ki
jih je oblikoval Oskar Kogoj). Njihove
izdelke lahko srečamo na sejmih in
drugih prodajnih mestih po Sloveniji in tudi v tujini, kamor v zadnjem
času uspešno tržijo bio medenjake, bio
bonbone in energetske sveče. S svojim
ustvarjanjem dokazujejo, da je možno
rokodelsko tradicijo odlično povezati s
sodobnimi časi in pogledi. Pomembno
pa prispevajo tudi k obogatitvi turistične ponudbe Slovenj Gradca, saj sodi
Hiša mojstrovin Perger 1757 med najbolj obiskane in najzanimivejše zasebne galerije v Sloveniji.
Katarina Žagar

Društvo podeželske mladine Mislinjske doline
Kviz Mladi in kmetijstvo iz Savinjske doline na Koroško

D

ržavni kviz se je zaključil z Ansamblom Roka Žlindre, za nas
pa predvsem s proslavljanjem zmage.

Kot je bilo dogovorjeno, smo se ob lepem vremenu in kot vedno z nasmehi
na obrazih dobili pri veterinarski postaji
v Slovenj Gradcu ter z rahlo tremo, dobrim znanjem in željo po zmagi oddrveli proti Savinjski dolini. Najprej nas je
pot vodila do Gradu Komenda, kjer smo
prijavili tekmovalno ekipo in se udeležili delavnice Mladi kmetje v novem
programskem obdobju 2014−2020. Tu
smo tudi navijači pridobili nekaj novih
znanj, ki nam bodo v nadalje koristila.
Po delavnici smo se odpeljali do Doma
krajanov na Gomilskem, kjer smo vsi
nestrpno čakali na kviz, tekmovalci
Polonca Pirnat, Andrej Javornik in Aleksandra Vranjek pa so v mislih hitro ponavljali snov, vse od jagodičevja, polžev,

biotske raznovrstnosti pa do drog.
Po uvodnih besedah gostov so vseh 9
tekmovalnih ekip poklicali na njihova
mesta, navijači pa smo začeli stiskati
pesti. Naši tekmovalci so na začetku
težje premagovali tremo, na koncu pa
so suvereno potegnili vse adute iz rokava in gladko pometli s konkurenco.
Ostali prisotni v dvorani smo, eni s pokritimi očmi, drugi s pokritimi ušesi,
tretji s pogrizenimi nohti, a vsi ob glasnem navijanju, težko čakali na razplet
kviza. Kviz je bil za prvo mesto napet
vse do zadnjega vprašanja, ko pa je bilo
le-to določeno, so še potekale težke
borbe za preostala dva pokala. Ko so
bili rezultati znani, je sledila podelitev
priznanj, kjer pa naše DPM Mislinjske
doline ni skrivalo veselja ob zmagi in
novem izzivu, ki nas še čaka, in sicer
organizaciji državnega kviza, ki smo ga
z zmago popeljali na Koroško.
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Vabilo

Pridobivanje virov financiranja trajnostnih projektov
18. junij 2015 ob 17. uri, MKC Slovenj Gradec, Ozare 18
V sklopu Evropskega tedna trajnostne energije, ki ga v mesecu juniju prireja
Evropska komisija, vabimo na brezplačno predavanje o pridobivanju virov financiranja trajnostnih projektov, med drugim za naložbe v kmetijstvu ter učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije. Na dogodku boste dobili informacije o razpoložljivih nepovratnih in povratnih sredstvih, nudili pa vam bomo
tudi individualno svetovanje glede vaših konkretnih naložbenih projektov. Občanom bo na voljo energetski svetovalec mreže ENSVET, ki bo odgovoril na tehnična vprašanja v zvezi z učinkovito rabo energije in obnovljivimi viri energije
v stavbah. Na dogodku se bo predstavilo tudi Ekološko društvo Slovenj Gradec.

Program
Zmagovalna ekipa

Za konec naj pohvalim še Društvo
podeželske mladine Spodnje Savinjske
doline in Zvezo Slovenske podeželske
mladine za zelo dobro organizacijo državnega kviza, ki si ga bomo zanesljivo
zapomnili in nam bo vodilo pri našem
projektu v letu 2016: državni kviz Mladi in kmetijstvo na Koroškem, katerega
pa se v našem društvu prav tako zelo
veselimo in verjamemo, da ga bomo
s trdim delom društva in ob pomoči
ostalih dobro speljali.
Anja Javornik

17.00 – 18.00
Viri financiranja trajnostnih naložb – subvencije in krediti, aktualni razpisi
in razpisi v pripravi (HIŠA 42, d. o. o.)
Učinkovita raba energije in obnovljivi viri energije v stavbah (ENSVET –
energetsko svetovanje za občane)
18.00 – 19.00
Individualno svetovanje
Vabljeni občani, predstavniki podjetij, občin, lokalne skupnosti in druga
zainteresirana javnost. Udeležba na dogodku je brezplačna.
Za dodatne informacije se obrnite na organizatorja dogodka: HIŠA 42, d. o.
o. (Magdalena Lavre, tel. 041 303 5 57).
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Srečanje 500 podjetnic v Ljubljani

Pišejo se nove uspešne zgodbe
D

ruženje z ženskami,
ki so stopile na pot
podjetništva, je navdihujoče, zlasti
če izhajamo iz dejstva, da je večina
med nami našla priložnosti na poslovni poti, ki nima podlage v tako
imenovani formalni izobrazbi.

nova poznanstva. Nataša in Irena
sta tako dodali kamenček v mozaiku
uspešnih zgodb.
Nataša Zupanc
(http://www.podjetnica.com/udelezenke-2015/natasa-zupanc/)
»Obožujem čokolado,
potovanja so moja
strast in hvaležna sem za to življenje.
To sem jaz, Nataša Zupanc. Uživam v
lastni kreaciji svojega vsakdana, učim
se od ljudi, ki mi prekrižajo pot, in iz situacij, ki so mi poslane. Sem direktorica
Salona lepote Dotik v Slovenj Gradcu.
Pred tremi leti sem začela z večjimi spremembami, pravzaprav ni bilo
drugega kot pa iskren pogovor same
s seboj. Življenje sem obrnila na glavo, staremu sem rekla »adijo«, odprla
sem svoje srce, počistila um in odprla
salon. In uspelo je. Zakaj? Ker delam
z zavedanjem in prisotnostjo.
Moje masaže so moj zaščitni znak.
Intuitivne, z energijo in občutkom.
Oblikujem telesa in pomagam pri razumevanju posledic, ki nastanejo v
življenju. Ste vedeli, da so odvečni kilogrami samo posledica nečesa globljega? V resnici odnosa do samega sebe.
Usvajati sem začela različne tehnike
osebne rasti, prejela sem nazive mojstrice, učiteljice in inštruktorice, vse v
želji biti v stiku s samim seboj. Izzivi
v življenju so moja stalnica, prav tako
spremembe. Moja strast do spoznavanja »črne celine« me je pripeljala

530 podjetnic se je v Ljubljani udeležilo dogodka 500 podjetnic. Manj tekmujmo, več se povezujmo, je bilo letos
glasno sporočilo, saj je bila rdeča nit
dogodka »skupaj zmoremo več«. Srečanja sta se udeležili tudi slovenjegraški podjetnici Nataša Zupanc, Salon
lepote Dotik, in Irena Linasi Rogač,
Tim Valores, d. o. o.
Podjetništvo je izziv in odločitev, za
katero potrebuješ zadostno mero poguma, zaupanja in priložnosti. Svoje
osebne izkušnje s področja podjetništva
so z nami delili odlični gostje, kot so Zoran Jankovič, Ksenija in Andrej Božič,
Manca Špik in Primož Goričnik, ki so
govorili tudi o vzponih in padcih, ki so
sestavni del posla. O tem, kaj storiti, ko
ti življenje pokaže drugo plat, je spregovoril svetovno znan maneken Alen Kobilica, ki je po težki preizkušnji, izgubi
vida, začel gledati s srcem, in dokazal,
da imamo v življenju vedno dve možnosti ‒ ali se poberemo ali pa ne. Nagovoril
nas je tudi predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, ki je spregovoril o
pomenu inovativnosti in o priložnostih,
ki so prisotne v našem okolju, o povezovanju, odprtosti in samozaupanju.
S skupnimi močmi zmoremo več,
pišejo se nove zgodbe, ustvarjajo se

do Barbare Bizovičar in njene vasice,
zato letos začenjam z novim projektom
Gremo skupaj v Gano?, kar pomeni, da
bom izvajala programe osebne rasti v
Afriki. Približevanje dveh različnih
kultur, dveh popolnoma različnih svetov nas lahko naredi samo boljše.
Delo z ljudmi je moje poslanstvo.
Jemljem ga z vso odgovornostjo, čutnostjo in ljubeznijo. Dobim to, kar
dajem. Salon lepote Dotik. Ker se te
Dotakne. Ali pa ne.«

Z NAŠIM
STROKOVNIM
ZNANJEM DO

Irena Linasi Rogač
(http://www.podjetnica.com/udelezenke-2015/irena-linasi-rogac/)
»Več kot 20 let samostojnega podjetništva,
diplomirana ekonomistka – premoženjska svetovalka, ustrezne licence za
finančno področje, predavateljica na
RRA, ljudskih univerzah. Smo finančno svetovalno podjetje z imenom Tim
Valores, d. o. o., ki v prevodu pomeni
skupina, usmerjena k vrednotam. Tim
sestavlja nad 50 finančnih svetovalcev,
ki smo kot posamezniki dolgoletno
poklicno delo oplemenitili v skupnem
podjetju. Smo skupina svetovalcev, ki
najprej investira v svoje finančno znanje,
nato pa z njim spremlja posameznike do
cilja … Skrb za premoženje posameznika namreč ne bo prišla s strani vlade ali
gospodarstva, lepšo prihodnost si lahko
ustvarimo sami.«
Nataša Zupanc

POSLOVNIH REŠITEV
ZA UPRAVLJANJE STORITEV
IN SREDSTEV

SISTEMSKIH REŠITEV
ZA MONITORING INFRASTRUKTURE IT
IN UPRAVLJANJE DOGODKOV

UČINKOVITEGA
VZDRŽEVANJA
IN UPRAVLJANJA
INFRASTRUKTURE IT

WWW.TROIA.SI

Izkoriščanje geotermalne energije
s toplotnimi črpalkami Kronoterm

T

ermo-tehnika, d. o. o., je znana po
svojem širokem naboru ogrevalnih toplotnih črpalk Kronoterm. Kljub
temu da so toplotne črpalke zrak/voda
najpogostejša izbira pri kupcih zaradi
razpoložljivosti vira, pri Termo-tehniki
ne počivajo pri razvoju sistemov toplotnih črpalk, ki koristijo geotermalno
energijo. To so toplotne črpalke zemlja/
voda in voda/voda. Tokrat bomo izpostavili toplotne črpalke zemlja/voda za
stanovanjsko rabo (torej za objekte z letnimi toplotnimi potrebami do največ
17.000 kWh/a ali letno porabo kurilnega olja do 2000 litrov).
Glavne prednosti toplotnih črpalk zemlja/voda Kronoterm:
• celoletno samostojno ogrevanje (brez

•

•
•

•

•

pomoči drugih ogrevalnih naprav)
in priprava tople sanitarne vode;
izkoriščanje geotermalne energije
kot najbolj zanesljivega, neomejenega in okolju prijaznega obnovljivega vira toplote;
izredno varčna in zanesljiva toplotna
črpalka zemlja/voda Kronoterm;
Cloud.Kronoterm.com vam omogoča upravljanje z udobjem doma ter
spremljanje celotnega sistema preko
mobilnih naprav in računalnika;
v času življenjske dobe sistema vam
vso tehnično podporo, nasvete in
servis nudi strokovna ter odzivna
servisna služba Kronoterm;
nakup podpira Eko sklad s subvencijami v višini do 2500 €.

TROIA
d.o.o.
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Kljub odličnim lastnostim toplotnih
črpalk zemlja/voda pa je med prebivalstvom prisoten nekakšen strah glede
vrtanja geosond ali pa polaganja horizontalnega zemeljskega kolektorja. Zato
smo za lažjo odločitev pripravili nekaj
pogostih vprašanj in naših odgovorov.
Kje se lahko pozanimam o izvedbi
sistema?
Brezplačen ogled izvedljivosti, pripravo
ponudbe in izvedbo sistema lahko naročite pri pooblaščenih partnerjih Termo-tehnike ali na sedežu podjetja Termo-tehnika − Kronoterm ter pri podjetju
Vrtine Palir, ki izvaja vrtanje geosond
(kakor tudi vrtin za sisteme voda/voda).
Kakšen je okvirni rok izvedbe od

naročila do uporabe?
Dobavni rok toplotne črpalke in opreme je približno 2−3 tedna, izvedba vrtine, zemeljske sonde in povezovalne
kinete traja 2−3 dni, sama montaža ter
povezava sistema pa traja prav tako
2−3 dni. Skratka, celotno investicijo je
mogoče izpeljati v 2−3 tednih.
Koliko prostora potrebujem pri hiši za
postavitev strojev med izvedbo vrtine?
Vrtanje se izvaja z najsodobnejšim urbanim vrtalnim strojem Comacchio 2
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m širine in 6 m dolžine z gumijastimi
gosenicami, primernimi tudi za občutljive podlage (asfalt, tlakovci, trta, ploščice …). Stroj ima poseben cevni sistem
preventerja, ki ves odpadni material
odlaga in shranjuje v poseben kontejner
ali prikolico ter tako preprečuje, da bi se
okolica vrtanja onesnažila z odpadnim
materialom. Tako je mogoče vrtati celo
1,5 m od objekta brez bojazni poškodb
ali onesnaženja fasade.
Ali sta izvedba sistema in izkoriščanje geotermalne energije mogoča
povsod v Sloveniji in ali so potrebna
kakšna posebna dovoljenja?
Geotermalno energijo je mogoče izkoriščati povsod v Sloveniji, razen
na strogo varovanih vodovarstvenih
področjih, in to brez kakršnihkoli
dovoljenj. Vsekakor pa se sestavo tal
predhodno preveri zaradi ugotavljanja
zahtevnosti vrtanja.
Ali so nad zemeljsko sondo in povezovalnimi cevmi lahko trata, rože,
drevesa, tlakovci, asfalt itd.?
Nad vrtino/zemeljsko sodno in povezovalno kineto se lahko nahajajo vse
vrste tlakov in rastlin, razen dreves.
Kolikšna je minimalna oddaljenost
vrtine od objekta?
Zemeljska sonda ne vpliva na statičnost tal, zato je lahko na poljubni oddaljenosti od objekta, lahko se naredi
celo v temeljih objekta v fazi gradnje.
Ob odgovorih na takšna vprašanja in
informaciji, da so pri Termo-tehniki v
sodelovanju z izvajalcem vrtin Vrtine
Palir sestavili dva izredno zanimiva
sistemska paketa zemlja/voda (toplotna
črpalk, bojler, geosonda, ostala oprema,
zagon), lahko rečemo, da so se toplotne
črpalke zemlja/voda močno približale
toplotnim črpalkam zrak/voda.
Davor Zaveršnik
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Mednarodni projekti Višje strokovne šole Slovenj Gradec

Najbolj povezani s
Portugalci in Čehi

Karmen Grudnik je bila za svoje delo
nagrajena z nacionalnim priznanjem −
jabolko kakovosti.
sak obisk tuje šole je
nekaj enkratnega in
primeri dobrih praks se prenašajo
po celi Evropi.

V

Višja strokovna šola Slovenj Gradec
se že skoraj od same ustanovitve trudi biti čim bolj vpeta v lokalno, a tudi
mednarodno skupnost. Najprej smo
se vključili v projekt Leonardo da
Vinci, v okviru katerega smo obiskali
kar nekaj evropskih držav in fakultet
ali višjih šol. Aktivni pa nismo bili
samo predavatelji, pač pa tudi študenti, ki so v tujini opravljali prakso.
Pot sta na tem področju tlakovala dr.
Anita Goltnik Urnaut, ki je navezala
prve stike, in magister Samo Kramer,
ki je zastavljeno delo uspešno nadaljeval in nadgrajeval.

Ko pa je mednarodno sodelovanje prevzela gospa Karmen Grudnik, univ.
dipl. ekon., pa je šlo samo še navzgor.
Uspela je pridobiti Erasmus listino, ki
je omogočila predavateljem in osebju
številne izmenjave (tako na področju
poučevanja kot tudi usposabljanja) ter
nepozabne delovne izkušnje številnim
študentom, ki so opravljali prakso v
tujini. Po pretečenih 5 letih ji je uspelo
to obnoviti in še razširiti v Erasmus+,
ki omogoča sodelovanje s celim svetom in odpira možnost prakse za diplomante v tujini.
Mreža stikov z univerzami, visokimi in višjimi šolami se širi in pokriva skoraj vse države EU. Če omenim dve državi oz. šoli, s katerima
so stiki vsa leta intenzivnejši, bi izpostavila: ISCAP, Porto, Portugalska
in VOŠ Časlav, Češka, saj si s tema
dvema institucijama medsebojno pomagamo pri organiziranju Erasmus
prakse za študente.
Naši študenti pa so prakso opravljali
skoraj po celi Evropi: v Romuniji, Veliki Britaniji, Avstriji, Nemčiji, Franciji,
na Češkem, Poljskem, Portugalskem.
Vsi so prišli domov navdušeni, zrelejši
in samostojnejši (večina njih še nikoli ni bila od doma 3 mesece in se bila
prisiljena sama znajti v povsem novem
okolju in v državi, kjer nihče ne govori tvojega jezika). Ta izkušnja je bila za
nekatere med njimi tako odlična, da so
jih tuji delodajalci kar zaposlili. Ena izmed naših študentk, ki je prakso opravljala na Češkem, je zapisala naslednje:
»Morda se bo slišalo že dodobra oguljeno, ampak vseeno, Erasmus je resnično
nepozabna izkušnja, ki te spremeni
prav v vseh pogledih.« Za vse študente pa je mednarodna izkušnja izredna
referenca pri iskanju zaposlitve. Nihče
od tistih, ki so bili v mednarodnem

projektu, ni prijavljen na Zavodu za zaposlovanje in ne sedi doma.
Prav tako pa so pri nas opravljali
prakso tuji študenti (3 s Češke in 2
s Portugalske). Pri tem sta nam prijazno priskočili na pomoč dve veliki
slovenjgraški podjetji: Grammer Automotive Slovenija, proizvodnja delov
notranje opreme, d. o. o., in Johnson
Controls Slovenj Gradec, tovarna za
izdelavo izdelkov za avtomobilsko in
pohištveno industrijo, d. o. o. Veseli
nas, da sodelovanje Višje strokovne
šole z gospodarstvom poteka tudi pri
izvedbi mednarodnih projektov.
Rada bi še posebej poudarila, da
smo letos prvič ponudili tudi izobraževanje v tujini, in sicer možnost
študija na Cipru, in poslali v tujino na
Erasmus + prakso tudi prvega diplomanta, Jana Ramšaka (trenutno opravlja trimesečno Erasmus+ prakso na
Dunaju v podjetju Gorenje Austria
Handelsges.m.b.H; zaposlen je na oddelku logistike), ki pravi: »Erasmus
izmenjava za diplomante je zelo koristna, saj na ta način dobiš svojo prvo
zaposlitev takoj po diplomi, naučiš
se praktičnega dela in izpopolnjuješ
znanje tujega jezika za rabo v poslovnem in privatnem življenju. Hkrati
pa je to zelo dobra popotnica za nadaljnjo poslovno pot. Odpira se mi
namreč tudi možnost, da me po zaključeni praksi zaposlijo.«
Izmenjave potekajo tudi iz tujine k
nam; v preteklih letih so nas obiskali in
se pri nas tako ali drugače izobraževali
ali poučevali kolegi s Češke, Poljske, iz
Latvije, Turčije, Belgije, s Portugalske,
Škotske in še bi lahko naštevali.
Ker smo vsi zelo zadovoljni, da
lahko sodelujemo v Erasmus+ projektih, se nas vsako leto za sodelovanje prijavi veliko število, običajno
več, kot dobimo odobrenih mest,
zato je potrebno narediti izbor, tako
med predavatelji in osebjem kot tudi
med študenti, kjer damo prednost
študentom 2. letnika, saj imajo več
znanja in že nekaj izkušenj.
Milena Štrovs Gagič, prof.

Projekt Srednje šole SG in Muta ter kmetije Lešnik

Zakladi tradicije − skupaj
s predsednikom države

K

reativnost, inovativnost, prilagodljivost, samozaupanje, prevzemanje odgovornosti, zavedanje
tveganja … lik mladega človeka v
sedanjosti in prihodnosti! To je bila
misel, ki nas je vodila v raznolik
projekt kmetija kot podjetje s poudarkom na podjetniški kompetenci;
torej zmožnosti posameznika, da
zamisli spreminja v dejanja.
Naše delo je potekalo v sodelovanju z Ekološko turistično kmetijo
Lešnik.
V celostno zgodbo starih zgodb, ljudskega izročila in sodobnega koncepta z naslovom Zakladi tradicije smo
povezali znanja, spretnosti in izku-

šnje različnih strokovnih področij:
ekonomija in trgovina, lesarstvo, turizem in gastronomija, okoljevarstvo
in predšolska vzgoja. Z različnimi
oblikami, metodami, pristopi smo z
dijaki teh programov aktivno iskali
rešitve in predloge ter dopolnjevali
že predlagane vsebine v dogovoru z
lastniki kmetije.
Prav gotovo smo dosegli tudi večjo kakovost izobraževanja v smislu
trajnejšega in veliko uporabnejšega
znanja. Mnoge dejavnosti so od nas
zahtevale veliko vztrajnosti, medsebojnega, timskega dela, komunikacije in predvsem možnosti razvijanja
sposobnosti za kasnejšo kakovostno
poklicno pot.
Pod obronki Velike in Male Kope
leži naselje Golavabuka. S ceste, ki
vodi do turističnega centra Kope z istoimenskim smučiščem, se desno odcepi cestica, ki se sprva rahlo, nato pa
pogumno vzpenja navkreber in pripelje do idilične, več kot tristo let stare
kmetije v senci mogočne lipe, kmetije
Lešnik. Turizem je tukaj že tradicija.
Poleg sob in apartmajev, ki jih ponujajo, ima vsak objekt na kmetiji točno
določeno funkcijo: okrog 300 let stara kmečka hiša, preužitkarska lesena
koča, hlev s prosto rejo z izpustom,
svinjaki, kašča, kozolec – toplar (prostor za prireditve in zbirka olesenelih rastlinskih vrst na kmetiji, spalni
prostor za 30 ljudi), čebelnjak (apiterapija), kapelica in dva vodnjaka.
Z ohranjanjem naravne in kulturne
dediščine povezujejo sodobne trende
na tem področju turizma. In prav zato

smo skupaj izbrali slogan projekta.
S sodelovanjem lastnikov kmetije so se dijaki seznanjali s pojmom
trajnostni turizem, z registriranjem
dopolnilnih dejavnosti na kmetiji,
možnostmi razvoja kmetije s pomočjo evropskih sredstev, zbirali in
pokušali so jedi in recepte, poiskali
narodne jedi, pripravili jedilnike za
otroško kmečko malico, pripravljali
pogrinjke ter zeliščne čaje. Dijaki so
pobrskali za starimi, že skoraj pozabljenimi igrami, pripravili pravila
iger (ristanc, zvezde metat), izdelali leseno igralo, usmerjevalnike
in kažipote, eko košarice in gajbico
Lešnik. Veliko je bilo dodatnih predlogov animacij in ostale turistične
ponudbe: za t. i. team building, torej
za podjetja, in pa ponudba z imenom Aktivni z naravo, kjer ponujamo glamping kot sodoben trend, ki
ponuja obiskovalcem možnosti neposrednega stika z naravo in veliko
mero udobja pri nastanitvi; hišica
na drevesu za najmlajše in za pogumnejše adrenalinski park; zip-line in
viseči most. Kmetija Lešnik je ekološka kmetija, zato so zanjo pomembne
tudi vrednosti prsti in vode, dijaki so
opravili tudi meritve mikroklime v
bivalnih prostorih.
A zgolj ponuditi ni dovolj, celotno
ponudbo je potrebno tržiti, saj brez
pravilne promocijske strategije uspeh
ni zagotovljen; tako so dijaki opravili
spletne ankete in na podlagi le-tega
pripravili trženjske dejavnosti: prenova spletne strani kmetije, FB-profil,
jumbo plakati … Poleg tega je kmetija
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Kolumna

Vojna nikoli ni mir

Piše Stane Berzelak,
ravnatelj Gimnazije Slovenj Gradec
Zgodovina je eden temeljnih premislekov, ki ga moramo vedno znova
opraviti prav vsi v različnih časih in
prostorih. Ravno zaradi tega je izpostavljena številnim pritiskom z vseh
strani. In ravno zato je tako pomembno za vsako družbo, kakšen odnos
do nje vzpostavljajo predvsem mladi,
kajti pretekle zgodovinske izkušnje z
vojnami nedvoumno kažejo, da apokalipsa nikoli ni daleč.
Današnji čas, ki ga živimo in se
ga spominjamo, je na eni strani navdušujoč zaradi neverjetnega razvoja,
napredka in razcveta, na drugi pa
strašljivo poguben. Neizprosno bojevanje različnih držav, vojsk ali skupin
vedno znova povzroča uničenje, agresijo, teror, razčlovečenje in zlo, žrtve
pa so največkrat civilisti. Razpeti med
strahom in pogumom so vedno znova
izpostavljeni vojskam, paravojaškim
skupinam, politikom in javnosti, ki
marsičesa nočejo razumeti. V zadnjih
sto letih ni bilo niti trenutka, da bi
povsod po svetu bil mir, kar dokazuje, kako očitno ni dovolj prostora za
človečnost, kako se nenehno rušijo
človeški ideali, solidarnost, tovarištvo.
Čeprav politike poudarjajo in krepijo
domoljubje, se vedno znova izgubljamo v govorjenju in pozabljamo
na nujnost aktivnega državljanstva in
konstruktivno kritičnost.
Dvajseto stoletje označujemo kot
stoletje svetovnih vojn. Za večino
človeštva je dogajanje tega stoletja še
dosegljivo s spominom. Tudi zato bi
upravičeno pričakovali, da bo humanizem v nas krepil odločno protivojno vzdušje in da javnost nikoli ne bo
podlegala najrazličnejšim manipulacijam. A naša eksistenca je vedno
znova ogrožena zaradi prefinjene politike velikih interesov, ki vzpodbujajo
verski in politični fanatizem v okoljih,
kjer vlada groza zaradi pomanjkanja,
lakote in socialne izločenosti. Hrana
tako (p)ostaja največji problem sodobnega sveta. Kot nalašč za vzpon
kakšne nove ideologije, ki širi in krepi nestrpnost ter nasilnost do drugih.
Človekov Jaz tone in tako se človeštvu
tudi katarza vse bolj izmika.

že prisotna na vseh spletnih straneh
Turistične organizacije Slovenije in
Mestne občine slovenj Gradec, na
portalih Karavaning, Mali potepuhi,
skupaj pripravljamo še krajši predstavitveni filmček, zloženke …
V celoto smo povezali vse dejavnosti in jih širši javnosti predstavili
7. 5. 2015 na sami kmetiji Lešnik. Še

V zadnjih sto letih je v vojnah in političnih konfliktih umrlo več kot 160
milijonov ljudi. Za predstavo je vedno
znova nujna primerjava, da če bi milijon ljudi postavili na cesto tesno drug
ob drugega, bi kolona segala od Lendave do Pirana in od Jesenic do Metlike. Križ čez Slovenijo. A kje so ranjeni
ljudje in kje ranjene duše, kje je materialna škoda in kje poteptano človekovo ustvarjanje in dostojanstvo? Kot je
lager pomenil smrt za mojo babico,
mora mir pomeniti večni opomin za
nas, ki smo ostali za njo. In zato ostaja moralna zaveza vseh, ki določajo in
odločajo v svetovni politiki, misel na
malega človeka, ki vedno najbolj čuti
posledice vojn – pa naj gre za nasilje
ali za preštevanje žrtev.
Kako absurdno je danes oboroževanje držav, govorijo statistični podatki. Letno oboroževalna industrija
izdela 12 milijard nabojev (skoraj dva
za vsakega prebivalca tega planeta),
osem milijonov kosov »lahkega orožja«, stotine vojaških letal (samo eno
sodobno, ki predstavlja le 0,017 % letnega vojaškega proračuna vseh držav,
je vredno toliko kot izgradnja tridesetih šol v Sloveniji z vso opremo vred),
na svetu je še vedno več kot 16.000
kosov jedrskega orožja, ki zadošča za
večkratno popolno uničenje sveta. Vsi
ti podatki so poraz za vse nas, kajti
proizvodnja orožja, ki se opravičuje z
zagotavljanjem miru, sili države v vedno nove vojne. Kako kruta je misel,
da sta povezana razdejanje in svoboda, ker največkrat pot do slednje vodi
države in ljudi preko vojn in oboroženih spopadov.
Vojna škoda je vedno izpostavljena
dejstvu, da je nikoli ni mogoče oceniti
niti povrniti, kajti izgubljena življenja, trpljenje, odvzeto dostojanstvo,
uničena mesta in vasi ter uničeni kulturni spomeniki so neprecenljivi. Ko
k temu dodamo še vsesplošen kaos,
pomanjkanje, trpinčenje in ubijanje,
ki spremljajo vse oborožene spopade
povsod po svetu, bi se zdelo logično,
da bo vsaka vojska deležna le vsesplošne obsodbe. A žal javnost vedno znova podlega manipulacijam politikov,
fanatikov in trgovcev z orožjem, ki v
vojnah vidijo svojo veliko priložnost
za pridobivanje moči in za bogatenje.
Zločin je najstalnejši spremljevalec
vseh vojn, zato vedno znova pomislimo in premislimo, da ne bomo tudi
sami postali žrtve, kajti vojna nikoli
ni mir.
Letos mineva sto let od začetka
soške fronte, ki predstavlja najmnožičnejši poboj ljudi na slovenskem
ozemlju, ter sedemdeset let od konca
druge svetovne vojne, ki ji lahko pripišemo enako oznako v svetovnem merilu. Ker nas svet s svojimi ustaljenimi
vzorci vedno znova ujame v svojo
logiko in odmika od velikih humanističnih idealov človekove svobode, je
naše edino upanje modrost prihajajočih generacij. A ta bo lahko zaživela le,
če bomo znali razvijati dovolj široka
miselna obzorja.

posebej smo bili veseli obiska predsednika države Boruta Pahorja, ki
je našemu delu posvetil izjemno pozornost, prisluhnil mnogim idejam,
predstavljenim na stojnicah, in poudaril pridobivanje veščin, ki se jih
morajo mladi naučiti izven učilnic.
Bernard Kresnik, univ. dipl. ekon.,
ravnatelj Srednje šole SG in Muta
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Občinski svet MO SG

Svetniška vprašanja
O

dgovori na pobude in vprašanja,
podana na seji Občinskega sveta
Mestne občine Slovenj Gradec.
Kako daleč je z izgradnjo mostu pri
nekdanji Lesni v Pamečah?
Mestna občina Slovenj Gradec ni pridobila finančnih sredstev za obnovo
mostu, ki je bil uničen v poplavah
2012. Res je, da je bil most ena izmed
prioritet, za katero s strani države ni
bilo prejetih finančnih sredstev za
obnovo. Občina je pripravila večino
potrebne dokumentacije za pričetek
del, vendar predlagamo, da se zaradi
splošnega pomanjkanja sredstev in
nakazanih drugih prioritet s strani
vaške skupnosti za leto 2015 investicija
prestavi v kasnejše obdobje.
Na Legenski planoti ne delujejo vsi
hidranti in nujno bi jih bilo potrebno
usposobiti.
Dejansko stanje v vezi hidrantov na
Legenski planoti je naslednje: skupno število hidrantov je 14, delujočih
skladno s pravilnikom je 8, delujoči, vendar neskladni s pravilnikom
(premajhen pretok ali tlak), so 4 in v
okvari – nedelujoča sta dva, in sicer
pri igrišču in na Legenski cesti 24, katera bomo zamenjali.

Iz pregleda je razvidno, da sta nedelujoča oz. v okvari dva hidranta. Problem hidrantov, ki so sicer delujoči,
vendar ne dosegajo pogojev iz pravilnika, pa je nizka tlačna cona vodovodnega omrežja na Legenski planoti,
katera je napajana iz vodohrama pri
Borovniku. Večina poškodb na hidrantih nastane zaradi nepravilnih
in tudi nepooblaščenih posegov pri
uporabi.
V letu 2015 bomo ponovno izvedli
preizkus hidrantnega omrežja v občini Slovenj Gradec in na podlagi tega
pristopili k sanaciji. Nemogoče pa je
sanirati hidrante, ki nimajo pogojev
za ustrezno delovanje, ker je sam vodovodni sistem neustrezno dimenzioniran oz. izveden.
V mestni pasaži v Slovenj Gradcu je
na eni strani Mestna galerija, kjer
so različne razstave, na drugi strani
pa so zaboji od pijače in zabojniki za
smeti. Le-to tja ne sodi.
S problemom zabojnikov in priložnostnega skladišča v mestni pasaži smo
seznanjeni in smo najemnika lokala že
opozorili, naj zadevo uredi.
Pripravile strokovne službe,
zbrala Tatjana Špalir.

Delavnica v Koprivni

Kult črne Marije
Ž

enska energija, ki nas povezuje s
kulti boginj, se izraža v vseh sferah našega življenja. Devica svetlobe
in Črna mati.
Skrivnostna temnopolta ženska z otrokom v naročju, ki krasi sedem slovenskih cerkva in o kateri se v katoliških
krogih ne govori prav veliko, je še vedno skrivnost osrednjega ženskega
božanstva v krščanstvu. Govorimo o
črni Mariji. In imamo jo tudi na Koroškem, v cerkvici sv. Ane v Koprivni.
Uradne razlage, zakaj je črna, še vedno
ni, so samo ugibanja. Zgodovina Cerkve na Slovenskem (Teološka fakulteta
Ljubljana, 1991) jo omeni samo bežno.
Laična ugibanja in opravičevanje, zakaj je Marija črna, so običajno: zaradi
sveč (ampak potem bi bili črni tudi
ostali kipi v cerkvah), ker je narejena iz
črnega lesa, zaradi sonca, ker je zavetnica rudarjev … Da se je ohranila na
slovenskem, ima veliko zaslug škof Tomaž Hren, ki je bil pobudnik čaščenja
črnih Marij in s tem tudi ohranitve dediščine, ki nam je bila zapuščena. Vrsto
let so kipe in slike skrivali pred verniki
in poudarjali samo pomen bele Marije,
kot jo večina tudi poznamo.
Legenda o črni Mariji pravi, da so jo
leta 890 našli ovčji pastirji na obali Sicilije. Naplavljeno krsto s črno Marijo
so pokopali v bližnjo votlino in kmalu
zatem se je iz votline začela širiti ča-

robna svetloba in slišalo se je angelsko
petje. Legend o črni Mariji je veliko. V
Španiji in Italiji so zelo priljubljena romanja k črni Mariji, saj pravijo, da ima
na človeka prav posebno moč. Povrne
spolno moč, pomaga pri rojstvih, izboljšuje plodnost žensk in čisti vse, kar
je temačnega v duši posameznika.
Črna Marija me navdihuje že nekaj
časa. Spoznanja, da je naš svet sestavina dualnosti, nasprotij, odsev gornjega
in spodnjega in da vse je že in takšno,
kot je, je najboljše.
5. in 6. junija se bo odvijala dvodnevna delavnica v Koprivni, kjer
bomo stopile v stik s Kraljico teme,
Kraljico noči, z Boginjo podzavesti in
Žensko, ki je bila leta zamolčana, zavržena, prezrta, zasramovana in pozabljena. Odkrivale bomo žensko podzavest in se soočale s plenilci ženske
duše. Čiščenje dušnega nemira, teme,
strahu in doživetje ponovnega rojstva
divje ženske vas bo prebudilo in začutile boste Življenje, Vdih in Izdih,
podoživele boste naravni ženski cikel;
čiščenje misli, prenavljanje vrednot,
odstranjevanje nepomembnih stvari,
pometanje Jaza in zavedanja čutenja.
Prav tako boste deležne iniciacije Boginje – kraljice noči, ki vas bo spomnila na to, kdo ste.
Nataša Zupanc,
ThetaHealing inštruktorica,
učiteljica in mojstrica Reiki

Pismo bralca
Dobili smo obisk

O

b petkih se dobivamo člani skupine ljudi za samopomoč v pisarni
krajevne skupnosti Pameče - Troblje.
8. 5. 2015 ni bil navaden dan, obiskala
sta nas socialna delavka Nataša Slemnik in direktor Centra za socialno
delo Slovenj Gradec Jurij Šumečnik. To
je bilo za nas veliko priznanje, da gre
društvo v pravo smer. Najprej sta se
predstavila. Sta človeka, ki imata v svojih rokah škarje in platno tudi za donacije s področja financiranja skupin
za samopomoč. Zelo smo zadovoljni,
da nam namenita dovolj sredstev, ki so
potrebna v dani situaciji. Zatem smo
se predstavili tudi člani skupine za
samopomoč. Naša voditeljica Danica
Gašper je povedala, koliko let skupina
že deluje. Povedala je, da se pogovarjamo, pa tudi kakšno pesem zapojemo.

Tako je bilo tudi tokrat. Član Pavli je
predlagal pesem Kje so tiste stezice.
Tudi gosta sta zapela z nami, vsi skupaj smo bili ubrani. Med nami je tudi
članica Marija Breznik iz pevske družine Breznik. Gospa Danica je zatem
prebrala iz moje knjige Jesen spomladi zgodbico Milino materinega jezika
začutimo šele pod tujim nebom. Vsi
so prisluhnili, saj jo je gospa Danica
res lepo prebrala. Zatem se je razvila
razprava na to temo. Gospoda Jurija
Šumečnika se je zgodbica dotaknila,
saj ga je spomnila na svoje bivanje v
Ljubljani, ko je študiral in bil jezen na
svoje rojake, ki so hitro pričeli govoriti
v ljubljanskem narečju. Kar prehitro je
minilo naše druženje. Gospod Šumečnik je še povedal, da se morda kdaj še
srečamo. Zaželel nam je še naprej tako
uspešno delovanje.
Ivan Rus
Pameče, 10. 5. 2015
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CSD SG: koordinator za obravnavo nasilja v družini

Ugotavljamo, da je nasilja vse več

Mag. Jovita Pogorevc Merčnik

K

ot kažejo statistični
podatki, je uresničevanje cilja družbe brez nasilja
še daleč. To pomeni, da imamo na
področju oblikovanja tega še veliko
dela, in sicer najprej z interventnimi pristopi, ki nam jih nalaga zakonodajalec, kadar dobimo informacijo o zaznanem nasilju.
Slovenija kot država na področju
nasilja v družini zavzema ničelno
toleranco. Tako je bilo za preprečevanje in zmanjševanje nasilja v družini sprejete kar precej zakonodaje.
V okviru tega je bilo oblikovano
tudi delovno mesto koordinatorja za obravnavo nasilja v družini z
naslednjimi nalogami: organizacija
in vzdrževanje mreže izvajalcev in
programov na področju socialnega
varstva za preprečevanje in širjenje
nasilja, analiziranja stanja na področju nasilja v regiji, koordiniranje in
vrednotenje razvojnih (inovativnih)
programov za storilce in žrtve nasilja.
V slovenskem prostoru deluje 12
koordinatoric za obravnavo nasilja v
družini. Regijska koordinatorica za
Koroško regijo ima sedež v Slovenj
Gradcu in predpisane naloge opravlja
za področje vseh štirih koroških centrov za socialno delo. Področje dela
koordinatorice za preprečevanja nasilja v družini je pestro in raznoliko,
hkrati pa tudi občutljivo, še posebej
takrat, ko so v nasilje kot žrtve vpleteni otroci in/ali mladostniki. Ti so
poleg starejših, invalidov ter oseb, ki
zaradi osebnih okoliščin niso sposobni skrbeti zase, posebna skupina prebivalcev, ki so upravičeni do posebne
skrbi in nudenja pomoči države, tudi
ko gre za nasilje.
Kljub sprejetju zakonodaje za pre-

prečevanje nasilja pa žal ugotavljamo,
da stanje na področju obravnavanega
nasilja kaže, da le-to na žalost narašča.
Eden izmed teh pokazateljev je tudi
število izrečenih ukrepov prepovedi
približevanja (v nadaljevanju UPP),
ki ga povzročitelju nasilnih ravnanj v
družini lahko izrečejo policisti. V zvezi
s tem je bil leta 2004 sprejet Pravilnik o
prepovedi približevanja določeni osebi,
kraju ali območju, ki daje (po)moč žrtvi v smislu, da se v primeru doživljanja
nasilnih ravnanj iz družinskega okolja
umika povzročitelj in ne žrtev.
Število ukrepov prepovedi približevanja v prvih letih po sprejetju Pravilnika je strmo naraščalo, v zadnjih
petih letih pa je moč zaznati nihanje,
ki ga v določeni meri lahko povezujemo z nizko brezposelnostjo na Koroškem ter manjšo izbiro preventivnih
in podpornih programov na področju
razvijanja in poglabljanja konstruktivnih življenjskih strategij. Ponudniki takšnih programov so pogosto nevladne organizacije, ki na Koroškem
le-te redko izvajajo, v tovrstne programe pa uporabnike vabijo v druge,
večje kraje po Sloveniji. Kljub temu pa
ima CSD Slovenj Gradec vzpostavljeno dobro sodelovanje z Društvom za
nenasilno komunikacijo, kateremu že
več let omogočamo izvajanje treninga
socialnih veščin za moške povzročitelje nasilja. Napotitve povzročiteljev v
ta program ter intenzivno delo v storitvah Centra se v posameznih primerih kažejo v izboljšanih družinskih in
partnerskih odnosih.
Naloga CSD ob izrečenem UPP je,
da nudi podporo žrtvi nasilja ter skupaj z njo oblikuje kratkoročne in dolgoročne načrte za zagotavljanje lastne
varnosti, izboljšanje kvalitete življenja
ter preprečevanje morebitnega nadalj-

njega nasilja. Za učinkovito uresničevanje tega je pomembna in potrebna
tudi pomoč povzročitelju nasilnih
ravnanj, kar prav tako nudijo strokovni delavci CSD.
Da se pomoč žrtvi nudi čimprej
po izrečenem UPP, imamo na Koroškem oblikovano regijsko interventno
službo, ki deluje 24 ur. Za interventno
službo dežurstvo opravljajo strokovni
delavci vseh koroških CSD-jev, največ
pa jih prihaja iz CSD Slovenj Gradec.
Namen te službe je, da se z žrtvijo nasilja v družini čimprej po izrečenem
UPP vzpostavi stik in se preveri, ali se
počuti varno, ima pripravljen varnostni načrt ob morebitnem ponovnem
poskusu nasilnih ravnanj ter če je v
primeru vpletenosti otrok ali mladostnikov zanje primerno poskrbljeno.
V kolikor se žrtev nasilja kljub izreku
UPP povzročitelju nasilnih ravnanj
v domačem okolju ne počuti dovolj
varno, ji interventna služba omogoči
umik v varen prostor.
Da je pomoč žrtvam nasilja lahko
resnično celovito zagotovljena, je potrebno tudi tesno sodelovanje s policisti, ki so prvi prisotni na terenu ob
dogajanju nasilja v družini in imajo
tudi največ informacij o samem dogajanju. Da smo lahko izvajalci interventne službe ter tudi ostali strokovni
delavci, ki delajo na področju nasilja,
pri svojem delu najučinkovitejši, gre
zagotovo pripisati tudi dobremu sodelovanju s predstavniki policije na
Koroškem, kar se kaže v hitrem in korektnem prenosu informacij.
Regijska koordinatorica v okviru
svojih nalog skrbi, da so s pomembnimi informacijami in z novostmi
na področju preprečevanja nasilja
ter tudi zakonodajnimi spremembami seznanjeni vsi strokovni delavci
CSD-jev, ki delajo na področju nasilja
v Koroški regiji. V ta namen imamo
organiziran aktiv strokovnih delavcev, člani katerega se redno srečujemo štirikrat letno, po potrebi pa tudi
večkrat. Regijska koordinatorica prav
tako letno organizira delovne sestanke na območju posameznega CSD-ja,
kjer se srečamo predstavniki različnih
institucij, ki se pri svojem delu ukvarjamo z nasiljem; to so predstavniki
policije, zdravstva, šolstva, sodišč, tožilstva, občin.
Za oblikovanje ter predvsem ohranjanje družbe brez nasilja bo v nadaljevanju potrebno zagotavljati pristope v okviru preventivnega delovanja,
ki bodo posameznike usmerjali ter
krepili v izbiri družbeno sprejemljivih
in konstruktivnih ravnanj.
Mag. Jovita Pogorevc Merčnik

29. srečanje potomcev Cilke in Franca Gregorja

85-letnik najstarejši tekmovalec
28.

marca 2015 so se na 29. srečanju na Kopah srečali potomci
Cilke in Franca Gregorja. Ob sonč-

(foto Primož Gregor)

nem vremenu so se, kot se za družino
Gregor spodobi, pomerili v veleslalomu, saj iz te družine izhajajo tudi zelo

dobri smučarji. Hinko Gregor šteje
85 let in je bil najstarejši udeleženec
in tekmovalec srečanja, premagal pa
je kar nekaj mlajših sorodnikov. Najmlajši, ki se je pognal med količki,
je bil Oskar Erjavec, pravnuk Pepija
Gregorja, dolgoletnega smučarja in
smučarskega delavca na Kopah.
Ob prijetnem druženju po tekmi je
vsak udeleženec prejel spominsko priznanje, najboljši pa medalje. Priznanje, ki šteje največ, je najhitrejši čas
družine, ki jo sestavljajo oče, mama in
otrok. Trenutno je že nekaj let nepremagljiva družina Toneta Breznika.
Ni pa najpomembneje, kdo je zmagovalec, važno je, da se družine srečajo, družijo in spoznajo nove potomce.
Na srečanju je bila prisotna že peta
generacija Gregorjev, najmlajši je star
komaj 9 mesecev, in prav zaradi njih
so sklenili, da bodo tradicijo nadaljevali ter tako utrjevali družinske vezi.
Cilka Sedar

MESTO IN PODEŽEL JE
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Druga osnovna šola Slovenj Gradec

Vremenske
razmere
16%

Potovalne navade učencev

Druga osnovna šola vzor tudi drugim

P

red šolo parkira in
obrne približno 1287
vozil na teden ali 5184 vozil na mesec. Posledica je prometna konica,
zaradi katere je ogrožena varnost
otrok pred šolo in v njeni okolici.
Leta 2014 je Mestna občina SG naredila velik korak k razvoju trajnostnih
rešitev in spodbujanju zdravih potovalnih navad občanov, in sicer z izdelavo Šolskih potovalnih načrtov.
Človek: čas za majhne korake in
velike spremembe. Ureditev varnih,
med seboj povezanih pešpoti, kolesarskih poti v občini se po dobrih

praksah iz tujine prične z izdelavo
potovalnih načrtov ter s spodbujanjem zdravih potovalnih navad.
Ob sodelovanju javnih ustanov, nevladnega sektorja in občanov lahko
prikažemo realno sliko potovalnih
navad znotraj občine. Dejstvo je, da
lahko iščemo vzroke in rešitve šele
takrat, ko spoznamo potovalne navade ljudi.
V letu 2014 je bila na Drugi osnovni šoli Slovenj Gradec izvedena raziskava potovalnih navad, v kateri je
bilo udeleženih 419 učencev in 281
staršev. Raziskava je pokazala, da
ima 10 % učencev mešane potovalne

navade. Največ je bilo takšnih, ki so
jih v šolo pripeljali starši, proti domu
pa so se odpravili peš. Le-ti so prva
potencialna skupina za spodbujanje uporabe alternativnih in okolju
prijaznih prevoznih sredstev, kot so
skiro, kolo, hoja in uporaba šolskih
prevozov.
Pred Drugo osnovno šolo je bilo v
petih dneh z avtomobilom pripeljanih 693 učencev, iz šole pa 594 učencev. To pomeni, da pred šolo parkira
in obrne približno 1287 vozil na teden ali 5184 vozil na mesec. Le-ti se
zvrstijo v času začetka in konca pouka. Posledica je prometna konica, zaradi katere je ogrožena varnost otrok
pred šolo in v njeni okolici. Prav tako
je zrak v koničnih urah v okolici šole
bolj onesnažen z izpušnimi plini kot
drugod po mestu. V okolici šole se
povprečno v zrak izpusti 44 kg CO2
na dan, mesečno 925 kg CO2 in letno
11.088 kg CO2. Rezultati iz raziskave
niso zamerljivi in potrebno jih je jemati veliko resneje.
V raziskavi Aktivna pot v šolo so
bili udeleženi starši učencev, kjer je
bil glavni cilj prepoznavanje vzroka potovalnih navad v šolo in nazaj. Glavni vzrok vožnje je istočasni
odhod v službo ali vožnja mlajšega
otroka v vrtec/šolo (36 %). Drugi
najpogostejši vzrok je oddaljenost od
doma do šole (27 %). Tretji vzrok so
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prometu
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Vzrok vožnje z avtomobilom N:87
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nevarnosti v prometu 16 % in slabe v šolo peš, s skirojem, kolesom ali z
vremenskih
razmere
16 %. ZaradiN:87
rolerji. Na Kopališki ulici se je omejil
Vzrok vožnje
z avtomobilom
udobja 5 % vprašanih vozi otroke v dostop do šole z avtomobili. Na ulici
šolo oz. iz nje.
so organizirali poligon varne vožnje s
skiroji, ki ga je izvajalo Društvo varno aktivnih poti. Namen akcije je bil
Dobra praksa: Druga
spodbuditi starše, otroke in učitelje k
osnovna šola
razmišljanju o uporabi alternativnih
prevoznih sredstev, kot so skiro, kolo,
Na Drugi osnovni šoli že nekaj let or- rolerji in hoja.
ganizirajo dan, ko gredo vsi peš v šolo.
Želimo si, da bi postali vzor, ki
To je dogodek, ki ga učiteljice priredijo temelji na sodelovanju osnovne šole
enkrat letno, ki pa ne prinaša več za- (učencev, staršev, učiteljev), nevladostnih in merljivih rezultatov. Z iz- dnih organizacij in občine. Zato
delavo Šolskega potovalnega načrta se
upamo, da bomo v prihodnje več
je vodstvo na Drugi osnovni šoli odsodelovali in skupaj izvedli podobne
ločilo, da bodo še dodatno ukrepali.
alternative in aktivnosti, ki ne terjajo
V sodelovanju z Uradom za promet so
velikih finančnih vložkov, imajo pa
v Evropskem tednu mobilnosti 2014
velike koristi za razvoj občanom priprvič omejili dostop do šole. Na parjaznega mesta.
kiriščih so organizirali razne poulične
igre. Na svetovni dan zdravja, 7. apriAleksandra Gantar,
la 2015, so vsi učenci in učitelji prišli
dipl. ing. cestnega prometa

Svetovni dan zemlje in svetovni dan knjige, Vzemi in daruj

Za našo okolico, planet in
medsebojne odnose

(foto Zuhra Horvat)

O

b letošnjem svetovnem dnevu
zemlje, 22. 4. 2015, in svetovnem dnevu knjige, 23. 4. 2015, smo
Šolski center Slovenj Gradec in Ekološko društvo Slovenj Gradec prvič
pripravili prireditev v parku pred
Gimnazijo in Srednjo strokovno
zdravstveno šolo.
V sončnem in prekrasnem dopoldnevu je v parku vrvelo. Prireditev
je potekala v sklopu mednarodnega projekta Noč knjige, ki je združil
bralce po svetu. Pri praznovanju so
se nam pridružili občani stari od 0
do 100 let: mamice z dojenčki, otroci
Vzgojno-varstvenega zavoda Slovenj
Gradec, stanovalci Doma starejših
občanov Slovenj Gradec (tudi stanovalka, ki je bila stara 100 let), Center
ponovne uporabe Velenje, taborniki
Rod Severni kurir Slovenj Gradec,
Knjižnica Ksaverja Meška, Meškova
bukvarna, Studio Dnevna soba, Društvo Učni sadovnjak, Društvo TRS
(Gibanje za trajnostni razvoj Slovenije), Šola zdravja – skupina Šoštanj, JZ
Spotur, glasbeniki.
Vzdušje je bilo prekrasno. V Tiskarni veselja je nastajala knjiga, ki

bo sestavljena iz prispevkov mimoidočih in udeležencev prireditve. Na
šestih stojnicah so bile ponujene prinesene knjige, rastline, semena in sadike. Vsak, ki je kaj prinesel ali oddal
prispevek za nastajajočo knjigo, je na
roko dobil žig Vzemi in daruj. Žig na
roki je bilo edino plačilno sredstvo v
parku. Na travnati površini je skupina iz Šoštanja prikazala Šolo zdravja.
Gre za vadbo na javni površini, ki
poteka trideset minut, vsak delovni
dan. Od 4. maja poteka takšna vadba
od 8.00 do 8.30 v parku pred Tretjo
osnovno šolo Slovenj Gradec. Pridružilo se je že okrog dvajset občank
in občanov.
Vrhunec praznovanja je bila prireditev, na kateri smo odprli že tretji
hladilnik Vzemi in daruj knjigo. Gre
za rabljen in neuporaben hladilnik,
ki smo ga predelali z namenom, da v
njega občani odlagajo knjige ter jih iz
njega jemljejo, brezplačno, 24 ur na
dan. S kaligrafsko pisavo sta ga opremili dijakinji Tinkara in Metka, ki sta
letošnje šolsko leto obiskovali izbirno
vsebino Kaligrafija, ki jo je izpeljal
PEN-MAG Calligraphy Kaligrafija,
Marina Mihalj. Slavnostni govorec
je bil priznani slovenski pisatelj Tone
Partljič, ki se je prireditve udeležil po
zaključku po njem imenovane bralne
značke v Domu starejših občanov Slovenj Gradec, ki je tudi letos povezala
starejše in mlajše generacije. Za kvalitetno pesem so poskrbeli člani MePZ
Šolskega centra Slovenj Gradec Mismomi pod vodstvom gospe Almire
Rogina, pridružil se jim je tudi koroški kantavtor Milan Kamnik.
Po koncu prireditve sta gospod
Jože Santner in gospod Ivo Karner
kot predstavnika Društva Učni sadovnjak dijakom prikazala, kako se
zasadi sadno drevo. Z dijaki sta se
pogovarjala tudi o pomembnosti izbire nadaljnjega študija. Poudarila
sta pomembnost zavedanja o tem,
da bomo v prihodnosti dajali vedno
večji poudarek zdravi in ekološko
pridelani prehrani ter jim nakazala različne možnosti študija s tega

področja. Sadiko češplja in sadiko
češnje je doniralo Društvo TRS in
kmalu se bodo dijaki obeh šol lahko
sladkali z okusnimi sadeži.
Naj zaključim z Eko štafeto Ekološkega društva Slovenj Gradec, ki je
odšla na enomesečno pot po naši občini, mogoče širše. V obliki roke jo je
izdelal gospod Ivo Karner, član našega
društva. Njen osnovni namen je združiti ljudi, ustanove in vse, ki se trudimo
za našo okolico, planet in medsebojne odnose. Po naključju sem v prvem
hladilniku Vzemi in daruj našla knjigo
Edwarda de Bona in ker ni naključij,
sem prepričana, da mi je bila usojena.
V knjigi je namreč opisana simbolika
roke, ki je zaščitni znak Ekološkega
društva Slovenj Gradec. Tako pravi,
roka simbolizira pet osnovnih načel
pozitivne revolucije: palec za učinkovitost, kazalec za konstruktivno pot
naprej, sredinec za človeške vrednote,
prstanec za samoizpolnjevanje in mezinec za prispevanje, ker tudi najmanjši
prispevek je boljši kot neskončno kritiziranje. Hvala vsem, ki ste se nam
pridružili in popestrili svetovni dan
zemlje in svetovni dan knjige. Ponavljamo naslednje leto. Prireditev je bila
izpeljana ob podpori vseh udeleženih
ter s pomočjo veliko pozitivne energije, dogovarjanja, prostovoljnega dela in
dobre volje. Skupni strošek: 25,00 €, toliko so namreč vredni flumastri, s katerimi sta dijakinji okrasili hladilnik.
Hvala vsem!
Dolgoletna sodelavka in prijateljica
mi je pred leti povedala prelep stavek,
ki sem si ga za vedno vtisnila v spomin. Svojega sina je podučila tako:
»Življenje ni daj-daj, daj-daj, daj-daj.
Življenje je daj-dam, daj-dam, daj-dam.« In res je tako, na nešteto področjih. Prireditev so podprli: Metao,
d. o .o., PEN-MAG Calligraphy Kaligrafija, Urarna Mateja Triller, s. p.,
Mladinska knjiga trgovina, d. o. o., PE
Slovenj Gradec, DZS Slovenj Gradec
ter občani, ki redno darujejo knjige za
naše Vzemi in daruj knjižnice.
Zuhra Horvat

Desno dijaki, ki so otvorili hladilnik: predstavnik Srednje zdravstvene šole, predstavnica Gimnazije SG in predstavnik Gimnazije Ptuj; levo pevovodkinja prof. Almira Rogina,
Zuhra Horvat in predsednica Ekološkega društva Slovenj Gradec Marija Obreza.
(foto Jurij Vodušek)

Šmarški osnovnošolci

Zanimanje za delavnico
obrezovanja je vse večje

Z

opet smo se zbrali v učnem sadovnjaku pri gospodu Santnerju,
kjer je potekala delavnica obrezovanja
sadnega drevja. Tokrat so se učencem
OŠ Šmartno priključili tudi učenci OŠ
Podgorje in Prve osnovne šole. Delavnico je vodil sodelavec revije Gaia.
Teden dni kasneje smo obrezali sadno
drevje na našem šolskem igrišču.
Na OŠ v Šmartnem usposabljanje
obrezovanja in nege sadnega drev-

ja poteka že vrsto let. Vsako leto je
temu namenjenih nekaj delavnic v
spomladanskem in jesenskem času.
Najstarejši vključeni učenci so sedaj v
9. razredu in so v učno skupino vključeni že četrto leto. Z letošnjim letom
smo skupino pomladili, pridružila se
nam je zajetna skupina šestošolcev.
Zanimivo je, da postaja to delo vedno
zanimivejše tudi za dekleta.
Irma Hartman Javornik

MESTO IN PODEŽEL JE
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Brez agrokemikalij in umetnih gnojil

Paradižnik je tudi zdravilo
P

aradižnik je rastlina iz
družine razhudnikovk,
zelo sorodna tobaku, čiliju, krompirju in jajčevcu. Izvira iz Srednje, Južne
in južnega dela Severne Amerike na
področju od Mehike do Peruja. Gre
za trajnico, ki na področjih z zmerno klimo raste kot enoletna rastlina in navadno s šibkim olesenelim
steblom, ki se pogosto ovija okrog
drugih rastlin, doseže višino od 1 do
3 metrov. Listi so dolgi od 10 do 25
cm, z od 5 do 9 lističi z nažaganim
robom, dolgimi do 8 cm. Danes je
paradižnik priljubljena vrtnina tudi
v deželah, kjer nimajo primernih
klimatskih pogojev za njeno pridelavo. Obstajajo razne vrste paradižnika, katere se med seboj razlikujejo
bolj po obliki in barvi, manj pa po
vsebini ter hranilnih vrednostih.
Kot večina vrtnih plodovk tudi paradižnik vsebuje mnogo vode. Vsebuje
okoli 94 % vode, okoli 1 % beljakovin, 0,3 % maščob in 4 % ogljikovih

hidratov. Paradižnik vsebuje veliko
vitamina A in C. Cenjen je v prehrani zaradi svojega posebnega, prijetnega okusa in daje hrani prijeten
vonj in barvo. Vsebuje tudi minerale
v sledeh, posebno kalcij, magnezij in
železo. Rdečo barvo daje paradižniku snov likopen. Njegova lastnost
je, da se z dviganjem temperature
intenzivnost rdeče barve povečuje.
Vsebuje tudi določene organske kisline, ki ugodno vplivajo na naše notranje organe. Likopen, ta mogočni
antioksidant, ki ga v obilju najdemo
v rdečem paradižniku, nam na kakovosten način pomaga do sitosti, pomaga pa tudi preprečevati bolezen.
Likopen je znan borec v boju proti
raku prostate in nekaterim drugim
vrstam raka, boleznim srca in ožilja
ter drugim resnim boleznim. Paradižnik osvežuje, ugasi žejo in odpira
apetit. Obvezno pa mora biti pridelan doma in to brez agrokemikalij in
umetnih gnojil!

Krepitev paradižnika in
ostalih rastlin
Ker so vremenske spremembe vedno
bolj spremenljive, vplivi okolja pa vedno večji, je potrebno tudi rastline,
poleg tega da jim pripravimo zemljišče z organskimi zemljami in s hrano
z organskimi gnojili, tudi krepiti. Idealna rešitev brez vnosa agrokemikalij
je uporaba lekarne za rastline, kjer
uporabljamo naravne učinkovine.
Prva skupina lekarne za rastline temelji na naravnih pripravkih na potenciranih izvlečkih iz rastlin in naravnih
mineralov, ki v pravilnem dodajanju
rastlinam vplivajo na njihovo splošno
odpornost in posredno na spodbujanje rasti in razvoja. Smiselne skupine
rastlin so lahko plodovke, vse rastline
ki jih gojimo zaradi plodov, kot so kumare, čebula, sadno drevje – jablane
ipd., zelenjadnice, kjer uživamo zelene dele – tam delujemo na povečanje
listne mase. Še posebej se lahko pove-

Kronika Koroškega radia

April 2015 – pregled
dogodkov iz naših krajev
A

prila smo v krogu domačih praznovali največji katoliški praznik, veliko noč.
Podjetje VOC Celje je zaključilo
zimsko sezono vzdrževanja več kot
1700 kilometrov državnih in lokalnih cest v Celjski in Koroški regiji.
Od 15. novembra lani se je za prevoznost cest porabilo skoraj 55 tisoč ton
posipnih materialov ter opravilo 60
akcij posipanja in pluženja.
Na velikonočni ponedeljek so se
po 117 dneh neprekinjenega obratovanja ustavile žičniške naprave
na Kopah. Zimsko sezono so ocenili dobro glede na lani, glede na
zadnja leta pa kot povprečno. Kope
je obiskalo 60 tisoč smučarjev. Tudi
manjša koroška smučišča so ocenila
sezono. Upravljavci so bili večinoma
zadovoljni, še posebej v času zimskih
počitnic.
Svet regije se je odločil, da bodo
koroške občine na svoje konte prejele
polovico od 342 tisoč evrov, kolikor
je v lanskem letu znašal dobiček Koroških lekarn. Polovico denarja bo
lahko lekarna namenila za razvoj lastne dejavnosti.
Regijski svet je obravnaval še napisne table, postavljene na vhodih v
regijo. Table so odslužile svojemu
namenu, zato so Regionalni razvojni
agenciji dali nalogo priprave predloga zamenjave.
Na izredni seji so svétniki Občine Ravne na Koroškem obravnavali
pravilnik o sofinanciranju programov športa v občini in ga soglasno
sprejeli. Nov, usklajen pravilnik, ki
ponovno uvaja rezidenčni princip in
plačilo materialnih stroškov mladinskih skupin, opušča pa koeficient za
znižanje vpliva rezultatov, je bil očitno zadovoljiv za vse svétnike.
Padanje povprečne plače na Koroškem se je po izplačilih v februarju
nadaljevalo. Povprečna mesečna neto
plača na Koroškem, izplačana v tem
mesecu, je znašala 937 evrov. Ker pa
so plače v Republiki Sloveniji upadle
še nekoliko bolj, se je zaostanek za
povprečjem v državi zmanjšal na 6
in pol %.
Velik sprejem za Tino Maze so
pripravili v Črni na Koroškem. V njeno čast so zaigrali rokerji Sidharta,
6pack Čukur, Košir Rap Team, Šank
Rock z Matjažem Jelenom in domači
raper Samo Kozar. S svojim prihodom jo je počastil tudi predsednik
republike Borut Pahor.

Kar nekaj denarja manj se bo letos
nateklo v proračun Mestne občine
Slovenj Gradec, tako da so sprejemali
rebalans proračuna.
Na Ravnah so slavili občinski
praznik. Ob tem so predstavili knjigo Janko Gačnik in album njegovih
fotografij iz prve svetovne vojne, odkrili so tudi spominsko ploščo. Na
Ravnah so letos dobili tudi novega
častnega občana. Najvišji naziv je
tokrat pripadel pisatelju, novinarju,
uredniku in knjižničarju Marjanu
Kolarju, občinsko nagrado pa je prejel dolgoletni predsednik pihalnega
orkestra ravenskih železarjev Zdravko Plešivčnik.
Predstavniki občin, krajevnih in
vaških skupnosti, šole, vrtci, društva
in drugi so v tem mesecu po Koroškem zavihali rokave in se odpravili
na številne čistilne akcije. Nadaljevala so se gradbena dela na čistilni
napravi v Dobrijah in gradnja plinovoda v Mežiški dolini.
Mestni svetniki Občine Slovenj
Gradec so na tokratni seji sprejeli zaključni račun proračuna Mestne občine za preteklo leto in tudi osnutek
rebalansa za letošnje leto.
Nova organiziranost občinske
uprave MO Slovenj Gradec bo začela
delovati 15. maja. MO SG bo pomagala prebroditi težek finančni položaj
Javnemu zavodu za izobraževanje
odraslih Mocis Slovenj Gradec, in
sicer v obdobju, ko so se prenehali
nekateri programi, za nove pa še ni
razpisov. Mestni svetniki so odločili,
da bodo Mocisu pokrili stroške najemnine v vrednosti 21 tisoč evrov,
direktorica zavoda Sonja Lakovšek
pa je pripravila sanacijski program.
Njegovi poudarki so v racionalnem
obnašanju, znižanju stroškov in znižanju plač zaposlenih za 20 %.
Od prve omembe tretje razvojne
osi v kakršnemkoli slovenskem prostorskem planu letos mineva 40 let.
Država z Direkcijo za ceste na čelu
pa ne načrtuje niti ene večje investicije na glavni cesti Dravograd–Velenje ter na odsekih, ki so ključni za
našo regijo. Prometna situacija na
Koroškem se je v zadnjem obdobju
še poslabšala zaradi zmanjšanih
investicij v obstoječe omrežje državnih cest. Kljub obljubam vlade ob zadnjem obisku pa Korošci
ne verjamemo, da se bo kmalu kaj
premaknilo, če sami ne bomo ukrepali. V ta namen je Mestna občina

Slovenj Gradec v Mestni galeriji na
Glavnem trgu odprla razstavo Strategija glavnega prometnega omrežja
na Koroškem. Študija na razstavi,
po besedah župana Andreja Časa,
predstavlja strokovno podlago za
celostno prometno strategijo.
Uprava za civilno letenje je preklicala obvestilo za letalce, tako imenovani Notam, da je letališče Slovenj
Gradec zaprto. Letališče je namreč
pridobilo uporabno dovoljenje in je
znova odprto za letalsko dejavnost.
Nosilec dovoljenja je družba Ikar, ki
je upravljavec letališča. Letališče je
bilo zaprto od 31. decembra lani zaradi odpovedi pogodbe prejšnjemu
upravniku letališča s strani lastnika
letališke infrastrukture, družbe Aerodrom Slovenj Gradec.
V počastitev častnega občana občine Ravne, pisatelja Marjana Kolarja, so v Kuharjevi dvorani Koroške
osrednje knjižnice Ravne pripravili
literarni večer in predstavili knjigo
Od eseja do romana izpod peresa pisateljeve soproge Marije Irme Vačun
- Kolar. Monografska študija je zanimiv vpogled v pisateljevo delavnico,
tako po motivni kot obrtni plati, ter
v odmeve sodobnikov na njegova
dela. Ker je avtorjev opus velik, obsega sedem romanov, tri povesti ter
po eno zbirko novel, kratkih zgodb
in humoresk, tudi knjiga obsega skoraj 300 strani. Predstavitve se je kljub
zdravstvenim omejitvam udeležil
tudi gospod Marjan Kolar.
»Izkušnje so najboljši učitelj!« je
le eden od rekov, ki jih je za motivacijo japonskih nogometašev uporabljal v praksi Marjan Pušnik, nogometni trener UEFA PRO licence in
z bogatimi mednarodnimi izkušnjami, ko je dve leti profesionalno treniral v drugoligaškem nogometnem
klubu Avista na Japonskem. Ko se
je vrnil, je napisal knjigo, ki jo je v
aprilu predstavljal koroški javnosti
na različnih lokacijah, predvsem v
knjižnicah.
Ko je na Koroškem odjeknila novica, da nameravajo v Mežiški dolini ukiniti samostojno službo nujne
medicinske pomoči, kar je bilo jasno
z objavo osnutka pravilnika o bodoči organiziranosti nujne medicinske pomoči v luči novozgrajenega
urgentnega centra v bolnišnici, so
se Korošci burno odzvali. Tudi v
Zdravstvenem domu Ravne na Koroškem, kjer so kljub dobro orga-

čuje odpornost paradižnika proti plesnim in pa krepitev cvetočih okrasnic,
kjer želimo bujno cvetenje, kljub temu
da so navadno izpostavljene suši ali
direktnemu soncu. V drugi skupini so
pripravki, ki krepijo rastline in s tem
povečujejo odpornost rastlin pred boleznimi in škodljivci. Če rastline zalijemo z naravnimi krepilnimi pripravki ob pričetku rasti in tudi kasneje po
potrebi, te rastline razvijejo posebno

imunost na določene rastlinske bolezni, kot so plesni, pegavosti, rje ipd.
Zalite ali škropljene rastline tudi odvračajo oz. postanejo manj zanimive
za napade različnih škodljivcev, kot
so polži, listne uši, koloradski hrošči.
Pripravke uporabljamo preventivno,
pomagajo pa tudi rastlinam, ki so že
napadene, okužene ali slabotne.
Marko Hočevar,
univ. dipl. inž. agr.

nizirani urgenci povsem izpadli iz
mreže, tudi iz drugega nivoja tako
imenovanih satelitskih urgentnih
centrov. Direktor Zdravstvenega
doma Ravne mag. Stanislav Pušnik
je ocenil, da gre za korak nazaj in za
bistveno poslabšanje dosedanjega
standarda za prebivalce Mežiške doline. Zato se je v Mežiški dolini ustanovilo gibanje za urgenco na Ravnah, prav tako so prebivalci pričeli
zbirati podpise za peticijo. Skupina
ministrstva, ki bo v naslednjih dneh

obiskovala »teren«, bo najbrž morala spremeniti pravilnik in ohraniti
nujno medicinsko službo tudi na
območju Mežiške doline.
Župan Mestne občine Slovenj
Gradec je aprila odletel v New York,
saj MO SG opravlja funkcijo generalnega sekretarja mednarodne organizacije mest glasnikov miru, kar pomeni, da ima več organizacijskih in
logističnih obveznosti za delovanje
organizacije.
Irena Fasvald

Joga, prilagojena za današnji čas

Joga v vsakdanjem življenju
V
okviru mednarodnega dneva
joge bo 21. junija ob 11. uri
vadba potekala na zelenici pred
Prvo OŠ, kjer se lahko pridruži
kdorkoli, ki želi praktično izkusiti učinke joge.

Joga kot znanost izvira iz Indije.
Skozi tisočletja so jo gojili, izpopolnjevali ter vadili in iz tega raziskovalnega dela se je razvila celovita
znanost o telesu, duhu, duši in zavesti. Vse več ljudi se ukvarja z jogo,
ki je sicer v modi že okrog 5000 let,
vsakih nekaj desetletij pa se zanimanje zanjo še poveča. Leta 2003
se je z njo v svetu ukvarjalo več kot
15 milijonov ljudi. Zanjo ni meja, ni
omejitev, lahko jo vadi vsak ne glede
na svoje prepričanje, zdravstveno
stanje (razen v skrajnih primerih),
starost, ker vaje vsak izvaja glede na
svoje trenutno stanje, z občutkom,
brez primerjanja, tekmovanja ali
nasilja nad svojim telesom.
Avtor sistema Joga v vsakdanjem življenju Paramhans Svami
Mahešvarananda (ali kratko Svamidži), indijski mojster joge, ki se
je tekom štiridesetih let, kolikor
živi na Zahodu, dodobra seznanil
z zahodnim, stresnim načinom življenja, je jogo, ki je tisočletja stara
znanost, prilagodil in oblikoval v
postopen sistem, ki človeku prinese
notranje zadovoljstvo, srečo, mir,
sproščenost in zdravje. Poudarek
je na vzpostavitvi zdravja. Znani
rek pravi: zdravje ni vse, vendar je
vse nesmiselno brez zdravja. Takoj nam je jasna očitna potreba po
zdravem načinu življenja. Sistem
je zasnovan v sodelovanju s fizioterapevti in z doktorji medicine z
različnih področij.
Kateri so učinki vadbe Joge v
vsakdanjem življenju? Zdrava, prožna hrbtenica, gibljivi sklepi; povišan imunski sistem: da nas vsako
kihanje ali novica o novi epidemiji
ne prikuje na posteljo; sprostitev:

hitenje, hitenje ... hitro vstati, hitro
spati, hitro v službo, hitro iz službe … tak način življenja ustvarja
napetost, stres, ki ga lahko premagamo z vajami sproščanja in tako,
da upočasnimo tempo, se ustavimo; vaje krepijo mišice, povečujejo njihovo gibljivost, čistijo kožo;
globoko dihanje: vsi vemo, kako
pomembno je dihanje, povezano je
tudi s čustvenimi stanji − z zavestnim, globokim dihanjem lahko
lažje obvladujemo čustva ali jih
celo spremenimo v bolj pozitivna; duševno zdravje: da smo bolj
samozavestni, sproščeni, da se ne
obremenjujemo z malenkostmi;
poživlja krvni obtok, prav tja do
posameznih celic, tako da sleherno
vlakno dobi hrano, da se ostanki
odstranijo, da vitalni organi delujejo s polno paro in se obnovi
zdravje celotnega telesa; naučimo
se globokega dihanja, saj se s pomočjo dihanja umirimo, napolnimo svoje celice in iz sebe izvržemo
toksine.
Vsaka vadba se prične s sproščanjem celotnega telesa v ugodnem
ležečem položaju, sledijo asane ali
psihofizične vaje, ki jih delamo z
občutkom, z zavedanjem gibanja
in s poudarjenim in sproščenim
dihanjem. Vaje so zelo preproste in
si težavnostno sledijo postopoma,
tako da jih lahko vsakdo izvaja, tudi
tisti, ki so sicer zelo togi, nerazgibani, starejši ali s kakšnimi pomanjkljivostmi. Gre za to, da ugotovimo
svoje trenutno telesno stanje in ga
sčasoma postopno z vadbo izboljšujemo. Na koncu sledijo dihalne
tehnike ali pranajama, kjer se diha
globlje kot običajno, sproščeno in
zavestno. Tem vajam sčasoma priključimo še osnovne tehnike meditacije, ki samo poglabljajo umirjeno
stanje, ki ga dosežemo že z dihalnimi vajami.
Klavdij Jöbstl,
učitelj Joge v vsakdanjem življenju
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Koroška galerija likovnih umetnosti

Razstava Sodobna umetnost
na Koroškem (SLO/A)

Anja Jerčič, Preživeli fragmenti, 2009, 240 x 350 cm

V

Koroški galeriji likovnih umetnosti bo od 12.
junija do 9. septembra 2015 na ogled
razstava sodobne vizualne umetnosti
na Koroškem. Otvoritev bo v petek,
12. junija, ob 19. uri.
Razstava je rezultat javnega natečaja,
ki je bil namenjen koroškim umetnicam in umetnikom vseh področij
vizualne umetnosti, ki živijo na Koroškem v Sloveniji ali Avstriji, in umetnicam in umetnikom vseh področij
vizualne umetnosti, ki izvirajo s Koroške ter aktivno ustvarjajo na področju vizualne umetnosti. Javni natečaj
je bil objavljen konec oktobra 2014 in
odziv je bil velik. Do zaključka razpisa v začetku februarja se je na natečaj

prijavilo 90 ustvarjalcev, 37 iz Slovenije in 53 iz Avstrije.
Na razstavi se bodo predstavili umetniki vseh generacij. Božidar
Zrinski, gostujoči kustos in selektor
natečaja, je izmed prispelih predlogov izbral 30 umetnikov in njihovih
del, polovica od teh prihaja iz Slovenije in polovica iz Avstrije. Pričakujemo, da bomo na ta način dobili
zanimiv vpogled v aktualna umetniška snovanja z obeh strani meje, saj
umetniki na razstavi sodelujejo s tematiko, ki jo tudi sicer raziskujejo in
izražajo skozi svoja dela.
Poleg selekcionirane razstave sodobne koroške produkcije bosta potekala še dva vzporedna in povezana
projekta. Prvi je Odprti ateljeji koro-

ških umetnikov: nekateri sodelujoči
umetniki bodo v času odprtja razstave na določen dan odprli vrata svojega ateljeja za vse obiskovalce. S tem
bodo zainteresirani javnosti ponudili
vpogled v njihov ustvarjalni svet,
vzpostavilo se bo odprto polje neposredne komunikacije med umetniki
ter javnostjo. Datumi, ure in lokacije odprtih ateljejev bodo objavljeni v
medijih. Drugi vzporedni projekt je
razstava koroških umetnikov iz Slovenije, ki so s svojim delom v različnih obdobjih 20. stoletja pustili pečat
na Koroškem. Razstavljena dela bodo
iz zbirke KGLU.
Sodelujoči umetniki na razstavi Sodobna umetnost na Koroškem iz Slovenije: Kaja Brezočnik, Stojan Brezočnik, Simon Chang, Barbara Drev,
Katja Felle, Anja Jerčič, Štefan Marflak, Jure Markota, Luka Popič, Maja
Pučl, Tjaša Rener, Lucija Stramec,
Aphra Tesla, Aljaž Velički in Sašo Vrabič. Sodelujoči umetniki iz Avstrije:
Barbara Ambrusch Rapp, Eva Asaad,
Christina Gillinger, Julia Hohenwarter, Tomas Hoke, Franka Hopfgartner
Wurzer, Michael Kos, Edgar Knoop,
Renate Krammer, Eric Kressnig, Ulrich Plieschnig, Karl Vovk, Petar Waldegg in Hannes Zebedin.
Razstava, ki jo bo spremljal tudi katalog, nastaja v sodelovanju z združenjem Kunstverein Kärnten (Društvo za
likovno umetnost Koroške) iz Celovca
in v načrtu je, da bo v letu 2016 skupna
razstava umetnikov iz obeh strani meje
predstavljena tudi v Celovcu.
Katarina Hergold Germ

Pesniška zbirka Andreja Jusa

Za odrasle in druge otroke

ehka, a nabrita je poezija, ki jo
Andrej Jus zapiše v svojo novo
pesniško zbirko, ki je nedavno izšla
pri Založbi Sanje v zbirki Sanjska
knjigica. Poimenoval jo je lahkotno,
Na trati, kot so lahkotne tudi njegove
pesmice, namenjene odraslim in drugim otrokom. Pomemben del knjige
je preprosta, a zelo kompleksna likovna oprema Jane Kocjan, poezija pa je,
po Jusovih besedah, nastajala pravzaprav zaradi teh ilustracij.

Retrospektivna razstava

Andrej Grošelj

KGLU, Galerija Ravne, 24. junij−4. september 2015

V

Galeriji Ravne bo na ogled retrospektivna razstava domačega

Odličnost pokazali doma in v tujini

ekateri učenci slovenjgraške glasbene šole so se še posebej izkazali
na sedmih tekmovanjih.
Na 9. mednarodnem tekmovanju
Avsenik v Begunjah sta naša učenca
v disciplini klavirska harmonika solo
dosegla odličen rezultat: Blaž Jamnikar Pukl − zlato priznanje, 1. nagrada
in Dejan Pečnik – srebrno priznanje.
Njun mentor je Andrej Švab.
Na 18. regijskem tekmovanju celjskega in koroškega območja, ki je potekalo v Glasbeni šoli Celje, so se naši
tekmovalci vnovič izvrstno izkazali.
Med posamezniki je Martin Javornik

z igranjem na kitaro osvojil zlato priznanje, Maruša Lavrinšek je v disciplini violina solo prav tako osvojila zlato
priznanje, Nejka Serušnik pa s svojim
violončelom srebrno priznanje. V kategoriji Komorne skupine s pihali je duo
flavt (Maja Tretjak in Nina Jenko) prejel srebrno priznanje, prav tako je srebrno priznanje prejel trio flavt v sestavi
Ajda Mori, Neža Mojškerc in Žana Lukanc. Iskrene čestitke vsem uspešnim
tekmovalcem ter tudi njihovim mentorjem Aleksandru Đukanoviću, Nini
Grošelj Bricman, Ani Kramer, Sonji
Lavrinšek Beci ter korepetitorkama
Vlasti Šmon in Maji Kastratovik.

Učenca naše glasbene šole, ki sta na
regijskem tekmovanju TEMSIG 2015
prejela zlato priznanje, sta se ponovno izkazala tudi na državnem nivoju.
Martin Javornik je v kategoriji kitara solo osvojil zlato priznanje in 3.
nagrado, Maruša Lavrinšek pa je v
kategoriji violina solo dobila bronasto priznanje. Ponosni smo na naša
učenca, čestitamo pa tudi njunima
mentorjema Aleksandru Đukanoviću in Nini Grošelj Bricman.
Na mednarodnem tekmovanju
Svirel so nas naši učitelji in učenci
razveselili z naslednjimi rezultati:
Tinkara Andrejc, violina − srebrno
priznanje (mentorica Jerica Borkovič, korepetitorka Amra Kabil Đukanović), Živa Jamnikar Pukl, violina −
bronasto priznanje (mentorica Jerica
Borkovič, korepetitorka Amra Kabil
Đukanović), Maruša Lavrinšek, violina − zlato priznanje (mentorica
Nina Grošelj Bricman, korepetitorka Maja Kastratovik), David Tretjak,
rog − zlato priznanje (mentor Martin
Šmon, korepetitorka Vlasta Šmon) in
Ajda Mori, flavta − srebrno priznanje
(mentorica Sonja Lavrinšek Beci, korepetitorka Amra Kabil Đukanović).
Na mednarodnem tekmovanju kitaristov Dnevi kitare Krško 2015 sta
naša učenca dosegla odličen uspeh, in
sicer: Val Naglič − 2. kategorija, zlato
priznanje, 3. nagrada (mentor Miloš
Dimitrijević) in Martin Javornik − 4.
kategorija, zlato priznanje, 1. nagrada
(mentor Aleksandar Đukanović).
Na tekmovanju Wood, Wind &
Brass v Varaždinu je naš učenec David Tretjak prejel zlato priznanje in 1.
nagrado (mentor Martin Šmon, korepetitorka Vlasta Šmon).
Legnago: Polona Lavrinšek, harfa,
je dobila srebrno priznanje na mednarodnem tekmovanju v Italiji (mentorica Ana Uršič). (AĐ)

Mladi radijski in gledališki režiser
Andrej Jus, ki v teh dneh pričakuje
tudi svoj prvi naraščaj, pesmi piše že
skoraj polovico življenja. Slovenjgradčani se tako lahko spomnijo njegove
zbirke pesmi Kdo te je ubil, Jože?, ki
je izšla pod streho Gimnazije Slovenj
Gradec. Zadnje gledališko delo v režiji Andreja Jusa, ki smo ga videli v
njegovem rodnem mestecu ob Mislinji, je bila predstava Boj v požiralniku. »V SG-ju je bilo zelo malo mojih
predstav. Seveda pa to ni bila zadnja
moja režija - sledila je prestava Postani obcestna svetilka (Kosovel) v SNG
Nova Gorica in nazadnje Sneguljčica
v SLG Celje,« je dopolnil.
Po krstnih predstavitvah v Grosupljem in Ljubljani je bila knjiga
Na trati predstavljena tudi v domači
knjižnici Ksaverja Meška. Z avtorjem
se je pogovarjala Kaja Brezočnik, ki
trenutno v Galeriji Ravne razstavlja
svoje fotografije v duetu z beloruskim
umetnikom, fotografom Viktorjem
Senkovom.
Ajda Prislan
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Atelje Andreja Grošlja v Dobji vasi

kiparja Andreja Grošlja in tako bo
na Ravnah prvič predstavljen celoten
kiparjev opus od začetkov v kamnu
do zadnjih del, ki jih je ustvaril tik
pred smrtjo leta 2011. Z razstavo želimo javnosti znova prikazati raznolik
in zanimiv opus tega pomembnega
kiparja. Ob tej priložnosti bomo v
dogovoru z družino Grošelj preuredili kiparjev atelje v družinski hiši v
Dobji vasi v spominsko sobo, ki si jo
bodo obiskovalci lahko ogledali. Na
ta način bomo glavnino del koroškega kiparja ohranili ter situ in ljubiteljem umetnosti prikazali ustvarjalno
energijo in način življenja in dela Andreja Grošlja. Stalna muzejska postavitev, s katero želimo ohraniti njegov
atelje v kar se da avtentičnem stanju,
bo v veliki meri dopolnila lokalno
kulturno ponudbo.
Jernej Kožar

Novo iz tiskarne

Odsevanja

pomladansko-poletna številka

N

a izbranih prodajnih policah je
letošnja pomladno-poletna številka revije za leposlovje in kulturo
Odsevanja, ki tokrat ponuja poezijo
Nine Bizjak in Lidije Polak. Beremo
lahko tudi leposlovje že preverjenih Janija Rifla, Matjaža Lesjaka in

Toma Novosela ter poklone
Vezeli, devetdesetletniku Janezu Žmavcu in dr.
Antonii Bernard. V likovnem delu
revije je Marko Košan predstavil
Luka
Popiča.vina
(AP) in kiSi
Sadna
mag. Zdenko RAJHER

Sadna vina in kisi
Mag. Zdenko Rajher

V

V Sloveniji, kjer pridelujemo sadje pretežno za
svežo porabo in manj namensko za predelavo v sadne proizvode, je tudi pri najbolj skrbni
pridelavi nekaj sadja neprimernega za ponudbo
kot sveže, ki pa ga lahko predelamo v kakovostne
sadne proizvode.
Že leta 1917 je Martin Humek v knjigi »Sadno
vino ali sadjevec« zapisal, da ima lahko sadno
vino pri zmerni uporabi ugodne učinke, primerno pa je tudi za trženje. Anton Kosi leta 1891
v »Umnem kletarstvu« ugotavlja, da domači kis
ni le zdrava začimba, ampak pospešuje izločitev
nezdravih snovi iz telesa. Tako kot takrat je tudi
danes pomembno, da poznamo sodobne postopke za dobivanje kakovostnih sadjevcev in kisov, ki
naj v čim večji meri ohranijo sestavine sadja, obenem pa naj bodo ustrezno trajni in zdravstveno
neoporečni.

Sadna vina
in kiSi

Sloveniji, kjer pridelujemo sad- bivanje kakoje pretežno za svežo porabo in vostnih sadjevmanj namensko za predelavo v sadne cev in kisov, ki
proizvode, je tudi pri najbolj skrbni naj v čim večji
pridelavi nekaj sadja neprimernega meri ohranijo
za ponudbo kot sveže, ki pa ga lahko sestavine sadja,
predelamo v kakovostne sadne proi- obenem pa naj
trajni
zvode. Že leta 1917 je Martin Humek bodo ustrezno
NAR OČIL
NIC Ain zdravstveno
neoporečni.
v knjigi »Sadno vino ali sadjevec«NAROČAM
KNJIGO:
Rajher:
Sadna vina insem
kisi na osnovi znanja,
ta namen
zapisal, da ima lahko sadno vino pri Zdenko V
zmerni uporabi ugodne učinke, pri- izkušenj in novejše zlasti tuje literamerno pa je tudi za trženje. Anton ture pripravil to strokovnoknjigo, ki
Kosi leta 1891 v »Umnem kletarstvu« naj k temu prispeva svoj delež. Našim
ugotavlja, da domači kis ni le zdrava sadjarjem in porabnikom želim, da z
začimba, ampak pospešuje izločitev veseljem pripravljajo in uživajo donezdravih snovi iz telesa. Tako kot mače sadjevce in kise.
Avtor
takrat je tudi danes pomembno, da
poznamo sodobne postopke za do- Knjiga je izšla pri Kmetijski založbi.
V ta namen sem na osnovi znanja, izkušenj in
novejše zlasti tuje literature pripravil to strokovno
knjigo, ki naj k temu prispeva svoj delež. Našim
sadjarjem in porabnikom želim, da z veseljem
pripravljajo in uživajo domače sadjevce in kise.
Avtor

Predstavitvena cena: 20,00 €
Cena: 25,00 €
V ceno je vključen DDV.

Ime, priimek:
Ulica:

Pošta:

Telefon:

KMETIJSKA ZALOŽBA d.o.o.

Stari trg 278, 2380 Slovenj Gradec
tel.: 02 88 56 700, 05 90 10 576
info@km-z.si, www.kmetovalec.si

Datum:
Podpis:

mag. Zdenko RAJHER
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»Vojna ni mir« slovenjgraških gimnazijcev

Vojni slovar malega človeka
13.

maja 2015 je bil v Kulturnem domu Slovenj
Gradec predstavljen projekt dijakov
Gimnazije Slovenj Gradec – enajsta
knjiga zbirke E. A. z naslovom Vojna
ni mir – Vojni slovar malega človeka.
70 let je minilo od konca druge svetovne vojne. In s tem v Sloveniji 70 let dveh
resnic, ki si podajata mrtve in ukradena življenja. Kako torej med mladimi
obuditi spomin na svetovno apokalipso, ne da bi hkrati zastrupljali z ideologijo ali demagoško manipulirali?
Mnemozina, Zemljina hči spomina, je svojo esenco zapustila besedam
– devetim hčerkam muzam, zavetnicam znanosti in umetnosti – epski in
lirski poeziji, plesu in zborski pesmi,
ljubezenski poeziji, tragediji, komediji, himnam, zgodovini in astronomiji.
Besede so torej tiste, ki nam ohranjajo
vezi s preteklostjo, merijo sedanjost in
sanjajo prihodnost. Sporočajo resnico,
jo zabrišejo ali celo lažejo. Kaj je torej
zmaga in kaj poraz? Kaj domoljubje?
Kaj izdaja? Kaj zločin? In kdo so žrtve?
70 let po vojni je čas, da stopijo v
ospredje besede, v katerih bi se našli
vsi, ki so vojno doživeli – strah, slovo, trpljenje, groza, bolečina, smrt.
To je namreč vojna. Zmage in poraze
si podajajo vojaški strategi, poker z
ozemlji in številkami igrajo politiki, kapital željo po profitu z lažnimi
preroki zavija v oglaševanje prave
ideologije ali religije, malim ljudem
pa ostajajo negotovost, pomanjkanje,
izguba, bolečina, razčlovečenje. Mali

ljudje postanejo žrtve in rablji. Mali
ljudje postanejo številke. Izguba ali
celo kolateralna škoda.
22.000.000 mrtvih vojakov.
40.000.000 mrtvih civilistov v eni
vojni. Bi si želeli vedeti, kako so
umrli? Kako so izginili vsi, ki jih je
statistika spregledala? In kako so živeli tisti, ki so vojno preživeli?
Zato smo se na gimnaziji odločili izdati Vojni slovar malega človeka. Razdeljen je v 25 delov – toliko,
kot je črk slovenske abecede. Začne
se z apokalipso in konča z žrtvami.
Vsa gesla imajo pet podgesel, ki se
vsebinsko navezujejo na izhodišče.
Likovno opremo so prispevale maturantke Tjaša Čuček, Urša Halilovič,
Ana Karlin in Anastazija Pirnat.
Slovar je napisalo vseh 308 dijakov
Gimnazije Slovenj Gradec. 308 najstnikov. 308 premislekov. Dopuščam
možnost, da se je v času spletne (ne)
kulture kdo spogledoval z že napisanim besedilom, toda že izbira jasno
pokaže, kam je usmeril svoje misli.
Upam si reči, da večina meri tja, kjer
še vedno živi človečnost.
Karla Zajc Berzelak,
urednica
Razčlovečenje je zadnja postaja na
poti človeštva.
Žan Libnik
Vojne in izgubljeno otroštvo so največji poraz človeštva.
Marcel Martinc

Globine skrivajo resnico. Na tisoče
življenj je v njih končalo svojo pot.
Danes s soncem obsijano listje, nekoč
s krvjo prekrit mah.
Eva Zorman
Odrasli si znova in znova izmišljujejo nove vojne, izgubljajo pa mladi
ljudje.
Alina Verhovnik
Vsaka od žrtev bi lahko spremenila
svet. A tega ne bomo nikoli izvedeli.
Gaja Jamniker Krevh
Kapitulacija naj bi pomenila konec
bojevanja, a se za poražence, predvsem nedolžne civiliste, pravo ponižanje in trpljenje šele začne.
Gašper Herkovič
Kaj je lahko dragocenejšega, kot
zmožnost posameznika, da izživi
svoj potencial? Ne oseba, ne ideologija, ne želja po denarju in ozemlju nimata pravice tega odvzeti ljudem. In
vojna, spremljevalka človeštva, počne ravno to. Vojna je senca človeštva.
Milka Gruber
Po vojni lahko število umrlih prikazujemo s številkami, vendar s temi
ugaslimi življenji ne moremo prikazati, koliko upanja je umrlo z njimi.
Neža Simetinger

Pregled Slovenjegraške knjige

Je zbirka zanimivih misli
D

obili smo odlično knjigo pesmi,
zgodb in pričevanj, kar vse sta
izbrala in uredila gospoda Niko R.
Kolar in Vinko Ošlak. Tehtno delo,
ki utegne bralca mesece pritegniti že
z enim pozornim branjem, med pomembnimi priročniki njegove osebne knjižne police pa mu bo vedno
ostalo na stalno razpolago za svežitev
spomina o kraju. Zares pridobitev!
Misel, ki tiči za to knjigo ... postavi
gospod Vinko Ošlak v naslov svojega
uvodnega prispevka, s čimer zbudi v
bralcu radovednost, iščoč in pričakujoč misel, ki bo prevevala ne samo
uvodni članek, marveč vso knjigo. In
glej, ni treba prebrati vseh prispevkov,
ko se prva misel že utrne, njej pa sledi
množica drugih, ki odpirajo nova in
nova vprašanja. Predvsem vprašanja
brez ponujanja odgovorov. Pri tem človeku stopi v spomin nekoč že izrečena
misel, uporabljena sicer za neke politične okoliščine, a dokaj priročna in pomembno delovno izhodišče pobornikom znanstvenega svetovnega nazora,
ki glasi nekako takole: nič ne sme biti
tako sveto, da ne bi smelo biti nadomeščeno z boljšim. Pravi znanstvenik
mora biti vedno pripravljen svoja spoznanja nadgraditi z novimi, boljšimi.
Navdahnjeni s takšnim izhodiščem se
za začetek osredotočimo le na nekatere
v knjigi zanimive misli.
Prvo navrže gospod Ošlak sam takoj
na začetku, ko postavi razmerje med
maternim in knjižnim jezikom. Človek
da razmišlja bolj s knjižnim kot z maternim jezikom? Ta domneva se najbrž
ne more iziti brez ostanka, a tukaj skušajmo stvar zgolj ponazoriti s primerom
o začetkih človekovega razmišljanja.
Mati ureja pomladni vrt, štiriletni
fantek pa ob strani na svoji gredici tudi
zaliva svoje posajene zeli. Nenadoma
mali korenjaček krepko vrže v svet: frdamte švajneraj . Presenečena mati se
na vrtu vzravna in ga začudeno vpraša, od kod mu takšne besede? Fantek
brez obotavljanja pove, da jih je slišal
od policista (leta 1945), ko si je ta brisal onesnažene čevlje, ker mu je bilo na

ostanku vlažnega snega spodrsnilo in
je bil stopil v blatno brozgo; pri čemer
je fantek, igrajoč se takrat za debelim
drevesom, ostal neopažen. A ker se je
sedaj pri svojem vrtnem opravilu tudi
sam nerodno pomazal in moral brisati
blato po nogah, je pač izrekel besede,
kakršne ob podobnih nerodnostih izrekajo odrasli.
Mati ga lepo poduči, da je slišal grde
besede, kakršnih priden fant naj nikoli
več ne ponavlja.
Da, materni jezik je najbrž vzgojna
podlaga, na katero se kasneje lahko z
večjim ali manjšim uspehom cepijo
drugi knjižni jeziki. Zdi se, da je na
maternem jeziku zgrajen človekov način razmišljanja – forma mentis. Pri
posamezniku je materni jezik en sam,
knjižnih je lahko več.
Seveda pa zanimiva Ošlakova misel
s tem še daleč ni izčrpana, a tokrat se
usmerimo še drugam.
Z drugo mislijo nas pritegne gospod
Niko R. Kolar, ko povzema in nadaljuje Komljančevo modrovanje: »Popotnica tistemu, kar je zapisano, pa
tistemu, kar ni.«
Res, veliko poučnega je v knjigi zapisanega. Kaj bi bralec v bodoči nadgradnji morda še lahko pričakoval?
Tudi ta odgovor tokrat zdaleč ne more
biti podan brez ostanka.
In glej, smelo misel utrne arheologinja, gospa Saša Djura Jelenko, z zapisanim izrazom 'staroselska keltizirana naselbina' pod grajskim hribom v Starem
trgu. Staroselska keltizirana naselbina!
Katero staroselsko ljudstvo v dolini
med Pohorjem in Plešivcem je preživelo sprva tristoletno keltizacijo, nato
domala tisočletno romanizacijo in naposled zopet domala tisočletno germanizacijo – če prezremo občasno manj
pomembno madžarizacijo? Okupatorski in kolonizatorski prišleki – Kelti,
Rimljani, Germani, Ogri in drugi – so
torej prišli, pustili v staroselskem ljudstvu in kraju nekaj sledi, pa odšli. Rod
domačinov je preživel in ostal.
Kateremu ljudstvu dejansko pripadajo staroslovanska gradišča in pokopališča na grajskem hribu, spričo

Na predstavitvi v Kulturnem domu

novejših dognanj, da prazgodovinska
gradišča v teh krajih pripadajo bistveno starejšemu obdobju, kot se je doslej
domnevalo?
Povsem enako vprašanje se zastavlja
kajpak za staroslovanske grobove pod
cerkvijo sv. Jurija na Legnu, ki so ohranjeni zlasti po zaslugi arheologinje, gospe Mire Strmčnik Gulič?
A misel brž preskoči na nekdanjega
starotrškega župnika Davorina Trstenjaka , ki je zapisal, da so nekaj časa tod
živeli hkrati Rimljani, Goti in domačini. Sojenje domačinom se je odvijalo po
njihovem starem običajnem pravu, Rimljanom po rimskem in Gotom po gotskem pravu. A Franki so potem Gote
spodrinili, nakar so se (po Trstenjaku)
bali Obrov in severo-istočnih Slovenov
(denimo leta 543 n. št.). Se pravi, da so
imeli takrat domačine med Pohorjem
in Plešivcem za eno, severo-istočne Slovene na izhodnem (beri vzhodnem Noriku) pa za drugačno ljudstvo?
Trstenjak kar odkrito zapiše, da
so bili tedanji domačini dejansko Veneti, torej Slovenci, ki so jih Rimljani
sicer romanizirali (odtod latinske jezikovne oblike na spomenikih), vendar so ostali Slovani. So mar staroslovanska grobišča njihova, ali so onih
prišlekov – istočnih Slovenov? Tudi
slednji so morda prišli in se glede na
sorodnost jezikov stopili s starejšimi
slovanskimi domačini?
Kelti staroselskih domačinov niso
mogli povsem keltizirati, spričo dejstva, da kot bojevniško ljudstvo sploh
niso razvili lastne pisave, temveč so
od domačinov privzeli pisavo venetico. Kar nekaj stoletij pred prihodom
Rimljanov, se pravi pred našim štetjem, so se venetski spomeniški zapisi
pojavljali vsaj do črte Radgona-Maribor-Celovec-Beljak (že dokazano);
torej gotovo tudi v dolini med Pohorjem in Plešivcem.
Jezikovno pa prav izzivalno delujejo različna zgodovinska imena za
naše Mesto:
Vendograecium, Slavograecium, Windischgraz, Windischgräz, Windischgraetz, Windisch Graetz, Slovenski Gra-

Premislek mladih o vojni ob slikah, besedi in glasbi je ganil obiskovalce.
dec, Slovenji Gradec, Slovenj Gradec,
Slovenjgradec, Словењградец, Словењ
Градец ... Zanimiv je tudi Weriand de
Grez; morda de Graz ali de Grac; Weriand z Gradu – graščak Weriand?
Če bi torej od bodočega kulturnega
udejstvovanja v treh dolinah na daljši
časovni horizont človek kaj pričakoval,
bi bilo zaželeno osvetljevanje starega
veka pred našim štetjem. Medtem ko je
obdobje po našem štetju za Slovenj Gradec že dokaj dobro obdelano in znano
– čas 1941–45 tako rekoč dnevniško podrobno –, se zdi, da v zgodnji antiki zeva
praznina celih stoletij, katerih razumevanje bi bilo nujno za pravo predstavo
o kontinuiteti življenja na teh prostorih.
Krajevno kulturništvo bi nemara
ravnalo modro, če bi tudi s štipendiranjem doktorandov spodbudilo mlade moči za raziskovanje na starinskih
poljih: arheologije, zgodovine, jezikoslovja, sociologije, psihologije ... Najbrž bi mnogi bralci z zanimanjem in s

hvaležnostjo spoznavali trdo pot, ki so
jo dostojno prehodili naši daljni predniki. Njih otroci smo, ohranimo jih v
dostojnem spominu!
Za konec ponovimo še klic Davorina Trstenjaka: Vituperetis, modo
corrigatis!
Dr. Ivan Lah,
Ljubljana
1
Nemška kletvica 'verdammte Schweinerei' pomeni po slovensko dobesedno 'prekleta svinjarija'.
2
Nemška SS policija s sedežem na Rimskem vrelcu (Kotlje, 1945) med svojimi
patruljnimi obhodi po okolišu pogosto ni
uporabljala običajnih poti, marveč se je
nenadoma pojavila pred domačijo, ne da
bi jo prej kdo opazil.
3
Bojimo se ga omenjati, 'kakor bi se bali
sami svoje sence' – je zapisal leta 1884 predstavitelj knjige Davorina Trstenjaka, kajti
imeli so ga za psevdoznanstvenega romantičnega zanesenjaka.

Srečanje molivk in molivcev ŽRV

Rože ŽRV so živ organizem
R
oža ŽRV je molitvena zveza,
ki ima v Pamečah korenine že
od časov pred prvo svetovno vojno.
Okrepila se je po drugi svetovni
vojni, kasneje pa precej zamrla. 20.
marca je bilo v Pamečah srečanje
rož Živega rožnega venca (ŽRV).

Pred leti so v našem kraju obstajale
otroške, dekliške, fantovske, moške
in ženske molitvene rože. Vse spremembe kasnejših let je preživelo pet
ženskih in ena okrnjena moška roža.
Ena roža pomeni tri celotne rožne
vence. Rožo sestavlja petnajst molivcev, vsak posameznik pa vsak dan
moli desetko rožnega venca. Kadar
kakšen posameznik zboli, je dolžnost
voditelja, da do ozdravitve moli tudi
skrivnost zbolelega. Ob smrti molivca se nadomesti izgubo in pridobi
novega člana. Naše molitve so namenjene miru in razumevanju v naših
družinah in župniji, molimo pa tudi
za nove duhovne poklice.
Dolžnosti članov ŽRV so naslednje: vsakdanja molitev, v družini
živeti v miru in ljubezni, po potrebi
pomagati drugemu članu, obiskati

bolnega člana, udeležiti se pogreba
umrlega člana, enkrat letno naročiti mašo za žive in pokojne člane rož
ŽRV in se je tudi udeležiti.
Rože ŽRV so velik blagoslov za
našo župnijo. So živ organizem in
poroštvo naše prihodnosti. Brez molitve ni vere, ni upanja in blagoslova,
ni Cerkve. Naša molitev daje tudi
pomoč in pogum tistim, ki zaupajo
v naše molitve.
Za srečanje smo pripravili dva plakata. Na prvem plakatu je šest šopkov
rož, v katerih so napisana imena vseh
molivcev, v moškem šopku jih kar nekaj manjka. Na drugem plakatu pa je
rožni venec, v katerem so cvetovi, na
njih pa so zapisana imena naših pokojnih članov. Po spokornem bogoslužju in sveti spovedi je bila darovana maša za žive in pokojne člane rož
ŽRV. Po sveti maši je bilo družabno
srečanje članic in članov ŽRV v veroučni učilnici v Pamečah. Bili smo zelo
počaščeni, saj nam je gospod župnik
Simon Potnik s svojo bogato duhovno podporo vlival pogum za naprej.
Marjetica Stojanović Verdinek

TURIZEM
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Učenci podjetniki na šoli v Podgorju

Zgodbe turizma in obiski podjetij

U

čenci iz podjetniškega krožka so
predstavili zgodbo o gradu Vodriž in zanjo prejeli srebrno priznanje.
Turistična zveza Slovenije s projektom
Turizmu pomaga lastna glava že več
let ozavešča osnovnošolsko mladino o
pomembnosti turizma v Sloveniji. Letos je potekala predstavitev projektov
v Kopru, Mariboru in Velenju. Mercator center Velenje je gostil turistično

tržnico 29. festivala Turizmu pomaga
lastna glava na temo Zgodbe turizma. Mladi devetih osnovnih šol so
obiskovalcem centra predstavili svoje
lokalne zgodbe in njihove junake, ki
temeljijo na legendah, ljudskih pripovedkah, naravnih danostih, sodobnih
pojavih ali dogodkih. Iz naše občine je
na prireditvi sodelovala OŠ Podgorje
pri Slovenj Gradcu pod mentorstvom
Aleksandre Hovnik. V okviru podje-

tniškega krožka so učenci predstavili
zgodbo našega bližnjega gradu Widerdries. Čudovita predstavitev zgodbe z naslovom Tisti grad tam nekje,
ki bo kmalu tudi natisnjena, je bila
nagrajena s srebrnim priznanjem. Za
lep dosežek se moramo zahvaliti tudi
gospodu Pergerju, ki nam je za ta namen posodil unikatna srednjeveška
oblačila.
Sicer pa se podjetniški krožek šole
v Podgorju ukvarja še z mnogo drugimi podjetniškimi projekti. S svojimi
izdelki so učenci že drugič sodelovali
na božično-novoletnem sejmu v Slovenj Gradcu. Da bi čim bolj spoznali
delovanje podjetništva, so obiskali
več podjetij. V Gostišču Trojane so
si ogledali celotno proizvodnjo vsem
znanih trojanskih krofov. Franc Pečovnik je prijazno omogočil, da si je
lahko skupina petošolcev ogledala
proizvodnjo v podjetju Komot, d. o.
o. V Koroških pekarnah sta odprla
vrata za voden ogled Darko Črešnik
in Primož Areh. Na obisk v podjetje
KOPUR nas je povabil Anton Hofbauer, ki nam je v nadaljevanju ponudil poslovno sodelovanje. V krožku
je takrat završalo tisto pravo podje-
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tniško timsko delo. Najprej iskanje
ideje, potem načrt izvedbe, finančna
konstrukcija in izvedba. Ker na razpolago ni bilo veliko časa, se je bilo
potrebno dobro organizirati. Mentorici Aleksandri Hovnik je uspelo
skupine učencev uspešno motivirati
in pritegniti k sodelovanju tudi nekaj
drugih sodelavcev. Delo je steklo, izdelke smo uspeli pravočasno izdelati,
njihova kvaliteta pa je bila takšna,
kot je bila predvidena v načrtu. Gospoda Hofbauerja smo povabili v šolo
in mu s ponosom predali naše prve
podjetniške podvige. Učenci so naj-

prej multimedijsko predstavili ves
proces in na koncu slovesno predali
rezultate skupnega dela. Naš gost je
bil nad predstavitvijo in našim delom
navdušen. Poslovno srečanje se je
končalo s prijetnim občutkom podjetniške uspešnosti in povabilom za
nadaljnje poslovno sodelovanje.
Poudarek bomo namenili tudi finančnemu delu podjetništva, zato smo
se prijavili na projekt Finančno opismenjevanje mladih, ki ga organizira revija
Moje finance.
Mag. Aljoša Lavrinšek,
ravnatelj

Šmarška farna pot

označili z znaki oziroma markacijami ŠFP, to je rumeni trikotnik z belo
piko, kar pomeni Božje oko. Celotna
pot je dolga 28 km in se prehodi v 7
urah in pol, višinska razlika je 389
m. Letošnji že XIV. tradicionalni
pohod smo začeli 2. maja ob 6. uri
pri župnijski cerkvi. Pri Lešnikovih
smo imeli topel obrok, pri sv. Filipu
in Jakobu pa sv. mašo. Ob tej priložnosti se zahvaljujem vsem gostiteljem ob poti in ključarjem, ki so nam
odprli cerkve, da smo si ogledali notranjost ter zapeli Marijino pesem.
Vsem hvala in Bog povrni. Že sedaj
prisrčno vabljeni na jesenski, 15. jubilejni pohod.
Blaž Špegel

Na že 14. pohodu

N

adžupnija Šmartno pri Slovenj
Gradcu je naravno bogata in
posejana s pomembnimi kulturno-sakralnimi objekti, kot so župnijska cerkev sv. Martina in sedem
podružničnih cerkva: sv. Jurij, sv.
Barbara, sv. Filip in Jakob, sv. Magdalena, sv. Andrej, sv. Tomaž, sv.
Marija na Homcu. Vse te smo v letu
2008 povezali v Šmarško farno pot,
jo opremili s smerokazi, plastificiranimi tablami pri vsaki cerkvi in

Obnovljen Plešivški mlin

Aprila uredili dve novi brvi

P

ohodnike in ljubitelje
narave vabimo na pomladanski pohod po GTP Plešivec
in druženje pri mlinu, ki bo drugo
soboto v mesecu juniju, ter na tradicionalni jesenski pohod prvo soboto v mesecu septembru.

Številne pohodnike po GTP Plešivec
poleg izjemnih naravnih lepot navdušuje tudi obnovljen Plešivški mlin.
V mesecu avgusta mineva 20 let od
hudega neurja, ko je voda odnesla staro cesto skozi sotesko Kaštel v Suhem
dolu. Narava je pripravila osnovo za
ureditev ene najlepših pohodniških
poti v bližnji in daljni okolici. Leta 2005
so gozdarji najprej obnovili jezero pred
Plešivškim mlinom, nato so pobudniki
pričeli z obnova ruševin starega mlina. Čez čas je mlin dobil streho, okna
in vrata, v notranjost je bila postavljena obnovljena mlinska naprava in 30.
avgusta 2008 je mlin po dolgem času
spet pognala voda, zavrtelo se je mlinsko kolo in mlinski kamni so znova
mleli žito. Pri obnovi mlina so sodelovali člani Turističnega društva Slovenj
Gradec, gozdarji Zavoda za gozdove,

Gozdno gospodarstvo Slovenj Gradec, turistična in lesarska šola, Mestna
občina Slovenj Gradec idr. Z obnovo
mlina in ureditvijo GTP Plešivec smo
pridobili zanimivo kulturno-zgodovinsko, etnološko in turistično točko,
ki jo z veseljem obiskujejo domačini,
vse bolj pa tudi pohodniki iz drugih
krajev. Vsa ta leta za vzdrževanje mlina in okolice skrbi Turistično društvo
Slovenj Gradec.
Dela pri ureditvi okolice mlina in
vzdrževanju objekta nikoli ne zmanjka. V aprilu smo za lažjo in varnejšo
dostopnost do mlina uredili dve novi
brvi preko potoka. Macesnov les za
postavitev brvi je prispevalo Gozdno
gospodarstvo Slovenj Gradec, zato se
mu ob tej priložnosti zahvaljujemo za
pomoč in nadaljnje sodelovanje.
Peter Cesar

Konjeniki iz kluba na Legnu

Žegnano 100
plemenitih štirinožcev
Cross Country Club Legen združuje
ljubitelje konj iz Mestne občine Slovenj Gradec, vendar na prireditve, ki
jih prirejajo, prijezdijo konjeniki tudi
iz oddaljenih krajev − Mežiške in Dravske doline, pa tudi okolice Velenja. Že
dolgoletna tradicija je, da legenski klub
konec aprila na nedeljo svetega Jurija
prireja blagoslov konjev, ki je še posebej

priljubljena priložnost tudi za sproščeno druženje, izmenjavo izkušenj s konjerejo, pogovore o novih načinih prijaznega učenja in dela s konji, predvsem
pa za rekreativni izlet na konjskem hrbtu do kraja dogodka.
Konjeniški klub Cross Country
Club Legen ne združuje samo lastnikov teh plemenitih štirinožcev.

Na Legnu je zadnjo Jurijevo nedeljo
100 plemenitih štirinožcev blagoslovil
župnik Avgust Raščan.

Obiskujejo jih tudi ljudje s posebnimi potrebami, sodelujejo z zavodom
Ozara, med počitnicami pa prirejajo
obšolske dejavnosti, kjer se učenci
vključujejo v nego konj. (AP)

Poletni tabori na Ekološko turistični kmetiji Lešnik

Otroci so bili navdušeni
V

času poletnih počitnic skupaj s
priznano otroško animatorko
Vesno Žel tudi letos pripravljava poletne tabore na Ekološko turistični
kmetiji Lešnik.
V času med 23. in 25. julijem ter med
6. in 8. avgustom pripravljava poletna
tabora, na katerih se bodo otroci in
mladostniki noro zabavali, ob tem pa
spoznavali naravo, njene prebivalce,
se učili preživetja v naravi, iskali sledi
živali, kurili taborni ogenj in ob njem
plesali, čarali, pripravljali zeliščarske
zvarke ter počeli še mnogo zanimivih
stvari. Tabora se bosta pričela v četrtek
zjutraj, zaključila pa v soboto zvečer.

Sobotni popoldan bo namenjen druženju s starši, ki bodo izvedeli, kaj vse
smo počeli in kaj vse smo se naučili.
Veliko bo družabnih in zabavnih aktivnosti, ki spodbujajo medsebojno
sodelovanje in s tem tkanje prijateljskih vezi med otroci. Spali bomo na
kozolcu, ki nudi idealne pogoje za spanje zunaj − na pogradih ali senu. Jedli
bomo hrano, ki je ekološko pridelana,
nekaj obrokov pa si bomo pripravili
tudi sami. Tabora sta namenjena tudi
učenju in spodbujanju samostojnosti.
Tabor sva izvedla že v lanskem in
predlanskem letu, udeleženci in njihovi starši pa so bili nad njim navdušeni.
Prepričana sva, da bo tako tudi letos.

Ob tem, da bova vse svoje moči usmerila v kvalitetno izvedbo taborov, bova na
prvo mesto postavila zdravje in varnost
udeležencev. V primeru velikega števila
prijav bomo izvedli še dodaten tabor v
terminu, ki ga bomo določili naknadno.
Matej Nabernik

Utrinek z lanskoletnega tabora

(foto Blaž Špegel)

Gremo v mesto … Slovenj Gradec

Pohorc in
Dnevna Soba
Na vogalu mestnega jedra v večjem svetlem lokalu živita dve
povsem različni vsebini.
Na začetku je bil samo Pohorc. Je edini kolesarski servis v centru mesta,
stremi k temu, da se ugodi stranki.
Marsikaj popravi, spremlja svetovne
trende, testira material in dobi kose
opreme, ki jih drugje ni najti. Ker je
tudi sam strasten kolesar − tudi v službo hodi s kolesom, od Pohorca lahko
pričakujete strokovnost.
Na drugi strani Dnevna Soba
ponuja stvari za dušo, ki te poboža-

jo. Veliko izdelkov je oprtih na tradicijo s pridihom modernega časa.
V trgovini najdete unikatne izdelke
več ustvarjalk − filcane, klekljane,
vezene, tiskane ... nakit, torbice,
predpasnike, okrasne predmete,
primerne za darila ali kar tako za
dušo, unikatna oblačila znamke
20Prstov tako za otroke kot odrasle. Ponudba se stalno veča. Izvajajo
se tudi manjša popravila, reciklaže
vašega ljubega oblačila, upcycling ...
lahko pa tudi izdelajo čisto nov kos.
Maja Zavrl
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Priznanje za trenersko delo 2014

Sebastjan Sovič

venske lige na osmo mesto v 1. A DRL.
Na ta uspeh sem zelo ponosen, zanj pa
so zaslužni vsi segmenti naše organizacije, v prvi vrsti igralci.
Zakaj ste se odločili prevzeti trenersko vlogo v slovenjgraškem rokometnem klubu, ko je bil ta pravzaprav
na najnižji točki?

R

okometni trener Sebastjan Sovič je v Slovenj
Gradec prišel leta 2010 in v štirih letih mlado člansko ekipo Rokometnega kluba Slovenj Gradec 2011, naslednico rokometnega giganta Preventa,
popeljal prek druge in 1. B državne
rokometne lige nazaj med slovensko
rokometno elito. Pred tem je bil Sebastjan Sovič dolgoletni igralec RK Gorenje Velenje ter slovenski rokometni
reprezentant.
G. Sovič, ste prejemnik priznanja za
trenersko delo v letu 2014 v MO Slovenj Gradec. Kaj vam to pomeni?
Priznanje mi res veliko pomeni. Daje
mi spodbudo in motiv za nadaljnje
delo, hkrati pa je to tudi velika obveza
za naprej. To ni le nagrada zame, ampak za celoten rokometni kolektiv v
Slovenj Gradcu, ki je verjel v uspeh in
se pred leti ni hotel sprijazniti s koncem rokometne zgodbe na Koroškem.
RK Slovenj Gradec 2011 se je v samo
štirih letih uspel prebiti iz najnižje slo-

Rokometni klub sem prevzel nekaj
mesecev prej, ko smo z bivšim klubom
skušali ostati v prvi slovenski rokometni ligi. Žal je takoj po sezoni prišlo
do stečaja kluba in morali smo začeti
znova. Posledično se je ustanovil nov
klub. Ljudje, ki so me vanj pripeljali,
ter motivirani igralci so bili povod, da
sem tu tudi ostal. Začeli smo graditi
novo ekipo na zdravih temeljih, z mladimi domačimi igralci.
Trener RK Slovenj Gradec 2011 ste že
dobra 4 leta. Kakšna je po vaši oceni
razlika od takrat, ko ste to vlogo prevzeli, do danes?
V prvem letu je bilo zelo težko! Veliko fantov je imelo težave z osnovnimi
elementi rokometne igre. Priznam,
da sem po prvih treningih že skoraj
obupal. Šli smo skozi »pekel«. Tedanji
pomočnik Ivan Simonovič in železna
volja igralcev na treningih so mi dajali upanje. Fantje so napredovali, tako
v tehničnem, taktičnem kot fizičnem
smislu. To je prineslo rezultate. Danes
je primerjava s prvimi tekmami v drugi ligi praktično nemogoča. Vse je na
precej višjem nivoju, a sem prepričan,
da je v vseh nas, ki delamo v rokometnem klubu, še veliko znanja in potenciala. Vse pa je povezano s trdim delom
tudi v prihodnosti.
Ali je možna vrnitev kluba v stanje,
ko je ta lahko konkuriral najboljšim
v državi?

Uspehi v atletiki

Uspešni nastopi slovenjgraških
atletov na državnih prvenstvih
S
lovenjgraški mladi atleti so
osvojili kar nekaj medalj

Naši mlajši atleti in atletinje so svojo
formo že lahko preizkusili na Prvenstvu Slovenije v atletiki za starostni
kategoriji U12 in U14, ki je potekalo
na Ravnah na Koroškem 18. in 19.
aprila 2015. V slabih vremenskih
pogojih je že prvi dan prvenstva za
prvi klubski uspeh z zlato medaljo
poskrbela Janine Lužnik, ki je postala državna prvakinja v suvanju 2-kg
krogle. Sledile so tri bronaste medalje, ki so jih drugi dan prvenstva

osvojili Mark Verčnik v teku na 200
m z ovirami, Ivana Simonovič v skoku v višino in Nina Hleb v metanju
vortexa. Visoko sta se uvrstila tudi
Urban Prošt, ki je bil v metu vortexa
četrti, in Jošt Pušnik, ki je v A finalu
tekel na 60 m in bil na koncu peti.
Četudi niso osvojili medalj, so zelo
uspešno tekmovali tudi vsi ostali naši
atleti, udeleženci PS: Ana Areh (60
m), Alja Skrube (60 m, 200 m), Zala
Sekavčnik (1000 m), Luka Temnikar
(600 m), Aljaž Prednik (daljina, vortex, 60 m), Urban Prošt (600 m), Nejc
Mojškerc (daljina, vortex), Nejc Bla-

Na zmagovalni stopnički Janine Lužnik −
zmagovalka v suvanju krogle (Prvenstvo
Slovenije v atletiki za U12 in U14)

Levo Mark Verčnik − 3. mesto v teku na
200 m z ovirami (Prvenstvo Slovenije v
atletiki za U12 in U14)

Levo Nina Hleb − 3. mesto v metu vorteksa, desno Ivana Simonovič − 3. mesto v
skoku v višino (Prvenstvo Slovenije v atletiki za U12 in U14)

Od leve Žiga Pečnik, Mitja Kordež, Jaka
Pogorevc, Žiga Andrejc − 3. mesto v
štafeti 4 x 300 m (APS za mlajše mladince
in mladinke)

SGlasnik, junij 2015

Prepričan sem, da je to mogoče. Verjamem, da bo tudi RK SG 2011 enkrat v
bližnji prihodnosti znova krojil vrh slovenske rokometne lige. To bi bilo mogoče doseči celo z obstoječim kadrom,
če bi ogrodje ekipe ostalo skupaj, dodali pa bi izkušene slovenjgraške fante,
ki se trenutno zaradi boljših pogojev za
delo borijo za finančno močnejše klube
(Gams, Dujmovič, Kleč, Jelen, Hartman …). Sliši se dobro, kajne? A trenutna realnost je na Koroškem žal precej
zahtevna. Vse je povezano s financami,
ki vrtijo svet in z njim tudi šport.
Finančno stanje v večini športnih
klubov v državi ni rožnato, tudi RK
SG 2011 ni izjema. Kako ohranjate
motivacijo igralcev?
Vse je odvisno od njihove ambicioznosti! Skušamo jih bodriti s tem, da lahko
napredujejo do te mere, da bodo nekoč
igrali v kakšnem velikem klubu, če to
ne bo RK SG 2011, pa mogoče kje drugje. Najpomembneje je, da imajo cilj, v
katerega verjamejo, in da zaupajo ljudem, s katerimi skušajo do njega priti.
Denar nikakor ne sme biti motivacija
za njihov razvoj, ampak posledica njihovega razvoja. V SG imajo dobre pogoje za delo. Vsak dan imajo na voljo
dvorano, fitnes, atletski stadion in seveda strokovno pomoč v obliki trenerjev. Njihova edina naloga je delo, delo
in še enkrat delo! Je pa seveda težko,
saj se moramo zavedati, da je večini, ob
službi ali študiju, rokomet le hobi.
Bili ste aktiven rokometaš. Kakšna
pa je razlika med vlogo igralca in
vlogo trenerja?
Res je, 16 let sem igral za RK Gorenje
Velenje, v vseh mogočih pokalih in
tekmovanjih, v res dobrih pogojih. Če
primerjam vlogi, moram priznati, da
sem raje igral, saj sem lahko aktivno
spreminjal potek dogodkov na igrišču, zdaj lahko vplivam le z navodili. Občasno me še mika, da bi stopil
na igrišče, a se zavedam, da so moji
igralni časi žal minili. Moj glavni cilj
v bodoče je, da rokometašem pomažun (600 m), Jan Vončina (200 m, 60
m), Lana Epšek (600 m), Julija Košak
(200 m), Lana Dumančič (200 m, 60
m), Gaja Korošec (daljina).
V Kopru je 24. 4. 2015 potekalo
ekipno prvenstvo v atletiki za starostno kategorijo U16. Za AK SG so
tekmovali Mitja Kordež (1000 m),
Ana Areh (daljina), Zala Bricman
(kopije, disk), Lana Verhovnik (krogla, kopje) in Veronika Pisnik (100
m, 300 m). Za vidnejše rezultate tokrat nismo imeli možnosti, saj zaradi počitnic in drugih obveznosti
atletov nismo nastopili s celotno
ekipo. Najuspešnejši je bil Mitja, ki
je km pretekel s časom 2:54,06 in se
uvrstil na 2. mesto. Zelo uspešna so
bila dekleta iz Koroškega atletskega
kluba, ki so se uvrstila na 8. mesto v
konkurenci 30 klubov.
Na Atletskem pokalu Slovenije za
mlajše mladince in mladinke, ki je
potekal 10. 5. 2015 v Domžalah, so si
naši atleti priborili dve uvrstitvi na 3.
mesto. Bronasto medaljo so osvojili
Jaka Pogorevc v teku na 300 m z ovirami ter Mitja Kordež, Žiga Pečnik,
Žiga Andrejc in Jaka Pogorevc v štafeti 4 x 300 m. Na APS je nastopilo 10
naših atletov. Zala Bricman je bila v
metu diska 5., prav tako so bili 5. tudi
Žiga Andrejc v teku na 400 m, Mitja
Kordež v teku na 200 m in Lana Verhovnik v suvanju krogle. Tjaša Lepej
je odtekla osebni rekord v teku na 100
m (13,15 s). Dobro so tekmovali tudi
Neja Dežman v suvanju krogle in
metu kopja, Veronika Pisnik v teku
na 400 in 200 m in Tjaša Fijavž v teku
na 100 m.
Lana Verhovnik, Zala Bricman,
Neja Dežman in trenerka Vika Pisnik so se udeležile Spomladanskega
mitinga v metih, ki ga je 3. 5. 2015
organiziral Atletski klub Domžale.
Tekmovanje je bilo najuspešnejše za
Lano, ki je v suvanju krogle (3 kg) ponovno izboljšala svoj osebni rekord
(10,55 m). Zelo uspešno so tekmovale tudi: Zala v metu diska in krogle,
Neja v metu diska in Ana v suvanju
krogle. (MV)

gam pri njihovem razvoju. Na podlagi
bogatih igralskih izkušenj jim mogoče lažje svetujem, ko s(m)o v težavah.
Pristop k delu in navade igralcev so se
z leti močno spremenile, zato moraš
biti danes bolj psiholog kot trener.

jah imamo dober strokovni kader, ki
ima nalogo, da njihov talent izbrusi.
Da smo na dobri poti, pove podatek,
da imamo pri mlajših kategorijah kar
nekaj reprezentantov Slovenije, kar je
dober znak za slovenjgraški rokomet.

Ali se v današnjih razmerah da živeti zgolj od poklica trenerja ali opravljate še kakšno drugo delo?

Za dobre rezultate so zaslužni tako
igralci kot seveda strokovno vodstvo
kluba na čelu s trenerjem. Kaj pa navijači, koliko so ti pomembni za klub,
za vzdušje na tekmah?

V Sloveniji je nekaj klubov, kjer je to
mogoče, recimo v Celju in Velenju. V
Slovenj Gradcu to žal ni možno. Sam
imam poleg tega dela še svojo rokometno šolo, ki jo obiskuje preko 100
otrok. Trenutno kalimo mlade rokometne talente v Šoštanju, Topolšici,
Škalah, Vinski Gori, Mislinji ... V
kvalitetnem delu z mladim domačim
kadrom vidim izziv in realno osnovo
za preživetje rokometne igre pri nas.
Sezona 2014/2015 se je končala, RK
SG 2011 jo je zaključil na 8. mestu.
Ste z rezultatom zadovoljni in kakšni so načrti za naprej?
Z rezultatom sem zelo zadovoljen. Veseli me predvsem vsakoletni napredek
fantov, saj smo pred štirimi leti začeli
kot prvaki v 2. ligi, nadaljevali s 4. mestom v 1. B ligi, lani smo postali prvaki
le-te in se s tem uvrstili v 1. A ligo, v krstni sezoni najmočnejšega tekmovanja
pa dosegli 8. mesto med 14 ekipami. To
je precej nad mojimi pričakovanji, bi pa
lahko glede na potek sezone ter nekatere neljube poškodbe iztržili še več. Sam
sem dobil z letošnjim letom ogromno
novih izkušenj, ki jih bom skušal unovčiti pri nadaljnjem delu tu ali kje drugje.
Iz Slovenj Gradca izhaja mnogo
uspešnih igralcev rokometa. Kakšen
je ta bazen igralcev sedaj?
Bazen sicer ni tako širok, kot sem ga
bil navajen iz Velenja, sem pa opazil
lepo število talentiranih mladeničev.
Pomembno je, da jim ponudimo možnost za njihov razvoj. Tukaj moram
poudariti dobro delo v rokometni šoli
Alena Mihalja, kjer skrbijo za najmlajše. Tudi v ostalih starostnih kategori-

No, tukaj ne smemo pozabiti na upravo, ki se močno trudi, da nam omogoča kar se da dobre pogoje za delo. Ni
lahko v teh težkih gospodarskih časih
zbirati denarja za nemoten potek treningov in tekmovanj.
Naši navijači so zelo pomemben
del te uspešne zgodbe. Brez njih si res
ne predstavljam delovanja našega kolektiva. Konec sezone je idealen čas,
da se jim v imenu kluba zahvalim za
njihovo zvesto navijanje skozi celotno
sezono. Ne samo Orlom, ki so že dolga
leta zaščitni znak slovenjgraškega rokometa, tudi vsem ostalim ljubiteljem
te atraktivne igre, ki so pridno polnili
dvorano in pripomogli, da smo imeli
po statistikah enega najboljših obiskov tekem v 1. A slovenski rokometni ligi. Včasih so sicer jezni zapuščali
našo športno dvorano, če se ni izšlo
po pričakovanjih, vendar smo jih v
celoti gledano kar dostikrat razveselili in verjamem, da bo tako tudi v prihodnje. Da so naši pravi podporniki,
so dokazali že v preteklih sezonah, ko
smo se iz nižjih lig prebijali med elito.
Prav obiski navijačev na tekmah so
dodaten motiv za delo v prihodnje in
potrditev, da smo na pravi poti.
Odkar sem v Slovenj Gradcu, pri
svojem delu res uživam. Sem del odlične
ekipe. Zahvaljujem se igralcem, s katerimi v večini sodelujem že četrto leto,
pa seveda svojim najožjim sodelavcem,
Andražu Naberniku, Dariu Dumančiču, Ivanu Simonoviču, Borisu Levcu,
Marjanu Horvatu, nepogrešljivemu Jožeku Plazu, zdravniški službi in drugim.
Maja Martinc

Maja Pogorevc v teku na 400 m
Izboljšala državni srednješolski rekord

M

aja Pogorevc je v Domžalah 20. 5.
2015 na finalu prvenstva srednjih
šol v atletiki zmagala in že drugič zaporedoma izboljšala državni srednješolski
rekord v teku na 400 m. Pred Majo je
imela državni rekord kar 20 let v lasti
atletinja Brigita Langerholc (55,08 s). S
časom 54,23 s v teku na 400 m je postala tudi najboljša atletinja prvenstva, ki
velja za enega najkvalitetnejših srednješolskih tekmovanj, na katerega se je
uvrstilo 340 srednješolcev, ki so bili najuspešnejši v posameznih disciplinah na
področnih prvenstvih. Poleg Maje so se
na prvenstvo srednjih šol kvalificirali
tudi Jaka Pogorevc in Tine Glavič, ki sta
se v teku na 1000 m uvrstila na četrto
in peto mesto, Žiga Andrejc, ki je bil v
teku na 400 m šestnajsti, in Tjaša Lepej,
ki je morala zaradi bolečin v stopalu žal
odstopiti v teku na 100 m. (MV)

Zbrana sredstva v dobrodelne namene
Tečem, da pomagam
Humanitarno društvo Lions klub
Slovenj Gradec se je že tretje leto
zaporedoma pridružilo vseslovenski
akciji Lions klubov in v sodelovanju z JZ Spotur Slovenj Gradec ter
Atletskim klubom Slovenj Gradec
16. 5. 2015 organiziralo dobrodelni

tek z naslovom Tečem, da pomagam.
Namen in cilj prireditve je bil ozaveščanje javnosti o problematiki slepih
in slabovidnih ter gluhih in naglušnih. Vsa sredstva, ki so jih zbrali,
so v celoti namenili v dobrodelne
namene. (MV)

NAPOV EDNIK
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ČETRTEK

10 Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec
00

DOPOLDANSKI KLEPET O NOVIH KNJIGAH V KNJIŽNICI
SLOVENJ GRADEC
M KNJIŽNICA KSAVERJA MEŠKA SLOVENJ GRADEC

Delavnica z Marinko Lampreht
M KNJIŽNICA KSAVERJA MEŠKA SLOVENJ GRADEC

1900 Koroški pokrajinski muzej, Muzej Slovenj Gradec

Hugo Wolf za mlade – Luka Borkovič

Na tretjem večeru iz cikla Hugo Wolf za mlade, s katerim omogočajo mladim, še neuveljavljenim glasbenikom, da se javnosti predstavijo s samostojnim koncertom, se bo s klavirskim recitalom predstavil Luka Borkovič.
M KOROŠKI POKRAJINSKI MUZEJ

Dve plati – Alfi Nipič, 6Pack Čukur in
Big Band VOX

KINO

2100 Kulturni dom Slovenj Gradec

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

AKCIJSKE CENE KINO VSTOPNIC V KINU KULTURNI DOM
SLOVENJ GRADEC
akcijska cena

redna cena

5,00

3D filmi

5,50

nedeljske matineje

5,00

3,50

nedeljske matineje za 3D filme

5,50

4,00

21

00

KINO

redna cena

DNEVNI SPORED
1.

PONEDELJEK

800 Tretja osnovna šola, Park miru, 2380 Slovenj Gradec

ŠOLA ZDRAVJA, skupina Slovenj Gradec
od 1. 6. do 30. 6.
Od ponedeljka do petka vsak dan se dobimo v Parku miru (ob Tretji
osnovni šoli) ob 8. uri in naredimo 1000 gibov. Vabljeni vsi, ki imate čas in
voljo, od najmlajših do najstarejših.
M Ekološko društvo Slovenj Gradec

2.

9

M Kulturni dom Slovenj Gradec I Cena za izven 5 EUR

KINO

KINO

TOREK

10 Knjižnica Mislinja
00

2000

SREDA
Uporabna slovenščina – delavnica pravilne
rabe slovenskega jezika

KINO

Izvajalka delavnice je Urška Novak, prof. slovenščine in sociologije. Udeleženci se bodo seznanili s pravili za oblikovanje najpogostejših besedilnih
vrst, kot so prošnja, življenjepis, vabilo, opravičilo, zahvala. Delavnica bo
potekala v okviru Tedna vseživljenjskega učenja v sodelovanju z Mocisom.
M Knjižnica Dravograd

1900 Koroški pokrajinski muzej, Muzej Ravne

Koroški muzejski večer - Milena Miklavčič

V Štauhariji, stari železarni, bo večer s predavanjem Milene Miklavčič. Pisateljica in novinarka, avtorica odmevnega bloga in številnih knjižnih del za
odrasle in mladino, se v knjigi Ogenj, rit in kače niso za igrače, z etnološkim
pristopom in zgodovinsko analizo, posveča intimnemu življenju, higieni,
medsebojnim odnosom na kmetijah in prehranjevanju Slovencev, rojenih
v prvi polovici 20. stoletja. Miklavčičeva je svojo raziskavo opravila tako, da
se je o izbranih temah pogovorila z več kot petdesetimi sogovorniki, njihove odgovore pa logično razporedila v poglavjih knjige. Humorno, trpko
in pogosto presenetljivo branje, v katerem spoznamo, kako drugače so
živeli naši predniki.
M Koroški pokrajinski muzej

KINO

2000 Plesna šola Devžej

Z meditacijo do srca

Dežela jutrišnjega dne: Svet onkraj

Domišljijska pustolovščina, ZDA (2015), 130'
Režija: Brad Bird
Igrajo: George Clooney, Britt Robertson, Hugh Laurie, Raffey Cassidy, Tim
McGraw, Judy Greer, Kathryn Hahn, Keegan Michael-Key, Thomas Robinson
M Kulturni dom Slovenj Gradec. I 5 EUR

Dokumentarni film, Slovenija/Hrvaška/Avstrija (2014), 60'
Režija: Miha Čelar. Scenarij: Miha Čelar, Tatjana Knežević
Nastopajo: Tatjana Knežević, Svetlana Makarovič, dr. Andrej Perko, dr. Martina Žmuc Tomori, Saša Einsiedler, Alenka Puhar, Irena Brunec Tebi, dr. Alja
Adam, Lili Gavrilović, Andrej Kožar, Tatjana Knežević, učiteljica angleščine
in voditeljica na radiu Študent, se pri svojih triintridesetih letih odloči poiskati primernega slovenskega fanta, s katerim bi si lahko ustvarila družino.
Ko za nasvet vpraša vilo, ki pred ljubljansko mestno hišo izpolnjuje božične želje, ji ta odgovori, da bo svojega slovenskega moškega dobila šele
takrat, ko bo premagala njegovo »Srčno kraljico«. Tatjana kot nekakšna
Alica v čudežni deželi naleti na »Slavoja Zajčka«, ki jo s pomočjo ugank
popelje v svet vsakovrstnih slovenskih moških.
Mama je ena sama je delno animirani komični dokumentarec o tipično
slovenskem arhetipu mučeniško-posesivne matere ter o maminih sinčkih, med katere sodijo tudi nekateri izmed najznamenitejših Slovencev.
M Kulturni dom Slovenj Gradec. I 5 EUR

1600 Knjižnica Dravograd

Francoska suita

2100 Kulturni dom Slovenj Gradec

DOPOLDANSKI KLEPET O NOVIH KNJIGAH V KNJIŽNICI
MISLINJA
M Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec
Kulturni dom Slovenj Gradec
Film tedna: Mama je ena sama

10.

Vojna romantična drama, Velika Britanija/Francija/Kanada (2014), 107'
Scenarij: Matt Charman in Saul Dibb po romanu Irene Némirovsky
Režija: Saul Dibb
Igrajo: Michelle Williams, Kristin Scott Thomas, Margot Robbie, Eric Godon,
Deborah Findlay, Ruth Wilson, Sam Riley, Vincent Doms, Simon Dutton
M Kulturni dom Slovenj Gradec. I 5 EUR

Prva osnovna šola Slovenj Gradec izvaja projekt Botrstvo. V okviru tega
projekta lahko pomagate vsi, ki se boste enkrat v mesecu udeležili meditacije, ki jo vodi Vesna Žel. S seboj prinesite blazino, vodo in dobro voljo.
Vsa morebitna prostovoljna sredstva bodo namenjena pomoči določenemu učencu Prve OŠ Slovenj Gradec. Prijave na 031 75 47 06.
M Vesna Žel 

Francoska suita

Vojna romantična drama, Velika Britanija/Francija/Kanada (2014), 107'
Scenarij: Matt Charman in Saul Dibb po romanu Irene Némirovsky
Režija: Saul Dibb
Igrajo: Michelle Williams, Kristin Scott Thomas, Margot Robbie, Eric Godon,
Deborah Findlay, Ruth Wilson, Sam Riley, Vincent Doms, Simon Dutton
M Kulturni dom Slovenj Gradec. I 5 EUR

9.

Mumin na Azurni obali (sinhronizirano)

Animirana družinska komedija, Finska/Francija (2014), 80'
Scenarij: Leslie Stewart, Annina Enckell, Hanna Hemila, Xavier Picard, Beata Harju po knjigah Tove Jansson
Režija: Xavier Picard, Hanna Hemila
M Kulturni dom Slovenj Gradec. I 5 EUR

Mumin na Azurni obali (sinhronizirano)

Animirana družinska komedija, Finska/Francija (2014), 80'
Scenarij: Leslie Stewart, Annina Enckell, Hanna Hemila, Xavier Picard, Beata Harju po knjigah Tove Jansson
Režija: Xavier Picard, Hanna Hemila
M Kulturni dom Slovenj Gradec. I 5 EUR

1900 Kulturni dom Slovenj Gradec

1900 Kulturni dom Slovenj Gradec

Človeški kapital

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

1700 Kulturni dom Slovenj Gradec

1900 Kulturni dom Slovenj Gradec

KINO

KINO

Citizenfour

Pobesneli Max: cesta besa (3D)

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

PONEDELJEK

Koprivna, Črna na Koroškem
Povezovanje ženskih energij – spoznavanje in
čutenje Črne Marije, 2. del

Dvodnevna delavnica bo potekala v Koprivni (Črna na Koroškem), v cerkvi
sv. Ane, ki se ponaša z zelo redko podobo temnopolte Marije z Jezusom.
6. 6. 2015 je zbor ob 9. uri pri cerkvi sv. Ane.
M Nataša Zupanc, theta healing inštruktorica, učiteljica in
mojstrica reiki

Mumin na Azurni obali (sinhronizirano)

Animirana družinska komedija, Finska/Francija (2014), 80'
Scenarij: Leslie Stewart, Annina Enckell, Hanna Hemila, Xavier Picard, Beata Harju po knjigah Tove Jansson
Režija: Xavier Picard, Hanna Hemila
M Kulturni dom Slovenj Gradec. I 3,5 EUR

8.

SOBOTA
00

1700 Kulturni dom Slovenj Gradec

2000 Kulturni dom Slovenj Gradec

Kulturni dom Slovenj Gradec
Dežela jutrišnjega dne: Svet onkraj
Domišljijska pustolovščina, ZDA (2015), 130'
Režija: Brad Bird
Igrajo: George Clooney, Britt Robertson, Hugh Laurie, Raffey Cassidy, Tim
McGraw, Judy Greer, Kathryn Hahn, Keegan Michael-Key, Thomas Robinson
Režiser uspešnic Neverjetni in Misija: Nemogoče – protokol duh predstavlja domišljijsko pustolovščino uporniške najstnice Casey, ki po naključju
najde čarobno značko. Ta jo lahko v trenutku odnese v skrivnostni svet,
poln neverjetnih izumov, kjer nič ni nemogoče. Kljub temu se svet sooča
s krizo izgubljanja prihodnosti, ki si jo želi podrediti tiranski oblastnik Nix.
S pomočjo iznajdljivega Franka se Casey poda na neverjetno življenjsko
avanturo, da bi rešila človeštvo in našla svoje pravo življenjsko poslanstvo.
M Kulturni dom Slovenj Gradec. I 5 EUR

6.

TOREK
Dokumentarec, ZDA (2014), 114', dobitnik oskarja za najboljši dokumentarni
film. Režija: Laura Poitras; Nastopajo: Edward Snowden, Glenn Greenwald, William Binney, Jacob Appelbaum, Ewen MacAskill, Jeremy Scahill, Julian Assange
Januarja leta 2013 je Laura Poitras že nekaj let snemala film o spornem delovanju ameriških obveščevalnih služb po 11. septembru, ko je začela prejemati kodirana elektronska sporočila. Pošiljatelj, ki se je predstavljal kot
»Citizenfour«, je bil pripravljen razkriti sistematični in vsesplošni nadzor
ameriške Agencije za nacionalno varnost. Režiserko je izbral, ker je vedel,
da je tudi sama že dolgo tarča vladnega nadzorovanja. Pet mesecev kasneje je Laura Poitras skupaj z novinarjem Glennom Greenwaldom odpotovala v Hongkong na prvo izmed mnogih srečanj s človekom, ki je svetu
kasneje postal znan kot Edward Snowden. S seboj je prinesla kamero.
Dokumentarni triler Citizenfour prikazuje, kako je Edward Snowden razkril množično in nezakonito poseganje v zasebnost ameriške Agencije za
nacionalno varnost. O svojem telefonu, elektronski pošti, kreditni kartici in
spletnem brskalniku ne boste nikoli več razmišljali na enak način. Oskar
za najboljši dokumentarec. Uvod v film in pogovor po projekciji bo vodil
režiser in scenarist dr. Uroš Zavodnik.

Francoska suita

Vojna romantična drama, Velika Britanija/Francija/Kanada (2014), 107'
Scenarij: Matt Charman in Saul Dibb po romanu Irene Némirovsky
Režija: Saul Dibb
Igrajo: Michelle Williams, Kristin Scott Thomas, Margot Robbie, Eric Godon, Deborah Findlay
Med drugo svetovno vojno se po nacistični okupaciji Francije v podeželsko hišo mlade Lucille naseli častnik nemške vojske. Kljub začetnemu
nezaupanju se med njima splete tiha naklonjenost, kar želi Lucillina tašča
izkoristiti za pridobivanje in posredovanje koristnih podatkov uporniškemu gibanju. Toda ko se okupatorjeva agresija nad Francozi stopnjuje, se
Lucille znajde pred usodno dilemo, ali naj uboga svojo pamet in izda svoje
srce ali pa naj sledi svojim čustvom pogubne romance.
M Kulturni dom Slovenj Gradec. I 5 EUR

Animirana družinska komedija, Norveška (2013), 72'
Scenarij: Kjell Aukrust in Karsten Fullu po romanu Haralda Sommerina
Simonnaesa
Režija: Rasmus A. Sivertsen
V čarobni norveški vasici živijo izumitelj Reodor, ježek Ludvik in vran Solan.
Ker si za božič želijo snega, Reodor izumi stroj za sneg, toda v rokah častihlepnega urednika lokalnega časopisa se briljantni izum spremeni v naravno
katastrofo. Da bi rešila vasico in božič, morata ježek in vran poiskati izginulega prijatelja izumitelja, kar povzroči zabavno in zanimivo pustolovščino.
M Kulturni dom Slovenj Gradec. I 3,5 EUR

1900 Kulturni dom Slovenj Gradec

KINO

Mumin na Azurni obali (sinhronizirano)

Animirana družinska komedija, Finska/Francija (2014), 80'
Scenarij: Leslie Stewart, Annina Enckell, Hanna Hemila, Xavier Picard, Beata Harju po knjigah Tove Jansson
Režija: Xavier Picard, Hanna Hemila
Simpatično nerodni mumini se odločijo za počitnice na morju, veter pa
jih zanese na Azurno obalo. Smrkljica in Muminočka se hitro znajdeta
v novem okolju in uživata v razkošju prestižnih hotelov in spoznavanju
družbene smetane. Ko se Smrkljici začnejo dobrikati oboževalci dvomljivih namenov, se mora Mumintrol spoprijeti z ljubosumjem, Muminmama
pa pogreša dom in stari način življenja, zato poskuša prepričati družino, da
bi se vrnili in znova našli nekdanjo slogo.
M Kulturni dom Slovenj Gradec. I 5 EUR

KINO

KINO

1900 Kulturni dom Slovenj Gradec

Filmska matineja: Ježek in vran pričarata božič
(sinhronizirano)

1700 Kulturni dom Slovenj Gradec

KINO

Dvodnevna delavnica bo potekala v Koprivni (Črna na Koroškem), v cerkvi
sv. Ane, ki se ponaša z zelo redko podobo temnopolte Marije z Jezusom.
Meditacije in delavnice na temo ženskih energij, spoznavanje ženskega
cikla, povezovanja z boginjami in prepoznavanje spečega v dušah. Sledila
bo iniciacija Boginje, s katero boste prebudile divjo žensko v sebi. S pomočjo Črne Marije bomo počistile našo dušno hišo. Prijave in informacije
na 040 36 60 08.
5. 6. ob 16. uri zbor na AP Črna na Koroškem, 6. 6. ob 9. uri pri cerkvi sv.
Ane, Koprivna.
M Nataša Zupanc, theta healing inštruktorica, učiteljica in
mojstrica reiki

KINO

1230 Kulturni dom Slovenj Gradec

PETEK

Organizator Kulturni dom Slovenj Gradec

Francetova cesta 5, 2380 Slovenj Gradec

Ogled Matkovega Škafa v Matkovi dolini

Iz Slovenj Gradca se bomo peljali v Matkovo dolino, potem bo pohod potekal mimo lovske koče po melišču in snežišču pod Krničko goro (2064
m), kjer si bomo ogledali Matkov škaf. Pot je zahtevna, nujna je oprema za
prehod snežišča. Prijave: Vojko Pisar: 041 87 23 53
M PD Slovenj Gradec

ZDRAVILNA ENERGIJA DREVES

Povezovanje ženskih energij – spoznavanje in
čutenje Črne Marije

Kulturni dom Slovenj Gradec

7 Gostišče Marčič

1630 Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec

1600 Koprivna, Črna na Koroškem

27. junij 2015
Trg svobode Slovenj Gradec

NEDELJA
30

5.

Slovenjegraško poletje 2015

7.

KINO

Slovenj Gradec / Koroška

4.

12.

PETEK

17 Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec
00

ODPRTJE LIKOVNE RAZSTAVE ŠKRATI

Odprtje razstave likovnih del ob vseslovenskem natečaju Škrati s kratkim
kulturnim programom ter podelitvijo nagrad in priznanj.
M VVZ Slovenj Gradec

1700 Kulturni dom Slovenj Gradec

KINO

Program prireditev
junij 2015

I

Mumin na Azurni obali (sinhronizirano)

Animirana družinska komedija, Finska/Francija (2014), 80'
Scenarij: Leslie Stewart, Annina Enckell, Hanna Hemila, Xavier Picard, Beata Harju po knjigah Tove Jansson. Režija: Xavier Picard, Hanna Hemila
M Kulturni dom Slovenj Gradec. I 5 EUR

NAPOV EDNIK

SGlasnik, junij 2015

GLEDALIŠKA IGRA: NOČNI PORTIR

KINO

19

KINO

2100 Kulturni dom Slovenj Gradec
JURSKI SVET (3D)

Akcijska znanstvenofantastična pustolovščina, ZDA (2015), 123'
Scenarij: Derek Connolly, Colin Trevorrow
Režija: Colin Trevorrow
Igrajo: Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Ty Simpkins, Nick Robinson, Irrfan
Khan, Vincent D'Onofrio, Jake Johnson, Omar Sy, BD Wong, Judy Greer
M Kulturni dom Slovenj Gradec. I 5,5 EUR

13.

SOBOTA

9 Pohod po gozdno-turistični poti Plešivec
30

Mumin na Azurni obali (sinhronizirano)

Animirana družinska komedija, Finska/Francija (2014), 80'
Scenarij: Leslie Stewart, Annina Enckell, Hanna Hemila, Xavier Picard, Beata Harju po knjigah Tove Jansson
Režija: Xavier Picard, Hanna Hemila
M Kulturni dom Slovenj Gradec. I 5 EUR

KINO

2000 MKC Slovenj Gradec

Glasbena šola Slovenj Gradec se bo predstavila s šestimi orkestri in tremi skupinami baleta. Koncert bodo oblikovali: harmonikarski orkester –
mentor Andrej Švab, godalni orkester – mentorica Nina Grošelj Bricman,
pihalni orkester – mentor Miha Šrimpf, mali kitarski orkester – mentor
Aleksandar Đukanović, veliki kitarski orkester – mentor Aleksandar Đukanović, simfonični orkester – mentorja Nina Grošelj Bricman in Miha Šrimpf
ter oddelek baleta pod vodstvom Marina Gabrijela Konstantina. Na koncertu bo nastopilo približno 150 izvajalcev.
M Kulturni dom Slovenj Gradec.

1900 Kulturni dom Slovenj Gradec
Jurski svet (3D)

Akcijska znanstvenofantastična pustolovščina, ZDA (2015), 123'
Scenarij: Derek Connolly, Colin Trevorrow
Režija: Colin Trevorrow
Igrajo: Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Ty Simpkins, Nick Robinson, Irrfan
Khan, Vincent D'Onofrio, Jake Johnson, Omar Sy, BD Wong, Judy Greer
M Kulturni dom Slovenj Gradec. I 5,5 EUR

Slovenjegraško poletje 2015: Otvoritveni
koncert Pihalnega orkestra Slovenj Gradec
z govorci

Pihalni orkester Slovenj Gradec sodi med najboljše pihalne orkestre Slovenije, kar potrjujejo najvišje uvrstitve na tekmovanjih Zveze slovenskih
godb v najelitnejši – koncertni skupini. Da se orkester lahko tudi v tujini
enakovredno primerja z vsemi tovrstnimi sestavi, potrjujejo odličja, ki jih je
orkester dosegel v mednarodnem merilu na tekmovanjih in revijah v Vöcklabrucku, Varpaloti in Splitu. Vsekakor pa niso najpomembnejša samo
tekmovanja, ampak udejstvovanje v celotnem sklopu kulturnega utripa
v mestu, kraju in regiji. V svojem sestavu združuje staro in mlado (mladost
in izkušnje), da lahko izvaja vse žanre glasbe.
M Kulturni dom Slovenj Gradec.

20.

SOBOTA

6 Gostišče Marčič
00

Pohod na Topico (Topitza)

17 Kulturni dom Slovenj Gradec

PD Slovenj Gradec organizira Pohod na Topico – 1649 m visok vrh, ki leži
SV od Železne Kaple. Nezahtevna pot nas bo popeljala od kmetije Kumer
v Koprivni, prek planine Luže do vrha Topice. Prevoz: z osebnimi avtomobili. Cena: po dogovoru – odvisna od števila udeležencev. V primeru slabega vremena pohod odpade ali pa se prestavi na drugi čas. Informacije:
Andreja Wilhelm, 041 25 99 30
M PD Slovenj Gradec

Mumin na Azurni obali (sinhronizirano)

Animirana družinska komedija, Finska/Francija (2014), 80'
Scenarij: Leslie Stewart, Annina Enckell, Hanna Hemila, Xavier Picard, Beata Harju po knjigah Tove Jansson
Režija: Xavier Picard, Hanna Hemila
M Kulturni dom Slovenj Gradec. I 5 EUR

KINO

1700 Kulturni dom Slovenj Gradec

Vrvež v moji glavi (sinhronizirano)

Animirana družinska komedija, ZDA (2014), 102'
Scenarij: Pete Docter, Meg LeFauve in Josh Cooley
Režija: Pete Docter, Ronaldo Del Carmen
M Kulturni dom Slovenj Gradec. I 5 EUR

Mumin na Azurni obali (sinhronizirano)

Animirana družinska komedija, Finska/Francija (2014), 80'
Scenarij: Leslie Stewart, Annina Enckell, Hanna Hemila, Xavier Picard, Beata Harju po knjigah Tove Jansson
Režija: Xavier Picard, Hanna Hemila
M Kulturni dom Slovenj Gradec. I 3,5 EUR

KINO

1100 Prva osnovna šola
Joga – vadba

V okviru mednarodnega dneva joge bo vadba potekala zunaj, na zelenici pred
Prvo OŠ, kjer se lahko pridruži kdorkoli, ki želi praktično izkusiti učinke joge.
M Klavdij Jöbstl, učitelj joge v vsakdanjem življenju

Vrvež v moji glavi (sinhronizirano)

Animirana družinska komedija, ZDA (2014), 102'
Scenarij: Pete Docter, Meg LeFauve in Josh Cooley
Režija: Pete Docter, Ronaldo Del Carmen
M Kulturni dom Slovenj Gradec. I 5 EUR

2000 Kulturni dom Slovenj Gradec
Jurski svet (3D)

Akcijska znanstvenofantastična pustolovščina, ZDA (2015), 123'
Scenarij: Derek Connolly, Colin Trevorrow
Režija: Colin Trevorrow
Igrajo: Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Ty Simpkins, Nick Robinson, Irrfan
Khan, Vincent D'Onofrio, Jake Johnson, Omar Sy, BD Wong, Judy Greer
M Kulturni dom Slovenj Gradec. I 5,5 EUR

23.

TOREK

20

00

Kulturni dom Slovenj Gradec
Let domov

Romantični film, Belgija/Nemčija (2014), 95'
Režija in scenarij: Dominique Deruddere
Igrajo: Jamie Dornan, Anthony Head, Charlotte De Bruyne, Numan Acar,
Max Pirkis, Sharon Maughan, Ali Suliman, Jan Decleir, Eline Van der Velden,
Mitchell Mullen, Gene Bervoets
M Kulturni dom Slovenj Gradec. I 5 EUR

24.

SREDA

19

00

2100 Trg svobode Slovenj Gradec

00

Gledališki igri: Koraki in Zazibanka, S. Beckett
(Dramske oblike za človeško osamljenost)
Režija: Aleksandar Čaminski
Igrajo: Bojana Hudrap, Aleksandra Grabner, Vesna Penšek.
M Studio A in MKC Slovenj Gradec 

Animirana družinska komedija, ZDA (2014), 102'
Scenarij: Pete Docter, Meg LeFauve in Josh Cooley
Režija: Pete Docter, Ronaldo Del Carmen
Ustvarjalci animiranih uspešnic Pošasti iz omare in V višave predstavljajo
zabaven vpogled v najstniške misli preko čustev, ki nadzorujejo njeno vedenje. Mlada Riley si po selitvi družine skuša na novo organizirati življenje,
pri zahtevni nalogi pa ji v njenem možganskem nadzornem centru ves
čas svetujejo Veselje, Strah, Jeza, Gnus in Žalost. Naporno usklajevanje
njihovih različnih karakterjev se povsem poruši, ko se Žalost in Veselje
izgubita v deželi domišljije in sanj, kar povzroči zabavne spremembe v
Rileynem obnašanju.
M Kulturni dom Slovenj Gradec. I 5 EUR

Slovenjegraško poletje 2015: Zaključni koncert
Glasbene šole Slovenj Gradec

KINO

KINO
KINO

Pločevinko (sinhronizirano)

Animirana družinska dogodivščina, Nemčija (2013), 85'
Viteški pravljični svet, v katerem oživijo vsi predmeti okoli nas, celo kavne
skodelice in opekači!
Pločevinko, nekoliko bahaški toda po srcu dober vitez, živi v kraljestvu, ki
se imenuje Pločevinasta dežela. V njej so vsi predmeti narejeni iz odpadnega materiala, toda vsi so živi. Pločevinko na kraljevem turnirju končno
premaga arogantnega in nadutega Princa Nobla. Mu bo zdaj gospodična
Zala končno oprostila, da je v zameno za zmagoslavni motor za svojega
konja zastavil njen šivalni stroj? Njegovo zmagoslavje je kratko. Pločevinka
po krivici obsodijo, da je ukradel motor, ki je bil pravzaprav v lasti Princa
Nobla. Kralj mu odvzame viteški naslov in grad, v katerem je živel skupaj
z Zalo in Zmajkom. Zala izve za zlobni načrt Princa Nobla. Ta želi prevzeti
prestol, zato bi Zala rada čim prej opozorila kralja. Toda ali ni že prepozna?
Vse je odvisno od Pločevinka, ki sestavi pravo vojsko opekačev in drugih
hišnih pripomočkov za veliko bitko proti Princu Noblu in njegovim visoko
usposobljenim vojakom. Pločevinasta dežela bi bila brez pravega viteza
gotovo v veliki nevarnosti …
M Kulturni dom Slovenj Gradec. I 3,5 EUR

1030 Kulturni dom Slovenj Gradec

1800 Kulturni dom Slovenj Gradec

Vrvež v moji glavi (sinhronizirano)

1800 Trg svobode Slovenj Gradec

Jurski svet (3D)

10 Kulturni dom Slovenj Gradec

Francoska suita

Vojna romantična drama, Velika Britanija/Francija/Kanada (2014), 107'
Scenarij: Matt Charman in Saul Dibb po romanu Irene Némirovsky
Režija: Saul Dibb
Igrajo: Michelle Williams, Kristin Scott Thomas, Margot Robbie, Eric Godon,
Deborah Findlay, Ruth Wilson, Sam Riley, Vincent Doms, Simon Dutton
M Kulturni dom Slovenj Gradec. I 5 EUR

17 Kulturni dom Slovenj Gradec

2100 Kulturni dom Slovenj Gradec

NEDELJA

PD Slovenj Gradec vabi na pohod na Peco (2125 m). Peljali se bomo prek
Črne do Kumra, nato čez planino Luže do Bistriške Špice (2113 m) in čez
Knepsovo sedlo do vrha Pece. Vračali se bomo mimo doma na Peci do
Mitneka v Podpeci. Hrana iz nahrbtnika ali v koči. Potrebna je primerna
visokogorska obutev, obleka in pohodne palice. Pohod traja okoli 6 ur.
Informacije in prijave: Boris Jelenko, 051 43 05 35
M PD Slovenj Gradec

PETEK

(Obstoj na slepem tiru univerzuma)
Režija: F. Frankensteiner
Igrajo: Gabor Sekereš, Peter Rubin / Borut Šmon, Andreja Odlazek Hvalec,
Luka Krajnik, Damjan Pušnik.
M Studio A in MKC Slovenj Gradec 

30

PLANINSKI POHOD NA PECO ČEZ LUŽE

00

Gledališka igra: Čakajoč Godota, S. Beckett

Akcijska znanstvenofantastična pustolovščina, ZDA (2015), 123'
Scenarij: Derek Connolly, Colin Trevorrow
Režija: Colin Trevorrow
Igrajo: Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Ty Simpkins, Nick Robinson, Irrfan
Khan, Vincent D'Onofrio, Jake Johnson, Omar Sy, BD Wong, Judy Greer
M Kulturni dom Slovenj Gradec. I 5,5 EUR

NEDELJA

500 Gostišče Marčič

Akcijska znanstvenofantastična pustolovščina, ZDA (2015), 123'
Scenarij: Derek Connolly, Colin Trevorrow
Režija: Colin Trevorrow
Igrajo: Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Ty Simpkins, Nick Robinson, Irrfan
Khan, Vincent D'Onofrio, Jake Johnson, Omar Sy, BD Wong, Judy Greer
M Kulturni dom Slovenj Gradec. I 5,5 EUR

19.

Jurski svet (3D)

Akcijska znanstvenofantastična pustolovščina, ZDA (2015), 123'
Scenarij: Derek Connolly, Colin Trevorrow
Režija: Colin Trevorrow
Igrajo: Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Ty Simpkins, Nick Robinson, Irrfan
Khan, Vincent D'Onofrio, Jake Johnson, Omar Sy, BD Wong, Judy Greer
M Kulturni dom Slovenj Gradec. I 5,5 EUR

21.

Jurski svet (3D)

2000 Kulturni dom Slovenj Gradec

1830 Kulturni dom Slovenj Gradec

KINO

Romantični film, Belgija/Nemčija (2014), 95'
Režija in scenarij: Dominique Deruddere
Igrajo: Jamie Dornan, Anthony Head, Charlotte De Bruyne, Numan Acar,
Max Pirkis, Sharon Maughan, Ali Suliman, Jan Decleir, Eline Van der Velden,
Mitchell Mullen, Gene Bervoets
M Kulturni dom Slovenj Gradec. I 5 EUR

TOREK

KINO

KINO

1700 Kulturni dom Slovenj Gradec

2000 MKC Slovenj Gradec

Kulturni dom Slovenj Gradec
Let domov

16.

in druženje ob Plešivškem mlinu

Zbirno mesto pri gostilni Balek, Zgornji Razbor 1, Podgorje

»Se počasi daleč pride, se prav počasi spletejo vezi,
dokler mi sonce ne zaide, iskal poti bom do ljudi!«
Tako nam Adi Smolar v eni svojih novejših pesmi preprosto opiše pot, ki jo
je prehodil od leta 1981, ko je imel svoj prvi samostojni koncert, do danes,
ko velja za enega najizvirnejših, najplodnejših in najpopularnejših kantavtorjev pri nas. Za svoje delo je prejel številne nagrade tako od poslušalcev
kot od strokovne javnosti, izmed katerih velja omeniti 2 gonga popularnosti, 2 viktorja popularnosti, 7 zlatih petelinov in predvsem nagrado
Franeta Milčinskega - Ježka. Izdal je 14 samostojnih albumov, obenem pa
je tudi avtor pesniške zbirke ter 11 knjig za otroke. Hudomušen, kritičen,
razmišljujoč in pronicljiv opazovalec življenja in medčloveških odnosov
nam nastavlja ogledalo, sproščeno se loteva najrazličnejših problemov
našega vsakdana.
M Kulturni dom Slovenj Gradec.

PONEDELJEK
00

2100 Kulturni dom Slovenj Gradec

(Če je življenje hotel, kdo je portir?)
Komična enodejanka po predlogi Vinka Vasleta
Režija: Kajetan Čop
Igrata: Karli Čretnik in Matej Mraz
M Studio A in MKC Slovenj Gradec 

14.

Slovenjegraško poletje 2015: Adi Smolar

Jurski svet (3D)

Akcijska znanstvenofantastična pustolovščina, ZDA (2015), 123'
Scenarij: Derek Connolly, Colin Trevorrow
Režija: Colin Trevorrow
Igrajo: Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Ty Simpkins, Nick Robinson, Irrfan
Khan, Vincent D'Onofrio, Jake Johnson, Omar Sy, BD Wong, Judy Greer
M Kulturni dom Slovenj Gradec. I 5,5 EUR

15.

Jurski svet (3D)

Akcijska znanstvenofantastična pustolovščina, ZDA (2015), 123'
Scenarij: Derek Connolly, Colin Trevorrow
Režija: Colin Trevorrow
Igrajo: Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Ty Simpkins, Nick Robinson, Irrfan
Khan, Vincent D'Onofrio, Jake Johnson, Omar Sy, BD Wong, Judy Greer
M Kulturni dom Slovenj Gradec. I 5,5 EUR

2100 Trg svobode Slovenj Gradec

KINO

2000 MKC Slovenj Gradec

1900 Kulturni dom Slovenj Gradec

KINO

Gostujoči kustos razstave in selektor natečaja Božidar Zrinski je izmed prispelih prijav javnega natečaja izbral 30 umetnikov in njihovih del, polovica jih prihaja iz Slovenije (Kaja Brezočnik, Stojan Brezočnik, Simon Chang,
Barbara Drev, Katja Felle, Anja Jerčič, Štefan Marflak, Jure Markota, Luka
Popič, Maja Pučl, Tjaša Rener, Lucija Stramec, Aphra Tesla, Aljaž Velički in
Sašo Vrabič) in polovica iz Avstrije (Barbara Ambrusch Rapp, Eva Asaad,
Christina Gillinger, Julia Hohenwarter, Tomas Hoke, Franka Hopfgartner
Wurzer, Michael Kos, Edgar Knoop, Renate Krammer, Eric Kressnig, Ulrich Plieschnig, Karl Vouk, Petar Waldegg in Hannes Zebedin). Izbrana dela
predstavljajo zanimiv vpogled v aktualna umetniška snovanja z obeh
strani meje, saj umetniki na razstavi sodelujejo s tematiko, ki jo tudi sicer
raziskujejo in izražajo skozi svoja dela.
M Koroška galerija likovnih umetnosti

Hugo Wolf za mlade – Gaja Ana Zvonar

Poletno muzejsko noč bomo proslavili s koncertom mlade glasbenice
Gaje Ane Zvonar, violina, ob klavirski spremljavi Maje Kastratovik. To bo
četrti koncert v ciklu Hugo Wolf za mlade.
M Koroški pokrajinski muzej, Muzej Slovenj Gradec.

KINO

Sodobna umetnost na Koroškem (SLO/A)

Romantični film, Belgija/Nemčija (2014), 95'
Režija in scenarij: Dominique Deruddere
Igrajo: Jamie Dornan, Anthony Head, Charlotte De Bruyne, Numan Acar,
Max Pirkis, Sharon Maughan, Ali Suliman, Jan Decleir, Eline Van der Velden,
Mitchell Mullen, Gene Bervoets
Ambiciozni ameriški poslovnež Colin si želi skleniti posel z bogatim arabskim šejkom, ki je obseden s tekmami športnih golobov. Da bi ustregel
šejku, Colin odpotuje v Belgijo, kjer želi v prodajo šampionskega goloba
prepričati ostarelega Josa. S pretvezo iskanja pradedkovega groba se zbliža z Josovo vnukinjo, mlado študentko Isabelle, toda ko resnica o njegovih
namerah pride na dan, se mora dokončno odločiti, če mu več pomeni
denar ali iskrena ljubezenska čustva.
M Kulturni dom Slovenj Gradec. I 5 EUR

Galerija Ravne
ANDREJ GROŠELJ, retrospektivna razstava

Prvič bo predstavljen raznolik in zanimiv kiparjev opus od začetkov v kamnu do zadnjih del, ki jih je ustvaril tik pred smrtjo leta 2011. V dogovoru z
družino Grošelj bomo preuredili kiparjev atelje v družinski hiši v Dobji vasi
v spominsko sobo, ki si jo bodo obiskovalci lahko ogledali.
M Koroška galerija likovnih umetnosti

25.

ČETRTEK

6

00

Gostišče Marčič
PLANINSKI POHOD – PREČENJE VELIKE PLANINE

PD Slovenj Gradec vabi na pohod – prečenje Velike planine. Peljali se
bomo skozi Velenje in Gornji Grad do Podvolovljeka. Iz Podvolovljeka bo
naš pohod potekal do Jarškega doma na Veliki planini, prečenje Velike
planine in spust do Kraljevega hriba. Od tam se bomo peljali do izvira
Kamniške Bistrice. Potrebna je planinska oprema za sredogorje. Hrana iz
nahrbtnika. Cena prevoza z minibusom: 12–15 EUR. Informacije in prijave:
Stanislav Plevnik, 041 83 20 35 in Jože Senica, 031 36 57 35
M PD Slovenj Gradec

26.

PETEK

17 Kulturni dom Slovenj Gradec
00

KINO KINO

1900 Koroška galerija likovnih umetnosti

1900 Koroški pokrajinski muzej, Rojstna hiša Huga Wolfa

Let domov

2100 Kulturni dom Slovenj Gradec

KINO

Akcijska znanstvenofantastična pustolovščina, ZDA (2015), 123'
Scenarij: Derek Connolly, Colin Trevorrow
Režija: Colin Trevorrow
Igrajo: Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Ty Simpkins, Nick Robinson, Irrfan
Khan, Vincent D'Onofrio, Jake Johnson, Omar Sy, BD Wong, Judy Greer
Dve desetletji po spodletelem poskusu stvaritve Jurskega parka, je svet
dinozavrov naposled postal največja svetovna turistična atrakcija. Da bi
zadovoljili vedno bolj zahtevne obiskovalce, vodja znanstvenikov Claire
odobri stvaritev povsem novega dinozavra – genetskega hibrida, ki bi
združeval surovo moč tiranozavra in inteligenco raptorjev. Ker podcenijo krvoločnost in zmožnost učenja novega dinozavra, se otok znajde v
popolnem kaosu, edini, ki lahko prepreči pokol turistov, pa je neustrašni
paznik Owen.
M Kulturni dom Slovenj Gradec. I 5,5 EUR

KINO

KINO

Jurski svet (3D)

KINO

1900 Kulturni dom Slovenj Gradec

1830 Kulturni dom Slovenj Gradec

KINO

2
II

Vrvež v moji glavi (sinhronizirano)

Animirana družinska komedija, ZDA (2014), 102'
Scenarij: Pete Docter, Meg LeFauve in Josh Cooley
Režija: Pete Docter, Ronaldo Del Carmen
M Kulturni dom Slovenj Gradec. I 5 EUR

1900 Kulturni dom Slovenj Gradec
Ted 2

Komedija, ZDA (2015), 120'; Režija: Seth MacFarlane
Igrajo: Liam Neeson, Mark Wahlberg, Amanda Seyfried, Morgan Freeman,
Seth MacFarlane, Patrick Warburton, Jessica Barth, Lexi Atkins, Nana Visitor
Odrezavo nesramni plišasti medved Ted se vrača na velika platna z veliko
novico: po poroki s privlačno Tami-Lynn si nenavadni par želi otroka. Najprej
mora Ted dokazati starševske sposobnosti, zato se spopade z ameriš-kimi
sodnimi mlini. Na srečo mu na pomoč priskočita zvesti prijatelj John in ambiciozna mlada odvetnica Samantha, vendar redna uporaba marihuane in
nesramne opazke Teda vedno znova spravijo v zabavno boleče težave.
M Kulturni dom Slovenj Gradec. I 5 EUR

NAPOV EDNIK

SGlasnik, junij 2015

Slovenjegraško poletje 2015: Shower of
Towel – A tribute to Tower of power

Za vse ljubitelje funk, r'n'b in soul glasbe! Navdušila vas bo “mlada” zasedba, sestavljena iz zvenečih imen slovenske jazz ter pop glasbene scene
in verjamemo, da ste imena zasledili že v marsikateri slovenski in tudi
tuji zasedbi. Projekt je nastal izključno z namenom zabave za glasbenike,
člane zasedbe in predvsem za zabavo občinstva ob močni skupni igri pihalne sekcije, mičnem ritmu, dovršenih aranžmajih in energičnem pevcu.
S svojimi nastopi po Sloveniji in tujini so navdušili že precejšnje število
poslušalcev in prav tako glasbenih kritikov. Tudi tokrat vam zagotavljamo,
da prizorišča ne boste zapustili ravnodušni. Program je sestavljen na temo
Tribute to Tower of Power z imenom You Got To Funkifize.
M Kulturni dom Slovenj Gradec.

27.

30.

TOREK

2000 Kulturni dom Slovenj Gradec

KINO

2100 Trg svobode Slovenj Gradec

21 Trg svobode Slovenj Gradec

Slovenjegraško poletje 2015: Stefan Milenković
& Marko Hatlak Tango Compás

Stefan Milenković, svetovno priznani violinist, ki si je svoje mesto na koncertnih odrih zagotovil že v mladih letih, in Marko Hatlak, vsestranski slovenski koncertni harmonikar, sta združila moči v energični zasedbi Stefan
Milenković & Marko Hatlak Tango Compás, skupaj s pianistom Markom
Črnčecem in kontrabasistom Luko Hermanom Gaiserjem. Repertoar zasedbe pokriva predvsem strastno in temperamentno tango glasbo različnih avtorjev v lastnih aranžmajih. Poleg tanga se skupina poigrava tudi z
izvirnimi priredbami latino in jazzovskih skladb.
Na letošnji turneji predstavljajo svojo prvo zgoščenko, na kateri je mogoče
slišati skladbe iz železnega tango repertoarja avtorjev Rodrigues, Canaro,
Caceres in drugih, kot tudi moderno videnje tanga skozi unikatno interpretacijo Piazzolline in Gallianove glasbe. Usklajenost in virtuoznost izvajalcev
ustvarja z energijo nabite koncerte, ki presegajo emocionalne pragove.
M Kulturni dom Slovenj Gradec.

Brezplačni dvoriščni sejem – VZEMI IN DARUJ
VSE ZA DOPUST

Prinesite kopalno opremo, rekvizite za igre na prostem, opremo za kampiranje in vse drugo. Stvari naj bodo lepo ohranjene in očiščene. Če boste
na sejmu našli kaj zase, lahko to vzamete s seboj.
M Ekološko društvo Slovenj Gradec

KINO KINO

1700 Kulturni dom Slovenj Gradec

Vrvež v moji glavi (sinhronizirano)

4.

1900 Kulturni dom Slovenj Gradec
Ted 2

Komedija, ZDA (2015), 120'
Režija: Seth MacFarlane
Igrajo: Liam Neeson, Mark Wahlberg, Amanda Seyfried, Morgan Freeman,
Seth MacFarlane, Patrick Warburton, Jessica Barth, Lexi Atkins, Nana Visitor
M Kulturni dom Slovenj Gradec. I 5 EUR

21

NEDELJA

KINO

Kulturni dom Slovenj Gradec
Mumin na Azurni obali (sinhronizirano)

Animirana družinska komedija, Finska/Francija (2014), 80'
Scenarij: Leslie Stewart, Annina Enckell, Hanna Hemila, Xavier Picard, Beata Harju po knjigah Tove Jansson
Režija: Xavier Picard, Hanna Hemila
M Kulturni dom Slovenj Gradec. I 3,5 EUR

KINO

1800 Kulturni dom Slovenj Gradec

Vrvež v moji glavi (sinhronizirano)

Animirana družinska komedija, ZDA (2014), 102'
Scenarij: Pete Docter, Meg LeFauve in Josh Cooley
Režija: Pete Docter, Ronaldo Del Carmen
M Kulturni dom Slovenj Gradec. I 5 EUR

1900 Trg svobode Slovenj Gradec

Slovenjegraško poletje 2015: 20. obletnica
Ansambla Rosa

Ansamblu Rosa se bodo na odru pridružili koroški ansambli in muzikantje:
Štirje kovači, Škorpijoni, ansambla Vihar in Napev.
Ansambel Rosa bo v svoji retrospektivi predstavil največje uspešnice, s
katerimi so razveseljevali številno občinstvo.
M Kulturni dom Slovenj Gradec.

20

KINO

00

Kulturni dom Slovenj Gradec
Ted 2

Komedija, ZDA (2015), 120'
Režija: Seth MacFarlane
Igrajo: Liam Neeson, Mark Wahlberg, Amanda Seyfried, Morgan Freeman,
Seth MacFarlane, Patrick Warburton, Jessica Barth, Lexi Atkins, Nana Visitor
M Kulturni dom Slovenj Gradec. I 5 EUR

TURISTIČNE INFORMACIJE
KOROŠKA Galerija LIKovnih
UMETNOSTI
+ Glavni trg 24, 2380 Slovenj Gradec
6 TOR.–PET. od 9.00 do 18.00, SOB. in NED. od 10.00
do 13.00 in od 14.00 do 17.00; ob ponedeljkih
zaprto, ogled mogoč ob predhodni najavi
* galerija@glu-sg.si : http://www.glu-sg.si
( 02 884 12 83, 882 21 31, fax: 02 882 21 30

KorOŠKI pokrajinski muzej, MUZEJ SG
JAKOB SOKLIČ IN SOKLIČEVA ZBIRKA
+ Glavni trg 24, 2380 Slovenj Gradec
6 TOR.–PET. od 9.00 do 18.00, SOB. in NED. od 9.00 do
13.00 in od 14.00 do 17.00; ob ponedeljkih zaprto,
ogled mogoč ob predhodni najavi
* info.sg@kpm.si : www.kpm.si
( 02 884 20 55, 882 29 30, 882 29 31, fax: 02 884 20 55

KOROŠKI POKRAJINSKI MUZEJ, MUZEJ
Ravne Na Koroškem
+ Na gradu 2, 2390 Ravne na Koroškem
6 Vsak dan, razen PON., od 9.00 do 16.00, SOB. od
9.00 do 13.00; ob nedeljah in praznikih zaprto
* info.ravne@kpm.si : www.kpm.si
( 02 870 64 61, 870 64 62, 870 64 76

MUZEJ HUGA WOLFA SLOV. GRADEC
+
6
:
(

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)

Termini:
13.7. - 17.7. in 17.8. - 21.8.
Prihod do 8.00, odhod do 16.00 ure.
Informacije in prijave na:
Sandra 041 560 772
Robi 041 600 620

NEDELJA

10 Kulturni dom Slovenj Gradec
30

Vrvež v moji glavi (sinhronizirano)

Animirana družinska komedija, ZDA (2014), 102'
Scenarij: Pete Docter, Meg LeFauve in Josh Cooley
Režija: Pete Docter, Ronaldo Del Carmen
M Kulturni dom Slovenj Gradec. I 3,5 EUR

10.

PETEK

21 Trg svobode Slovenj Gradec
00

SLOVENJEGRAŠKO POLETJE 2015:
HELP! A BEATLES TRIBUTE

Skupina Help! A Beatles Tribute je v preteklih dveh letih nastopala na številnih koncertih po Sloveniji, Španiji, Nemčiji, Švici, Avstriji, Italiji, Slovaški,
Poljski ter Hrvaški. Letos potuje še v Rusijo, Belgijo in Anglijo. Fantje so bili, s
strani mednarodnega festivala International Beatleweek iz Liverpoola, letos
povabljeni v Anglijo, kjer bodo nastopali na nizu koncertov od 26. 8. do 1. 9.
Sem spadajo tudi nastopi v legendarnem Cavern Clubu. Pred kratkim pa so
se vrnili z Obertauerna v Avstriji, kjer je potekalo praznovanje 50. obletnice
snemanja filma Help!, ki je bil drugi celovečerni film legendarnih The Beatles.
M Kulturni dom Slovenj Gradec.

EKOLOŠKO DRUŠTVO SLOVENJ GRADEC
GSM : 031 513 869 in 031 365 871, ekoloskodrustvosg@yahoo.com,
Facebook: Ekološko društvo Slovenj Gradec
• mesto brez brez plastičnih vrečk,
• delavnice izdelovanja trajnih
nakupovalnih vrečk,
• zmanjšajmo porabo plastike,
• mesto s čistim zrakom,

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

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

ROKODELSKI CENTER KOROŠKE
+

(
*
:

Za otroke od 4. do 12. leta starosti smo na
Konjeniškem klubu Velenje pripravili zabaven
program jahalnih taborov s konji in poniji.
Pridružite se nam tudi vi.

Trg svobode Slovenj Gradec
Slovenjegraško poletje 2015: Iva Stanič & Gregor
Ftičar Trio

5.

KINO

28.

Jahalni tabor

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

Slovenjegraško poletje 2015:
Dve plati – Alfi Nipič, 6Pack Čukur in Big Band VOX

Dva prekaljena mačka, vsak zvest sebi in svojemu stilu, sta združila moči ter
spisala nove aranžmaje za svoje največje hite, ki jih bo v stilu Franka Sinatre
odigrala 15-članska zasedba big banda. Prvo tovrstno sodelovanje pri nas,
kjer se hip hop pomeša s swingom, jazzom in najlepšimi vižami slovenske
popevke. Večer poln presenečenj in glasbenih mešanic, kakršnega v Sloveniji
še ni bilo. Glasbena poslastica, ki je paša za oko in uho. Na odru prekaljeni
glasbeniki, virtuozi na svojih glasbilih, ter dva frontmana, ki stopita iz svojih
okvirjev, in tako Alfi zapoje refrene največjih Čukurjevih uspešnic, kot so Joj
Lolita, Jaz te nimam rad in No. 1 žena, 6Pack Čukur pa se Alfiju pridruži v večnih popevkah in jim doda zanj značilen mladostniški pridih in razposajenost.
M Kulturni dom Slovenj Gradec.

Konjeniški klub Velenje

SOBOTA
00

2100 Trg svobode Slovenj Gradec
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Dokumentarec, ZDA (2014), 114', dobitnik oskarja za najboljši dokumentarni film
Režija: Laura Poitras
Nastopajo: Edward Snowden, Glenn Greenwald, William Binney, Jacob
Appelbaum, Ewen MacAskill, Jeremy Scahill, Julian Assange
M Kulturni dom Slovenj Gradec. I 5 EUR

JULIJ

3.

900 Slovenj Gradec, tržnica

Animirana družinska komedija, ZDA (2014), 102'
Scenarij: Pete Docter, Meg LeFauve in Josh Cooley
Režija: Pete Docter, Ronaldo Del Carmen
M Kulturni dom Slovenj Gradec. I 5 EUR

Citizenfour

I3I I

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 10.00 do 13.00
 tic@slovenjgradec.si
: http://www.slovenjgradec.si
 02 881 21 16 (Marija Lah), fax: 02 881 21 17

KNJIŽNICA KSAVERJA MEŠKA SLOV. gr.
+ Ronkova 4, 2380 Slovenj Gradec
POSLOVALNI ČAS od 1. 9. 2014 do 30. 6. 2015
6 PON.- PET. od 7.00 do 19.00, SOB. od 7.30 do 12.30
* knjiznicasg@ sg.sik.si http://www.sg.sik.si
( 02 88 39 350, fax 02 88 39 361,
BIBLIOFON 031 909 018
MOJA KNJIŽNICA - geslo za dostop do storitve lahko
dobite v vseh enotah knjižnice.
Enota Podgorje
6 SRE. Od 11.00 do 15.00, ČET. od 15.00 do 18.00
( 02 88 58 253
Enota Pameče-Troblje
6 TOR. od 7.00 do 8.15 in od 10.00 do 15.00, ČET. od
11.00 do 13.30 in od 16.00 do 18.00, PET. od 7.00 do 8.15

( 02 88 42 003
Knjižnica Podgorje in knjižnica Pameče – Troblje sta
med šolskimi počitnicami zaprti.
Enota Mislinja
6 TOR. in ČET. od 10.00 do 18.00, SRE. in
PET od 14.00 do 18.00
( 02 88 57 433
Meškova bukvarna
na Glavnem trgu 28 (atrij Andeškega hrama)
6 vsak torek od 17.00 d0 19.00 in četrto soboto v mesecu
od 10.00 do 12.00.
( 051 235359

KNJIŽNICA DRAVOGRAD

+ Koroška cesta 47, 2370 Dravograd
 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)

Joga v vsakdanjem življenju
V okviru mednarodnega dneva joge bo 21. junija ob 11. uri
vadba potekala na zelenici pred Prvo OŠ, kjer se lahko pridruži
kdorkoli, ki želi praktično izkusiti učinke joge.

LOKALNA ENSVET PISARNA
SLOVENJ GRADEC
Upravna enota Slovenj Gradec
Meškova 21, (II. nadstropje)
Obiščete nas lahko
v sredo od 15.00 do 16.30.
Prijave za razgovor: tel.: 02 881 21 10 (vložišče
Mestne občine Slovenj Gradec), od pon. do čet. med 13. in 15. uro

Varna hiša Slovenj Gradec

02 882 94 35

Vsak delovni dan
od 9. do 11. ure ter od 15. do 17. ure
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

I2V

NAPOV EDNIK

SGlasnik, junij 2015

Pismo bralke

Upam, da bo naša tržnica postala
lepo in zdravo srce Slovenj Gradca

20

Pri nas lahko kupite tudi vse originalne
dele za Bosch / Siemens hišne aparate

Naj vas obvestim, da je na današnji tržnici (25. 4. 2015) bilo prečudovito. Skavti so uprizorili igro
Časovni stroj in otroke popeljali
v prihodnost, v leto 3000. V naravoslovnem muzeju so jim pokazali
vodo v epruveti, ki je bila brez barve, vonja in okusa, čisti zrak, ki so
ga lahko poduhali, fotografije gozda z naravno zeleno barvo ... ne da
se opisati, kako vizionarsko so jim
prikazali vse, kar se bo zgodilo v
prihodnosti, če ne bomo pazili našega planeta. Organizirali so tudi
izmenjavo oblačil in osrečili veli-

info@selekt-pro.si, www.selekt-pro.si
Vorančev trg 2, 2380 Slovenj Gradec

Za razvoj podjetniškega okolja

SERVISNI CENTER „ SELEKT PRO“
nudi promocijski
10% POPUST na servisne storitve
25% POPUST na vgrajene originalne
nadomestne dele

tel.: 02 88 22 530, mob.: 031 627 989
Popust velja do 31.07.2015 in je naveden na računu.

TU BI
L AHKO BIL
VA Š O G L A S
ŽE ZA

ko občanov. Anika Grabec pa je na
licu mesta popravljala in predelovala oblačila. Za dve uri so zapustili
prizorišče ter izvedli čistilno akcijo
ob Mislinji, Suhodolnici, od Štibuha do toplarne, učno pot na Legnu.
Očistili so tudi del mestnega jedra
in Meškovo ulico.
Taborniki so uvedli cono brez
plastičnih vrečk na naši tržnici.
Povpraševanje po trajnih vrečkah
iz starih majic je bilo veliko. V sklopu praznovanja svoje 55-letnice so
se nam že drugič pridružili. Člani
Ekološkega društva in občani smo

Podjetniški forum MO SG
Na pobudo Mestne občine Slovenj
Gradec je 14. maja potekal 1. Podjetniški forum Mestne občine Slovenj
Gradec. V MO SG se zavedajo, da je
razvoj gospodarstva in s tem povezano nastajanje novih in ohranjanje
obstoječih delovnih mest ključnega pomena za razvoj nekega okolja.

Zato so njeni napori med drugim
usmerjeni v razvoj odprtega, inovativnega, ustvarjalnega in povezovalnega podjetniškega okolja. Zaveda
pa se tudi, da lahko zgoraj opisano
uresničimo le v sodelovanju z vsemi
deležniki podjetniškega ekosistema.
V Mislinjski dolini namreč že deluje-

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

(B R E Z D D V )
Stik: 05 901 05 76
E-naslov: oglasi@km-z.si

Nova pridobitev v PGD SG
23. maja smo v Prostovoljnem gasilskem društvu Slovenj Gradec svečano prevzeli novo gasilsko vozilo hiab. (SA)

Digitalna fotografija splošno
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 juniju 2015 vas MOCIS center za izobraževanje odraslih vabi na brezplačne delavnice v okviru Tedna
vseživljenjskega učenja. Seznam delavnic najdete na
njihovi spletni strani.
Vsi, ki ste stari od 15 do 25 let in ste brezposelni ter
imate nedokončano šolo, ste vabljeni v program Projektnega učenja za mlade – PUM. Info: 02 88 46 412
Da bo vaša odločitev glede izobraževanja lažja, vam
nudijo brezplačno svetovanje in informiranje v Svetovalnem središču Koroška – 02 88 46 407, Bernarda.

(foto Sebastjan Apačnik)

Možnost predstavitve

Povabilo glasbenikom za koncerte
Koroški pokrajinski muzej, Rojstna hiša Huga Wolfa kot hiša glasbe želi
spodbujati h glasbeni ustvarjalnosti. Glasbeno nadarjenim mladim želimo ponuditi možnost predstavitve s samostojnimi koncerti v naši hiši
in vabimo vse zainteresirane, ki bi se želeli predstaviti pri nas s samostojnim koncertom (posamezniki in skupine), stare do 26 let, da nam
pišete na naslov info@hugowolf.si in se na kratko predstavite. Termine
koncertov bomo usklajevali individualno. (KPM)

Pomoč združenju nepalskih gorskih kolesarjev

Pohorje za Nepal
6. junija se bo v in pred Centrom Kope, večnamenskim objektom Občine Mislinja, odvilo celodnevno dogajanje. V njem smo združili dogodke, ki bodo predstavljali čare narave Pohorja (vodeni pohodi, delavnice,
kolesarska tura, predstavitev multivizije, astronomsko opazovanje) in
Nepala (potopisno predavanje Marije in Andreja Štremflja, otvoritev
dveh gorniških razstav Gorenjskega muzeja). Ves dan bodo zbirali prostovoljne prispevke za pomoč združenju nepalskih gorskih kolesarjev,
ki po uničevalnem potresu v Nepalu nesebično nudijo svojo pomoč na
terenu. (PZ)

jo številni akterji v podporo podjetništvu, vendar pa so dejavnosti le-teh
pogosto nepovezane in ne izkoriščajo
sinergijskih učinkov.
Dogodek je le prvi v nizu rednih
srečanj za pripravo skupne strategije
delovanja podjetniškega ekosistema v
Mislinjski dolini. Foruma so se udeležili vsi ključni akterji, ki delujejo na
tem področju. Vsi so izrazili interes
po sodelovanju in se odločili, da se
bodo na naslednjem dogodku srečali
že v začetku meseca junija.
Maja Mešl

uporabe interneta in elektronske pošte.

38,50 EU R
www.mojaobcina.si/slovenj-gradec

prinesli veliko sadik, semen in rastlin na našo stojnico.
Naj dodam, da mi je kljub prelepim dogodkom danes bilo malo
hudo pri srcu. Tla pred Velbom so
bila polna cigaretnih ogorkov in
smeti. Med njimi so otroci sedeli
na tleh in spremljali igro. Ko smo
s taborniki hoteli na znak peš cona
obesiti še znak Cona brez plastičnih
vrečk, pa so nas neprestano prekinjali avtomobili, ki so vozili na tržnico in nazaj. Res žalostno in neprimerno.
Zuhra Horvat

Vabljeni tudi v Središče za samostojno učenje, kjer se
lahko brezplačno učite računalništva, tujih jezikov,

Gotovo nas je kar nekaj, ki smo se svoje dni navduševali nad klasično fotografijo in jo od posnetka do dejanske fotografije tudi izpeljali. Pa ni bilo lahko, kar
nekaj izkušenj je bilo potrebnih; poznati vsaj nekaj
kemije, pa imeti še kup dodatnih fotografskih pripomočkov. Kmalu je tehnološka revolucija tudi na tem
področju opravila svoje. Seveda gre pri digitalni fotografiji za cenejši in širši dostop do fotografije, vendar
pa je še pomembnejša nadgradnja, saj nam omogoča
praktično neomejene možnosti oblikovanja fotografije. Ni težava, če kdo manjka na gasilskem posnetku,
lahko ga računalniško dodamo, kaj hudo motečega pa
lahko tudi odvzamemo.
Pišem iz lastnih izkušenj, saj sem že opravil tečaj
digitalne fotografije prek Univerze za tretje življenjsko obdobje.
Bogomir Turičnik
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Igralci: Kresnik Klemen, Šavc Jure, Voršič Andraž, Zbičajnik Benjamin, Kašnik Dani, Levc Gal, Levc Vid, Humek Nejc, Kobold Tadej, Šol Žan, Poklič Franci, Plešej Danijel,
Podstenšek Martin, Štumpfl Uroš, Ovniček Rok, Doberšek Jure, Krevs Rok, Vižintin Martin, Čivčič Mirko, Ošlovnik Domen, Soldo Valentino, Aljoša Štefanič; Sovič Sebastjan (trener), Nabernik Andraž (fizioterapevt), Horvat Marjan (vodja moštva)

Zelo uspešna sezona za rokometaše Slovenj Gradca

»Slovenj Gradec je mesto miru in rokometa.«
E

kipa Rokometnega kluba Slovenj Gradec 2011
je v 1. NLB Leasing rokometni ligi
osvojila končno osmo mesto. Glavnino uspešne ekipe tvorijo igralci iz
domače rokometne šole. Slovenjgraška rokometna šola je ena najboljših
tovrstnih v državi.
6. maja se je končalo tekmovanje v rednem delu tekmovanja v 1. NLB Leasing rokometni ligi. Za deset izmed štirinajstih ekip se je letošnja sezona s tem
končala, najboljše štiri pa so se uvrstile
v končnico za prvaka.
Ekipa Rokometnega kluba Slovenj
Gradec 2011 je po zmagi nad Krškim

osvojila končno osmo mesto. Mesto,
katerega so si pred sezono upali napovedati le največji optimisti. Za novince
v najmočnejšem rokometnem tekmovanju pri nas je to vsekakor zelo lep
uspeh in dokaz, da se v Slovenj Gradcu
igra odličen rokomet. Dodano vrednost temu uspehu pa daje dejstvo, da
glavnino ekipe tvorijo igralci iz domače rokometne šole. Ti so pod vodstvom
trenerja Sebastjana Soviča v zadnjih
sezonah zelo napredovali in ob nekaj
okrepitvah iz Velenja dokazali, da si
Slovenj Gradec zasluži mesto med najboljšimi rokometnimi ekipami pri nas.
Še posebej so »Ježki« navdušili v
prvi polovici prvenstva, ko so na trinaj-

stih tekmah dosegli kar sedem zmag in
zasedali visoko šesto meso na prvenstveni lestvici. Zanimivo je, da so bili
rezultatsko uspešnejši v gosteh, kjer so
zbrali osem točk in bili zagotovo najprijetnejše presenečenje dotedanjega
dela tekmovanja.
Spomladanski del prvenstva so začeli s prepričljivo zmago nad Izolo, potem
pa so zapadli v rezultatsko krizo, saj
kar šest krogov niso osvojili niti točke.
Temu so botrovale tudi številne poškodbe, s katerimi so imeli Slovenjgradčani
v tej sezoni ogromno smole. Na tekmi
enajstega kroga se je tako poškodoval
njihov najboljši strelec in eden izmed
igralcev, ki so v prvem delu prvenstva

Društvo Rokometna šola Alena Mihalja

Državne prvakinje

med letnicami 2002 in mlajšimi

Ekipa mlajših deklic D.R.Š.A.M., državne prvakinje

R

okometašice slovenjgraške rokometne šole Alena Mihalja
(D.R.Š.A.M.) so na zaključnem turnirju državnega prvenstva za rokometašice v kategoriji letnik 2002 in
mlajše (mlajše deklice A) v Stopičah
pri Novem mestu osvojile naslov državnih prvakinj. Pred tem so mlade
rokometašice iz DRŠAM sodelovale
na 4. Zajčkovem turnirju v mini rokometu 2015, mladi rokometaši pa na
mednarodnem rokometnem turnirju
Croatia trophy v Rovinju.
Na zaključni turnir državnega prvenstva za rokometašice v kategoriji letnik
2002 in mlajše (mlajše deklice A) v
Stopičah so se kot prvouvrščene uvrstile: iz skupine Zahod ekipa Ž.U.R.D.
iz Kopra, iz skupine Vzhod ekipa
D.R.Š.A.M. iz Slovenj Gradca ter iz
skupine Center gostiteljice ŽRK Krka
Novo mesto. Drugo mesto so si v zadnji tekmi proti igralkam ŽRK Krka z
golom razlike prislužile igralke Kopra,
prvo mesto, brez poraza na turnirju, in
s tem tudi naslov državnih prvakinj pa
so si priigrale igralke slovenjgraške rokometne šole Alena Mihalja.
Državne prvakinje v kategoriji
mlajše deklice A v sezoni 2014/2015

so: Urška Kotnik, Ula Perovec, Alja
Krevs, Kaja Paradiž, Neža Rotovnik,
Sara Rotovnik, Manja Pasarič, Lia
Gregor, Anja Tominc, Taja Štumpfl,
Enja Al Hiasat, Anika Verčko, Kati
Naveršnik, Zala Polovšak, Alja Mihalj in Živa Perovec (trenerja Valentina Paradiž in Alen Mihalj).
Zadnjo soboto v marcu se je v Športni dvorani Radeče odvijal 4. Zajčkov
turnir v mini rokometu. Turnirja se
je udeležilo 30 ekip, med njimi tudi
mladi rokometaši Društva Rokometne
šole Alena Mihalja. Skupina dečkov je
tekmovala v treh starostnih kategorijah: letniki 2004, 2005 in 2006, skupina deklic pa v dveh starostnih kategorijah, in sicer letnika 2005 in 2006.
Skupaj je sodelovalo 256 otrok. Med
dečki letnik 2004 so bili rokometaši iz
D.R.Š.A.M. sedmi, med dečki letnik
2005 četrti, med dečki letnik 2006 pa
šesti. Med deklicami letnik 2005 so
bile rokometašice iz D.R.Š.A.M. tretje,
v Naj peterko 2005 je bila med drugimi izbrana Alja Mihalj iz D.R.Š.A.M.
Med deklicami letnik 2006 so bile rokometašice iz D.R.Š.A.M. druge, v Naj
peterko 2006 sta bili med drugimi izbrani Julija Belovič in Kaja Priteržnik
iz D.R.Š.A.M.

Med tekmovanjem so se lahko vsi sodelujoči pomerili v igri Zajčkov met,
kjer so preizkusili svojo natančnost
pri streljanju na gol. Največje število
zbranih točk je dosegel Luka Skledar iz
D.R.Š.A.M., ki je za svoje najnatančnejše strele prejel pokal Zajčkovega meta.
V začetku aprila so se člani Društva
Rokometne šole Alena Mihalja ter Rokometnega kluba Slovenj Gradec 2011
udeležil mednarodnega rokometnega turnirja v Rovinju. Tekmovanje je
potekalo za parne letnike (od 1998 do
2004). Tekmovanja so se mladi rokometaši Slovenj Gradca udeležili s tremi
ekipami, in sicer v konkurenci dečkov
letnikov 2000 in 2002 ter z ekipo deklic
letnik 2002.
Poleg številnih novih igralnih izkušenj in lepih trenutkov, preživetih s soigralci, so v slovenjgraško občino prinesli tudi dobre uvrstitve ter nekaj nagrad
za najboljše igralce in strelce.

Rezultati turnirja Rovinj 2015
Letnik 2002 in mlajši:
• 3. RK Rovinj (HRV), 2. Törökszentmiklósi (MAD), 1. Društvo Rokometna šola Alena Mihalja (Slovenj
Gradec, SLO);
• najboljši strelec: Uhrin (MAD);
• najboljši igralec: Matic Ravnikar
(D.R.Š.A.M.);
• najboljša postava turnirja: desno
krilo Anej Majcen (D.R.Š.A.M.),
krožni napadalec David Kranjc
(D.R.Š.A.M.).
Letnik 2000 in mlajši:
• 5. RK Slovenj Gradec 2011 (SLO), 3.
HC Linz, 2. HC Cassano Magnago,
1. RK Rovinj;
• najboljši strelec: Veršovnik (RK
Slovenj Gradec 2011).
Dekleta letnik 2002 in mlajše:
• 3. RK Maribor, 2. RK Pazin, 1. Društvo Rokometna šola Alena Mihalja
(SLO);
• najboljša igralka in najboljša strelka
Alja Krevs (D.R.Š.A.M.);
• najboljša postava turnirja: vratarka
Manja Pasarič (D.R.Š.A.M.), leva zunanja Ula Perovec (D.R.Š.A.M.), srednja zunanja Alja Krevs (D.R.Š.A.M.).
Marina Mihalj

najbolj opozorili nase, Vid Levc. Mladinski reprezentant, ki je bil hkrati tudi
eden najboljših strelcev prvenstva, je zaradi poškodbe kolena zelo hitro končal
sezono. Vid pa ni edini igralec, ki se je iz
vrst Slovenj Gradca prebil v mladinsko
reprezentanco. To je uspelo tudi Žanu
Šolu in Roku Ovničku. Kljub odsotnosti Vida Levca so »Ježki« v zadnjem delu
prvenstva vendarle zopet našli pravo
formo in na zadnjih štirih tekmah trikrat zmagali. Na ta način so se prebili do
zelo dobrega končnega osmega mesta v
1. NLB Leasing ligi.
Z letošnjo sezono, ki je bila njihova prva v družbi najboljših slovenskih
ekip, so lahko v slovenjgraškem klubu
več kot zadovoljni. Ne samo zaradi
uspeha članske ekipe, ampak tudi zaradi tega, ker tudi mlajše selekcije dosegajo vse boljše rezultate. To je posledica
dobro organiziranega, skrbno načrtovanega in strokovnega dela trenerjev,
ki skrbijo za delo z mladimi. Slovenjgraška rokometna šola je že od nekdaj
poznana kot ena najboljših pri nas, kar
dokazujejo številni mladi rokometaši,
ki so bili in so člani različnih reprezentančnih selekcij.
V klubu, ki je bil sicer ustanovljen
leta 2011, a nadaljuje dolgoletno rokometno tradicijo v našem mestu, so
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lahko zelo zadovoljni tudi s podporo
navijačev in lokalne skupnosti. Njihove tekme so med najbolj obiskanimi
pri nas, precejšnje število navijačev
jih je podpiralo tudi na tekmah v gosteh. Še posebej pa so v klubu hvaležni
sponzorjem, donatorjem in prijateljem
rokometa, ki s svojo nesebično pomočjo omogočajo, da lahko klub uspešno deluje. Za to gre veliko zaslug tudi
Mestni občini Slovenj Gradec, kjer so
prepoznali pravo pot in vizijo rokometnih delavcev, ki s svojim delom
skrbijo, da se lahko več kot 150 mladih
vsakodnevno uči rokometnih veščin in
življenjskih vrednot.
Rokomet je po prepoznavnosti tako
zopet postal paradni konj slovenjgraškega športa. Tudi zaradi tega, ker so
rokometne tekme organizirane na zelo
visokem nivoju. Ne samo v lokalnem,
ampak tudi v nacionalnem merilu.
Rokometne ekipe, sodniki, delegati in
drugi rokometni delavci, ki so prihajali
v Športno dvorano Slovenj Gradec, kjer
»domuje« RK Slovenj Gradec 2011, so
vsi po vrsti priznavali odlično organiziranost tekem. Poleg dogajanja na parketu imajo namreč obiskovalci na voljo
tudi precej drugih aktivnosti: otroška
animacija, zumba, srečelovi z bogatimi
nagradami, nastopi koroških glasbenikov … Vse to in še marsikaj zanimivega se je letos dogajalo na prvoligaških
rokometnih tekmah pri nas.
To so opazili tudi v krovni rokometni organizaciji, Rokometni zvezi Slovenije, s katero v slovenjgraškem klubu
odlično sodelujejo. Zato smo lahko v
zadnji sezoni na Koroškem spremljali
pripravljalne tekme članske, mladinske in kadetske reprezentance, kvalifikacije mladinske reprezentance za
nastop na evropskem prvenstvu, tu pa
se je na pripravah mudilo veliko tujih
reprezentanc v različnih kategorijah.
»Slovenj Gradec je mesto miru in rokometa.« Tako so zapisali na naslovnici
biltena, ki so ga v klubu v lanskem letu
izdali ob 60-letnici igranja rokometa v
našem mestu. Ali kot je zapisal predsednik kluba Matej Nabernik: »Slovenj
Gradec je eno najbolj rokometnih mest
v Sloveniji. Zagotovo pa je najbolj rokometno mesto pri nas, če preštejemo
prebivalce in izračunamo, kolikšen delež jih spremlja rokometne tekme.«
V letošnji sezoni smo še enkrat
dobili potrditev, da je res tako. Zato
igralci, trenerji in ljubitelji rokometa že
komaj čakamo september, ko se bo
začela nova sezona.
Matej Nabernik

Zlata, srebrna in 4 bronaste

Mare Pogorelc

mladinski državni prvak v judu
P

redstavniki Judo kluba Slovenj
Gradec osvojili rekordnih šest
medalj.
18. aprila je v Športni dvorani Triglav
v Kranju v organizaciji tamkajšnjega
Judo kluba Triglav Kranj in Judo zveze
Slovenije potekalo državno prvenstvo
v judu za mladinke in mladince (U21).
Na prvenstvu je nastopilo 99 tekmovalcev in tekmovalk iz 25 klubov. Judo
klub Slovenj Gradec je zastopalo 6
predstavnikov, prav vsi pa so stopili

na zmagovalni oder. Najbolje se je v
kategoriji do 60 kg znašel Mare Pogorelc, ki je premagal vso konkurenco
in osvojil naslov državnega prvaka,
uspeh je z drugim mestom v kategoriji
do 81 kg dopolnil Aljoša Yankovskyy,
tretje mesto pa so zasedli: Zala Pečoler (do 70 kg), Katja Oder (do 63 kg),
Trey Srebotnik Gregor (do 55 kg) in
Jan Horvat (do 90 kg). Ekipa Judo kluba Slovenj Gradec je na prvenstvu po
številu in žlahtnosti osvojenih medalj
zasedla 6. mesto. (BM)

Ekipa JK Acron Slovenj Gradec na DP do 21 let v Kranju
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Alpinistični klub Slovenj Gradec

Aktivni pri vključevanju otrok

Med treningom vrvne tehnike v plezališču Radlje

P

ripravili smo tudi projekt
razširitve in prenove velike stene v športni dvorani, ki samo še
čaka na potrditev najvišjih instanc, in
vsi člani kluba srčno upamo, da bomo
v jeseni lahko začeli trenirati na novi,
prenovljeni plezalni steni.
Naši otroci so pred dobrim mesecem
končali tekmovalni ciklus Vzhodne
lige, ki je štela 5 tekem, in dosegli kar
nekaj dobrih rezultatov, kar je dober
obet za prihajajoče tekme državnega
prvenstva v športnem plezanju, na katerega se že intenzivno pripravljamo.
Naš klub trenutno šteje čez petdeset aktivnih članov, še enkrat toliko pa je tistih, ki se v plezanju ali
kakšni drugi obliki alpinizma udejstvujejo občasno. Ukvarjamo se z
vsemi zvrstmi alpinizma in plezanja,
z vzgojo in s treningom mladih plezalcev ter z izobraževanjem starejših.

Predsednik kluba Sašo Prosenjak
skrbi za birokratsko stran delovanja
kluba, za vzgojo in izobraževanje pa
je zadolžen Peter Jeromel, ki je prav
tako vodja otroškega programa. Trenutno imamo v vadbo vključenih 30
otrok v petih različnih skupinah. S
starejšimi delamo v dveh različnih
tečajih, ki sta oba v zaključni fazi.
Prvi tečaj je šola športnega plezanja, ki jo organiziramo vsako jesen.
V le-to je trenutno vključenih 10 tečajnikov, zaključujemo pa jo v mesecu juniju s plezalnim taborom v Rovinju. Drugi je tečaj plezanja dolgih
športno plezalnih smeri, v katerega
je bilo vključenih 9 kandidatov, zaključil pa se je v drugi polovici maja
s štiridnevnim zaključnim taborom v
kanjonu Paklenice na Hrvaškem.
Treningi in vadba otrok potekajo
največ na mali plezalni steni, ki smo
si jo v sodelovanju s Šolskim centrom

16. Tek zdravja

Živali za terapevtske
namene najzanimivejše
N

a Trg svobode v Slovenj Gradcu
je prireditev, ki jo ob 7. aprilu,
svetovnemu dnevu zdravja, prireja Srednja zdravstvena šola Slovenj
Gradec, privabila čez 2000 ljudi. Letošnja rdeča nit je bila varna hrana.

Začetek prireditve sega v čas pred
16 leti, ko je tek imel še dolgo ime:
Tek po mestnih poteh za zdravje
in smeh. Torej tek, katerega trasa je
speljana po različnih predelih, ki jih
ima vsako mesto: center, polja, parki,
industrijska in obrtna cona. Glavni
smoter teka je ozaveščanje o pomenu
gibanja za zdravje.
Osrednji dogodek je tek na več razdalj v štirinajstih kategorijah. Učenci
od 1. do 9. razreda OŠ so se pomerili
na razdaljah 600 ali 800 m, srednješolci na 2000 m, člani in članice pa na

Športni ribolov

4000 m. Najboljše tekače v vsaki kategoriji smo, poleg medalj in diplom,
nagradili tudi s praktičnimi nagradami naših sponzorjev, katerim se ob tej
priložnosti najlepše zahvaljujemo.
Udeleženci prireditve so se lahko
udeležili tudi zdrave hoje na 2000 m,
najštevilčnejši v tej kategoriji so bili
učenci in učitelji Druge osnovne šole
Slovenj Gradec. Prvo leto so se od učnih klopi odtrgali tudi slovenjgraški
gimnazijci.
To naše vsakoletno srečanje obarvajo tudi stojnice, na katerih predstavljamo mnoge šolske in obšolske
dejavnosti. Na stojnicah so se predstavili: Druga osnovna šola z Zakladi in
Čebelarski krožek, SŠ Slovenj Gradec
in Muta, Društvo ledvičnih bolnikov
Slovenj Gradec, Društvo diabetikov
Dravograd − Polžki, Rakologija −

Zmaga koroških paraplegikov

Zmagovalna ekipa koroških paraplegikov

Slovenj Gradec, ki nam je odstopil
prostor, postavili na ŠC SG na Štibuhu. Z veliko samoiniciative, lastnim
projektom in ogromno prostovoljnih
ur dela smo si sami financirali in postavili boulder plezalno steno, to je
plezalni pripomoček, na katerem za
plezanje ni potrebno uporabljati vrvi
in plezalnih pasov, ampak za varnost
poskrbijo blazine.
Trikrat tedensko delamo tudi na
veliki plezalni steni v športni dvorani, ki pa je zastarela in ne omogoča
kvalitetnega dela z nadebudnimi
mladimi plezalci. Prav tako je športna dvorana močno zasedena z drugimi športi in večina naših terminov
sovpada z drugimi uporabniki objekta, zato je trening še dodatno otežen.
Omenjeno problematiko rešujemo
na način, da treninge dopolnjujemo
z obiski plezalnih centrov v bližnji
in daljni okolici, npr. Plezalni center
Ljubljana, Plezalni center Wolfsberg
v sosednji Avstriji, včasih pa se povabimo v goste tudi k drugim sorodnim
klubom, ki imajo sodobnejše plezalne
objekte. V poletnem času veliko treniramo in plezamo v naravnih plezališčih, tudi na našem lokalnem plezališču Sele, ki smo ga na novo opremili
z novimi svedrovci in tako omogoča
varno in lepo plezanje.
Zahvaliti se moramo našemu sponzorju, podjetju Acron, ki finančno
podpira naše otroške programe, in
vsem članom našega kluba, ki z delčkom svojega truda pripomorejo, da
klub živi, da je aktiven in samostojno
neprekinjeno obstaja že več kot 25 let.
O zgodovini Alpinističnega kluba Slovenj Gradec si lahko preberete
na spletni povezavi http://alpklubsg.
si/?page_id=25.
Peter Jeromel
Drušvo za boj proti raku. Vzemi in
daruj športno opremo sta pripravila
Šolski center Slovenj Gradec in Ekološko društvo Slovenj Gradec. Učitelji
in dijaki Srednje zdravstvene šole so
mimoidočim merili krvni pritisk, zbirali hrano za pomoč Društvu zapuščenih živali, zbirali sredstva za Lano
– Nasmeh za Lano, predstavili zdravo
sladkanje, prikazali škodljivost kajenja. Najbolj obiskane so bile živali za
terapevtske namene: petelinčki, kužki, kozliček, jagenjček …
Ekipa, ki pripravlja in izpelje prireditev, je utečena, dobrovoljna in brezhibna. Hvala vsem, ki ste kakorkoli
pomagali pri organizaciji in prispevkih. Dijaki zaključnih letnikov prav
tako vsako leto odgovorno opravljajo
naloge, ki jim jih zaupamo, od redarstva, prve pomoči do pomoči pri prijavah, cilju, diplomah, dobitkih.
Poleg številnih sponzorjev, ki so
nam omogočili tek, nam je bilo naklonjeno tudi vreme, tako da lahko rečemo, da je »tek za zdravje in
smeh« v celoti uspel, saj je privabil
več kot 2000 ljudi.
Katarina Praznik

I

zreden začetek ligaških tekem v ribištvu za ekipo koroških paraplegikov.

Prvo kolo ligaškega tekmovanja v športnem ribolovu, ki je potekalo 23. aprila
v Brestanici, je organiziralo Društvo
paraplegikov Dolenjske, Bele krajine
in Posavja. Tekmovanja se je udeležilo
8 ekip ter 5 posameznikov, skupaj 29
ribičev paraplegikov in tetraplegikov
tekmovalcev. V vsaki ekipi nastopajo
trije tekmovalci plus posameznik. Novost letošnjega leta je bila ekipa Ostrižki, v kateri lovijo mladi ribiči začetniki.
Tekmovanje je trajalo 4 ure. Najbolje so
tokrat lovili ribiči iz Društva paraplegikov Koroške, ki so s težo 19.650 g premagali ekipi DP Celje − 11.990 g in DP
Maribor. Korošci so premagali ekipo iz
Maribora zaradi boljših sektorskih uvrstitev ter ekipo iz Celja zaradi večje teže
ulovljenih rib. Po končanem tekmovanju je sledila pogostitev v bližnjem ribiškem domu z razglasitvijo rezultatov.
Mitja Breg

Športno plezanje

Gaja Štaleker dosega
odlične rezultate
Š

portna plezalka PD Slovenj Gradec Gaja Štaleker osvojila odlično
2. mesto na zaključni tekmi Vzhodne lige.
Članica PD Slovenj Gradec je tudi mlada in zelo obetavna športna plezalka
Gaja Štaleker. Gaja je letošnje leto tekmovala v Vzhodni ligi, ki je prvenstvo v
športnem plezanju v težavnosti in balvanskem plezanju. Tekmovanje je namenjeno mlajšim kategorijam športnih
plezalcev, da si pridobijo tekmovalne
izkušnje ter se hkrati preizkusijo med
vrstniki, kako napredujejo.
V letu 2015 je imelo prvenstvo pet
tekem. Sodelovalo je skupaj 26 klubov
iz vzhodne in osrednje Slovenije, ki
gojijo športno plezanje tudi v mlajših
kategorijah. Na zaključni tekmi lige
18. 4. 2015, ki je potekala v Plezal-

nem centru Ljubljana, je tekmovala
tudi naša mlada članica Gaja Štaleker,
ki trenira v Šaleškem alpinističnem
odseku Velenje. Gaja je morala letos
precejšen del zimske sezone počivati
zaradi poškodbe, vendar je kljub temu
na zadnji tekmi dosegla odlično 2.
mesto v kategoriji starejših cicibank
absolutno in 4. mesto v skupnem seštevku vzhodne lige 2015. Za ta dosežek ji iskreno čestitamo in jo kot našo
članico vzpodbujamo, da bo športno
plezanje vztrajno trenirala še naprej.
Po koncu tekem Vzhodne lige pa
se za našo mlado športno plezalko
Gajo Štaleker sezona tekem ni zaključila. V maju 2015 je nadaljevala
s tekmami za državno prvenstvo, s
prvo v Šmartnem pri Litiji.
Marjeta Škorja,
PD Slovenj Gradec

Gaja Štaleker na stopničkah za najboljše tekmovalke

Novice iz domačega teniškega kluba

Otroci vabljeni na
brezplačne poletne tečaje

N

a igriščih Tenis centra Murko v
Slovenj Gradcu je vedno živahno.

V zimskem času je v šoli tenisa redno
vadilo od 50 do 60 otrok, v poletnem
času pa bodo organizirani začetni
5-urni tečaji za otroke, ki so brezplačni. Prijave sprejemajo v klubu na telefon 041 367 472 čez vse poletje, tečaji pa
bodo organizirani takoj, ko se bo prijavilo zadostno število udeležencev za
posamezno skupino (max. 10 otrok).
Novost v tem obdobju je bila zimska
rekreativna liga posameznikov, katere
se je udeležilo 46 igralcev s cele Koroške in je potekala vsak konec tedna od
oktobra 2014 do 10. maja 2015.
Rezultati v posameznih kakovostnih
skupinah:
• 1. liga: 1. Benjamin Beliš, 2. Miha
Peruš, 3. Nejc Mlakar;
• 2. liga: 1. Milan Počej, 2. Primož
Podjavoršek, 3. Marjan Peruš;
• 3. liga: 1. David Novak, 2. Damjan
Rek, 3. Denis Pačnik.
Za poletno rekreativno ligo Koroške se
je prijavilo 64 igralcev, ki bodo razvrščeni v tri kakovostne skupine, tekmovanje pa se je že pričelo v mesecu maju.
V tekmovalnem športu so bili najuspešnejši:
• Barbara Beliš: 3. mesto v kategoriji
do 18 let na odprtem prvenstvu
Maribora;
• Miha Peruš: 3. mesto v dvojicah do
16 let na državnem prvenstvu;
• Miha Vetrih: 1. mesto v kategoriji
do 14 let na odprtem prvenstvu
skupine B.
Uspešno tekmujejo tudi veterani.
Najboljše rezultate na DP veteranov
so dosegli:
• v kategoriji +50 let: Ivo Beliš − 1.
mesto;

• v kategoriji +70 let: Frenki Lušenc −
1. mesto;
• v kategoriji dvojic +45 let: Ivo Beliš
in Metod Tratnik − 2. mesto;
• v kategoriji dvojic +65 let: Frenki Lušenc in Rikardo Grizilo − 3. mesto.
V letu 2015 se na tekmovanjih, ki jih
organizira TZS, naš klub prvič pojavlja tudi med ekipami: članska ekipa TK 96 nastopa v 2. slovenski ligi
vzhod, prve dvoboje pa je odigrala že
v mesecu maju.
Še vedno pa je TK 96 klub, v katerem je pomembno druženje. Priljubljeno rekreativno igranje mnogi
člani popestrijo s sodelovanjem v
tradicionalnem tekmovanju dvojic v
različnih starostnih skupinah.
Pomembno pa je tudi dodati, da se
kakovost teniške igre dviga, kar pa je
rezultat strokovnosti trenerske ekipe, ki
se neprestano izobražuje, njeni aktivni
člani (Vinko Hajtnik Murko, Ivo Beliš,
Dejan Hajtnik Murko, Rok Teraž, Benjamin Beliš) pa so pridobili ustrezne
licence Teniške zveze Slovenije.
Viktor Vaupot
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Dan zdravja na Drugi OŠ Slovenj Gradec

Poučili in razgibali tudi starejše
N

a naši šoli je potekal
projektni dan ob svetovnem dnevu zdravja, ki je bil letos
namenjen varni hrani. V okviru projekta so na šoli potekale delavnice na
temo zdrave in varne hrane, gibanja
in duševnega zdravja.
Učenci od prvega do četrtega razreda so spoznali varno življenje, škodljivost kajenja in nekaj receptov za
smoothije, v ostale razrede pa je prišla psička po imenu Kitty. Otroci so
spoznali, kako morajo skrbeti za psa,
kako se obnašati v njegovi družbi ter
se poigrali z njim. Marsikdo se je tudi
navdušil nad psi.
V Športni dvorani Vinka Cajnka so
potekale štiri delavnice. V prvi so predstavniki Državnega programa prese-

janja in zgodnjega odkrivanja predrakavih sprememb in raka na debelem
črevesju in danki učencem podrobneje
predstavili človeško telo, bolezni, fiziološke procese, na koncu pa so rešili
še učni list. Učencu so spoznali tudi
korektivno gimnastiko in sami izvedli vaje z pokončno držo. Z držo so se
ukvarjali tudi na delavnici pilatesa, kjer
so vadili še za močnejše mišice in krepitev telesa. Naučili so se tudi, kako ravnati z nezavestno osebo, kako uporabiti
opornice in ADE.
V eni izmed delavnic so se učenci
spoznali z opremo za pohodništvo,
slišali so različne planinske izkušnje.
V delavnici zelišča in zdravje so se
pogovarjali o tem, da z zdravilnimi
rastlinami utrjujemo zdravje, preprečujemo razne bolezni, lahko pa

marsikatero tudi pozdravimo. V gospodinjski učilnici so učenci v okviru
delavnice prehrana – namazi pripravili različne, zdrave, preproste jedi, ki
so jih nato v šolski avli tudi predstavili
ter nam jih dali pokusiti. Kar v devetih delavnicah pa so se pogovarjali o
duševnem in čustvenem zdravju. Poudarek je bil predvsem na izboljšanju
samopodobe, vrednotah, pozitivnih
mislih in postavljanju realnih ciljev.
Pogovorili so se tudi o osebni higieni.
Malo smo poučili in razgibali tudi
starejše. S projektom Simbioza so se naši
dedki, babice ter starši dobro razgibali.
Na koncu pa smo vsi učenci odšli na
sprehod po mestu »po poteh za zdravje
in smeh«.
Živa Brglez in Suzana Krevh,
učenki

Gimnazija Slovenj Gradec

Prijateljstvo v Gornjem Milanovcu
L

eta 1972 je mesto Slovenj Gradec
sklenilo partnerstvo s srbskim
mestom Gornji Milanovac, kamor je
nemški okupator med drugo svetovno
vojno izgnal številne naše prebivalce.
Med prebivalci obeh mest so se tako
stkale številne povezave in močne
človeške vezi, zato so se kmalu začele vsakoletne izmenjave in gostovanja
otrok obeh mest. Prve izmenjave so
bile vezane na osnovno šolo, pri nas je
bila takrat samo ena, in sicer Osnovna šola Franja Vrunča na Štibuhu. V
okviru pevskega zbora ali folklorne
skupine se je skozi vrsto let izmenjalo veliko otrok, ki so vedno gostovali
pri družinah. Spoznavali so različno
kulturo in običaje, širili obzorja, jezik pa ni predstavljal prevelike ovire,
saj smo se takrat v šolah še vsi učili
srbohrvaščino. Stkala so se mnoga zasebna prijateljstva, med ljudmi obeh
narodov pa močna prijateljska mreža,
ki je prispevala k medsebojnemu razumevanju in povezovanju. Kasneje
je politiki uspelo to medsebojno povezovanje prekiniti, s tem so se končale
tudi izmenjave osnovnošolskih otrok.
Leta 2004 sta obe mesti obnovili
sodelovanje in partnerstvo. V tem obdobju smo tudi na Gimnaziji Slovenj
Gradec začeli razmišljati o obnovi
mednarodnih izmenjav s Srbijo. Po-

vezali smo se z Gimnazijo Takovski
ustanak iz Gornjega Milanovca in
sodelovanje je steklo izredno hitro,
saj so se na obeh straneh ohranili lepi
spomini na tovrstne izmenjave. Danes
so te izmenjave ustaljena praksa med
dijaki drugega letnika s poudarjeno
evropsko dimenzijo. Ti praviloma
odhajajo v Srbijo aprila, srbske prijatelje pa gostijo septembra ali oktobra.
Danes je jezik izmenjave angleščina,
saj mnogi naši dijaki ne znajo srbskega jezika, tudi država sama in srbska
kultura sta jim bolj tuji. Občutki pa
ostajajo isti, srbska gostoljubnost je
še vedno pregovorno izjemna, njihova hrana še vedno enako mamljiva.
Tkejo se nova prijateljstva, ki danes
dobivajo nove razsežnosti, saj so vsi
udeleženci kasneje povezani tudi prek
Facebooka, možnost izgube stikov je
tako manjša.
Dijaki spoznavajo, da je prijateljstvo močna sila, ki povezuje tako ljudi
kot narode, ki želijo živeti v sožitju,
prijateljskih in sodelovalnih odnosih.
Mnogi, danes že odrasli udeleženci
nekdanjih izmenjav pa smo veseli, da
se te nadaljujejo, da se znova srečujejo
in spoznavajo ljudje obeh mest, ki so
jih neljubi dogodki med drugo svetovno vojno tako močno povezali.
Alenka Kac Herkovič, prof.

Prva osnovna šola v Turčiji

5 učenk in učiteljici na
obisku v mestu Çorum
T

eden dni v Turčiji in zaključek
projekta Sunny Sustainability:
učenke so sprejele družine, učitelji
pa smo se nastanili v hotelu.

Tako se je začela naša zadnja mobilnost v okviru projekta Comenius
šolska partnerstva, v katerem sodelujemo s Finci, z Nemci, Italijani
in s Turki. Tema našega projekta je
vztrajnostna energija sonca, Sunny
Sustainability, naš končni izdelek pa
je Deklaracija o soncu, ki smo se jo
namenili dokončati in uradno podpisati ravno na tej mobilnosti.
Pregledovali in primerjali smo posamezne člene sončne deklaracije, ki
smo jih pripravili že doma, ter razmišljali, kako bi izdelali končno skupno
verzijo. Učenci v narodno mešanih
skupinah so pridno sodelovali.
Spoznali smo, da je bilo področje
mesta Çorum naseljeno že pred okoli
7000 leti, da so se na tem območju že
od nekdaj prepletale različne civilizacije in kulture. Da je mimo teh krajev
tekla svilna cesta. Zanimive najdbe, izkopanine, ki pričajo o preteklosti ljudi,
so razstavljene v več muzejih, ki smo si
jih ogledali. Edinstveni hetitski znak,

sončni disk, ki simbolizira boga, vesolje in sončno svetlobo, nas je še posebej
zanimal. Učitelji smo imeli še ogled tipične mestne turške hiše, v kateri ima
vsaka soba dodatno kopalnico, velik
predprostor, vse je v lesu, hiša ima balkon in veliko dvorišče. Pogledali smo
si tudi tri mošeje v neposredni bližini
jedra mesta. Ena od teh mošej je na zunaj videti kot običajna mestna hiša, ko
pa vstopiš, se odpre nov svet.
Vsi udeleženci smo podpisali Deklaracijo o soncu in vsak bo en izvod odnesel na svojo šolo. Ponosni smo na naš
končni izdelek! Z deklaracijo želimo
izraziti našo skrb nad globalnim segrevanjem, da je naš svet samo eden in da
bi morali imeti vsi ljudje in vsa živa bitja
pravico preživljati čas na soncu.
23. april je v Turčiji praznik. Dan
otroka in dan narodne suverenosti.
Prav zato so nas peljali na izlet, ker na
šoli ni bilo nikogar drugega. Naš cilj
je bil ogled pomembnega hetitskega
mesta Alacahöyük, Hatuše, prestolnice Hetitskega cesarstva pri vasi
Boğazkale, muzejev z zgodovinskimi najdbami kakor tudi Yazilikaya,
hetitskega templja, v katerem so praznovali prihod novega leta.

Tudi letos smo se dijaki Gimnazije Slovenj Gradec odpravili na izmenjavo v
Srbijo, v Gornji Milanovac, tokrat že
kot deveta generacija. Če govorim zase,
so se vsa moja pričakovanja izpolnila,
nad celotno zadevo sem bila pozitivno
presenečena, nazaj v Slovenijo sem se
namreč vrnila s še eno novo izkušnjo.
Spoznavali smo njihovo kulturo (ogromno dijakov je recimo vadilo folkloro),
njihov način življenja, njihove odnose,
ki so − roko na srce − mnogo bolj odprti kot pri nas, presenetilo nas je njihovo
domoljubje. Mnogi smo bili navdušeni
nad njihovo hrano, presenečeni pa smo
bili nad njihovim načinom prehranjevanja (večina nas je bila že zjutraj
deležna mesnega bureka, pice ali torte,
poleg jutranje kave pa so nam postregli
še z jogurtom). Ogledali smo si njihovo
šolo, kraje izven Gornjega Milanovca in
okolico mesta nasploh. Lahko smo izkusili, kar ni dano vsem srednješolcem,
in v imenu vseh dijakov bi se rada Gimnaziji za ta projekt posebno zahvalila.
S takšnimi šoloobveznimi popotovanji,
če se lahko tako izrazim, počasi korakamo v odraslost in, ne da bi se sami tega
zavedali, postajamo odgovornejši, iznajdljivejši, boljši. V Srbiji smo preživeli tri
zares prekrasne dneve, ki jih bomo vsi
hranili v prav posebnem spominu.
Živa Gregor, 2. A
Potrdila o udeležbi na mobilnosti sta
nam podelila ravnatelj šole ter ravnatelj vseh ravnateljev šol v okrožju
mesta Çorum. Turki so izjemno prijazni, ustrežljivi, odprti in gostoljubni. Turške oblasti podpirajo izobrazbo otrok iz odročnih krajev, zato so
dijaški domovi za učence popolnoma
brezplačni.
V času našega druženja je nastala
revija, v kateri smo predstavili fotografije sonca, oblikovali smo svoje socialno omrežje Yammer, s pomočjo katerega smo bili ves čas v stiku, in veliko
smo se naučili o izkoriščanju sončne
energije. Uspešno in plodno sodelovanje nas je obogatilo na vseh področjih.
Božidarka Vivat

Turški çay
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Mladinski kulturni center
Multimedijsko dogajanje

M

esec april je v MKC Slovenj
Gradec sedaj že tradicionalno namenjen promociji multimedije. Tedenski projekt Multimedijski
dnevi 2015 je letos potekal med 18.
in 25. aprilom. Dogajanje so odprli
fotografi, Fotoklub Koroške je organiziral 3. Dan koroške fotografije. Na celodnevnem dogajanju so
obiskovalci lahko preizkusili fotoopremo različnih svetovno znanih
proizvajalcev, se seznanili z novimi
smernicami na področju digitalne
fotografije ali pa se priključili delavnicam na temo nočne ali popotniške
fotografije. Slednja je potekala pod
vodstvom enega najbolj znanih fotografov pri nas, Arneta Hodaliča, ki
je med drugim tudi javno pokomentiral fotodosežke udeležencev, ki so
na »portfolio review« prinesli svoje
fotografije. Dogajanje so s fotorazstavo popestrili tudi dijaki Gimnazije Ravne na Koroškem, ki sodelujejo
v okviru fotokrožka (pod mentorstvom profesorice Sonje Buhvald).
V okviru MMC dni smo izvedli
tudi tečaj računalniškega opismenjevanja, ki je bil namenjen popolnim
»e-začetnikom«. Tovrstne tečaje v
MKC Slovenj Gradec/MMC Koroška izvajamo redno. Namenjeni so
predvsem starejšim osebam brez
računalniškega predznanja ter brezposelnim. Tečaj praviloma poteka 10
dni in je za udeležence brezplačen.
V torek je bilo v ospredju avdio
studijsko dogajanje. Obiskovalcem

smo predstavili, kako poteka snemanje glasbene zgoščenke. Nato smo se
lotili čisto novega projekta. Posneli
smo našo prvo avdio knjigo (avdio
book). K projektu smo povabili mlado glasbenico in pisateljico zgodb za
otroke Ajdo Hovnik Plešej. Zvočnica
(avdio knjiga) je nastala na podlagi
njenega avtorskega prvenca Snežni
duhci. Pri uglasbitvi pesmice, ki jo
pravljica vključuje, je sodelovala tudi
pevka Ditka Čepin. V četrtek smo
skupaj s prodajalno Elmaks, d. o.
o., iz Slovenj Gradca ter Simobilom
organizirali tečaj za lažje rokovanje
s pametnimi telefoni, v petek pa so
za kulturni utrip poskrbeli člani Studia A, ki so na odprti gledališki vaji
predstavili aktualni projekt Čakajoč Godota Samuela Becketta. Tudi
sobotne otroške ustvarjalnice smo
multimedijsko obarvali. Otroci so
pod vodstvom mentoric ter z našima
maskotama delavnic, sovicama Zofi
in Beti, posneli video o »svojem« pogledu na svet, v katerem živimo.
Multimedijski dnevi so projekt
MKC Slovenj Gradec, ki je tudi
multimedijski center (MMC) Koroške in član nacionalne Mreže m3c
(www.m3c.si) ter eden od ustanovnih članov Društva m3c. Mreža
m3c je namenjena vzpostaviti in
razvoju infrastrukture ter informacijskega podpornega okolja na področju informacijske tehnologije in
digitalne kulture.
Lucija Čevnik

V zvočnici
(foto Ajda Hovnik Plešej)

Mednarodni projekti

V

sodelovanju z Erasmus+ Mladi
v akciji sodelujemo na različnih projektih, kot so mednarodna
usposabljanja, izmenjave in EVS
projekti, ki omogočajo finančno
podporo projektom neformalnega
učenja in mobilnosti mladih. Lahko se jih udeleži vsak v starosti od
15 do 28 let.
Mednarodna usposabljanja in izmenjave so namenjeni predstavitvi
izzivov, s katerimi se lahko srečajo
mladi pri vključevanju v aktivnosti v
mladinskih centrih. Projekti potekajo
v obliki večdnevnih taborov. Na posamezni izmenjavi sodeluje več skupin
mladih iz različnih držav sveta.
V poletnih mesecih bomo tako
sodelovali na treh različnih mednarodnih usposabljanjih. Prvi projekt
za mladinsko usposabljanje bo v
mesecu juniju, od 1. do 10. 6., z naslovom Inclusion – Mixer na temo
socialne vključenosti, ki bo potekal v Češkem Krumlovu. Naslednji
10-dnevni projekt, ki je namenjen
mladinskim delavcem na področju
aktivnosti na prostem in joge, Outdoor – Bringing You Closer to YOU
bo potekal v mesecu juliju, od 1. do
10. 7., v Gruziji. Tretja mladinska
izmenjava, na kateri sodelujemo,

je namenjena najstnikom od 15. do
17. leta na področju medijev (radio,
film, fotografija), ki se bo odvijala
v Češkem Krumlovu od 2. do 9. 8.
2015. V začetku septembra bomo v
Slovenj Gradcu organizirali projekt
na temo aktivnosti na prostem.
Pred kratkim smo prijavili dva
projekta, za katera še čakamo rezultate, in sicer mladinsko usposabljanje,
ki ga nameravamo izvesti v jeseni, in
EVS projekt, v sklopu katerega bomo
v Slovenj Gradcu eno leto gostili dva
prostovoljca iz Španije in Latvije.
Projekti EVS (Evropska prostovoljska služba) potekajo znotraj programa Erasmus+ Mladi v akciji. EVS
je namenjen mladim od 17. do vključno 30. leta in jim omogoča neformalno izobraževanje znotraj mednarodnega prostovoljskega projekta.
Ker zelo dobro sodelujemo z mladinsko organizacijo Liepajas Jaunie
Vanagi iz Latvije, bomo tako naše
prostovoljce poslali na njihov EVS
projekt, ki bo potekal v poletnih mesecih. Glavna tematika projekta so
aktivnosti z otroki. Prostovoljci tako
spoznavajo način dela v njihovih mladinskih organizacijah in pomagajo
pri delu z otroki v poletnih mesecih.
Sonja Jovanov
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Fotoreportaža

Zaključna prireditev
projekta Evropska vas
D

ruga osnovna šola Slovenj Gradec je 3. leto vodja projekta Evropska vas. V letošnjem šolskem letu projekta
ne podpira več Evropska unija, niti Evropska hiša Maribor, nam pa
še vedno pomaga MO Slovenj Gradec s prireditvenim prostorom in
stojnicami. Sodelovali so: 2 vrtca, 24 osnovnih in 5 srednjih šol ter
mladostniki socialnovarstvenega zavoda Koroške regije.
Na stojnicah so kar prehitro pošle zastave raznih držav, zloženke, recepti, pecivo in najbolj zaželeni Smrkci, delo otrok in vzgojiteljic, ki so predstavljali državo Belgijo …
Anita Dokl,
koordinatorica projekta Evropska vas za Koroško

Vse na enem mestu
pomoč pri ustanavljanju
novih podjetij in
NAŠI ČLANI VAM NUDIJO
obstoječim
cvetličarske in vrtnarske
storitve
gradbene storitve (zgradimo hišo, svetovanje
(prodaja rož, urejanje okolice, pridelovanje
renoviramo stanovanje ...)
zelenjave ...)
prevoze (taksi, avtobus, kombi ...)
www.ooz-sg.si
vse za vaše telo (kozmetične storitve,
e OBRTNA ZBORNICA SLOVENJ GRADEC
www.OOZ-SG-si

mizarske in lesarske storitve
(pohištvo po naročilu, kurjava, les ...)

masaže, pedikure ...)

izdelke iz plastike

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

ENO OD
IMEN
SLOVENSKEGA
PISATELJA
MEŠKA

PRIIMEK
BOBNARJA
BEATLESOV
(RINGO)

VOTLINA V
ŠPANIJI,
NAJDIŠČE Z
RISBAMI IZ
DAVNINE

KRAJ PRI
DOMŽALAH

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

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

NAŠ
NAJBOLJŠI
HOKEJIST
ANŽE

IME
TELEVIZIJCA
VODOVNIKA

SLOVENSKI
SKLADATELJ
IN ORGANIST
(PRIIMEK
IN IME)

SILOVIT
VOJAŠKI
NAPAD,
ATAKA

zlatarske in urarske usluge

PREBIVALEC
KRAJA NA
PRIMORSKEM

optike (prodaja očal, leč, korekcijskih
očal ...)

Vstavite sliko arheologinje Mire Strmčnik.

NABOJ ZA
PUŠKO

REKA V
EVROPSKEM
DELU RUSIJE

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

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

STRUPENA
GORSKA
RASTLINA IZ
DRUŽINE
LILIJEVK

grafično papirne storitve
(tiskanje, fotografiranje, oblikovanje ...)
KRIŽANKO
SESTAVIL
FRANC
NOVAK

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

OČE

SLEHERNA
DOGMATSKA
OBRAMBA

SOGLASNIKA
V BESEDI ČAS
KRAJŠE
BESEDILO,
POJASNILO

POPOLNOMA
IZOBLIKOVA
NA ŽUŽELKA

MAJHEN
SPLETEK
LAS

BOSANSKI
GLEDALIŠKI
IGRALEC
SALKO
(1897-1962)

DELAVECV
PROIZVODNJI
BAKRA

SLOVENSKI
GEOGRAF
ANTON
IME SLIKARJA PREGLJA

SLOVENSKI
PUBLICIST
JURE

NANA
HOMOVEC

IME
TENISAČA
AGASSI

REDKO
ŽENSKO
IME
PODSTREŠJE
ŠPANSKA
POLITIČARKA
DOLORES

ROTITEV

ZASVOJENEC
Z ALKOHOLNIMI
PIJAČAMI

ANTON
NOVAČAN

BRAZILSKI
DRAMATIK AUGUSTO

TELESNA
OKVARA

VERONIKA
DROLC

VOJAŠKA
HRANA

KRAJ V
DRAVSKI
DOLINI

GOSTA JUHA
KRAJ PRI
LJUBLJANI
POD KRIMOM

SKANDINAVSKI DROBIŽ

ŠKOTSKI
STROKOVNJAK ZA
PREHRANO

AM. FILM.
IGRALEC
WARREN

MLAJŠI
ODDELEK
TERCIARJA

KEKČEV
PRIJATELJ

OTOK V
KVARNERJU

TETA,
UJNA

KRAJ PRI
ILIRSKI
BISTRICI

MANJŠI
KRAJ
V
ZASAVJU

ZAŠČITNI
PREMAZ ZA
LES

SEDMA
GRŠKA
ČRKA

NAMIŠLJEN
KRAJ FRANA
MILČINSKEGA

VLADO
KRESLIN

JANEZ
ŽMAVC

SREDNJEVEŠKO
KRALJESTVO
BURGUNDIJA

OLIVER
ANTAUER

ANTON
ANŠERC

ODSTRANITEV NEZANESLJIVIH
LJUDI IZ
STRANKE

Rešitve: KSAVER, OTIČAN, PATRONA, MIRA, CS, STRMČNIK, ATA, IMAGO, BAKRAR, REPAK, APIH,

Ime/priimek: ................................................................................, naslov: .........................................................................................................................................................................
ROTENJE,
ALKOHOLIK,
AN, BOAL,
VD,
OMAKA,
OER,Nagrade:
NEOGEN,
ROŽLE,vstopnice
STRINA,
PravilnoMARIJ,
rešeno križanko
pošljiteISPA,
do 15. junija
na naslov: Cerdonis,
d. o. o.HIBA,
, Stari trg
278,IG,
2380
Slovenj Gradec.
celomesečne
za vse kinopredstave
v kinu
Slovenj BUTALE,
Gradec. Nagrajenci
križanke
časopisa
SGlasnik: 1. nagrada: celomesečna vstopnica za vse kinopredstave v kinu Slovenj
RAB,
TIRNA,
VK, JŽ,majske
ARELAT,
OA,
AA, ČISTKA;
Gradec, Jasna Stromšek, Sejmiška 17, Slovenj Gradec; 2. nagrada: celomesečna vstopnica za vse kinopredstave v kinu Slovenj Gradec, Vinko Maurič,
Gubčeva 6, Slovenj Gradec; 3. nagrada: celomesečna vstopnica za vse kinopredstave v kinu Slovenj Gradec, Zora Metelko, Partizanska 8 a, Slovenj Gradec.

(Nagrajenci nagrade prevzamejo v Kulturnem domu Slovenj Gradec, Francetova cesta 5 , Slovenj Gradec, tel. 02 88 45 005).

