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Kmetijstvo je gospodarska dejavnost posebnega družbe-
nega pomena. Njegova temeljna naloga je zagotavljanje 

zadostne preskrbe z varno hrano in s tem zadovoljevanje ene od 
osnovnih potreb človeštva. 
Zaradi negotovosti pri globalnem zagotavljanju hrane vse bolj pridobiva 
na pomenu lokalna oskrba z živili in čim višja stopnja samooskrbe z varno in s kakovostno hrano. Ministrstvo za kmetij-
stvo in okolje je v mesecu januarju v sodelovanju z Mestno občino Slovenj Gradec zato organiziralo drugo regijsko konfe-
renco z naslovom Uveljavitev načela kratkih verig v sistemu javnega naročanja hrane in živil v javnih zavodih. 

http://www.slovenjgradec.si/

Program prireditev
Slovenj Gradec / Koroška 

Naval smeha (Val 202), večer stand up komedije, 11. 2. 2013 ob 
20.30 v Kulturnem domu Slovenj Gradec  

17. 2. 2013 ob 18. uri v Kulturnem domu Slovenj Gradec

Premiera prvega koroškega celovečernega filma Tu se piše življe-
nje, 8. 2. 2013 ob 20. uri v Kulturnem domu Slovenj Gradec

Naval smeha

Tu se piše življenjeMednarodna operna 
akademija Križ pri Trstu

Kmalu pri nas 
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Lokalni oskrbi smo pri 
nas v preteklih letih 

posvečali premalo pozornosti. Svoje 
je prispevalo še stalno krčenje ob-
sega kmetijskih zemljišč, najbolj na 
račun zaraščanja in pozidave prej 
obdelanih kmetijskih površin. Tako 
danes ugotavljamo, da se v prehrani 
populacije prebivalstva, ki v skladu 
z Resolucijo o nacionalnem progra-
mu prehranske politike 2005−2010 
spada v tako imenovano ogroženo 
populacijo in se prehranjuje v javnih 
zavodih (šole, vrtci, domovi za osta-
rele, bolnice itd.), uporablja le malo 
hrane, ki je pridelana ali proizvedena 
v neposredni bližini potrošnika, torej 
šole, vrtca, bolnice …

Zaradi tega je bila pri takratnem 
Ministrstvu za kmetijstvo, gozdar-
stvo in prehrano že v času ministra 
Dejana Židana imenovana Medre-
sorska delovna skupina, sestavljena 
iz predstavnikov takrat še sedmih 
ministrstev (poleg Ministrstva za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehra-
no (Direktorat za varno hrano) še 
Ministrstvo za zdravje, Ministrstvo 
za šolstvo in šport, Ministrstvo za 

obrambo, Ministrstvo za notranje 
zadeve, Ministrstvo za delo, družino 
in socialne zadeve in Ministrstvo za 
finance), ki je bila zadolžena, da pri-
pravi podlago in pogoje za uveljavi-
tev »načela kratkih verig« pri oskrbi 
navedene populacije potrošnikov in 
tudi drugih naročnikov javnega sek-
torja s hrano in z živili. 

Regijske konference na navedeno 
temo so zaključni del aktivnosti Mi-
nistrstva za kmetijstvo in okolje, kjer 
bodo predstavljene smernice za javno 
naročanje, ki jih je Ministrstvo obli-
kovalo za naročanje hrane v javnih 
zavodih. (Smernice si lahko ogledate 
na spletni strani MKO.) Poleg tega so 
bile na konferenci v Slovenj Gradcu 
predstavljene nekatere praktične iz-
kušnje naročnikov pa tudi možnosti 
dobaviteljev hrane in živil.

Ocenjujemo, da je to pomemben 
dogodek, ki lahko veliko prispeva 
k višji samooskrbi s kakovostno, 
lokalno pridelano hrano, boljši pre-
hranski varnosti prebivalstva in ne-
nazadnje k zagotavljanju trajnostne 
rabe površin, namenjenih pridelavi 
hrane ter ohranjanju delovnih mest 

na podeželju. Direktorat, ki ga na 
Ministrstvu za kmetijstvo in okolje 
vodi dr. Martina Bavec, bo nadalje-
val z izvedbo regijskih konferenc po 
celi Sloveniji na način, kot ga je sku-
paj z Mestno občino predstavil pri 
nas v Slovenj Gradcu. 

Podani osnovni pogoji za 
uspeh
Prav prisotnost vseh akterjev v ve-
rigi pridelave, predelave in distri-
bucije živil končnemu potrošniku v 
javnih zavodih na eni strani (Obr-
tna zbornica, Kmetijsko gozdarska 
zbornica, Gospodarska zbornica, 
posamezna podjetja, posamezni 
individualni pridelovalci, zadruge 
itd. ) in veliko zanimanje naročni-
kov oziroma odgovornih oseb, ki 
so se udeležili konference, za javno 
naročanje kažeta, da skupni interes 
vsekakor obstaja. 

Pričakujemo, da bodo projekt tako 
eni kot drugi udejanjili skozi skle-
nitve večletnih pogodb o dobavi 
živil tako, da bo kvaliteta hrane, ki 
jo bodo v bodoče uživali naši otro-
ci, malčki v vrtcih, bolniki in staro-
stniki, bistveno višja kot danes. Ne 
smemo namreč zanemariti, da za jav-
no naročanje hrane v javnih zavodih 
porabimo preko 110 mio evrov prora-
čunskih sredstev, kar ni malo.

Tudi zadnja sprememba Zako-
na o javnem naročanju bo bistveno 
prispevala k poenostavitvi relativno 
kompliciranega postopka naročanja.

Po predstavitvi prispevkov je sle-
dila izmenjava mnenj in usmeritev 
za doseganje čim večje samooskrbe, 
med odmorom in po zaključku kon-
ference pa smo se udeleženci prepri-
čali, da kvalitetna ponudba domačih 
prehrambenih izdelkov že obstaja, v 
prihodnje bo potrebno le še razširiti 
izbor in zagotoviti večje količine.

Podani so torej osnovni pogoji za 
uspeh. Upamo, da bodo to izkori-
stili tako kmetovalci, zadruge, obr-
tniki in podjetja na eni strani kot 
tudi javni zavodi na drugi strani.

Matjaž Kočar,
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

Peter Cesar,
Mestna občina Slovenj Gradec 
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Čestitka
Vsem bralcem Glasnika čestita-
mo ob slovenskem kulturnem 
prazniku, 8. februarju, in vas pri-
jazno vabimo na ogled razstav 
in stalnih zbirk Koroškega pokra-
jinskega muzeja, za katere bo ta 
dan vstop brezplačen. 
Več informacij lahko najdete na 
spletni strani www.kpm.si ali do-
bite na telefonski številki 02 884 
20 55, kjer se lahko tudi predho-
dno najavite za obiske lokacij. 

Kolektiv Koroškega 
pokrajinskega muzeja 

SG v številkah

984 otrok, 
in sicer 487 dečk-
ov in 497 deklic.

Leta 2012 se je v slovenjgraški 
porodnišnici rodilo 

Od tega je bilo 15 porodov 
dvojčkov. Skupno število po-
rodov znaša 969. Pri porodih je 
bil v 62 % prisoten oče ali dru-
ga bližnja oseba.
V primerjavi z letom 2011 je bil 
lani opravljen en porod več, 
skupno pa sta se rodila 2 otro-
ka več (dvojčki). 

Vir: Splošna bolnišnica Slovenj 
Gradec, Oddelek za ginekologijo 
in porodništvo

Naslovi in avtorji prispevkov na konferenci 

•	 Kakovost in pomen lokalno in ekološko pridelane hrane ter uveljavi-
tve načela »kratkih verig« v sistemu javnega naročanja hrane in živil v 
javnih zavodih, Martina Bavec, generalna direktorica − Ministrstvo za 
kmetijstvo in okolje

•	 Predstavitev sprememb 14. člena ZJN-2, ki se nanaša na »Uveljavitev na-
čela kratkih verig v sistemu javnega naročanja«, Alenka Kavčič, Ministr-
stvo za kmetijstvo in okolje

•	 Sistem organizirane prehrane v vzgojno-izobraževalnih ustanovah z 
različnih vidikov, Irena Simčič, Zavod Republike Slovenije za šolstvo

•	 Možnosti živilskih podjetij pri direktni oskrbi javnih zavodov s hrano in 
živili, Jana Ramuš, GZS Zbornica živilskih podjetij

•	 Problematika pri javnih razpisih s perspektive pekarskega podjetja, Su-
zana Šimenc, Žito, d. d.

•	 Problematika pri javnih razpisih s perspektive mesno predelovalnega 
obrata, Tomo Lečnik, Mesarstvo Lečnik, Ravne na Koroškem

•	 Predstavitev potencialnih ponudnikov hrane, Gabrijela Salobir, KGZS

Družbeno odgovorno (socialno) podjetništvo
•	 Vidiki družbeno odgovornega podjetništva (socialnega podjetništva) pri 

samooskrbi in razvoju lokalne skupnosti, Peter Svetina, direktor Karso 
zaposlitvenega centra, d. o. o., in član uprave Sklad 05

•	 Zakonodaja in evropski okviri socialnega podjetništva, Dolores Kores, 
direktorica Zavoda Premiki in članica ekspertne skupine GECES pri 
Evropski komisiji

Predstavitev razmer v domačem okolju
•	 Predstavitev možnosti oskrbe lokalnega prebivalstva, Danica Ramšak, 

Koroška KGZ Slovenj Gradec 
•	 Lokalni prehranski sistem za Mestno občino Slovenj Gradec, Milan 

Mravljak, Milan Mravljak, s. p., Podjetniško svetovanje in razvoj infor-
macijskih sistemov

•	 Izkušnje pri vzpostavitvi sodelovanja lokalnih ponudnikov hrane z jav-
nimi zavodi, Jožica Krašovec, KGZ – koordinatorka za kmečko družino 
in dopolnilne dejavnosti

•	 Prvi koraki biodinamikov na Koroškem pri prehranski oskrbi Koroške Miha 
Ločičnik, Društvo za biološko dinamično gospodarjenje Ajda Koroška 

•	 Projekt Koroška na poti samooskrbe do leta 2020 (možni projekti in 
učinki), Ana Vovk, Univerza Maribor, Filozofska fakulteta

•	 Možnosti ekološke samooskrbe, Jože Ledinek, Združenje ekoloških pri-
delovalcev in predelovalcev Deteljica

Priložnost za šole
Evropska unija namenja letno za 
Slovenijo 2 mio evrov za šolsko 
mleko – v lanskem letu smo izko-
ristili samo 15.000 evrov.

Zanimivost
Na Koroškem imamo v tem 
trenutku 5771 učencev v 
osnovnih šolah. Mesečni strošek 
za nabavo hrane za malico (samo 
materialni strošek) je nekaj 
čez 100.000 evrov, letno pa to 
pomeni več kot 1 mio evrov.

Priložnost za eko 
pridelovalce
80 % ekološke hrane, ki jo v Slove-
niji zaužijemo, je iz tujine. 

Novost
Uredba o zelenem javnem naroča-
nju − v letu 2013 bodo morali javni 
naročniki naročati vsaj 5 % eko-
loških živil, od 1. 1. 2014 pa bodo 
morali naročniki kot obvezen mi-
nimalen delež ekoloških živil upo-
števati 10-% delež. 

Namig za odgovorne 
osebe v javnih zavodih 
(ravnatelje, direktorje)
Glede na trenutno ponudbo lahko 
svoje obveznosti iz naslova Ured-
be o zelenem javnem naročanju na 
Koroškem realizirate prek naročil 
ekološkega mesa, mlečnih izdel-
kov in sadja. 

PC

nadaljevanje s prve strani
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26. december 1990 
je bil slavnosten 

dan, saj so bili objavljeni uradni 
rezultati plebiscita, na katerem je 
za samostojno Slovenijo glasovalo 
88,2 odstotka volilnih upravičen-
cev. Glede na geografsko in kar se 
prebivalstva tiče številčno majh-
nost ta plebiscit skorajda nima pri-
merjav v evropski zgodovini. 

Večkrat si postavljam vprašanje, ka-
teri zgodovinski dogodki so bili za 
slovenski narod najpomembnejši. 
Morda prva samostojna slovenska 
država kneževina Karantanija, mor-
da Primož Trubar in njegovi somi-
šljeniki, ki so povzdignili slovenski 
jezik med evropske knjižne jezike, 
ali leto 1848, poimenovano tudi 
pomlad narodov, ko je bila prvič 
omenjena ideja o združeni Sloveniji. 
Morda leto 1918, ko se z vključitvijo 
v Kraljevino SHS rešimo postopnega 
ponemčenja slovenskega naroda ali 
leto 1945, ko dobimo znotraj nekda-
nje skupne države Jugoslavije lastno 
republiko z izhodom na morje, ka-
tere nadgradnja je bila samostojna 
država. Vsekakor je bilo to zadnje 
dejanje vrhunec tisočletnih sanj slo-
venskega naroda. 

Še dobro, da imamo praznike, ju-
bileje in različna druga bolj ali manj 
pomembna zgodovinska praznova-
nja, ki nas spodbudijo, da se vsaj 
ob tovrstnih priložnostih zazremo 
v našo dolgo in bogato zgodovino. 
Je pa dejstvo, da zelo neobremenju-
joče praznujemo dogodke iz naše 
davne preteklosti, veliko večje teža-
ve nam povzročajo praznovanja iz 
novejše zgodovine, ki, namesto da 
bi nas povezovala, pogosto sprožajo 
razdore med političnimi opcijami 
in tudi ljudmi. Verjetno pa smo si 
enotni vsaj v tem, da je bil plebiscit 
decembra 1990 tako pomemben do-
godek v naši novejši zgodovini, da 
glede na geografsko in kar se pre-
bivalstva tiče številčno majhnost 
skorajda nima primerjav v evropski 
zgodovini. Kot vsi pomembnejši 
dogodki ima tudi decembrski ple-

biscit svoje zgodovinske vzroke, ki 
jih bom poskušal vsaj delno pred-
staviti.

Kriza v SFRJ, v Sloveniji upor 

Jugoslavijo je sestavljalo šest repu-
blik, med katerimi je bila Sloveni-
ja najrazvitejša, in dve avtonomni 
pokrajini, ki so bile gospodarsko, 
politično in ideološko povezane. 
Družbena lastnina proizvajalnih 
sredstev, dogovorna ekonomija s 
sistemom socialističnega samou-
pravljanja nista bili konkurenčni 
svetovnim gospodarskim trendom. 
Zaradi gospodarske in tudi politič-
ne krize, ki se je zaostrila in poglo-
bila še posebej po smrti dolgoletne-
ga predsednika Jugoslavije Josipa 
Broza - Tita (umrl maja 1980), fi-
nančnega izčrpavanja slovenskega 
gospodarstva s strani federacije in 
republik, centralizacije in kratenja 
osnovnih človekovih pravic sta se 
me delom slovenskega prebivalstva 
pojavljala vedno večja nezadovolj-
stvo in odpor. Po letu 1985 so po-
samezni mediji pričeli odkrito na-
padati razmere v državi, še posebej 
privilegirane vrhove Jugoslovanske 
armade (JLA). Spomladi 1987 je 
skupina izobražencev v 57. številki 
Nove revije že predstavila idejo o 

samostojni slovenski državi. Maja 
1988 je prišlo do aretacije treh no-
vinarjev Mladine in podčastnika 
jugoslovanske armade, ki so bili 
pred vojaškim sodiščem obsojeni 
na zaporno kazen. Vsi ti dogodki so 
v slovenski javnosti sprožili silovit 
odpor in množične demonstracije 
ter pospešili nastajanje opozicijskih 
strank, ki so maja 1989 v Ljubljani 
predstavile Majniško deklaracijo, v 
kateri so izrazile javno zahtevo po 
suvereni slovenski državi. Med lju-
dmi je bilo takrat že občutiti močen 
čustven naboj, nekaj nostalgije pa 
tudi sanj o samostojni, demokratič-
ni in gospodarsko bogati Sloveniji, 
nekateri so dejali celo o drugi Švici. 

Po 1170 letih Slovenija 
zopet samostojna država 
10. decembra 1989 so se opozicijske 
stranke povezale pod skupnim ime-
nom Demos in aprila 1990 uspele v 
Sloveniji izvesti prve demokratične 
volitve, na katerih so tudi zmaga-
le. JLA je ta dogodek obravnavala 
kot rušenje pravne ureditve in in-
tegritete SFRJ ter med 15. in 19. 
majem 1990, v obdobju, ko se je v 
Sloveniji zamenjalo celotno poli-
tično vodstvo, izvedla razorožitev 
Teritorialne obrambe Slovenije, ki 

se je morala v naslednjih mesecih 
ponovno organizirati in oborožiti. 
Spori med republikami, armado in 
zvezno vlado glede bodoče upravne 
ureditve države so se v naslednjih 
mesecih nadaljevali oziroma po-
stali skorajda nerešljivi. Na enem 
bregu so bile republike, ki so zah-
tevale široko avtonomijo oziroma 
so se ozirale po odcepitvi, Bosna 
in Hercegovina je zaradi specifič-
ne verske in nacionalne strukture 
prebivalstva zastopala ideje skupne 
države, na drugem bregu pa so bili 
Srbi, ki so se videli združeni kot 
narod v eni državi. 

V takšnih zaostrenih političnih, 
gospodarskih in tudi varnostnih 
razmerah ni bilo naključje, da se je 
pojavila ideja o plebiscitu kot mo-
žni varianti osamosvojitve. Plebi-
scit je bil in je še danes v svetu naj-
bolj demokratična oblika izražanja 
konkretnih, tudi osamosvojitvenih 
zahtev, ki jih kot legitimne vsaj na 
nek način priznavajo tudi svetov-
ne velesile. 6. decembra 1990 je bil 
sprejet zakon, s katerim so določili, 
da bo plebiscit potekal 23. decembra 
1990, plebiscitno vprašanje za drža-
vljane pa je bilo, ali naj Republika 
Slovenija postane samostojna drža-
va. Seveda so se v času plebiscitne 
propagande pojavljali tudi različni 
strahovi in dvomi glede udeležbe 
na plebiscitu, saj je bilo po podatkih 
turističnih agencij prodanih veliko 
božičnih in novoletnih aranžmajev, 
ter tudi o reakciji JLA. 23. december 
1990 je bil zelo slavnosten dan, še 
slavnejši in veličastnejši pa je bil 26. 
december, ko so bili objavljeni ura-
dni rezultati plebiscita, katerega se 
je udeležilo 93,2 odstotka volilnih 
upravičencev, od katerih je za sa-
mostojno Slovenijo glasovalo 88,2 
odstotka. 

Dogodki, ki so sledili plebiscitu, 
so vredni, da bi jih podrobneje ob-
delali, možno pa jih je v nekaj stav-
kih predstaviti na zelo preprost in 
razumljiv način. Takratno slovensko 
politično vodstvo je ostalim jugoslo-
vanskim republikam in zvezni vladi 
predlagalo šestmesečno obdobje, v 
katerem naj bi na intenzivnih po-
gajanjih in po mirni poti poskušali 
rešiti nakopičena nasprotja v drža-
vi, če ne bo ustreznih rešitev, pa bo 
Slovenija šest mesecev po plebiscitu 
proglasila samostojno državo. Na-

mesto da bi se pogovarjali in iskali 
ustrezne rešitve, so se očitno v glav-
nem vsi in vsak na svoj način pripra-
vljali na dokončen vojaški obračun. 
Točno po šestih mesecih je Slovenija 
razglasila samostojnost. Temu je sle-
dila zmagovita desetdnevna vojna 
in Slovenija je kot prva med jugo-
slovanskimi republikami krenila na 
pot samostojnosti.

In kaj lahko rečemo 
danes, dvaindvajset let 
po plebiscitu?

Imamo to, kar smo si želeli, la-
stno državo, vendar na žalost tudi 
kup izgubljenih priložnosti, ki jih 
mnogi občutimo v vsakdanjem ži-
vljenju. Imam občutek, da so dve 
desetletji posamezne gospodarske 
in politične elite državo izčrpavale 
kot molzno kravo. Očitno nove dr-
žave nismo sprejeli kot priložnost, 
prepočasi so se v naši podzavesti 
izgrajevala domoljubna čustva, ki 
so nekakšna varovalka pred ra-
znovrstnimi grabežljivci. Šele ko 
bomo državo sprejemali in varova-
li kot svoj dom, ko bomo državne 
praznike častili podobno kot oseb-
ne, ko bomo dali državi prednost 
pred strankarskimi interesi in še bi 
lahko naštevali, bomo lahko priče-
li upati v postopno izboljšanje go-
spodarskih in tudi političnih raz-
mer. Mlajši generaciji, ki v večini 
na žalost ne zna obrazložiti pome-
na posameznih državnih prazni-
kov, smo zapustili slabo dedišči-
no, situacijo, ki se nekaterim zdi 
skoraj brezizhodna. Manjka nam 
domoljubja in odgovornosti ali pa 
tudi ne, vsaj v zadnjih mesecih se 
nekaj spreminja. Mislim, da so ra-
znovrstni protesti in shodi že pre-
mik k nečemu boljšemu, čeprav se 
s to mojo tezo vsi ne boste strinjali. 
Vendar ravno ta odpor nakazuje, 
da ljudem ni več vseeno, kaj se do-
gaja z našo državo, z nami vsemi, 
kaj bomo zapustili našim zanam-
cem. Morda pa je to že porajajoče 
domoljubje, ki ga mnogi narodi z 
več deset- ali stoletno državotvor-
no tradicijo drugače občutijo in 
izražajo kot mi. Končno pa, za sla-
bim pride zmeraj dobro in upanje 
je tisto, ki umre zadnje. 

Marjan Kos

Neizkoriščena priložnost
Dnevu samostojnosti in enotnosti ob bok 

Mestna občina Slovenj 
Gradec je v sodelovanju 

s Pihalnim orkestrom Slovenj 
Gradec priredila tradicionalni 
božično-novoletni koncert, ki 
je bil posvečen tudi državnemu 
prazniku, 26. decembru, dne-
vu samostojnosti in enotnosti. 
Pred nabito polno Športno 
dvorano v Slovenj Gradcu se je 
s svečanim, prazničnim glas-
benim programom občinstvu 
predstavil slovenjgraški Pihal-
ni orkester pod vodstvom di-
rigenta Petra Valtla, ki je letos 
k sodelovanju povabil mešani 
pevski zbor Šolskega centra 
Slovenj Gradec Mismomi, ki 
deluje pod vodstvom glasbene 
pedagoginje Almire Rogina. 
Besedo ob državnem prazniku 
je prispeval župan Andrej Čas, 
ki je ob tej priložnosti obisko-
valkam in obiskovalcem kon-
certa tudi voščil ob prazničnih 
dneh. (DS) 

Pihalni orkester ter dan samostojnosti in enotnosti
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V zadnjem času se je 
trend lokalne sku-

pnosti po varovanju javnih dobrin 
intenziviral. Zagotavlja se prek ob-
činskih inšpekcijskih služb, v za-
dnjem času pa je prevladujoč vpliv 
prevzelo občinsko redarstvo. Zahte-
ve državljanov po vedno večji varno-
sti kot tudi zahteve po spoštovanju in 
nadzoru pravnega reda na eni strani 
ter na drugi strani želje in zahteve 
lokalne skupnosti, da aktivno sode-
luje na področju zagotavljanja javne 
varnosti na lokalnem nivoju, so pri-
vedle do tega, da je bil zakonodajalec 
»prisiljen« sprejeti ustrezno zakono-
dajo, ki z upoštevanjem načela sub-
sidiarnosti daje pooblastila občinski 
redarski službi kot organu, ki skrbi 
za pravno zavarovane dobrine, ki so 
v javnem interesu.

»Tisti, ki so se pripravljeni odpove-
dati temeljni svobodi, da bi si s tem 
kupili malo začasne varnosti, si ne 
zaslužijo ne svobode in ne varnosti.« 
(Benjamin Franklin). Neizpodbitno 
dejstvo je, da je sodobna družba v 
zadnjem desetletju, še posebej po 
terorističnih napadih 11. septembra 
leta 2001 v ZDA, postala družba, ob-
sedena z varnostjo. Ne zgolj z držav-
no oziroma nacionalno varnostjo ali 
javno varnostjo, tudi z varnostjo na 
drugih področjih, kot so: varnost 
pri delu, varnost v prometu, varnost 
na letališčih, varnost pri izdelavi 
industrijskih produktov, varnostna 
opozorila na igračah, zdravilih, pro-
izvodih za splošno uporabo in še bi 
lahko naštevali. V današnjem času 
ugotavljamo, da je varnost primarni 
cilj vsake države. Ali je upravljanje 
z varnostjo (ang. governance of se-
curity) v razumnih mejah, pa je že 

drugo vprašanje. Vse bolj se namreč 
zdi, da se tehtnica nagiba na stran 
iracionalnih odločitev, ki so vse pre-
večkrat izven mej zdrave pameti. 
Pojem varnost izhaja iz latinske be-
sede »securus«, ki pomeni varnost, 

brezskrbnost, mirnost in neustra-
šnost. Pojem, kot ga poznamo danes, 
se je razvil v 19. stoletju z razvojem 
industrializacije. Nesreče pri delu 
so botrovale temu, da so se začeli 
zavedati, da je varnost nekaj, za kar 
je odgovorna družba (Oracle, 2006).

Zagotavljanje varnosti 
v lokalni skupnosti
Republika Slovenija zagotavlja no-
tranjo varnost z zaščito ustavne 
ureditve, demokratičnega politične-
ga sistema, človekovih pravic in te-
meljnih svoboščin ter vzdrževanjem 
notranjepolitične stabilnosti. Drža-
va poskuša obvladovati varnostno 
okolje na različnih področjih člove-
kovega dela in življenja, družbe ter 
države. Pri zagotavljanju varnosti 
gre trend v smer načela subsidiarno-

sti, pri čemer govorimo na eni strani 
o omejitvi oblasti, na drugi strani 
pa o tem, da lokalne skupnosti ure-
jajo zadeve čim bližje ljudem in da 
odgovorno poskrbijo za varnost na 
lokalnem nivoju znotraj zakonskih 

okvirov. V zadnjem času se je trend 
lokalne skupnosti po varovanju jav-
nih dobrin zgolj intenziviral. 

Za zagotavljanje varnosti v drža-
vi je v prvi meri zadolžena policija, 
vendar lokalne skupnosti pri tem 
ne želijo biti nemi opazovalec, am-
pak želijo aktivno sodelovati. Zara-
di tega je nujno, da se med obema 
ustvari partnerski odnos. Nezdrave-
ga, tekmovalnega ali avtoritativnega 
odnosa si resna država ne sme pri-
voščiti, ker bi to prej ali slej privedlo 
do zmanjšanja zagotavljanja javne 
varnosti v lokalni skupnosti, posle-
dično s tem pa do večje odgovorno-
sti države za takšno stanje. Vsekakor 
je dejstvo in bo tako še nekaj časa, 
da je vloga države oziroma policije 
pri skupnih varnostnih problemih 
v lokalni skupnosti še vedno odlo-
čilna. Vendar lahko država oziroma 
policija z dobrim partnerskim od-
nosom reši ali zajezi veliko proble-
mov, ki bi se ji drugače nakopičili. 
Pri manjših varnostnih problemih 
lahko odločilno vlogo prevzame lo-
kalna skupnost, policija pa ima tako 
večjo možnost posvečati se težjim 
varnostnim problemom. Vsekakor 
pa je umikanje države in policije iz 
lokalne skupnosti in prelaganje od-
govornosti na lokalno skupnost ne-
sprejemljivo. 

V Slovenj Gradcu 
patrulje s policistom in 
občinskim redarjem 

Promocija varnosti ni več zgolj dr-
žavni monopol, ampak je razpršena 
na različna področja v gospodar-
stvu, nedržavni sektor in različna 
področja civilne družbe. Pojavlja se 
vprašanje, ali so demokratične nor-
me v ospredju in zaščitene ali pa so 
ogrožene in kompromitirane (Du-
pont, Wood, 2006). Država na tem 
področju nima izdelanega resnega 
programa in načrta, na kakšen na-
čin naj bi partnerstvo potekalo. Sicer 

je res, da zakonodaja predvideva in 
določa ustanovitev varnostnih so-
svetov in svetov za preventivo in 
vzgojo v cestnem prometu, kjer oba 
organa aktivno sodelujeta, vendar je 
dejstvo, da je dober partnerski od-
nos trenutno odvisen zgolj od volje 
in želje po sodelovanju župana in 
vodstva občinskega redarstva na eni 
strani ter vodstva lokalne policijske 
postaje na drugi strani. 

Kljub pomanjkanju resnih smer-
nic po sodelovanju v državi je v 
Mestni občini Slovenj Gradec vzpo-
stavljen korekten partnerski odnos 
med Policijo in MOSG, ki se odra-
ža na različnih področjih skupnega 
dela. Občasno so vzpostavljene me-
šane patrulje policista in občinske-
ga redarja pri različnih vrstah dela, 
kot je nadzor na kolesarskih poteh, 
spoštovanje določil o onesnaženju 
cest s strani kmetijske mehanizaci-
je ob spravilu poljščin, nadzor nad 
vodenjem psov na javnih površinah, 
kjer sodelujejo tudi veterinarji in 
veterinarska inšpekcija, ter drugih 
preventivnih oblikah dela, kot je 
npr. zmanjšanje škod, povzročenih 
s strani vandalizma, kjer je vključe-
na tudi zasebna varnostna služba, ki 
bdi nad javnimi infrastrukturnimi 
objekti v nočnem času.

Varnostni sosvet
Najvišji nivo sodelovanja med lokal-
no skupnostjo in policijo je v naši 
občini vzpostavljen z ustanovitvijo 
Varnostnega sosveta med Polici-
jo, Mestno občino Slovenj Gradec 
in Občino Mislinja, v katerega sta 
vključena po dva predstavnika vsa-
kega organa. Aktivnosti Varnostne-
ga sosveta za dosego ciljev v konkre-
tnih nalogah v praksi so: obravnava 
in analiza varnostnih razmer v lo-
kalni skupnosti, oblikovanje strate-
gije dela za odpravljanje vzrokov, ki 
pogojujejo razraščanje negativnih 

pojavov v lokalni skupnosti, obli-
kovanje prioritetne liste reševanja 
varnostnih problemov, izvajanje 
različnih projektov, zagotavljanje 
finančnih sredstev in strokovnih so-
delavcev za izvajanje projektov, usta-
novitev delovne skupine na ravni 
krajevnih skupnosti, mestnih četrti 
ali sosesk za izvajanje posameznih 
aktivnosti, izdajanje zloženk, ogla-
snih sporočil in drugih materialov o 
varnostni problematiki, organizira-
nje okroglih miz in debatnih večerov 
na temo preventivnega delovanja, 
sodelovanje na razstavah, sejmih in 
podobnih prireditvah, seznanjanje 
javnosti o svojem delu. 

Člani Varnostnega sosveta so: 
1. Peter Pungartnik, mag., svetnik 

MOSG – predsednik sosveta;
2. Zlatko Godec, predstavnik Ob-

čine Mislinja – podpredsednik 
sosveta;

3. Dimitrij Gaberšek, komandir 
Policijske postaje Slovenj Gradec 
(PP) – član;

4. Jernej Mrak, predstavnik Občine 
Mislinja − član;

5. Mag. Aljoša Krivec, predstavnik 
MOSG – član;

6. Emil Vogrin, mag., pomočnik 
komandirja PP Slovenj Gradec – 
sekretar.

Mag. Aljoša Krivec

Javna varnost v lokalni skupnosti
Upravljanje z varnostjo – paradigma sodobnega časa 

Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec je 
17. decembra 2012 zasedal na 21. redni seji. 

Sprejeli so predlog Odloka o spremembah in do-
polnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Slo-
venj Gradec za leto 2012 ter predlog Odloka o do-
ločitvi območja predkupne pravice Mestne občine 

Slovenj Gradec. Seznanili so se tudi s Poslovnim 
načrtom Javnega podjetja Komunala Slovenj Gra-
dec, d. o. o., za leto 2013 in imenovali predstavnike 
ustanovitelja v Svet zavoda Koroške galerije likov-
nih umetnosti. 

Tatjana Špalir

Seja Mestne občine Slovenj Gradec

Na 21. redni seji Občinskega sveta
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V teh dneh je v polnem 
teku proces spreje-

manja občinskega proračuna za 
leto 2013, ki bo s strani Mestnega 
sveta predvidoma potrjen že v me-
secu februarju. 

Zaradi zmanjšanja državnih sredstev, 
namenjenih lokalni samoupravi, so 
se organi občine letos znašli v precej 
nelagodnem položaju, saj so pri pri-
pravi proračuna prisiljeni varčevati 
prav na vseh področjih porabe, s tem 
pa bo okrnjena tudi investicijska de-
javnost občine. Za pojasnila smo se 
obrnili na prvega človeka Občinske 
uprave MO Slovenj Gradec Darka 
Sagmeistra; bralce spomnimo, da je 
pred nastopom funkcije direktorja 
Občinske uprave vodil Oddelek za 
proračun in finance, zaradi česar zelo 
dobro pozna naslovno problematiko. 
Neglede na zaostrene finančne raz-
mere na Občinski upravi obljubljajo, 
da bodo z uporabo alternativnih stra-
tegij financiranja občinski proračun 
za leto 2013 poskušali oblikovati na 
način, ki bo občanom zagotavljal 
nove razvojne možnosti. 

Gospod Sagmeister, ali bi lahko ne-
koliko pojasnili proces sprejemanja 
občinskega proračuna?

Prva stopnja pri pripravljanju in 
sprejemanju proračuna je priprava 
predlogov finančnih načrtov. Na 
tej stopnji se v proračun vključijo 
naloge in investicije, ki naj bi se v 
posameznem letu izvedle. A žal 
prihodki vselej ne sledijo tako opre-
deljenim potrebam. Tako je tudi v 
primeru letošnjega proračuna. Ob-
čanom lahko zaupam, da so odhod-
ki na tej prvi stopnji usklajevanja 
kar za 3 milijone evrov presegali 
prihodke. Pri pričakovani višini 
proračuna je ta primanjkljaj pred-
stavljal kar 17 %. 

Sledi mučno usklajevanje, 
zmanjševanje sredstev za posa-
mezne namene, zmanjševanje ali 
izločanje investicij itd. Pri tem se 
seveda zavedam, da vsako takšno 
zmanjšanje ali izločitev prizadene 
prejemnika sredstev ali uporabni-
ka posamezne investicije, pa če gre 
za cesto, ki se je ne bo obnovilo, za 
kanalizacijo, ki je ne bomo uspeli 
zgraditi, ali karkoli drugega. A žal 
je treba odhodke uskladiti s pri-
hodki. In ko je to storjeno, se osnu-
tek proračuna posreduje svetni-
kom, članom odborov in drugim, 
ki so soudeleženi v postopku spre-
jemanja proračuna. Potem osnutek 
proračuna obravnava Mestni svet, 

sledi obravnava predlogov svetni-
kov in končno sprejem predloga 
proračuna.

Iz medijev vemo, da državni pro-
račun letos predvideva krčenje 
sredstev, namenjenih lokalni sa-
moupravi. Kaj to pomeni za MO 
Slovenj Gradec?

Nič dobrega. Primerna poraba, to-
rej delež davščin, ki pripada občini, 
se krči za približno 5 %. Ker je pri-
merna poraba namenjena predvsem 
za izpolnjevanje nalog, ki jih občini 
nalaga zakon, denimo financira-
nje šolstva, kulture, otroškega var-
stva, je jasno, da se bodo sredstva, 
ki jih občina nameni posameznim 
šolam, zavodom s področja kul-
ture, otroškega varstva, društvom 
ipd. žal morala zmanjšati. Seveda 
se zastavlja vprašanje, kako bodo 
te ustanove zmogle opravljati svoje 
poslanstvo z zmanjšanimi sredstvi, 
a dejstvo je, da lahko občina porabi 
samo toliko, kot dobi. Torej bomo 
tako v Občinski upravi kot tudi v 
javni zavodih in društvih prisiljeni 
varčevati. Žal ne bo šlo drugače. 

Potem so pa tu seveda še sredstva 
za investicije. V preteklosti smo 
lahko del primerne porabe name-

nili tudi za investicije, bojim pa se, 
da se bo v letu 2013 ta del močno 
zmanjšal.

Dodaten problem pa je nezmo-
žnost novega zadolževanja. Če smo 
se v preteklih letih zadolževali za 
približno milijon evrov na leto, to 
zdaj zaradi dejstva, da so se zmanj-
šali proračunski prihodki, ne bo 
več mogoče. Obenem pa bomo 
morali vrniti približno 1,1 milijon 
prejetih posojil in plačati 250.000 
evrov obresti. To bo seveda še do-
datno obremenilo letošnji prora-
čun, saj bomo 1,4 milijona evrov, 
ki bi jih sicer lahko porabili za in-
vesticije, v teh težkih časih porabi-
li za vračilo posojil, najetih v letih 
'debelih krav'.

Kateri so glavni ukrepi na prihod-
kovni strani občinskega proračuna, 
s katerimi boste poskušali nadome-
stiti izpad državnih sredstev?

Ena od možnosti je pridobitev dr-
žavnih in evropskih sredstev za so-
financiranje investicij. Morda v letu 
2012 na tem področju nismo bili 
najuspešnejši. Dejstvo je, da mora-
mo presoditi, pri katerih projektih 
imamo največ možnosti za uspeh na 
razpisih in jih prijaviti.

Naslednja možnost pa je prodaja 
premoženja. Marsikaterega zemlji-
šča občina ne potrebuje, morda pa 
ga želijo uporabljati občani, ki me-
jijo nanj, in ki bi ga bili pripravlje-
ni kupiti. Poleg tega bomo razpisali 
prodajo zemljišč v Poslovni coni 
Ozare, ki je komunalno opremljena 
in v katero so bila v preteklosti vlo-
žena znatna sredstva. In morebiti se 
bo našlo še kaj. 

Kot rečeno, gotovo ne bo šlo tudi 
brez rezov na odhodkovni strani. 
Kje vidite glavne rezerve pri občin-
skem trošenju in kako bo v tej luči 
trpela investicijska dejavnost, zla-
sti infrastrukturni projekti?

O rezervah je težko govoriti, saj po-
trebe vedno presegajo razpoložljiva 
sredstva. Če bi imeli desetkrat večji 
proračun, ga ne bi bilo problem po-
trošiti za nujne investicije. Zato ne 
moremo toliko govoriti o rezervah 
kot o potrebi po varčevanju. 

Na področju investicij bomo mo-
rali ravnati čimbolj smotrno. Raz-
položljiva sredstva bomo morali na-
meniti tistim investicijam, ki bodo 
najbolj nujne in ki bodo najbolj za-
dovoljile potrebe občanov. Če bomo 
vsi, župan, Uprava in svetniki Mestne 
občine Slovenj Gradec, upoštevali na-
vedena načela, bo tudi proračun za 
leto 2013, pa čeprav nekoliko okrnjen 
v primerjavi s prejšnjimi, občanom 
ponudil vsaj nekaj novih razvojnih 
možnosti.

Aljaž Kitak

Lidija Požgan, stara 48 let, s stal-
nim prebivališčem v Dravogra-

du, kjer živim že od rane mladosti. 
Po izobrazbi sem univerzitetna di-
plomirana pravnica. Na mariborski 
Pravni fakulteti sem si s študijem 
ob delu na področju gospodarskega 
prava pridobila tudi znanstveni na-
ziv magistrica prava. V upravi Me-
stne občine Slovenj Gradec sem se 
zaposlila leta 2003, najprej kot vod-
ja Oddelka za gospodarstvo, nato 
kot direktorica Občinske uprave in 
sedaj kot vodja Organa skupne ob-
činske uprave Koroške.

Delovno mesto: zelo enostavno 
povedano, vodenje Organa skupne 
občinske uprave pomeni vodenje, 
usklajevanje in koordinacijo dela 
na področju prijave projektov za 
evropska in državna sredstva ter 
redarske službe na območju sedmih 
občin: Mestne občine Slovenj Gra-

dec, Občine Mislinja, Občine Muta, 
Občine Vuzenica, Občine Radlje ob 
Dravi in od letošnjega leta naprej 
tudi Občine Podvelka in Občine 
Ribnica na Pohorju. Ko pa pogle-
dam delo našega oddelka iz vseh 
zornih kotov, ugotovim, da se naše 
delo bistveno razlikuje od »klasične 
» javne uprave.

Občine se pri vrednotenju projek-
tov, ki bi lahko konkurirali na javnih 
razpisih za evropska in tudi državna 
sredstva srečujejo z velikimi proble-
mi. Na eni strani so to potrebe ob-
čin, na drugi pa razpisni pogoji, ki 
so nemalokrat zelo restriktivni ali 
nerealni. Ob ustanavljanju tega or-
gana v letu 2007 nismo pričakovali, 
da bomo vsem občinam soustanovi-
teljicam postali zelo velika strokovna 
asistenca, kar dokazuje tudi vključi-
tev novih občin v organ na njihovo 
željo. Pripravljamo dokumentacijo 
za javne razpise, svetujemo, kateri 

projekti so najbolj primerni za prijave 
za sofinanciranje, izvajamo postopke 
za izbiro zasebnega partnerja, v dru-
gi polovici prejšnjega leta pa smo na 
podlagi pooblastila občin ustanovite-
ljic in Upravnega odbora LAS MDD, 
zadruge za razvoj podeželja, z. b. o., 
prevzeli tudi upravljanje zadruge.

Območje Slovenije je razdeljeno 
na petnajst Lokalnih akcijskih sku-
pin (LAS), ki na podlagi odločbe 
Ministrstva za kmetijstvo, gozdar-
stvo in prehrano prejmejo finančna 
sredstva na podlagi števila občanov 
na njihovem območju za dodeljeva-
nje sredstev za izvajanje projektov s 
področja kmetijstva. Zadruga LAS 
MDD je bila tik pred stečajem, kar 
bi pomenilo izgubo z odločbo do-
deljenih sredstev. Naš 
organ skupne občinske 
uprave je prevzel upra-
vljanje zadruge, pri-
pravili smo sanacijski 
program, ki so ga potr-
dili vsi organi zadruge 
in omogočili nadaljnje 
normalno delovanje 
zadruge.

Sem tudi svétnica v 
Občinskem svetu Ob-
čine Dravograd, ki šteje 
18 članov, izvoljena na 
podlagi kandidature 
na neodvisni listi, in 
predsednica Krajevne 
skupnosti Dravograd 
s 4.400 prebivalci. V 
Občini Dravograd so 
krajevne skupnosti sa-
mostojne pravne osebe 
in sestavljajo tudi svoj 
proračun, ki je sestavni 
del občinskega. V letu 

2012 smo uspeli svoja skromna pro-
računska sredstva obogatiti z 90.000 
EUR evropskega denarja za projekt 
izgradnje tematske poti. Za aktivno 
delovanje v lokalni skupnosti, kjer 
živim, sem se odločila, ker vem, da 
lahko s svojim znanjem in z izku-
šnjami pomagam k razvoju kraja. 
Sem tudi članica Upravnega odbora 
Kabelske televizije Dravograd. 

Prosti čas: ga skoraj ni, vendar se 
ga še vedno najde toliko, da uživam 
v pohodništvu. Sicer sem zelo rada 
smučala, vendar po poškodbi kolen-
skih križnih vezi, prav na smučanju, 
ne najdem več poguma, da bi ponov-
no smučala. Uživam v naravi, imam 
majhen park, ki ga tudi sama ure-
jam in vzdržujem. Ukvarjam pa se 

tudi s proučevanjem in nabiranjem 
zdravilnih rastlin. Moja največja 
strast je gobarjenje. V naravi, med 
žvrgolenjem ptic, nabiram energi-
jo za vsakodnevne aktivnosti. Med 
filmi in knjigami izbiram takšne z 
razvedrilno vsebino, ki mi pomeni-
jo sprostitev. Ne maram in nikoli ne 
gledam grozljivk.

O vrednotah: v življenju mi veliko 
pomenijo tradicionalne vrednote, ki 
pa jih dandanes vedno težje najdeš; 
nasmeh sočloveku, tudi če ti ni najbolj 
pri srcu, topel stisk roke, spoštovanje 
ljudi, izpolnitev dane besede, načel-
nost ter spoštovanje moralnih in etič-
nih načel. Misliti in delati pozitivno je 
bil in bo ostal moj življenjski moto.

O Slovenj Gradcu: čeprav nisem 
Slovenjgradčanka, živim in diham 
s tem lepim mestom. Mestno jedro 
je čudovito urejeno, kar dokazujejo 
tudi številna dodeljena prva mesta v 
kategoriji srednje velikih mest akci-
je Turistične zveze Slovenije. Ljudje 
so prijazni in dobrosrčni ter hvale-
žni za vsako stvar, ki jo lahko kot 
uslužbenec Občinske uprave narediš 
zanje. (AP) 

5

Občina lahko porabi le toliko, kot dobi

Kdo je pravzaprav Lidija Požgan, vodja 
Organa skupne občinske uprave Koroške? 

O proračunu MO Slovenj Gradec za leto 2013

Mestna uprava se predstavlja 

Na gradbišču raziskovalno-kaptažne vrtine v Mislinjski Dobravi – termalna voda, 2006 

V San Fransciscu
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Sintal Koroška, d. o. o. , 
je hčerinska družba kon-

cerna Sintal, razvejanega poslovnega 
sistema z nesporno vodilnim položa-
jem v svoji panogi, ki še zmeraj pred-
stavlja edino družbo v državi, ki je 
sposobna izvajati storitve varovanja 
na celotnem območju Slovenije brez 
podizvajalcev. Je tudi največji zaseb-
ni delodajalec v panogi, saj je v vseh 
Sintalovih podjetjih zaposlenih pre-
ko 1900 ljudi.

Zgodba Sintala Koroška je soraz-
merno kratka, saj je bilo podjetje 
ustanovljeno v začetku leta 2004 
in je takrat štelo vsega tri zaposle-
ne; med njimi je bila tudi Maja Ga-
brovec, ki je že od samega začetka 
opravljala delo direktorice in je 
skupaj z dvema sodelavcema – in-
terventoma podjetje začela graditi 
praktično iz nič. Na začetku se je 
to ukvarjalo predvsem s prevozi 
denarja in tehničnim varovanjem, 
dandanes pa njegovo poslovanje 
obsega vse storitve s področja za-
sebnega varovanja. 

Direktorica poudarja, da od svojih 
začetkov pa vse do danes podjetje ves 
čas povečuje rast prihodkov. K temu 
nekoliko skromno doda, da je glede 
na dejstvo, da so najmlajše podjetje v 
Sintalovem koncernu, to sicer do neke 
mere logično, po drugi strani pa de-
lujejo v okolju, ki je po gospodarskih 
kazalcih pod slovenskim povprečjem 
in so se mu v zadnjih letih zgodili 
mnogi stečaji velikih podjetij. Negle-
de na to ima Sintal danes vodilno po-
zicijo med varnostnimi podjetji tudi 
na Koroškem, kar je dosežek, na ka-
terega je direktorica najbolj ponosna.

Gospa Gabrovec, podjetje, ki ga vo-
dite, je del večjega koncerna. Kako 
je videti sodelovanje s »centralo«?

Sintal Koroška, d. o. o. je popolno-
ma samostojno podjetje v okviru 
koncerna, ki je v Koroški regiji pri-
sotno od februarja 2004. Prav pred-
sednik uprave in ustanovitelj kon-
cerna Robert Pistotnik je bil tisti, ki 
me je povabil, da skupaj naredimo 
podjetje na Koroškem. Po tehtnem 
premisleku sem se odločila, da po-

nudbo sprejmem, za kar mi danes 
ni žal. Lahko rečem, da sem na za-
četku svojega ukvarjanja z dejav-
nostjo varovanja doživela kar nekaj 
zanimivih prigod v smislu »Kaj pa 
ženske veste o varovanju?«, »Vas bi 
bilo potrebno varovati.« in podobno. 
Sčasoma pa sem vse pomisleke ovr-
gla s svojo vztrajnostjo, pridnostjo 
in trmo, ki je moja sicer ne preveč 
pozitivna lastnost, a mi v tem poslu 
pride še kako prav. 

Na splošno je sodelovanje v kon-
cernu zelo dobro; enkrat mesečno 
imamo kolegij in sestanke operative 
v Ljubljani, kjer preverjamo reali-
zacijo zastavljenih nalog, uspešnost 
naših podjetij v posameznih regijah, 
rešujemo sprotne probleme, sezna-
njeni pa smo tudi z vsemi pomemb-
nimi vidiki zakonodaje. Bistvo vse 
te koordinacije je, da vsa Sintalova 
podjetja po Sloveniji delujejo v skla-
du s skupno sprejeto vizijo, upošte-
vajo enotno politiko koncerna in 
zagotavljajo svojim strankam visoko 

raven kakovosti varnostnih storitev 
neglede na regijo.

Videti je, da ekonomska kriza vaše 
panoge ni preveč prizadela; kon-
cern Sintal se neprestano širi. Čemu 
pripisujete ta uspeh in kakšne stra-
tegije ubirate, da ohranjate naskok 
pred konkurenco?

Sintal predvsem ogromno vlaga v 
razvoj in izobraževanje zaposlenih 
ter se trudi, da je s svojim znanjem 
vedno korak pred konkurenco. V 
tem smislu naš predsednik upra-
ve večkrat poudari, da Sintal nima 
cene, saj je zanj kot večinskega la-
stnika neprecenljiv in se nima na-
mena prodati.

Sintal je tudi zame postal način 
življenja; če nekaj z veseljem poč-
neš, tudi uspeh ne more izostati. 
Predvsem moraš verjeti v zaposlene 

in jim zaupati, saj lahko v storitveni 
dejavnosti le tako dosegaš zastavlje-
ne cilje. V zadnjih letih so se zgodili 
mnogi stečaji podjetij v panogi varo-
vanja, predvsem zaradi neodgovor-
nega ravnanja lastnikov in prenizkih 
cen fizičnega varovanja. Na žalost se 
mnoga podjetja ne zavedajo, da s 
tem delajo škodo celotni panogi va-
rovanja, najkrajšo pa na koncu tako 
ali tako potegnejo zaposleni. V Sin-
talu ne želimo delati pod ceno, saj je 
to tek na kratke proge, ki srednje in 
dolgoročno na prinese nič dobrega.

Občanke in občane Slovenj Gradca 
gotovo zanima, ali boste na krilih 
poslovnega uspeha v bližnji priho-
dnosti dodatno zaposlovali? Po ka-
kšnih kadrih se najbolj ozirate?

Res je, glede na povečane potrebe po 
tovrstnih storitvah se povečuje tudi 
število zaposlenih. V  letu 2012 smo 
tako v Sintalu Koroška zaposlili šest 
novih delavcev; naš kolektiv skupaj 

šteje 35 zaposlenih. Svoje vrste smo 
lani okrepili z  dodatnim varno-
stnim tehnikom, največ novih so-
delavcev pa smo dobili  na področju 
fizičnega varovanja. Podoben trend 
pričakujem tudi v letu 2013.

Torej, zaposlujemo predvsem 
varnostnike, ki morajo izpolnjevati 
formalne pogoje, predpisane z zako-
nom o zasebnem varovanju.

Dotakniva se še odgovornosti Sin-
tala Koroška do lokalnega okolja. 
Na kakšne načine sodelujete pri 
vsesplošnem razvoju slovenjgraške 
občine in širše regije?

Po svojih zmožnostih se trudimo de-
lovati družbeno odgovorno, tako da 
del svojih sredstev namenjamo raz-
ličnim športnim in humanitarnim 
društvom v občini. V preteklosti 
smo največ pomagali nogometašem 
Nogometnega društva Slovenj Gra-
dec, kjer sem dolga leta vršila tudi 
funkcijo predsednice. S svojim pri-
spevkom smo pomagali tudi pri or-
ganizaciji posameznih dobrodelnih 
koncertov v naši občini. Vedno smo 
pripravljeni priskočiti na pomoč, še 
posebej v primerih, ko se zbirajo pri-
spevki za bolne otroke.

Pri ocenjevanju družbene odgo-
vornosti podjetja je zelo zgovoren 
odnos, ki ga to goji do svojih za-
poslenih. Kolikšen poudarek daje-
te tem vprašanjem oz., povedano 
drugače, kako je po vaše delati za 
Sintal Koroška?

Zavedamo se, da so za uspeh podjetja 
zaslužni vsi zaposleni, od varnostni-

ka, intervencijske službe, varnostne-
ga tehnika do vodstva, kar zahteva 
veliko medsebojnega usklajevanja in 
sodelovanja. Marsikdaj prihaja do 
trenj, predvsem zaradi narave dela, 
ki od naših varnostnikov zahteva 
veliko mero prilagodljivosti. Veli-
kokrat se namreč zgodi, da stranka 
naroči storitev fizičnega varovanja 
tik pred zdajci, ti pa moraš takoj za-
gotoviti varnostnika in to neglede na 

to, da je mogoče takrat prost in je že 
planiral druge aktivnosti. Vendar je 
to naše delo; strank ne zanimajo naši 
problemi, ampak opravljeno delo. 
Zato sem vesela, da imamo v svo-
ji sredini veliko sodelavcev, ki delo 
opravljajo odgovorno in vedo, kaj 
poklic varnostnika prinaša s sabo. 

Za boljše počutje zaposlenih sicer 
nekajkrat letno organiziramo dru-
žabna srečanja, v sklopu koncerna 
pa imamo trikrat v letu dvodnevni 
»team building« na različnih koncih 
Slovenije, ki je namenjen utrjevanju 
pozitivne klime in odnosov med za-
poslenimi.

Koncern izdaja tudi revijo Sintal-
ček, ki vsake tri mesece objavlja kraj-
še prispevke o najbolj pridnih de-
lavcih v Sintalovih podjetjih; konec 
vsakega leta po posameznih regijah 
izberemo t. i. ambasadorje Sintala, 
ki so se v tistem letu najbolj izka-
zali. Dobitnike priznanj počastimo 
na Sintalovi prireditvi za poslovne 
partnerje, kjer prejmejo priznanja za 
odličnost in simbolična darila.

Ob koncu še razmislek o splošni 
varnostni situaciji na Koroškem. 
Bi regijo na splošno opisali kot 
dokaj varno ali število vaših inter-
vencij narašča?

Koroška regija je po naših ocenah iz 
varnostnega vidika še vedno manj 
izpostavljena kot Osrednja Slovenija 
in ostali večji kraji, vendar opažamo 
naraščanje števila tatvin v trgovskih 
centrih ter vlomov v razne objekte. 
V našem podjetju imamo povečano 
število intervencij predvsem v času 
letnih in zimskih dopustov, pa tudi 
v prazničnem času. Žal se vsako leto 
prav v tem času statistično zgodi 
največ vlomov. Glede na vsesplošno 
gospodarsko krizo in stisko ljudi se 
bojim, da bi utegnil trend naraščanja 
števila vlomov v prihodnje še narasti.

Aljaž Kitak

Za uspeh podjetja so zaslužni vsi zaposleni
Maja Gabrovec, direktorica podjetja Sintal Koroška, d. o. o.

»Lahko rečem, da sem na 
začetku svojega ukvarja-
nja z dejavnostjo varovanja 
doživela kar nekaj zanimi-
vih prigod v smislu »Kaj pa 
ženske veste o varovanju?«, 
»Vas bi bilo potrebno varo-
vati.« in podobno. Sčasoma 
pa sem vse pomisleke ovr-
gla s svojo vztrajnostjo, pri-
dnostjo in trmo, ki je moja 
sicer ne preveč pozitivna 
lastnost, a mi v tem poslu 
pride še kako prav.«

»Sintal predvsem ogromno 
vlaga v razvoj in izobraževa-
nje zaposlenih ter se trudi, 
da je s svojim znanjem ve-
dno korak pred konkurenco. 
V tem smislu naš predsednik 
uprave večkrat poudari, da 
Sintal nima cene, saj je zanj 
kot večinskega lastnika ne-
precenljiv in se nima name-
na prodati.«

»V našem podjetju imamo 
povečano število intervencij 
predvsem v času letnih in 
zimskih dopustov, pa tudi v 
prazničnem času. Žal se vsa-
ko leto prav v tem času stati-
stično zgodi največ vlomov.«
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Če tudi vas mika spoznati kaj 
novega, pridobiti nova znanja, 

veščine in spretnosti v sproščenem, 
zabavnem druženju s podobno mi-
slečimi, se nam pridružite v štu-
dijskih krožkih, ki jih izvajamo v 
Podjetniškem centru Slovenj Gra-
dec. Za dodatne informacije nas 
lahko obiščete v 3. nadstropju PTC 
Katica ali pokličete po telefonu na 
št. 02 884 29 27. 

Študijski krožki so zanimiva oblika 
pridobivanja novih znanj, veščin in 
spretnosti. Radovednost, želja po 
spoznavanju novega, po pridobiva-
nju novih veščin, znanj in spretno-
sti je prisotna v vsakem izmed nas. 
Enega izmed načinov, kako razširiti 
obzorja o področju, ki nas zanima, 
omogoča tudi vključitev v študijski 
krožek. V Podjetniškem centru Slo-
venj Gradec jih uspešno izvajamo že 
deseto leto.

Izdelke smo predstavile na stojni-
ci ob dnevu ljubiteljske kulture ko-
nec septembra v Slovenj Gradcu.

Kaj so študijski krožki? To je 
brezplačna splošnoizobraževalna 
oblika prostovoljnega učenja odra-
slih, ki delujejo po načelu, da vsak 
človek nekaj ve in zna ter je sposo-
ben prenesti znanje drugim. Odnosi 
v krožku so enakopravni, sproščeni 
in prijateljski, delo pa ustvarjalno, 
sodelovalno in načrtovano. Udele-
ženci krožka sami določajo, kaj se 
bodo učili, kje in kako, sami načr-
tujejo način dela in se učijo toliko 
časa in tako poglobljeno, kakor si 
sami želijo. Z demokratično me-
njavo znanja, spretnosti in izkušenj 
spodbujajo svojo intelektualno rast, 
vzpostavljajo in krepijo vezi med 
ljudmi in pomembno pripomorejo 
tudi k bolj kakovostnemu življenju v 
svojem okolju. Ob zaključku krožka 
osvojene novosti predstavijo v obli-
ki predavanj, razstav, ekskurzij in 
na druge načine. (povzeto po http://
sk.acs.si). V letu 2012 smo v Podje-
tniškem centru Slovenj Gradec iz-
vedli 3 študijske krožke, v katere je 
bilo vključenih 27 občank in obča-
nov. Njihovo izvedbo sta sofinanci-

rala Ministrstvo za šolstvo, kulturo, 
znanost in šport ter Mestna občina 
Slovenj Gradec. 

Spominek mojega kraja 
V okviru študijskega krožka Spo-
minek mojega kraja smo se posve-
čali tematiki identitete naše občine 
in oblikovanju izvirnih, estetskih 
in uporabnih rokodelskih izdelkov, 
ki so lahko naši turistični spomin-
ki. Udeleženke so ugotavljale, da je 
ena od najpomembnejših identitet 
naziv mesto glasnik miru, zato smo 
izbrale za simbol golobčka, ki smo 
ga upodobile na trajnih nakupoval-
nih vrečkah in v družabni igri miru. 
Razvite izdelke si lahko ogledate in 
kupite v Turistični pisarni in v Ro-
kodelskem centru Koroške v 3. nad-
stropju PTC Katica. Pri izvedbi dru-
žabne igre miru so nam pomagali 
dijaki Srednje šole Slovenj Gradec in 
Muta, lesarske usmeritve, za kar se 
jim zahvaljujemo. 

Običaji v božično-
novoletnem času nekoč in 
danes
V študijskem krožku Običaji v bo-
žično-novoletnem času nekoč in da-
nes so se zbrale članice oblikovalske 
skupine Društva upokojencev Slo-
venj Gradec. Tema, ki so si jo izbrale 
za raziskovanje, je zanimiva in aktu-
alna, saj se običaji v božično-novo-
letnem času spreminjajo; marsikaj, 

kar je skoraj odšlo v pozabo, danes 
ponovno obujamo. Običaje in nava-
de, ki se jih članice krožka spomi-
njajo iz mladosti, pa tudi tiste, ki jih 
ohranjajo še danes, so zbrale in zapi-
sale s pomočjo literarne sekcije Dru-
štva upokojencev Slovenj Gradec. 
Njihovemu povabilu se je prijazno 
odzvala Brigita Rajšter, direktorica 
Koroškega pokrajinskega muzeja, ki 
je predstavila umestitev božično-no-
voletnih praznikov v praznični letni 
cikel ter spregovorila o spreminjanju 
praznovanja ter šeg in navad skozi 
čas in simboliko adventa. 

Zdrava prehrana
V tretjem študijskem krožku smo se 
zbrale navdušenke zdrave prehra-
ne. Ljudje postajamo glede prehrane 
vedno bolj osveščeni, čedalje bolj se 
zavedamo, da smo za svoje zdravje 
odgovorni sami, da je naše zdravje 
in splošno počutje odvisno predvsem 
od tega, kaj s hrano vnašamo v telo. 
V okviru krožka smo se naučile in iz-
menjale izkušnje in znanja pri pripra-
vi ozimnice in spravila zelišč, pripra-
vi zelenjavnih sokov in smoothijev, 
uporabi superživil v vsakdanji pre-
hrani, se udeležile predavanja Sanje 
Lončar o sveži hrani v zimskem času 
ter na koncu organizirale predavanje 
o superživilih kot popolni hrani s Sa-
vino Atai. Izdale smo tudi informa-
tivno zloženko (dostopna na spletni 
strani www.podjetniskicenter-sg.
si), s katero želimo del pridobljenega 
znanja deliti z vami in vas povabiti k 
naslednjemu druženju. 

Katarina Žagar

Spodbujanje podjetni-
štva in ustvarjalnosti je 

eno izmed razvojnih področij (vre-
dnot), ki jim Mestna občina Slovenj 
Gradec namenja posebno pozornost. 

S tem namenom je Mestna občina 
Slovenj Gradec skupaj z Občino Mi-

slinja v letu 1999 ustanovila Podje-
tniški center Slovenj Gradec, d. o. o., 
kot osrednjo razvojno institucijo za 
spodbujanje podjetništva na obmo-
čju Mislinjske doline.

Podjetniški center Slovenj Gra-
dec, d. o. o., opravlja funkcijo vsto-
pne točke VEM ter razvija, izvaja 

in koordinira razvojne podjetniške 
programe in projekte na lokalnem, 
regionalnem in mednarodnem po-
dročju:

•	 registracija podjetij ter svetovanje 
pri ustanavljanju, razvoju in rasti 
podjetij; 

•	 usposabljanje in izobraževanje 
na področju podjetništva, pro-
jekti spodbujanja ženskega pod-
jetništva ter projekti spodbujanja 
razvoja rokodelstva (domačih in 
umetnostnih obrti); 

•	 turistični projekti; 
•	 projekti spodbujanja podjetnosti 

mladih; 
•	 povezovanje podjetij. 

Podjetniški portal: www.podje-
tniskicenter-sg.si; podjetniški portal 
na nacionalnem nivoju: www.podje-
tniski-portal.si

Informacije: Podjetniški center 
Slovenj Gradec, d. o. o., Ronkova 4; 
tel.: 02 884 29 27, 041 946 577, 051 
819 440; e-pošta: info@podjetniški-
center-sg.si 

KŽ
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Študijski krožki

Podjetniški center Slovenj Gradec 

Podjetniške priložnosti

V prostorih Podjetniškega centra na Ronkovi ul. je razstava rokodelskih izdelkov.

Slovenski podjetniški sklad je v Uradnem listu št. 101/2012 z dne 21. 12. 
2012 objavil razpis P7 2012 Mikrokrediti za mikro in mala podjetja. 

Namen javnega razpisa je aktivno poseči na trg dostopa do virov financi-
ranja v segmentu mikro in malih podjetij za premostitev bančnega krča. 
Predmet javnega razpisa je dodelitev mikrokreditov za kritje stroškov 
poslovanja mikro in malim podjetjem in podjetnikom. Upravičenci so 
mikro in mala podjetja, ki imajo vsaj 1 zaposlenega in manj kot 50 zaposlenih 
in imajo letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 10 milijonov 
EUR, ter izpolnjujejo pogoje, določene v razpisu. Upravičeni stroški: kredit 
se lahko črpa namensko za kritje do 85 % vrednosti upravičenih stroškov, ki 
so lahko materialne investicije, nematerialne investicije in obratna sredstva. 
Maksimalna višina kredita − od 5000 do 25.000 €. Vse dodatne informacije, 
pogoji, merila za izbor ipd. so objavljeni v besedilu javnega razpisa in razpisne 
dokumentacije na spletni strani www.podjetniskisklad.si. 

Roki za prijavo v letu 2013: januar: 14., 28.; februar: 11., 18., 25.; marec: 
11., 18., 25.; april: 2., 15.; maj: 6., 20.; junij: 3., 17.; julij: 1., 8.; avgust: 19., 26.; 
september: 9., 23.; oktober: 7., 21.; november: 4., 18. in december: 2., 9. ozi-
roma do porabe sredstev Katarina Žagar  

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo RS je 27. 12. 2012 ob-
javilo seznam javnih razpisov, v okviru katerih bo možno koriščenje 

sredstev v naslednjih treh letih. Za spodbujanje slovenskega gospodarstva 
bo v okviru štiridesetih javnih razpisov v kratkem na voljo 457 milijonov 
evrov. Od tega je 8 javnih razpisov že objavljenih in odprtih, 23 jih je bilo 
in bo predvidoma objavljenih v januarju in februarju 2013, 9 pa jih bo ob-
javljenih do junija 2013. Najavljeni javni razpisi so namenjeni spodbujanju 
podjetništva in inovacij, zagonu inovativnih podjetij, izvajanju raziskova-
no-razvojnih projektov, rasti in razvoju podjetij, nakupu nove tehnološke 
opreme, tujim neposrednim investicijam, spodbujanju razvoja turizma, 
razvoju regij, razvoju v problemskih območjih, mednarodnim projektom, 
projektom mobilnosti in bilaterale. Podjetjem bodo na voljo tudi povratni 
viri financiranja. Najava je hkrati sporočilo, da se država zaveda pomena 
spodbujanja gospodarstva. Vsi zainteresirani lahko tabelo s konkretnejšimi 
podatki o najavljenih javnih razpisih najdete na spletni strani Ministrstva za 
gospodarski razvoj in tehnologijo: http://www.mgrt.gov.si/nc/si/ medijsko_
sredisce/novica/article/11987/8850/. Za podrobnejše informacije se lahko 
obrnete tudi na Podjetniški center Slovenj Gradec, kjer vam bodo pomagali 
pri pripravi na razpise. (KŽ)

Razpis
Mikrokrediti za mikro in mala podjetja

Najava objave javnih razpisov – na 
voljo 457 milijonov evrov

Ekološki kotiček

Pravljica ali resničnost?
Ena od idej: spremenimo zelene površine pred dvorcem Rotten-

turn v zanimiv, morda celo umetniški vrt z užitnimi rastlinami 
za skupno uporabo. 

Vedno več mest po svetu 
spreminja dele svojih povr-
šin v zelenjavne vrte. Vrte 
obdelujejo ljudje, ki jih je 
posebej za to zaposlila me-
stna občina. Nemško mesto 
Andernach pa je šlo v tem še 
dlje. Pred dvema letoma se 
je pričelo spreminjati v pra-
vo oazo domiselnih gredic z 
zdravo ekološko hrano, mi-

moidoče pa ob njih prijazno vabijo napisi Pobiranje pridelkov zaželeno. Vse 
kar zrase na mestnih vrtovih, je namreč brezplačno na voljo vsakomur.
Mesto je nekoliko večje od Slovenj Gradca, na njegovih od bolj prome-
tnih cest dovolj oddaljenih površinah pa se v zanimivih kombinacijah 
bohotijo številne užitne gojene in divje rastline, različne vrste zelenja-
ve, sadnih dreves, grmovnic, 
jagodičevja in cvetja. Vrtove 
obdelujejo ljudje, ki jih je po-
sebej za to zaposlila mestna 
občina. Tako je delo dobilo 
kar nekaj dolgo brezposelnih 
ljudi in številni prostovoljci, 
vse skupaj pa sta v tek po-
gnala 2 strokovnjaka. Vrtove 
obdelujejo po ekoloških na-
čelih in ob tem dajejo pose-
ben poudarek starim sortam 
in divjeraslim rastlinam. Ljudi vabijo, naj poleg pridelkov pobirajo tudi 
semena in jih sejejo v svoje vrtove ter tako pomagajo ohranjati biotsko 
raznovrstnost in posredno tudi svoje zdravje. Meščani živijo s projek-
tom, o vandalizmu ni ne duha ne sluha.

Prispevek smo pripravili z željo, da bi se morda tudi v našem mestu 
našli ljudje, ki bi se lotili podobnega projekta, povzeli in priredili pa smo 
ga iz slovenskega  brezplačnika Skupaj za zdravje človeka in narave.

Sonja Duraj,
Ekološko društvo Slovenj Gradec 

Vir: http://thatotherpaper.com/austin

Vrtički na Celjski c. v januarju počivajo. 
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Vrh prijetnega razpo-
loženja je bil posre-

dovan s strani Rusije, ko se je cela 
ruska dvorana ob zvokih harmoni-
ke združila ob slovenski pesmi Mi 
se imamo radi. Šola v Podgorju bo 
kmalu dobila optično povezavo in 
videokonference bodo potekale ve-
liko lažje in z več kvalitete.

OŠ Podgorje pri Slovenj Gradcu se je 
podobno kot prejšnje leto tudi v letu 
2012 prek videokonferenčne pove-
zave povezala z rusko šolo iz okolice 
Moskve − Перваяшкола Дубны. 
Tokrat smo v pestrem programu 
pokazali, kako pri nas praznujemo 
prihajajoče praznike in kako pra-
znujejo v Rusiji. Prireditev se je od-
vijala 11. decembra 2012 s pričetkom 
ob 16. uri. Uvodni del se je začel s 
pozdravom iz Rusije. Gostje so bili 
zbrani v poznih popoldanskih urah, 
saj je bila zaradi časovne razlike pri 
njih ura že 19.00. Šola v Dubni nima 
svojega videokonferenčnega siste-
ma, zato jim je povezavo in prostor 
omogočil Ekonomski center. Šola v 
Podgorju je lahko uporabila prostor 
v Kulturnem domu, za kar smo zelo 
hvaležni, povezavo pa smo pripeljali 
s kablom iz šole od vrat do vrat. Na 
začetku sta bila posredovana poz-
drava veleposlanika RF v Republiki 
Sloveniji, njegova ekscelenca Doku 
Gapurovič Zavgajev, in veleposlani-
ce Slovenije v RF, njena ekscelenca 
Ada Filip - Slivnik, ki osebno pod-
pirata prizadevanja obeh krajev za 
prijateljske odnose. 

Po uvodnih pozdravih je dobila be-
sedo Slovenija in podgorski učenci 
so pod skrbnim mentorstvom uči-
teljev začeli z igrano pripovedjo. Z 
govorjeno rusko besedo (prevod za 
poslušalce v dvorani je bil podan z 
računalniško projekcijo) in sloven-
skimi pesmimi se je v obliki Zimske 
pravljice (зимняя сказка) predsta-
vilo, kaj in kako se praznuje v Slo-
veniji od Miklavža do kurentov ob 
koncu zime. Nastop nas je vse prije-
tno presenetil, predstavljeno je bilo 
prava paša za oči in ušesa. V drugem 
delu je svoje običaje zanimivo pred-
stavila šola iz Rusije in večji del jih je 
bilo za nas manj poznanih. Vrh pri-
jetnega razpoloženja ob zaključku 
je bil zagotovo posredovan s strani 

Rusije, ko se je cela ruska dvorana 
ob zvokih harmonike združila ob 
slovenski pesmi Mi se imamo radi. 
Po končani prireditvi v Kulturnem 
domu Podgorje se je prijetno vzduš-
je nadaljevalo pred OŠ Podgorje na 
božično-novoletnem sejmu.

Želimo si, da bi naše prijateljstvo 
in sodelovanje nadgradili tudi na 
drugih področjih, kakor je pouda-
rila tudi veleposlanica v uvodnem 
govoru: »Želim vam, da bi se ta 
čudovita iniciativa lahko še naprej 
razvijala, ne le na nivoju naših izo-
braževalnih ustanov, ampak tudi v 
mestnih upravah, na ekonomskem 
in drugih področjih.« 

Mag. Aljoša Lavrinšek, 
ravnatelj 

Teče peto leto delovanja Koro-
škega doma starostnikov, Eno-

ta Slovenj Gradec. Ravno na dan 
starejših, prvega oktobra 2008, 
smo v naš dom starostnikov spre-
jeli prva dva stanovalca. V Slovenj 
Gradcu smo se odločili izvajati 
nov, drugačen koncept dela, na-
ravnan na stanovalce in procese v 
manjših bivalnih enotah, imenova-
nih vmesne strukture. Stanovalci 
in zaposleni smo bili posebej veseli 
vrtne hiške, ki nam jo je podarila 
družina Slemenik.

Že od odprtja doma smo uvajali sis-
tem kakovosti E-qalin, ki nam je bil 
pri razvijanju koncepta v veliko po-
moč, saj smo skozi uvajanje sistema 
prejemali predloge in pripombe treh 
pomembnih ciljnih skupin − stano-
valcev, njihovih sorodnikov in zapo-
slenih, ki smo jih sproti uvajali. Že-
limo da se stanovalci, sorodniki in 
zaposleni dobro počutijo. Postajamo 
hiša, v kateri se upošteva individu-
alnost, spoštuje zasebnost in ponu-
ja možnost izbora. Postajamo dom, 
v katerem sta osnovni standard in 
kultura na takem nivoju, da je zago-
tovljeno dostojno življenje.

Pomembne novosti, ki smo jih 
uvedli v četrtem letu delovanja so: 
samopostrežni zajtrki, stanoval-
cem prilagojen program izvajanja 
aktivnosti, pridružilo se nam je 
še nekaj izjemnih prostovoljk. Na-

daljujemo delo s sorodniki oseb 
z demenco v skupnosti. Po doku-
mentarnem filmu o kulturi pre-
hranjevanja smo posneli še film o 
ravnanju z demenco Odziv.

Pričeli smo z izvajanjem soci-
alnovarstvene storitve pomoči na 
domu, ki smo jo prevzeli od javnega 
zavoda Veternica.

Posebno pozornost smo nameni-
li ločevanju odpadkov ter številnim 
odpadnim embalažam dali ponov-
no vrednost. Tako so naša vedra (v 
katerih dobivamo mleko), porisana 
s spretnimi rokami našega prosto-
voljca, arhitekta Kralja, postala pre-
poznavna po celi Sloveniji. Vse na-
šteto je za naš dom zelo pomembno. 
Enako pomembna za prijetno bi-

vanja je kultura odnosov, ki ji na-
menjamo posebno skrb v projektu 
Ključna oseba.

Marjana Kamnik 
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Videokonferenca z rusko šolo 
Prva šola Dubna

Prijetno bivanje in kultura odnosa

OŠ Podgorje pri Slovenj Gradcu  

Dom starostnikov v Slovenj Gradcu

Polimerna industrija 
ena najperspektivnejših

Novi diplomanti Visoke šole za 
tehnologijo polimerov 

Na 2. slavnostni podelitvi di-
plom diplomantom Viso-

ke šole za tehnologijo polimerov 
(VŠTP) sta dekanica te šole dr. Sil-
va Roncelli - Vaupot in župan MO 
Slovenj Gradec Andrej Čas podelila 
diplomske listine 11 diplomantom, 
med katerimi sta bila tudi prva dva 
diplomanta rednega študija. 

Med slavnostnimi govorci sta bila 
poleg dekanice in župana še viso-
košolska učiteljica in predsednica 
strokovnega sveta Centra odličnosti 
PoliMaT prof. dr. Majda Žigon ter 
diplomant VŠTP Benjamin Stro-
zak. Program slavnostne podelitve 
je popestrila mlada koroška pevka 
Eva Boto. Kot je v slavnostnem na-
govoru povedala dekanica, so di-
plomanti s pridobitvijo strokovnega 
naslova diplomirani inženir tehno-
logije polimerov postali eni najbolj 
iskanih diplomiranih inženirjev v 
Sloveniji in širše. Že zaposleni di-
plomanti VŠTP namreč utrjujejo 
prepričanje, da brez novega profila 
diplomiranega inženirja, to je di-
plomiranega inženirja tehnologije 
polimerov, ni uspešnega razvoja 
polimerne industrije, ki je ena naj-
perspektivnejših gospodarskih pa-
nog v Sloveniji in širše. Po mnenju 
strokovnjakov bodo prav napredni, 
nanostrukturirani in inteligentni 
polimerni materiali v naslednjih le-
tih prevladali v večini panog.

Govorci so poudarili tudi dej-
stvo, da je visoka šola v zadnjem 
obdobju močno okrepila razisko-
valno delo, kar jo ločuje od višješol-
skih ustanov. Raziskovanje je na-
mreč temelj odličnega pedagoškega 
dela. Nedavna ustanovitev razisko-
valnega inštituta ter sodelovanje vi-
soke šole v številnih nacionalnih in 
evropskih razvojnih in raziskoval-
nih projektih, so koraki v tej smeri. 

Visoka šola za tehnologijo 
polimerov sodeluje v 
centrih slovenskega 
gospodarstva. 

Šola sodeluje v Razvojnem centru 
Jesenice in Razvojnem centru koro-
škega gospodarstva. Kot soustano-
viteljica je dejavna v tudi v Centru 
odličnosti polimerni materiali in 
tehnologije PoliMaT. V projektu 
HIP iz 7. okvirnega programa EU 
Visoka šola sodeluje z Univerzo v 
Durhamu, inštitutom v Veliki Bri-
taniji, s tehnološkim centrom na 
Norveškem ter s podjetji iz Evrope, 
ki so v konzorciju projekta. Uspe-
šno je začela izvajati aktivnosti v 
projektu PoliRegija v okviru Ope-
rativnega programa Slovenija−Av-
strija, kjer sodeluje z razvojnim 
centrom v Sloveniji in gospodarski-
ma grozdoma v Sloveniji in Avstriji 
ter Univerzo v Avstriji. Dejavna pa 
je bila tudi pri prijavi novih projek-
tov; nedavno je pridobila še dva, ki 
ju bo pričela izvajati v naslednjih 
dveh letih.

Visoka šola za tehnologijo 
polimerov postaja vse bolj pre-
poznavna v slovenskem in med-
narodnem prostoru. Pomemben 
korak naprej pa je tudi povečan 
vpis, tako da je bilo potrebno v 
študijskem letu 2012/2013 omejiti 
vpis v prvi letnik rednega študi-
ja. V VŠTP se namreč vpisujejo 
študenti iz celotne Slovenije. Di-
plomant visoke šole Benjamin 
Strozak je v svojem nagovoru po-
udaril, da so prednost šole pred-
vsem majhne skupine, ki omogo-
čajo tesno povezavo z vrhunskimi 
in mednarodno uveljavljenimi 
visokošolskimi učitelji. 

Maja Kitano

M E S T O  IN  P O D E Ž E L J E

Uganka

Nikoli ni bilo niti nikoli ne bo, 
če pa slučajno bo, bo to samo enkrat 

− v četrtek, 7. 2. 2013, 
ob 18. uri 

na Trgu svobode v Slovenj Gradcu. 
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V Razborju so pridobili 
mrliško vežo, novo pod-

lago na nogometnem igrišču ter op-
tično povezavo in s tem dostop vsem 
krajanom do internetne povezave, ki 
danes predstavlja velik del pretoka 
informacij. Upajo, da bo do središča 
Razborja potekala asfaltna povezava.

Razbor − ljudsko tudi Zarazbor − leži 
pod Uršljo goro na enem od dolgih sle-
men med Slovenjgraško in Šaleško ko-
tlino, na hrbtu, ki predstavlja razvodje 
med Savo in Dravo. Glavna značilnost 
tega sveta so strmine, ki se spuščajo na 
eni strani v Suhodol in na drugi v Ve-
lunjo. Do danes se je ohranilo 40 kme-
tij, ki so razporejene po obeh straneh 
slemena. Domačini pravijo, da so na 
eni strani nicinarji, na drugi sončniki. 
Predsednik Vaške skupnosti Razbor je 
Zdravko Knez, ki je prijazno odgovo-
ril na nekaj vprašanj.

Kako teče življenje v Razborju? S 
čim se domačini največ ukvarjajo? 

Življenje v Raz-
borju teče danes 
dokaj dobro. Ima-
mo nekaj manjših 
in večjih kmetij. 
Večje kmetije se 
ukvarjajo večino-
ma z živinorejo ter 

s prodajo mleka in lesa, nekateri pa tudi 
s čebelarstvom. Manjše kmetije gospo-
darji dopolnjujejo s službo ali z dopol-
nilnimi dejavnostmi. Nekaj kmetij je 
tudi ekoloških, ukvarjajo se s pridelavo 

zelenjave in zelišč ter z živinorejo. Naj-
več dohodka v Razborju pa ljudem daje 
gozd, saj je z njim prekrit večji del kme-
tijskih površin. 

V Razborju imamo osnovno šolo; 
ta obstaja že desetletja in upamo, 
da bo obstajala še naprej. Šola, ki je 
podružnica osnovne šole Podgor-
je, ima 9 razredov in danes šteje 21 
učencev, število pa z leti narašča.

V teh vaših odmaknjenih krajih 
mnogi vztrajajo, čeprav so si neka-
teri delo poiskali v dolini in se tja 
dnevno vozijo več kot eno uro. Ali ste 
s cestami zadovoljni?

Ljudje se vozijo v službo v različne 
kraje in mesta po Sloveniji. Seveda 
je tudi odvisno, v katerem delu Raz-
borja živijo. Večina Razborčanov 
zahaja v Slovenj Gradec. Nekateri 
hodijo v službo v Velenje, na Ravne 
na Koroškem ali pa se tam izobražu-
jejo, tako da so veliko v tistih krajih. 
Ampak še vedno tudi te pogosto sre-
čujemo v Slovenj Gradcu. 

S cestami nismo preveč zadovolj-
ni, saj še veliko teh ni asfaltiranih. 
Res pa je tudi, da se situacija izbolj-
šuje. Velik del cest je že urejen, pri-
pravljamo pa tudi nov 1,7 km dolg 
odsek in upamo, da bo v kratkem 
potekala asfaltna povezava do sredi-
šča Razborja. Ostali deli upamo, da 
se bodo povezali v čim krajšem času.

S čim bi se lahko pohvalili? 

Pohvalimo se lahko z bogato kultur-

no dediščino, ki so nam jo zapustili 
naši predniki. Ena od takšnih je Ple-
šivški mlin, ki je po več desetletjih 
spet ''oživel'' in je etnična in kulturna 
znamenitost tega kraja. Ob mlinu ra-
ste drevored divjega kostanja na nad-
morski višini 860 m, kar je tudi po-
sebnost v Sloveniji. Imamo tudi nekaj 
pohodnih poti, ki vodijo do Uršlje 
gore; ena od teh je zelo znana Gozdno 
turistična pot Plešivec. In da ne po-
zabim − razgled je naravnost čudovit. 

Kaj se v Razborju dogaja? 

V Razborju je dokaj pestro in to 
dokazujejo razna društva. Imamo 
kulturno društvo, ki je praznovalo 
30 let in ob tej priložnosti smo izda-
li knjigo z naslovom Tu smo doma. 
Knjiga opisuje šege in navade, ki so 
se v našem kraju ohranjale iz roda v 
rod, pa tudi zgodovino našega kra-
ja. Kulturno društvo tudi vsako leto 
prireja srečanje godcev in samoukov 
na Podvajski ravni. Uspešno delujeta 
športno društvo Uršlja gora in špor-
tno društvo Razbor. K pestrosti in 
predstavitvi našega kraja pripomo-
rejo tudi folklorna skupina Trlice, 
zveza z borci, ki ob večjih držav-
nih praznikih prirejajo proslave, in 
gasilsko društvo Desetina Razbor. 
Imamo tudi vokalno skupino Dar, ki 
prav tako pripomore k prepoznav-
nosti našega kraja. 

Katere ljudske šege in običaje ohra-
njate? In ali je v vaši vaški skupno-
sti kaj turistične ponudbe?

Ohranilo se je kar nekaj običajev. 
Sveti trije kralji, to je eden od običa-
jev, ki se je ohranil, pa pustni torek, 
ko hodijo mladi od hiše do hiše in 
prinašajo veselje in smeh. Poročeni 
nosijo ''klade'' vsem neporočenim 

in samskim; čez nekaj dni se na ta 
račun priredi veselica. Določene 
skupine mladih obujajo tudi tako 
imenovano ''ofiranje'' za rojstni dan, 
včasih je bil ta običaj ob godovih; na 
dan svetega Florjana fantje hodijo 
od hiše do hiše, prepevajo in pobira-
jo jajca; tem fantom pri nas pravimo 
Florjančani. Več o teh običajih lahko 
preberete v knjigi Tu sem doma.

V Razborju imamo eno turistično 
kmetijo, to je turistična kmetija Rdeč-
nik, kjer nudijo pester izbor tako ak-
tivnosti kot tudi kulinaričnih dobrot.

Prostor za piknik imamo na eko-
loški kmetiji Rone - Jelen; pod to 
kmetijo spada tudi Plešivški mlin, 
kjer lahko dobite dobrote ekološkega 
porekla. Zelo dobro obratujejo go-
stilna Pečolar, ki se nahaja v vaškem 

jedru Razborja, bar Rihter (Velunja) 
in gostilna Balek (Suhi dol). Upamo 
pa še na kakšno turistično kmetijo.

Kakšne so želje ali predlogi vaške 
skupnosti za razvoj Razborja?

Pogrešamo predvsem asfaltne pove-
zave, pa tudi večnamenski dom. Ak-
tualen je bil tudi projekt ustanovitev 
vrtca, ki pa se ni uresničil.

Za razvoj Razborja si želimo še 
boljše sodelovanje z Občino Slovenj 
Gradec, še boljše medsebojno sodelo-
vanje kmetov ter še boljše sodelova-
nje z zadrugami za lažje življenje na 
kmetijah. Za lažji transport si želimo 
bolj urejene ceste, kot sem že prej 
omenil, da se lahko razvije še kakšna 
turistična kmetija. 

Ajda Prislan
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Ponosni na bogato 
kulturno dediščino 

Razgovor z Zdravkom Knezom, VS Razbor

Vox populi

Tokrat smo naključne mimoidoče na slovenjgraških ulicah povprašali o nji-
hovih načrtih za letošnjo smučarsko sezono. Zanimalo nas je predvsem, ali 
bodo kakšen dan preživeli tudi na koroških belih strminah in kje običajno 
preživljajo zimske počitnice. Nenazadnje pa zima nudi tudi ogromno dru-
gih priložnosti za aktivno preživljanje prostega časa; poglejmo, kaj vse poč-
nejo Slovenjgradčani in ostali Korošci, ko »sneg pobeli sosednji breg«. (AK)

Miša Čevnik (15 let, dijakinja, Slovenj Gradec)
Že dve leti hodimo z družino in s prijatelji smučat na 
Vogel. Večkrat gremo tudi na Kope, če je seveda dovolj 
snega, ali pa kam v Avstrijo. Letos bomo smučali tudi v 
Bosni na Jahorini.

Bine Ledinek (18 let, dijak, Slovenj Gradec)
Smučam skoraj vsako leto, večinoma na smučišču Kope. 
Najraje imam Partizanko, saj je najbolj vzdrževana. Letos 
nam je ostalo nekaj dnevnih kart še iz prejšnje sezone, ki 
jih bomo vsekakor uporabili. Edino, česar na Kopah ne 
maram, je gneča, ki je kar pogosta. Sicer pa so Kope edi-
no koroško smučišče, ki mi ustreza; vsa ostala so premalo 
zahtevna oz. namenjena drugim starostnim skupinam.

Andraž Rojnik (36 let, tržnik, Slovenj Gradec)
To sezono je situacija taka, da smučanje, glede na to, da 
imam dva mala otroka in je najmlajša trenutno stara 10 
mesecev, ne pride najbolj v poštev. Definitivno se bom 
odpravil na kakšno turno smuko, ki bo sigurno vezana 
na Koroško. S sinom bom odšel tudi na Partizanko, da 
malo spozna sneg. Več bomo najbrž smučali prihodnje 
leto, ko upam, da se bomo lahko odpravili na daljši 

smučarski dopust ali pa vsaj kak vikend.

Primož Juvan (44 let, elektrikar, Slovenj Gradec)
Meni popolnoma ustrezajo koroška smučišča, v kolikor 
so seveda zasnežena. Ko ni snega, se odpravimo na kate-
ro od smučišč s sistemom umetnega zasneževanja, npr. 
na smučišče Črna na Koroškem. Včasih gremo tudi v tu-
jino, vendar je ta precej draga, kar je v teh časih precejšen 
problem. Če gre smučat cela družina, torej štirje člani, si 
je to že kar težko privoščiti. Tako sem lani storil podobno 

kot pred leti, ko sem bil še otrok – šel sem v hrib in »štamfal« pa je bilo čisto 
super. Letos ponovno čakam, da bo dovolj snega, da grem na taisti hrib in 
bom najverjetneje spet »štamfal« (smeh).

Matjaž Štraser (60 let, profesor, Vuzenica)
Zadnja leta smučam nekoliko manj kot včasih; še največ 
sem na Kopah, kjer mi je, odkar so odprli novo prido-
bitev – sedežnico, še toliko bolj všeč. Planiram nekaj 
obiskov koroških smučišč. Včasih grem tudi v Avstrijo, 
na Peco ipd. Kar se letošnje smučarije tiče, bo ta odvi-
sna predvsem od snežnih razmer, pa tudi od finančnih 
razmer; v družbenih dejavnostih namreč še ne vemo, kaj 

točno nas čaka, tako da bomo naše smučarske aktivnosti seveda prilago-
dili ekonomskih zmožnostim. Alternativo klasični smučariji vidim tudi 
v teku na smučeh, ki je relativno poceni; kadar je sneg, marsikje v dolini 
potegnejo proge, tako da smo lahko aktivni tudi na takšen način.

Smučarija

Komaj smo dobro vstopili v leto 
2013, že so pred bodočimi di-

jaki in študenti ter njihovimi starši 
pomembne odločitve o nadaljeva-
nju izobraževanja, pred učitelji pa 
priprave na novo šolsko leto. Infor-
mativni dnevi, na katerih se bodo 
vsi zainteresirani lahko izčrpno 
informirali, bodo potekali 15. in 16. 
februarja 2013 na vseh štirih šolah 
slovenjgraškega centra, in sicer na 
Gimnaziji, Srednji šoli Slovenj Gra-
dec in Muta, Srednji zdravstveni 
šoli ter Višji strokovni šoli. 

Mladi lahko poleg gimnazijskega 
programa izbirajo med vrsto izobra-
ževalnih programov za poklice; naj 
omenimo le nekatere: mizar, trgovec, 
gastronom/hotelir, vzgojitelj, bolničar 
ter zdravstveni, ekonomski, turistični 
in okoljevarstveni tehnik. 

Šolski center Slovenj Gradec raz-
polaga z dobrimi pogoji za učenje in 
s sodobno učno tehnologijo. Pedagogi 
svojo odličnost dokazujejo s številni-
mi državnimi priznanji, ki jih pod nji-

hovim mentorstvom prejemajo dijaki. 
Po zaključeni srednji šoli lahko 

mladi nadaljujejo šolanje kar na naši 
slovenjgraški višji šoli, in sicer za po-
klic poslovni sekretar ter ekonomist. V 
letu 2012 je šola prejela dve priznanji, 
in sicer Q-VIZ 2012, ki označuje vzgoj-
no-izobraževalne zavode z družbeno 
odgovorno vizijo, ter priznanje jabol-
ko kakovosti za 3. mesto za projekte v 
programu Vseživljenjsko učenje 2012.

Na šolah tečejo številni projekti, 
ki popestrijo učenje in omogočajo 
pridobivanje novih izkušenj. Javnosti 
je dobro znan SPUNK, gimnazijsko 
kulturno društvo, izjemno aktiven pa 
je tudi pevski zbor Mismomi. Šole se 
vključujejo v mednarodne projekte, v 
okviru katerih dijaki, študenti in za-
posleni obiščejo podobne šole v Evropi 
(v Italiji, Nemčiji, na Finskem ...) in na 
Japonskem; seveda pa jih tudi gostijo 
pri nas, ko jim prijatelji vrnejo obisk. 

Vse leto potekajo različne športne 
aktivnosti ter strokovne ekskurzije 
doma in v tujini. Tisti z novinarsko ži-
lico se lahko preizkusijo pri nastajanju 

novih številk časopisov, drugi z delom 
na zelenjavnem in zeliščnem vrtu ali s 
skrbjo za ohranjanje narave. Vsako leto 
organiziramo tudi Tek zdravja. Pote-
kajo dobrodelne dejavnosti, projekti v 
okviru učnih firm, sodelujemo pa tudi 
z vrtci in drugimi javnimi ustanovami. 
Pri izvedbi prireditev šole tesno sodelu-
jejo z Mestno občino Slovenj Gradec in 
Občino Muta. O vseh teh in še števil-
nih drugih raznovrstnih dejavnostih 
lahko več izveste na spletni strani Šol-
skega centra Slovenj Gradec.

Informativni dan − 15. 2 2013 ob 9. 
in 15. uri ter 16. 2. 2013 ob 9. uri:
•	 Srednja šola Slovenj Gradec in 

Muta, programi: ekonomski tehnik, 
trgovec, gastronomija in hotelske 
storitve, gastronomija in turizem, 
obdelovalec lesa, mizar, predšol-
ska vzgoja, okoljevarstveni tehnik, 
predšolska vzgoja – poklicni tečaj;

•	 Srednja zdravstvena šola, progra-
ma: zdravstvena nega, bolničar – 
negovalec; 

•	 Gimnazija, program: splošna gim-
nazija (oddelek splošne gimnazije, 
oddelek s poudarjeno evropsko 
dimenzijo in oddelek po modelu 
novega gimnazijskega programa). 

Informativni dan − 15. 2 2013 ob 
10. uri ter 16. 2. 2013 ob 9. uri:
•	 Višja strokovna šola, programa: eko-

nomist, poslovni sekretar (redni, izre-
dni študij in izredni študij na daljavo). 

Mag. Gabrijela Kotnik

Popestritev pouka na 
Šolskem centru Slovenj Gradec 

Informativni dnevi 

Priznanje za EU projekte ERASMUS

Priznanje Q-VIZ za družbeno odgovornost
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Večina držav Evrop-
ske unije že uve-

ljavlja t. i. socialno podjetništvo. 
Podjetništvo kot ključni element 
ekonomije se v današnjem času 
kaže v različnih oblikah. Bili smo 
na strokovni ekskurziji, ogledali 
smo si socialno podjetje Neue Ar-
beit na avstrijskem Koroškem. 

Tudi Slovenija ima od 1. 1. 2012 ure-
jeno zakonodajo v zvezi s socialnim 
podjetništvom. Ta je namreč po-
memben element tako gospodarske-
ga kot tudi socialnega področja, saj 
obe področji povezuje in dopolnjuje. 
In ne le to – ustvarja tudi sinergijske 
učinke. Njihov glavni namen ni ma-
ksimiranje dobička, ampak dosega-
nje socialnih ciljev ter pridobivanje 
inovativnih rešitev za reševanje pro-
blema brezposelnosti. Od teh podje-
tij se pričakuje, da bodo ekonomsko 
stabilna ter da bodo svoj proračun 
uspešno kombinirala s tržnimi in 
netržnimi viri, nedenarnimi viri in 

osebno porabo. Netržne vire pogo-
sto zagotavljajo vladni programi, ker 
socialna podjetja služijo javnemu 
interesu in imajo zato posledično fi-
nančno podporo. Kljub vsemu se od 
socialnih podjetij pričakuje določe-
no mero avtonomije.

V mesecu decembru 2012 so se 
predstavniki društva za razvoj člo-
veških virov in socialnega kapitala 
Naprej iz Slovenj Gradca, Javnega 
zavoda Vetrnica Slovenj Gradec in 
župan Mestne občine Slovenj Gra-
dec odpravili na strokovno ekskur-
zijo na ogled socialnega podjetja 
Neue Arbeit (www.neue-arbeit.
at), ki deluje na področju socialne-
ga podjetništva že od leta 1995. To 
podjetje ima zaposlenih 30 stro-
kovnih kadrov, na leto pa za delo 
usposobijo okoli 250 ljudi, s čimer 
pomagajo ljudem, da pridejo do za-
poslitve. Za tovrstno uspešnost po-
trebuje socialno podjetje podporo 
ne le lokalne skupnosti, ampak tudi 
vseh akterjev na trgu dela, kar Neue 

Arbeit z velikimi močmi uspešno 
usklajuje iz leta v leto. 

Po podjetju nas je vodila direkto-
rica dr. Inge Marktl, ki je svoje delo 
predstavila predstavnikom in župa-
nu. Tako smo si ogledali likalnico in 
pralnico, šivalnico, kuhinjo, ekolo-
ški vrt, kar nas je navdušilo, da po 
letu 2008 ponovno skušamo prijavi-
ti razvojno partnerstvo na področju 
socialnega podjetništva. 

Vabilo na lokalni razvojni 
forum

Vso zainteresirano javnost vljudno 
vabimo na lokalni razvojni forum S 
socialnim podjetništvom do lokalne 
samooskrbe, ki bo v soboto, 16. 2. 
2013, s pričetkom ob 9.30 v prostorih 
MKC Slovenj Gradec. Udeležba na 
forumu je brezplačna. Zaradi ome-
jenega števila udeležencev je potreb-
na predhodna prijava najkasneje do 
četrtka, 14. 2., na elektronski naslov 
info@fsp.si, ostale informacije pa 
dobite na telefonu 02 884 62 92. 

K sodelovanju in udeležbi na foru-
mu vabimo vse, ki želite aktivno pri-
spevati k lokalnemu in regionalnemu 
razvoju na Koroškem in verjamete, 
da lahko z medsebojnim sodelova-
njem zagotovimo priložnosti za nove 
samozaposlitve, skrajšamo prehran-
sko verigo od lokalnih pridelovalcev 
zdrave hrane do lokalnih potrošni-
kov, nadgradimo medgeneracijsko 
sodelovanje in razvijemo dostopne 
programe socialnega varstva, vzgoje 
in medsebojno pomoč med genera-
cijami, izkoristimo lokalne poten-
ciale za predelavo in uporabo lesne 
biomase, vzpostavimo lastne sisteme 
za proizvodnjo električne in toplotne 
energije ter zagotovimo dostopna ne-
profitna najemna stanovanja. 

Marjeta Vaupot

S socialnim podjetništvom 
do lokalne samooskrbe

Društvo za razvoj človeških virov in 
socialnega kapitala Naprej 

Komisija za podelitev Železnikarjevih priznanj pri Občinskem 
svetu Mestne občine Slovenj Gradec objavlja Javni razpis za leto 

2013 za podelitev Železnikarjeve nagrade in Železnikarjevih plaket. 
Predloge je potrebo poslati najkasneje do 7. marca 2013. V posame-
znem letu se podeli eno Železnikarjevo nagrado za življenjsko delo na 
področju športa in največ tri Železnikarjeve plakete. 
 

Železnikarjeva nagrada se podeli za aktivno delovanje in izjemne uspe-
he ter dosežke večletnega dela, ki jih doseže posameznik, skupina ali 
organizacija s strokovnim in/ali organizacijskim delovanjem na podro-
čju športa, ki pomenijo pomemben prispevek k razvoju športa, ugleda 
in uveljavljanju občine. Železnikarjevo nagrado lahko prejmejo športni 
delavci ali aktivni športniki za življenjsko delo ali dosežke, s katerimi so 
se izjemno uveljavili v državnem ali mednarodnem okolju.

Železnikarjeva plaketa se podeli posameznikom, skupini ali organizaci-
ji, ki deluje na območju Mestne občine Slovenj Gradec, kot priznanje za 
dosežene športne rezultate, uspešno organizacijsko in/ali strokovno delo 
na področju športa.

•	 Predlog za podelitev priznanj mora biti predložen v pisni obliki in 
mora vsebovati podatke o predlagatelju, natančne podatke o kandi-
datu, utemeljitev in obrazložitev predloga s konkretno navedbo vrste 
priznanja ter morebitne dokumente, ki potrjujejo dejstva v utemeljitvi. 

•	 Predlagani kandidat lahko prejme samo eno priznanje za isti dosežek.
•	 Predloge je potrebo poslati najkasneje do četrtka, 7. marca 2013, na 

naslov: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, Komisija za po-
delitev Železnikarjevih priznanj pri Občinskem svetu Mestne občine 
Slovenj Gradec.

Komisija za podelitev Železnikarjevih priznanj

Železnikarjeva nagrada 
in Železnikarjeve plakete

Razpis

V lepo urejenih obokanih pro-
storih Andeškega hrama na 

Glavnem trgu v Slovenj Gradcu se 
v upravljanju Javnega zavoda SPO-
TUR nahaja prodajalna Izdelki s po-
deželja. Na voljo je pestra ponudba 
kulinaričnih in rokodelskih izdel-
kov koroških in slovenskih kmetij, 

urejen pa je tudi poseben eko koti-
ček z ekološkimi izdelki in pridelki. 
V trgovini Izdelki s podeželja diši 
po kruhu, domačih ocvirkih in sa-
lamah, medu, zeliščih in ročno na-
rejenih milih, vsi ti izdelki pa v sebi 
združujejo moč tradicije in kulturne 
dediščine Koroške. V sklopu trgovi-

ne se nahaja še obokana klet, ki je na 
voljo za izvedbo degustacij in pogo-
stitev manjših organiziranih skupin. 

Trgovina je odprta ob torkih od 
12. do 18. ure, od srede do petka od 
10. do 16. ure ter vsako prvo soboto v 
mesecu od 9. do 12. ure. (ML) 

Kupujmo »zdravo z naravo«
Trgovina Izdelki s podeželja 

V okviru Programa razvoja podeželja je Ministrstvo za kmetijstvo 
in okolje objavilo Javni razpis za ukrep 311 – Diverzifikacija v 

nekmetijske dejavnosti za leto 2013. Višina sofinanciranja: do 60 % 
vrednosti naložbe, v primeru naložb v obnovljive vire do 70 %. Rok za 
prijavo na razpis je do vključno 28. 2. 2013 do 24. ure.

Razpis je namenjen članom kmetijskega gospodinjstva, ki so bodisi fi-
zične osebe, ki imajo stalno prebivališče na naslovu sedeža kmetijskega 
gospodarstva in so nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji ali samostoj-
ni podjetniki posamezniki ali pa pravne osebe, ki v času oddaje vloge na 
javni razpis opravljajo kmetijsko dejavnost in so kmetijska gospodarstva 
po zakonu, ki ureja kmetijstvo. 

Razpis omogoča dodelitev nepovratnih sredstev za naložbe v proi-
zvodne dejavnosti, povezane s tradicionalnim znanjem na kmetiji (do-
mača obrt in izdelki tradicionalnih znanj), v proizvodne dejavnosti za 
predelavo proizvodov in drugih nekmetijskih proizvodov na kmetiji  ter 
v prodajne in storitvene dejavnosti na kmetiji. Upravičena področja na-
ložb (opredeljena s šiframi po SKD) so podrobneje opredeljena v besedilu 
razpisa, kjer so navedeni tudi dodatni pogoji za prijavitelje. Upravičeni 
stroški: investicijski stroški (gradbeno-obrtniška dela, stroški pridobiva-
nja ustreznih znanj za opravljanje dejavnosti ter nakup nove opreme) in 
splošni stroški (do 5 % upravičenih stroškov naložbe)

Dodatne informacije: INFO točka Agencije Republike Slovenije za 
kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP), Dunajska 160, 1000 Lju-
bljana, tel.: 01 580 77 92, e-pošta: aktrp@gov.si 

Vsi dodatni pogoji so navedeni v besedilu javnega razpisa in razpi-
sni dokumentaciji na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje 
www.mko.gov.si.

Katarina Žagar, 
Podjetniški center Slovenj Gradec

Razpis

Nepovratna sredstva za 
naložbe v nekmetijske 
dejavnosti na podeželju

V trgovini Izdelki s podeželja je na voljo tudi sveže pečen kmečki kruh. 



Lanskega 14. decembra sta Toni Dra-
gar, župan, in Peter Gubanc, vodja 

Oddelka za premoženjske zadeve Ob-
čine Domžale, županu Mestne občine 

Slovenj Gradec Andreju Času izročila 
ček v vrednosti 8000 € kot finančno po-
moč za sanacijo posledic novembrskih 
poplav v Mestni občini Slovenj Gradec.

Finančno donacijo, ki jo je dom-
žalski Občinski svet na pobudo 
njihovega župana Slovenj Gradcu 
dodelil iz proračunskih rezerv, ki 
jih letos v Domžalah, kljub temu 
da so eno od poplavno bolj ogro-
ženih območij v Sloveniji, na srečo 
niso potrebovali, bomo v Slovenj 
Gradcu porabili za financiranje 
proračunske postavke, iz katere 
smo občankam in občanom, ki so 
v poplavah utrpeli materialno ško-
do na bivanjskih objektih, dodelili 
finančno pomoč. Župan Andrej 
Čas se je ob tej priložnosti svojemu 
kolegu Toniju Dragarju iskreno za-
hvalil v imenu občank in občanov 
Slovenj Gradca ter mu zagotovil, da 
bodo donirana sredstva preudarno 
porabljena, predvsem pa, da bodo v 
veliko pomoč pri pokrivanju prora-
čunskega primanjkljaja, ki je nastal 
ob sanaciji škode, ki je bila samo na 
stanovanjskih objektih ocenjena na 
približno milijon evrov.

DS
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Nekaj utrinkov s tečaja Optimi-
zacija proizvodnje v travniških 

sadovnjakih 2012, ki ga je organizi-
ral Kmetijsko gozdarski zavod Ce-
lje, Oddelek za kmetijsko svetovanje 
na območju UE Slovenj Gradec.

Osemdeset ur smo poslušali in sou-
stvarjali sadjarsko šolanje, ki je bilo 
namenjeno gojitvi in oživljanju trav-
niških sadovnjakov. Največ vsebin je 
bilo o jablanah in hruškah, pa tudi o 
gojitvi sadja nasploh, njegovi vzgoji, 
negi, zaščiti, rezi dreves, oblikovanju 
sadovnjakov ter o sadežih, njihovi 
uporabi in predelavi. Na željo vodje 
usposabljanja Marije Vaukan So-
bočan, univ. dipl. inž. zoot., smo se 
tečajniki predstavili na kmetiji Re-
bernik - Mirkac v Pamečah. Učilni-
ca je v osrčju sadjarskega dogajanja, 
v stavbi, ki je sredi sadovnjakov in v 
prostoru, ki je opremljen za predela-
vo sadja. Na mizi je vedno sadni sok 
in dobrote iz domače kuhinje. 

Prvo temo je predstavila Iris 
Škerbot, univ. dipl. inž. agr. Ta je bila 
namenjena vlogi sadjarjev pri ohra-
njanju biotske raznovrstnosti: fizio-
logija se nanaša na rast in rodnost 
in posledično na rodno in nerodno 
oko ter na sporazumevanje med 
sadjarjem in sadno rastlino, agro-
-pedo pomeni pravilno gnojenje, tri 
pomembne stvari so: mirovanje, ve-
getacija, obrezovanje … Pri varstvu 
dreves pred škodljivci in boleznimi 

nas je seznanila z biodinamičnim in 
biološkim pristopom. 

Drugo, tretjo, četrto in peto 
temo nam je predstavil Janez Gač-
nik, univ. dipl. inž. agr., in sicer: 
oživitev starih travniških sadovnja-
kov in sadovnjakov nasploh, eko-
loško pridelovanje sadja, pogoji za 
zasaditev sadovnjakov, osnove rezi 
ter vse o predelavi sadja. Sledilo je 
bogastvo znanja in izkušenj, ki jih 
je posredoval o razvojnih smerni-
cah za oživitev starih sadovnjakov 
in nastajanje novih, o ustvarjanju 
biotske pestrosti, o optimizaciji 
pridelave v travniških sadovnja-
kih, o skrbi za polnost življenja in 
lepši izgled pokrajine, o pogojih za 
ekološke nasade, vzgojo avtohtonih 
vrst jabolk ter intenzivno in eks-
tenzivno sadjarjenje. V jedro obli-
kovanja dreves smo trčili, ko se je 
začela tema obrezovanje in ceplje-
nje: obstojiš pri starem drevesu, ga 
opazuješ z vseh strani, se zagledaš 
v problem vejevja in ponavljaš na-
slednje: odžagaj najdebelejšo vejo, 
premočne veje izreži pri osnovi, 
omogoči svetlobi pot v krošnjo, 
ustvari drevesno ravnotežje, pou-
čuj se o gnojenju, upoštevaj sadno 
sorto, upogibaj veje, omogoči rast 
rodnih očes in poganjkov, preglej 
rodni nastavek, spiralno razporedi 
od 5 do 7 ogrodnih vej in še in še, 
zraven pa dobro premisli, kaj velja 
za stara in kaj za mlada drevesa.

V Starem trgu je bila 11. oktobra 
odprta sadjarska razstava. 

Razstavljenih je bilo okrog 100 sort 
jabolk in hrušk. Prikazane so nam 
bile tehnične in kemijsko-biološke 
naprave za delo v sadovnjaku in za 
izdelavo pridelkov iz sadja in grozd-
ja. Mag. Andrej Vogrin je z veliko iz-
kušnjami pri študentih na Maribor-
ski fakulteti izvajal temo spretnosti 
rezi najprej v naši učilnici, nato pa 
v 3−5-letnem domačem sadovnjaku 
pri Reberniku - Mirkacu. Pri obre-
zovanju je bilo redno poudarjeno, 
da lahko večino dreves obrezujemo 
celo leto. Posebno prikladno je to za 
stara drevesa. Prav slikovit je bil pre-
izkus zrelosti jabolk s sodovico, ki jo 
napravijo v lekarni. Predavatelj nas 
je vzpodbujal tudi k cepljenju več 
vrst na eno podlago. Imeli smo to 
čast, da nas je cepljenja učil Giulli-
ani Guenther, mojster za cepljenje in 
precepljanje sadnega drevja in okra-
snih rastlin iz Kaltherna na Južnem 
Tirolskem. (AF)

Nabiti z informacijami in znanjem
O gojitvi in oživljanju travniških sadovnjakov

Udeleženci tečaja na strokovni ekskurziji pred Raziskovalnim centrom za kmetijstvo in gozdarstvo v Laimburgu na Južnem Tirolskem 

Donacija Občine 
Domžale Slovenj Gradcu

Za obnovo bivanjskih objektov poškodovanih v poplavah 

Kolumna

Svetovali so mi, naj ne pišem o 
vzdušju, potrtosti, užaloščeno-
sti na Slovenskem, ker so o tem 
že vsi po vrsti pisali tik pred 
božičem. Oblikovalci javnega 
mnenja − tisti, ki niso bili plat 
zvona, ko je bil še čas in bi se 
lahko razmeroma zavarovali 
pred vplivi bankesterjev na soč-
ni strani Alp, ampak so vsi v en 
glas tulili skupaj z volkovi, kako 
nimamo druge možnosti, dokler 
nas niso dobili v zobe, podobno 
kot Grčijo, Islandijo in Španijo 
− so naposled uspeli prepričati 
moje sodržavljane, da nimamo 
nobenega izhoda, da vse civili-
zacije doživljajo svoj vzpon in 
vrh in padec in propad, tolikim 
se je to že zgodilo in zdaj smo 
na vrsti tudi mi! Torej ne bom 
pisal, kako je bilo minuli teden 
v Sloveniji, ampak kaj sem čutil 
prejšnji teden v Nepalu, kjer so 
na 10. mednarodnem filmskem 
festivalu v Katmanduju gostili 
naš dokumentarni film Oči in 
ušesa boga. Čeprav so nepalski 
maoisti pred šestimi leti pregna-
li kralja in po prvih demokratič-
nih volitvah zasedli parlament, 
so se nekateri ravnokar odloči-
li izstopiti iz vlade in se vrniti 
nazaj v gverilo − tokrat proti 
svojim nekdanjim soborcem, za 
katere trdijo, da niso naredili še 
nič za revne, ki so jim pomaga-
li speljati revolucijo, ampak so 
sami postali elita, ki je nadome-
stila nekdanji dvor. Po projekciji 
me je skupina mladih prosila, 
naj jim pomagamo narediti do-
kumentarni film na podoben 
način, kot smo ga v podporo iz-
trebljanim afriškim staroselcem 
v Sudanu. Pošteno, iskreno, vse 
povedati, nič zamolčati, ne dela-
ti propagande za neko politično 
opcijo ali interes močnih in ve-
likih, ampak odkrito s prstom 
pokazati, kdo vse „žre ljudi“ … 
so me vabili v gorske doline na 
strehi sveta.

Oči so žarele, kretnje so bile 
smele, čutiti je bilo moč toliko 
tega, čemur pravimo pozitivna 
energija, da bi šel z največjim 
veseljem takoj z njimi. Ti ljudje 
kljub vsesplošnemu pomanjka-
nju in novi vojni, za katero so 
mi rekli, da bodo v njej vsi umr-
li, verjamejo, da se še da nekaj 
narediti. Tudi povsem običajni 
domačini v zasmetenih in za-
plinjenih ulicah v vedno večji 
kaos potapljajočega se glavnega 
mesta Nepala niso apatični in 
depresivni. Delujejo, kot da jim 
nobena ekološka, finančna, so-
cialna in duhovna kriza ne bo 

prišla do živega. Od nekdaj so se 
morali v teh dolinah trdo boriti 
za preživetje – niso imeli nobe-
nega obdobja kot mi v Centralni 
Evropi, kjer smo desetletje in pol 
uživali nezaslužene privilegije 
in prestiž. Morda se zato Nepal-
cem svet ne ruši, kot to doživlja 
večina pri nas, ki po zadnji revo-
luciji proti elitam ni iskala dosti 
več kot samozavestno nakupo-
vanje v antiseptičnih „barakah“, 
tako kot oni v Grazu in Trstu. 
Nekaj podobnega pričakujem 
tudi jutri v Jubi, vaški prestolni-
ci nove države Južni Sudan, 193. 
članice OZN. Že dve generaci-
ji kar naprej v vojni, najdaljši 
afriški vojni, ki je vzela dva mi-
lijona ljudi in pognala z domov 
nadaljnjih pet, brez infrastruk-
ture, brez šol, brez bolnic, brez 
vsakega socialnega zavarovanja 
… brez vsega, brez česar si mi, 
ki se kličemo za „civilizirane“, 
življenja ne moremo več zami-
sliti, so afriški staroselci vsemu 
naštetemu navkljub – plus tudi 
tukaj novi vojni za nafto in vodo 
in dobro zemljo med arabskim 
Sudanom in afriškim Sudanom, 
ki lahko izbruhne vsak hip bolj 
industrijska kot prejšnja, ki se 
je končala z vseobsegajočim mi-
rovnim sporazumom leta 2005.

Ko smo poleti s Klemnom in 
z Živo zadnjič razdeljevali ka-
mere na meji med Sudanoma in 
skušali navdušiti prostovoljce v 
Nubskih gorah in Modrem Nilu 
za lokalne poročevalce, ki lahko 
nadomestijo še vedno odsotne 
profesionalce, so takoj po prvih 
bombah nove vojne, ki se je za-
čela z napadom arabske vladne 
vojske lani 5. junija, z največjim 
idealizmom in požrtvovalno-
stjo zgrabili za „puške“ − beri 
kamere. „Pero je močnejše od 
meča“ trdi stari pregovor v več 
kulturah, tudi arabski. Tudi na 
koncu sveta, tik pred prepadom 
vesolja, kamor ne seže nobena 
božična Coca-Cola, so domačini 
sposobni isti dan še pred sonč-
nim zahodom pokopati mrtve in 
skupaj kolektivno plesati in peti 
dolgo v noč. Če bi verjeli svoji 
pameti – bi jih le-ta ubila tako v 
zahodnem Nepalu kot v Sudanu. 
Domorodnim ljudem pomagajo 
ne samo modrost nabrana v sto-
tisočletjih evolucije ene najbolj 
uspešnih vrst naravnega življe-
nja na planetu, ampak tudi srce 
in duh. Z največjim veseljem 
vam poročam, kar mi naročajo 
ob vsakem obisku: mi smo pri-
pravljeni sodelovati; cenimo vaš 
zgodovinski pogum, izkušnje, ki 
ste jih nabrali na severu zaradi 
svoje posebne podjetnosti … vse 
vojne, ki ste jih zakuhali – smo 
pripravljeni sodelovati z vami. 
Verjamem, da sta eliksir večnega 
življenja in rešitev za nakopičene 
stiske na Zemlji v rokah ljudstev 
in kultur, ki se nimajo za vržene 
iz raja in ne verjamejo v izvirni 
greh. Prosim, prisluhnimo jim, 
preden jih mi „urbani“ iztrebi-
mo do zadnjega otroka. Z dvema 
nogama hodimo bolj stabilno, z 
dvema repetnicama se ne vrtimo 
v krogu, z dvema ušesoma sli-
šimo stereo, z levim in desnim 
očesom vidimo globlje …

Med Katmandujem in Jubo 

Piše Tomo Križnar 
V Kairu, 29. decembra 2012

»Vsi pa smo otroci iste matere. 
Imejmo se radi!« 
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Ena najpriljubljenejših 
slovenskih pravljic z 

univerzalnim sporočilom, da lah-
ko z dobroto, ljubeznijo in s čisto 
mislijo premagamo zlo, je doživela 
prvo premiero doma, v Kulturnem 
domu Slovenj Gradec, nato še v ma-
tičnem gledališču v Ljubljani (samo 
v decembru je beležila kar 25 go-
stovanj). To je Zvezdica Zaspanka 
Franeta Milčinskega - Ježka, ki jo 
je režiser lutkovne izvedbe, Slovenj-
gradčan Robert Waltl, pustil skoraj 
popolnoma takšno, kot jo je zapisal 
Ježek in kot jo poznajo tudi iz pri-
ljubljenih radijskih iger mnoge ge-
neracije otrok, tudi že odraslih. 

Zvezdica Zaspanka je zvezda na nebu, 
ki uspava otroke, vodi mornarje po 
morju in pesniku pomaga najti pra-
vilne rime. Ima dolge zlate lase in kli-
čejo jo Zaspanka. Ker pogosto zaspi 
in v službo zamuja, na Zemlji povzro-
ča zmedo. Ko jo za kazen Mesec pošlje 
na Zemljo, sreča strašnega razbojnika 
Ceferina, ki ima kamen namesto srca. 
Danes je Zvezdica Zaspanka našla 
svoj novi dom v Mini teatru. 

45-minutna lutkovna predstava 
za otroke je nastala v koprodukciji 
Kulturnega doma Slovenj Gradec, 
Evropske prestolnice kulture Mari-
bor 2012 in Mini teatra Ljubljana ter 
v okviru mednarodnega evropskega 

projekta Puppet Nomad Academy 
3, ki ga koordinira Mini teater in 
sofinancira Evropska komisija, pro-
gram Kultura (2007−2013). In ko si 
jo otroci ogledajo, je njihovo veselje 
več kot izjemno. 

Režiser Robelt Waltl pravi, da jim 
je uspelo ohraniti nostalgijo stare 
predstave, likovna podoba spomi-
nja na stare čase. Kaj pa je današnji 
čas dodal takega, kar v času Ježka 
ne bi bilo mogoče? »Za časa Ježka 
so ustvarjali res čisto iluzijo, če se 
spomnite stare predstave z lutkami 
Mare Kraljeve, kjer je šlo za »box«, 
kjer so samo zelo lepe lutke, a ni 
videti igralcev. Pri nas pa so igralci 

neposredno vpleteni v dogajanje, 
vidimo, kako animirajo lutke. Te 
so lesene marionete na 2,5 m dolgih 
palicah, tako da zvezdice dobesedno 
lebdijo nad gledalci. Posebnost naše 
predstave je mogoče glasba. V živo jo 
dela Miha Cigler, on je eksperimen-
tator, ki se ukvarja z raziskovanjem 
zvoka. Uporablja določene, posebne 
zvočnike, ki si jih je sam izmislil in 
naredil in ki usmerjajo zvok. Večina 
te elektronske glasbe je v živo kot 
improvizacija na igralca.«  

Likovna zasnova predstave je delo 
Roberta Smolika, igrajo pa Igor Šta-
mulak iz Šmartna pri Slovenj Grad-
cu ter Nina Ivanišin/Maruša Majer 
in Tadej Pišek. 

Ajda Prislan 

Kdo je Robert Waltl?  

Robert Waltl (1965), režiser, dramaturg, 
igralec, lutkar in umetniški vodja, je 
uspel v zadnjih petih letih ustvariti 
skorajda utopičen gledališki projekt. 

Leta 1998 je z lastnimi sredstvi 
zagnal novo slovensko gledališče s ši-
rokim ustvarjalnim spektrom – Mini 
teater. Širina te zamisli se kaže tudi 
v odprtem programu, ki se, drugače 
kot komercialni projekti, kakršne pri-
pravljajo zasebna gledališča, obrača k 
najmlajšemu občinstvu z izredno ka-
kovostnimi lutkovnimi predstavami, 
po drugi strani pa neguje umetniško 
gledališče na najvišji ravni. Program 
sestavljajo dela klasikov in sodobnih 
avtorjev otroške in mladinske litera-
ture, po drugi strani pa je Mini teatru 
uspel enkraten podvig – uprizarjanje 
številnih slovenskih praizvedb kul-
tnih besedil 20. stoletja.

Kot režiser in animator je Robert 
Waltl ustvaril prvo virtualno lutkov-

no predstavo na svetu, Palčico, in se 
podal na pot raziskovanja še povsem 
nejasnih in neodkritih polj gledališke, 
vizualne in intermedijske umetnosti. 

Robert Waltl je gostoval na šte-
vilnih mednarodnih festivalih (Av-
strija, Italija, Madžarska, Nemčija, 
Francija, Danska, Poljska, Slovaška, 
Bosna in Hercegovina, Srbija in 
Črna gora, Makedonija, Hrvaška, 
Grčija, Bolgarija, Rusija, Beloru-
sija, Portugalska, Španija, Vene-
zuela, Nizozemskem, Kuba, Iran, 
Pakistan, Egipt, Koreja in Kitajska) 
ter za svoje delo prejel več nagrad 
in priznanj, med drugim nagrado 
Združenja dramskih umetnikov 
Slovenije, dramskih umetnikov Hr-
vaške, Župančičevo nagrado mesta 
Ljubljana in več nagrad na festiva-
lih na Hrvaškem, v Bosni in Her-
cegovini, na Kitajskem, v Iranu, na 
Poljskem, v Belorusiji, Sloveniji in 
Srbiji in Črni gori.

Janina Žagar 

Nepozabna pravljica znova na odru
Zvezdica Zaspanka je otoplila Ceferinovo srce in slehernika v občinstvu

 Foto Miha Fras

Bukvarna v atriju Andeškega 
hrama je namenjena prodaji 

starih knjig in revij za simbolično 
ceno 1 €, kajti knjiga je za marsiko-
ga predvsem lepa in koristna stvar. 
Veliko povpraševanje je tudi po 
Slovenskih večernicah. V bukvarni 
si lahko knjigo tudi izposodimo. 

Knjiga obdrži svojo vrednost tudi 
potem, ko se ljudje odločijo, da jo iz 
kakršnegakoli razloga izločijo iz svo-
je domače zbirke in prinesejo v bu-
kvarno. Iz izkušenj vemo, da ljudje 
vedno, ko se odločijo izločiti knjige 
iz svojih zbirk, dolgo premišljajo, kaj 
narediti z njimi, saj to zanje niso ka-
kršnikoli predmeti, ki jih je mogo-
če preprosto vreči na odpad. Vsaka 
knjiga namreč najde svojega bralca. 
V bukvarni že vrsto let dela Zdenka 
Golob, ki vsakega obiskovalca prija-
zno sprejme, mu svetuje pri izbiri in 
z njim tudi poklepeta. Obiskujejo jo 
stalne stranke, s katerimi je navezala 
že kar prijateljski odnos. Zelo je ve-
sela tudi vsakega novega radovedne-
ga obiskovalca. 

Zdenko smo v bukvarni obiskali 
prvi torek v januarju in v majhnem 
prostoru so se drenjali kar štirje 
obiskovalci, ki so brskali vsak po 

svoji knjižni polici, založeni s knji-
gami, ki jih zanimajo. Knjige so 
razvrščene po temah podobno kot 
v knjižnici, skupaj so postavljeni 
romani in povesti, pa znane knjižne 
zbirke, npr. Sto romanov, Kondor, 
Nobelovci, Klasje ... Ločeno so po-
stavljene poučne knjige, npr. vzgoja 
otrok, ročna dela, vrtnarstvo, teh-
nika ... in knjige v tujih jezikih. Naj-
več jih je v nemščini, angleščini in 
jezikih nekdanje skupne države Ju-
goslavije. Knjige so vzorno urejene, 
tako da se obiskovalec zlahka znaj-
de in dobi občutek, kot da je vstopil 
v prijazno urejeno knjigarno.

Nekateri obiskovalci si knjige 
samo ogledujejo, iščejo v njih opom-
be, ki jih je kdo zapisal na robu be-
sedila, ekslibrise, podpise prejšnjih 
lastnikov ali pa posvetila in uživajo 
ob vonju po starem papirju. Knjige 
so namreč zakladnica misli in živijo 
svoje življenje od nastanka do neiz-
bežnega propada. 

Ko smo Zdenko povprašali, ali 
ljudje iščejo kakšne knjige, ki jih v 
bukvarni ni ali pa jih primanjkuje, 
nam je povedala, da so obiskovalci 
pred božičnimi prazniki iskali pred-
vsem otroške knjige in kartonke za 
najmlajše, le-teh pa je, žal, v bukvar-

ni premalo. Mnogo ljudi se oglasi, 
ko iščejo darila za svoje najbližje in 
jih želijo razveseliti s knjigo, ki so 
jo brali že davno v otroških ali naj-
stniških letih. Veliko povpraševanje 

je tudi po Slovenskih večernicah, po 
starih revijah Naša žena, Jana, Cici-
ban ipd. Zdenka si vse želje obisko-
valcev zapiše in jim skuša ustreči. 
Takoj ko kdo v bukvarno prinese 
škatlo starih knjig in revij in v njej 
odkrije knjigo, po kateri je povpra-
ševanje, obvesti obiskovalca. 

Nekateri obiskovalci pa si knjige iz 
bukvarne izposojajo, ker so jim všeč 
starejše knjige in ker si v manjšem, 
prijaznejšem prostoru knjige lažje 
izberejo. Tudi tem bralcem Zdenka 
rada ustreže, saj je najpomembneje, 
da knjige krožijo. Pravi, da je najbolj 

žalostno, če knjiga obleži na polici in 
nikogar več ne zanima.

Meškova bukvarna, ki domuje 
v atriju Andeškega hrama na Glav-
nem trgu 28 v Slovenj Gradcu, je 
bila otvorjena ob svetovnem dnevu 
knjige, 22. aprila 2004. Ustanovljena 
je bila z namenom, da lahko ljudje 
vanjo prinesejo knjige, ki so jim od-
več, hkrati pa lahko v njej tudi naj-
dejo knjige, ki jih zanimajo. Pisatelj 
Franc Ksaver Meško, po katerem 
je poimenovana, je nadvse cenil in 
skrbno varoval knjige, saj so mu bile 
nadvse drage prijateljice. (AP)

Knjige ne sodijo na odpad, 
rešujmo jih skupaj

Meškova bukvarna – raj za ljubitelje starih knjig



Vzrokov za ustanovi-
tev mednarodnega 

Kulturnega društva Jože Tisnikar 
Mislinja je bilo več, a eden od pr-
vih razlogov je bila odločitev, da 
bi morali biti likovniki tisti, ki bi 
ohranjali Tisnikarjevo ime. Dru-
gi razlog je bila želja po medna-
rodnem povezovanju likovnikov, 
zato danes v društvu delujejo v 
smeri povezovanja Koroške s Slo-
venijo in tujino. 

Najprej so v Mislinjskem grabnu za-
čeli prenavljati rojstno hišo slikarja, 
po katerem se društvo imenuje. V 
njej urejajo spominski del za Jožeta, 
drugi del prostorov pa bi bil name-
njen živi ustvarjalnosti, razstavam, 

dogodkom, kolonijam, likovnim 
akcijam, predavanjem, projekci-
jam in drugemu, kar je v povezavi 
z likovno umetnostjo. »Trenutno je 
tam na ogled razstava z 2. medna-
rodne likovne kolonije, ki smo jo 
priredili septembra 2012 in na kate-
ri je sodelovalo 16 umetnikov. Dela, 
ki so takrat nastala, so avtorji po-
klonili našemu društvu, nekaj smo 
jih namenili za naš arhiv, nekaj pa 
je namenjenih, da se z njihovo pro-
dajo financira restavriranje, pre-
navljanje hiše in naslednje likovne 
akcije,« je povedal predsednik KD 
Jože Tisnikar Zoran Ogrinc, slikar 
in likovni pedagog iz Slovenj Grad-
ca. Po njegovih besedah je Občina 
Mislinja skupaj z organizacijami 

znotraj nje (npr. Turistično društvo) 
pokazala velik interes za sodelova-
nje v projektu prenove Tisnikarjeve 
rojstne hiše. »Brez mislinjske Obči-
ne renoviranja te stavbe ne bi bilo. 
Približno 60 % celotnega projekta je 
že opravljenega in večino tega je fi-
nancirala Občina Mislinja. Ob tem 
delež našega društva ni bil zane-
marljiv, saj smo ves denar, ki smo ga 
dobili od izkupička naših likovnih 
dejavnosti, namenili za restavrira-
nje omenjene hiše v Mislinjskem 
jarku. Pomagali so posamezniki 
in podjetja iz Mislinje in Slovenj 
Gradca. Zelo zanimivo je, da se je 
pri izdelavi oken vključila lesar-
ska srednja šola iz Slovenj Gradca. 
Ta okna so že naredili, Lesna pa je 
pred tem sponzorirala les. A se je po 
enem letu zadeva malenkost ustavi-
la in moramo dobiti zagon še za eno 
fazo, da bo prenova hiše končana,« 
pove Ogrinc. Na vprašanje, kakšne 
so naveze s Slovenj Gradcem in 
morda sodelovanje in želje z Me-
stno občino Slovenj Gradec, Ogrinc 
odgovarja: »Častni občan MOSG bi 
si zaslužil večjo pozornost. Moram 

pa povedati, da 
se je Mestna ob-
čina že vključila 
v ta projekt, za-
čeli so se premiki 
tudi v tej smeri. 
Mislim, da bo 
morda v drugem 
delu restavrira-
nja Tisnikarje-
ve hiše zaigrala 
močnejšo vlogo. 
Jožetu Tisnikar-
ju je dala prizna-
nje častni občan 
in nenazadnje se 
lahko za prepo-
znavanje Slovenj 
Gradca kot mesta 
umetnosti doma in v tujini zahvali 
tudi temu mednarodno znanemu 
slikarju.  

Kulturno društvo Jože Tisnikar 
Mislinja bo letošnji 8. februar poča-
stilo na primeren način s priložno-
stno likovno razstavo, za februar pa 
imamo še napovedan obisk rotarij-
cev, ki so naši podporni člani. Svoj 
sestanek bodo imeli v Tisnikarjevi 

hiši, saj so nam lani enako kot dru-
štvo lionistov iz Slovenj Gradca po-
magali pri naših projektih. Moram 
pa povedati še eno zanimivost. Za 
pomlad namreč potekajo dogovo-
ri, da bomo likovne delavnice za 
dijake Gimnazije Ravne pripravili 
ravno tako v prostorih Tisnikarjeve 
rojstne hiše.« 

Ajda Prislan 
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Nameni Kulturnega 
društva Jože Tisnikar

Pri sosedih 

Portret v raku tehniki, 2012, avtor Albert Messner, Avstrija
foto Doroteja Stoporko

Najpomembnejša hrana za naše 
zdravje so zelenjava, zelišča in 

sadje, ki izhajajo iz okolja, v katerem 
živimo. V ajurvedi imajo začimbe ve-
lik pomen. Ajurveda je tradicionalni 
naravni sistem zdravega načina ži-
vljenja v Indiji, katerega modrosti 
obnavljajo iz več kot 5000 let starih 
zapisov. Knjižnica Ksaverja Meška 
Slovenj Gradec je nedavno gostila 
doktorja ajurveda medicine Smaja 
Gupto Safića, ki je to vedo predstavil 
kot medicino, ki človeka obravnava 
kot celoto telesa, uma in duha v so-
zvočju z naravo in okoljem. 

Ajurveda uči, da je pogovor naj-
boljše in najcenejše zdravilo na 
svetu. Po besedah Smaja Gupte Sa-
fića bi se (zahodnjaki, op. p.) mo-
rali med sabo več pogovarjati, saj 
tovrstno pomanjkanje slabo vpliva 
na naše zdravje. Ob tem je dodal, 
da depresije v Indiji ne poznajo. 
Povedal je tudi, da je črevesje zelo 
pomemben del telesa, zato mu reče-

jo, da so naši drugi možgani. »Ajur-
veda je način življenja, ki je težko 
dojemljiv z vrednotami, ki so nam 
jih vzgojili v Evropi, če se malo po-
šalim, ob kolinah, tukajšnjih učnih 
in vzgojnih načrtih, tukajšnji religi-
ji. V Indiji pa je del tradicije in način 
življenja,« je razložil Gupta Safić. 
Popolno ime za to znanstveno vedo 
je ajurvedska medicina za fizično, 
mentalno in duhovno zdravje. Je 
kombinacija konvencionalne, so-
dobne medicine in naravnega me-
dicinskega pristopa z zelišči in s 
prehrano. Celovitost pomeni tudi, 
da človek ni vezan le na terapev-
tski proces, ampak na medsebojne 
življenjske odnose tako v družini 
kot širše v družbi in na odnos do 
sebe, ki se odraža s kakovostjo pre-
hrane. Ker je hrana lahko največji 
strup v našem telesu. In zavedati se 
moramo, da se moramo obračati k 
naravi. »Ne pa da se zatekamo pred 
TV in računalnik ali k nekemu sti-
lu, meditaciji, jogi. Lepo je skupaj z 

družino hoditi na sprehode. Sloven-
ci imate idealne pogoje za to, hribe, 
gore, pohodništvo,« dodaja. 

Ajurveda v terapevtskem proce-
su sodeluje z zahodno medicino po 
Hipokratu, ki je v družbi priznana 
in se Evropejec ob njej počuti var-
no. »Naša« medicina v sodelovanju z 
ajurvedskim zdravnikom naj bi bila 
idealna kombinacija, kar v grobem 
pomeni tudi gledati notranjo ana-
tomijo doš in se sproti prilagajati ter 
človeka navajati, kdaj bo pravilno 
začel s spremembo prehrane in kdaj 
šel na terapije. 

»Moj namen na predavanjih ni 
pridobivanje pacientov, predvsem bi 
želel, da bi se kdo izobraževal. Ka-
žem, kako naj bi človek sam videl 
svoj prehrambeni pretok, kako v nje-
govi anatomiji poteka njegov limfni 
sistem. Kako se ozaveščati in vzpod-
bujati ljudi za naravno in kvalitetno 
zdravje. Človek naj bi se začel malo 
več pogovarjati s svojimi najbližjimi; 
tudi te energije niso dobre, saj smo 
premnogokrat mnenja, da nam naj-
bližji dela največ škode (ti si kriv). 
Ljudi skušam skozi predavanje na-
potiti, da bi se pogovarjali med sabo, 
sprejemati in dajati, kar pomeni, da 
to poskušamo približati obiskovalcu 
tudi skozi mentalno-duhovni na-
čin,« zaključuje Smajo Gupta Safić.  

Ajda Prislan

Hrana je lahko največji 
strup našemu telesu

Ajurveda medicina 

Tako avstrijska kot tudi slovenska Koroška sta priljubljeni desti-
naciji številnih popotnikov in znani po veliki izbiri pešpoti. V 

zadnjih letih pa se jim je pridružilo še za več kot 800 km romarskih 
poti, med katere štejemo Jakobovo pot, Hemino romarsko pot in manj 
poznane poti, kot so pot sv. Domitiana, Benediktova pot in Pot knjige. 

Oče Benedikt je imel velike zasluge za evropsko kulturo in civilizacijo. 
Benediktinski samostani so bili vse od 6. stoletja dalje žarišča evangeli-
zacije, pa tudi duhovne in materialne kulture. Prav zato je bl. papež Janez 
Pavel II očaka Benedikta, sv. Cirila in Metoda, sv. Katarino Siensko, sv. 
Brigito Švedsko in Edith Stein, mučenko iz Auschwitza, proglasil za so-
zavetnike Evrope. Benediktova romarska pot se začne v Angliji in konča 
v Montecassinu, južno od Rima, ki je prva benediktinska opatija. 
Del poti, ki zajema tudi naše kraje, vodi iz Spitala ob Pyhrnu v Zgornji Av-
striji preko benediktinskih samostanov Admont in Seckau na avstrijskem 
Štajerskem do benediktinskega samostana St. Paul v Labotski dolini. 

Benediktova pot v mestu, Podgorju in Razborju
Skrbniki poti iz St. Paula so izrazili željo, da bi pot podaljšali prek Lava-
münda, Dravograda, Slovenj Gradca, Mozirja in Nazarij vse do Gornjega 
Grada. Celotna dolžina poti tako sedaj obsega čez 200 km. Pot je označe-
na s trikotnimi tablicami, na območju Slovenj Gradca pa vodi iz starega 
mestnega jedra skozi Podgorje ter čez Spodnji in Zgornji Razbor. 

Dodatne informacije o Benediktovi poti so na voljo na spletni strani 
www.benedikt-bewegt.at in v TIC-u Slovenj Gradec.

Marija Lah, turistična informatorka

Benediktova romarska pot 
Za dušo
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Številne aktivnosti v 
letu 2012 so za nami 

in z rezultati našega dela smo vse-
kakor lahko zadovoljni. Zabeležili 
smo kar 17 odmevnih in zanimivih 
dogodkov. Veselimo se tudi sodelo-
vanja z novimi člani.

Februarja se je z okroglo mizo na 
temo Družbene spremembe zaradi 
negativnih vplivov človeka na okolje 
in izzivi, ki so pred nami z gostom 
dr. Gorazdom Pretnarjem začel niz 
ekološko usmerjenih predavanj. Do 
zdaj smo gostili še dr. Lučko Kajfež 
Bogataj, dr. Antona Komata in An-
dreja Moharja iz društva Temno 
nebo. Marca je bila pri nas EKO 
karavana v okviru akcije Očistimo 
Slovenijo 2012. V prostorih Mladin-
skega kulturnega centra v Slovenj 
Gradcu smo skupaj z Ekologi brez 

meja pripravili delavnice za vse sta-
rostne skupine, kjer so udeleženci 
izdelovali različne izdelke iz odpa-
dnega materiala. Prireditve so se 
udeležili tudi otroci iz vrtca, ki so še 
posebej uživali pri delu. 

Najvišje priznanje za urejenost 
okolja v letu 2011 je od TDSG dobi-
la Lovska družina Podgorje. Tudi v 
našem mestu so se zasaditve s traj-
nicami kar močno uveljavile, saj je 
takšna zasaditev lepa in cenejša. O 
posebnostih in prednostih takšnih 
rož je govorila Jožica Golob Klančič. 

Očistimo Slovenijo 2012: Turistič-
no društvo Slovenj Gradec (TDSG) 
je tudi v tokratni akciji prevzelo or-
ganizacijo akcije za Mestno občino 
Slovenj Gradec in koordinacijo za 
celotno Koroško. Ponosni smo, da 
smo bili del 270.000-glave množice 
Slovencev, ki ji ni vseeno, kaj se do-

gaja z našim okoljem, množice, ki 
ne le godrnja, ampak je pripravljena 
stopiti v akcijo in narediti nekaj do-
brega za okolje, zase in svoje potom-
ce. V Mestni občini Slovenj Gradec 
je v akciji skupaj sodelovalo 2110 
prostovoljcev, kar predstavlja okrog 
13 % vseh prebivalcev v Občini. 
Polovica udeležencev je bila iz vrst 
mladih, tako iz osnovnih in srednjih 
šol kot tudi že iz vrtcev. Bodimo ne-
kaj posebnega, bodimo prepoznavni 
po pozitivnem odnosu do narave, do 
čistega in urejenega okolja. Ne odla-
gajmo smeti v naravo.

Prireditev ob dnevu zemlje Po ro-
žice v mesto: ob dnevu zemlje smo 
na pobudo predsednice ČS Stari trg 
gospe Tatjane Krejan Košan skupaj s 
Četrtno skupnostjo Stari trg in Če-
trtno skupnostjo Mesto na Trgu svo-
bode pripravili prvi pomladanski 

praznik cvetja, kamor smo povabili 
nekatere koroške vrtnarje. Želimo, 
da bi dogodek, ki je oživil in pope-
stril lepo urejen Trg svobode, postal 
tradicionalen.

Začetek pohodniške sezone smo 
ponovno pričeli s pohodom od go-
stilne Balek v Suhem dolu do Ple-
šivškega mlina. Obnovljenim obve-
stilnim tablam smo dodali prevode 
nekaterih vsebin v nemški in an-
gleški jezik ter tako omogočili, da 
se lahko tudi pohodniki iz tujine 
seznanijo s posebnostmi naše kraji-
ne. Kljub slabemu vremenu smo se 
podali tudi na tradicionalni jesenski 
pohod po GTC Plešivec. V poletnih 
mesecih smo pot opremili s 15 no-
vimi klopmi ter tako še nekaj pri-
spevali k njeni celostni podobi, ki je 
bila s strani Turistične zveze Slove-
nije v letu 2011 izbrana kot najlepše 
urejena pot na Koroškem. Primestni 
gozdovi Dobrave so zanimivi za 
obiskovalce vseh starostnih skupin 
in v vseh letnih časih. Na površini 
pred vstopom v gozd pri kmetiji Fi-
šer smo zasadili nekaj plodonosnega 
drevja, z markacijami smo označili 
pot do vodnega zbiralnika ter ob 
poti postavili večje število klopi. 
Ideje o nadaljevanju urejanja tega 
predela gozdov bomo uresničili v 
prihodnjih letih.

Tudi TDSG je s svojimi aktivnost-
mi prispevalo k programu Evropske 
prestolnice kulture. Dogodek Za 
gozdove in ljudi se je prvotno odvijal 
v Pahernikovih gozdovih na Pohor-
ju, v oktobru pa smo ga predstavili 
tudi v Koroškem pokrajinskem mu-
zeju. Širši javnosti smo predstavili 
delovanje Pahernikove ustanove, 
pomen in koristi gozda, razmišljanja 
o naravi … Sodelovali so: Paherni-
kova ustanova, ProSilva Slovenije, 
Mestna občina Slovenj Gradec, Za-
vod za gozdove Slovenije.   

Stanovalcem Koroškega doma 
starostnikov v Slovenj Gradcu smo 
v sliki in besedi predstavili delo na-
šega društva ter jih obdarili z jubi-
lejnim koledarjem starih fotografij 
našega mesta iz časov njihove mla-

dosti. Z izdajo tega koledarja smo 
želeli ohraniti spomin na preteklost 
in počastiti 85-letnico Turističnega 
društva Slovenj Gradec v letu 2013.

Mladi člani TDSG so po popla-
vah čistili Kuharjev park. Sledila je 
predstavitev hortikulturnega dela 
Vinka Klančnika, ki ga po 37 letih 
predanega in uspešnega dela na po-
dročju urejanja našega mesta počasi 
zaključuje. Pripravili smo poučno 
ekskurzijo Turističnega društva v 
Vitanje, kjer smo si ogledali KSEVT 
(Kulturno središče evropskih vesolj-
skih tehnologij). Podrobneje smo se 
seznanili z življenjem in delom Her-
mana Potočnika Nordunga. Ogleda-
li smo si tudi eno največjih in najbolj 
sodobnih vinskih kleti v Evropi − 
Zlati grič v Slovenskih Konjicah. 

Kako naprej? 

V letu 2013 naše društvo praznu-
je 85-letnico svojega delovanja, kar 
bomo tudi primerno obeležili. Ker 
se izteka tudi štiriletno obdobje delo-
vanja organov Turističnega društva, 
bomo pripravili volitve v organe dru-
štva in vabimo vse, ki bi želeli in bili 
pripravljeni prispevati k delu in uspe-
šnosti društva, da se nam pridružijo. 

Peter Cesar, 
predsednik TD Slovenj Gradec 

V letu 2013 praznuje 85 let
Turistično društvo Slovenj Gradec 

Pekinški, sečuanski in šanghajski 
okusi izpod kuhalnice kitajske-

ga kuharja v restavraciji Na klancu 
so preverjeno najboljši tod in daleč 
naokoli. Hrano lahko naročite tudi 
po telefonu in odnesete domov. 

Restavracija Na Klancu se nahaja ob 
glavni cesti Slovenj Gradec−Kotlje, 
ki je tudi že v davnih rimskih časih 
peljala mimo Colatia in povezovala 

Celeio in Virinum pri kasneje zgra-
jenem Celovcu. Danes tudi v pozno 
jesen lepo ocvetličena okna hiše na 
vrhu hriba izven mestne gneče vabijo 
v prijeten ambient, v katerem si tudi 
do 100 gostov naenkrat lahko privo-
šči slovenske in kitajske dobrote. Od 
leta 2000 je restavracija v upravljanju 
podjetja Trgo, d. o. o., z Raven na Ko-
roškem in je v tem času pridobila na 
ugledu in številnih gostih, ki se radi 

vračajo; tudi tisti posamezniki ali 
skupine, ki si želijo več zasebnosti. 
Prepoznavnost kulinarične ponudbe 
a'la carte restavracije Na Klancu za-
znamujejo prvinski okusi, prefinjeno 
izbrane sestavine ter kreativnost kro-
žnika, ki gostu obogati kulinarično 
obzorje in pričara gastronomsko do-
živetje. Za mavrico različnih jedi od 
slovenske do kitajske kuhinje poskrbi 
priznani kuharski mojster Li. Resta-
vracija je znana po izredno okusni 
hrani in gostoljubnosti. Pripravljajo 
tako pekinške, sečuanske kot tudi 
šanghajske kulinarične dobrote. 

Prava pekinška raca
Na klancu so edini na Koroškem, ki 
ponujajo kitajske specialitete seču-
anske in šanghajske kuhinje, in po 
predhodnem naročilu tudi pekinško 
raco, ter hkrati jedi pristne sloven-
ske kuhinje. Pripravljajo različne 
plošče, morske jedi, jedi za vegetari-
jance, jedi za goste s celiakijo, ponu-
jajo številne okusne sladice, hkrati 
pa pri njih lahko jedo tudi študenti 
s subvencijo. Vse specialitete vam 
lahko pripravijo tudi tako, da jih 
odnesete domov. V restavraciji vam 
lahko pripravijo poslovno kosilo ali 
večerjo, praznovanje rojstnega dne 
ali pomembne obletnice (tudi za ve-
čje družbe do 100 ljudi). 

Slovensko izbrano vino in 
kitajske pijače 
Kulinarika dobi svoj pravi okus šele 
ob izbrani vinski spremljavi, zato 

boste na njihovem vinskem listu na-
šli vina predvsem vinorodnih dežel 
Slovenije, hkrati pa tudi ponudbo 
originalnih kitajskih pijač, kot so ki-
tajsko slivovo vino, žganje iz vrtnic 
in kitajsko pivo. 

Vse to vam bo postregla simpatič-
na Kitajka Jing.

Restavracija Na Klancu v Starem 
trgu pri Slovenj Gradcu je odprta 
vse dni v tednu od 12. do 22. ure, 
razen ob ponedeljkih. 

Rezervacije sprejemajo tudi po 
tel.: 02 884 40 00 ali preko e-pošte: 
trgo@sio.net. 

AP 

Restavracija Na klancu

Slovenska in 
kitajska kuhinja
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Vabljeni v planinski raj
Zgodovina Partizanskega doma Kope

Planinski dom na Partizanki so 
ljudje množično obiskovali. Od 

tu je čudovit pogled na gore pre-
dalpskega sveta. 

V letih od 1952 do 1955 je Partizan-
ski dom Kope gradila Zveza društev 
borcev v okraju Slovenj Gradec v 
spomin padlim partizanom na Po-
horju. Svečana otvoritev je bila ob 
dnevu vstaje slovenskega naroda 
22. julija 1955. Na Partizanskem 
domu je vzidana spominska plošča, 
na kateri beremo: »V svobodi naših 
gor čuj partizanskih let spomin.« 

Toda 1. januarja 1961 je pogorel do 
betonske plošče. Še v istem letu so 
ga začeli obnavljati, vendar je delo 
zaostalo do 10. junija 1965. Par-
tizanski dom so znova dokončno 
uredili leta 1967, ko je vsa dela vodil 
Jože Tretjak.

25. maja 1968 je Partizanski dom 
prevzel v upravljane Ljubljana tran-
sport. Najemniška pogodba je traja-
la do leta 1970, zatem ga je dve leti 
upravljalo slovenjgraško gostinsko 
podjetje Pohorje, že leta 1972 pa ga 
je prevzelo v zakup Gozdno gospo-
darstvo Slovenj Gradec. (Vir: 70 let 

planinstva v Mislinjski dolini) 
Partizanski dom Kope je leta 2010 

dobil v upravljanje Javni zavod za tu-
rizem in šport Spotur Slovenj Gra-
dec, ki ga je istega leta prenovil, vse 
od sob, kopalnic, hodnikov do ple-
skanja notranjih prostorov. Trudimo 
se pridobiti čimveč gostov, tako pla-
nincev poleti kot tudi željnih snega 
in smučanja pozimi. V letošnji sezo-
ni vam na Partizanskem domu Kope 
obljubljamo obilo snežnih užitkov, 
dobre pristne kulinarične izkušnje 
in prisrčne gostoljubnosti.

Daša Pungeršek

Puščavnikova pot na 
grad Vodriž vodi 

skozi čudovite smrekove gozdove, 
mimo mogočnih bukev, lip, gabrov. 
Nastala je po zgodbi o Puščavniku, 
ljudskem pesniku, ki je prebival v 
gozdovih pod gradom Vodriž. To 
je bil Valentin Podstenešk, ki se je 
po izgubi ljubljene izvoljenke Anice 
umaknil v samoto razvalin grada. 

Legenda pravi, da je opustil vsa-
ko posvetno življenje in postal svet 
mož, tolažil je ljudi in jih zdravil s 
polaganjem rok. Po pripovedovanju 
starejših domačinov so ga ljudje radi 
obiskovali na razvalinah, saj so mu 
pripisovali nadnaravno moč. Ko mu 
je neznani zlobnež požgal bivališče 
na gradu, se je umaknil v čisto osa-
mo, v eno izmed jam v Hudi luknji, 
kjer je kmalu zatem shiral in umrl. 
Pod imenom Valentin Eremit je iz-
dal tudi pesmarico. 

Puščavnikova pot je nastala leta 
2004 na pobudo članov študijske-
ga krožka, ki ga je vodila Bernar-
da Klančnik. Ti so ob poti zasadili 
najmanj 25 dreves. Dolga je 7 km 
(možno jo je prehoditi v treh urah) 
in markirana s simbolom goloba, 
ki so bili skalni prebivalci mogoč-
nih zidov grada. Ima rekreacijski, 
poučen in zdravilen značaj in vodi 
mimo mogočnih dreves, ki navdaja-
jo s svojo zdravilno energijo. Orga-
niziran pohod po Puščavnikovi poti 
je vsak prvi petek v mesecu juliju (v 
sklopu praznika Krajevne skupno-
sti Podgorje). Izhodišči poti sta dve: 

ribnik ob obori pri gostilni Rogina 
v Podgorju, to je smer iz Podgorja, 
in gostilna Bučinek, Vodriž 6, to je 
smer iz Šmiklavža. 

Opis poti iz Podgorja

Speljana je po lahkem terenu skozi 
gozd. Če gre pohodnik od ribnika, 
pot najprej vodi mimo kmetije Vi-
sočnik, od koder je čudovit razgled 
na Pohorje in Graško goro. Nadalju-
je se skozi gozd do kmetije Prejolič. 
Nedaleč so mogočne razvaline gradu 
Wiederdriess in tu je 1/3 poti. Mimo 
grada poteka evropska pešpot. Ob 
gradu je nekoč peljala pomembna 
pot, ki je povezovala Slovenj Gradec 
s Šoštanjem, preden je bila leta 1829 
zgrajena cesta skozi Hudo luknjo. 

Kdor bo Puščavnikovo pot nada-
ljeval, se lahko spočije tudi pri spo-
minskem obeležju partizanske tiskar-
ne Kajuhova tehnika, kjer so v času 
NOB tiskali partizansko gradivo. 

Sledi Kokolejeva kapelica, kjer je 
treba zaviti desno. Lepo se je ustaviti 
pri kakšnem drevesu, nasloniti se nanj 
in se napolniti z energijo. Po nekaj 
ovinkih se prikaže kmetija Močivnik. 

Opis poti iz Vodriža 

Od gostilne Bučinek v Vodrižu je 
pot speljana po lahkem terenu skozi 
gozd, kjer je veliko različnih dreve-
snih vrst: smreka, jelka, bukev, gaber 
in še kaj, kar popotniku daje občutek 
prijetnosti. Po petnajstih minutah 
pot vodi mimo zapuščene kmetije 
Makovnik, kjer v smeri desno sledi 

kmetija Lesjak - Fele, nato še Šorman 
- Detečnik. Nadaljuje se po ravni 
makadamski cesti do kmetije Prijo-
lič, kjer se zlije s potjo iz Podgorja. 
Od tam vodi do grada Vodriž. Po 
krajšem postanku med mogočnimi 
drevesi bukev lahko nadaljujete pot 
tako, da pri gradu zavijete v levo pro-
ti kmetiji Marovšek - Kac ali pa se po 
isti poti vrnete nazaj v Vodriž do go-
stilne Bučinek. Ena od legend pravi 
tudi, da naj bi imel grad skriven ho-
dnik, katerega vhod je bil nekje blizu 
kmeta Marovška spodaj v dolini. 

Osrednja zanimivost poti so 
razvaline grada Vodriž, ki je 
značilen primerek gotskega 
grada. 

Etnolog Gorazd Makarovič je v eni 
od svojih knjig zapisal, da je grad Vo-
driž spomenik zgodnjegotske viteške 
stanovanjske kulture. Vodriž je bil 
oglejski fevd, njegovi verjetno prvi la-
stniki Hebenstreiti pa so bili patriar-
hovi fevdniki v Slovenj Gradcu. Grad 
Wiederdriess je bil nekdaj tudi lovski 
grad Celjskih grofov. Bil je hkrati 
v posesti več dedičev in je imel tudi 
skozi čas kar nekaj lastnikov. 

Prva nam znana omemba Vodriža 
je z dne 5. april 1338 kot »die vest ze 
dem Widerdriezz«, ko so si ga razde-
lili bratje Henrik, Bertold in Friderik 
Hebenstreit. Henrik je dobil zunanji 
stolp in tretjino dvorišča, Bertold 
hišo in Friderik nižji stolp. Vhod v 
grad je bil prek zdaj povsem zade-
lanega grajskega jarka in je bil zelo 
dobro zavarovan. Na severni strani 
je bila stražarnica, levo pa stavbe za 
služničad. V velikem kvadratnem 
notranjem stolpu je bilo tesno grajsko 
dvorišče, levo pa dvonastropni sta-
novanjski stolp, imenovan palas, kar 
pomeni glavna stanovanjska hiša. 
Levo na severni strani so ostanki 
grajske kapelice. Blizu grada je bilo 
pokopališče, malo nižje pa grajski 
ribnik, kjer so stala tudi vešala. Leta 
1766 je grad pogorel, ker se je kuha-
ricam vžgala mast, ko so pekle krofe. 

V šestdesetih letih 14. stoletja so 
Hebenstreiti Vodriž izgubili in se 
preselili na dvor Gojka pri Sloven-
skih Konjicah, grad in gospostvo 
pa je oglejski patriarh podelil He-
nriku Vitanjskemu. Po letu 1420 je 
grad postal habsburški, potem ga je 
leta 1436 dobil v deželnoknežji fevd 
Hans Ungnad. Za Ungnadi je grad 
imel Luka Gambs. 

Sodeč po nagrobniku Marije Ane 
pl. Gabelkhoven, ki je 4. maja 1768 
umrla na Vodrižu in je pokopana pri 
bližnji cerkvi sv. Miklavža, je grad 
tedaj še stal. Kdaj so ga opustili, ni 
znano, še danes pa se govori, da so 
v kleteh polni sodi vina in denar … 

Leži na slikovitem slemenu in ravno 
zaradi težje dostopne lege se je raz-
valina ohranila do danes. Posamezni 
detajli so ohranjeni v prvotni obliki. 

Turistični ponudniki in 
druge zanimivosti ob poti 

Na turistični kmetiji Rdečnik v Sp. 
Razborju pri Slovenj Gradcu lahko 
poskusite izbrane koroške jedi. 

Na Puščavnikovi poti je tudi go-
stilna Bučinek, Vodriž 6, s ponudbo 

domačih slovenskih jedi, domačega 
kruha, dimljenih jedi in jedi iz slad-
kovodnih rib. Dopolnilna ponudba: 
spominska soba slikarja Jožeta Ti-
snikarja, spominska soba pisateljice 
dr. Ljube Prenner.

V Podgorju pri Slovenj Gradcu je 
ob Puščavnikovi poti gostilna Rogina.

Eden od virov za besedilo: http://
www.gradovi.net/show.php?id=156 

Vir fotografij tudi: http://www.
skoberne.si/2007/puscavnikova07/ 

Ajda Prislan

Puščavnikova pot
Tematsko pohodništvo 

Valentin − puščavnik pred svojim domo-
vanjem na gradu Vodriž v letih 1930 − 35

Grajski ribnik ob poti

Grad Vodriž

V Kajuhovi tehniki

Puščavnikova pot

Kokolejeva kapelica ob poti



V organizaciji Društva 
ledvičnih bolnikov 

Slovenj Gradec je lanskega novem-
bra na domačem terenu uspešno 
potekalo državno prvenstvo diali-
znih in transplantiranih bolnikov 
v namiznem tenisu. Glede na to, da 
v Sloveniji aktivno igra namizni te-
nis samo 15 ledvičnih bolnikov, so 
bili na turnir povabljeni lokalni re-
kreativni igralci namiznega tenisa. 
Domačin Boris Pušnik se bo udele-
žil tudi iger v Južni Afriki. 

Dobro formo so na tekmovanju v 
Slovenj Gradcu izkoristili Igor Re-
berc (Juršinci), Boris Pušnik (Slovenj 
Gradec) in Vojko Fekonja (Jakobski 
dol), ki so zasedli prva tri mesta v 
kategoriji transplantiranih (vsi trije 
s transplantirano ledvico). 

V kategoriji »open« je bila konku-
renca močnejša, tako da se je vrstni 
red malo pomešal. Prvo mesto je po-
novno dosegel Igor Reberc (Juršinci), 
drugo mesto Janez Pejovnik (Slovenj 
Gradec) in tretje Avgust Vertačnik 
(Otiški Vrh), ki je bil v medseboj-

nem dvoboju boljši od Borisa Pušnik 
(Slovenj Gradec) na četrtem mestu.

Državno prvenstvo je kot “vsto-
pnica” za večja tekmovanja tudi 
okvirni kvalifikacijski turnir za 
bolnike športnike, ki se udeležujejo 
evropskih in svetovnih iger diali-
znih in transplantiranih in dosegajo 
vrhunske rezultate.

Letos sta Boris Pušnik iz Slovenj 
Gradca in Joško Šimic iz Stopič pri 
Novem mestu iz evropskih iger dia-

liznih in transplantiranih, ki so bile 
letos v Zagrebu, prinesla bronasto 
medaljo v kategoriji namizni tenis 
– dvojice, Jože Ocvirk pa je osvojil 
bronasto medaljo v kategoriji nami-
zni tenis dializni bolniki – posame-
zno.

Naslednje igre bodo v Južni Afri-
ki v turističnem mestu Durban, ka-
terih se bo udeležil tudi domačin 
Boris Pušnik. 

Boris Pušnik
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DP v namiznem tenisu za dializne bolnike 

Zgolj jamrajoče in tarnajoče ča-
kanje na »grife« (oprimke) , ki 

bi prileteli iz »lufta« in se kar tako, 
saj veste, sami od sebe, »našraufa-
li« na ravno prav nagnjene lesene 
plate, po katerih bi se potem lah-
ko podolgem in počez pretegovali 
plezalski navdušenci, seveda ne bi 
obrodilo nobenih sadov. Potrebno 
je bilo veliko več – od same želje do 
konkretne zamisli in njene realiza-
cije je (bilo) namreč nujno postoriti 
še kaj več, kot zgolj sanjariti – v na-
šem primeru – o težko pričakovani 
mali plezalni stenci, ki smo jo slav-
nostno otvorili 30. 11. 2012. 

Alpinistični klub Slovenj Gradec 
(AKSG) je bil kot odsek Planinskega 
društva Slovenj Gradec sicer ustano-
vljen že v rosnih devetdesetih letih. 
Prva naloga takratnih plezalcev je 
bila postavitev umetne plezalne stene 
v Športni dvorani v Slovenj Gradcu, 
na kateri so v naslednjih letih pote-
kala tudi državna prvenstva v špor-
tnem plezanju. Ta (velika) stena stoji 
še danes, čeprav nekoliko dotrajana 
in neprimerna za kvaliteten trening 
− ki pa bi bil vendarle boljši kot pa 
nič, v kolikor bi imeli plezalci lah-
ko na voljo več terminov za trening 
(od trenutnega enega na teden). Prav 
tako je AK SG ob prenovi športne 
hale izgubil malo plezalno stenco, za 
katero žal v novih prostorih ni bilo 
več prostora … Kljub ne ravno ide-
alnim (zimskim) vadbenim pogojem 
pa je plezalskih navdušencev v naši 
občini vsako leto več. Nezanemarlji-
vo je tudi dejstvo, da se je v AK SG 
kalilo (in se še rekreativno kali) kar 
nekaj izvrstnih športnih plezalcev in 
alpinistov. Še posebej velja omeniti 
nekdaj gotovo največjega motivatorja 
mladih plezalcev in ljubitelja verti-
kale – Roka Šisernika. Zdi se, da je 
delček njegove neusahljive energije in 
neizmernega optimizma tisti pečat, 
ki ga je Rok, ko smo ga tistega maj-

skega dne v letu 2011 izgubili, pustil v 
klubu in ki je bil še kako potreben, da 
s(m)o pobje in dekleta zavihali roka-
ve ter si s skupnimi močmi izpolnili 
željo po plezanju in treningu na ume-
tni stenci. 

Da pa nismo predvsem čakali, 
kdaj nam bodo »grifi padli iz lufta« in 
namesto plezalske ohranjali pivsko 
kondicijo, je kriv predvsem trenutni 
predsednik Alpinističnega kluba Slo-
venj Gradec Sašo Prosenjak. Mož, ki 
sicer (še?) ni osvojil Antarktike, je pa 
kot prvi Korošec leta 1996 splezal, ta-
krat skorajda magično, oceno 8a. Do 
danes se s to preplezano težavnostjo 
lahko pohvali že kar nekaj mladcev 
iz kluba, pričakovati pa je, da bo tre-
ning na novi stenci pripomogel do 
boljših plezalskih rezultatov še mno-
gim. Morda tudi Tebi, dragi bralec, 
draga bralka?

Alpinistični klub Slovenj Gradec 
že vrsto let organizira alpinistične in 
športnoplezalne šole. Pod vodstvom 
izkušenega alpinističnega inštruk-
torja Petra Jeromla se je v decembru 
pričela nova športnoplezalna šola za 
stare in mlade željne plezanja, prav 

tako pa v okviru kluba potekajo tudi 
rekreacijski treningi za otroke. (Več 
informacij lahko pridobite na spletni 
strani kluba: http://alpklubsg.si/.) 

Z dobro organizacijo dela, z lastnim 
delovnim vložkom in predvsem s sku-
pnimi močmi se tako da storiti marsi-
kaj. Seveda pa brez prostora, ki bi sploh 
omogočal nadaljnjo postavitev stence, 
nikakor ne gre, zato se v imenu AK SG 
iskreno zahvaljujem vodstvu Šolske-
ga centra Slovenj Gradec, direktorici 
Gabrijeli Kotnik in ravnatelju Bernar-
du Kresniku, za omogočen prostor v 
kletnih prostorih Srednje ekonomske 
in poslovne šole Slovenj Gradec. Gra-
dnja stence ne bi bila mogoča tudi 
brez uspešno pridobljenih materialov 
ter finančnih sredstev, ki so jih doni-
rali: Metao, d. o. o., Schrack Technik, 
d. o. o., Gozdno gospodarstvo Slovenj 
Gradec, d. d., Purotehnika, d. o. o., 
Orodjarna & inženiring ALBA, d. o. 
o., Kovinska galanterija Drago Štruc, 
s. p., VIŠINSKI, višinska dela, d. o. o., 
HF Kovinoplastika in PROFIN davč-
no svetovanje in računovodski servis. 
Vsem iskrena hvala!

Maša Čas

Kdor aktivno čaka, dočaka 
– malo plezalno stenco (»bulderco«) 

Domači tekmovalci v odlični formi

Alpinistični klub

Jutro na letališču se je začelo prijetno, saj je očiščeno nebo nazna-
njalo lep jadralni dan. Medtem ko so tekmovalci sestavljali svoja ja-

dralna letala, smo se organizatorji trudili s pripravo prvega posveta za 
pilote. Določena je bila 3,5 ure dolga naloga AAT, ki je omogočala let 
od 185,6 do 428,5 km med točkami Korensko sedlo, Rogla in Radar. 

Pri oblikovanju naloge smo morali upoštevati omejitve v slovenskem 
zračnem prostoru, saj je nad velikim delom države potekala vojaška 
vaja. Izkazalo se je, da je bila disciplina, glede na razmere, primerno 
izbrana, najhitrejši so izkoristili tudi južni veter na pobočjih proti za-
hodni točki in tako dosegli zavidljive hitrosti. Nalogo je obletelo deset 
tekmovalcev, drugim je po večini zmanjkalo višine za dotik zadnjega 
sektorja ali pa za let do doma. Zmagovalec dneva je bil Boris Žorž. Kot 
zanimivost lahko povemo, da je edini zunajletališki pristanek naredila 
sonda Koroškega aerokluba Slovenj Gradec z Blanikom, pristala je pri-
bližno 3 km severno od letališča na lepem travniku ob griču z imenom 
Homec. Zemeljska ekipa je tako imela malo več dela, kot je bilo pred-
videno; predvsem je bila ekipa na travniku številnejša, saj so vsi, ki so 
čakali za morebitno pomoč, potem družno razstavljali Blanika. 

Drugi tekmovalni dan je bilo treba zapustiti Pohorje dovolj visoko 
in prijadrati na drugo stran doline. Na posvetu pilotov nas je nagovoril 
predsednik Academie Navalis, ki je poskrbela za glavno nagrado. Na 
pragu steze 14 je čakanje na vzlet dobilo malenkost drugačen utrip, saj 
je v neposredni bližini steze potekalo državno prvenstvo v motokrosu, 
zato se nam ni bilo treba bati, da bi vzlet zmotila divjad. Ob sončnem 
zahodu nas je z obiskom počastil Boštjan Pristavec, ki je po preletenem 
900 km alpskem trikotniku in vmesnem pristanku v Lescah pristal še 
enkrat, tokrat v Slovenj Gradcu. Ob pogledu na EB 28 ob preletu leta-
lišča, v soju sončnega zahoda, smo bili navdušeni. Razpon in oblika 
kril sta malokoga pustila ravnodušnega. Tretji dan smo se odločili za 
triurno nalogo AAT, ki je omogočala let od 160 do 523,6 kilometrov. 
Naloga je potekala med točkami Korensko sedlo, Smrekovec, Radar in 
predor Žiče, kar je pilotom dajalo še malo več manevrskega prostora 
za doseganje dobrih hitrosti. Posebne pozornosti je bila tokrat deležna 
posadka EB 28. Boštjan Pristavec je na let tretjega tekmovalnega dne 
povabil Avgusta Mithansa - Gustlna. 

Nalogo so ta dan obleteli vsi tekmovalci. Zmagal je Boris Žorž in s 
tremi zaporednimi zmagami osvojil vse možne točke. 

Pomemben, a pogosto spregledan del tekmovanja 
Kot avtor zapisa se moram navezati tudi na večkrat spregledani del le-
talskih tekmovanj in prireditev. Ta del, ki je v bistvu najpomembnejši, 
se nanaša na zemeljsko ekipo Koroškega aerokluba Slovenj Gradec. To 
je približno dvajset članov, ki je za to tekmovanje prostovoljno žrtvovalo 
svoj prosti čas, denar in solidarno delalo. Tako so se za tri dni obudile 
žal skoraj preživete vrednote medklubskega druženja z enako mislečimi 
letalci. To so vrednote, ki jih naš trenutni družbeni sistem vedno bolj 
odriva, saj so v nasprotju z racionalnostjo in nenehnim pehanjem za do-
bičkom. Navsezadnje − kdo pa si je danes še pripravljen vzeti dopust in 
trošiti svoj denar, da lahko dela na letališču? Malo je takšnih ljudi, a nas 
vse bogatijo s pozitivno energijo. Morda je, glede na položaj, v katerem 
so se znašli aeroklubi v Sloveniji in posledično naš jadralni šport, ob ve-
dno večjih zahtevah in omejitvah z vseh strani, to prijem, ki bo omogočil 
boljšo prihodnost našemu športu. Če bi Bugi vedel, da smo ta mali tri-
dnevni praznik jadralnega letenja in dobre volje posvetili njemu, bi se 
mu zagotovo smejalo do ušes in še čez. Fotografije in filmi, posneti na 
tekmovanju, so objavljeni na http://www.kas-aeroklub.si/vikendsli.htm. 

Aleš Fink, vodja jadralne sekcije KAS 

Koroški aeroklub Slovenj Gradec (KAS)

Trije čudoviti jadralni 
dnevi – Bugijev memorial

M e d i j  z  n a j v e č j i M  d o s e g o M
v  M e s t n i  o b č i n i  s l o v e n j  G r a d e c
I z k o r i s t i t e  g a  z a  s v o j o  p r e d s t a v i t e v !

Kontakt: 05 901 05 76 (gospa Majda), e-naslov: info@km-z.si
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Gledališki abonma in izven

Komedija “Odlikovanje”

Kulturni dom Slovenj Gradec
10. februar 2013 ob 18.00

1. PETEK
1800 Okrepčevalnica Pri Matjažu, Podpeca 43, Črna na Koroškem

Liter Literature: ZimSKa avantura
Spoštovani pisci in poslušalci, čaka nas nov Liter literature: Zimska 
avantura, večer poezije in zgodb, melodij in besed. Potovanje 
do Podpece je v tem zimskem času lahko avantura. V snegu in 
mrazu se bomo greli tako, da bomo kovali zlato duha. Gradovi 
Kralja Matjaža bodo na ogled še sveži in nepoškodovani. S poti 
vsakdana se bomo vrnili na drugo stran duha z branjem zgodb 
in pesmi. Ob sproščenem druženju in klepetu, ob toplem čaju in 
okusni hrani. Zakaj v Podpeci pri Matjažu v Črni na Koroškem? Da 
smo na obrobju, vendar ne na obrobju duha. Ta stran človeka je 
tudi stran skrivnosti, stran divjine v nas, ampak brez strahu, vase 
bomo posegli le z milino in poskušali oživiti in zbuditi spomin, ki 
v duši prebudi spoznanje, katerega globina ne mine. Vabimo vas, 
da nam preberete svojo zgodbo, pesem, anekdoto, aforizem ...
M KUD Krsnik in Zavod RISA   P

1900 Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec
POtOPiSnO Predavanje: mehiKa – dežeLa majev
Mehiko – deželo Majev vam bo predstavil Janez Komljanec.
M Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec   P

2000 Kulturni dom Slovenj Gradec
FiLm: tO SO 40
Komedija, ZDA (2012), 133'
Zakonca Pete in Debbie, ki smo ju spoznali že v komediji Napum-
pana, praznujeta 40. rojstni dan. Kot se ob okrogli obletnici spo-
dobi, se soočita z njunim skupnim življenjem in skleneta nekatere 
stvari izboljšati. Napišeta obširen seznam, ki vključuje vse od bolj 
intenzivnega ukvarjanja s športom do večjega posvečanja razvoju 
njunih otrok. Kot se kmalu izkaže, več družinskega druženja na 
površje naplavi številna nesoglasja in zamere, ki ogrozijo družinsko 
slogo in povzročijo nemalo zabavnih preglavic.
M Kulturni dom Slovenj Gradec   I 4 €

2. SOBOTA
900 MKC Slovenj Gradec, Ozare 18

tečaj deKOriranja tOrt S SLadKOrnO maSO
i Prijave in informacije: torteto@gmail.com, gsm: 031 801 
807
M MKC Slovenj Gradec    I 50 €

1800 Kulturni dom Slovenj Gradec
FiLm: anGeLSKi deLež
Komična drama, VB/FRA/B/ITA (2012), 101'
M Kulturni dom Slovenj Gradec   I 4 €

2000 Kulturni dom Slovenj Gradec
FiLm: tO SO 40
Komedija, ZDA (2012), 133'
M Kulturni dom Slovenj Gradec   I 4 €

3. NEDELJA
1600 OŠ Kapla na Kozjaku, Sp. Kapla 2, Kapla na Kozjaku

Srečanje Pevcev LjudSKih PeSmi in GOdcev 
LjudSKih viž KOrOšKe: en LieP dan Se PribLižuje
V čas ljudskih šeg, napevov in igranja nas bodo popeljali: 
Ljudske pevke Kulturnega društva Kapla na Kozjaku, vodja 
skupine Štefanija Pavlič, družina Herman KD Vuzenica, vodja 
skupine Štefanija Hude, Ljudska muzikanta Srečko in Blaž 
Kulturnega društva Vuzenica, vodja Srečko Lampret, Ljudske 
pevke Šentjančanke iz Društva kmečkih žena, KO Ribnica na 
Pohorju, vodja skupine Štefka Miklavc, Ravenski koledniki iz 
KD Svitanje z Raven na Koroškem, vodja Ivan Jeromel, Ljudski 
pevci Libeliče Kulturno prosvetnega društva Libeliče, vodja 
skupine Zdravko Ridl, Ženska vokalna skupina Deteljica 
Kulturnega društva Prežihov Voranc Ravne na Koroškem, 
vodja skupine Lilijana Rojko, družina Mikavž Mislinjskega 
pevskega društva, vodja skupine Drago Jeseničnik, in 
Ansambel Diaton Kulturnega društva Vuzenica–Muta, vodja 
skupine Srečko Lampret. Prireditev bo strokovno spremljala 
Vesna Sever, ki bo predlagala skupine za državno srečanje 
pevcev ljudskih pesmi in godcev ljudskih viž. Skozi prireditev 
nas bo popeljala Mateja Rihter.
M JSKD OI Radlje ob Dravi, KD Kapla na Kozjaku   P

1900 Kulturni dom Slovenj Gradec
FiLm: tO SO 40
Komedija, ZDA (2012), 133'
M Kulturni dom Slovenj Gradec   I 4 €

4. PONEDELJEK
1200 Pionirska knjižnica Leopolda Suhodolčana Ravne na Kor.

uStvarjaLna deLavnica Ob SLOvenSKem 
KuLturnem PraZniKu: StričeK Puba aLi Ljuba?
Za mlade od 10 do 15 let
M Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne   P

1800 Kulturni dom Slovenj Gradec
Le včaSih tihO vZdiGne Se ZaveSa Z Zenic
Uglasbena evropska poezija v dvanajstih jezikih gimnazijske 
glasbene skupine Matalaja je izšla kot zvočna knjiga pri 
Javnem skladu za kulturne dejavnosti Republike Slovenije. 
Program bo povezovala Nina Bizjak. 
Prostovoljni prispevki obiskovalcev koncerta bodo v celoti 
namenjeni novoustanovljenemu dobrodelnemu skladu 
Gimnazije Slovenj Gradec.
M Gimnazija Slovenj Gradec   P

5. TOREK
1000 MKC Slovenj Gradec, Ozare 18

KaLiGraFSKa deLavnica marine mihaLj
Delavnico vodi Marina Mihalj. Udeleženci se bodo 
seznanili s priborom za pisanje in naučili osnov kaligrafije. 
Delavnice bodo v MKC Slovenj Gradec potekale vsak torek.
Cena za udeležbo posameznega srečanja je 20 € na osebo 
(v ceno je vštet material, razen kaligrafskih peres debeline 
2,5 mm, ki jih morajo udeleženci prinesti s sabo).
i penmag.marina@gmail.com, tel.: 05 925 15 75
M MKC Slovenj Gradec    I 20 €

1430 Kulturni dom Slovenj Gradec
šOLSKi FiLmSKi abOnma:
anGeLSKi deLež
Komična drama, VB/FRA/B/ITA (2012), 101'
M Kulturni dom Slovenj Gradec

1700 Kulturni dom Slovenj Gradec
GimnaZijSKi FiLmSKi abOnma in iZven:
anGeLSKi deLež
Komična drama, VB/FRA/B/ITA (2012), 101'
M Kulturni dom Slovenj Gradec   I Za izven: 4 €

1800 Telovadnica Gimnazije Slovenj Gradec
GimnaZijci Z rOcKOm Za SOLidarnOSt
Vabljeni na dobrodelni koncert glasbenih ustvarjalcev 
Gimnazije Slovenj Gradec in njihovih prijateljev.
Prostovoljni prispevki obiskovalcev koncerta bodo v celoti 
namenjeni novoustanovljenemu dobrodelnemu skladu 
Gimnazije Slovenj Gradec.
M Gimnazija Slovenj Gradec   P

1900 Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec
mOnOdrama: mOje živLjenje Z aLmO KarLin (thea 
Schreiber GammeLin) Z iGraLKO barbarO vidOvič
Ob slovenskem kulturnem prazniku
Monodrama je posvečena življenju priljubljene pisateljice 
in slikarke Alme Karlin. Skozi Theino pripoved izvemo vse o 
njenem življenju in življenju Alme.
M Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec   P

1900 Kulturni dom Slovenj Gradec
FiLm tedna: anGeLSKi deLež
Komična drama, VB/FRA/B/ITA (2012), 101'
Glasgow. Robbie, mlad fant, ujet v začaran krog nasilja, kri-
minala in dolgoročne nezaposlenosti, se pretihotapi v po-
rodnišnico k svojemu dekletu Leonie in novorojencu Luku, 
odločen, da bo sinu omogočil drugačno življenje. A z Leoni-
ejinim očetom za petami in bližajočo se sodno razpravo to 
ne bo lahko. Med opravljanjem družbenokoristnih del, ki mu 
jih je namesto zaporne kazni naložilo sodišče, spozna dobro-
srčnega nadzornika Harryja ter Rhina, Alberta in Mo, ki zaradi 
svoje preteklosti ravno tako kot on ne morejo najti zaposlitve. 
Ko Harry pisano druščino uvede v skrivnosti, finese in radosti 
pokušnje viskijev, Robbie odkrije, da ima nos za to žlahtno 
žgano pijačo. Kdo bi si mislil, da bo njihovo življenje na glavo 
obrnil alkohol – pa ne kakšno poceni pivo, ampak eden naj-
boljših viskijev na svetu …
S svojim najnovejšim filmom, socialnorealistično pravljico 
Angelski delež, se veteran Ken Loach vrača v svet simpatič-
nih zgub in malih kriminalcev, a tam namesto obupa najde 
humor, optimizem in vero v človeško dobroto. Protikrizna 
komedija, ki je odprla letošnji LIFFe, je prejela nagrado žirije v 
Cannesu.
M Kulturni dom Slovenj Gradec   I 4 €

6. SREDA
800 Pionirska knjižnica Leopolda Suhodolčana Ravne na Kor.

OdPrtje raZStave: StričeK Puba aLi Ljuba?
Na ogled v času odprtosti oddelka za otroke in mladino do 
20. februarja 2012
M Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne   P

1800 Knjižnica Dravograd
Ob SLOvenSKem KuLturnem PraZniKu: 
PredStavitev KnjiGe SLOvenija v PreSežniKih 
tOma jeSeničniKa
Tomo Jeseničnik je fotograf, alpinist in pisatelj. Njegovo 
dvoletno raziskovanje Slovenije s fotoaparatom je vodilo do 
izdaje knjige Slovenija v presežnikih. Katere bisere narave ali 
dela človeških rok je za vedno ujel ter shranil nam in našim 
potomcem? Katera od fotografij nas bo zapeljala do njenega 
izvora in zbudila željo po raziskovanju naše lepe domovine, 
zibelke Prešernove neizpete ljubezni? Naj nas kulturni praznik 
vse prijetno preseneti in obogati na poseben način.
M Knjižnica Dravograd   P

1800 Avla Šolskega centra Slovenj Gradec, Koroška cesta 11
miSmOmi Z GOSti Za SOLidarnOSt
Na koncertu bosta mešani pevski zbor Gimnazije Slovenj 
Gradec Mismomi pod vodstvom profesorice Almire Rogina 
in Mešani pevski zbor II. gimnazije Maribor pod vodstvom 
profesorja Viljema Babiča predstavila svoj najnovejši program. 
Prostovoljni prispevki obiskovalcev koncerta bodo v celoti 
namenjeni novoustanovljenemu dobrodelnemu skladu 
Gimnazije Slovenj Gradec.
M Gimnazija Slovenj Gradec   P

1900 Kulturni dom Slovenj Gradec
POdeLitev berneKerjeve naGrade in PLaKet Za 
LetO 2012
V kulturnem programu bosta sodelovala godalni orkester 
Glasbene šole Slovenj Gradec pod vodstvom prof. Nine 
Grošelj Bricman in harmonikarski orkester Glasbene šole 
Slovenj Gradec pod vodstvom prof. Andreja Švaba.
M Mestna občina Slovenj Gradec   P

7. ČETRTEK
1630 Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec

ZdraviLna enerGija dreveS
Delavnica z Marinko Lampreht
M Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec   P

1700 Parkirišče pri Športni dvorani Slovenj Gradec
abOnma OPera in baLet maribOr: carmen
Predstava za abonente Kulturnega doma Slovenj Gradec
Opera v štirih dejanjih bo izvedena v francoskem jeziku s 
slovenskimi nadnapisi.
M Kulturni dom Slovenj Gradec   I

1800 MKC Slovenj Gradec, Ozare 18
raZStava riSb in SLiK udeLežencev študijSKeGa 
KrOžKa maGična mOč barv na mOciS-u
Študijski krožek je vodila likovna pedagoginja Špela Kovačič. 
Razstavljajo: Marta in Marjan Merkač, Bojana Herman, 
Sonja Filip, Marina Vrlič, Metka Pečnik, Cecilija Uranc, Ivana 
Kragelnik in Anamarija Gruber.
M MKC Slovenj Gradec    P

1800 Trg svobode Slovenj Gradec
druženje na trGu SvObOde na Predvečer 
KuLturneGa PraZniKa
Za prijetno razpoloženje ob zvokih citer in poslušanju 
Prešernove poezije bo poskrbela toplota, ki jo oddaja lesena 
peč ... Vljudno vabljeni!
M Turistično društvo Slovenj Gradec    P

2000 Kulturni center Ravne na Koroškem, Gledališka pot 1
jaZZ ravne: KOncert ZaSedbe via ad inFinitum 
(SLOvenija/Kamerun/bOLGarija)
M Jazz Ravne    I Za izven: 7 €

8. PETEK
900 Koroški pokrajinski muzej Slovenj Gradec

breZPLačen OGLed muZejSKih ZbirK in raZStav 
Ob SLOvenSKem KuLturnem PraZniKu
M Koroški pokrajinski muzej Slovenj Gradec    P

2000 Kulturni dom Slovenj Gradec
Premiera PrveGa KOrOšKeGa ceLOvečerneGa 
FiLma tu Se Piše živLjenje
Drama, SLO (2013), 82'
Režija in scenarij: Tomo Novosel; kamera: Miha Kolar in Tine 
Lenart; zvok: Domen Hudrap; glasba: Franc Vezela; igrajo: 
Gregor Podričnik, Miha Pačnik, Maša Flogie, Sara Nuša Golob 
Grabner, Brina Belšak in drugi; produkcija: Društvo eksperi-
mentalne umetnosti Slovenija.
Prvi koroški celovečerni film. Gostinska lokala vase posrkata 
življenje treh glavnih likov. Sonja išče princa na belem konju, 
cinični Selektor ponovno utaplja svoje težave, novopečeni 
očka Dahi pa proslavlja rojstvo svojega otroka. Sredi gostil-
niškega dogajanja se v nekaj urah življenja vseh treh spišejo 
na novo.
M Kulturni dom Slovenj Gradec   I 4 €

9. SOBOTA
1000 MKC Slovenj Gradec, Ozare 18

1. mKc-jev OtrOšKi FeStivaL v SOdeLOvanju Z 
animacijSKO SKuPinO viLina: Saj SO SamO OtrOci
Skrivnostno odkritje srednjeveškega zaklada (živa pravljica, 
likovne, plesne in glasbene ustvarjalnice, iskanje skritega 
zaklada itn.). Za otroke od 3. do 12. leta starosti
M MKC Slovenj Gradec    P

2000 Kulturni dom Slovenj Gradec
KOncert ZaSedbe via ad inFinitum (SLOvenija/
Kamerun/bOLGarija)
Via Ad Infinitum je nov projekt koroškega trobentača 
Timoteja Kotnika. Trenutno živeč na Nizozemskem je vodja 
in član več zasedb in projektov, ki uspešno koncertirajo 
na Nizozemskem, v Nemčiji, Belgiji, Italiji, Srbiji, Sloveniji 
in Turčiji. Timotej je že tekom študija v Groningenu dobil 
priložnost sodelovati s številnimi glasbeniki svetovnega kova, 
kot so Robin Eubanks, Randy Bracker, Steve Altenberg, John 
Abercrombie, Adam Nussbaum, Andy Hunter, Jason Palmer, 
Jonathan Powell … Prav na Nizozemskem se je izoblikovala 
tudi osnova zasedbe, ki jo poleg Timoteja na trobenti 
sestavljata še kamerunski basist Benson Itoe in bolgarski 
bobnar Stefan Goranov. Tokrat so moči združili še s trojico 
slovenskih glasbenikov; tako se jim bodo na odru pridružili 
še Samo Kolar na saksofonu, vibrafonist Vid Jamnik in kitarist 
Jure Praper. Via Ad Infinitum je preplet glasbenih zvrsti – vse 
od funka, rocka, jazza pa do balkansko-arabskih ritmov –, 
zavitih v moderno preobleko, ki poslušalca popeljejo skozi 
svet različnih vplivov, kultur in pogledov na glasbo.
M Kulturni dom Slovenj Gradec    I 7 €
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10. NEDELJA
1000 MKC Slovenj Gradec, Ozare 18

1. mKc-jev OtrOšKi FeStivaL v SOdeLOvanju Z 
animacijSKO SKuPinO viLina: Saj SO SamO OtrOci
Betkine dogodivščine (Betkin otroški direndaj: plesne, 
glasbene in likovne delavnice za otroke, izdelovanje podob, 
poslikave obraza, lutkovna predstava ... ter druga (sladka) 
presenečenja). Za otroke od 3. do 12. leta starosti
M MKC Slovenj Gradec    P

1200 MKC Slovenj Gradec, Ozare 18
natečaj bOtečaj 2013 – Zadnji dan Za OddajO 
Prijavnice
Vabimo mlade neuveljavljene glasbene skupine, da se 
prijavijo na 4. Natečaj Botečaj, ki bo v Slovenj Gradcu potekal 
v mesecu marcu. Prijave zbiramo do 10. 2. 2013.  Za več 
informacij nas poiščite na Facebooku in na MKC-jevi spletni 
strani.
M MKC Slovenj Gradec    P

1800 Kulturni dom Slovenj Gradec
Za GLedaLišKi abOnma in iZven:
KOmedija: OdLiKOvanje?
Izvedba: GD Kontrada, Kanal; avtor: Georges Feydeau, prire-
dil: Emil Aberšek; režija: Emil Aberšek
Georges Feydeau (1862–1921), znameniti francoski pisec in 
režiser, je v času med leti 1881 in 1961 napisal 39 predstav, ki so 
najpogosteje izvajane v rednem programu na vseh svetovnih 
odrih. Zelo uspešni in še danes priljubljeni avtor lahkotnih – bul-
varskih komedij pritegne gledalca z zapletenim, zabavnim in 
hitro razvijajočim se dogajanjem, polnim presenetljivih obratov, 
ki satirično obravnavajo takratno francosko družbo. Komedija 
Odlikovanje (Le Ruban, 1894) ne sodi med njegove najpopular-
nejše komedije, kot so Gospod gre na lov, Dama iz Maxima, Bol-
ha v ušesu, Poskrbi za Amelijo, tudi ni začinjena s tolikšno mero 
situacijske komike, je pa njena satirična plat aktualna tudi danes. 
S predstavo Odlikovanje so sodelovali na območnem tekmova-
nju za Linhartovo srečanje, kjer je priznanje za najboljšo stransko 
moško vlogo dobil Martin Gerbec za vlogo Dardillona.
M Kulturni dom Slovenj Gradec   I Za izven: 7 €

11. PONEDELJEK
2030 Kulturni dom Slovenj Gradec

večer KOmedije: navaL Smeha – vaL 202
Val 202 v teh »čudnih« časih vsaj enkrat mesečno poskrbi za 
dobro voljo in veliko smeha. Naši stand up komiki se v navalu 
smeha selijo po Sloveniji in ujamejo vse kraje naše Slovenije, tudi 
Slovenj Gradec. Mladen Pahovič, Janez Trontelj, Jernej Celec in 
duo Jugo z Jušem Milčinskim in Goranom Završnikom bodo 
poskrbeli za dobršno dozo humorja, za povezavo pa bo poskr-
bel gostitelj večera Boštjan Gorenc - Pižama. V živo v Kulturnem 
domu Slovenj Gradec ob 20.30 in na Valu 202 uro pozneje!
M Radio Slovenija, Val 202   I 8 € (prodaja: Eventim in Kulturni 
dom Slovenj Gradec)

12. TOREK
1000 MKC Slovenj Gradec, Ozare 18

KaLiGraFSKa deLavnica marine mihaLj
i penmag.marina@gmail.com, tel.: 05 925 15 75
M MKC Slovenj Gradec    I 20 €

1000 Knjižnica Mislinja
dOPOLdanSKi KLePet O nOvih KnjiGah
M Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec    P

1530 Športno igrišče na Graški Gori
12. PuStnO Srečanje treh mejnih Občin na GrašKi GOri
Program: tekmovanje ekip iz Slovenj Gradca, Velenja in 
Mislinje v šaljivih pustnih igrah, pustna kronika, žalni govor in 
pokop pusta
Graška Gora vas vabi, nadenite si masko, pridite na prijetno 
srečanje in navijajte za vašo ekipo.
M Kulturno društvo Graška Gora v sodelovanju s Kulturnim 
društvom Stari trg    P

1630 Knjižnica Dravograd
PuStna PravLjica Z uStvarjaLnO deLavnicO
M Knjižnica Dravograd   P

1900 Kulturni dom Slovenj Gradec
FiLm tedna: tu Se Piše živLjenje
Drama, SLO (2013), 82'
M Kulturni dom Slovenj Gradec   I 4 €

13. SREDA
/

14. ČETRTEK
1000 Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec

dOPOLdanSKi KLePet O nOvih KnjiGah
M Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec    P

1700 Glasbeni vrtec Direndaj, Partizanska cesta 2, Ravne na Kor.
vPiS SKuPin in PredStavitev ZavOda Za GLaSbenO 
SPrOščanje ZvOčni vrt
Vpis v naslednje skupine: nosečnice, mamice z dojenčki od 3. 
meseca dalje, zdravilni Bachovi cvetni plesi – neomejeno za vse
i prof. Maja Ocepek, e-pošta: zvocni.vrt@gmail.com, gsm: 
041 673 916
M Glasbeni vrtec Direndaj    P

1800 Knjižnica Radlje ob Dravi
OdPrtje raZStave LiKOvnih deL daniLa GOrišKa
Danilo Gorišek se s slikanjem intenzivneje ukvarja od leta 
2007. Je velik ljubitelj likovne umetnosti in samouk. Kot član 
likovne sekcije Kulturnega društva Dravograd dobiva prave 
spodbude za ustvarjanje in napredovanje. Najraje slika z 
oljnimi barvami, pa tudi z akvarelnimi. Njegova motivika je 
zelo raznolika: od pogledov v naravo, živali, tihožitij s cvetjem 
do abstrakcij. To bo njegova druga obsežnejša samostojna 
razstava, sodeloval pa je v več skupinskih.
Razstava bo na ogled do 16. marca 2013.
M Knjižnica Radlje ob Dravi    P

1930 Muzej Huga Wolfa, Glavni trg 40, Slovenj Gradec
Za WOLFOv KOncertni abOnma in iZven:
triO LYriQue
Ioannis Vagenas – violina, Petra Horvat – saksofon, Matija 
Potisk – klavir
Program:
W. S. Hartley (1927) – Dance Suite (1985)
1) Polonaise brillante * 2) Valse lente * 3) Polka fantasque 
D. Bobić (1968) – Obed Edom (2012) – Capriccio za saksofon in glasovir
M. Ferk (1985) – Reflection No.1 (2008)
A. S. Arensky (1861–1906) – Klavirski trio Nr.1 d-moll op. 32 (1894) – lll. sta-
vek: Elegia (za violino, tenor, saksofon in klavir)
J.-L. Defontaine (1971) – Couleurs d`un Reve (2000)
M. Eychenne (1933) – Cantilene et Danse (1967)
M Kulturni dom Slovenj Gradec   I Za izven: 7 €

15. PETEK
900 Muzej Huga Wolfa, Glavni trg 40, Slovenj Gradec

WOLFOva GLaSbena deLavnica Ob 110-Letnici 
SKLadateLjeve Smrt
V našem mestu smo uspeli v okviru projekta Evropske 
prestolnice kulture pridobiti nov muzej v lepo urejeni rojstni 
hiši s stalno razstavo o življenju in delu Huga Wolfa, ki na 
zelo zanimiv način predstavlja njegov čas v drugi polovici 19. 
stoletja v provincialnem mestecu sredi Mislinjske doline in 
v politični in kulturni prestolnici na Dunaju. 22. februarja se 
spominjamo110-letnice skladateljeve smrti.
Za zadnji šolski delovni dan v tem polletju smo za 
organizirane šolske skupine pripravili 30-minutno brezplačno 
vodenje po razstavi, predstavitev rojstne hiše  in kratek 
koncert, ki sta ga pripravili profesorici glasbe Maja Kastratovik 
in Tanja Vogrin.
Prosti termini za skupine učencev do cca 26 udeležencev (en 
razred): 9.00;  9.30; 10.00; 10.30; 11.00; 11.30 in 12.00 Vabljeni 
na posebno učno uro zgodovine in glasbe!
i Prijave sprejemamo na elektronski naslov: 
marjanastalekar@hugowolf.si in po telefonu: 041 690 756.
M Muzej Huga Wolfa in Društvo Hugo Wolf Slovenj Gradec   P

1700 Galerija dr. Staneta Strnada, Splošna bolnišnica SG
raZStava SLiKarSKih deL marjane haLužan - jance
Ljubitelji umetnosti ste vabljeni na otvoritev in ogled 
slikarske razstave Iskanja, korak za korakom Marjane Halužan 
- Jance. V kulturnem programu na otvoritvi bo moč slišati 
tudi misli, ki jih je o slikarki spisal Janko Čeru. 
M KD Splošne bolnišnice Slovenj Gradec    P

1800 Knjižnica Radlje ob Dravi
PredStavitev in deLavnica: 5 tibetanSKih vaj 
POmLajevanja Z majO veber
S seboj prinesite ustrezno podlogo za vadbo na tleh. 
M Knjižnica Radlje ob Dravi    P

1800 Turistična kmetija Klevž, Legen 151, Šmartno pri SG
Literarni večer Z marjanOm PunGartniKOm in 
njeGOvimi PrijateLji
Marjan Pungartnik je slovenski književnik, rojen 28. julija 
1948 na Legnu pri Slovenj Gradcu. Po ravenski Gimnaziji je 
končal novinarstvo na Fakulteti za sociologijo, politologijo 
in novinarstvo v Ljubljani. Poleg pesmi piše še otroško 
literaturo, lutkovne igre ter ureja prvo slovensko online 
literarno revijo Locutio. 
M Turistično društvo Legen    P

1800 Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne
LiKOvna raZStava iLuStracij: temne mitne, SvetLe Parne
Sekcija ilustratorjev Zveze društev slovenskih likovnih 
umetnikov pod vodstvom Dušana Muca pripravlja razstave 
ilustracij na ljudske teme. Pri izbiri sodelujejo z etnologinjo in 
s strokovnjakinjo za ljudsko slovstvo Marijo Stanonik. Doslej je 
bilo zastopanih že več pokrajin, tokrat pa bo na ogled razstava 
ilustracij na temo koroških pregovorov Temne mitne, svetle 
parne. Pregovore je zapisala Iva Potočnik z Raven na Koroškem. 
Avtorica objavljene ilustracije na naslovno temo je Andreja 
Peklar, drugi avtorji pa so še: Mojca Cerjak, Vesna Čadež, 
Andreja Čeligoj, Danijel Demšar, Milan Erič, Andreja Gregorič, 
Aleksander J. Potočnik, Darja Lovak, Dušan Muc, Radko Oketič, 
Živa Pahor, Marija Prelog, Petra Preželj, Mojca Sekulič Fo, Daša 
Simčič, Zagorka Simić, Tanja Špenko in Alenka Vidrgar. 
Razstava bo na ogled v razstavišču knjižnice do 22. marca 
2013 v času obratovanja knjižnice.
M Koroška osrednja knjižnica Ravne na Kor.   P

1800 Kulturni dom Slovenj Gradec
FiLm: hObit: nePričaKOvanO POtOvanje
Domišljijska pustolovščina, ZDA/NZ (2012), 169'
Režiser fantazijske sage Gospodar prstanov nas znova pope-
lje v Srednji svet, v čas pred vojnami za prstan Mogote. Mladi 
hobit Bilbo uživa življenje v mirnem in zakotnem Šajerskem, 
ko nekega dne na njegova vrata potrka čarovnik Gandalf. S 
seboj pripelje druščino trinajstih škratov pod vodstvom ne-
ustrašnega Thorina, njihov načrt pa je pohod proti Samotni 
gori, kjer se želijo spopasti z zlobnim zmajem Smaugom. Bil-
ba premaga radovednost in v nasprotju s hobitsko zapečkar-
sko tradicijo se odpravi na nepozabno dogodivščino s škrati.
M Kulturni dom Slovenj Gradec   I 4 €

1900 Knjižnica Mislinja
SneGuLjčica in Sedem PaLčKOv v aPOLObambi
Predstavitev alpinistične odprave AK Ravne – Bolivija 2012
M Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec   P

1900 Muzej Huga Wolfa, Glavni trg 40, Slovenj Gradec
huGu WOLFu Ob 110-Letnici Smrti
Vabimo vas v lepo urejeno rojstno hišo Huga Wolfa na 
brezplačno  vodstvo po stalni  razstavi o življenju in delu 
skladatelja, ki na zelo zanimiv način predstavlja njegov čas 
v drugi polovici 19. stoletja v provincialnem mestecu sredi 
Mislinjske doline in v politični in kulturni prestolnici na 
Dunaju.
Dogodek bosta s krajšim nastopom popestrili pianistka Maja 
Kastratovik in mezzosopranistka Tanja Vogrin.
Hugo Wolf je umrl na Dunaju, 22. februarja 1903, kjer je tudi 
pokopan.
M Muzej Huga Wolfa in Društvo Hugo Wolf Slovenj Gradec    P

16. SOBOTA
930 Mladinski kulturni center Slovenj Gradec, Ozare 18

LOKaLni raZvOjni FOrum: S SOciaLnim 
POdjetništvOm dO LOKaLne SamOOSKrbe
Udeležba na forumu je brezplačna. Program:
9.30–10.00: Registracija udeležencev
Socialno podjetništvo in lokalne razvojne kooperative 
10.00–10.15: Pozdravni govori
10.15–10.45: S socialnim podjetništvom do lokalnega razvoja, Duška
                               Lužar Šajt
10.45–11.15: Razvoj socialnega podjetništva na Koroškem, Marjeta
                               Vaupot in Sebastjan Pikl
11.45–12.15: Kako ustanoviti kooperativo, Kamil Krošelj
12.15–13.00: Odmor
Zagotovimo si hrano za jutri 
13.00–13.15: Predstavitev programa Marjetica za spodbujanje lokalne
                               samooskrbe s hrano, dr. Vesna Smaka Kincl
13.15–14.00: Predstavitev lokalne samooskrbne kooperative s hrano in 
                               povezovanje pridelovalcev aronije v kooperativo PROFRUIT,
                               Tadej Slapnik in Rudi Javh 
14.00–14.30: Koroška kmetijska zadruga – jedro regionalne samooskrbe s
                               hrano na Koroškem
14.30–14.45: Odmor
Zagotovimo si delovna mesta, stanovanja, energijo in 
socialno varnost za jutri 
14.45–15.15: Predstavitev stanovanjske kooperative Tovarna, Blaž Habjan
15.15–15.45: Predstavitev energetske kooperative Sončna zadruga, Tomaž
                               Zver 
15.45–16.15: Predstavitev medgeneracijske in turistične kooperative,
                               Majda Buda 
16.15–16.40: Predstavitev turistične kooperative, Uroš Buda
Pridružujemo si pravice do spremembe programa in 
predavateljev.
i Tel.: 02 884 62 92, tadej.slapnik@fsp.si, gsm: 031 348 930; 
d.naprej@gmail.com, gsm: 041 383 740 
M Slovenski forum socialnega podjetništva, Mestna občina 
Slovenj Gradec, Društvo Naprej Slovenj Gradec    P

1030 Kulturni dom Slovenj Gradec
Za LutKOvni abOnma in iZven:
GLedaLišče iZ deSneGa žePKa: Peter Strah
Avtor, scenograf, izdelovalec lutk, režiser: Boštjan Štorman;
igra, pleše, poje: Lucija Ćirović; glasba: Goran Završnik.
Muzikal za otroke Peter Strah je za lutkovni abonma in izven. 
Predstava traja 45 minut. Namenjena je otrokom od 4. leta dalje.
Peter, mali hišni strah, skupaj z dedkom Strahom, Velikim 
Bavbavom in sobarico Fobijo prebiva v hotelu Strahovlad. 
Od njega se pričakuje, da bo nasledil tradicijo in postal naj-
strašnejši potomec rodbine Strah. A Peter ima težavo – strah 
ga je. Nekega večera v hotel prispe dr. Korajža, ki želi v svojo 
magično napravo Straholov ujeti vse strahove. Ko v napravo 
stlači dedka, Petru ne preostane drugega, kot da premaga 
svoj strah in dr. Korajži prekriža načrte.
M Kulturni dom Slovenj Gradec   I Za izven: 5 €

1800 Kulturni dom Slovenj Gradec
FiLm: hObit: nePričaKOvanO POtOvanje
Domišljijska pustolovščina, ZDA/NZ (2012), 169'
M Kulturni dom Slovenj Gradec   I 4 €

17. NEDELJA
1800 Kulturni dom Slovenj Gradec

FiLm: hObit: nePričaKOvanO POtOvanje
Domišljijska pustolovščina, ZDA/NZ (2012), 169'
M Kulturni dom Slovenj Gradec   I 4 €

18. PONEDELJEK
1800 Kulturni dom Slovenj Gradec

FiLm: hObit: nePričaKOvanO POtOvanje
Domišljijska pustolovščina, ZDA/NZ (2012), 169'
M Kulturni dom Slovenj Gradec   I 4 €

19. TOREK
1000 MKC Slovenj Gradec, Ozare 18

KaLiGraFSKa deLavnica marine mihaLj
i penmag.marina@gmail.com, tel.: 05 925 15 75
M MKC Slovenj Gradec    I 20 €

1800 Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne
PredStavitev KnjiGe ZvOneta šeruGe: POPOtniK
Avtor je pred kratkim izdal svojo deveto potopisno knjigo. 
350 osnovnih strani besedila se z več kot štiristo barvnimi 
fotografijami prepleta v izjemni novi knjigi enega najbolj 
znanih slovenskih popotnikov. Popotnik posega precej 
globoko v zgodovino avtorjevih odhajanj in vračanj, 
poudarek pa je na potovanjih zadnjih treh let. Istočasno 
s knjigo je iz gore posnetega videomateriala nastal tudi 
istoimenski film (režija: Aleš Žemlja) – tudi tega vam bo v živo 
predstavil Zvone Šeruga na srečanju v naši knjižnici.
M Koroška osrednja knjižnica Ravne na Kor.   P

1900 Kulturni dom Slovenj Gradec
FiLm tedna: SKOK čeZ PLOt
Komedija, FRA (2012), 109'
Najljubša zabava radoživih prijateljev Freda in Grega so zaba-
ve v pariških nočnih klubih, kjer osvajata privlačne lepotice. 
Ker sta oba poročena, si morata po intimnih uricah z ne-
znankami kriti hrbet pred ženama, toda ko jima začne goreti 
pod petami, se odločita za šest dni odpotovati v Las Vegas. 
Medtem ima vzorni Laurent povsem drugačne težave, saj 
njegovo osvajanje nasprotnega spola nima pravega učinka, 
zato zavida prijatelju Antoinu, ki kljub invalidnosti nima težav 
z ženskami. Vedno pohotne moške čaka nepričakovan kaos 
zabavnih ljubezenskih dogodivščin in ljubezenskih avantur.
M Kulturni dom Slovenj Gradec   I 4 €

20. SREDA
900 Knjižnica Dravograd

POčitnišKi PrOGram: uStvarjanje Z GLinO
Osnovnošolci  s spretnimi prsti ste vabljeni na preživljanje 
počitnic v knjižnico, kjer bomo ustvarjali z glino.
M Knjižnica Dravograd   P

http://www.mojaobcina.si/slovenj-gradec

http://www.slovenjgradec.si/
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1800 Mladinska knjiga Slovenj Gradec, Glavni trg 8
PredStavitev KnjiGe bruna šimLeše: 
LjubeZnOSLOvje
Kako ljubiti popolno, ne da bi izgubili sebe? 
Kakšna je razlika med ljubeznijo in zaljubljenostjo? Obstajajo 
brezpogojna ljubezen in sorodne duše? Se lahko odločimo, 
da bomo nekoga vzljubili, in ali je res, da se nasprotja 
usodno privlačijo? Zakaj pride do prevare in ali jo je mogoče 
preboleti? To je samo nekaj od vprašanj, ki jih postavlja in na 
katera natančno odgovarja Bruno Šimleša, vodilni hrvaški 
avtor duhovne literature.
V knjigi Ljubeznoslovje nas Bruno Šimleša uči, kako zgraditi 
zdrave, srečne in strastne odnose z drugimi. Najsi gre za 
partnersko ljubezen ali družinske, prijateljske in delovne 
odnose, avtor opozarja na ustaljene zmote in napačna 
pričakovanja, ki jih vsiljujemo drug drugemu, nato pa 
predlaga rešitve, ki bodo vrnile zaupanje in zadovoljstvo v ta 
najpomembnejša področja življenja.
Na pogovoru o knjigi boste Bruna Šimlešo lahko povprašali 
še o vsem, kar vas zanima o ljubezni.
M Mladinska knjiga Slovenj Gradec   P

21. ČETRTEK
1730 Knjižnica Radlje ob Dravi

PredStavitev KnjiGe tOneta PartLjiča: deKLica in 
GeneraL
Knjiga je bila izdana leta 2011 v založbi Ajda in je zasnovana 
kot dvoje vzporednih besedil. Na eni strani sledimo izmišljeni 
zgodbi, kot jo pripoveduje deklica, katere življenje je bilo 
povezano z generalom Rudolfom Maistrom, v drugi pa so 
nanizana zgodovinska dejstva o tem velikem Slovencu. 
Ne zamudite predstavitve knjige! Tako kot jo bo predstavil 
pisatelj in dramatik Tone Partljič, ki ga je general kot osebnost 
prevzel in prepričal, je ne more predstaviti nihče!
M Knjižnica Radlje ob Dravi   P

1800 MKC Slovenj Gradec, Ozare 18
POtOPiSnO Predavanje aLena Sidarja: nOrdKaP
M MKC Slovenj Gradec    P

22. PETEK
2000 Kulturni dom Slovenj Gradec

KOncert: PerPetuum jaZZiLe
I

2100 MKC Slovenj Gradec, Ozare 18
KOncert: the SticKY LicKS in can OF beeS
The Sticky Licks
Pravijo, da je bilo v rock'n'rollu že vse slišano, da se vse ponavlja 
in da ni več vznemirljiv. Pozabljajo, da energija, ki jo ustvari 
dobra r'n'r glasba, nikoli ne usahne in da je ta tista, ki še vedno 
drži pokonci milijone fenov po vsem svetu. Ravno ta energija 
poganja skupino The Sticky Licks, ki je v svoji zaenkrat kratki 
karieri že pokazala, da je njen nastop v živo močan adut in pravi 
balzam za občinstvo, lačno kvalitetne, a hkrati neobremenjene 
glasbe. Prvi singel No Money Blues je več ali manj nastal že v 
letu 2009 in vsebuje sestavine radijskega hita. Pred vrati je tudi 
prvi istoimenski EP, ki obeta vse to, kar The Sticky Licks so – 
petčlanska zasedba, ki združuje lastno kreativnost in norčavost 
v kombinaciji z velikim spoštovanjem do kreacij velikanov iz 
preteklosti.
Can of Bees
Can of Bees z nagrado na mednarodnem festivalu Omladina. 
Skupina Can of Bees se je utrdila v družbi najbolj perspektivnih 
glasbenih zasedb na območju stare Jugoslavije, saj je na 
legendarnem subotiškem festivalu prejela nagrado strokovne 
komisije za najboljši bend. Omladina je festival, ki je svojo pot 
v srbski Subotici pričel že pred več kot 50 leti in kjer so svoje 
kasneje zelo uspešne kariere pričeli izvajalci, kot so Kemal 
Monteno, Bora Đorđević, Josipa Lisac, Indexi, Lačni Franz, 
Majke, Đorđe Novković in mnogi drugi. Po dolgem času 
obujeni festival je letos prejel kar 193 prijav izvajalcev iz 8 držav. 
Izmed prijavljenih je štiričlanska mednarodna komisija izbrala 
25 izvajalcev, ki so 8. decembra nastopili v finalnem večeru 
vsubotiški Hali sportova. Med finalisti so se predstavili tudi 
edini slovenski predstavniki Can of Bees, ki so s skladbo Crazy 
prepričali strokovno komisijo, ki jim je podelila naziv najboljšega 
benda festivala (»Najbolji bend«). Po zmagi leta 2010 na Šou 
rocku je to že drugo veliko priznanje za koroško zasedbo, ki jo 
je še dodatno utrdilo v družbi najbolj perspektivnih glasbenih 
zasedb z območja bivše Jugoslavije. Za nagrado bodo Can of 
Bees v kratkem posneli tudi videospot za skladbo Crazy, kateri 
boste lahko prisluhnili tudi na nastajajoči plošči, ki bo nared 
predvidoma v začetku prihodnjega leta.
M MKC Slovenj Gradec    P

23. SOBOTA
900 Mestno jedro Slovenj Gradca

breZPLačni dariLni dvOriščni Sejem
VSE ZASTONJ – IZBERI in ODNESI, karkoli želiš. Prinesi, kar ne 
potrebuješ več, a je lepo ohranjeno. To je lahko karkoli za dom, 
vrt, šolo, šport oz. prosti čas, za osebno uporabo, okras ipd.
M Ekološko društvo Slovenj Gradec   P

1800 Kulturni dom Slovenj Gradec
animirani FiLm: Pet LeGend (SinhrOniZiranO v 
SLOvenščinO)
Animirana pustolovščina, ZDA (2012), 97'
Ustvarjalci napetih animiranih dogodivščin Madagaskar in 
Shrek predstavljajo nepozabno dogodivščino najljubših pra-
vljičnih junakov. Jakec Mraz je nagajiv fantič, ki svojo čarobno 
moč uporablja predvsem za uganjanje zimskih norčij in pov-
zročanje kaosa. Zato je zelo presenečen, da ga legendarni 
Božiček, Zobna vila, Velikonočni zajec in Zaspanček povabijo 
v svoje vrste varuhov otroških sanj in radosti. Skupaj se mo-
rajo zoperstaviti zlobnemu bavbavu Pitchu, ki želi vse sanje 
spremeniti v nočne more. Toda Jakec med fantastičnimi pu-
stolovščinami spozna neprijetno resnico o svoji preteklosti.
M Kulturni dom Slovenj Gradec   I 4 €

2000 Kulturni dom Slovenj Gradec
FiLm: jacK reacher
Kriminalna drama, ZDA (2012), 130''
Nekdanji vojaški policist Jack se odloči uveljavljati zakone na 
lastno pest, toda ob nepojasnjenem množičnem zločinu ga 
oblasti znova zaprosijo za pomoč. Med raziskovanjem Jack 
naleti na srhljivo spletko, njegovo predano iskanje resnice pa 
ga znova pripelje v navzkrižje z zakoni. Čeprav mu policija sledi 
na vsakem koraku, je odločen razkrinkati zločine ruske mafijske 
organizacije in kriminalce zlepa ali zgrda soočiti z roko pravice.
M Kulturni dom Slovenj Gradec   I 4 €

24. NEDELJA
1700 Kulturni dom Slovenj Gradec

animirani FiLm: Pet LeGend (SinhrOniZiranO v 
SLOvenščinO)
Animirana pustolovščina, ZDA (2012), 97'
M Kulturni dom Slovenj Gradec   I 4 €

1900 Kulturni dom Slovenj Gradec
FiLm: jacK reacher
Kriminalna drama, ZDA (2012), 130''
M Kulturni dom Slovenj Gradec   I 4 €

25. PONEDELJEK
1800 Kulturni dom Slovenj Gradec

animirani FiLm: Pet LeGend (SinhrOniZiranO v 
SLOvenščinO)
Animirana pustolovščina, ZDA (2012), 97'
M Kulturni dom Slovenj Gradec   I 4 €

1930 Muzej Huga Wolfa, Glavni trg 40, Slovenj Gradec
KOncert ZaSedbe trOmbOne cOnnectiOn Z 
aKademije Za GLaSbO v LjubLjani
Na programu bodo dela Samuela Scheidta, J. S. Bacha, 
Claudea Debussyja, Feliksa Mendelssohna, G. Bonellija, A. C. 
Jobima, Barta Howarda in J. P. Sousa.
Nastopajo: Žan Tkalec, Luka Logar, Ivan Mušić, Domen Gantar 
(pozavne) in Tine Oblak (tuba).
M Ustanova Fundacija akademskega slikarja Karla Pečka   P

26. TOREK
1000 MKC Slovenj Gradec, Ozare 18

KaLiGraFSKa deLavnica marine mihaLj
i penmag.marina@gmail.com, tel.: 05 925 15 75
M MKC Slovenj Gradec    I 20 €

1900 Kulturni dom Slovenj Gradec
FiLm tedna: PreLOmnica
Kriminalna drama, Slovenija (2011), 110'
Študent medicine Marko nekega večera oskrbi nepoznanega 
ranjenca in naslednjega dne izve, da je bil pacient udeležen v 
strelskem obračunu, policija pa ga še vedno išče. Sledi nepri-
čakovan klic odtujenega očeta, ki Marka sooči z grehi starej-
šega brata Denisa. Čeprav bi bratu rad pomagal, se znajde 
pred dilemo ogrožanja ljubljenih oseb, toda preden se dobro 
zave, ga kriminalno podzemlje že zgrabi s svojimi lovkami in 
prisili v brezkompromisen boj na življenje in smrt.
M Kulturni dom Slovenj Gradec   I 4 €

27. SREDA
/

28. ČETRTEK
1800 Knjižnica Radlje ob Dravi

POtOPiSnO Predavanje: eKSKLuZivnO iZ Puščave 
– S KOLeSOm PO Omanu
Predaval bo avanturistični kolesar Simon Eržen.
M Knjižnica Radlje ob Dravi    P

M E D I j  z  N a j V E č j I M  D O S E G O M
V  M E S T N I  O B Č I N I  S L O V E N J  G R A D E C
I z k o r i s t i t e  g a  z a  s v o j o  p r e d s t a v i t e v !

Kontakt: 05 901 05 76 (gospa Majda), e-naslov: info@km-z.si

Glasnik, februar 2013 I I I

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
I  Odrasli 2 €, mladina 1,50 €; za prebivalce koroških občin ob 

nedeljah vstop prost

KOROŠKI POKRajINSKI MUzEj, MUzEj SlOV.  GR.
+ 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
I Odrasli 2,50 €, invalidi in upokojenci 2 €, mladi 1,70 €

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
I Odrasli 2,50 €, invalidi in upokojenci 2 €, mladi 1,70 €

MUzEj HUGa WOlFa SlOVENj GRaDEC

+ Glavni trg 40, 2380 Slovenj Gradec
6 TOR.–NED. od 10.00 do 16.00; ob ponedeljkih zaprto
: www.hugowolf.si
( 02 870 00 09
I Odrasli 2,50 €, invalidi in upokojenci 2 €, mladi 1,70 €

SOKlIčEV MUzEj

+ Župnijski urad, Trg svobode 5, 2380 Slovenj Gradec
6 Odprto po dogovoru
( 02 884 15 05

MlaDINSKa KNjIGa — GalERIja

+ Glavni trg 8, 2380 Slovenj Gradec
6 PON.−PET. od 7.30 do 18.30, SOB. od 7.30 do 12.00
( 02 881 22 86, fax: 02 881 22 87

aTEljE UNIKaTNIH IzDElKOV Iz TaljENEGa STEKla
+ Glavni trg 43 (hotel), 2380 Slovenj Gradec
( 041 668 207 (Matijaž Gostečnik); odprto po dogovoru

MESTNa KaVaRNa

+ Trg svobode 7, 2380 Slovenj Gradec
(	02 884 51 09

GalERIja DR. STaNETa STRNaDa

+ Splošna bolnišnica Slovenj Gradec, Gosposvetska 3, 2380 
Slovenj Gradec

( Gsm: 031 471 020 (Janko Čeru)

ROKODElSKI CENTER KOROŠKE

+ Ronkova 4, PTC Katica, 2380 Slovenj Gradec
6	 PON.−PET. od 8.00 do 15.00, SRE. od 8.00 do 17.00
( 02 884 29 27 * info@podjetniskicenter-sg.si
: http://www.podjetniskicenter-sg.si

KOROŠKI DOM STaROSTNIKOV čRNEčE

+ Črneče 146, 2370 Dravograd
6  Vsak dan od 10.00 do 17.00
* kds.info@siol.net
:   http://www.kds-dravograd.si
( 02 872 33 50
I  Vstop prost

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
I Vstop prost

GalERIja – HIŠa MOjSTROVIN PERGER 1757

+ Pohorska cesta 14, 2380 Slovenj Gradec,
6  Po dogovoru
* h.perger@siol.net
: http://www.perger1757.si
( 02 883 82 90, 884 14 96, gsm: 041 668 898
I Vstop prost

TIC SlOVENj GRaDEC

+ Glavni trg 24, 2380 Slovenj Gradec
6  PON.–PET. od 8.00 do 16.00, SOB. in NED. od 9.00 do 12.00
*	tic@slovenjgradec.si : http://www.slovenjgradec.si
(	02 881 21 16 (Marija Lah), fax: 02 881 21 17

KNjIŽNICa KSaVERja MEŠKa SlOVENj GRaDEC

+ Ronkova 4, 2380 Slovenj Gradec
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

(	02 883 93 50, fax: 02 883 93 61
(	BIBLIOFON: 031 909 018
MOJA KNJIŽNICA − geslo za dostop do storitve lahko dobite 
v vseh enotah knjižnice.
enota Podgorje (na novi lokaciji v Oš Podgorje)
6 SRE. od 11.00 do 15.00, PET. od 12.00 do 15.00
( 02 885 82 53
Enota Pameče
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
( 02 882 14 11
Enota Mislinja
6 SRE. in PET. od 14.00 do 18.00, TOR. in ČET. od 10.00 do 18.00
( 02 885 74 33

KNjIŽNICa DRaVOGRaD

+ Koroška cesta 47, 2370 Dravograd
6	 PON.–ČET od 7.00 do 18.00, PET. od 7.00 do 15.00, SOB. 
od 8.00 do 13.00
* knjiznicadra@dra.sik.si : http://knjiznica-dravograd.
koroska.net/
( 02 87 10 760

MlaDINSKI CENTER MKC SlOVENj GRaDEC

+ Ozare 18, 2380 Slovenj Gradec
UČNA POMOČ ZA OSNOVNOŠOLSKE OTROKE
(  051 375 307, * nucam.info@gmail.com
Vsak delavnik ob 14.30
GLASBENA ŠOLA GVIDO
GVIDO (Glasbeno vzgojno-izobraževalno društvo, glasbena 
šola) vpisuje otroke, mladino in odrasle v različne glasbene 
programe: klavir, el. klaviature (synthesizer), kitara (akustična, 
električna), flavta, solo petje, bobni in tolkala, harmonika in 
Cicizbor (zborček za predšolske otroke).
(  031 34 36 30 * info@gvido.si : www.gvido.si
Vsak delavnik med 14.00 in 19.00

KIPARSKA DELAVNICA
Organizator: Društvo DALUK.
(  051 364 198
Vsako sredo ob 18.00

HIP HOP DELAVNICE
Plesali bomo hip hop in lirični/jazz ples pod vodstvom Sare 
Nuše Golob Grabner in Teje Štaleker Lekše.
Vsak četrtek od 16.00 do 18.00

ŠAHOVSKI KLUB SLOVENJ GRADEC
Klubski termini vsak ponedeljek od 15.00 do 20.00

JOGA
JOGA ZAČETNA SKUPINA, ponedeljek 17.00–18.00
JOGA ZA NOSEČNICE, ponedeljek 18.15–19.15
SMEJALNA JOGA, ponedeljek 19.30–20.30

PRAVLJIČNO SMEJALNA JOGA ZA OTROKE, sreda 17.00–18.00
JOGA NADALJEVALNA SKUPINA, sreda 18.15–19.15
Z JOGO DO VITKOSTI, sreda 19.30–20.30
Program za vse skupine bo potekal od septembra do maja pod 
vodstvom Katje Kotnik Prosenjak (gsm: 031 672 604).
Cena je 5 € na osebo oz. 20 € na mesec.

MANEKENSKA ŠOLA
Manekenska šola Vulcano Models uči mlade lepe zdrave drže, 
samozavestnega javnega nastopanja, umetnosti poziranja in 
drugih manekenskih veščin. Njihovi programi so namenjeni 
različnim starostnim skupinam. Delavnico bo vodila Sandra 
Adam, Miss Slovenije 2010. Dodatne informacije in prijave:
( 02 618 00 50, gsm: 041 297 287
*  prijava@vulcanomodels.com
Vsak petek ob 17.00

PLESNE DELAVNICE ZA OTROKE
V šolskem letu 2012/2013 se bodo enkrat na teden izvajale 
plesne vaje za otroke med 3 in 5 letom starosti. Poučevali 
bosta Sara Nuša Golob Grabner in Teja Štaleker Lekše in skozi 
zabavo, glasbo in igro otrokom prikazali osnove plesov, kot 
so hip hop in lirični ples. Prijave bodo potekale skozi vse leto. 
Cena je 20 € na mesec.
( Teja, gsm: 051 388 071, in Sara, gsm: 041 782 129
*  tejachy@gmail.com, saranusa.golob@gmail.com
Vsak ponedeljek ob 17.00

ZAVOD ZA GLASBENO SPROŠČANJE ZVOČNI VRT
vabi k vpisu naslednjih skupin:

•	 NOSEČNICE
•	 MAMICE	Z	DOJENČKI	(	od	3.	meseca	dalje)
•	 ZDRAVILNI	BACHOVI	CVETNI	PLESI	(neomejeno	za	vse)

vpis in predstavitev bo v četrtek, 14. 2. 2013 
ob 17.00 v prostorih Glasbenega direndaja na 
Partizanski c. 2 na ravnah na Koroškem.
info: prof. maja Ocepek 041/673-916 ali zvocni.vrt@gmail.com

ZUMBA POD VODSTVOM SONIE KRAUSER: ZUMBA 
NA KOROŠKEM
Vsak torek in četrtek ob 17.15 in 18.30

ZUMBA POD VODSTVOM SILVIJE PLANINŠEC
Vsako nedeljo ob 18.00

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 koriščenja prostora za glasbene vaje
- glasbeno-snemalni studio
- mladinska info točka (info o razpisih, Mladi v akciji, 
mladinske izmenjave, tabori, popustniki)

SKI vikend v hostlu Slovenj Gradec 89 €
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OBVESTIla

MEŠKOVA BUKVARNA
na Glavnem trgu 28 (atrij andeškega 
hrama) je odprta vsak torek od 17.00 
do 19.00 in četrto soboto v mesecu od 

10.00 do 12.00. Info: gsm: 051 235 359

Vabimo vas, da postanete član društva ljubiteljev 
knjig Meškova bukvarna Slovenj Gradec. S plačano 
letno članarino 5 € dobite člansko izkaznico in si 
lahko izberete pet knjig. Društvo bo za svoje člane 
organiziralo tudi druge dejavnosti (pohod po Meškovi 
poti, izlete, klubske večere itd.).

lOKalNa ENSVET
PISaRNa SlOVENj GRaDEC

Upravna enota Slovenj Gradec
Meškova 21, (mansarda — III. 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

PlaNINSKO DRUŠTVO SlOVENj GRaDEC

3. 2. Ramšakov vrh - Vinska gora
zahtevna pot 

 Stane Plevnik
8. 2. Kulturni dnevi na koči pod 

Kremžarjevim vrhom
lahka pot

 zdenko čas
23. 2. 21. Šisernikov pohod

zahtevna pot
 zdenko čas

Ostale informacije najdete na oglasnih deskah na 
Vorančevem trgu
in v Šolski ulici ali na internetni strani.
www.pdsg.si.

PlaNINSKO DRUŠTVO MISlINja

8. 2. Črni vrh (1543 m)
 Vsi vodniki (dobimo se na vrhu)

joc – vsi
16. 2. 14. Tradicionalni zimski pohod  

Peca (2126 m)
 Franc, Mirko

23. 2. 25. Zimski, matjažev pohod  
po Šisernikovi poti

 Franc, jože    

Vsi pohodi bodo objavljeni ob sredah ob 15. uri na 
Koroškem radiu in na plakatih na običajnih mestih, 
dodatne informacije pa lahko najdete tudi na 
internetni strani www.pdmislinja.si.

DRUŠTVO DIaBETIKOV SlOVENj GRaDEC

6. 2. luštna pot – Perjak – Slovenj Gradec
13. 2. Gmajna – Sele – Grajska vas – Slovenj Gradec
21. 2. Sv.jedart – Pameče – Sl.Gradec

23. 2. Šisernikova pot z P.D. Mislinja
27. 2. Serušnik – čuješ – legen – Slovenj Gradec

DOBIMO SE PRI NOVI OPREMI OB 15.30 ure.
Vsak petek kegljanje od 18. ure do 19. ure
Društvena pisarna na Gosposvetski 1 (klet bolnice) 
v Slovenj Gradcu vam je na voljo vsako sredo in 
četrtek od 9. ure do 11. ure.
Za informacije smo vam na voljo:
Marjan Matvos, gsm: 031 305 231;
Olga Repotočnik, gsm: 041 945 664;
Stanislav Oblak, gsm: 040 603 853.

OSNOVNO USPOSABLJANJE ZA MEDIATORJE
Obveščamo vas, da bomo z osnovnim 80-urnim 
usposabljanjem za mediatorja začeli predvidoma v 
mesecu februarju.

Obvezne prijave do 20. februarja
Kontaktna številka: 02 884 64 07 ali 
kristina.navotnik@gmail.com

ŠTUDIJSKI KROžKI
V četrtek, 7. februarja, bo ob 16. uri potekala 
otvoritev razstave študijskega krožka MaGIčNa 
MOč BaRV v MKC Slovenj Gradec.

Vljudno vabljeni!

JEZIKOVNO IZOBRAžEVANJE
Vabljeni k vpisu v tečaje angleškega in nemškega 
jezika. Prijave zbiramo do 15. 2. 2013, z izvajanjem 
prvih skupin bomo pričeli že v začetku februarja.
Tečaji so usklajeni z evropskimi jezikovnimi 
standardi in evropsko priporočilno lestvico 
jezikovnih ravni CEF. Obsegajo šest jezikovnih ravni.
Kontaktna številka: 02 884 64 08 ali
 mocis.marjeta@siol.net

BREZPLAČNI RAČUNALNIŠKI TEČAJI
V februarju bomo pričeli z izvajanjem brezplačnih 
računalniških tečajev RPO (Računalniška pismenost 
za odrasle) in RDO (Računalniško in digitalno 
opismenjevanje).
Pohitite s prijavami, saj zaradi velikega 
povpraševanja prijave zbiramo le do 11. februarja.
Kontaktna številka: 02 884 64 08 ali mocis.
marjeta@siol.net

USPOSABLJANJE ZA STROKOVNI IZPIT IZ 
UPRAVNEGA POSTOPKA
V sodelovanju s Pravno fakulteto iz Maribora bomo 
ponovno izvedli usposabljanje za strokovni izpit iz 
upravnega postopka.

Informativne prijave zbiramo do 30. 2. 2013.
Kontaktna številka: 02 884 64 08 ali mocis.
marjeta@siol.net

PEDAGOŠKO-ANDRAGOŠKA IZOBRAZBA
V sodelovanju s Filozofsko fakulteto Univerze 
v Mariboru bomo organizirali usposabljanje za 
pridobitev pedagoško-andragoške izobrazbe.
Prijave zbiramo do zapolnitve mest.
Kontaktna številka: 02 884 64 08 ali mocis.
marjeta@siol.net

SLOVENŠČINA ZA TUJCE
Tujci, vabljeni k vpisu v tečaje slovenskega jezika. 
Po opravljenem tečaju se lahko odločite za 
opravljanje izpita iz slovenskega jezika, ki je pogoj 
za pridobitev državljanstva.

za državljane tretjih držav bo tečaj financiran 
iz sredstev Evropskega sklada in z napotitvijo 
upravne enote za udeležence brezplačen.

Kontaktna številka: 02 884 64 02 ali mocis.irena@
gmail.com

NACIONALNE POKLICNE KVALIfIKACIJE – NPK
Do zapolnitve mest zbiramo prijave za začetek 
usposabljanj iz naslednjih nacionalnih poklicnih 
kvalifikacij:
računovodja/ računovodkinja, hišnik/hišnica in 
socialni oskrbovalec/oskrbovalka na domu.

Kontaktna številka: 02 884 64 06 ali mocis.anita@
gmail.com

PROJEKTNO UČENJE ZA MLAJŠE ODRASLE 
(PUM)
Vsi, ki ste stari od 15 do 25 let, nimate dokončane 
osnovne ali srednje šole, iščete zaposlitev, potrebujete 
pomoč pri učenju in iskanju službe, želite
 na prijeten in ustvarjalen način preživeti prosti čas ..., se 
nam lahko pridružite v brezplačnem programu PUM.

Kontaktna številka: 051 224 052 (Damjana) ali
mocis.pum@siol.net

Center vseživljenjskega učenja Koroška
V okviru projekta CVŽU deluje
SVETOVALNO SREDIŠČE KOROŠKA
Odraslim nudimo brezplačno in zaupno informiranje 
ter svetovanje glede možnosti, izbire in načrtovanja 
izobraževanja. 
Organiziramo tudi delavnice o učenju učenja. 
Več na spletni strani: www.cvzu-koroska.si

Kontaktna številka: 02 884 64 07
E-pošta: mocis.svetovanje@siol.net

Projekt CVŽU Koroška sofinancirata Evropska unija 
iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost, kulturo in šport.

Glasnik, februar 2013N A P O V EDNIKI V

varna hiša Slovenj Gradec 
02 882 94 35 
vsak delovni dan 
od 9. do 11. ure ter od 15. do 17. ure

Najamem stanovanje v centru 
Slovenj Gradca ali okolici, zame 
in za psičko vodnico.

Rok Rečnik Ravbar
Pokličite: 
031 674 998 ali 041 506 729.

Poziv
Vse občanke in občane, ki si želijo ali pa se že 
ukvarjajo z vrtičkarstvom na območju mestne 
občine in si v prihodnosti želijo biti najemniki 
znotraj skupinsko urejenega urbanega vrta, po-
zivamo, da se v začetku novega leta zglasijo na 
oddelku za gospodarstvo pri svetovalcu Petru 
čarfu in izpolnijo vlogo.

POSTANI DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA
/ DIPLOMIRANI ZDRAVSTVENIK

INFORMATIVNI DNEVI:

15. 02. 2013 OB 16.00 URI, PREDAVALNICA 1
16. 02. 2013 OB 10.00 URI, PREDAVALNICA 1 
17. 05. 2013 OB 16.00 URI, PREDAVALNICA 1
30. 08. 2013 OB 16.00 URI, PREDAVALNICA 1
27. 09. 2013 OB 16.00 URI, PREDAVALNICA 1

Visoka šola za zdravstvene vede Slovenj Gradec

www.vszv-sg.si    referat@vszv-sg.si    tel.: 070 723 629 
Glavni trg 1, SI-2380 Slovenj Gradec

IZBERI MODRO !

ŠTUDIRAJ V SLOVENJ GRADCU

BREZPLAČNI DVORIŠČNI SEJEM 
VSE ZASTONJ – IZBERI 
in ODNESI karkoli želiš !
Prinesi, kar je čisto in lepo 
ohranjeno ! 
(To je lahko karkoli, kar ne po-
trebuješ več.)

KDAJ: vsako 4. soboto v mesecu
KJE :  v mestnem jedru Slovenj Gradca 
 
Namen brezplačnih sejmov:
•	 Skrb za človeka in naravo
•	 Spreminjanje potrošniške miselnosti
•	 Pristna druženja in zabava
•	 V prihodnosti  ( skupaj z ostalimi 

spremembami ) možnost skrajšanja sedanjega 
delovnega časa

Člani društva ob prijetnih druženjih snujemo in 
izvajamo različne projekte v zvezi z varovanjem 
okolja ter odgovornim in srečnim sobivanje

Srednja šOLa SLOvenj Gradec in muta
PrOGrami:
•	 EKONOMSKI TEHNIK
•	 TRGOVEC
•	 GaSTRONOMIja IN HOTElSKE STORITVE
•	 GaSTRONOMIja IN TURIzEM
•	 OBDElOValEC lESa
•	 MIzaR
•	 PREDŠOlSKa VzGOja
•	 OKOljEVaRSTVENI TEHNIK
•	 PREDŠOlSKa VzGOja – POKlICNI TEčaj

Srednja ZdravStvena šOLa 
PrOGrama:
•	 ZDRAVSTVENA	NEGA
•	 BOLNIČAR	–	NEGOVALEC

GimnaZija
PrOGram: 
•	 SPLOŠNA	GIMNAZIJA	(oddelek	splošne	
gimnazije,	oddelek	s	poudarjeno	evropsko	
dimenzijo	in	oddelek	po	modelu	novega	
gimnazijskega	programa)

inFOrmativni dan: 
15. 2 2013 ob 9. in ob 15. uri
16. 2. 2013 ob 9. uri.

višja StrOKOvna šOLa
PrOGrama:
•	 EKONOMIST
•	 POSLOVNI	SEKRETAR	(redni, izredni študij in 

izredni študij na daljavo)
INfORMATIVNI DAN: 
15. 2 2013 ob 10. uri 
16. 2. 2013 ob 9. uri.
DODaTNE INFORMaCIjE: www.sc-sg.si

Nacionalno združenje za kakovost 
življenja

Ozara Slovenija
je neprofitno, nevladno in socialno-
humanitarno društvo, ki deluje v javnem 
interesu na področju zdravstvenega in socialnega 
varstva ter izvaja programe psihosocialne podpore in 
rehabilitacije za osebe s težavami v duševnem zdravju, 
pomaga ljudem v duševni stiski in njihovim svojcem.

Dnevni center Slovenj Gradec deluje vsak 
delovni dan od 8.00 do 16.00 v prostorih na 
Celjski cesti 2. Telefon: 02 885 06 40
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Taborniki iz Roda Se-
verni kurir smo v 

Suhi krajini, natančneje v Gornjem 
Kotu (Dvor pri Žužemberku) že tra-
dicionalno taborili ob reki Krki. 

Naši taborniki so uživali v 12-dnev-
ni taborniški avanturi. V programu 
taborjenja smo za taboreče izpeljali 
orientacijsko tekmo, progo prežive-
tja, mnogoboj, seveda pa smo julijsko 
vročino preganjali tudi s kopanjem v 
dolenjski Krki. Naši najmlajši so osva-
jali taborniške veščine, pridno čuvali 
tabor na nočnih stražah, podali pa 
smo se tudi na dvodnevno bivakira-

nje v Kočevski Rog. Vmes smo našli 
še čas za ogled Dvora. Vsako leto ima-
mo tudi običaj, da nam taborniki, ki 
tudi taborijo v Suhi krajini, napovedo 
»krajo zastave« oz. krajo napovemo 
mi. Letos pa so se za zastavo borile kar 
domačinke, ki jim je v nočnih urah 
zastavo tudi uspelo »ukrasti« – že dru-
go leto zapored; naš starešina Mirko 
Vodovnik pravi, da zasluženo, saj so 
uporabile precej zanimive taktike …

Tabor smo zaključili s piknikom; 
na zaključnem večeru so se nam pri-
družili še starši, ki so tudi prenočili 
in dan ali dva preživeli »po taborni-
ško«. Ob zadnjem tabornem ognju 

je ob zabavnem programu sledila 
podelitev našitkov za opravljene ve-
ščine in tradicionalno podeljevanje 
imen – taborniški krst, medtem ko 
poroke letos (prvič!) nismo imeli …

Taborovodja in načelnik Roda Da-
vor Pečnik pravi, da je s programom 
tabora zadovoljen, saj se je vodstvo 
zelo potrudilo pri izvedbi, taboreči pa 
so domov odšli z nepozabnimi dogo-
divščinami. Pri našem taborjenju pa 
nam vsako leto prijazno pomagajo 
tudi domačini, za kar se jim na tem 
mestu tudi zahvaljujemo . Na tabor-
nem prostoru so nas obiskali tudi 
gostje: taborniki iz Roda Koroških 
jeklarjev Ravne na Koroškem.

V novem šolskem letu se bomo še 
naprej trudili krepiti taborniško življe-
nje na območju Mestne občine Slovenj 
Gradec. V septembru pripravljamo 
uvodna srečanja za nove člane, ki želijo 
prosti čas kvalitetno preživeti z nami 
– predvsem na osnovnih šolah bodo 
potekali »mini-tabori« … O natanč-
nejšem razporedu po raznih osnovnih 
šolah si lahko več preberete na naši 
spletni strani rsekslo.rutka.net.

Rod Severni kurir

Z naravo k boljšemu človeku
Taborniki – Rod Severni kurir Slovenj Gradec

Taborniška stojnica upanja je 
bila akcija s simboliko velikega 

pomena − simboliko osveščanja, 
združevanja, upanja.

V času gospodarske in socialne krize 
je med ljudmi moč opaziti slabo voljo. 
Kljub blišču veselega decembra je bilo 
zaznati negativno vzdušje, saj ljudje 
nimajo več pravega upanja. In ravno 

to je bil namen potujoče stojnice koro-
ških tabornikov – prižgati ljudem srce, 
ki bo gorelo za jutrišnji dan.

V prvem delu mobilne akcije so 
taborniki stresli koroško prestolnico 
Slovenj Gradec, kjer je skoraj 100 ta-
bornikov in meščanov Slovenj Gradca 
zvilo 300 palačink ter na zid upanja 
zapisalo svoje misli. Uspešno izpeljani 
akciji v Slovenj Gradcu je sledilo na-

daljevanje na Ravnah na Koroškem, 
kjer so mladi taborniki spekli pala-
činke upanja za zavidljivo število Ra-
venčanov, predvsem pa jih je veselilo 
dejstvo, da se je akcije udeležilo veliko 
število mladih. Z mobilno akcijo so 
združili dve največji koroški mesti v 
eno veliko koroško prestolnico mla-
dih, kar je prava redkost. V obeh me-
stih so spekli preko 600 palačink, sku-
paj popisali zid upanja, na katerem pa 
se je zapisalo veliko lepih misli in želja 
za lepšo prihodnost.

Mladi taborniki na Koroškem 
so dokazali, da je sinergija med ko-
roškimi rodovi še kako prisotna. 
Omenjena akcija predstavlja prvi 
korak združevanja koroških rodov v 
Koroško zvezo tabornikov, v katero 
želijo združiti vse rodove iz Mežiške, 
Mislinjske in Dravske doline ter na-
stopiti kot taborniška velesila, ki bo 
eni najbolj zapostavljenih regij vlila 
upanje v boljšo prihodnost.

Rod Koroških jeklarjev Ravne na 
Koroškem, 

Rod Severni Kurir Slovenj Gradec

Koroški taborniki dokazali, da 
imajo dovolj jajc za 600 palačink

Zmagovalci državnega prvenstva posameznikov v aktivnem šahu 2012

Jernej Špalir je mladinski dr-
žavni prvak v aktivnem šahu 

za leto 2012. V Slovenj Grad-
cu sta bili prireditvi Slovenija 
šahira in 16. Romanov turnir.   

16. decembra je bilo v Moravcih 
državno prvenstvo posameznikov 
v pospešenem šahu. Igrali so 9 kol 
po švicarskem sistemu s časom 
razmišljanja 10 minut + 5 sekund 
za potezo na igralca. Državni pr-
vaki v pospešenem šahu za leto 
2012 so: član Matej Šebenik, čla-
nica Lea Števanec, mladinec Jernej 
Špalir, mladinka Barbara Skuhala 
in veteran Janez Barle. 

V okviru športne prireditve 
Slovenija šahira so se 19. 12. 2012 
v desetih regijskih centrih po Slo-
veniji odvijali šahovski turnirji, 
kjer je hkrati nastopilo več kot 
tristo šahistk in šahistov. V Slo-
venj Gradcu je bilo 19 nastopajo-
čih. Igralni čas je bil 3 minute + 
2 sekundi na igralca. Igralo se je 
11 kol. Zmagal je Branko Špalir z 
9.5 točkami (ŠK Slovenj Gradec), 
drugi je bil Peter Ferk z 9 točkami 
(ŠK Fužinar Hapro), tretje mesto 
pa je osvojil Vlado Čahuk z 8.5 
točkami (ŠK Slovenj Gradec). Med 
mladinci je zmagal Jaka Juvan s 6 
točkami, med ženskami Alenka 
Nikl Hutinski s 3.5 točkami (ŠK 
Kovinar Maribor), med veterani 
pa je bil najboljši Bernard Rutnik 
s 7 točkami. 

Na zaključnem turnirju v Ša-
hovskem domu v Ljubljani, ki je 
bil 26. 12. 2012, je nastopil Bran-
ko Špalir in v hitropoteznem šahu 
osvojil 14. mesto v državi. (Poveza-
va: http://www.sah-zveza.si/rezul-
tati/podatki/?rid=8855)

ŠK Slovenj Gradec je priredil 
16. novoletni Romanov turnir v 
čast našemu dolgoletnemu članu 

Romanu Štumbergerju. Turnir 
je bil 18. 12. 2012 v gostišču Vili, 
nastopilo pa je 22 igralcev, ki so 
igrali 21 kol. Igralni čas je bil 5 
minut na posameznega igralca. 
Zmagovalec je bil Jože Koletnik 
(19 točk), drugi je bil Branko Špa-
lir (18.5 točk) tretji pa Franc Berh-
told (18.5 točk). 

 
Koroški ciklus mesečnih 
turnirjev v aktivnem šahu 2012

Igralo se je deset turnirjev po slo-
venski in avstrijski Koroški, in 
sicer vsako tretjo soboto v mese-
cu, razen čez poletje. Za skupno 
uvrstitev je štelo 7 najboljših po-
sameznih uvrstitev. Igralni čas 
je bil 15 minut na posameznega 
igralca v sedmih kolih. 15. 12. 
2012 se je turnir odvil v hotelu 
Traberg v Dravogradu, in sicer 
10. turnir Koroškega ciklusa in 
tudi zaključni za to leto. Vseh na-
stopajočih je bilo 75. V skupnem 
seštevku je zmagal Jernej Špalir 
s 685 točkami, drugi je bil Bran-
ko Špalir z 565 točkami (oba ŠK 
Slovenj Gradec), tretje mesto pa 
je osvojil Marko Vrečič s 510 toč-
kami (ŠK Fužinar Hapro). Med 
ženskami je bila najboljša Alenka 
Nikl Hutinski z 42 točkami (ŠK 
Kovinar Maribor). Med mladinci 
je bil najboljši Žiga Harnik s 117 
točkami (ŠK Muta). Med osnov-
nošolsko mladino sta bila najbolj-
ša Jaka Juvan z 28 točkami (ŠK 
Slovenj Gradec) ter Mostoegl Chi-
ara s 36 točkami (ŠK Wolfsberg). 
Med veterani je bil najboljši Fi-
kret Šahinovič s 370 točkami (ŠK 
Črna). Med starostniki je zmagal 
Ristič Nikola z 222 točkami (ŠK 
Dravograd). 

Gregor Šmon 

Decembrske 
šahovske prireditve

Šah 

Športna zveza Slovenj Gradec podeljuje priznanja za prispevek k razvoju in 
uveljavljanju športa, jubilejna priznanja ter priznanja za športne uspehe in 

dosežke. Rok za oddajo je 7. marec 2013.

Prejemniki so lahko športna društva, aktivni športniki, športni pedagogi, amaterski 

in profesionalni športni delavci ali druge pravne in fizične osebe. 
Predloge na ustreznih obrazcih morajo predlagatelji poslati s priporočeno pošiljko ali 
osebno oddati na naslov: Športna zveza Slovenj Gradec, Kopališka ulica 27, 2380 Slo-
venj Gradec, s pripisom − Za priznanja na področju športa 2012. 

Rok za oddajo je četrtek, 7. marec 2013. Za v roku oddan predlog šteje predlog, oddan do 
12. ure tega dne na sedežu Športne zveze ali tega dne oddana priporočena poštna pošiljka.

Podrobnejše informacije v zvezi z razpisom in obrazci so na voljo na spletni strani 
www.mojaobcina.si/slovenj-gradec ali www.sportnazvezasg.si ter na sedežu Športne 
zveze − telefon: 883 81 80, elektronski naslov: info@sportnazvezasg.si.

Komisija za podelitev Železnikarjevih priznanj in 
priznanj Športne zveze na področju športa

Javni razpis za podelitev 
priznanj ŠZSG na področju 
športa v MOSG za leto 2012

Športna zveza Slovenj Gradec objavljaŠPORTNA ZVEZA SLOVENJ GRADEC



Članska ekipa JK Acron Slovenj 
Gradec je dosegla 2. mesto v 2. 

slovenski judo ligi, do koder sta ji 

pomagala ravenska judoista Aldin 
Ribo in Aljaž Lebar. Za ekipo so na-
stopili: Besart Zenuni, Aldin Ribo, 

Primož Rozman, Tadej Klemenc, 
Robert Mesarič, Aljaž Lebar, David 
Mesarič in Tomaž Pečoler. 

V Celju je Judo zveza Slovenije ekipi 
mlajših dečkov JK Acron SG, ki se 
je v skupnem seštevku za Slovenski 
pokal uvrstila na 2. mesto, podelila 
priznanje. V konkurenci posame-
znikov so priznanja za 1. mesto v 
konkurenci mlajših dečkov dobili 
Vinko Prevolšek, Matej Anželak in 
Andrej Yankovskyy. Med mlajšimi 
deklicami je 2. mesto dosegla Nuša 
Perovnik. Ekipa starejših dečkov je 
bila tretja najboljša ekipa v Sloveniji; 
na sliki so: Jan Horvat, Ajloša Yan-
kovskyy, Mare Pogorelc, Trey Srebo-
tnik -Gregor in Martin Črešnik. 

Ekipa starejših deklic je dobila 
priznanje za 2. mesto v skupnem 
seštevku za Slovenski pokal. Tanja 
Anželak je v posamezni konkurenci 
starejših deklic dobila priznanje za 
2. mesto.

15. 12. 2012 je ekipa judoistke 
in sedmih judoistov odpotovala na 
mednarodni turnir za otroke do 13. 
leta starosti v Trst. Dobro so se borili 
in dosegli naslednje rezultate:

1. mesto so dosegli Nuša Pe-
rovnik, Vinko Privolšek in Andrej 
Yankovskyy, 2. mesto si je priboril 
Matej Anželak, na tretjo stopničko 
je stopil Lovro Seitl, 5. mesto pa 
sta dosegla Vid Sekolonik in Miha 
Razdevšek. Anže Veler je ostal brez 
uvrstitve. 

Ruslan Yankovskyy

Slovenska rokometna reprezentanca je dobila edino pripravljal-
no tekmo pred svetovnim prvenstvom na domačih tleh. V Slovenj 

Gradcu je visoko premagala Alžirijo (Slovenija : Alžirija – 29 : 19 (14 : 
8)). 15 minut pred pričetkom tekme so bile tribune dvorane v Slovenj 
Gradcu nabito polne. Koroška je bila v pričakovanju novega rokome-
tnega spektakla, zbralo se je 1100 gledalcev. 

Varovanci Borisa Deniča so pred polnimi tribunami že v prvem polčasu 
tekmecem dali jasno vedeti, kdo je gospodar na parketu v tokratnem ob-
računu. V osmi minuti so povedli s 5 : 3, v 15. pa že z 8 : 4. Prvič, odkar 
je selektor Denič, je zaigral tudi Vid Kavtičnik, ki ga sicer ne bo med po-
tniki za Španijo; ob njegovem prihodu na igrišče v Slovenj Gradcu so ga 
gledalci bučno pozdravili. Kljub številnim rotacijam je slovenska vrsta 
pridno plemenitila svojo prednost in v 21. minuti vodila že z 10 : 4.

Lesjak po poškodbi kolena brez SP?
Nekoliko pred tem se je poškodoval vratar Urban Lesjak (poškodoval si je 
križne vezi), ki naj bi predvidoma na SP zamenjal že prej poškodovanega 
Matevža Skoka. Namesto Lesjaka je v igro vstopil Primož Prošt, ki tako kot 
Kavtičnik (še) ni med tistimi, ki naj bi igrali tudi na prvenstvu. Kljub temu 
je Slovenija z dobro obrambo še naprej ohranjala prednost. Ob polčasu je 
tako bilo 14 : 8, v drugem polčasu pa je prednost le še naraščala.

Bundalo zadel za najvišjo prednost – 25 : 13 
V 40. minuti je prednost znašala sedem golov (19 : 12), ob razpoloženem 
Proštu pa v 47. minuti že deset zadetkov (23 : 13). Uroš Bundalo je dve 
minuti kasneje poskrbel za najvišjo prednost na tekmi (25 : 13). (Besedilo 
je bilo zapisano 31. 12. 2012.) 

Zadetki: Gajić, Marguč, Skube in Bundalo po 3, Bezjak, Dolenec, Špiler, 
M. in L. Žvižej, Gaber in Zorman po 2, J. Dobelšek, Kavtičnik, S. Razgor 
po 1, Rahim 6, Boultif 3

Sedemmetrovke: 4/4, 2/3
Bojan Gros
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Rokomet

Visoka zmaga Slovenije 
nad Alžirijo v Slovenj Gradcu

Uspehi judoistk in judoistov Judo 
kluba Acron Slovenj Gradec v letu 2012

Svetovni prvak Ukraji-
nec Georgii Zantaraia 

je bil strokovni vodja prednovole-
tnega judo tabora v Slovenj Gradcu.

V času od 26. do 29. decembra 2012 
je v Športni dvorani Slovenj Gradec 
v organizaciji domačega Judo kluba 
Acron za starostne kategorije U16 
in starejše potekal Prednovoletni 
judo tabor 2012, katerega se je po-
leg domačinov udeležilo še okoli 80 
športnikov iz avstrijskih, hrvaških, 
litvanskih in slovenskih judo klu-
bov. Strokovni vodja tabora je bil 24 
letni Ukrajinec Georgii Zantaraia, 
sicer evropski in svetovni prvak, 
nosilec bronaste in srebrne medalje 
s svetovnega prvenstva v zadnjih 
nekaj letih, ki je prisotne navdušil 
s svojimi nenavadnimi verzijami 
izvajanja različnih tehnik metov in 
protimetov. 

Zadnji dan priprav je bil orga-
niziran še turnir v »parterni« bor-
bi, na katerem so poleg judoistov 
nastopili tudi MMA tekmovalci 
iz kluba borilnih veščin Gladiator 
Slovenj Gradec. 

Borut Marošek

Prednovoletni judo 
tabor v Slovenj Gradcu

Judo  

Trener JK Acron Ruslan Jankovskyy (desno) s svetovnim prvakom Georgiijem 
Zantaraio (levo)

Judo Klub Acron Slovenj Gradec − starejši

Na turnirju v Trstu

Ekipa starejših dečkov JK Acron SG



Stiska ljudi po popla-
vah je odmevala do-

mala po celi Sloveniji. Podjetje 
Emma je podarilo igrače 743 otro-
kom vrtca Slovenj Gradec. 

Še nekaj časa ne bomo pozabili 
trenutkov, ki smo jih v strahu pred 
posledicami poplav preživeli 5. no-
vembra 2012. Zanesljivo pa bodo 
prijetnejši spomini na dejanja do-
brih ljudi, kateri so tako ali druga-

če pomagali vsem prizadetim.
Tudi na drugem koncu naše do-

movine jim je nesreča ljudi na Ko-
roškem prišla do živega. Predvsem 
nekaterih otrok, ki jim je voda od-
nesla tudi njihove najljubše igrače. 
O tem zgovorno priča telefonski 
klic iz podjetja Emma na Gorenj-
skem, ki se ukvarja s prodajo igrač. 
Prijazna gospa je povedala, da nji-
hovo podjetje želi podariti igrače za 
vse otroke, ki obiskujejo naš vrtec 

(vrtec Slovenj Gradec). Po prvem 
navdušenju nad tako prijazno po-
nudbo sem takoj pomislila, da go-
spa najbrž ne ve, da smo velik zavod 
in da naš vrtec obiskuje skoraj 750 
otrok. S strahom sem ji povedala za 
številko, ki pa je prav nič ni vrgla iz 
tira. Povedala je, da toliko igrač se 
bo pa že našlo in da jih lahko takoj 
odpeljemo. Kar malo težko sem si 
predstavljala, koliko prostora bodo 
vse te igrače zavzele in kakšen pre-
voz zanje bi bil najustreznejši. Pri 
podjetju, ki se ukvarja s prevozi 
paketov in druge pošte, smo se po-
zanimali o okvirni ceni takšnega 
transporta. Tudi lastnik podjetja 
Doortodoor iz Ljubljane je brez 
oklevanja ponudil brezplačen pre-
voz. Že naslednji dan so bile igra-
če »doma« in so samo še čakale, da 
razveselijo 743 otrok. 

Verjamem, da je prejeta igračka 
marsikateremu polepšala praznike 
in morebiti celo pomagala poza-
biti strah, ki so ga morali nekate-
ri preživeti ob minulih poplavah. 
Obema omenjenima podjetjema se v 
imenu vseh otrok zahvaljujem in jim 
želim še veliko uspehov in pravih 
odločitev. Ta svet je lep, če nekomu 
nekaj daš, ta svet je lep, če si človek 
do ljudi … 

Gordana Konečnik, 
pomočnica ravnateljice

Skupina mladih iz Mladinskega 
kulturnega centra Slovenj Gra-

dec se je med 22. in 26. 11. 2012 
udeležila krajše mednarodne iz-
menjave v Češkem Krumlovu. Iz-
menjave se je udeležilo 20 mladih 
s Češke, Slovaške, iz Avstrije in 
Slovenije. Osrednja tema izmenja-
ve so bili mediji. Mladi so vsak dan 
spoznali nov medij in se preizkusi-
li v vlogah novinarjev, urednikov, 
fototehnikov, snemalcev, radijskih 
napovedovalcev in igralcev. To je 
bil že tretji skupni projekt Mladin-
skega centra iz Češkega Krumlova 
in MKC Slovenj Gradec v zadnjih 
dveh letih. (MJ)
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Ekološko osveščeni so v MKC 
ustvarili božične zvezde in se 

naučili zavijati darila. 

Kreativnost v Mladinskem kultur-
nem centru Slovenj Gradec ne pozna 

meja; tako smo v decembru organi-
zirali kar dve kreativni delavnici. 

10. decembra smo izdelovali rože 
iz papirja. Človek bi pomislil, da 
rože pozimi pa res niso »in«, vendar 
so pod prsti naših najmlajših nasta-

jale čudovite božične zvezde, ki se 
resnično lahko postavijo ob bok ti-
stim »tapravim«, ki so čez praznike 
krasile naša gospodinjstva. 

19. decembra smo skupaj iskali 
ideje in načine, kako čim lepše in 
enostavneje zaviti božična darila. 
Ovijali smo jih v trakove, posipali 
z bleščicami in se ob tem vsi skupaj 
veselili prazničnega časa. Izmenjali 
smo si tudi nasvete, kako lahko že 
uporabljeni dekorativni material 
ali celo odpadni material ponovno 
uporabimo. 

V MKC se trudimo delovati eko-
loško. Posledično se tudi naše kre-
ativne delavnice pogosto navezuje-
jo na recikliranje. Pridno zbiramo 
razne drobnarije, za katere se nam 
zdi, da bi jih lahko nekoč ponov-
no uporabili. Iz zbranega potem 
nastajajo čisto nove kreacije. Obe 
decembrski delavnici je vodila naša 
prostovoljka Anamarija Gruber, za 
kar se ji ob tej priložnosti še enkrat 
iskreno zahvaljujemo. 

Špela Škodnik

Decembrski kreativni delavnici

Vse poti darov, upanja in hvaležnih dejanj smo združili v skupno 
tradicionalno prireditev Dobrodelni bazar, ki smo ga na šoli or-

ganizirali že peto leto zapored.

Pripravili smo ga učenci, starši in delavci šole, vabilu pa so se prijazno odzvali 
tudi zunanji sodelavci – Koroški dom starostnikov in Društvo invalidov Slo-
venj Gradec, programski del pa je poleg učencev in čarodeja popestril tudi 
koroški lajnar Peter Rudl. Zbrana sredstva bomo namenili v šolski sklad, 
katerega namen je podpora izvedbi dodatnih vzgojo-izobraževalnih vsebin.

Na bazar smo se vsi aktivno pripravljali. Učenci, ki so na tehniškem 
dnevu ustvarjali v različnih delavnicah, in učitelji – mentorji z idejni-
mi zasnovami in svetovanjem. Prav tako so se zelo aktivno vključili tudi 
starši naših učencev, ki so nam resnično zelo veliko pomagali. Na oblože-
nih stojnicah so ponujali ročno izdelana darila, pletenine, sladke dobrote, 
božični čaj in drugo. Nedvomno so dokazali, da imajo veliko srce. Za 
pripravljenost in dobrodelnost se jim v imenu šole iskreno zahvaljujem.

Ob prazničnih stojnicah smo lahko izbirali med ročno izdelanimi vo-
ščilnicami, darili, novoletnimi aranžmaji, nakitom, ekološkimi izdelki, 
zelišči ter mnogimi uporabnimi prazničnimi darili.

Programski del prireditve so učenci oblikovali s pridihom mode. S pe-
smijo, plesom in modnimi izhodi so pokazali svojo srčnost in očarljivost 
ter tako pričarali pravo praznično vzdušje. Zadovoljni smo, da je tudi 
letošnji bazar dosegel svoj namen. Zahvaljujemo se vsem učencem, star-
šem, donatorjem, gostom in zunanjim sodelavcem za dobra dela, upanje 
in pomoč. Naj bo bazar v srcu vseh – vsak dan. 

Marijana Habermut, vodja prireditve

Praznične stojnice z 
izdelki učencev

Dobrodelni bazar na Prvi osnovni šoli 
Slovenj Gradec 

Vsakodnevno srečevanje z odpadki nas je spodbudilo k ustvarjalni, 
logični in govorni igri v skupini. 

Kartonske škatlice, zamaški, papir in drugi odpadki so nam služili za 
izdelavo kamionov, ki odvažajo papir, steklo, kovine in plastiko, manjše 
kartonske škatlice pa za izdelavo zabojnikov za suhe, mokre in biološke 
odpadke. Slike odpadkov, ki so jih otroci prinašali od doma smo upora-
bili za matematično-didaktične igre. Ob vseh aktivnostih in pogovorih o 
odpadkih so otroci dnevno, spontano posegali po didaktični igri Zaklad 
odpadkov, katero nam je velikodušno podarilo Javno Komunalno podje-
tje Slovenj Gradec.

K dejavnosti smo povabili tudi eno izmed mamic otroka, ki obiskuje 
našo skupino. Otrokom je na primeren način pokazala, kako reciklira-
mo in predelujemo papir, kasneje pa smo skupaj tudi izdelali čisto pravi 
papir. Le-tega smo posušili in pozneje uporabili za risanje. Otroci so pri 
ustvarjanju neizmerno uživali in bili ponosni na svoje izdelke. Pri tem 
ustvarjanju so otroci osvojili še “eko” pesmico in pravljico.

Preko računalnika smo si ogledali poučen film o poteku dela v “sortir-
nici”, iz katerega so otroci lahko spoznali, kako pomembno je, da odpadke 
pravilno ločujemo in zakaj. Vse naše izdelke smo razstavili na upravi Jav-
nega komunalnega podjetja v Pamečah, kjer si jih lahko ogledate tudi vi. 

Olga Mongus

Naredili smo svoj papir
Vrtec Slovenj Gradec, Enota Maistrova

Ta svet je lep, če nekomu nekaj daš
Donacija v slovenjgraški vrtec

Mladi spoznavali medije
MKC Slovenj Gradec
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Zimski praznični Slovenj Gradec

Novoletno okrašeno mestno jedro Slovenj Gradca

Množično silvestrovanje na prostem je potekalo tudi pred Gr-
movškovim domom na Kopah.

Silvestrovanje na prostem je tudi letos potekalo na Trgu svobode. Po polnočnem voščilu so si obiskovalci lahko ogledali ognjeno predstavo.

Na Trgu svobode se je v mesecu decembru odvijal božično-novoletni sejem, na katerem je bilo moč najti pestro ponudbo rokodelskih izdelkov 
in praznične kulinarične ponudbe. Na sejmu so sodelovali rokodelci in kmetije s Koroške in tudi iz Šaleške doline. Ob sejmu je potekal pro-
gram z zabavnimi prireditvami za otroke in glasbenimi nastopi skupin iz slovenjgraških društev. Otroke je obiskal in obdaril tudi Božiček.

Fotoreportaža  

Po bučnem praznovanju novega leta je Trg svobode sameval. Mestno jedro Slovenj Gradca ima poseben čar tudi v zimskem času.

Kolaž dogodkov
Tudi Božiček v društvu Sožitje 
je prinesel darila. Četrtek, zbira-
mo se v domu upokojencev. Pri-
jazen nasmeh, stisk roke, veliko 
pričakovanje. Vsako leto nam 
piše, nas povabi in nas obdari. 
Skoraj vsi pridemo. Zbrani ko-
maj čakajo, da se program prič-
ne. Skupina igralcev Šok teatra 
iz Mežice je z igrico Trije prašič-
ki navdušila člane. Pesmica in 
glasni klici prikličejo Božička. 
Radovedni pogledi raziskujejo, 
kaj je v vreči. Dobra večerja in 
glasba Rajka Stropnika je ob-
darovance in starše privabila 
na plesišče. Marija Obreza 

Razstava Običaji božično-novoletnega časa v cerkvici sv. Duha 
v Slovenj Gradcu je darilo članic in članov Društva upokojencev 
Slovenj Gradec mestu. Ogledate si jo lahko do 2. februarja 2013 in 
podoživite spomine na praznovanje adventa ter božično-novole-
tne praznike nekoč. Razstavljenih je več kot 20 jaslic, narejenih iz 
naravnih materialov: filca, ličja, gline, papirja, kamna, pa venč-
ki iz naravnih materialov. Največ pozornosti in navdušenja med 
obiskovalci vzbuja prikaz okrašenega božičnega drevesca, kot so 
ga krasili pred 50 in več leti z doma spečenimi keksi, bonboni in 
jabolki. Vidimo lahko kruh poprtnik, ki ni smel manjkati na mizi, 
ter kropilnik in kadilo, s katerima so na božični dan blagoslovili 
vse prostore v hiši in zunaj nje. Na mizi tudi nista smela manj-
kati žito in češnjeva veja kot simbola plodnosti. Predvsem mlajši 
bodo lahko spoznali, kako je nekoč otroke obdaroval sv. Miklavž: 
z rožiči, orehi, s suhim sadjem, pečenim parkljem in obvezno s 
šibo. Organizator razstave je DU SG v sodelovanju s Podjetniškim 
centrom Slovenj Gradec. 

V Koroški galeriji likovnih 
umetnosti Slovenj Gradec so 
21. decembra svečano odprli 
razstavo likovnih del koroških 
avtorjev, ki so jo naslovili »Tre-
nutek. Augenblick. Moment«. 
To je bilo hkrati tudi sklepno 
dejanje slovenjgraškega par-
tnerstva v projektu Evrop-
ska prestolnica kulture 2012. 
Na prireditvi, ki sta jo na pot 
pospremila direktor galerije 
Marko Košan in župan Andrej 
Čas, je nastopila tudi glasbena 
zasedba Terrafolk. (DS)

Eno izmed zadnjih odkritij v Slovenj Gradcu je slikarka 
Jelka Cesar. Kot modna šivilja, ki je med drugim ustvar-
jala tudi obleke za nastopajoče na Evroviziji, se je že od 
nekdaj poigravala z različnimi materiali in barvami. 
Svoje znanje slikanja na blago je zaradi nenehnega iska-
nja novih izzivov zadnja leta prenesla na slikarsko pla-
tno. Tokrat se je v Galeriji dr. Staneta Strnada v Splošni 
bolnišnici Slovenj Gradec predstavila s ciklom Ženske. 
Umetnica se zaveda, da je bila golota vedno samo gola. 
Jelkini obrazi, telesa so morda prav zato zakriti z bleščič-
no srebrno-zlatimi tančicami in pajčolani, saj ve, da so 
tako veliko bolj vznemirljivo skrivnostni. Ženske so za 
nas matere, žene, ljubice, princeske, čarovnice, kurtiza-
ne, gejše in zato zmeraj tolažljivke ter vznemirljive spod-
bujevalke ustvarjalnosti. Morda Cesarjeva namiguje in 
napeljuje prav na to. Janko Čeru

Katarina Žagar

Besedilo Marija Lah


