
Športna zveza Slovenj Gradec v sodelo-
vanju s športnimi društvi vabi otroke, 

da se med počitnicami vključijo v raznolike progra-
me športnih aktivnosti. Večina programov je brez-
plačnih, podrobnosti najdete na strani 25. (MN)
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K U L T U R N I  D O M  S L O V E N J  G R A D E C

Prireditve Slovenjegraškega poletja 2019 so se začele s proslavo od dnevu državnosti in koncertom Pihalnega orkestra Slovenj Gradec z gostjo Evo 
Boto. Julija bodo v atriju graščine Rotenturn nastopili še Big Band RTV Slovenija z Nino Strnad, Slovenska filharmonija, Raiven in Tori Tango s 

pevko Gabrielo Alarcón. Vsak konec tedna do konca avgusta pa se obeta še pestra ponudba prireditev, ki jo je Mestna občina Slovenj Gradec pripravila 
v sodelovanju s ponudniki gostinskih storitev v mestnem jedru. (MN)

Aktualno

5Filmski teden 
v poletju

(foto Nika Hölcl Praper)
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S proslavo ob dnevu dr-
žavnosti so se 22. junija 

začele prireditve Slovenjegraškega 
poletja 2019. V Kulturnem domu 

Slovenj Gradec je nastopil Pihalni 
orkester Slovenj Gradec z gostjo Evo 

Boto. Zbrane je ob tej priložnosti 
nagovoril slovenjgraški župan Tilen 
Klugler, ki je ob prazniku čestital 
nastopajočim, občankam in obča-
nom ter jih povabil na prireditve, 
ki bodo zaznamovale in popestrile 
poletje v mestu.

»Današnji večer je priložnost, da se 
spomnimo dogodkov pred 28 leti, ve-
liko nas je, ki smo jih tudi doživeli v 
živo. Navdušenje in optimizem, s ka-
terim smo zakorakali samostojnosti 
naproti, naj se za trenutek spet vrne-
ta, čeprav kot spomin. Naj postaneta 
in ostaneta med nami kot motivacija, 
da noben cilj ni nedosegljiv, če se ga 
le lotimo na pravi način. Naj bo to 
naše vodilo pri doseganju osebnih in 
hkrati tudi skupnih ciljev. Slednji so 
namreč za bivanje v skupnosti zelo 
pomembni, kajti skupaj bomo moč-
nejši. Bodisi v dialogu z državo, ki tu 
in tam čisto pozabi na nas, bodisi v 
dialogu s samimi seboj, ko se bomo 
vprašali, v katero smer se naj naša 
skupnost razvija. In v katero smer si 
želimo stopati v prihodnjih, prepri-
čan sem, uspešnih letih,« je v nago-
voru med drugim dejal župan Tilen 
Klugler. 

Maja Nabernik
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Proslava ob dnevu državnosti
Slovenjegraško poletje

(foto Nika Hölcl Praper)

Mestna občina Slovenj Gradec je tra-
dicionalno pripravila sprejem za naj-

uspešnejše učence in dijake osnovnih 
in srednjih šol. Župan Tilen Klugler je 

na slovesnosti v Mladinskem kultur-
nem centru Slovenj Gradec podelil 79 
priznanj, ki jih je prejelo 48 učencev 
osnovnih šol, 4 učenci Glasbene šole 
Slovenj Gradec ter 27 dijakov Šolskega 
centra Slovenj Gradec. 

»Vsako leto postanemo bogatejši za 
novo generacijo, ki svoje znanje po-
sveti novim dognanjem, ki jih danes 
morda še niti slutimo ne. Vesel sem, 
da so mladi upi s svojo nadarjeno-
stjo, trdim delom, vztrajnostjo, ra-
zumevanjem in tudi pomočjo staršev 
in učiteljev, pa tudi s trmo, ki je po-
magala skozi neprizanesljive stiske 
in težave, dosegli največ, kar si lah-
ko želi resen in ambiciozen posame-
znik. Dragi odličnjaki, obiskovali ste 
izjemna učna okolja, šole, ki so vsa-
ka posebej v ponos Slovenj Gradcu. 

Šole, ki so tudi upanje za naprej. Ko 
boste že vsak na svoji profesional-
ni poti, se spomnite na šolo, kjer ste 
pričeli. Postavite se zanjo, saj bo tudi 

prihodnjim generacijam učencev po-
magala, da postanejo zrele osebno-
sti, polne znanja. Spomnite se svojih 
mentorjev in učiteljev. Mnogi bodo 
do konca, skupaj z vami, ponosni ob 
vaših dosedanjih in vseh dosežkih, ki 
šele prihajajo. Kjerkoli že boste preži-
vljali svoja leta ustvarjalnosti in dela, 
doma ali, če vas bo tja zaneslo, tudi 
na tujem, ostanite Slovenjgradčani. 
Še najbolj veseli pa bomo, če se bo-
ste polni znanja vrnili v naš Slovenj 
Gradec in tukaj ustvarjali za boljšo 
prihodnost vseh nas,« je zbranim de-
jal župan Tilen Klugler in jim zaželel 
prijetne počitnice. (MN)

Sprejem za učence in dijake
Mestna občina Slovenj Gradec

(foto Primafoto) 

»Praznujemo preteklost, izbolj-
šujemo prihodnost« je slogan 

letošnjega praznovanja Zveze delov-
nih invalidov Slovenije, ki je tako kot 
Društvo  invalidov Slovenj Gradec v 
mesecu juniju proslavila svojo 50. 
obletnico. V slovenjgraškem društvu 
želijo prek socialnih programov po-
magati slehernemu invalidu občutiti 
in, kjerkoli se nahaja, doživljati, da 
ni nepotrebno breme sebi in družbi, 
ampak je enakopraven član okolja, v 
katerem živi.

Društvo invalidov (DI) Slovenj Gra-
dec deluje že od leta 1969, ko so bile 
na Medobčinskem društvu telesnih 
invalidov Ravne na Koroškem osno-
vane štiri podružnice: Dravograd, Ra-
dlje ob Dravi, Ravne na Koroškem in 
Slovenj Gradec. Slovenjgradčani so se 
leta 1974 osamosvojili in preimenovali 
v Društvo delovnih invalidov Slovenj 
Gradec, ki je takrat štelo 142 članov, 
za predsednika pa je bil ponovno ime-
novan Andrej Lovše. Iz leta v leto je 
število članstva rastlo, tako da sedaj 
šteje 1629 članov in je po številu članov 
izmed 69 društev Zveze delovnih inva-
lidov Slovenije (ZDIS) na petem mestu. 

Svojo 50. obletnico so Slovenjgrad-
čani praznovali 15. junija v dvorani 
Športnega centra Vinka Cajnka s slav-
nostno prireditvijo, katere se je poleg 
500 invalidov in predsednika ZDIS 
Draga Novaka udeležilo še 40 drugih 
visokih gostov. Pisno priznanje dru-

štva je prejelo 13 članov, pisno prizna-
nje ZDIS 12 članov, častni znak ZDIS 
pa so prejeli člani društva Elizabeta 
Krpač, Ana Pačnik in Jožef Žvikart. 

Predsednica DI Slovenj Gradec 
Stanislava Tamše je devet dni prej v 
Čatežu na svečani akademiji ob 50-le-
tnici delovanja ZDIS prejela najvišje 
priznanje zveze, ki ga podeljujejo le 
vsakih 10 let, in sicer odličje ZDIS za 
dosežke pri uresničevanju človekovih 
pravic invalidov. 

V Slovenj Gradcu je v nagovoru ob 
50-letnici svojega društva poudarila, 
da aktivnosti DI Slovenj Gradec že od 
samega začetka delovanja temeljijo 
na načelih, v katerih stopa v ospredje 
človek oziroma skrb zanj, za njegovo 
boljše počutje in lepšo prihodnost. 
»Poznano nam je, da veliko naših in-
validov in njihovih družin živi že pod 
pragom revščine, kar nekaj jih je brez-
poselnih, prejemajo malo pokojnino, 
pa vendar kljub vsem težavam ohra-
njajo svoj ponos. … Za nas so minili 
tisti časi, ko se, še pred leti, o invali-
dnosti ni govorilo, starši so se sra-
movali svojih invalidnih otrok in jih 
skrivali pred javnostjo, vendar je da-
nes situacija popolnoma spremenjena. 
Invalidi smo namreč del družbenega 
kakor tudi političnega življenja, sou-
stvarjamo naše bivanje, skratka, smo 
tukaj!« je med drugim povedala. Za-
hvalila se je prostovoljcem, ki za svoje 
plemenito poslanstvo ne dobijo nobe-
nega plačila, ZDIS, kajti brez pomoči 

in sodelovanja slednje tudi slovenjgra-
škega društva ne bi bilo, Mestni obči-
ni Slovenj Gradec – Občini po meri 
invalidov, JZ Spotur ter donatorjem in 
sponzorjem.

Za to jubilejno leto je DI Slovenj 
Gradec na 150 straneh izdalo svoj 
prvi samostojni zbornik Naših 50 let, 
v katerem je poleg kronologije razvoja 
društva predstavljeno tudi izvajanje 
posebnih socialnih programov ZDIS. 
Od leta 2013 dalje DI Slovenj Gradec 
izvaja osem socialnih programov, ki 
jih kljub zmanjšanju sredstev sofinan-
ciranja s strani FIHO, katera prejme 
društvo v dotacijah preko ZDIS, ne-
prestanim spremembam zakonodaje 
in »papirnate demokracije«, društvo 
uspešno izvaja. 

Tamšetova pa je tudi opozorila na 
dejstvo, da kljub ratifikaciji konven-
cij in deklaracij OZN za dobrobit in 
enake možnosti invalidov država še 
vse premalo uresničuje načela druž-
bene pravičnosti in enakih možnosti 
za vse, zato bodo invalidi organizi-
rano še naprej ugotavljali, zagovar-
jali in zadovoljevali posebne potrebe 
delovnih invalidov in oseb s telesno 
okvaro ter zastopali njihove interese, 
delovali proti diskriminaciji inva-
lidov ter za njihovo večjo gmotno, 
socialno in pravno varnost, socialno 
integracijo in dobro zdravstveno po-
čutje. Želja vodstva DI Slovenj Gra-
dec pa je tudi, da bi invalidi še naprej 
tako množično sodelovali v njihovih 
programih. (AP) 

»Praznujemo preteklost, 
izboljšujemo prihodnost«

50 let Društva invalidov Slovenj Gradec

Dobitniki priznanj Društva invalidov Slovenj Gradec in Zveze delovnih invalidov Slovenije 

Stanislava Tamše, predsednica Društva inva-
lidov Slovenj Gradec, je na svečani akademiji ob 
50-letnici delovanja Zveze delovnih invalidov 
Slovenije prejela najvišje priznanje ZDIS, ki ga 
podeljujejo vsakih 10 let, in sicer odličje ZDIS za 
dosežke pri uresničevanju človekovih pravic in-
validov. Z njo je predsednik ZDIS Drago Novak. 
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V centru Slovenj Gradca je Javni zavod Spotur v 
sodelovanju s podjetjem Enigmarium novembra 
lani odprl povsem novo turistično atrakcijo na 
Koroškem – Escape Room oziroma Sobo pobega 
s ciljem iskanja Elizabetinega zaklada. Od začetka 
njenega odprtja je veliko obiskovalcev povpraševa-
lo po dodatni ponudbi, zato smo se skupaj s pod-
jetjem Enigmarium odločili še za izvedbo nove 
igre Unlock Slovenj Gradec z elementi igre Soba 
pobega, kjer vas čaka dobeseden pobeg iz sobe – a 
tokrat na svež zrak!

Na pustolovskem popotovanju skozi mestno 
jedro vas čaka sedem zabavnih preizkušenj, na 
katerih boste odklepali skrivnosti Slovenj Gradca, 
spoznavali nekdanje ugledne meščane, se pustili 
prijetno presenetiti, se ob tem v super družbi nadi-
hali svežega zraka in predvsem – izvrstno zabavali!

Igra je primerna za ekipo 2–5 oseb, prilagodi pa 
se lahko tudi za večjo skupino. Svoj termin lahko 
rezervirate na spletni strani: www.slovenjgradec.
escape-room.si ali po telefonu: 02 881 21 15.

Vabljeni na zabavno raziskovanje mestnega 
središča! (ML)

Novo v Slovenj Gradcu – 
napeta zunanja 
pustolovska igra Unlock
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Župana Mestne občine Slovenj Gra-
dec in Občine Mislinja sta pripra-

vila tradicionalni sprejem za krvoda-
jalce, ki so kri darovali več kot 50-krat. 
Slovenjgraški župan Tilen Klugler se 
jim je ob tej priložnosti zahvalil: »Zelo 
sem vesel, da sem lahko v živo spoznal 
heroje, ki vse prevečkrat ostanete neo-
paženi. Ste osebe, ki s svojim poslan-
stvom omogočate, da ima naše zdra-

vstvo na razpolago dovolj kvalitetne 
krvi. Ko darujete kri, ne veste, komu 
in kdaj boste pomagali, komu rešili 
življenje, veste le, da ste storili dobro 
delo, in upate, da takšne pomoči nikoli 
ne boste sami potrebovali.« 
»To je lepa gesta, ki rešuje življenja. 
Ponosen sem na naše krvodajalce. 
Tudi sam sem že večkrat daroval kri. 
Ko si zdrav, lahko nekomu pomagaš, 

ker nikoli ne veš, kdaj boš tudi sam 
potreboval kri,« je dejal mislinjski žu-
pan Bojan Borovnik.

Marjan Križaj, predsednik slovenj-
graškega območnega združenja Rde-
čega križa: »Krvodajalstvo je vredno-
ta, na katero smo vsi ponosni. Če bi 
teh ljudi ne bilo, bi imeli v zdravstvu 
veliko težav. V območnem združenju 
Rdečega križa imamo letni plan odda-
je krvi 1490 oddaj, skupni plan za Ko-
roško pa je 3000 oddaj. Veseli smo, da 
se število ohranja. Vsako leto prejmejo 
tisti, ki so v tekočem letu darovali kri 
100-krat, spominsko uro. Letos sta to 
Ivan Juvan in Jože Čas. Med nami pa 
so tudi krvodajalci, ki so to mejo pre-
stopili že prejšnja leta: Franjo Bricman 
je kri daroval 105-krat, Danilo Kete 
115-krat, Dominik Štaleker 105-krat 
in Konrad Koren 130-krat.«

 Lidija Bohnec Strmčnik, vodja Cen-
tra za transfuzijsko dejavnost Slovenj 
Gradec, je povedala, da so zaloge krvi v 
splošni bolnišnici zadostne, krvodajalci 
se dobro odzivajo. »Vedno smo pripra-
vljeni tudi na večjo porabo, takrat pa 
se poslužujemo klicanja krvodajalcev, 
tako s strani Rdečega križa kot samega 
Centra za transfuzijsko dejavnost. Šte-
vilo krvodajalcev je zadnjih petnajst let 
dokaj konstantno. Tudi mlade aktivno 
vključujemo, izobražujemo in osvešča-
mo v smeri krvodajalstva.« 

Maja Nabernik

Heroji, ki rešujejo življenja
Sprejem za krvodajalce

Ena največjih investicij 
na področju izobraže-

vanja, novogradnja prostorov Šol-
skega centra Slovenj Gradec, je v 
polnem teku. Z gradbenimi deli so 
začeli v novembru 2018, napredu-
jejo v skladu s terminskimi načrti. 
»Trenutno gradijo stavbo lesarske 
delavnice in telovadnice. Pred samo 

izgradnjo  je bilo potrebno zaščititi 
gradbeno jamo in okoliške objekte. 
Tekom polletnega obdobja so se iz-
vedla geotehnična dela zaščite grad-
bene jame, in sicer izvedba trajnih 
pilotnih sten iz uvrtanih AB-pilo-
tov, ki so na zahodni strani sidrani s 
trajnimi geotehničnimi sidri preko 
naglavne sidrne grede. Sedaj se že 

izvajajo izkopi gradbene jame in so 
že vidne trajne pilotne stene,« poja-
snjuje direktorica Šolskega centra 
Slovenj Gradec Gabrijela Kotnik. 

Hkrati z zaščito gradbene jame iz-
vajajo dela na ureditvi potoka Hom-
šnica ter prestavitve komunalne in-
frastrukture vključno z vročevodom. 
Pripravljena je že južna brv čez potok 
in vidni so zametki ureditve brežine 
potoka Homšnica, ki bo izvedena 
terasasto. Terase bodo povezale obe 
stavbi, služile bodo kot družbeni pro-
stor za dijake in kot varovalo v pri-
meru močno naraslega potoka. 

Finančna sredstva je zagotovilo 
Ministrstvo za izobraževanje, zna-
nost in šport, investitor je Šolski cen-
ter Slovenj Gradec, zemljišče je zago-
tovila Mestna občina Slovenj Gradec. 
Projekt je pripravil arhitekturi biro 
Plan B, d. o. o., izvajalec gradbenih 
del je podjetje Strabag, d. o. o., ki je 
bilo izbrano na javnem razpisu. Nad-
zor vrši Eurotehnik, d. o. o., za varnost 
pri delu na gradbišču pa skrbi Ing Pro 
Jeznik Bojan, s. p. Stavba naj bi bila v 
celoti končana do naslednjega poletja. 
Izvedli so razpis za dobavo opreme za 
lesarsko delavnico in telovadnico. Ker 

bo med novimi objekti in objektom 
obstoječe stavbe na Štibuhu zagoto-
vljena pokrita povezava, bo to olajšalo 
prehod dijakom, učiteljem in hkrati 
povezalo tri lokacije v eno. 

Šolski center bo po zaključku ce-
lotne investicije deloval na treh loka-
cijah (dve v Slovenj Gradcu in ena na 
Muti). Oprema lesarske delavnice bo 
sodobna, pridobili bodo kar nekaj no-
vih strojev, orodij in naprav, iz sedanje 

lesarske delavnice pa bodo prenesli vse 
stroje, ki so jih v zadnjem obdobju na-
bavili sami. To bo omogočalo sodobne 
pogoje učenju in poučevanju lesarskih 
poklicev, za katere je vedno večji interes 
med mladimi in v naši dolini pomenijo 
priložnost zaradi izobilja lesa.

»V pripravi je razpis za 2. fazo, kar 
pomeni stavbo šole. Predvideno je, da 
bi z deli začeli v letošnjem letu. Stav-
be bodo energetsko učinkovite, zato 
smo pridobili tudi približno 2 milijona 
evrov nepovratnih sredstev Eko sklada. 
Z realizacijo investicije bomo nadome-
stili dve najeti lokaciji – najeto imamo 
celotno stavbo šole in lesarsko delavni-
co,« pojasnjuje Kotnikova. (MN)

Izgradnja novih prostorov v polnem teku
Šolski center Slovenj Gradec

V slovenjgraškem zdravstvenem 
domu deluje Center za prepre-

čevanje in zdravljenje odvisnosti od 
prepovedanih drog, ki je z delom za-
čel decembra 2018 in je pilotni projekt 

Koroške mobilne enote preventive 
(KMEP), ki deluje na območju celotne 
Koroške. Od Ministrstva za zdrav-
je so pridobili v uporabo primerno 
opremljeno kombinirano vozilo, s 

pomočjo katerega lahko zdravniki 
in medicinske sestre opravljajo svoje 
delo na terenu. Svetujejo, ozavešča-
jo in ponujajo točko, kamor se lah-
ko uporabniki, odvisniki od drog, 
ter njihovi starši obrnejo po pomoč. 
»Ključna stvar je, da se v regiji na tem 
področju povezujemo in sodeluje-
mo,« pravi direktorica Zdravstvenega 
doma Slovenj Gradec Marjeta Vaupot. 

Center za preprečevanje in zdravljenje 
odvisnosti od prepovedanih drog pa 
se povezuje tudi z Ambulanto za zdra-
vljenje in preprečevanje odvisnosti od 
prepovedanih drog, ki deluje v slove-
njgraškem zdravstvenem domu. »Ta je 
zelo pomembna za celotno Koroško re-
gijo, saj je do zdaj nismo imeli, potrebe 
pa so zelo velike. Zavedati se moramo, 
da to je problem, zdi se nam tudi prav, 
da to stigmo počasi začnemo v lokalni 
skupnosti odpravljati, po drugi strani 
pa so to naši pacienti, ki potrebujejo 

pomoč,« pojasnjuje Vaupotova. 
Ambulanta v Zdravstvenem domu 

Slovenj Gradec deluje vsak dan med 
tednom, uporabnikom nudi substi-
tucijsko zdravljenje ter pogovor z 
zdravnikom in diplomiranimi me-
dicinskimi sestrami. Trenutno imajo 
25 uporabnikov, večinoma tistih, ki 
so prej tovrstno pomoč iskali v Vele-

nju. »Večinoma imamo odvisnike od 
opioidov, nudimo jim substitucijsko 
zdravljenje, seveda pa sprejemamo 
tudi vse druge, tako odvisnike kot 
svojce, ki lahko pridejo na posvet. 
Prej v regiji ni bilo takšne možnosti 
obravnave kot drugje po Sloveniji,« 
je ob predstavitvi ambulante povedal 
Miha Lavre, dr. med. (MN)

Center za preprečevanje in zdravljenje 
odvisnosti od prepovedanih drog

Nov program Zdravstvenega doma Slovenj Gradec

(foto Nika Hölcl Praper)

(foto Nika Hölcl Praper)
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SHOTS ekipa, ki šteje 11 
članov (Tomo Novosel, 

Maša Flogie, Andreja Kragelnik, 
Jernej Kovač Myint, Anika Grabec, 
Miša Javornik, Mojca Kunej, Simon 
Žvikart, Aleksander Smode, Tilen 
Breznik in Lena Grabec) v letošnjem 
letu pripravlja pravi filmski teden v 
Slovenj Gradcu, ki bo brezplačen 
za vse obiskovalce. Svojo predanost 
filmski kulturi, katero se trudijo že 
od svojega začetka (2016) obuditi in 
v še večji meri vrniti v mesto, želijo 
prenesti prav na vse, zato so   pri-
pravili kar dva festivala, ki odpirata 
prostor vsem generacijam. 

Filmski teden se bo začel s festivalom 
animiranega filma za otroke in mla-
dostnike Zebra, ki bo potekal od sobo-
te, 27. 7., do nedelje, 28. 7., v mestnem 
jedru Slovenj Gradca na kar štirih 
različnih prizoriščih: SHOTS pisar-
na, D.tajl Concept Store, Koroški po-
krajinski muzej in rojstna hiša Huga 
Wolfa. Filmi se bodo vrteli od 9.30 do 
17.00 (na vsake pol ure se bo filmski 
sklop ponovil). Vse informacije o festi-
valu bodo na voljo na info točki, ki bo 
v času festivala postavljena na prizori-
šče pri kipu Venetskega konja (ploščad 
pred KGLU in KPM). Med 13.00 in 
14.00 si bo Zebra vzela filmsko pavzo 
in se okrepčala z Zebra dobrotami, ki 

bodo na voljo ves dan pri gostinskih 
ponudnikih. Obiskovalci si jih bodo 
lahko po promocijski ceni privoščili z 
Zebra kupončkom, ki ga bodo dobili 
ob ogledu filmskega programa. 

Skozi dvodnevno festivalsko do-
gajanje bo prikazanih 23 animiranih 
filmov iz 16 različnih držav. Animi-
rani filmi so primerni za otroke od 
5. leta dalje, izjema je prizorišče v 
SHOTS pisarni, kjer se bo vrtel vse-
binsko zahtevnejši program in je 
zato primernejši za mladostnike od 
15. leta dalje. Vsekakor pa je prav 
vsak sklop primeren za starejše, saj 
ustvarjalci Zebre poudarjajo, da ne 
obstaja kaj takšnega kot »biti prestar 
za risanke«.

Zebri so bodo pridružili Čajnica 
Peč, Čokoladica, Ars Cafe, Tinefri-
zer in skupina Vesele žabe, ki bodo z 
ekskluzivno ponudbo pripomogli, da 
mesto postane pravo filmsko prizori-
šče. Na voljo bo igralnica na prostem 
(Ars Cafe), ekipa Tinefrizerja bo od 
14.00 do 17.00  skrbela za »filmske 
frizure« obiskovalcev, skupina Vesele 
žabe pa bo krasila obraze z barvami 
za poslikavo.
Festival Zebra bo postregel s prav 
posebno premiero kratkega animira-
nega filma Zebra gre na dopust, ki so 
ga ustvarili mladi animatorji: Nika 
Pavše, Tinka Ivartnik, Ištvan Valič 

in Mark Luka Oštir, ki so se udeležili 
Zebrinih delavnic. Kratki animira-
ni film bo premierno predvajan v 
soboto in nedeljo na koncu vsakega 
programskega sklopa na vseh štirih 
prizoriščih. 

Filmski teden se bo v ponedeljek, 
29. 7., nadaljeval na Prevaljah, kjer bo 
potekal SHOTS večer najboljših krat-
kih filmov preteklih edicij. Odvil se 
bo v Družbenem domu s pričetkom 
ob 20.00.

Konec filmskega tedna bo od če-
trtka, 1. 8., do sobote,  3. 8., zazna-
moval zdaj že dobro poznani medna-
rodni filmski festival SHOTS, ki letos 
poteka že četrto leto, pred dvorcem 
Rotenturn. V treh večerih bo prika-
zanih 22 izjemnih kratkih filmov iz 
14 različnih držav; letošnja edicija bo 
prvič doslej postregla s filmi iz Ko-
lumbije, Islandije, Portugalske, Hr-
vaške, Črne gore in Brazilije. Filmski 
program se bo vsak večer pričel ob 
21.00, obfestivalsko dogajanje pa ob 
19.00. Na zadnjem večeru (3. 8.) bo 
potekala razglasitev zmagovalcev 
obeh festivalov po izboru mednaro-
dne štiričlanske žirije in podelitev 
nagrad. Dogajanje bo tudi letos glas-
beno in kulinarično obarvano. V pe-
tek, 2. 3., bo vzdušje popestrila glas-
bena skupina Jazoo, ki bo nastopila 
ob 20.00. Vsak večer v goste prihajata 

kmečki turizem iz Šentanela, ki bo 
obiskovalcem ponujal tradicionalno 
koroško sladico »kvočevi nudli«, in 
gostinska ekipa iz Ormoža, ki bo v 
svoji unikatni prenosni krušni peči 
pekla slastne pice. Za pijačo bo tudi 
letos skrbela zdaj že tradicionalna 
ekipa Čajnice Peč. 

Festival SHOTS avtorje sprejetih 
filmov vsako leto povabi v Slovenj 
Gradec. Kot posebni gostje so dele-
žni edinstvenega turistično-kulina-
ričnega programa, ki ga za njih pri-
pravi festivalska ekipa v sodelovanju 
s kmečkimi turizmi na Koroškem. 
Velik del festivala je torej posvečen 
tudi filmskim gostom, ki se v veliki 
večini s svojo prisotnostjo odzove-
jo na povabilo in tako dober glas o 
mestu ponesejo širom sveta. Vsako 
leto imajo prav oni možnost oceniti 
festival, glede na gostoljubje, ponud-
bo, kvaliteto filmskega programa in 
obfestivalskega dogajanja – SHOTS 
je že četrto leto po mnenju filmskih 

gostov ocenjen kot eden izmed naj-
boljših 100 filmskih festivalov na 
svetu, kar pomeni, da se uvršča na le-
stvico 20 najbolje ocenjenih filmskih 
festivalov v Evropi. 

Novost letošnjega leta je, da bodo 
lahko obiskovalci festivala spoznali 
povabljene filmske goste že v sredo, 
31. 7., na predfestivalskem večeru v  
Čajnici Peč ob 20. uri.

Podroben program in dodatne 
informacije so objavljeni na spletni 
strani shots.si ter uradni Facebook 
strani obeh festivalov: SHOTS Film 
Festival in Zebra: festival animirane-
ga filma. (MF)
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V Slovenj Gradec prihajata 
filmska festivala SHOTS in ZEBRA

Cel filmski teden v poletju

Letno kopališče Slovenj Gradec je letos 
še zadnjič odprlo svoja vrata v taki 

podobi, kot smo je bili navajeni v zadnjih 

letih, saj Mestna občina Slovenj Gradec 
že jeseni pričenja z gradnjo novega zim-
sko-letnega bazenskega kompleksa. 

Cene vstopnic ostajajo enake kot 
lani, to pomeni 3 evre za odrasle in 
2 evra za otroke, vstop je prost za 
predšolsko mladino, družinam s 4 ali 
več predšolskimi oz. šoloobveznimi 
otroki ter socialno šibkim družinam 
pa omogočamo 10 brezplačnih obi-
skov bazena. 

Na kopališču bodo skozi vso se-
zono potekale zabavne ustvarjalne 
delavnice za otroke, sezono pa bomo 
konec avgusta zaključili z družabno 
prireditvijo Zadnji čof v bazen.

Letno kopališče Slovenj Gradec je 
odprto vsak dan (ob lepem vremenu) 
med 9. in 21. uro.

Vabimo vas, da si v vročih poletnih 
dneh poiščete osvežitev na Letnem 
kopališču Slovenj Gradec!

Dodatne informacije najdete na sple-
tni strani: https://www.spotur.si/Sport/
Sportni-objekti/Letno-kopalisce.

Marija Lah

V zadnji kopalni sezoni
Letno kopališče Slovenj Gradec
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Razpis

za podelitev:

1. VRUNČEVE NAGRADE
2. VRUNČEVIH PLAKET

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

Kandidate za priznanja lahko predlagajo v obliki predloga fizične in prav-
ne osebe. Vsak predlagatelj lahko predlaga enega kandidata samo za eno 
pisno priznanje. Posamezni kandidat lahko prejme samo eno priznanje za 
isti dosežek. 

Predloge je potrebno poslati najkasneje do petka, 19. julija 2019, na naslov: 
Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, Komi-
sija za podelitev Vrunčevih priznanj pri Občinskem svetu Mestne občine 
Slovenj Gradec.

Komisija za podelitev Vrunčevih 
priznanj objavlja
javni razpis za leto 2019

Slovenjgraški občinski 
svetniki so na aprilski 

seji sprejeli nov odlok o organiza-
ciji občinske uprave. Tako po no-
vem upravo Mestne občine Slovenj 
Gradec poleg župana, podžupanov, 
direktorice in urada župana sesta-
vljajo še štirje oddelki. Nov Oddelek 
za gospodarstvo, infrastrukturo, 
investicije in razvoj vodi mag. Lidija 
Požgan, Darko Sagmeister je vodja 
Oddelka za negospodarske dejav-
nosti, proračun in splošne zadeve, 
Sašo Blatešič pa vodi Oddelek za 
prostor, varstvo okolja in gospodar-
jenje z občinskim premoženjem ter 
Organ skupne občinske uprave. 

Vršilka dolžnosti direktorice Darja 
Vrčkovnik je na novinarski konferen-
ci pojasnila, da so se reorganizacije 
lotili, ker so ugotovili, da občinska 
uprava sicer dela dobro, lahko pa bi 
delala še bolje. »Namen reorganizacije 
je predvsem v povečanju učinkovito-

sti in kakovosti dela, bolj pravična in 
enakomerna porazdelitev dela med 
zaposlenimi ter bolj učinkovita upo-
raba znanja in sposobnosti zaposle-
nih. Uvedli smo več timskega dela, z 
novim oddelkom pa bomo vzpostavili 
tudi večji nadzor nad vodenjem inve-
sticij in na splošno nad porabo prora-
čunskega denarja. Pridobivali bomo 
več evropskih in nepovratnih sredstev 
ter postali najboljši servis občanom.«

»Naloge bomo kar najbolj raci-
onalno razporedili. Želimo, da bi v 
prihodnje vse občinske službe de-
lovale v Rotenturnu. Tako bomo iz-
boljšali našo komunikacijo, delo bo 
bolj ažurno. Za vsako področje smo 
postavili vodje, ki neposredno komu-
nicirajo s svojimi zaposlenimi, tako 
bo pretok informacij znotraj in tudi 
navzven bolj učinkovit,« pojasnjuje 
slovenjgraški župan Tilen Klugler. 
Na Mestni občini Slovenj Gradec je 
zaposlenih 51 ljudi. Dodatnih zapo-
slitev ni predvidenih. (MN)

Povečati učinkovitost in kakovost dela
Nova organizacija slovenjgraške občinske uprave

Mestna občina Slovenj Gradec nadaljuje z dograjevanjem odsekov. V Pamečah so otvorili nov odsek, približno 150 
m nove ceste, nove javne razsvetljave in prepuste za vodo. Le nekaj metrov naprej pa so uredili tudi novo protiprašno 
zaščito. (MN)

Otvoritev odseka v Pamečah

Razpis

za podelitev:

1. NAZIVA ČASTNI OBČAN MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC
2. OBČINSKE NAGRADE
3. PLAKET MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC

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

Predloge je potrebno poslati najkasneje do petka, 19. julija 2019, na naslov: 
Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, Komisi-
ja za odlikovanja, nagrade in priznanja pri Občinskem svetu Mestne občine 
Slovenj Gradec.

Komisija za odlikovanja, nagrade 
in priznanja objavlja
javni razpis za leto 2019

Obiščite spletno stran 
Mestne občine Slovenj Gradec

www. slovenjgradec.si

PODŽUPANJA



37SGlasnik, julij/avgust 2019 O B Č INSK A  UPR AVA

Na Prevaljah je 11. ju-
nija potekal sestanek 

koordinacijskega odbora za izgra-
dnjo 3. razvojne osi na Koroškem 
skupaj s predstavniki Družbe za av-
toceste RS (DARS) in Ministrstva za 
infrastrukturo (MZI). Trenutno vsi 
deležniki pričakujejo zeleno luč Mi-
nistrstva za finance. Pripravljen je 
že tudi zakon o poroštvu, ki ga bo v 
obravnavo vložilo MZI. V zaključni 
fazi je tudi potrditev investicijske-
ga programa, ki trenutno nakazuje 
na vrednost 685 milijonov evrov. 
V pripravi je projektiranje odseka 
Šentrupert–Velenje, za kar naj bi še 
v juniju podpisali tudi pogodbo. 

Za odcep Gaberke je dokumentacija 
za pridobitev mnenj in gradbenega 
dovoljenja izdelana, potrebno je pri-
dobiti le še eno mnenje pristojnih 
služb, deset pa je že bilo pridobljenih. 

Pripravljavci so obljubili, da se bodo 
že v letošnjem letu zagotovo pričela 
dela na omenjenem odcepu. Inten-
zivno pa se dela tudi na odcepu pri 
Podgorju, vendar pa pripravljavci še 
zdaleč niso pridobili vseh potrebnih 
mnenj deležnikov. Kar nekaj je na-
mreč težav zaradi plinovoda, mne-
nja pa morajo izdati tudi Direkcija 
za vode, elektrodobavitelji, Ribiška 
zveza, Ministrstvo za obrambo in 
drugi. Pripravljavci so zaključili tudi 
s parcelacijo pri Podgorju, naročene 
so tudi že cenitve. Naročena je tudi 
priprava projektne dokumentacije za 
pridobitev mnenj in gradbenega do-
voljenja (DGD). 

V odboru za izgradnjo 3. razvojne 
osi delujejo zelo enotno ter povezano 
in ne odstopajo od začrtanega proto-
kola. Tako bo naslednje srečanje ko-
ordinacijskega odbora predvidoma v 
sredo, 28. avgusta, v Ljubljani. Kot je 

dejal župan Tilen Klugler, »smo lah-
ko zadovoljni glede odločitve ustav-
nega sodišča glede umeščanja in gra-
dnje tretje razvojne osi na območju 
občin Braslovče in Polzela. To je velik 
korak za Koroško.« 

V Slovenj Gradcu so se na delov-
nem sestanku oglasili tudi predstav-
niki MZI in Direkcije za infrastruktu-
ro, pogovor pa je tekel o financiranju 
navezovalnih cest na 3. razvojno os. 
Konkretno gre za južno obvoznico v 
Slovenj Gradcu, dve navezovalni cesti 
v Dravogradu in obvoznico na Rav-
nah. Znotraj regije je potrebno poi-
skati konsenz glede črpanja 2,4 mili-
jona evrov, torej katere obvoznice bi 
bile projektirane s temi sredstvi, kdo 
bodo projektanti in kdo bo nosilec 
investicije. Župan ob tem zagotavlja, 
da »vsaj v Slovenj Gradcu ni nobenega 
dvoma: južna obvoznica mora biti in 
tudi bo, sredstva za njeno projektira-

nje imamo že tudi odobrena. Veseli 
me, da se nam je v tako kratkem času 
uspelo z DARS dogovoriti glede pri-
ključka južne obvoznice, ki je spreje-
mljiv tudi z njihovimi zahtevami. To 
je velik dosežek, ki nam pravzaprav 
omogoča nadaljnje načrtovanje trase. 
Čakamo le še nekaj mnenj o tem, kje 
bo možno umestiti južno obvozni-
co. Mestna občina ustrezno vodi vse 
postopke, trenutno nismo v kakšni 
zamudi. Ko bomo imeli potrditve in 
pozitivna soglasja, bomo tudi začeli z 
umeščanjem trase. Ta sedaj še ni do-
ločena, kljub nekaterim govoricam, 
ki se v večji meri naslanjajo na idejne 
predloge iz leta 2014. V občinski upra-
vi delamo vse, da pričnemo s postop-
ki na občinski ravni glede umeščanja 
v prostor, za kar bodo potrebne tudi 
spremembe Občinskega prostorskega 
načrta (OPN).« 

Spomnimo, da je Državni prostor-

ski načrt (DPN) sprejet vse od leta 
2013 v obliki, kakršna je aktualna 
tudi danes. V vsem tem času ni bilo 
izkazanih pomislekov ali pripomb na 
DPN, prav tako noben od deležnikov 
ni sprožil kakšnega postopka spre-
memb DPN, ki bi dodatno podaljšal 
roke in odmaknil izvedbo pričetka 
izgradnje projekta. Naslednji korak je 
sprejetje DPN za odsek Slovenj Gra-
dec–Otiški Vrh, rok zanj je januar 
2021. 

Za informacije, ki se nanašajo na 
izgradnjo in prostorsko umeščanje 
hitre ceste in njenih priključkov na 
območju Mestne občine Slovenj Gra-
dec, ni pristojna uprava MO Slovenj 
Gradec, temveč DARS, ki je za te po-
trebe odprla tudi informacijsko pi-
sarno v Velenju, zato občane vabimo, 
da to možnost izkoristijo, saj bodo le 
na tak način prišli do aktualnih in re-
levantnih informacij. (DS)

Trasa za južno obvoznico še ni določena
Aktivnosti v zvezi z umeščanjem 3. razvojne osi in južne obvoznice

Občinski svetniki so na junijski 
seji potrdili osnutek prvega le-

tošnjega rebalansa proračuna Mestne 
občine Slovenj Gradec. Glavni razlog 
za rebalans je bila skupna postav-
ka za investicije v ceste v četrtnih in 
vaških skupnostih v vrednosti 236 
tisoč evrov, ki so jo v predlogu pro-
računa sprva oblikovali kot splošno 
postavko, po pogovorih in konsenzu 
s predsedniki četrtnih in vaških sku-
pnosti pa so jo z rebalansom razdelili 
na posamezne investicije. V celoti bo 
letos za cestno infrastrukturo zagoto-
vljenih 1,3 milijona evrov.

Prihodki Mestne občine Slovenj 
Gradec se z rebalansom zmanjšuje-

jo za 141 tisoč evrov, odhodki pa za 
159 tisoč evrov. Prihodki so vredni 
25,1 milijon evrov, odhodki pa do-
brih 27 milijonov evrov. Z rebalan-
som so zagotovili 152 tisoč evrov za 
nakup in obnovo dodatnih prosto-
rov za Knjižnico Ksaverja Meška 
v Katici. Skoraj 30 tisoč evrov več 
(skupno 98 tisoč evrov) bo name-
njenih za obnovitvena dela v špor-
tni dvorani, dodatnih 36 tisoč evrov 
pa za izgradnjo nadstreška in tera-
se pri vrtcu na Maistrovi v Slovenj 
Gradcu. Na strani odhodkov se za 
48 tisoč evrov zmanjšujejo odhodki 
za plače, ker je zaenkrat ostalo ne-
zasedeno delovno mesto svetovalca 
župana. (MN)

Rebalans 
proračuna 2019

Junija so začeli z urejanjem servisne  poti ob Suhodolnici, ki bo služila kot kolesarska steza in pešpot. Gre za nada-
ljevanje obstoječe poti od bivše Name do pokopališča naprej do PC Sušilnica v Starem trgu. Mestna občina Slovenj 

Gradec tako pridobiva nove površine, ki bodo primerne za aktivno preživljanje prostega časa, kolesarjenje, sprehode in 
nenazadnje tudi za varno pot do šole in službe.

Urejanje servisne poti ob Suhodolnici

Zavod Sopotniki, ki izvaja brezplačne prevoze za starejše občane, obvešča, 
da v času od 29. 7. do 12. 8. zaradi kolektivnega dopusta ne bodo izvajali 

prevozov niti ne bodo sprejemali naročil. Zahvaljujejo se za razumevanje.Sledijo odgovori na vprašanja in po-
bude občinskih svetnikov, ki so jih 

podali na 6. seji Občinskega sveta Me-
stne občine slovenj Gradec (5. 6. 2019).

Ali lahko v Podgorju pričakujemo 
namestitev bankomata?

Mestna občina Slovenj Gradec je za 
postavitev bankomata objavila javni 
razpis. Pričakujemo, da se bodo ban-
ke na razpis tudi prijavile. 

Strokovne službe so bile na ogledu 
Osnovne šole Podgorje. Kakšne so 
ugotovitve in ali je v letošnjem letu 
kakšen plan aktivnosti v zvezi s šolo?

Posebna skupina si je ogledala pro-
store vseh osnovnih šol v Mestni 
občini Slovenj Gradec in v kratkem 
bodo pripravili poročilo, na podlagi 
tega pa dogovorili vrstni red izvaja-
nja investicij v posameznih šolah.

Strokovne službe Mestne občine Slo-

venj Gradec naj skupaj s Svetom za 
preventivo in vzgojo v cestnem pro-
metu pregledajo Pravilnik o organi-
ziranju šolskih prevozov in povrači-
lu stroškov prevoza v Mestni občini 
Slovenj Gradec ter pripravijo spre-
membe, v kolikor bo to potrebno.
 
Svet za preventivo in vzgojo v ce-
stnem prometu in strokovne službe 
bodo pregledali navedeni pravilnik.

Kako daleč je z izgradnjo krožišča v 
Šmartnem?

V letošnjem letu bo izbran izvajalec, 
odkupili bomo tudi vsa zemljišča, nato 
pa naj bi pričeli z izgradnjo krožišča. 

Pločnik na Meškovi ulici od uprav-
ne enote naprej proti cerkvi, med 
priključkom ceste na Poštno ulico in 
dovozom do tržnice (pred lokalom 
Cool bar), je v katastrofalnem stanju. 
Veliko plošč je razbitih in odstopajo 

od površine, nekatere se pregibajo, 
kar pa je že nevarno za hojo oziroma 
za pešce. Odlomljeni deli plošč ležijo 
naokoli, bodisi jih izruvajo pešci, ki 
nanje stopajo, bodisi avtomobili, ki se 
tudi vozijo po pločniku ali ustavljajo 
na njem, tako da jih vsak dan zlaga-
mo nazaj v odprtine, kolikor pač gre. 
Kdo je zadolžen za sanacijo tega ploč-
nika? Ali ga boste uredili in kdaj?

Predstavniki Komunale Slovenj Gra-
dec so skupaj s predstavniki mestne 
občine opravili ogled, na podlagi ka-
terega je bilo dogovorjeno, da se ta del 
pločnika obnovi z granitnimi kocka-
mi, zalitimi z epoksi fugirno maso, kot 
je to na Trgu svobode. Pridobili bomo 
ponudbo za ta dela, na podlagi katere 
se bo občina odločila za izvedbo.  

Kako je z izgradnjo južne obvoznice?

Mestna občina Slovenj Gradec je tre-
nutno v fazi pridobivanja mnenj pri 
pristojnih institucijah, nato pa se 
bomo na podlagi le-teh odločili za 
traso. Podrobnejši odgovor je v član-
ku tega časopisa.

Pripravila Tatjana Špalir.

Odgovori svetnikom
Občinski svet Sopotniki



28 SGlasnik, julij/avgust 2019G O SP O DA R S T V O

V podjetju smo si že več 
kot pred desetletjem 

zadali cilj, da uresničimo svoje cilje 
za povečanje kakovosti storitev, ki jih 
v občinah Slovenj Gradec in Mislinja 
izvajamo za dobrobit svojih uporab-
nikov in lastnikov. Naše poslanstvo 
in vizija je postati vodilno komunal-
no podjetje na Koroškem in v sose-
dnjih regijah. S svojim zgledom glede 
strokovnosti, znanja, izboljševanja 
kakovosti storitev, ohranjanja narav-
nega okolja ter povečevanja zaupanja 
uporabnikov želimo motivirati ko-
munalna in druga podjetja in organi-
zacije v obeh občinah in širše.

K temu smo pristopili načrtno in sis-
temsko, kajti zavedamo se, da lahko 
le s takšnim pristopom dosežemo 
zastavljene cilje. V letu 2005 smo 
pridobili mednarodni certifikat za 
kakovost ISO 9001 in smo ga letos 
uspešno certificirali že štirinajsto 
leto zapored. Pri izvajanju storitev 
je za nas pomembno, da so opra-
vljene kakovostno in ob primernem 
ravnanju z okoljem, pravočasno ter 

da presegajo osnovna pričakovanja 
uporabnikov. Da sledimo tem zahte-
vam, potrjujejo naši uporabniki. Ve-
čina naših dejavnosti je že v osnovi 
okoljevarstveno naravnanih (ravna-
nje z odpadki, odvajanje in čiščenje 
komunalne odpadne vode, oskrba s 
pitno vodo itd.), zato je bil logičen in 
pričakovan korak, da to tudi uradno 
izkažemo, kar smo storili s pridobi-
tvijo mednarodnega certifikata za 
ravnanje z okolje ISO 14001 v letu 
2007.

V letu 2016 smo bili eno izmed pr-
vih komunalnih podjetij v Sloveniji, 
ki smo izdelali trajnostno poročilo 
za leto 2015 v skladu z mednarodni-
mi smernicami GRI-4 (Global Re-
porting Initiative). Od takrat naprej 
trajnostno poročamo vsako leto, v 
lanskem letu pa smo prejeli tudi pla-
keto za najboljše letno in trajnostno 
poročilo med srednjimi in malimi 
družbami za leto 2017, ki jo podeljuje 
časnik Finance. Trajnostno poroča-
nje za nas ni le črka na papirju, tem-
več aktivno izvajanje in vključevanje 
trajnostnega razvoja in družbene od-

govornosti v vse vidike našega poslo-
vanja, kar vsako leto nadgrajujemo. 
Izpostavimo lahko samo nekatere 
pomembnejše dosežke: realizacija 
projekta Prinesi-odnesi za poveča-
no ponovno uporabo izdelkov, prva 
polnilnica na CNG plin na Koro-
škem, pridobivanje zelene električne 
energije v mali hidroelektrarni iz 
preliva vode vodnih virov v Suhem 
Dolu, boljše sodelovanje s šolami in 
vrtci v smislu okoljskega osveščanja, 
izboljšanje zadovoljstva naših upo-
rabnikov, izboljšanje delovnih pogo-
jev in skrb za zdravje zaposlenih ter 
nenazadnje tudi izboljšanje komuni-
kacije z vsemi zainteresiranimi dele-
žniki (mobilna aplikacija Komunala 
Slovenj Gradec, eStoritve itd.). V letu 
2018 smo v skladu z izdanim okolje-
varstvenim dovoljenjem zaključili z 
zapiralnimi deli na odlagališču ne-
nevarnih odpadkov v Mislinjski Do-
bravi, s tem bomo dolgoročno omeji-
li in zmanjšali vplive na okolje. 

Na področju upravljanja večsta-
novanjskih objektov smo v istem 
letu, ko je Gospodarska zbornica 

Slovenije (GZS) organizirala spreje-
tje Pravilnika o certifikatu zaupanja 
vreden upravnik, ki določa stroge 
pogoje za prejetje certifikata, prejeli 
omenjeni certifikat za leto 2017. GZS 
se je za podelitev certifikata zaupa-
nja vreden upravnik odločila zaradi 
vsesplošnega nezadovoljstva na po-
dročju upravljanja nepremičnin in v 
želji po doseganju višjih standardov 
na omenjenem področju. Kakovo-
stno in transparentno upravljanje 
večstanovanjskih objektov je prio-
ritetna naloga v enoti Stanovanjska 
dejavnost, zato smo brez težav izka-
zali ustrezno skladnost poslovanja z 
zakonsko ureditvijo, to je da podjetje 
z dokazili zagotavlja, da je knjiženo 
stanje rezervnih skladov skladno s 
stanjem na transakcijskih računih, 
ima urejeno ustrezno zavarovanje 
odgovornosti, redno usposablja stro-
kovni kader ter preverja zadovoljstvo 
strank. Veljavnost certifikata vsako 
leto uspešno podaljšujemo, tako smo 
ga tudi za leto 2019. 

Nazadnje, v aprilu 2019, smo pri-
dobili certifikat zlata boniteta odlič-

nosti AAA za leto 2018, s katerim 
bonitetne hiše na osnovi različnih 
kriterijev ocenijo boniteto podjetja 
skozi daljše obdobje. 

Vpis v imenik Zlata boniteta 
odličnih predstavlja nadpovprečno 
bonitetno vrednost med podjetji, ki 
temelji na računovodskih izkazih 
in drugih dinamičnih kazalnikih. 
Pomeni odličen ugled v poslovnem 
okolju, nadpovprečno varno in uspe-
šno poslovanje podjetja in s tem iz-
redno nizko verjetnost za nastanek 
negativnih dogodkov v naslednjih 
dvanajstih mesecih. Certifikat nas 
predstavlja kot zaupanja vrednega 
poslovnega partnerja, je lahko dobra 
referenca pri javnih razpisih, izkazu-
je dobro plačilno disciplino.

Pridobljeni certifikati seveda niso 
sami sebi namen, poleg tega, da potr-
jujejo strokovnost, transparentnost 
in kakovost našega poslovanja, so v 
prvi vrsti namenjeni našim uporab-
nikom, saj preko postopkov pridobi-
tve in obnovitve certifikatov vsesko-
zi izboljšujemo kakovost poslovanja 
in skrb za okolje, povečujemo zado-
voljstvo naših uporabnikov ter nena-
zadnje prispevamo k izboljševanju 
življenjskega standarda v občinah 
Slovenj Gradec in Mislinja. (TR)

Mlada podjetnica Kristina Or-
ter, po izobrazbi sicer diplo-

mirana ekonomistka, stopa po poti 
alternativnih metod za izboljšanje 
kakovosti življenja. Po dobrodelnih 
akcijah, ki jih je prirejala, se je to-
krat ustavila na postaji »alternativa 
– zdravje in lepota«, a trka že tudi 
na druga vrata, kjer se bo začela 
ukvarjati z motivacijskimi delavni-
cami. Kristina pa je tudi pisateljica. 

»Ko se ti odprejo nova vrata v svet 

priložnosti, sem jih odprla na veliko,« 
je polna optimizma Kristina Orter, 
ki je pred kratkim stopila na samo-
stojno podjetniško pot in odprla svoj 
salon v Trgovskem centru Katica. 
Največja vrednota, na katero prisega, 
je: »Sreča v majhnih stvareh na vseh 
področjih življenja, ker sreča ni kar 
nekaj, kar se zgodi, srečo si ustva-
riš sam. Predlagam vsem, ki berete, 
ne čakajte na njo, da bi vas obiskala 
sama ali da vam jo bo kdo prinesel, 
naredite sami korak do sreče!« 

Življenje je vrtiljak, je prepričana, 
obrača in obrača te sem ter tja, a slej-
koprej te obrne v pravo smer. Že kot 
majhna deklica je »zdravila« muce, 
punčke, medvedke, a splet okoli-
ščin jo je ponesel v ekonomijo in ne 
v medicino. Danes v svojem salonu 
opravlja različne metode, ki v telesu 
podajo spodbudo za samozdravlje-
nje. »Se sploh zavedate, kako pridno 
je vaše telo? Kaj vse zmore? In da ga 
je potrebno samo usmeriti, da deluje 
v pravo smer, in le-to je moja naloga,« 
pojasni. Gre za naravne metode, pri-
merne za lajšanje težav: analiza tele-
sa, metode Sorensen – obrazni tret-
ma, uravnavanje telesne teže, Access 
Bars, barvni tretma, Pranic Healing 
(bioenergija), EFT – tapkanje; za le-
poto: japonski cosmo lifting; za živa-
li: barvni tretma. Nekatere se je na-
učila pri ustanoviteljih metod doma 
in v tujini.

Po svojih nekajmesečnih izkušnjah 
ugotavlja, da ljudje zelo cenijo obrazni 
tretma, saj je metoda edinstvena kom-
binacija tradicionalne kitajske me-
dicine, akupunkture, tradicionalnih 
terapevtskih znanj o obraznih conah 
iz Andov in Vietnama ter spoznanj 
sodobne nevrološke znanosti, ki vpli-
va na izboljšanje celotnega počutja, 
lahko je tudi odgovor na spopada-
nje z negativnimi učinki stresa. Zato 
svojemu salonu pravi Moč dotika, na 
eni od sten pa piše: Najpomembnejše 
stvari v življenju niso stvari!. »Stvar 

lahko kupiš, se je naveličaš, zavr-
žeš in spet kupiš novo – a ljubezen, 
zdravje, zaupanje, spoštovanje, na-
smehi, objemi so neprecenljivi. Pre-
večkrat pozabljamo, da smo samo eni 
in bi morali sebi, svoji duši – svojemu 
telesu nuditi največ, kar lahko. ... In 
ne bojte se neznanega! Moje izkušnje 
lahko izveste iz prve roke, torej pri 
meni osebno, zato vabljeni na brez-
plačen posvet,« je pojasnila avtorica 
tudi slikanice Medvedek peče slo-
vensko potico, ljubezensko–krimi-
nalnega romana, ki čaka na natis, 
ter motivacijske knjige, ki bo kmalu 

dokončana. 
V želji pomagati pomoči potreb-

nim je Kristina začela z zbiranjem 
igrač za bolne otroke za Rdeči Križ, 
Karitas in slovenjgraško bolnišnico, 
nadaljevala z nakupi šolskih potreb-
ščin, 200 socialno ogroženih koro-
ških otrok je obdarila z drobnimi 
darili, mladostnike s posebnimi po-
trebami CUDV Črna je peljala na 
koncert Jana Plestenjaka, vmes pa se 
je porodila še ideja – projekt Nasmeh 
(ni društvo in nima TRR-ja), to je 
prirejanje dobrodelnih prireditev za 
otroke po Sloveniji. (AP) 

Po starodavnih metodah 
za lajšanje težav v telesu

Moč dotika: Kdo zmore, če ne Ti sam?  

EN AVTO
 MANJ

5.6. RoyalPub v Kaci
5.6. RoyalCaffe v mestu

7.8. Kavarna Čokoladica
7.8. Port PUB Pameče

2.10. Vila Pohorje
2.10. Goslna Bučinek

3.7. Slaščičarna Šrimpf
3.7. Pizzerija Di Antonio

4.9. Ars Cafe mestna kavarna
4.9. Cross Country Club Legen

Vsako prvo sredo od junija do oktobra 2019

Komunala Slovenj Gradec

Kakovost, trajnost, ravnanje z okoljem 
in uporabniki so na prvem mestu

KOMUNALA 
SLOVENJ GRADEC

Tina Orter na svoji novi podjetniški poti v svojem novem salonu 
(foto Ajda Prislan) 

Razpis

Mestna občina Slovenj Gradec je 
v sklopu spodbujanja razvoja pod-
jetništva letos prvič objavila razpis 
za sofinanciranje najemnin poslov-
nih prostorov v mestnem jedru Slo-
venj Gradca. Poslovni prostori se 
morajo nahajati v mestnem jedru 
Slovenj Gradca, torej na naslednjih 
lokacijah: Glavni trg, Trg svobode, 
Meškova ulica, Šolska ulica, Can-
karjeva ulica, Vorančev trg, Ozka 
ulica in Poštna ulica. Pogoj za pri-
dobitev sofinanciranja je, da je bil 
lokal ob objavi razpisa prazen in 
vpisan v evidenco praznih lokalov.

Na razpisu lahko sodelujejo 
samostojni podjetniki in mikro-, 
mala in srednje velika podjetja, ki 

so organizirana kot gospodarske 
družbe, ter zavodi, ki bodo na pod-
lagi sklenjene najemne pogodbe 
izvajali dejavnosti v poslovnih pro-
storih v mestnem jedru.

Mestna občina Slovenj Gradec 
ima na razpolago 10.000 EUR, ki 
jih bo na podlagi meril razdelila 
med upravičence. Meril je predvi-
denih več, in sicer: trajanje pogod-
be, zaposlovanje novih delavcev, 
ali se lokal nahaja v pritličju ali v 
etaži ter dejavnost, ki se bo izvaja-
la. Upravičen strošek za sofinanci-
ranje je samo neto najemnina, ki 
nastane z dnem podpisa pogodbe 
o sofinanciranju. V zahtevku se 
lahko uveljavljajo tudi stroški, ki so 

nastali od 1. 6. 2019 dalje. Najvišje 
možno sofinanciranje na kvadratni 
meter je 3,50 EUR, kar predstavlja 
50 % priznane najemnine (7,00 
EUR). V primeru nižjega točkova-
nja pri merilih, bo višina sofinanci-
ranja 40- oziroma 30-%. Prejemnik 
lahko za obdobje dvanajstih mese-
cev pridobi največ 2.500 EUR.

Razpis in prijavni obrazci so ob-
javljeni na spletnih straneh Mestne 
občine Slovenj Gradec in Podjetni-
škega centra Slovenj Gradec. Rok 
za prijavo je odprt od dneva objave 
razpisa do vključno 22. 7. 2019. 

Več informacij lahko zainteresi-
rani dobijo v Podjetniškem centru 
Slovenj Gradec. (DV)

Razpis za sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov 
v mestnem jedru Slovenj Gradca 
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Gostiteljica letošnje-
ga praznika četrtnih 

skupnosti (ČS) Mestne občine Slo-
venj Gradec je bila ČS Legen-mesto. 
V vročem junijskem dopoldnevu so 
pripravili zanimiv gibalno zazna-
movan program, najprej so osvajali 
vrh Rahtela, potem pa so varovanci 
varstveno-delovnega centra CUDV 
Črna na Koroškem, ki ima svoje pro-
store na Prešernovi ulici v ČS Legen-
-mesto, pokazali plese, ki so se jih 
naučili skozi leto. 

Na osrednji prireditvi na prireditve-
nem prostoru Športnega in turistične-
ga društva Karel Rotovnik - Gojko so 
se predsedniki svetov četrtnih skupno-
sti zahvalili najzaslužnejšim krajanom 
v zadnjem letu dni, tako so priznanja 
četrtnih skupnosti z darili, ki so jih iz-
delali varovanci legenskega varstveno-
-delovnega centra CUDV Črna, prejeli: 
Anton Jeromel iz ČS Stari trg-mesto, 
Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj 
Gradec, ki domuje v ČS Polje, Hinko 
Kašnik iz ČS Štibuh, Jože Vrabič iz ČS 
Center in Društvo Šola zdravja, skupi-
na Legen iz ČS Legen-mesto. 

Predsedniki svetov četrtnih sku-
pnosti so si soglasni, da je v mestu po-
trebno urediti kolesarske poti, varne 
poti v šolo, parkirne prostore, poseben 
problem pa imajo na Štibuhu, kjer se si-
cer strinjajo z gradnjo nove toplarne na 

biomaso, vendar, poudarja podpredse-
dnik sveta Tomaž Kašnik, »potrebno je 
rešiti težave, ki spremljajo dovoz za iz-
gradnjo, ker obstoječe poti, ki vodijo do 
sedanje toplarne, za to niso primerne. 
Iz tega razloga Svet ČS Štibuh še vedno 
vztraja, da naj se izgradnja toplarne na 
biomaso začne z izgradnjo južne obvo-
znice. V tem trenutku je problematična 
tudi varna šolska pot iz Slovenj Gradca 
in Starega trga, ker naj bi ta šolska pot 
potekala tam, kjer bi vozilo tudi največ 
tovornjakov!« 

Seveda je zbrane pozdravil tudi žu-

pan Mestne občine Slovenj Gradec Ti-
len Klugler in še širšo javnost seznanil z 
napovedanimi investicijskimi vlaganji 
na območju četrtnih skupnosti. »Kma-
lu se bomo lahko kopali v zimsko-le-
tnem bazenu,« je poudaril, »saj bo v 
roku meseca dni že izdan razpis za iz-
biro izvajalca za gradnjo bazena skupaj 
s parkom urbanih športov, ki bo tudi 
posebnost v Sloveniji kot prvi takšen 
večji park. Nadejam se, da ga bomo 
lahko predali v uporabo v roku dveh 
let. Veselim se tudi investicije v nov 
stanovanjski blok, čeprav smo morali 

razpis zaradi racionalizacije stroškov 
gradnje razveljaviti, pa ne na račun 
kakovosti bivanja ali števila stanovanj. 
Tudi ta razpis za izbiro izvajalca del bo 
zunaj v roku meseca dni, potem pa bi 
uporabnikom predali ključe stanovanj 
v roku petnajstih mesecev. 

V roku dveh let naj bi bila zgraje-
na tudi nova mreža kolesarskih poti 
in pločnikov v dolžini 10 km v našem 
mestnem jedru. Lotili se bomo tudi 
prenove samega mestnega jedra, in si-
cer v dogovoru s predsedniki četrtnih 
skupnosti najprej vseh ulic, ki mejijo 

na Glavni trg, projekt te prenove smo 
že naročili, v drugi fazi pa bo najprej 
izpeljan javni natečaj, prek katerega 
bomo pridobili čim več idej za prenovo 
Glavnega trga. Poskrbeti pa je potreb-
no tudi za parkirna mesta v neposredni 
bližini, zato resno razmišljamo o gara-
žni hiši ali parkirni ploščadi.« 

V organizaciji gostiteljske četr-
tne skupnosti in s pomočjo Orien-
tacijskega kluba Slovenj Gradec je 8 
parov iz 6 četrtnih skupnosti teklo 
od Gostilne Murko na Rahtelov vrh 
in nazaj. To je bil prvi tek dvojic na 
Rahtel za pokal Legna. Najhitreje se 
je na start k Murku vrnila dvojica iz 
ČS Polje, do vrha in nazaj je namreč 
tekla samo 18 min. in 7 sek., kar je ve-
lik podvig. Druga je bila dvojica iz ČS 
Center, tretja iz VS Legen, posebno 
nagrado pa je dobila Ema Pika, edina 
od otrok, ki je sodelovala v teku na 
Rahtel in nazaj. Legenčani želijo, da 
bi ta tek postal tradicionalen. 

Ajda Prislan 

Četrtne skupnosti praznovale na Legnu 

V mestu bo v naslednjih letih 
izvedenih kar nekaj večjih investicij

Najhitrejši trije pari v teku na Rahtel in nazaj ter dobitnica posebne nagrade za 
uspešno udeležbo na tem  teku Ema Pika

Dobitniki priznanj četrtnih skupnosti Mestne občine Slovenj Gradec skupaj s preds-
edniki četrtnih skupnosti, županom in podžupanjo

Varovanci Varstveno-delovnega centra Slovenj Gradec so zaplesali venček plesov.

Slavnostna prireditev ob prosla-
vljanju 90. obletnice Prostovolj-

nega gasilskega društva (PGD) Gola-
vabuka in hkrati osrednja koroška 
gasilska prireditev je na letališču v 
Mislinjski Dobravi zbrala tudi šte-
vilne podpornike gasilstva, na sam 
prikaz najboljše tovrstne tehnologije 
na podvozjih Scania, ki jih premorejo 

slovenska gasilska društva, pa priva-
bila tudi številne radovedneže. Na 4. 
Srečanju vozil Scania se je zbralo 20 
gasilskih društev Slovenije. 

Osrednjo slovesnost ob 90-letni-
ci so pompozno odprli možnaristi 
(fantje z možnarji) iz Mislinje. Slav-
nostni govorec Janko Cerkvenik, 
predsednik Gasilske zveze Slovenije, 

je v svojem pozdravu med drugim 
spomnil, da je bila v Šmartnu pri 
Slovenj Gradcu napisana slovenska 
gasilska himna (avtor besedila Ed-
vard Roessner, uglasbil Ivan Krpač), 
in napovedal 150. obletnico gasilstva 
v Sloveniji. Med dobitniki priznanj 
je plamenico I. stopnje prejel Janez 
Šotl, odlikovanje Gasilske zveze Slo-
venije za posebne zasluge pa Tomaž 
Kresnik, oba sta gasilca PGD Golava-
buka. Slavnostno so tudi prevzeli nov 
avtomobil Citroën Jumper za prevoz 
moštva. Na letališču v Mislinjski Do-
bravi se je zbralo okoli 4000 ljudi, ki 
so do večera uživali še ob zvokih an-
sambla Modrijani. 

Mestno jedro Slovenj Gradca je bilo 
okrog opoldneva zaradi vseslovenske-
ga gasilskega praznovanja zaprto za 
promet, kajti po promenadni vožnji, 
ko so na noge postavili Mislinjsko do-
lino od Tomaške vasi do Dravograda 
in nazaj, je množico pozdravil slove-
njgraški župan, njegovi sodelavci pa 
so gasilcem pripravili prisrčen turi-
stični ogled starega mesta. (AP) 

Praznik počastili gasilci iz vse Slovenije
Slovesnost ob 90. obletnici gasilcev iz Golavabuke 

Priznanje ČS Stari trg-mesto: 
Anton Jeromel

Že od malih nog živi v Starem trgu in 
se aktivno vključuje v lokalno skupnost 
ter družabno življenje v njej. V prete-
klem mandatu je vodil Svet ČS Stari 
trg-mesto. Je dolgoletni član športnega 
in gasilskega društva, tudi v kraju ve-
dno rad priskoči na pomoč. Vrsto let je 
tudi uspešen podjetnik, njegovo pod-
jetje pa redni donator lokalnim dru-
štvom ter aktivnostim v kraju. 

Priznanje ČS Štibuh: 
Hinko Kašnik
Tudi Hinko Kašnik je član domače-
ga gasilskega in športnega društva 
že iz rane mladosti in še danes z ak-
tivnim sodelovanjem skrbi za razvoj 
in napredek obeh. V samem kraju in 
izven njega je aktiven tudi v drugih 
društvih, veliko časa posveča nogo-
metu in rokometu v celotni Mislinj-
ski dolini, njegovo delo pa potrjujejo 
vidni uspehi. Je večkratni pobudnik 
dobrodelnih prireditev in na različne 
načine pomaga pomoči potrebnim. 
Kot občinski svetnik pa je skrbel za 
razvoj celotne mestne občine. 

Priznanje ČS Center: 
Jože Vrabič
Kot aktiven športnik in funkcionar je 
deloval na različnih področjih športa, 
med drugim je bil več let predsednik 
taborniške zveze naše občine. Starejši 
občani se ga spomnijo kot pobudni-
ka rekreativnega pohoda občanov na 
Kremžarjev vrh 1. maja. Pred štiride-
setimi leti se je aktivno vključil v delo 
slovenjgraškega rokometnega kluba, 
zadnjih pet let pred svojo upokojitvi-
jo je bil direktor Rokometnega kluba 
Prevent Slovenj Gradec. Leta 2010 je 
bil izvoljen za predsednika Športne 
zveze Slovenj Gradec in bil pobudnik 
ter zagovornik nove organiziranosti 
na področju športa. Njemu gre zahva-
la, da je začelo redno izhajati glasilo 
Šport in turizem v Slovenj Gradcu. V 
dvojnem mandatu občinskega svetni-

ka si je prizadeval za sprejetje odloka 
o Železnikarjevi nagradi na področju 
športa. En mandat je bil predsednik 
Sveta ČS Center, danes deluje kot 
predsednik Združenja borcev za vre-
dnote NOB Mislinjske doline. 

Priznanje ČS Legen-mesto: 
Društvo Šola zdravja, 
skupina Legen
Društvo Šola zdravja po celotni državi 
izvaja jutranjo telesno dejavnost na pro-
stem, med njimi je tudi Šola zdravja Slo-
venj Gradec, sestavljena iz petih skupin. 
Ena od njih je skupina Legen. Ne izva-
jajo le vadbe 1000 gibov po metodi dr. 
Grishina, pač pa pomeni tudi jutranje 
druženje na igrišču pri vrtcu. V skupino 
je vključenih 30 krajank, ki se zberejo ob 
8. uri vse delovne dni v letu. Na svoj na-
čin in s prepoznavno oranžno barvo po-
magajo pri utripu četrtne skupnosti ter 
se vključujejo v aktivnosti tudi drugih 
združb v kraju. Širijo zdrav način življe-
nja in pozitivno energijo, medsebojno 
si pomagajo tudi pri reševanju stisk in 
vsakdanjih problemov. 

Priznanje ČS Polje: 
Knjižnica Ksaverja Meška 
Slovenj Gradec
Pred sedemdesetimi leti je bila v 
Slovenj Gradcu ustanovljena Cen-
tralna okrajna knjižnica, ki je s 1256 
enotami knjižničnega gradiva in 
enim knjižničarjem postavila teme-
lje strokovnemu razvoju knjižnične 
dejavnosti v Slovenj Gradcu in Mi-
slinji. Danes deluje v enotah Slovenj 
Gradec, Mislinja, Pameče - Troblje 
in Podgorje ter presega  temeljni na-
men izposoje gradiva, saj je postala 
prostor za druženje in izobraževanje 
različnih skupin. Svoj program prila-
gaja sodobnemu času in čeprav je iz-
posoja knjižničnega gradiva v upadu, 
je s svojimi dejavnostmi pripomogla, 
da obisk v njej nenehno raste. Letos 
praznujejo 70. obletnico delovanja, v 
teku so aktivnosti za pridobitev 115 
m² dodatnih prostorov. 

Dobitniki priznanj četrtnih skupnosti 
Mestne občine Slovenj Gradec 



SGlasnik, julij/avgust 201910 M E S T O  IN  P O D E Ž EL J E

Kljub temu, da je Linea 
Snella na Koroškem 

prisotna že skoraj 10 let, se v tem cen-
tru zaposlene terapevtke še vedno 
srečujejo z napačnimi predsodki lju-
di glede njihovega dela. Linea Snella 
namreč ni kozmetična storitev, ni 
nek čudežni salon, kjer obiskoval-
ke na hitro in za omejen čas stopijo 
odvečne kilograme. Se pa terapevtke 
vsak dan trudijo spreminjati življe-
nje obiskovalk centra na bolje. 

Linea Snella ali v prevodu »vitka lini-
ja« so centri za naravno, učinkovito 
in trajno oblikovanje ženskega telesa, 
ki so v Sloveniji prisotni že skoraj 30 
let. Namenjeni so ženskam, njihovim 
željam, potrebam in temu je prila-
gojen tudi ambient. V centru Linea 
Snella Slovenj Gradec na Glavnem 
trgu 51 (pri zapornici ob fontani) 
bodo letošnjega novembra praznovali 
že 10. rojstni dan. Leta 2013 so se pre-
selili na trenutno lokacijo, ki jim, po 

besedah terapevtke in vodje centra 
Božene Gams, nudi vse, kar njihove 
obiskovalke potrebujejo – zasebnost, 
mir in prijeten ambient. Po celi Slo-
veniji je trenutno 10 centrov Linea 
Snella. Podjetje, ki je nosilec licence 
Linea Snella za Koroško, se imenuje 
GA-MA Stela, d. o. o. 

Kot športnica in študentka Fakul-
tete za šport je Božena Gams iskala 
dejavnost, ki bi jo veselila in ji omo-
gočila, da svoje znanje deli naprej. »Po 
desetih letih lahko rečem, da sem to 
našla. Poleg tega pa sedaj svoje znanje 
tudi nadgrajujem na Fakulteti za vede 
o zdravju – smer Dietetika,« pripo-
veduje o svojih začetkih z blagovno 
znamko dejavnosti, ko jo opravlja: 
»Moja pot do Linea Snelle je bila na-
ključna. Kot absolventka na Fakulteti 
za šport sem imela leto dni starega 
sina. Kot večina mamic sem tudi jaz 
želela po nosečnosti izgubiti nekaj 
odvečnih kilogramov. Linea Snello 
sem prvič zasledila v časopisu, saj je 
z njo shujšala Natalija Verboten. Za-
čela sem brskati po spletnih straneh 
in bila navdušena. Takoj sem vedela, 
da želim biti del te zgodbe tudi sama.« 
Delo z ljudmi, sploh v povezavi s 
športom in zdravim načinom življe-
nja, je Boženi pisano na kožo. Svoje 
delo vodje centra Linea Snella Slovenj 
Gradec zato naravnost obožuje. 

V Slovenj Gradcu delujeta poleg 
nje še dve terapevtki. »To sta,« še pri-

poveduje Božena, »Saša Pokržnik, ki 
je tudi moja namestnica in veliko-
krat jo tudi kar jaz pokličem šefica, 
saj trenutno, zaradi mojih študijskih 
obveznosti, ki so na drugem koncu 
Slovenije, prevzema mojo vlogo, da je 
v centru vse pod kontrolo, ter Maru-
ša Panjek, ki je pričela kot študentka 
delati že leta 2012. Res sem vesela, 
da imam takšni sodelavki, saj se zelo 
dobro razumemo in res delamo kot 
tim. Družimo se tudi izven centra 
in se, kljub temu da smo tri ženske, 
v vsem tem času res še nismo nikoli 
skregale.« 

Njihov dober medsebojni odnos 
med drugim zagotavlja dobro poču-
tje tudi obiskovalk, katerih starostni 
razpon je od 16 pa do 70 let. Rade po-
udarijo tudi zagotovljenost zasebnosti 
obiskovalk, saj so v Linea Snelli, pra-
vijo, ženske v svoji zeleni oazi. Redno 
pa se vse terapevtke tudi izobražujejo 
na področju prehranskega svetovanja 
in odnosa do obiskovalk. Priča tega 
so vsi certifikati, ki jih imajo ponosno 
razstavljene na stenah centra. Med 
njimi je zapisana misel: Vse naše sanje 
se lahko uresničijo, če imamo pogum, 
da jim sledimo. (Walt Disney)

»Imamo veliko obiskovalk, ki nas 
obiskujejo tudi potem, ko so dosegle 
svojo idealno težo in sedaj programe 
obiskujejo zaradi vzdrževanja telesne 
forme ter ohranjanja dobrega počutja. 
Seveda pa je veliko tudi takšnih, ki so 

zaradi različnih razlogov skozi leta 
nase nekoliko pozabile, se posvečale 
materinstvu, kariernim izzivom in 
se končno odločile, da je čas, da sebe 
postavijo na prvo mesto,« pojasnjuje 
Božena Gams in dodaja: »Trudimo se, 
da z rednimi prehranskimi svetovanji 
naše obiskovalke tudi po končanem 
programu nadaljujejo, po končanem 
programu omogočamo tudi redne 
brezplačne mesečne preglede.« Na 
osnovi prvega brezplačnega ogleda 
določijo rezultate, ki jih obiskovalke 
lahko pričakujejo in za katere v cen-
tru tudi pisno jamčijo. (AP) 

Gremo v mesto – zgodbe našega mesta

V Linea Snelli na Glavnem trgu 
so ženske na čisto svojem otoku

25. maja je v Radljah ob Dravi po-
tekalo petindvajseto regijsko 

preverjanje usposobljenosti ekip prve 
pomoči in civilne zaščite. Podjetje ADI-

ENT Slovenj Gradec, d. o. o., sta zasto-
pali dve ekipi, ki sta ponovno pokazali 
svoje odlično znanje in pripravljenost 
za delovanje ob različnih nesrečah. Na 

štirih različnih simuliranih deloviščih 
sta ob konkurenci 10 ekip že peto leto 
zapored zasedli prvo in tretje mesto.

Doseženi rezultat je izjemnega 
značaja, obenem pa smo v ADI-
ENT-u zelo zadovoljni, da imamo 
tako usposobljeni ekipi, ki navzven 
uspešno predstavljata naše podjetje 
in Mestno občino Slovenj Gradec, 
obenem pa lahko tako usposobljene 
ekipe v vsakem trenutku pomagajo 
tako zaposlenim v podjetju kot tudi 
sokrajanom našega mesta.

Svoje znanje na preverjanju so iz-
kazovali naslednji člani: Peter Kretič, 
Mladen Marić, Andrej Mandl, Bojan 
Sekuti, Jera Svetina, Saša Ošlovnik, Pe-
ter Skudnik, Dani Špegel, Jože Lorbek, 
Simona Lauko, Marija Rebernik, Irena 
Šteharnik, Primož Plimen, Bernarda 
Kolar in Matjaž Pignar. 

Mag. Tomaž Primožič, 
direktor družbe, in 

Matjaž Pignar, predsednik 
PIGD ADIENT Slovenj Gradec

Izjemna uvrstitev ekip prve pomoči
ADIENT Slovenj Gradec

Miha Deželaka in Anjo Ramšak je pozdravil tudi Fredi Miler. 
(foto Ajda Prislan) 

Deželak z Radia 1 v Slovenj Gradcu 
Slovenijo povezal za otroke, 
ki ne morejo na morje

Letošnja velika dobrodelna 
avantura Deželak = junak!, ki jo 
prirejata Radio 1 in Zveza prijate-
ljev mladine Ljubljana Moste - Po-
lje, se je začela v Slovenj Gradcu. 
Radijski sovoditelj v Denis Avdić 
Showu Miha Deželak se je ob 8.30 
odpravil izpred Mercator centra, 
kjer se je zbralo tudi kar nekaj ra-
dovednežev in podpornikov, ter 
po Dravski dolini prek Maribora 
in Gornje Radgone prigonil svoje 
posebno vozilo na svoj prvi cilj – v 
Lendavo ob 21.30. Ker pač pozna te 
naše kraje, mu je prve kilometre v 

dvosedežnem kvadrociklu poma-
gala pregoniti sovoditeljica Denis 
Avdić Showa Slovenjgradčanka 
Anja Ramšak, na samem štartu pa 
ga je na svojem kolesu pozdravil 
tudi pevec Fredi Miler. 

Miha Deželak se je potem še ves 
teden vsak dan podal na vsaj 100 
km dolgo pot s četverokolesom na 
pedala in dobrodelno akcijo zbira-
nja denarja za počitnice na morju 
za otroke iz socialno ogroženih 
družin zaključil na Debelem rtiču. 
Ker si prav vsak otrok zasluži poči-
tnice na morju. (AP) 

V salonu Linea Snella na Glavnem trgu 

Maruša, Božena, Saša 
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V Večgeneracijskem centru Andeški 
hram smo imeli 17. maja predsta-

vitev GIO vadbe. Na predstavitev je 
prišlo 14 udeležencev. Zaradi prostor-
ske stiske smo po uvodnem teoretskem 
delu, osnovah GIO vadbe, odšli pred 
center, da smo imeli dovolj prostora in 
kisika. Vadbi sta se pridružila tudi dva 
koronarca iz skupine vadečih koronar-
nih bolnikov Mislinja, ki sta mi poma-
gala prikazati vaje. Tam to zvrst vadbe 
redno izvajamo vsako sredo.

GIO vadba je integrirana metoda 

gibanja, pri kateri se gibalna akcija 
usklajuje z amplitudo gibanja. Gibanje 
je povezano z afirmacijo, kar pospe-
ši spreminjanje škodljivih vedenjskih 
vzorcev človeka. Afirmacija je pozitiv-
na misel, ki spremlja gibanje. GIO po-
vezovalno obravnava telesni, čustveni 
in mentalni nivo človeka.  Aktivira 
spremembo informacijskega stanja člo-
veka s ciljem vzpostavljanja harmonije 
med okoljem človeka in njegovo notra-
njostjo. GIO vadba se uspešno upora-
blja pri vseh preventivnih programih v 
vseh starostnih obdobjih. Namen GIA 
je izboljšati psihofizično stanje dviga 
kakovosti bivanja. Vadba zmanjša te-

snobo, depresijo, astmo; znižuje krvni 
tlak; pomaga pri raznih programih 
zdravljenja odvisnosti; izboljša delo-
vanje srčne  mišice, zato je v programu 
vseživljenjske rehabilitacije koronarnih 
bolnikov (po infarktu, operaciji srčnih 
zaklopk).

Avtorica GIO vadbe je Petra Simp-
son Grom, ki vadbo razvija že 20 let. 
Članek je povzet po priročniku Vse-
življenjska rehabilitacija koronarnih 
bolnikov.

Katarina Krenker, dipl. med. ses.,
koordinatorica programa za kre-

pitev zdravja odraslih,
vaditeljica vadbe za srčne bolnike

Slovenj Gradec je bil do 
prve svetovne vojne na 

glasu kot trdna nemška postojanka. 
Občinska uprava je bila v nemških 
rokah, prav tako javne ustanove ter 
velika večina trgovin in gostiln. Po 
vojni se je kljub negotovosti zaradi 
bojev za našo severno mejo in ne-
jasnosti glede dokončne razmeji-
tve začela uveljavljati nova oblast. 
Nemške uslužbence so zamenjali s 
slovenskimi, v mestu se je krepila 
vloga zavednih Slovencev. 

Spremembe so nastale tudi v bolni-
šnici, ki je leta 1919 dobila uradno ime 
– Občna javna bolnica Slovenjgradec. 
Oblasti so imenovale slovensko upra-
vo, vodenje ustanove je prevzel prim. 
dr. Vinko Železnikar (1877–1936), ki 
je bil že leta 1918 imenovan za pri-
marija kirurškega oddelka. Takoj je 
uvedel slovenščino kot uradni jezik 
v celotnem poslovanju, ki je prej po-
tekalo pretežno v nemščini. Dote-
danjega ravnatelja prim. dr. Hannsa 
Harpfa (1866–1938) so zaradi njego-
vega nemškega porekla in drugačnih 
nazorov precej neljubeznivo odslo-
vili. V bolnišnici je ostal le internist 
prim. dr. Ferdo Kunej (1877–1933), 
po rodu iz Oplotnice na Pohorju, ki 
je bil že leta 1911 imenovan za prvega 
predstojnika internega oddelka, ki ga 
je  nato vodil do leta 1932. Ob smrti 
je slovenjgraški občini zapustil svojo 
hišo v mestu, na Glavnem trgu št. 3.  

Dr. Železnikar si ob tem pomemb-
nem jubileju zasluži nekaj besed o 
življenju in delu. Rodil se je 4. apri-
la 1877 v zavedni slovenski druži-
ni v Tržiču na Gorenjskem, končal 
gimnazijo v Ljubljani in leta 1904 
promoviral na medicinski fakulte-
ti v Gradcu. Že med študijem si je s 
prakticiranjem po različnih klinikah 
pridobil veliko strokovnega znanja. 
Ponujali so mu delovno mesto zdrav-
nika v nemških krajih, vendar se je 
raje odločil za Slovenj Gradec, kamor 
je prišel leta 1909 kot zasebni zdrav-
nik. V času prve svetovne vojne je bil 
od leta 1914 do 1918 vojaški zdravnik 
in na tem položaju pomagal marsika-

teremu slovenskemu vojaku. Po voj-
ni se je vrnil v Slovenj Gradec in se 
zaposlil v bolnišnici. Pod njegovim 
vodstvom so se izboljšale razmere v 
bolnišnici, ki je bila zanemarjena in 
se je v njej le redko operiralo. Uspelo 
mu je, da je ustanova kmalu zaslo-
vela daleč naokoli. Postal je uspešen 
kirurg z veliko znanja in izkušnjami, 
k njemu so prihajali tudi bolniki iz 
oddaljenih krajev. 

Letos se spominjamo še stote 
obletnice ustanovitve društva So-
kol Slovenj Gradec, ki je nastalo 13. 
oktobra 1919. Dr. Železnikar je bil 

med ustanovitelji društva in postal 
njegov prvi starosta, to je vodja, kar 
je ostal do svoje smrti 9. novembra 
1936. Za uspešno delo na podro-
čju kulture in športa je bil odliko-
van z visokim starojugoslovanskim 
priznanjem – redom sv. Save IV. 
stopnje. Po njem se imenujejo Že-
leznikarjeve nagrade in plakete za 
področje športa v Mestni občini 
Slovenj Gradec, ki so se leta 2012 
pridružile Vrunčevim odličjem za 
področje šolstva in Bernekerjevim 
odličjem za področje kulture.

Prim. mag. Franc Verovnik

Splošna bolnišnica Slovenj Gradec

V Splošni bolnišnici Slovenj Gra-
dec so 29. maja na Oddelku za 

anesteziologijo in intenzivno medi-
cino operativnih strok izvedli po-
seg vstavitve venske valvule pri treh 
bolnikih. Pri planiranju, dokumen-
tiranju in samem izvajanju posega 
je sodelovalo več strokovnjakov z 
različnih področij, zato lahko re-
čemo, da je venska valvula – »port« 
produkt uspešnega sodelovanja 
med zaposlenimi na Oddelku za 
anesteziologijo in intenzivno me-
dicino operativnih strok in Oddel-
kom za interno medicino. 

Dr. Jana Makuc, dr. med., univ. 
dipl. biol., strokovna direktorica 
Splošne bolnišnice Slovenj Gradec: 
»Prva vstavitev porta predstavlja 
zgleden primer dobrega sodelovanja, 
ki ga lahko ponudi manjši center. V 
oskrbi pacientov prinaša strokovne 
prednosti, pacientom samim pa bo 
prihranjena pot v oddaljene centre.«

Aleksandar Bilić, dr. med., pred-
stojnik Oddelka za anesteziologijo 
in intenzivno medicino operativnih 
strok: »Venska valvula ali port je 
mali rezervoar, ki se ga vstavi pod 
kožo – običajno v področje pod de-
sno ključnico. Port je povezan s cen-
tralnim venskim katetrom – cevko, 
ki jo vstavimo v podključnično ali 
vratno veno (velika vena). Zgornja 
površina porta je narejena iz sili-
kona, preostanek pa iz trde plastike 
ali kovine (titanium), kar omogoča 
preiskave magnetne resonance. Pri 
uporabi porta medicinska sestra 
vstavi posebno iglo skozi kožo in si-

likonski del porta in zatem skoznjo 
aplicira potrebno terapijo ali odvza-
me kri za preiskave. 

Namen porta je zmanjšanje 
komplikacij pri uporabi določenih 
zdravil, ki lahko škodijo manjšim 
(perifernim) venam in povzroča-
jo njihovo vnetje. Primer takšnih 
zdravil so citostatiki. Port lahko 
vstavimo tudi osebam, ki so na 
kronični terapiji z drugimi zdra-
vili (npr. biološka in hematološka 
zdravila). Vstavitev porta se izvaja 
v lokalni anesteziji in pod ustrezni-
mi aseptičnimi pogoji. Na izbra-
nem področju (v predelu ključnice 
in spodnjega dela vratu) zdravnik 
kožo umije in razkuži. Sledi lokalni 
anestetik za omrtvičenje področja. 
Ko anestetik začne delovati, zdrav-
nik vstavi najprej centralni venski 
kateter v podključnično ali vratno 
veno in zatem naredi manjši rez ne-
kaj centimetrov pod ključnico, kjer 
v žepek podkožnega maščevja vsta-
vi port. Po vstavitvi, ko je port pri-
klopljen na centralni venski kateter, 
se rana zapre. Gre za ambulantni 
poseg, po katerem lahko pacient ta-
koj odide domov.«

Port je strokovni poseg, ki po-
meni pomoč bolnikom s težkimi 
diagnozami in lajšanje težav z ven-
skim pristopom. S tovrstnimi pose-
gi bomo na Oddelku za anestezijo 
in intenzivno medicino operativnih 
strok nadaljevali tudi v bodoče. Za-
četni koraki, ki so najtežji, so dobro 
prehojeni, naslednji bodo še boljši.

Helena Slemenik

Z novim strokovnim posegom
Sto let slovenske bolnišnice 
v Slovenj Gradcu

Slovenjgraška bolnišnica po prvi svetovni vojni

Prim. dr. Vinko Železnikar   Prim. dr. Ferdo Kunej

Ženske s Koroške, ki v okviru 
programa DORA presejalno 

mamografijo opravljajo v Splošni 
bolnišnici (SB) Slovenj Gradec in 
jim bodo zdravniki radiologi na 
mamografiji odkrili spremem-
be na dojkah, bodo zdaj dodatne 
preiskave opravljale v presejal-
no-diagnostičnem centru (PDC) 
programa DORA v Univerzite-
tnem kliničnem centru (UKC) 
Maribor. Doslej so dodatne prei-
skave opravljale na Onkološkem 
inštitutu Ljubljana, s širitvijo 
dela pa PDC programa DORA v 
UKC Maribor prevzema tudi do-
datne preiskave za ženske iz tega 
dela Slovenije.

Program DORA v slovenjgraško 
bolnišnico od novembra 2017 vabi 
na mamografijo ženske med 50. in 
69. letom iz občin: Črna na Koro-
škem, Dravograd, Gornji Grad, 
Ljubno, Luče, Mežica, Mislinja, 
Mozirje, Muta, Nazarje, Podvelka, 
Radlje ob Dravi, Ravne na Koro-
škem, Slovenj Gradec, Šmartno ob 
Paki, Šoštanj, Velenje, Vuzenica, 
Prevalje, Ribnica na Pohorju, Sol-
čava in Rečica ob Savinji. V letu 
2018 se je slikanja v SB Slovenj 
Gradec udeležilo 5560 žensk, kar 
je 70,6 % vseh vabljenih žensk. Na 
dodatno obravnavo v PDC na On-
kološki inštitut Ljubljana je bilo 
povabljenih 232 žensk. Odslej bodo 
ženske, ki bodo opravile presejal-
no mamografijo v slovenjgraški 

bolnišnici in bodo zdravniki pri 
njih videli spremembe na dojkah, 
povabljene na dodatne preiskave 
v PDC v UKC Maribor. Običajno 
zdravniki na dodatnih preiskavah 
opravijo dodatno mamografsko 
slikanje, ultrazvok, redko punkcijo 
(biopsijo). 

PDC programa DORA v UKC 
Maribor tako z razširitvijo obsega 
dodatnih preiskav za ženske, ki so 
opravile mamografije v slovenj-
graški bolnišnici, kot načrtovano 
nadaljuje postopno širitev svojega 
obsega dela. Razpolaga z ustrezni-
mi prostori, specifično medicinsko 
opremo in visoko usposobljenim 
osebjem za delo v PDC programa 
DORA. Ob strokovni pomoči in 
nadzoru sodelavcev Onkološkega 
inštituta Ljubljana so dodatno iz-
obrazili in usposobili dva zdrav-
nika radiologa, tri patologe, dva 
kirurga, štiri radiološke inženirje, 
dve medicinski sestri in dve admi-
nistratorki. V UKC Maribor je za-
gotovljeno tudi celovito zdravljenje 
raka dojk (kirurško zdravljenje, 
sistemsko zdravljenje, obsevanje) 
in možnost rekonstrukcije dojke 
po operaciji. (VŠ)

Dodatne preiskave za ženske iz Koroške

Odslej v presejalno-
diagnostičnem centru 
programa DORA v 
UKC Maribor

GIO vadba



Cesta v naselje, ki mu domačini 
pravijo »v Šoderjami«, je zadnja 

zahodna ulica v samem centru me-
sta Slovenj Gradec, ki je bila do pre-

dlani še makadamski kolovoz – z iz-
hodom na glavno cesto proti Selam 
in Kotljam. Lani so na njej opravili 
zemeljska dela in položili grobi as-
falt, letos še finega in dodali prome-
tno signalizacijo. 

Po besedah vršilke dolžnosti direk-
torice občinske uprave Darje Vrčk-
ovnik je bilo poleg izgradnje ceste z 
vsemi pritiklinami postavljenih še 
6 novih svetilk, izvajalci so doda-
li prometno signalizacijo, obnovili 
tudi obstoječo meteorno kanaliza-
cijo in zgradili manjkajoče cevi za 
optiko. Vse to, vključno s pobrizgom 
fine plasti asfalta, je po končnem ob-
računu gradbenih del zneslo 70.505 
EUR + DDV. 

Odslej je ulica varna tudi za pe-
šce, saj je označen pločnik. 

Zadovoljstvo je izrazil tudi pred-
sednik Sveta Četrtne skupnosti (ČS) 
Štibuh Franc Areh, ki je povedal, da 
je nova cesta, v dolžini okrog 140 m, 
velika pridobitev, ker je bilo pozimi 

na predhodnem kolovozu precej le-
deno in so imeli prebivalci probleme 
z izvozom na glavno cesto. 

Novo pridobitev so proslavili še 
s 7. tradicionalnim vlečenjem vrvi 
prek Suhodolnice (na mostu pri di-

skontu). Dogodek pomeni druženje 
prebivalcev z obeh straneh rečice 
– v spomin na nekdanjo krajevno 
skupnost Stari trg, v katero je nekoč 
spadal tudi Štibuh. Zmagala je ekipa 
ČS Štibuh. (AP) 
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V mestu uredili in asfaltirali makadamsko cesto
Posodobljena ulica v Četrtni skupnosti Štibuh 

Župan Tilen Klugler in v. d. direktorice občinske uprave Darja Vrčkovnik sta skupaj s 
predsednikom Četrtne skupnosti Štibuh Francem Arehom (skrajno desno) slavnost-
no prerezala trak in posodobljeno ulico še uradno predala svojemu namenu.

Nova cesta med pokopališčem in naseljem »Šoderjama«, ki je zdaj končno podob-
na mestni ulici, je potrebna za varnost tako pešcev kot voznikov. 

Tekmovanje S kolesom v prome-
tu je bilo letos izpeljano v prostorih 

Druge osnovne šole Slovenj Gradec, 
Športnem parku Vinka Cajnka in 

po mestnih ulicah Slovenj Gradca, 
potekalo je v dopoldanskem času, in 

sicer od 9. do 13. ure. Sestavljeno je iz 
teoretičnega in praktičnega dela, zato 
učenci rešijo teste cestnoprometnih 
predpisov ter se vozijo po ulicah in 
na spretnostnem poligonu. Iz vsake 
osnovne šole se ga udeleži ekipa pe-
tih kolesarjev (štejejo trije najboljši 
rezultati), v tem letu pa se ga je poleg 
slovenjgraških in mislinjske osnovne 
šole udeležila še ekipa Osnovne šole 
Črna na Koroškem.

»Namen tekmovanja je predvsem 
aktivno spodbujanje najmlajših, da 
pristopajo k učenju cestnoprome-

tnih predpisov, sočasno pa jih tako 
spodbujamo k uporabi kolesa ter pri-
dobivanju motoričnih sposobnosti 
in spretnosti. Opažamo, da je med 
učenci tekmovanje dobro sprejeto, 
zaznavamo pa, da imajo posamezne 
osnovne šole v Mislinjski dolini te-
žave pri animiranju, vzpodbujanju 
mladostnikov za tovrstno tekmova-
nje. Saj tudi pedagogi na celotnem 
področju Republike Slovenije za-
znavajo, da je v nekaterih okoljih 
mladostnike zelo težko navdušiti za 
kolesarjenje nasploh in posledično 
na tovrstno tekmovanje. Kljub temu 
se napredek vidi, saj se je tekmovanju 
ravno to leto na lastno željo pridruži-
la Osnovna šola Črna na Koroškem, 
kar morebiti kaže, da je vztrajnost 
in vsakoletna organizacija takšnega 
tekmovanja v lokalnem okolju pra-
vilna usmeritev vseh sodelujočih,« 
je povedal Bojan Triglav s Policijske 
postaje Slovenj Gradec, ki tekmova-
nje prireja v sodelovanju s Svetom 
za preventivo in varnost v prometu 
(SPV) Mislinja in SPV Mestne obči-
ne Slovenj Gradec, pomagajo pa tudi 
Javna agencija Republike Slovenije za 
varnost prometa z ocenjevalci, Šola 
vožnje Relax in redarji MO Slovenj 
Gradec. 

Občine Slovenj Gradec, Mislinja 
in Črna na Koroškem tekmovanje 
uporabljajo za izbor tekmovalca, ki 
se nato udeleži državnega tekmova-
nja Kaj veš o prometu, ki se je letošnje 
leto odvijalo osem dni kasneje, in si-
cer 25. maja v Občini Mislinja. (AP) 

Aktivno spodbujanje najmlajših k 
učenju cestnoprometnih predpisov

V sodelovanju policije in mestne občine

Vsi sodelujoči na tekmovanju S kolesom v prometu 2019, z njimi je tudi podžupan Mestne občine Slovenj Gradec dr. Peter Pungartnik (drugi z desne). 

Tekmovanje, poimenovano S kolesom v prometu, je namenjeno učencem vseh osnovnih šol v Mislinjski dolini in tudi 
od drugod. Letos je ekipno in posamezno zmagala Osnovna šola Mislinja pod vodstvom mentorice Sonje Blažun. 

Eko sklad, Slovenski okoljski javni 
sklad je 7. junija objavil nov javni 

poziv za spodbude občanom za nove 
naložbe rabe obnovljivih virov ener-
gije in večje energetske učinkovitosti 
stavb 74SUB-OB19, ki nadomešča 
prejšnji poziv 54SUB-OB17, kjer 
je poenostavil postopek pridobitve 
subvencije glede na prejšnji poziv in 
dodal dodaten ukrep, in sicer toplo-
tna izolacija tal na terenu ali nad ne-
ogrevanim prostorom.

Tako je po novem nepovratna finanč-
na spodbuda mogoča za: 

• vgradnjo solarnega ogrevalnega 
sistema v stanovanjski stavbi; 

• vgradnjo kurilne naprave na lesno 
biomaso za centralno ogrevanje; 

• vgradnjo plinskega kondenzacij-
skega kotla za centralno ogrevanje; 

• vgradnjo toplotne črpalke za cen-
tralno ogrevanje; 

• priključitev eno- ali dvostanovanj-
ske stavbe na sistem daljinskega 
ogrevanja; 

• vgradnjo energijsko učinkovitih le-
senih oken; 

• toplotno izolacijo fasade v starejši 
eno- ali dvostanovanjski stavbi; 

• toplotno izolacijo strehe ali stropa 
v starejši stanovanjski stavbi; 

• toplotno izolacijo tal na terenu ali 
tal nad neogrevanim prostorom v 
starejši eno- ali dvostanovanjski 
stavbi; 

• vgradnjo prezračevanja z vrača-
njem toplote odpadnega zraka. 

Glavna novost tega poziva je, da se 
vloga za pridobitev nepovratne fi-
nančne spodbude ne vloži več pred 
pričetkom del, ampak po izvedeni 
naložbi, kar bistveno poenostavi 
in skrajša postopek in čas izplačila 
nepovratne spodbude (prej je bilo 

potrebno vlogo vložiti pred pričet-
kom del in poslati dokumentacijo o 
zaključku investicije). Prav tako se 
je nekoliko povečala zahteva glede 
debeline izolacije fasade ali strehe ali 
stropa, ki je odvisna od vrste toplotne 
izolacije (približno za 1 cm).

Prav tako se z novim pozivom, ki na-
domešča stari poziv, zvišuje spodbuda 
za vgradnjo solarnega ogrevalnega 
sistema (ukrep A) na 30 % priznanih 
stroškov naložbe oz. 300 EUR na m2 
površine sprejemnikov ter spodbu-
da za priključitev eno- ali dvostano-
vanjske stavbe na sistem daljinskega 
ogrevanja (ukrep E), kjer spodbuda 
znaša 50 % stroškov naložbe oz. do 
3.000 EUR. Povečuje se tudi višina 
spodbude za izolacijo strehe ali stropa 
proti neogrevanemu prostoru (ukrep 
H), in sicer na največ 20 % priznanih 
stroškov naložbe oz. 12 EUR/m2. Prav 
tako se zvišuje spodbuda za vgradnjo 
lesenih oken (ukrep F) na 150 EUR/
m2 oz. do 20 % priznanih stroškov 
naložbe, pri čemer se po novem v pri-
znane stroške naložbe upoštevajo tudi 
vhodna vrata.

Nepovratne finančne spodbude za 

ostale ukrepe ostajajo nespremenje-
ne, tako je mogoče za vgradnjo kuril-
ne naprave na lesno biomaso (ukrep 
B) prejeti do 50 % priznanih stroškov 
naložbe oz. do 4.000 EUR (pri zame-
njavi stare naprave), na območjih s 
sprejetim Odlokom o načrtu kakovo-
sti zraka celo do 60 % oz. 5.000 EUR.

Za vgradnjo toplotne črpalke (ukrep 
D) je mogoče prejeti, odvisno od 
vrste toplotne črpalke, od 20 % pri-
znanih stroškov oz. 1.000 EUR ne-
povratne finančne spodbude oz. pri 
menjavi stare naprave do 40 % pri-
znanih stroškov naložbe ali največ 
2.500 EUR za toplotno črpalko zrak/
voda oz. od 2.500 EUR do 4.000 EUR 
za toplotno črpalko voda/voda, na 
območjih, kjer je sprejet Odlok o na-
črtu za kakovost zraka, tudi več.

Za toplotno izolacijo fasade (ukrep 
G) ostaja nepovratna finančna spod-
buda 12 EUR/m2 oz. 20 % priznanih 
stroškov naložbe.

Za vgradnjo prezračevanja z vrača-
njem odpadne toplote (ukrep J) znaša 
nepovratna finančna spodbuda do 20 
% priznanih stroškov naložbe, ven-

dar največ 2.000 EUR za centralni 
prezračevalni sistem na posamezno 
stanovanje oz. 300 EUR na lokalno 
prezračevalno napravo.

Še vedno ostaja možnost povečanja 
nepovratne finančne spodbude pri iz-
vedbi vsaj treh ukrepov hkrati, pri če-
mer se nepovratna finančna spodbuda 
posameznega ukrepa lahko poveča za 
50 %, vendar ne more znašati več kot 
30 % naložbe posameznega ukrepa.

Za ukrepe gradnje ali nakupa skoraj 
ničenergijske eno- ali dvostanovanj-
ske stavbe, celovite obnove starejše 
eno- ali dvostanovanjske stavbe in 
nakupa stanovanja v novi ali obno-
vljeni skoraj ničenergijski tri– in več-
stanovanjski stavbi je sedaj objavljen 
ločen poziv 73SUB-sNESOB19.

Razpisni pogoji so obširni, zato vas 
vabimo, da se pred izvedbo investi-
cije obrnete na svetovalno pisarno, 
kjer vam bomo z veseljem pomagali 
z brezplačnim nasvetom in razlago 
pogojev za pridobitev nepovratnih 
finančnih spodbud.

Damjan Korošec

Nov poziv Eko sklada
Svetovanje ENSVET



SGlasnik, julij/avgust 2019 13M E S T O  IN  P O D E Ž EL J E

Vaška skupnost (VS) Pa-
meče - Troblje je letos 

podelila priznanje za zasluge v kra-
ju Antonu Kotniku – Brdniškemu 
Toniju z Gmajne. V prizadevanjih 
za boljše in lepše urejen domači kraj 
je 20 let deloval v Svetu VS Pameče - 
Troblje, nekaj let tudi kot svetnik v 
Občinskem svetu Mestne občine Slo-
venj Gradec (2006–2014). Še danes 
neumoren je v svojem življenju že od 
mladih nog dalje nesebično opravil 
veliko dobrega in neplačanega dela. 

Še danes deluje v Odboru za okolje in 
prostor pri Občinskem svetu Mestne 
občine Slovenj Gradec. Iz svetniškega 
obdobja je potrebno izpostaviti, da je 
Anton Kotnik zaslužen za udejanjenje 
dveh večjih projektov. »Prostovoljno 
gasilsko društvo Slovenj Gradec je do-
bilo podeljeno koncesijo za tehnično 
reševanje ob nesrečah. Zdaj so gasilci 
v najkrajšem času na kraju nesreče in 
pomagajo s tehničnim posegom rešiti 
poškodovanca. Občina pa je nabavila 
tudi gasilsko vozilo z avtodvigalom. 
Potreba po njem se je pokazala pred-

vsem v času poplav, uporabijo ga lahko 
tudi za reševanje ljudi in premoženja 
iz visokih nadstropij. Za oba projekta 
je bila podpora celotnega občinskega 
sveta,« se spominja Anton Kotnik, ki 
je tudi sam, že kot mlad fant, začel 
delati v Prostovoljnem gasilskem dru-
štvu Pameče - Troblje, kjer je bil dolga 
leta strojnik in šofer. 

Delal je tudi v Odboru Kulturnega 
društva Pameče - Troblje, še danes pa 
je član Odbora za ohranjanje vrednot 
narodnoosvobodilnega boja Pameče 
- Troblje, kjer vsako leto pomaga na 
pogostitvi pri Jesenku. 

Anton Kotnik je tudi prostovoljec 
v Koroškem domu starostnikov, PE 
Slovenj Gradec, in sicer kot prevoznik 
varovancev s svojim lastnim vozilom. 
Kdo drug kot za volanom zanesljivi 
Kotnik, saj je v službi delal ravno kot 
šofer reševalec. »Skoraj 38 let sem de-
lal v reševalni službi Koroške v enoti 
Slovenj Gradec. V službi je bilo veli-
ko lepih, pa tudi žalostnih trenutkov. 
Lepi so bili tisti, ko smo veliko dela 
vložili v to, da smo ljudem pomagali. 
Žalostno pa je bilo, ko smo uro ali dve 

oživljali človeka, pa mu ni bilo pomo-
či. Velikokrat je bilo potrebno drveti s 
kraja nesreče v bolnišnico ali kamor-
koli, potrebna je bila samo brzina. Ta-
krat sem vedno razmišljal, da moram 
priti zdrav na cilj, nikoli nisem riski-
ral, vedno sem vozil po pameti,« se še 
spominja letošnji dobitnik priznanja 
VS Pameče - Troblje. 

Mnogim krajanom je ob njihovem 
zadnjem slovesu izrekal besede za-
hvale in priznanja. 

Sodeloval je tudi v odboru za popra-
vilo cerkve sv. Ane na Anskem vrhu 
nad Pamečami. Vedno je na uslugo in 
domačini ga poznajo tudi kot prijazne-
ga prevoznika, saj s svojim traktorjem 
velikokrat opravi kakršenkoli prevoz. 
Pravijo, da ne pozna besedne zveze 
»ne morem«. Z veseljem je tudi vrsto 
let pomagal pri pripravah na prazno-
vanje vaške skupnosti v mesecu juniju. 
Vsa našteta dela opravlja prostovoljno 
in brezplačno, za dobrobit kraja in po-
vezovanje krajanov. Za dobrobit kraja 
pa poudarja tudi to: »Ob širitvi Indu-
strijske cone Pameče 3 bomo krajani 
Pameč, Trobelj in Gmajne zahtevali, 

da se bo uredilo tudi križišče pri pod-
jetju Surovina. Zato, ker imamo tam 
z Gmajne zelo težek dostop na glavno 
cesto. Na tem mestu je prišlo že do 
mnogo prometnih nesreč, tudi s smr-
tnimi žrtvami. In to je velik problem za 

prebivalce Pameč in Gmajne!« Anton 
Kotnik meni tudi, da v Pamečah zelo 
potrebujejo večnamenski dom, pa vr-
tec je že premajhen, ker se je veliko ljudi 
priselilo v Pameče. Tudi veliko pločni-
kov je potrebno urediti. (AP) 

Anton Kotnik z Gmajne: s sokrajani poudarja 
potrebo ureditve križišča pri Surovini

Priznanje Vaške skupnosti Pameče - Troblje 2019 

Anton Kotnik 

Od marca 2019 Zdravstveni dom 
Slovenj Gradec v Večgeneracij-

skem centru Andeški hram izvaja 
Nordijsko hojo (NH) za vse, in si-
cer vsako sredo dopoldne. Učimo 
se osnovnih korakov NH, določimo 
višino palic, le-te tudi posodimo, če 
jih udeleženci nimajo. Ko smo zbra-
ni in imamo pravilno nameščene 
palice, se podamo na pot. Hodimo 
po ravnem, malce navzgor. Če je 
skupina zmogljivejša pa malo bolj 
navzgor. Vzamemo si uro in pol 
zmerne hoje in prijetnega druženja. 

NH je oblika hoje s palicami, pri kate-
ri hodimo čim bolj naravno. To nam 
omogočajo posebne palice za NH. Gi-

banje rok je takšno kot pri hoji brez 
palic, le koraki so nekoliko daljši. Ho-
dimo po ravnem, gričevnatem terenu 
do sredogorja, za visokogorje palice za 
NH niso primerne. 

Preden se konkretneje podamo v 
preizkušanje NH, je dobro, da spozna-
mo razloge, zakaj kot športno aktiv-
nost izbrati ravno NH. Najpogostejši 
razlogi so: v gibanje je vključeno celo-
tno telo; največji adut NH je dodatna 
obremenitev zgornjega dela telesa, tako 
da so aktivne skoraj vse mišice – 90 %; 
zaradi vključenosti vseh mišic v giba-
nje je aktivnost lahkotna in zelo pozi-
tivno vpliva na srčno-žilni in dihalni 
sistem; pri takem gibanju zaznamo 
povečan razvoj kapilar po vsem telesu; 

pri gibanju ni sunkovitih gibov, zato je 
možnost poškodb zelo majhna; izbolj-
ša se vzorec hoje, saj koraki postanejo 
aktivnejši in daljši, nihanje rok izrazi-
tejše – vse to vodi k bolj pokončni drži; 
izboljša se splošno počutje (več energi-
je in življenjske moči), saj se v naravi 
najlažje odklopimo od vsakdana in se 
sprostimo ter premagamo utrujenost, 
jezo, razdražljivost ipd.; je ena najbolj-
ših aktivnosti za ohranjanje telesne 
pripravljenosti, še posebej vzdržljivosti, 
moči, gibljivosti, ravnotežja in koordi-
nacije; je cenovno dostopna aktivnost.

NH je idealna gibalna terapija za 
ljudi, ki so se poškodovali pri kakšni 
športni dejavnosti, imeli težko nesre-
čo ali imajo za seboj ortopedsko ope-
racijo (npr. kolkov ali kolen). Z vadbo 
ne krepimo le mišičevja, ampak lažje 
ponovno uskladimo delovanje rok 
in nog. To je zelo pomembno, saj po 
navadi zaradi poškodbe varujemo do-
ločen del telesa, čeprav bi prenesel že 
povsem običajne obremenitve. Ker z 
NH krepimo telo, lahko celo preloži-
mo določeno ortopedsko operacijo ali 
se ji v najboljšem primeru izognemo. 
Močno mišičevje pogosto lajša bole-
čine. Prav močne mišice so tiste, ki 
podpirajo določene dele telesa in tako 
razbremenijo prizadete sklepe.

Učinki, ki jih boste lahko preverili 
tudi pri sebi, ko boste vključili NH v vaš 
vsakdan, so: poraba kalorij se v primer-
javi s klasično hojo poveča za 20–40 %; 
srčni utrip je do 20 ud./min višji; po-
raba kisika je večja za 25 %; zmanjšuje 
ali odpravlja bolečine v vratu, ramenih 
ter križu; poveča se gibljivost hrbtenice 
in zgornjega dela trupa; razbremenju-
je obremenitve na skočni in kolenski 
sklep, kolk in hrbtenico za približno 25 
%; učvrsti mišice nog in zadnjice, pr-
sne, trebušne in hrbtne mišice.

NH je kljub navedenim trditvam 
lahkotna. To pomeni, da bomo z redno 
vadbo in normalnim tempom zlahka 
dosegli učinke, ki nam jih ponuja.

Z uporabo pravilnih palic za NH 
dosežemo pri NH najboljši učinek. 
S klasičnimi/planinskimi palicami 
NH ne moremo izvajati, saj se tehni-
ka dela rok precej razlikuje od poho-
dništva. Palice za NH so namenjene 
predvsem odrivanju, kar dodatno 
zaposli mišice gornjega dela telesa. 
Pri tem posredno razbremenimo 
sklepe spodnjega dela telesa.

Kakovostne palice za NH so ergo-
nomsko oblikovane. Pri hoji so namreč 
uporabnikova »podaljšana roka«. Pali-
ce naj bodo čim lažje in hkrati čvrste 
in vzdržljive. Težišče palice naj bo čim 
bližje ročaju. Palice za NH so zaradi 
omenjenih zahtev večinoma izdela-
ne iz mešanice steklenih vlaken in 

karbona. Čim višji je delež karbona, 
kakovostnejši je material, iz katerega 
je palica izdelana. Seveda pa so take 
palice običajno tudi dražje.

Danica Repas, 
inštruktorica nordijske hoje,

Zdravstveni dom Slovenj Gradec

Nordijska hoja
Zdravstveni dom Slovenj Gradec

Pri izbiri palic je torej najvažnejše, da:
• so lahke, čvrste in vzdržljive;
• so iz kompozitnega materiala;
• imajo visoko težišče, da se tresljaji 

ne prenašajo na sklepe;
• imajo ergonomično izoblikovan 

nastavljiv ročaj ter pas oz. zanko, 
ki omogoča prost pretok krvi, se 
prilagaja velikosti roke/dlani in 
omogoča sproščen odriv;

• imajo jekleno konico pod us-
treznim kotom za hojo po 
mehkejših podlagah;

• imajo snemljiv gumijasti nastavek, 
ki omogoča hojo po asfaltu in 
preprečuje zdrs ob odrivu;

• so pravilne dolžine, kar pomeni, da 
je kot v komolcu ob postavitvi pal-
ice pravokotno na podlago 90–100 
stopinj.

Lions Klub Slovenj Gradec je Splo-
šni bolnišnici Slovenj Gradec 

podaril donacijo v vrednosti 3.600 
evrov za nakup dveh enot za 24-urno 
spremljanje krvnega tlaka pacientov 
s sladkorno boleznijo. Gre za enoti, 
s katerima se bo reševala urejenost 
krvnega tlaka pri sladkornih pacien-
tih. Ena bo stacionarna, nameščena v 
Ambulanti za diabetologijo Splošne 
bolnišnice Slovenj Gradec, druga pa 
mobilna in bo omogočala pokrivanje 
dislociranih enot na Koroškem.

Janez Lavre, dr. med., direktor Splo-
šne bolnišnice Slovenj Gradec, se je 
v imenu zaposlenih v bolnišnici za-
hvalil članom Lions kluba Slovenj 
Gradec. »Spremljanje krvnega tlaka 
pri pacientih, ki so oboleli za slad-
korno boleznijo, je zelo pomembno. 
Prepričani smo, da bo na ta način 
olajšana marsikatera negotovost 
pri pacientih, njihova zdravstvena 
obravnava pa strokovna in kakovo-
stna.« (HS)

Denarna sredstva so bila zbrana na dobrodelnem plesu Lions kluba Slovenj Gra-
dec. Simbolični ček je direktorju Janezu Lavretu, dr. med., in zdravnici Metki Epšek 
Lenart, dr. med., predal predsednik Lions kluba Slovenj Gradec asist. Boris Pospi-
halj, dr. med.

Donacija za bolnišnico
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Večgeneracijski center Andeški 
hram na Glavnem trgu v Slovenj 

Gradcu prireja delavnice in predavanja 
z različnimi vsebinami, želijo pa, da bi 
jih obiskali mimoidoči tudi, kadar ne 
teče noben program. Poleti prijetno 
hladni prostori so opremljeni s pred-
meti za kratek čas, lepo opremljena z 
igračami, materialom za ustvarjanje in 
družabnimi igrami je tudi soba, kamor 
lahko starši popoldne pripeljejo svoje 
otroke in gredo po nakupih ali sedejo 
na oddih ali osvežilno pijačo, preberejo 
dnevne novice ali samo poklepetajo. In 
vse to brezplačno, brez vstopnine. 

Ena od zelo zanimivih in poučnih, 
trajnostno naravnanih delavnic je bila 
o divjih rastlinah, ko je Marijana Ple-
šivčnik govorila o užitnih samoniklih 
rastlinah. Sama poudarja: »Hvala bogu, 
da imamo toliko plevela na vrtu!« O sa-
moniklih rastlinah je povedala, da so 
zelo prijazne, polnovredne in dobro 
prebavljive. Pa vse tudi zdravilne. Hra-

nijo nas zato, ker so v borbi za preživetje 
preživele tisočletja in vse to se je zapisa-
lo v njih. Če jih zaužijemo, se naše celice 
od njih učijo tudi same preživeti. »In te 
zapise naše celice dekodirajo in se učijo 
tudi same preživeti. Take rastline nam 
nekaj sporočajo ... Zaradi uživanja ta-
kih rastlin tudi naše zavedanje postane 
bolj široko, ker si vzamemo čas in gre-
mo v naravo, brskamo po travnikih ...« 
je pojasnila Plešivčnikova. 

Med takimi zdravilnimi pleveli, od 
katerih uživamo le mlade poganjke, 
so na primer poljska mačehica, mrtva 
kopriva in bela metlika, za katero Mari-
jana Plešivčnik pravi, da po okusu spo-
minja na špinačo, najbolj pogost plevel 
pri nas pa je navadna zvezdica. 

Še isti teden se je v Večgeneracijskem 
centru Andeški hram odvila vsaj še ena 
koristna delavnica, med njimi delavnica 
s Tejo Račnik iz slovenjgraške komunale 
z naslovom Izognimo se kaznim zaradi 
napačnega ločevanja odpadkov. (AP) 

Predavanje v Andeškem hramu

Rastline nam nekaj sporočajo

Marijana Plešivčnik na dvorišču Ande-
škega hrama pripoveduje o samoniklih 
užitnih rastlinah.

V češki Pragi je 3. junija 2019 po-
tekala zaključna mednarodna 

konferenca Erasmus+ na temo med-
generacijskega sodelovanja, pri kate-
rem MOCIS sodeluje kot projektni 
partner. Predstavili smo rezultate 
skupnega dela, spoznali dobre prakse 
drugih držav in pridobili veliko zani-
mivih vtisov in idej. Konference so se 
udeležile direktorica MOCIS-a Sonja 
Lakovšek in organizatorki izobraže-
vanja Urška Novak in Sabina Zorjan. 

Naslov projekta se glasi Inovativno izo-
braževanje na področju podpore med-
generacijskemu sodelovanju. Partnerji 
v projektu so: Mezi nami (Češka, koor-
dinator projekta), Institute for Human 
Resources Development (Poljska), Volk-
hochschule Cham (Nemčija) in Associ-
ation M3 MCube (Francija). Projekt tra-
ja dve leti (od 1. 10. 2017 do 30. 9. 2019) 
in je financiran s strani Evropske unije.

Konferenco so organizirali koordi-
natorji projekta iz Prage, potekala pa je 
v prostorih kmetijskega muzeja v Pragi 
(Národní zemědělské muzeum). Vse-
binska rdeča nit je bilo medgeneracij-
sko sodelovanje, zlasti medgeneracijska 
komunikacija, razvoj in trenutno stanje 

medgeneracijskega dialoga v državah 
partnericah in širše. Konference se je 
udeležilo več kot 100 udeležencev iz 
Češke, Nemčije, Slovenije, Madžarske, 
Slovaške, Poljske in Francije. 

Del programa so bili tudi štirje 
nastopi slavnostnih govorcev iz raz-
ličnih držav, ki so predavali o temah, 
kot so večgeneracijsko učenje in po-
učevanje, pomen družbenih medijev, 
njihov vpliv na medgeneracijske od-
nose ter možnost uporabe na podro-
čju medgeneracijskega sodelovanja, 
sodobni pedagoški pristopi s poten-
cialno rabo na področju medgenera-
cijskega sodelovanja, pomen in pred-
nosti aktivnosti, ki vključujejo več 
generacij. 

Države partnerice so predstavile 
primere dobrih praks večgeneracij-
skega sodelovanja iz svojih držav. Pri 
tem lahko poudarimo, da je Slovenija 
na področju večgeneracijskega sode-
lovanja v mednarodnem merilu zelo 
aktivna in napredna, saj državljanom 
že sedaj ponuja številne možnosti in 
priložnosti ter temu področju posveča 
veliko pozornosti, sredstev in znanja. S 
pomočjo aktivne udeležbe pri projektu 
Erasmus+ pa lahko MOCIS prispeva še 

en kamenček v mozaik podpore med-
generacijskemu sodelovanju. Nova zna-
nja bomo prenesli v naše lokalno okolje 

(vsebine in delo na MOCIS-u, Večge-
neracijskem centeru Andeški hram ter 
druge aktivnosti). Potek projekta in re-

zultate lahko spremljate na spletni stra-
ni: http://intergenerational.eu.

Sabina Zorjan

Zaključna konferenca programa Erasmus+ v Pragi 

Nasveti iz vaše lekarne

Večina ob misli na poletje in dopust 
pomisli na sonce, ležanje na plaži in za-
gorela telesa. A že dalj časa je znano, da 
ima sonce tako blagodejne kot tudi ne-
ugodne vplive na naše zdravje. Z zmer-
nim izpostavljanjem soncu lahko ugo-
dno vplivamo na naše telo, saj omogoča 
nastanek vitamina D, krepi naše telo in 
ugodno vpliva na krvni obtok. Ko pa je 
izpostavljanje sončnim žarkom preko-
merno, se poveča tveganje za nastanek 
poškodb kože. Te poškodbe se lahko 
pojavijo takoj, kot so rdečina, opekline 
in preobčutljivostne reakcije na koži. 
Lahko pa se pojavijo kot pozne posle-
dice prekomernega sončenja, to pa je 
predvsem pospešeno staranje kože, ki 
se kaže z gubicami, sončnimi pegami 
in tanjšanjem kože, ali pa celo vodijo 
do nastanka kožnega raka.

Sončnemu ultravijoličnemu seva-
nju pa nismo izpostavljeni le na obali 
in ob bazenu, ampak tudi pri vsako-
dnevnih opravilih, kolesarjenju ali hoji 
v šolo, rekreaciji in športu na prostem, 
druženju na prostem s prijatelji in vr-
stniki, na pikniku, pri delu na vrtu itd.

Zato je pomembno, da upoštevamo 
temeljne ukrepe za zaščito pred son-
cem. Omejimo direktno izpostavljanje 
soncu med 10. in 16. uro, saj je takrat 
UV-sevanje najmočnejše. Ko se ne 
moremo povsem umakniti soncu, je 
dobro, da se oblečemo v lahka, tanka 
oblačila z dolgimi rokavi in hlačnica-
mi, glavo pa pokrijemo s primernim 
pokrivalom in oči zaščitimo s sonč-
nimi očali. Priporočljivo je tudi spre-
mljanje UV-indeksa in prilagoditev 
zaščite glede na izmerjene vrednosti. 
Zelo pomembno je zaščititi kožo z iz-
delki z ustrezno zaščito pred UVA- in 
UVB-žarki ter ustreznim zaščitnim 
faktorjem, ki naj bo 30 ali več.

Izbira primernega izdelka za zašči-
to pred soncem je odvisna od starosti, 
tipa kože, stopnje porjavelosti, letnega 
časa in kraja izpostavljanja soncu. Po-
membno je, da izdelek pravilno in v za-
dostni količini nanesemo na kožo. Na-
nesemo ga na suho in čisto kožo vsaj 
30 minut pred izpostavljanjem soncu. 
Nanos ponovimo vsaki dve uri, po 
kopanju, močnejšem znojenju ali bri-
sanju z brisačo. Pripravki, ki vsebujejo 
dišave, konzervanse in organske UV-
-filtre, lahko zvečajo tveganje za nasta-
nek preobčutljivostnih reakcij na koži. 

Posebej previdni pa moramo biti 
pri otrocih, saj je otroška koža tanjša 
in bolj občutljiva za poškodbe zaradi 
sončnih žarkov. Prav tako večja izpo-
stavljenost kože soncu v mladosti pre-
cej poveča tveganje za nastanek kožne-
ga raka v kasnejših letih. Na splošno 
velja, da majhnih otrok ne izpostavlja-
mo soncu in jih raje zaščitimo z oble-
ko in pokrivalom ter jih zadržujemo v 
senci. Prav tako odsvetujemo uporabo 
izdelkov za zaščito pred soncem, pre-

den se otrok ne giblje samostojno oz. 
vsaj do 6. meseca starosti. Ko pa se 
odločimo za izdelke za zaščito pred 
soncem, izberemo takšne, ki vsebujejo 
anorganske filtre, kot je titanov dioksid 
in/ali cinkov oksid, z visokim zašči-
tnim faktorjem. Izdelki naj vsebujejo 
čim manj konzervansov, dišav ter naj 
bodo vodoodporni.

Ko pa nas, kljub previdnosti ali ko 
pozabimo na ustrezno zaščito, sonce 
opeče, pordelo kožo hladimo, mehur-
jev, ki nastanejo ob močnejših opekli-
nah, ne prediramo, pijemo veliko teko-
čine in se vsaj 14 dni poskušamo čim 
bolj izogibati soncu. Takšna koža ob 
okrevanju kaže znake izsušenosti, zato 
jo negujemo z ustreznimi hladilno-ne-
govalnimi pripravki. Tudi ko koža ni 
opečena, jo negujemo s sredstvi za po 
sončenju, ker prav tako potrebuje nego, 
saj jo izpostavljanje soncu izsuši.

Obstaja pa tudi nekaj zdravil, ki 
lahko povzročijo preobčutljivost kože 
na sonce. Ta zdravila so ketoprofen ali 
ibuprofen v obliki gelov ali krem za 
lajšanje bolečin, nekateri antibiotiki, 
zdravila za lajšanje hujših oblik aken, 
nekatera zdravila za odvajanje vode iz 
telesa, izdelki rastlinskega izvora s šen-
tjanževko in zdravilo z amiodaronom 
za zdravljenje srčnih aritmij. Zato se v 
primeru izdaje novega zdravila ali ko 
sumite, da je za kožne reakcije krivo 
zdravilo, ki ga uporabljate, posvetujte s 
farmacevtom v lekarni, ki vam bo sve-
toval glede nadaljnje uporabe.

V vročih poletnih dneh pa mora-
mo poskrbeti tudi za nadomeščanje 
izgubljene tekočine. In sicer v manj-
ših odmerkih preko celega dneva, 
tako v času obroka kot med obroki. 
Najprimernejša pijača za odžejanje in 
nadomeščanje izgubljene tekočine je 
vodovodna pitna voda ali nesladkan 
čaji, pri čemer seveda ne smemo po-
zabiti tudi na obvezno nadomeščanje 
izgubljenih elektrolitov in porabljene 
glukoze. Povprečno aktivni odrasli 
potrebujejo glede na svojo telesno težo 
dnevno približno od 2 do 2,5 litra te-
kočine (od tega v povprečju od 0,8 do 
1 litra zaužijemo s hrano, približno 
1,5 litra zaužijemo s tekočino), otro-
ci pa naj bi dnevno zaužili nekoliko 
manj (npr. malo manj kot en liter pri 
5 letih, pri 15 letih pa je priporočena 
količina tekočine, ki jo zaužijejo s pi-
tjem, že skoraj enaka kot pri odraslih 
– navedene vrednosti so orientacijske). 
Količino zaužite tekočine je potrebno 
prilagoditi glede na stopnjo fizične ak-
tivnosti.

Da bo poletje minilo brez nepotreb-
nih nevšečnosti, se ustrezno zaščitite 
pred prekomernim izpostavljanjem 
soncu, pijte zadostne količine tekočine, 
naužijte se le blagodejnih učinkov son-
ca ter preživite krasno poletje. 

Dragica Nabernik

Zaščita pred soncem

V začetku maja sta v Splošni bol-
nišnici Slovenj Gradec potekali 

razstava in predaja spletenih copat-
kov, ki so jih Oddelku za ginekolo-
gijo in porodništvo slovenjgraške 
bolnišnice podarile pridne Muce Co-
patarice. Muce Copatarice so pletilje, 
ki se srečujejo v okviru študijskega 
krožka Pletem in razveseljujem. Sple-
tle in podarile so 600 parov copatkov, 
zase pa pravijo, da se še ne bodo usta-

vile in bodo s pletenjem nadaljevale 
tudi v prihodnje.

Študijski krožek poteka pod okri-
ljem slovenjgraškega javnega zavoda 
Mocis in mentorice Sonje Lakovšek. 
Obiskuje ga 15 članic iz različnih ko-
roških krajev. Kristina Navotnik z 
Mocisa, organizatorka izobraževanja 
odraslih, nam je razložila, da so se v 
začetku srečevale vsak teden po dve 
do tri ure, da so se naučile plesti. Na-

učile so jih Angela Korat, Irena Peru 
in Bernarda Jerič, vse tri z Gortine 
pri Muti, ki še danes pletejo copatke 
za novorojenčke, ki prijokajo na svet v 
slovenjgraški bolnišnici. 

Nosilec projekta Študijski krožki 
je Andragoški center Republike Slo-
venije. Izvedba študijskih krožkov je 
sofinancirana s strani Ministrstva za 
izobraževanje, znanost in šport in je 
za udeležence brezplačna. (HS)

Pleteni copatki udeleženk 
študijskega krožka 
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Kar je storil dobrega, 
ni ostalo neopaženo, 

je prepričan Adi Smolar in to mu je 
vzpodbuda za naprej. Na Glavnem 
trgu 19 v Slovenj Gradcu so ob nje-
govem 60. rojstnem dnevu odprli 
razstavni prostor, kjer so razstavljeni 
številni Smolarjevi dosežki in prizna-
nja, pa nosilci zvoka, ki jih je možno 
na licu mesta uporabiti. V tem pro-
storu prirejajo tudi ustvarjalne ure 
Smolarjevih pravljic za otroke, ki so 
bile do zdaj zelo dobro obiskane. 

Razstavni prostor z zbranim delom 
in izbranimi dosežki Adija Smolar-
ja v stanovanjskem apartmaju, ki ga 

lahko najamejo obiskovalci Slovenj 
Gradca in v katerem je nekoč prebi-
val tudi sam kantavtor, pisec besedil 
za različne glasbene skupine in pisa-
telj literature za otroke, je nova tu-
ristična ponudba v starem mestnem 
jedru Slovenj Gradca. Kot poklon 
uspešnemu kulturnemu ustvarjalcu, 
v katerega je možno vstopiti vsak dan 
v tednu, kadar stanovanje ni najeto 
za nočitve turistov, nedvomno pri-
pomore k utripu in vzdušju mestnega 
jedra, v katerem so že tudi v preteklo-
sti živeli številni umetniki. 

Pobudnica takega razstavišča Bre-
da Rožič je v lepo prenovljeni hiši na 
Glavnem trgu in stavbah, ki sodijo k 

njej, po vzoru starih srednjeevrop-
skih mestnih jeder uredila še drugo, 
gostinsko-turistično ponudbo z do-
dano vrednostjo. Kavarna Čokoladi-
ca z dvema terasama na prostem in 
eno v podhodu, ki vodi na dvorišče, 
je stilno opremljena s spomini v sta-
rih fotografijah in predmetih Slovenj 
Gradca iz preteklosti. V kavarni je 
možno pojesti sladico Adija Smolar-
ja, sam kantavtor in pisatelj, ki je 25. 
marca praznoval svoj 60. jubilej, pa 
obiskovalca tudi popelje po razsta-
viščnem prostoru, ki pokaže odraz 
doslej 38 let trajajoče kariere prilju-
bljenega glasbenika. 

Takoj ko obiskovalec vstopi v sta-

novanje, vidi albume z izrezki iz ča-
sopisov. »Moja mama je zelo pridno 
izrezovala članke iz revij, ki sem jih 
prinašal, in jih spravljala v albume. 5 
jih je tukaj, a 3 imam še doma, ker za 
vse ni prostora. Dosti je revij in vse se 
lahko prelista. Vsepovsod so razobe-
šene fotografije, v glavnem z igranj, 
pa karikature in tudi risbe otrok,« 
pripoveduje Adi Smolar. Razstavlje-
ni predmeti obiskovalca seznanijo s 
paleto Smolarjevega ustvarjanja, ki 
zajema med drugim številne nastope 
za mlade, za starejše in druge razne 
prireditve, na katerih je sodeloval, 
med katerimi je do 50 na leto dobro-
delnih. Kar se, če obiskovalec stopi 
dalje po jedilnici, spozna tudi po raz-
stavljenih nagradah. To so nagrade 
strokovnih komisij in nagrade popu-
larnosti, med njimi so dva viktorja 
in 6 zlatih petelinov (dobil jih je 7). 
Ježkovo nagrado, nagrado poimeno-
vano po Franu Milčinskem - Ježku, 
ki jo RTV Slovenija podeljuje v želji, 
da bi vzpodbudila izvirne dosežke in 
opuse v zvrsteh radijske in televizij-
ske ustvarjalnosti, ki sledijo žlahtni 
tradiciji Ježkovega duha, je Smolar 
prejel leta 2008. Razstavljena je na 
častnem mestu in kar pod njo Berne-
kerjeva plaketa. Videti je tudi izbrane 
plakate, da se vidi, kako se je mož z 
leti spreminjal, pa vse plošče in kase-
te (15 glasbenih albumov). »V krat-
kem pričakujem še uspešnice, izdane 
v založbi Helidon, 2. del, prvi del je 
izšel pred dvema letoma,« še dopol-
ni Smolar in pokaže na zlate plošče, 

platinaste, srebrne, ki so jih nekoč 
podeljevali glede na število prodanih 
plošč, pa umetniška dela in zahvale. 
In seveda kitare, na katere je brenkal. 

Njegove prve pesmi, vse z bivanj-
sko tematiko, so posnete na kaseti Naš 
svet se pa vrti, kmalu sledijo med dru-
gimi Gremo na Povšetovo, Pasji dne-
vi, Jaz sem izvisu ... Najnovejši album, 
že petnajsti po vrsti, je izšel pri založbi 
Gong Records oktobra 2018, naslov 
ima Prav zdaj in vsebuje skladbe Pre-
ventiva, Treba je pomagati, Čas brez 
želja, Vse je v redu in druge. Vendar, 
le kdo se ne spomni tudi nepozabnih 
uspešnic Zlata ribica, Brez dlake na je-
ziku, Jaz ne grem v šolo, Je treba delat, 
Jaz sem nor, Bog ne daj, da bi crknu 
televizor in še številnih drugih. 
V posebnem kotičku v dnevni sobi 
razstavišča so hranjeni izvodi knjig 
Adija Smolarja, napisanih za otroke 
(zadnja je Jaz ne grem v šolo, 2014), in 
njegova pesniška zbirka. Razstavlje-
ni so tudi nekateri originali likovne 
opreme za njegove slikanice, v spalnici 
je ročno narejena igrača, ki jo je dobil 
v dar, v kopalnici pa so, nepogrešljive, 
rolice toaletnega papirja, slikoviti del 
slavne Pesmi o rolici papirja. 

Adi Smolar bi rad do konca leta iz-
dal še eno pesniško zbirko svojih bese-
dil. Tudi letos je njegov urnik natrpan 
z nastopi, med katerimi so tudi dobro-
delni. Pri ilustratorki Poloni Kosec, ki 
je ilustrirala večino njegovih slikanic, 
sta dve njegovi zgodbi, kajti letos naj bi 
izdal še dve knjigi za otroke. 

Ajda Prislan 

Delo znanega glasbenika je 
namenjeno sreči Slovencev

Adi Smolar v svojem razstavnem prostoru na Glavnem trgu 19 

Razstavni prostor – poklon Adiju Smolarju 

Prevzem novega avtomobila in 
Pokaži, kaj znaš

Prostovoljno gasilsko društvo Turiška vas

Prostovoljno gasilsko društvo 
(PGD) Turiška vas je imelo 15. 

junija, ob svoji 92. obletnici obstoja, 
poseben praznik, saj so gasilci sve-
čano predali svojemu namenu nov 
gasilski avtomobil Renault Master z 
nadgradnjo, ki je kot specialno vo-
zilo prilagojeno za prevoz moštva 
na intervencije ter prevoz članov, 
pionirjev, mladine in veteranov na 

srečanja, prireditve, tekmovanja in 
izobraževanja. Poleg tradicionalne-
ga gasilskega tekmovanja in veselice 
z ansamblom Pika Si so tudi tokrat 
poskrbeli za vse generacije. 
Gasilci že od nekdaj skrbijo za pri-
dobivanje novih članov, zato so pra-
znični dan oplemenitili s Pokaži, kaj 
znaš. V programu, ki ga je organi-
zirala in vodila Ksenija Uršej, člani-

ca PGD Turiška vas, se je s pesmijo, 
plesom in igranjem na inštrumente 
predstavilo kar 14 pogumnih otrok 
in mladostnikov. Priznanja so ime-
la posebno vrednost, saj je program 
spremljala strokovna žirantka Ana 
Dušica Ogrizek, ki je pevka pri an-
samblu Vrli muzikanti. Program so 
s svojimi pesmimi popestrile tudi 
Ljudske pevke Lastovke. (MN)

Člani Prostovoljnega gasilskega društva Pameče so 18. junija prevzeli novo cis-
terno in tako zamenjali prejšnjo, staro več kot 25 let. »Nova cisterna je zelo velika 
pridobitev za naše občane, zato je Mestna občina Slovenj Gradec sofinancirala 
nakup v višini 100.000 evrov,« pojasnjuje slovenjgraški župan Tilen Klugler.

Prevzem nove cisterne

Razstavljeni nosilci zvoka s skladbami Adija Smolarja



Z učenci 5. a in 5. b ra-
zreda smo se 6. junija 

odpravili na Koroško po Zeleni poti 
z zgodbo poiskat »tisti grad tam ne-
kje«. Vodeni pohod po šolski učni 
poti smo izvedli v spremstvu planin-
skega vodnika, gozdarja, kustosa Ko-
roškega pokrajinskega muzeja, učite-
ljev razrednega pouka, matematike 
in fizike ter mentoric pohodniškega 
krožka, ki že več let uspešno deluje 
na šoli. Ob 9.30 smo se zbrali pred 
Osnovno šolo Podgorje pri Slovenj 
Gradcu, kjer so nas zelo lepo sprejeli. 
Po pozdravnem nagovoru ravnatelja 
mag. Aljoše Lavrinška in skupine 
učencev smo se odpravili na pot. 

Krožna pot je dolga 9 kilometrov. 
Pot smo z vmesnimi postanki preho-
dili v štirih urah.

Prvo postojanko smo imeli pri 
kmetiji Močivnik, kjer nas je spre-
jel gospod Vinko Lenart, ki nam je 
s prijetno dobrodošlico vlil še več 
energije. Po poti smo lahko spozna-
li avtorsko zgodbo učencev z naslo-
vom Tisti grad tam nekje; reševali 
smo matematične, naravoslovne in 
literarne izzive. Otroke je zelo nav-
dušila naloga na gugalnicah, kjer so 
s pomočjo učiteljice matematike in 
fizike Tonje Motnik testirali svoji silo 
in težo. Pred zadnjim vzponom pod 
gradom Vodriž nam je zgodovino 
ribnika slikovito predstavil revirni 

gozdar Zavoda za gozdove Slovenije, 
OE Slovenj Gradec Matjaž Ramšak. 
Še nekaj ovinkov po gozdni poti nav-
kreber, visoke smreke, bukve in po-
tem kar naenkrat grad Vodriž. 

Na gradu Vodriž nas je nagovo-
ril kustos Koroškega pokrajinskega 
muzeja Klemen Uršnik, ki nam je 
na zanimiv način orisal zgodovino 
spomenika najvišjega državnega po-
mena – razvaline gradu Wiederdries 
(Vodriž). Popeljal nas je tudi okrog 
ruševin, da smo lahko skozi velike 
odprtine pokukali v notranjost gra-
du. Na klopeh smo si malo oddahnili, 
pomalicali in naredili še skupinsko 
fotografiranje za spomin.

V smeri vračanja nazaj proti 
Podgorju nas je čakalo še nekaj po-
stojank. Na razgledni točki nam je 
planinski vodnik Peter Valtl predsta-
vil okoliške hribe, pogorja, gore. Po 
izrazih na obrazih in iskricah v očeh 
otrok je zagotovo zmagala naloga 
»valjanje po travniku«. Skozi vso pot 
so nas obdajali gozd, travniki in lepi 
pogledi na okoliška gorovja. Tudi za-
dnja postojanka – sklenjen krog naše 
poti – kmetija Močivnik bo ostala 
v naših spominih. Domači kmečki 
kruh, sok, živali in zvoki harmonike 
izpod prstov vrstnika, ki se je rav-
no pravi čas vrnil iz šole, da nam je 
zaigral nekaj pesmi … Domačini in 
šola so nam pokazali koroško gosto-

ljubje in nas sprejeli za svoje. Lahko 
bi še nekaj ur uživali v dobri družbi, 
a ker nas je čakal avtobus in doma 
tudi starši, smo se morali poslovi-
ti od vseh in se odpeljati nazaj proti 
Ljubljani.

Še enkrat se zahvaljujemo OŠ Pod-
gorje, še posebej mentoricama poho-
dniškega krožka na šoli mag. Majdi 
Tamše Horvat in Aleksandri Hovnik, 
mag., za vrhunsko izpeljan dan dejav-
nosti za naše učence po Zeleni poti z 
zgodbo. Z učenci smo se odločili, da 
se še vrnemo na Koroško, saj bomo v 
prihodnjem šolskem letu aktivno so-
delovali pri krožku Podjetnost.

Mag. Maja Kovše, 
mentorica krožka Podjetnost na 

Osnovni šoli Milana Jarca Ljubljana
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Zelena pot z zgodbo navdušila ljubljanske šolarje 
Podgorska šolska učna pot 

V centru Slovenj Gradca se je 1. 
junija odvil športno-glasbeni 

dogodek, kjer so čez dan potekale 

aktivnosti urbanih športov, zvečer 
pa kavarniško-izštekan koncert Ka-
baret na prostem s šestimi koroškimi 

glasbeniki in glasbenimi skupinami. 
Projekt je potekal v sklopu občinskega 
programa za oživitev mestnega jedra. 
Tako se lahko v 2019 nadejamo še več 
tovrstnih aktivnosti.

Flow Ramps Skate Open 2019 je 
potekal drugič zapovrstjo. Mestno 
jedro je bilo zaprto za promet, zavzeli 
pa so ga kolesarji, družine, sprehajal-
ci, glasbeniki in predvsem »skejterji«, 
ki so imeli cel dan možnost rekreacije 
in tekmovanja na potujočem poligonu 
ekipe Flow Ramps. Poleg šole urbanih 
športov in možnosti brezplačne izpo-
soje rolkarske opreme je potekalo tek-
movanje starejših in mlajših pod okri-
ljem Rolkarske zveze Slovenije. (AG)

Središče Slovenj Gradca 
oživljajo različne vsebine

Prva tri mesta so zasedli Mitja Težak, Sandi 
Pavlovič in Tadej Skrbiš, med mlajšimi pa 
je nagrado prejel Anej Pintarič. Nagrade 
je podelil župan Mestne občine Slovenj 
Gradec Tilen Klugler.
(foto Urban Cerjak)

Zahvala

Ena izmed fizikalnih zakonito-
sti nas uči, da je veriga moč-

na toliko, kolikor je močan njen 
najšibkejši člen. Zato si vsak, ki to 
razume in si želi vključujoče, po-
vezane skupnosti, prizadeva, da 
krepi tiste dele, ki so najšibkejši. 
Lastnosti iz fizike pa so pogosto 
uporabne tudi v našem vsakdanu. 
Moderna civilizacija, utemeljena 
na idejah razsvetljenstva, je to po-
kazala v odnosu do najbolj nebo-
gljenih – otrok. Zavezo po zasledo-
vanju njihove največje koristi je ne 
nazadnje pred natanko tridesetimi 
leti zapisala v Konvencijo o otro-
kovih pravicah. A tudi med otroki 
je skupina, ki je še posebej šibka. 
Suhoparni termin jo uokvirja kot 
otroke s posebnimi potrebami. Ti 
skupaj z družinami stopajo po poti 
vsakdana, ki ni lahek. Številne iz-
zive na njej je zato moč treti le v 
sodelovanju z organizacijami, ali 
bolje – ljudmi, ki v njih delujejo. 

V skrbi za celovit razvoj otroka 
je staršem v največjo pomoč orga-
nizirano predšolsko varstvo. Ka-
kovost izvedbe je v precejšnji meri 
odvisna od razumevanja lokalne 
skupnosti, ki sistem skoraj v celo-
ti tudi finančno podpira. Mestna 
občina Slovenj Gradec je pred leti 
prisluhnila prizadevanju vodstva 
vrtca in podprla oblikovanje od-
delka s prilagojenim programom 
za predšolske otroke, t. i. razvoj-
nega oddelka. S tem je naredila 
pomemben korak k ustvarjanju 
ustreznih pogojev za razvoj vsega 
najboljšega v vsakem otroku. A 
materialna podstat je le košček, 
četudi nenadomestljiv, v mozaiku 
podobe družbe, ki zna poskrbeti 
za svoje najšibkejše člane. Pravo 
podobo namreč slikajo ljudje, ki 
tak mozaik zapolnijo z drobnimi 
vsakodnevnimi dejanji. 

Razvojni oddelek vrtca v Slo-
venj Gradcu ima vse, kar potre-
buje, da lahko upraviči svoje ime, 
predvsem pa ima tisto, kar odliku-
je razvojne oddelke velikih korpo-
racij. To so zaposleni z izjemnimi 
sposobnostmi in odlikami. Speci-
alna pedagoginja Mojca Paradiž je 

skupaj s strokovno delavko Andre-
jo Podlipnik v realnost izpopolnila 
teoretski model dela prilagojenega 
programa in ga nadgradila s pri-
stno človeško toplino, ki je pri delu 
z otroki s posebnimi potrebami še 
posebej pomembna. 

Z izjemnimi umetniškimi deli, 
ki sta jih (so)ustvarili z našima 
otrokoma in ponudili na ogled 
javnosti, sta pokazali veliko mero 
ustvarjalnosti. Zaradi specifične 
narave dela sta razvili številne ino-
vativne izdelke in pripomočke, s 
katerimi sta spodbujali psihofizič-
ni razvoj otrok ter pokazali, kako 
jih je mogoče vnesti tudi v delo 
rednih oddelkov. Otroke prilago-
jenega programa sta vključevali v 
dejavnost rednih oddelkov ter po-
trdili, da tako sodelovanje prinaša 
vzajemno dobrobit: eni dobijo ob-
čutek sprejetosti in vključenosti, 
drugi pa pristno izkušnjo življenja, 
s katero se razvija emocionalna in-
teligentnost. 

In tako se ustvarja boljši svet! 
Mojca in Andreja sta v igralnici 
številka 10 ustvarili varen prostor 
sprejetosti, predanosti in empati-
je, ki nalezljivo vstopi v vsakogar, 
ki s predsodki ali brez njih poku-
ka vanj. Za vedno sta zarisali sled 
v srcih naših otrok in družin. S 
koncem šolskega leta Vida in Na-
cej zaključujeta prelepo predšolsko 
obdobje in se podajata v novo, ne-
znano šolsko okolje. Upamo, da bo 
v največji meri sledilo orisanemu 
zgledu … 

Čisto na koncu … je težko izrazi-
ti hvaležnost za obilo dobrega, kar 
sta Mojca in Andreja nudili otro-
koma naših družin skozi zadnjih 
nekaj let. Zato je pričujoč zapis le 
približna ubeseditev, ki naj bo ob 
skromni zahvali spodbuda na nju-
ni nadaljnji karierni poti. Prisrčna 
hvala tudi vsem, ki so neposredno 
prispevali k dobremu počutju Vide 
in Naceja – kuharjem, čistilkam in 
pericam, hišnikom ter drugim za-
poslenim v vrtcu.

Le najboljše želimo.
Starši Vide in Naceja

Zahvala v igralnico številka 10 Vzgojno-
varstvenega zavoda Slovenj Gradec
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V Koroškem pokrajin-
skem muzeju v Slo-

venj Gradcu bo še do septembra 
na ogled gostujoča razstava Afri-
ka treh muzejev, ki poleg izbranih 
afriških predmetov iz Slovenskega 
etnografskega muzeja in Muzeja 
Velenje razstavlja posebne, sveže 
pridobljene predmete iz zbirke dr. 
Franca Tretjaka. Poleg te si obi-
skovalci lahko ogledajo tudi stalno 
razstavo Tretjakove afriške zbirke 
Brv med prijatelji in istoimenski 
film o navdihujočem avtorju zbirke 
dr. Francu Tretjaku (rojen 14. no-
vembra 1914 v Trobljah pri Slovenj 
Gradcu, umrl leta 2009 v starosti 95 
let v Ljubljani). 

Dr. Franc Tretjak je bil intelektualec 
in svetovljan, prebivalec dveh konti-
nentov, razmišljujoč gospodarstve-
nik, eden od vodilnih jugoslovanskih 
strokovnjakov za analizo in razvoj 
afriškega gospodarstva v obdobju 
neuvrščenih. Poklicno se je ukvar-
jal z vprašanji ekonomskega razvoja 
posameznih afriških držav. Svoja 
opažanja je realno in kritično zapi-
soval ter ponudil vizionarske rešitve 
za izboljšanje vsakdanjih razmer po-
sameznikov in posledično za afriški 
kontinent. Afrika ga je spremenila in 
oplemenitila kot človeka, kot belec 
po barvi kože je iskal odgovore na ži-
vljenjska vprašanja, postal je »črnec« 
po barvi srca. 

V želji, da bi svoja doživetja in bo-
gastvo afriške kulture delili, se je Tre-
tjak z družino leta 1977 odločil svojo 
zbirko podeliti takratni Kulturni 
skupnosti Slovenj Gradec in najprej 
je dobila mesto v Galeriji likovnih 
umetnosti. Uredil jo je sam z name-
nom, da bi vzpostavljala medkultur-
ni dialog, in jo poimenoval Brv me 
prijatelji. Prek predmetov je želel, da 
bi ljudje pri nas spoznali Afričane in 
prišli do sklepa, da smo v človeškem 
bistvu ljudje enaki ne glede na kon-
tinent, kjer živimo, ali barvo kože. 
Zbirka, ki ima nedvomno tudi svojo 
vlogo v mestu glasniku miru, je dra-
goceno darilo Slovenj Gradcu. Leta 
2010 jo je v celoti prevzel Koroški po-
krajinski muzej. 

Tretjaku je Mestna občina Slovenj 
Gradec leta 2003 podelila naziv ča-
stni občan. O njem in pomenu njego-
ve zbirke smo se pogovarjali s kusto-
sinjo razstave Brigito Rajšter. 

Kakšna je bila pot šolanja dr. Franca 
Tretjaka? 

Po osnovni šoli in nižji gimnaziji v 
Slovenj Gradcu in že med izobraže-
vanjem v dvorazredni trgovski šoli 
v Celju je krajši čas (1930), da si je 
pridobival nova znanja in delovne 
navade, brezplačno služboval pri od-
vetniku dr. Lavriču v Slovenj Gradcu. 
Leta 1934 je začel opravljati neplača-

no delo sprejemnega uradnika v ta-
kratni bolnišnici v Slovenj Gradcu in 
se kasneje na istem delovnem mestu 
zaposlil. Leta 1936 so ga premestili 
na Okrajno glavarstvo v Mariboru. 
Skromne življenjske razmere, v ka-
terih je živel v Mariboru, so ga mo-
tivirale, da se je odločil za nadaljnje 
šolanje. Leta 1938 se je vpisal na 
Trgovsko akademijo v Mariboru in 
šolanje nadaljeval na visoki ekonom-
sko-komercialni šoli v Zagrebu. Iz te 
šole se je izpisal in se vpisal na visoko 
šolo za svetovno trgovino na Dunaju, 
kjer je 1943 doktoriral iz trgovsko-
-ekonomskih znanosti.

Njegovo delovanje med drugo svetov-
no vojno in kmalu po njej … 

Že aprila 1941 je odšel v Slovenj Gra-
dec in se vključil v odporniško giba-
nje, kasneje pa skrbel za povezavo s 
slovenskimi študenti na Dunaju. Po 
končanem študiju se je, leta 1944, 
pridružil Pohorski brigadi. Po usta-
novitvi IV. operativne cone so ga 
premestili v operativni štab, kjer je 
ostal do konca vojne. Že poleti 1945 
je v okraju Maribor dobil naloge, po-
vezane z vzpostavljanjem industrije, 
postavljen je bil za delegata Tovarne 
usnja v Šoštanju in kasneje gospo-
darski referent v Beogradu na Zve-
zni planski komisiji. Tu je sodeloval 
v pripravah in izdelavi petletnega 
zveznega plana. Odgovoren je bil za 
kalkulacije stroškov in cen v težki 
industriji. 1948 je nadaljeval delo pri 
republiški planski komisiji v Ljublja-
ni. Leta 1946 je spoznal dekle Ljubo 
Šubic - Buši, poročila sta se in ustva-
rila družino. 

Kako ga je pot popeljala v Afriko? 

Zapisal je, da je družina težko sha-
jala, iskal je možnost dodatnega 
zaslužka ter slučajno našel razpis 
jugoslovanske Zvezne gospodarske 
zbornice leta 1952, bil je edini pri-
javljen. Tako je bil od 1953 do 1956 
v Egiptu predstavnik jugoslovanske 
Zvezne gospodarske zbornice. Stere-
otipno predstavo o siromašni Afriki 
je spremenilo njegovo prvo srečanje 
z Egiptom, ki je v tistem času cvetel. 
Ko so se v Egipt vrnili v letih 1961 in 
1982, bogastva niso več našli, pa tudi 
v drugih afriških državah nanj seve-
da niso naleteli.

Etiopija in cesar Haile Selassie sta se 
mu posebej vtisnila v spomin, kajne? 

Naslednji stik z afriško celino je bilo 
delo v Etiopiji. V Beogradu so iskali 
člane posebne komisije, ki naj bi kon-
trolirala uporabo vojne odškodni-
ne, ki jo je morala italijanska vlada 
plačati Etiopiji. Povabili so ga, da bi 
opravljal to službo. Tudi v Etiopijo je 
prišla za njim družina, projekt pa naj 

bi trajal tri leta. Takratni etiopski ce-
sar Haile Selassie je bil nad njegovim 
delom celo tako navdušen, da so mu 
morali podaljšati dovoljenje za delo v 
tujini. Nadzoroval je gradnjo tekstil-
ne tovarne v Barn Daru, ki jo je gra-
dil takratni Tekstilni inštitut iz Mari-
bora. Etiopija je naredila vtis na celo 
družino, ne samo zaradi potovanj po 
deželi, kot tujci so imeli ta privilegij, 
da so prišli v stik s cesarjevo družino. 
Otroka sta obiskovala nemško šolo, 
kjer je bil sin Žiga sošolec s princem, 
cesarjevim vnukom. Hči Ana skrbno 
čuva knjigo pravljic s cesarjevim la-
stnoročnim posvetilom. Cesar Haile 
Selassie je dr. Franca Tretjaka osebno 
odlikoval za njegovo delo, v zbirko 
pa smo leta 2012 prejeli tudi krznen 
plašč, ki ga je cesar poklonil njegovi 
ženi Ljubi. 

Na kakšen način pa je Tretjak zbiral 
predmete? 

Po besedah Tretjaka je predmete zbi-
ral brez posebnega načrta ali začrta-
nega koncepta, niti ni iskal posebno-
sti ali značilnih potez v umetnosti. 
Večina predmetov v zbirki so darila 
domačinov. V dar so jih on in njego-
va družina dobili kot znak prijatelj-
stva in spoštovanja. Nekaj predmetov 
so dobili tudi v zameno za ogledala, 
bleščice, steklene bisere ipd., ostale 
pa so kupili na tržnicah v mestih in 
na podeželju kot spomin na leta, pre-
živeta v Afriki. 

Tretjak je bil tudi predstavnik Zdru-
ženih narodov v Demokratični repu-
bliki Gvineji ... 

Po vrnitvi iz Etiopije v Ljubljano je od 
1962 do 1965 vodil Zavod za raziska-
vo tržišč Market Biro, hkrati pa tudi 
opravil specializacijo iz marketinga 
na harvardski univerzi. Ugotavljal 
je, da v socialističnem gospodarstvu, 
kjer ni odprtega, svobodnega tržišča, 

ni možna uveljavitev principa marke-
tinga. Prijavil se je na razpis Združe-
nih narodov za strokovnjaka za ugo-
tavljanje rentabilnosti gospodarskih 
projektov v Gvineji, bil je v vsej Ju-
goslaviji edini kandidat in gvinejska 
vlada ga je sprejela.

V katerih državah je še deloval?

Dr. Franc Tretjak je v letih od 1952 do 
1973 služboval v 17 različnih afriških 
državah. V okviru svojih služb je do-
dobra spoznal vplive različnih poli-
tičnih sistemov, ideologij in razmerij 
moči, ki so krojili usodo osvobojenih 
afriških držav, le-te so, potem ko so 
kolonialni vladarji odšli, hitele po-
snemat »razviti zahod«. Njihovi vo-
ditelji dostikrat niso bili kos težki 
nalogi: postaviti državo na svoje noge 
in pomagati ljudem iz revščine. Do-
stikrat zaradi neznanja, mnogokrat 
zaradi lastne grabežljivosti.

Kot strokovnjak za gospodarska vpra-
šanja pri Organizaciji združenih naro-
dov je sodeloval pri mnogih projektih 
zahodne pomoči in ocenjeval njihovo 
rentabilnost. S sodelavci je ugotavljal, 
da je bilo najmanj 70 % vseh investicij 
zgrešenih.

Napisal je več knjig. O čem je pisal in 
razmišljal?

Kot ekonomist je aktivno delovno 
dobo posvetil vprašanjem gospodar-
skega razvoja Afrike. Napisal je dve 
strokovni knjigi in več člankov. Po 
upokojitvi pa je prišla do izraza nje-
gova pisateljska strast. Njegova vizija 
prihodnosti Afrike v knjigi Afrika ju-
tri, izhod iz teme ali zlom kontinenta 
(2004) je vredna pozornosti. Njegovi 
znani knjigi Korenine zla, Afriške 
slike, 1. in 2. del, sta napisani izre-
dno zanimivo in v zgodbi sledimo 
njegovim doživetjem v Afriki. Odra-
ščal je na podeželju, med kmečkimi 
ljudmi, ki so mu privzgojili ljubezen 
do zemlje, vse življenje se je rad vra-
čal v domače okolje in med gozdove 
zelenega Pohorja. Afrika in Afričani 
pa so ga, ravno zaradi preprostosti 
in srčnosti, ki ju je poznal od doma, 
prevzeli.

Koroški pokrajinski muzej je izdal 
Tretjakove avtobiografske spomine ... 

V starosti je bil še vedno izredno 
dejaven, osnutek tega dela je pri-
pravil že leta 1996, nekaj mesecev 
pred smrtjo pa je dokončal avtobio-
grafsko pripoved, ki jo je naslovil Iz 
črne kuhinje na luno. Bralca popelje 
preko svojih otroških spominov v 
leta, ki jih je preživel v Trobljah in 
Slovenj Gradcu, sledimo njegove-
mu šolanju in podrobnim opisom 
različnih zanimivosti, ki predsta-
vljajo edinstven etnografski zapis o 
načinu življenja kmečkega in polk-
mečkega prebivalstva v prvi polovici 
dvajsetega stoletja na podeželju in v 
manjšem podeželskem mestu. Zapis 
konča z letom 1952 in odločitvijo za 
Egipt. Tretjak kot tehnični navduše-
nec je zapisal izbrane letnice, mejni-
ke svojega življenja, da se je leta 1922 
prvič peljal z vlakom, 1929 je prvič 
videl motorno kolo, avto in radio …, 
ter končal z 20. 7. 1969, ko je človek 
stopil na luno.

Iz dela izžarevajo modrost, pri-
dobljena skozi številne življenjske 
izkušnje, človeške vrednote, delovne 
navade, radost do življenja in vrline, 
ki si jih je pridobil v kmečkem okolju 
svojega doma. Preprosto srce je po-
nesel med Afričane, ki so ga sprejeli 
takšnega, kot je bil, kmečki fant, ki ga 
blišč sveta ni pokvaril, saj je do konca 
ostal zvest sebi in svojim koreninam. 
Tega se je pri delu z Afričani dobro 
zavedal. 

Kakšni predmeti so v zbirki?

Pestrost zbirke ponazori donacija 
leta 2012, ko sta se sin dr. Žiga Tre-
tjak in hči dr. Ana Tretjak odločila, 
da muzeju dodatno podarita več kot 
230 predmetov. Med predmeti, ki jih 
je družine še imela doma, so števil-
ni obredni prazgodovinski nomoli 
kipci, več obrednih lesenih mask, 
amuleti iz slonovine, rezbarjeni slo-
novi okli, nakit, originalni staroe-
gipčanski vazi, večje število okrasnih 
kovinskih predmetov, garniture la-
nenih prtov ter celo krznen ženski 
plašč, darilo cesarja Haile Selassija. S 
to donacijo je družina Tretjak zbirko 
ne samo dopolnila z novimi predme-
ti, pač pa tudi izjemno obogatila. 

Ajda Prislan 

Dr. Franc Tretjak, častni občan Mestne občine Slovenj Gradec 

Afričani živijo bolj kakovostno življenje 
kot ljudje z najvišjim življenjskim standardom 

Naslovnici Tretjakovih knjig Korenine zla, Afriške slike

Družina Tretjak

Dr. Franc Tretjak, razstavljena portretna 
fotografija 

Kipec iz Tretjakove afriške zbirke 

Vitrina z medinstitucionalne razstave v 
Slovenj Gradcu, novopridobljeni pred-
meti iz Tretjakove afriške zbirke
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Pobudnik jesenske mednarodne razstave v Slovenj Gradcu 

Karl Vouk in njegova umetnost

Opus Karla Vouka, med-
narodno priznanega 

umetnika iz Rinkol pri Pliberku v Av-
striji, zajema objekte oz. umetnost v 
javnem prostoru, slike in risbe. Vouk 
pa je svoj pečat pustil tudi v Slovenj 
Gradcu, ne samo na nekaj razstavah v 
Koroški galeriji likovnih umetnosti, 
pač pa tudi v Starem trgu, kjer križi-
šče na cesti proti Selam in Vrham (ob 
ostalinah starega vaškega pokopa-
lišča rimske Kolacione) od leta 2007 
krasi njegov objekt Colatio. 

Z odprtjem v mesecu oktobru se v Slo-
venj Gradcu obeta zanimiva medna-
rodna razstava Podobe pokrajine, ki je 
trenutno na ogled v Muzeju Lužiških 
Srbov v Budyšinu v Nemčiji. Razsta-
va, katere pobudnik je prav Karl Vouk 
(tudi eden od štirih na razstavi sode-
lujočih avtorjev iz Avstrije), je nastala 
v sodelovanju Koroške galerije likov-
nih umetnosti,  muzejev Lužiških Sr-
bov v Bautznu/Budyšinu in Cottbusu/
Chóśebuzu in Muzeja moderne ume-
tnosti Koroške, Celovec.

V razgovoru, ki sledi, predstavljamo 
delček umetniške poti pobudnika 
omenjene razstave Karla Vouka.  

Spoštovani Karl Vouk, spomniva Slo-
venjgradčane na vašo skulpturo Cola-
tio na krožišču v Starem trgu. Kaj pred-
stavlja oz. kakšna je zgodba ob njej? 

Naročnik objekta Colatio je bila Me-
stna občina Slovenj Gradec. Na obmo-
čju današnjega krožišča so se v obdo-
bju od 2. do 4. stoletja nahajali rimska 
poštna postojanka Colatio, tempelj Ju-
pitra in še drugi objekti. Kot prvi se je 
lotil izkopavanja in dokumentacije slo-
venjgraški notar Hans Winkler (1863–
1952) v začetku 20. stoletja. Objekt 
predstavlja metaforo časa: iz njegove 
površine so izrezani obrisi Winklerje-
vih najdb na območju antičnega Co-
latia. »Negativni relief« izrezov, ki ga 
podnevi zaznamo s temnimi površi-
nami, se s pomočjo osvetljave ponoči 
spremeni v žareče, lebdeče simbole. 

Ustavila sem se pri vaši skulpturi, 
objektu na prostem v Šmihelu pri Pli-
berku (2006), poimenovanem Rota, 
ker vsebuje (meni) zanimive znake, 
ki vizualno vzbujajo nek privlačen 
arhaičen (starodaven) prizvok. Ta-
kšne znake sem videla na še kakšnem 
vašem drugem likovnem delu. Ka-
kšna je zgodba o njih, kaj skozi vizu-
alno govorico sporočate prek njih? 

Projekt je rezultat natečaja, na ka-
terem sem zmagal leta 2005. Takrat 
so v Šmihelu zgradili nov občinski 
center. Avstrijski zakoni (npr. Kärn-
tner Kulturförderungsgesetz, Ko-
roški zakon za podporo kulture, op. 
p.) ob javnih zgradbah predvidevajo 
določen odstotek za umetnost, kot 
minimum je določen stoti del inve-
sticijske vsote. Kinetični objekt Rota 
je približno šest metrov visok železen 
stolp ob vhodu do areala občinskega 
centra, ki ga kronata dve aluminija-
sti plošči. Gornja, navpična plošča 
prikaže tehtnico, simbol sv. Mihaela, 

patrona občine, in krono kralja Ma-
tjaža. Spodnja plošča pa je montira-
na horizontalno in prikaže simbole 
astrološkega zodiaka – vsak se najde 
v enem od teh simbolov. V svojem 
umetniškem delu se rad poslužujem 
simbolov in piktogramov, ki v tre-
nutku posredujejo neko sporočilo. 

Iz kakšnega okolja prihajate, kakšno 
vzdušje nosi vas, v kateri živite? 

Živim v vasici Rinkole pri Pliberku, 
vendar sem bolj doma na Dunaju in 
v Ljubljani oz. v italijanskih in nem-
ških mestih. Vas je dobra za koncen-
trirano delo, za vse drugo pa favorizi-
ram urbana okolja. 

Kaj je vaša prepoznavnost?
 

V svojem opusu imam precejšen 
razpon tako glede tematike kot tudi 
tehnik, katerih se poslužujem: od kro-
kijev, slik z likovnimi citati, del na pa-
pirju oz. platnu, kovinastih objektov 
pa tja do filma. Zlahka bi se torej zgo-
dilo, da bi ob moji retrospektivi obi-
skovalec mislil, da se je znašel na sku-
pinski razstavi. Za razne tematike si 
izberem primeren medij. Mrak bi mi 
padel na oči, če bi iz leta v leto obdelo-
val isto zadevo – ljubim spremembo. 

V katero smer gre vaša angažiranost, 
kaj problematizirate skozi svoja li-
kovna dela? 

Meni beseda »problematiziraš« ni 
všeč – zakaj ne uporabljamo bolj 
nevtralne besede »tematiziraš«? Sam 
se smatram kot »homo ludensa«, to-
rej človeka, ki pojmujem življenje kot 
igro. Projekti, ki jih zasnujem, lahko 
nudijo idejo za premislek o določenih 
aspektih življenja – lahko pa so tudi 
čisti l árt pour l árt. 

Če lahko zelo ohlapno rečem, da se 
že dlje časa na svoj način dotikate 
narodnostnega vprašanja (naro-
dnostnih problematik) – posredno 
ali neposredno –, vas zdaj vprašam, 
s katerim problemom se ukvarja-
te zadnja leta? Ali tudi tukaj gre za 
enostavno vprašanje: biti ali ne biti 
oziroma z druge plati o arogantnem, 
hladnem, surovem zbrisu določene-
ga življa z našega dragega planeta ...? 

V zadnjih letih sem se bavil s kulturo 
Lužiških Srbov, ki jim zaradi dnevnih 
kopov rjavega premoga rušijo vasi in s 
tem tudi njihovo kulturo. Nastala sta 
cikla Satkula (2014) in Čornica (2015), 
ta interes pa je bil tudi glavni motiv 
filma Narava, narava (2018), ki je že 
bil predstavljen na številnih filmskih 
festivalih širom Evrope. Poleg tragi-
ke, da se zaradi pridobivanja premo-
ga manjša kulturni prostor Lužiških 
Srbov – v zadnjih desetletjih je bilo 
odkopanih okrog 125 vasi, prizadetih 
je bilo okrog 30.000 ljudi, najdeš v Lu-
žici sledeči fenomen: 60.000 Lužiških 
Srbov ima kar dva knjižna jezika, na-
mreč gornjo lužiščino in dolnjo luži-
ščino. Dva milijona Slovencev oz. sto 

milijonov Nemcev ima le en knjižni 
jezik. Ko sem ob projektu Satkula leta 
2014 prebiral študije UNESCA, je bilo 
navedenih 6700 jezikov, ki jih govori-
mo na tem svetu. Napoved pa je bila, 
da bo v naslednjih 50 letih približno 
polovica od njih izumrla. Letos sem 
v istih virih našel aktualno število 
6500 jezikov, torej minus 3 % v petih 
letih. Iz tega lahko sklepam, da je na 
eni strani lepo in dobro, da se borimo 
za majhne entitete. Lahko pa tudi re-
čemo, da imamo v primeru Lužiških 
Srbov neeficientno uporabljanje sred-
stev, ki so na razpolago, saj se niso 
prikopali do skupnega jezika, temveč 
vozijo dvotirno in tako po mojem sla-
bijo svoj položaj. 

Zanimata me Satkula in Čornica 
(Schwarzwasser) ... 

Oba cikla obravnavata izginotje luži-
škosrbske kulture. Cikel Satkula obse-
ga 25 fotografij in je poimenovan po 
potoku Satkula; ki teče skozi sedem 
vasi v Lužici. V spodnjih dveh tretjinah 
fotografije so prikazani lužiški prizori: 
vasi, polja, termoelektrarne, jalovišča, 
pokopališče itd. V zgornji tretjini pa 
so na temni podlagi briketov vpisani 
citati iz ustav Saške in Brandenburga, 
ki sicer Lužiškim Srbom jamčita vrsto 
pravic, vendar jih politična in gospo-
darska praksa ne upoštevata. Tretjo 
zvrst citatov sem povzel iz romana 
Krabat lužiškosrbskega pisatelja Jurija 
Brězana. Citati parafrazirajo dejansko 
stanje v Lužici, saj je očividno, kako se 
izjalovijo dobrohotna načela v politič-
nem vsakdanu.

Cikel Čornica pa so kolaži fotogra-
fij temnih voda in lužiških pokrajin. 
Nekatere prikažejo nežno valovanje 
hribovja, druge pa so nastale na pod-
lagi Google Earth posnetkov, saj so v 
Lužici areali, do katerih je dostop pre-
povedan, dokaj obsežni. Razcefrani 
pokrajini jalovišč se lahko približaš le 
preko medijev oz. iz zraka. 

Kaj počnete v zadnjega pol leta, kaj 
je trenutno aktualno? 

V zadnjih mesecih sem pripravljal 
katalog za trideželni projekt Podobe 
pokrajine (AT/DE/SI) oz. slike za raz-
stavo, ki bo v sklopu Kulturnega tedna 
konec junija v Velikovcu (odprtje 25. 
6. 2019, galerija Magnet). Cikel sem 
poimenoval FKK – fetiš, kič, kult. 

Kot pobudnika mednarodne razsta-
ve, ki bo v jeseni na ogled v Koroški 
galeriji likovnih umetnosti v Slovenj 
Gradcu, vas vprašam, zakaj in kako 
je prišlo do ideje za takšno razstavo 
oz. za to sodelovanje? 

Že kot otrok sem vedel za Lužiške 
Srbe. Leta 2014 sem organiziral raz-
stavo lužiškosrbske kulture v Celovcu, 
zdaj pa smo razširili krog in pripravili 
potujočo razstavo v muzejih v Baut-
znu/Budyšinu, Slovenj Gradcu, Celov-
cu in Cottbusu/Chośebuzu. Razstave 
bodo spremljali branja in koncerti.

Kakšna razstava bo to? 

Iz vsake države po štirje umetniki oz. 
kolektivi, ki pokrijejo precejšen spek-
ter sodobnega umetniškega ustvarja-
nja. Pridite! 

Ajda Prislan 

Karl Vouk
(foto Tomo Jeseničnik) 

Natančno pol leta je minilo, odkar 
sem pisal v naši »D.tajl« rubriki. 

Zamenjali so se trije letni časi: precej 
topla zima, ki je bila idealna za ustvar-
janje med štirimi stenami, nas je pri-
peljala v deževno pomlad. Zdaj pa 
končno čas za poletje. In čas za? Poči-
tnice in dopuste!

Otrokom bo z ramen padlo težko 
breme oziroma torba, polna znanja in 
novih podatkov pa ocen in priznanj 
in pisemc simpatij. Iz peresnice bodo 
padli svinčniki in barvice … Uf, tu-
kaj pa pridem na svoj račun. Mali šo-

larji, upam, da so vaše barvice konec 
leta čim bolj »pošiljene in znucane«. 
Zakaj? To pomeni, da ste pridno čeč-
kali, barvali, kracali, tudi če ste šli 
kdaj čez črto.

In kaj bomo zdaj, ko se bližajo po-
čitnice? Ali bomo šli na morje? Pa gre-
mo. In kaj še delamo na morju, poleg 
tega da se kopamo, tunkamo brate in 
sestre in izprosimo vsaj kepico slado-
leda na dan? Po domače povedano, 
delamo lušte drugim. In to s pisanjem 
kartic. Hmm … katera beseda je tukaj 
narobe? Pisanje kartic. Ja, lahko bi bilo 

risanje kartic! In zakaj bi to počeli?
Ker lahko babici in dedku narišemo 
sebe, ko skačemo bombice s pomola. 
Lahko narišemo atija, ko pije pivo in 
se skriva pred soncem. Ali pa mami, 
ki se že cel dan sonči! Grem staviti, da 
takšnih kartic ne prodajajo nikjer.

Ker morajo starši kupiti samo 
znamko! Izrežemo kartico iz debelej-
šega papirja, narišemo na eno stran 
črte za naslov in pozdravčke, na drugi 
strani pa pustimo pot domišljiji.

Ker so nam itak ostali barvice in 
flomastri od konca šole in jih moramo 
porabiti do septembra!

Ker – unikati so zakon!!!
No, če pa vseeno kupite kartice, 

lahko dorišete delfinčka, ribice, slado-
led ali pa brke mičnim gospodičnam. 

Za vas pa imamo d.tajlovci poseb-
no ponudbo! Če nam med počitnica-
mi pošljete kartico, ki ste jo narisali 
sami, in pripišete svoj naslov, se bomo 
tudi mi potrudili in vam poslali uni-
katno kartico. Vaše kartice pa bomo 
razstavili ob naši 4. obletnici v sep-
tembru.

Dragi mali in veliki,
ekipa D.tajl vam želi čudovite po-

čitnice. Tudi če okoliščine ne dovolijo, 
da bi šli kam daleč, lahko skočimo na 
kakšen hrib, v bližnje mesto, kjer še 
nismo bili, ali pa k babici, tam je itak 
najlepše! Pa naj se še babica malo poi-
gra z risanjem kartic.

In ne pozabite. Ustvarjanje je naj-
boljša telovadba za naše glavice.

P. S. Pa še naš naslov:
D. tajl Concept Store
Glavni trg 25
2380 Slovenj Gradec

Jernej Kovač Myint

Pošlji nam kartico in 
D.tajl ti pošlje svojo!

(foto Jernej Kovač Myint)

Karl Vouk, Narava_Narava, izsek iz filma, 2018; s tem filmom se bo Karl Vouk predstavil 
na razstavi Podobe pokrajine, ki jo v KGLU odpirajo 3. 10. 2019.



V Koroški galeriji likov-
nih umetnosti v Slo-

venj Gradcu čez poletje postavljajo 
na ogled razstavo Nezaslišani svet, 
ki ga imam v glavi (Metamoderni-
zem in metaromantika v sloven-
skem slikarstvu), v Galeriji Ravne 
pa razstavo Vesne Bukovec Briga 
me za konec sveta.

Kot vsako poletje bo tudi letošnje do-
gajanje v Slovenj Gradcu obogateno 
z razstavnim programom Koroške 
galerije likovnih umetnosti (KGLU). 
Po zaključku odmevne mednarodne 
razstave Boris Lurie in NO!art je od 
sredine junija do konca septembra na 
ogled razstava Nezaslišani svet, ki ga 

imam v glavi, za katero naslov so si v 
KGLU izposodili že pri velikokrat ci-
tirani misli Franza Kafke – »Neznan-
ski svet, ki ga imam v glavi. A kako naj 
se osvobodim sebe in njega, ne da bi se 
raztrgal? Tisočkrat raje se raztrgam, 
kakor da bi ga zadrževal v sebi ali ga 
pokopal. Saj je to vendar moja naloga, 
in to mi je popolnoma jasno.«.

Kustos razstave Marko Košan je 
na ogled postavil dela Igorja Banfija, 
Bojana Bense, Mateja Čepina, Mitje 
Ficka, Jerneja Forbicija, Boštjana Ju-
rečiča, Simona Kajtne, Narcisa Kan-
tardžića, Barbare Kastelec, Aleksija 
Kobala, Ganija Llalloshija, Roberta 
Lozarja, Silvestra Plotajsa Sicoeja, 
Nataše Ribič Štefanec, Apolonije Si-

mon, Natalije Šeruga Golob ter video 
deli Nataše Prosenc Stearns in Kseni-
je Čerče. 

Podobe izbranih avtorjev ter vi-
dea, ki s poudarjeno vizualno kom-
ponento dopolnjujeta slikarski iz-
bor, se vpisujejo v duhovno obzorje 
metaromantike in v začetku novega 
tisočletja tudi v aktualni čas t. i. me-
tamodernizma, kakor sta družbeni 
trenutek, ki ga ne prepoznavamo 
več kot postmodernizem, pred ne-
kaj leti referenčno poimenovala ho-
landska filozofa in sociologa kulture 
Timotheus Vermeulen in Robin van 
den Akker. T. i. metamodernizem 
kot reakcija na opešani modernizem 
in postmodernizem je navrgel ne-

kaj novih usmeritev in umetniških 
praks, ki so v slovenskem prostoru 
pri ustvarjalcih in spremljevalcih 
dobile svoj odmev predvsem na po-
dročju literature, medtem ko je bil ta 
pojav v likovni umetnosti manj opa-
žen, čeprav so se v zadnjih dvajse-
tih letih tudi na področju vizualnih 
umetnosti zarisali jasni obrisi nove 
figuralike, ki se ob drugih sočasnih 
izrazih ozira v smeri t. i. metaroman-
tike, za katero je značilno, da čutnost 
postavlja pred družbeni in politični 
kontekst sodobne umetnosti ter su-
blimno raziskuje pot k novim utopi-
jam (nedosegljive) prihodnosti.

V Galeriji Ravne so pod naslovom 
Briga me za konec sveta/I can’t be 
bothered with the end of the wor-
ld razstavljena dela Vesne Bukovec, 
ki tematizirajo begunsko tragedi-
jo iz obdobja množičnega prečka-
nja Slovenije po t. i. balkanski poti 

2015/2016 in militanten odziv drža-
ve, ki je humanitarno krizo spreme-
nila v varnostno. V risbah umetnica 
na kritičen način obravnava porast 
ksenofobije in sovraštva v družbi. V 
novejši produkciji obravnava brez-
brižnost ljudi in njihovo preokupaci-
jo z lastnim življenjem v potrošniški 
družbi. V svojem delu je Vesna Buko-
vec eksplicitno politična in ne skriva 
svoje angažiranosti in prizadetosti. 
Dela Vesne Bukovec bodo razstavlje-
na do začetka avgusta.

Na razstavi, ki sledi, pa bodo na 
ogled postavili dela Tine Dobrajc, s 
katerimi avtorica v slovensko slikar-
stvo vnaša nove poglede in pristope. 
V njenih delih prepoznamo simbole 
popularne kulture, pomešane s tra-
dicionalnimi etnološkimi atributi. 
Kot je njen način slikanja kombi-
nacija centralne perspektive s plo-
skovitostjo abstrakcije, tako tudi na 
vsebinski ravni sestavlja ikone po-
pularne kulture s tistimi pregovorno 
slovenskimi.

Poleg razstav v KGLU preko pole-
tja pripravljajo tudi bogat pedagoški 
program. Otroci od 4. leta do kon-
ca osnovne šole bodo vsak torek v 
KGLU Slovenj Gradec in vsako sredo 
v Galeriji Ravne umetnost lahko spo-
znavali na zanimiv in zabaven način 
skozi poletne Bernekerjeve ustvar-
jalnice. Bernekerjeve ustvarjalnice 
bodo potekale pod vodstvom likov-
nega pedagoga, ki bo otroke popeljal 
skozi razstavo ter jim predstavil raz-
lične umetniške tehnike, v katerih se 
bodo lahko preizkusili tudi sami. 

Poleg pedagoških delavnic pa bo v 
KGLU Slovenj Gradec potekal tudi li-
kovni program, namenjen odraslim. 
Likovna šola Karla Pečka, ki se bo 
odvijala vsako sredo v juliju, je na-
menjena odraslim ne glede na njiho-
vo likovno predznanje, ter mladim, 
ki se želijo pripraviti na šolanje v li-
kovni smeri. Udeleženci bodo skozi 
praktično delo pod vodstvom likov-
nega pedagoga spoznali osnove risbe 
in slike ter usvojili praktična znanja 
likovnega snovanja. (MŠ)
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Poletje v Koroški galeriji likovnih umetnosti

Tudi z bogatim pedagoškim programom

(foto arhiv Glasbenega centra SLED)

Knjižnica Ksaverja Meška Slo-
venj Gradec je gostila razstavo 

fotografij Martine Kolar z Brd pri 
Slovenj Gradcu. Skozi rousseauje-
vsko predromantično idejo »Nazaj 
k naravi« je bila razdeljena na dva 
dela: Brdjanski razgledi z ujetimi 
trenutki v najlepši lepoti narave in 
Ekoobjektiv z ekološko angažirano 
tematiko. 

Odkar sta se z možem preselila na 
Brda, je fotografija Martini Kolar - 
Kiki obsesija in strast. »Narava ne 
samo da pomirja, pač pa predvsem 
uči!« je prepričana avtorica. Poleg ču-

dovitih utrinkov narave je bil na raz-
stavi postavljen tudi ekološki kotiček 
z zanimivimi fotografijam iz serije 
Ekoobjektiv, ki vabi k razmisleku o 
tem, kako ravnamo z naravo, kakšen 
odnos imamo do nje, kakšne posledi-
ce bodo in kako naše posege popravi-
ti. V Ekoobjektivu je avtorica začela z 
upodobitvijo uporabe lesa, sledila je 
tema o nepotrebni uporabi raznih pr-
šil, dišav in vložkov na straniščih, po-
tem sta bili prikazani obutev za ljudi 
– plastični natikači in obutev za avto-
mobile – gume. »Obraba vsega tega, 
zlasti gum, onesnažuje podtalnico in 
s tem pridejo mikrodelci v vodo. Tudi 

o tem razmišljam. Fotografirala pa 
sem tudi baliranje, ki je sicer nujno 
za krmljenje živali, vendar so bale v 
enormnih količinah plastike, za ka-
tero vemo, da je nerazgradljiva. Poleg 
tega še uničujejo travnike in kmalu 
več ne bo cvetočih travnikov, ne bo 
žuželk in posledično še česa drugega, 
kar pomeni, da moramo najti kakšno 
drugo rešitev ...« je pojasnila Kolar-
jeva. Na razstavljenih fotografijah so 
tudi motivi z ovcami, pod njimi pa 
prikaz sintetičnega tekstila z umetni-
mi barvili v nasprotju z ovčjo volno, 
naravno barvano z orehi. 

Razstavo so si ogledali številni 
obiskovalci, nekateri so o prikazani 
problematiki tudi glasno razmišljali. 
Dogodek je podprlo Turistično-špor-
tno društvo Vedrin Turiška vas, kate-
rega članica je, tako kot tudi Društva 
Narava Pohorja, fotografinja Marti-
na Kolar. (AP) Martina Kolar na odprtju svoje razstave 

Fotorazstava Martine Kolar

Narava pomirja in uči

(foto Dobran Laznik)

Prvo soboto v juniju smo v Ko-
roškem pokrajinskem muze-

ju organizirali že enaindvajseti 
brezplačni sprehod. Da so sprehod 
domačini vzeli za svojega, priča 
vedno dobra udeležba. Tokrat so 
se poleg domačinov z nami spre-
hajale tudi članice Kluba Kraški 
dren iz Sežane. Nad mestom in 
mestno zgodovino so bile navdu-
šene. Tudi tokrat je za odlično po-
gostitev poskrbela Katja Gornjec 
iz Podjetniškega centra Slovenj 
Gradec. Obiskovalci so si ogledali 
tudi Meškovo bukvarno. 

To je bil zadnji brezplačni spre-
hod v pomladnem ciklu. Naslednji 
bo organiziran novembra. Proti 
plačilu pa se lahko sprehajate sko-
zi vse leto.

Nataša Škorjanc

Sprehod ob mestnem obzidju

V Glasbenem centru SLED so v 
mesecu maju pripravili prijeten 

nastop, ki so ga naslovili Nekaj je v 
zraku. In res je bilo – polno lepih 
melodij, harmonij in zadovoljstva. 

Tokrat so se predstavili mlajši učen-
ci oddelkov klavirja, petja za otroke, 
predšolske glasbene vzgoje in flavte. 

Napredek otroka v skladu z nje-
govimi zmožnostmi je naša priori-
teta. Pri poučevanju, ustvarjanju in 
poustvarjanju glasbe pa smo odprti 
za široko paleto izraznih možno-
sti. Otroci ob lastni klavirski spre-
mljavi radi zapojejo otroške pesmi, 
najstniki radi preigravajo trenutno 
popularne hite, ljubitelji klasične 
glasbe pa svoje glasbene sposobno-
sti in okus razvijajo ob zakladnici 
klasične glasbe. Odrasli prihajajo v 
glasbeno šolo v največji meri zato, 
da se vsaj enkrat v tednu odklopijo 
od vseh obveznosti in skrbi ter za-
poslijo možgane z dejavnostjo, ki je 
kreativna, spodbuja ustvarjalnost 
in aktivira možgane s polno paro. 
Vsem je skupno, da v igranju in-
štrumenta ali petju iščejo notranje 
zadovoljstvo, veselje, sprostitev in 
možnost za razvoj. 

Veselimo se novega šolskega leta, 
pred tem pa nas čaka še zaključni 
nastop.

Barbara Mirkac

Nekaj je v zraku
Glasbeni center SLED



Koroški pokrajinski muzej, Muzej 
Slovenj Gradec vas v sklopu Wol-

fovega poletnega festivala vabi na (dru-
gi) koncert z vokalistko Lelo Kaplowitz 
in kitaristom Stanetom Hebarjem.

Hrvaška jazz diva in pedagoginja 
Lela Kaplowitz je igrala v številnih 
koncertnih dvoranah in klubih ter 
sodelovala z mnogimi znanimi glas-

beniki in zasedbami. Stane Hebar je 
leta 2012 z odliko diplomiral iz jazz 
kitare in glasbene pedagogike v ra-
zredu prof. Agostina Di Giorgia na 
Koroškem deželnem konservatoriju v 
Celovcu. Izobraževanje je nadaljeval 
na Univerzi za glasbo in upodablja-
jočo umetnost v Gradcu, kjer je leta 
2016 zaključil tudi magistrski študij 

jazz kitare. S številnimi priznanimi 
glasbeniki je nastopal v jazz klubih in 
na festivalih pri nas in v tujini. Igra 
v večjih zasedbah ter poučuje kitaro 
na Glasbeni šoli Karola Pahorja Ptuj.

Lepo vabljeni v našo družbo 4. ju-
lija ob 19.30 v atrij rojstne hiše Huga 
Wolfa v Slovenj Gradcu na koncertni 
večer. Vstop prost.
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Koncert z vokalistko Lelo Kaplowitz 
in kitaristom Stanetom Hebarjem 

Wolfov poletni festival

Baletni oddelek in plesna pripravnica slovenjgraške glasbene šole v predstavi Labodje Jezero v Kulturnem domu Stari trg. Učitelj 
Constantin Marin Gabriel.  

(foto Maja Nabernik)Labodje jezero

Koroški pokrajinski muzej, Mu-
zej Slovenj Gradec vas v sklopu 

Wolfovega poletnega festivala vabi 
na (zadnji) koncert z vibrafonistom 
Vidom Jamnikom.

Na tokratnem koncertnem ve-
čeru se nam bo predstavil vrhunski 
vibrafonist domačin Vid Jamnik. 
Svoje prve glasbene korake je pričel 
v Glasbeni šoli Ravne na Koroškem, 
kjer je tudi dokončal nižjo glasbeno 
šolo – smer tolkala. Na jazz oddelku 
Koroškega deželnega konservatorija 
v Celovcu je leta 2012 zaključil dodi-
plomski študij. Lansko leto, 2018, pa 
je diplomiral na Summa Cum Laude 
kot študent dvojne študijske smeri – 
performance in jazz kompozicija – na 

Berklee College of Music v Bostonu 
(ZDA). Ves čas sodeluje z vrhunski-
mi velikani jazza ter številnimi pri-
znanimi glasbeniki in zasedbami. V 
zadnjih letih je trikrat koncertiral na 
Tajvanu z zasedbo Mizform Project, 
ki preigrava edinstveno mešanico 
tradicionalne tajvanske glasbe in 
jazza. Od leta 2007 na Ravnah soor-
ganizira tradicionalne koncerte jaz-
za v sklopu abonmaja Jazz Ravne in 
Festivala slovenskega jazza. Od leta 
2017 je umetniški vodja pionirskega 
projekta Viva Jazz Forma, ki prepleta 
zvoke jeklenih skulptur z instrumen-
talno glasbo. Vid Jamnik je Balter 
Mallets Artist.

Prijazno vabljeni v našo družbo 

22. avgusta ob 19.30 v atrij rojstne 
hiše Huga Wolfa v Slovenj Gradcu na 
koncertni večer. Vstop prost.

Aleksandra Ramšak

Koncert z vibrafonistom 
Vidom Jamnikom

V sklopu praznovanja 20. oble-
tnice Turistično olepševalnega 

društva Šmartno se je v čudovitem 
ambientu cerkve sv. Martina v va-
škem jedru odvil prisrčen koncert 
Danijele Zeme Pečnik. Pred sa-
mim začetkom je zbrane pozdravila 
predsednica društva Marija Lužnik 
in poudarila, da sta največja cilja 
delovanja društva olepšati domače 
Šmartno in druženje, pri tem izpo-
stavlja medsebojno spoznavanje, s 
čim vse se krajani ukvarjajo: roko-
delstvo, domače obrti, ljubiteljske 
dejavnosti, domače dobrote ... 

Ena od prireditev, ki jih društvo 
prireja skozi vse leto, tokrat pač 
posvečena 20. obletnici, je bil tudi 
koncert. Pevka Danijela Zeme 
Pečnik se skupaj z glasbeno ekipo 
trudi olepšati različne življenjske 
dogodke ljudi, tako zaigrajo na po-

rokah, žalnih slovesnostih, mašah 
in še kje. S podobnim programom 
so nastopili tudi v cerkvi sv. Mar-
tina v Šmartnu pri Slovenj Gradcu. 
Tenkočutno Dravograjčanko so v 
izvajanju različnih skladb, od na-
rodno-zabavnih, ljudskih, za katere 
pravi sama, da jim dobro ležijo, do 
drugih, zabavnih ali pa primernih 
za žalostne trenutke, spremljali 
njen mož Bojan in njegov brat An-
drej, zasedbo z glasom, klaviaturo, 
kitaro, trobento in saksofonom pa 
so dopolnili še Danijelin in Bojanov 
sin Dominik ter dve učenki. Druži-
na Zeme Pečnik se namreč ukvarja 
tudi s poučevanjem glasbe. Danijela 
je tudi dobra jodlarica, z narodno-
-zabavnim ansamblom Zeme, ki 
sicer ne izvaja izključno narodno-
-zabavne glasbe, pa nadaljuje dru-
žinsko tradicijo ansambla Francija 
Zemeta. (AP) 

(foto Ajda Prislan)

Koncert v cerkvi sv. Martina

Ob jubileju šmarškega 
turističnega društva 
nastopila Danijela Zeme



Turistično društvo (TD) 
Legen je svoj 20. jubilej 

praznovalo že v okviru tradicionalnih 
pomladanskih Bernekerjevih dne-
vov, ko sta se odvila koncert pevskih 
zborov v cerkvi sv. Jurija na Legnu in 
pohod po Bernekerjevi poti. Najpo-
membnejši pa je, kot pravi predsednik 
društva Branko Pečolar, izid obsežne-
ga zbornika o delovanju društva, zna-
menitostih ter naravnem, etnološkem 
in kulturnem bogastvu dežele na po-
bočju slovenjgraškega Pohorja. 

Legen ima bogato zgodovino, tudi iz 
pradavnine, in številne znamenitosti, 
med katerimi sta najbolj popularni 
cerkvica sv. Jurija in Paučkove parti-
zanske bolnišnice. Med znamenitosti 
nedvomno sodi tudi zapuščena kme-
tija Berneško na Mali Kopi, kjer se je 
rodil prvi slovenski kipar moderne 
Franc Berneker (eno od njegovih del 
je skulptura Primoža Trubarja v Lju-
bljani, kulturni spomenik državnega 
pomena). O Bernekerju in Berneškem 
je v zborniku o Legnu pisal akademski 

kipar in arhitekt mag. Boštjan Temni-
ker, tudi domačin z Legna, prepričan, 
da bi si veliki kipar Berneker v naši ob-
čini zaslužil obeležje. »Franc Berneker 
je prvi moderni slovenski kipar in gle-
de na zapuščino, ki jo ima, in pomen 
v slovenskem likovnem prostoru bi si 
zaslužil več pozornosti, ne samo Vaške 
skupnosti Legen in Turističnega dru-
štva Legen, ampak tudi Mestne občine 
Slovenj Gradec. Študij je zaključil na 
Dunaju in deloval že v času slovenskih 
impresionistov,« je pojasnil in dodal, 

da bi bila priložnost obeležitve ob ki-
parjevi 90. obletnici smrti, ki bo leta 
2022, ali pa leta 2024 ob 150. obletnici 
njegovega rojstva. 

Urednica zbornika o Legnu je Fran-
čiška (Anka) Peretin: »Malo je znano, 
koliko znamenitosti ima Legen, stare 
mline, kapelice, kovačije, križe, stare 
hiše ... Malo je tudi poznano, da so v 
naših gozdovih iskali železovo rudo, 
ostali so vhodi v rove in še kaj.« 

V zborniku, ki so ga spisali izključ-
no domačini, so zbrani tudi zapisi o 
zgodovini, naravi Pohorja, vseh aktu-
alnih izvajalcih turističnih dejavno-
sti in društvih, znanih osebnostih z 
Legna, med katerimi je, poleg kiparja 
Bernekerja in drugih, tudi znani an-
sambel Štirje kovači s Francem in Her-
mino Šegovc. 

Po uradni predstavitvi zbornika šir-
ši javnosti je TD Legen pripravilo v do-
mačem gasilskem domu, ki služi tudi 
kot osrednji večnamenski prireditveni 
prostor v vasi, še osrednjo proslavo ob 
jubileju, na kateri so se zahvalili števil-
nim sponzorjem in sokrajanom. 

»Legenčani nikoli ne zatajimo!« je 
na slovesnosti poudaril predsednik Va-
ške skupnosti Legen Edo Turičnik in 
s tem izpostavil vzgledno sodelovanje 
med krajani, kar je z zbirom člankov v 
novem zborniku turističnega društva 
pokazala tudi njegova urednica Fran-
čiška Peretin. Nenazadnje se je to vide-
lo tudi na osrednji prireditvi ob jubileju 
društva, ko so se njegovi člani s predse-
dnikom Brankom Pečolarjem na čelu 

z zbornikom v dar zahvalili številnim 
sponzorjem, društvom, krajanom in 
drugim, ki so karkoli dobrega prispe-
vali, ne samo pri izdaji knjige, pač pa 
tudi pri drugih aktivnostih TD Legen. 
Društvo, sestavljeno iz sekcij za šport, 
hortikulturo, kulinariko in kulturo, 
skrbi za utrip v kraju in prepoznavnost 
Legna tudi izven legenskih meja. S pri-
reditvami začnejo že ob prvi polni luni 
v letu, ko gredo na pohod na Kremžar-
jev vrh, v času kulturnega praznika po-
vabijo v goste v kmečko gostilno Klevž 
rojaka pisatelja Marjana Pungartnika 
skupaj z drugimi literati okrog revije 
Locutio, nato s prisrčno prireditvijo 
praznujejo dan žena. Sledijo Berneker-
jevi kulturni dnevi (letos so nastopili 
Ženska vokalna skupina Nova, Moški 
pevski zbor Adoramus in Mešani pev-
ski zbor NovAdoramus z zborovodki-
njo Janjo Kresnik) in pohod na Berne-
ško s pričetkom na turistični kmetiji 
Plesnik. Sodelujejo tudi v očiščevalnih 
akcijah in pri prireditvah MO Slovenj 
Gradec. Ena od glavnih dejavnosti 
društva poteka v času Martinovih dne-
vov v novembru, ko praznujejo 3 vaške 
skupnosti, takrat se na Legnu odvija 
znana prireditev Ljudski godci in pev-
ci, kjer je prvič zapelo kar nekaj danes 
priznanih ansamblov. 

TD Legen šteje 184 članov in, po be-
sedah Branka Pečolarja, je razveseljivo, 
da se vsako leto včlanjujejo tudi mladi 
člani, kar je zagotovilo za nadaljnje 
delo društva. 

Ajda Prislan 
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20 let Turističnega društva Legen 

Uspešno skrbijo za utrip in 
promocijo kraja

Ker letos mineva 20 let, odkar so 
v piceriji Di Antonio pod Gradi-

ščem spekli prvo pico iz krušne peči, 
so se odločili gostom popestriti njiho-

ve obiske, zato so v začetku poletja pri-
pravili nekaj družabnih večerov. »Kot 
prvi so nam družbo delali gospodje iz 
pevskega zbora Gradiški fantje, bili so 
res izvrstni! Ker pa seveda ne smemo 
ostati lačni, je čez teden dni zadišalo 
še po eni priljubljeni jedi, kuhal se je 
namreč odličen bograč. Gostje so bili 
res zadovoljni. Ker pa tudi na žar ne 
smemo pozabiti, je nekaj dni kasneje 
na topel junijski večer dišalo po super 
»čevapih« in zazibali smo se v ljudskih 
pesmih koroške skupine Rute,« je po-
vedal Tonček Vaukan – Di Antonio. 
Skupina Rute izvaja ljudske pesmi, 
zlasti koroške ljudske v lastni priredbi, 
ter avtorske pesmi. Umetniški vod-
ja petčlanske zasedbe je Ivan Penec 
(glas, kitara, orglice), ki je pred nekaj 
meseci izdal svojo drugo pesniško 
zbirko Odsev srca. 

Z nastopom skupine Rute se je prvi 
del praznovanja 20. obletnice piceri-
je Di Antonio zaključil. Morda pa še 
vendarle pride kakšno prijetno prese-
nečenje?! (NR/AP) 

Turistično in gostinsko ponudbo v Slovenj Gradcu je obogatila Vila Pohorje, ki 
je vrata odprla 14. junija.  V obnovljenem objektu je na voljo 65 postelj, resta-

vracija, picerija in kavarna.

Delavnice in seminarji osebnostne rasti, 
prebujanje naše izvirnosti

Zlata vrata 2019 na ekološki kmetiji Lešnik 

Konec letošnjega maja so se v ču-
dovitem okolju turistične kmetije 

Lešnik že drugič zapored zbrali udele-
ženci delavnice osebnostne rasti Zlata 
vrata. Dogodka se je udeležilo petnajst 

udeležencev in več posameznikov, ki so 
prisluhnili posameznim predavanjem 
ali preizkusili različne terapije. Preda-
vatelji so prišli iz Slovenije in Hrvaške, 
Barbara Pinter Zupančič (Kaj nosite v 

odnos in kaj iz njega odnesete?), Urška 
Puš (Sporočila Dušnega sveta), Petar 
Vojvodić (Najgloblja izkušnja človeške 
biti), Romana Sevčnikar (Jaz in telo), 
Anita Ličen Žagar (Čas — kako ga do-
jema moj/tvoj um) in Fanika Jeromel 
(Pripravimo si domačo zeliščno lekar-
no), ter v treh dneh izvedli pester nabor 
zelo zanimivih tematskih delavnic, vse 
na temo odnosi. 

Organizatorka in pobudnica do-
godka Saša Djura Jelenko je udele-
žencem vse skupaj popestrila še s 
spremljevalnim programom, ki je 
vključeval zvočno kopel s tibetan-
skimi gongi, jutranje razgibavanje 
z yogalatesom ter različne terapije. 
Za nameček so se v soboto s svoji-
mi rokodelskimi in umetniškimi iz-
delki predstavili še nekateri lokalni 
ustvarjalci. Da ni bil »zlat« le dogo-
dek, je poskrbelo tudi vreme, saj so se 
udeleženci vse tri dni kopali v svetlih 
žarkih majskega sonca. (AP) 

(foto arhiv Zlatih vrat 2019) 

Avtorji člankov v zborniku ob 20. obletnici Turističnega društva Legen 

S Holcerčkovim poletnim festiva-
lom so v začetku junija otvorili 

poletno sezono na Kopah, med kat-
ero podjetje Vabo obljublja pestre 
programe in doživetja. V osredju je 
družinski turizem, ki je, po bese-
dah direktorja Boštjana Paradiža, 
vodilo nadaljnjega razvoja turizma 
na Kopah. »Prodajati posteljo ni 
turizem, ampak prodajati doživetja 
in programe.« Vsako leto dodajajo 
novosti, letos so razširili prostor za 
avtodome, uredili so nov prostor za 
Holcerijo in nov prostor za piknike.

Tedenski program aktivnosti, ki je 
brezplačen, med drugim vključuje 
pohodništvo, jutranjo telovadbo, ri-
bolov, tematske večere in animacije. V 
dogajanje želijo vključiti čim več ljudi. 
Gostje, ki bivajo na Kopah, so deležni 
še Holcerčkove pravljične dežele in 

Šova pohorskih asov. Poleg brezplač-
nih ponujajo dodatne poletne aktiv-
nosti: vožnjo s sedežnico, mini trail, 
bike park, disc golf, vodene kolesarske 
ture z električnimi kolesi, adrenalinski 
park, wellness, savne ter seveda bogato 
kulinarično ponudbo. Dobro sprejet je 
njihov humoristični šov Holcerija. 

Pretekla zimska sezona na Kopah 
je bila zadovoljiva, našteli so 72.500 
smučarjev in imeli 32.500 nočitev. 
Podjetje Vabo je lani imelo več kot 40 
% vseh koroških nočitev, v preteklem 
letu 62.500. Nove poletne goste si obe-
tajo tudi zaradi širitve prostora za av-
todome, postajališče na Kopah lahko 
sprejme 50 avtodomov. Zagotovila 
o postopni obnovi ceste na Kope so 
spodbuda za nadaljnji razvoj turizma, 
dobra prometna povezava pomeni do-
datno konkurenčnost, pojasnjuje Bo-
štjan Paradiž. (MN)

Vodilo je družinski turizem
Poletna doživetja na Kopah

Praznovanje obletnice 
v piceriji Di Antonio

Vila Pohorje

(foto Cirila Čeru)
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Na začetku meseca juni-
ja so iz Rokometnega 

kluba (RK) Slovenj Gradec 2011 spo-
ročili novico, ki je zagotovo razvese-
lila vse njihove navijače in podpor-
nike. Sebastjan Sovič namreč ostaja 
trener članske ekipe. Potem ko so ja-
nuarja z njim v klubu sklenili sode-
lovanje le do konca meseca maja, so 
se sedaj dogovorili za nadaljnje sode-
lovanje. Na ta način so poskrbeli, da 
bodo »bojevniki za mesto miru« še 
naprej delali pod vodstvom strokov-
njaka, ki je zaslužen za vse največje 
uspehe slovenjgraškega kluba v za-
dnjem času. Pod njegovim vodstvom 
so se namreč Slovenjgradčani, po 
ustanovitvi novega kluba leta 2011, 
v treh sezonah vrnili med prvoligaše 
in si v družbi najboljših slovenskih 
ekip v treh zaporednih sezonah tudi 
priborili obstanek v 1. NLB-ligi. Vsi, 
ki stiskamo pesti za rokometaše Slo-
venj Gradca, si seveda želimo, da bo 
tako tudi v prihodnji sezoni. Pa po-
glejmo, kaj nam je Sebastjan povedal 
potem, ko se je z vodilnimi v slovenj-
graškem klubu dogovoril za sodelo-
vanje tudi v prihodnje.

Sebastjan, za vami je izjemno uspešna 
sezona. Osvojili ste naslov prvaka 1. B 
državne rokometne lige, ki vam zago-
tavlja tudi nastopanje med prvoligaši 
v prihodnji sezoni. Zagotovo ste z do-
seženim zelo zadovoljni?

Zelo smo zadovoljni z doseženim. 
Tako jaz kot vsi v klubu se zavedamo, 
da je Slovenj Gradec rokometno me-
sto in da si zasluži imeti prvoligaša. 
Priznam, da ob nenadejani vrnitvi na 
klop Slovenj Gradca nisem imel pra-
vega občutka, česa je ekipa sposobna, 
a že po nekaj treningih s fanti sem 
imel pred seboj le eno željo – osvojiti 
naslov v 1. B-ligi brez poraza. Žal nam 
je domači poraz s Slovanom pokvaril 
načrtovan izkupiček, a sem kljub temu 
z drugo polovico sezone lahko zelo za-
dovoljen. Na večini tekem smo igrali 
dobro, borbeno, odločno in večino te-
kem smo zmagali zanesljivo. Tudi naši 
navijači so lahko prišli na svoj račun, 
kar je najbolj pomembno, saj se roko-
met igra zaradi njih in v Slovenj Grad-
cu jih imamo na tekmah res veliko. V 
prvo ligo smo se uvrstili zasluženo in 
se že veselimo novih izzivov.

Letošnja sezona je bila v 1. B držav-
ni rokometni ligi izjemno izenačena 
in negotova vse do konca. Kar štiri 
ekipe so se namreč enakovredno bo-
rile za uvrstitev na eno izmed prvih 
mest, ki vodita v 1. NLB-ligo. Poleg 
vaše ekipe še Izola, Slovan in Krško. 
Že vrsto let se ni zgodilo, da so kar 
štiri ekipe gojile resne prvoligaške 
ambicije. Na koncu je preboj med 12 
najboljših ekip uspel vam in Izoli. 
Kje so bile po vašem mnenju največje 
prednosti vaše ekipe pred tekmeci?

Tekmovanje v 1. B državni rokome-
tni ligi je bilo izenačeno in zanimivo 
vse do konca. Omenjene štiri ekipe 
so sicer nekoliko odstopale, vendar 
so bile tudi ostale sposobne pripraviti 
presenečenje. Odločile so zmage na 
derbijih s Krškim in Izolo, a napre-
dovali sta moštvi, ki sta igrali najbolj 
stabilno in si nista privoščili pora-
zov na tekmah, kjer sta nosili vlogo 
favoritov. Nismo si smeli privoščiti 
nobenih napak, zato je bila sezona s 
psihološkega vidika zelo težka, a so 
si mladi igralci s tem nabrali kar ve-
liko novih izkušenj. Edina črna pika 
letošnje sezone sta bila dva poraza s 
Slovanom.

Naša prednost je bila v homoge-
nosti naše ekipe, ki je v najtežjih tre-
nutkih vedno znala stopiti skupaj, v 
ambicioznosti fantov, ki so težave na 
poti h cilju sprejeli kot izziv in ne kot 
strah, ter izjemna podpora s tribun, 
ki smo je bili deležni tako na doma-
čih tleh kot na gostovanjih.

Slovenj Gradec velja za eno izmed 
najbolj rokometnih mest pri nas. 
To priznava tudi širša rokometna 
javnost, ki je zelo pozitivno sprejela 
vašo vrnitev v 1. NLB-ligo. Slovenj 
Gradec si enostavno zasluži rokome-
tnega prvoligaša. Verjetno ste tudi 
vi takšnega mnenja, čeprav ste kot 
igralec zastopali barve velikega riva-
la, ekipo Gorenja iz Velenja?

Seveda sem podobnega mnenja tudi 
sam. Slovenj Gradec je bilo in bo eno 
najbolj rokometnih mest pri nas! To 
sem čutil kot igralec Gorenja na der-
bijih s takratnim Preventom, to sem 
čutil kot trener novonastalega kluba 
RK Slovenj Gradec 2011 v svojem kar 
petletnem obdobju, ko smo skupaj 
z zvestimi podporniki rokometa na 
Koroškem prehodili pot od »pekla 
do raja«! Že podatek o skoraj polnih 
dvoranah v takratnem drugoliga-
škem, torej najnižjem tekmovalnem 
nivoju pri nas, pove vse! 

Če Slovenj Gradec ne bi bil del eli-
tne slovenske lige, bi bila velika škoda 
ne le za našo regijo, ampak za ves slo-
venski rokomet.

S koncem minule sezone se je iztekla 
tudi vaša pogodba z Rokometnim 
klubom Slovenj Gradec 2011. Na ve-
liko veselje navijačev in podpornikov 
»bojevnikov za mesto miru« ste se s 
klubom dogovorili za sodelovanje 
tudi v prihodnje. Je bila odločitev 
težka in kaj vas je prepričalo, da 
ostajate trener Slovenjgradčanov?

Priznam, da zelo težka! Že slabih 
deset let skrbim za razvoj rokome-
tne šole v Šoštanju in okolici, ki nosi 
moje ime in v kateri vadi preko 230 
otrok. Iz leta v leto je šola organiza-
cijsko večji zalogaj, ki mi vzame ve-
liko časa, a hkrati ponudi ogromno 
zadovoljstva. Posledično nisem želel 

sprejeti nobenega trenerskega izziva 
pred sezono, čeprav sem imel za to 
kar nekaj možnosti. Po menjavi tre-
nerja v članski ekipi Slovenj Gradca 
so me člani upravnega odbora na čelu 
s predsednikom Samom Lampretom 
prosili za pomoč do konca tekmoval-
ne sezone. Izziv sem res stežka spre-
jel, sedaj pa mi ni žal! Klub je v času, 
ko me ni bilo v Slovenj Gradcu, re-
snično močno napredoval, predvsem 
na organizacijskem področju. Moja 
edina skrb je bila, da ekipa dobro 
trenira in igra, za vse ostalo je bilo 
poskrbljeno. Prav to, prva liga, mla-
da in ambiciozna ekipa ter bližina 
doma, kjer deluje rokometna šola, so 
bili glavni vzroki, da sem se z upravo 
dogovoril za novo enoletno sodelova-
nje. Vem, da me čaka veliko odreka-
nja in trdega dela, a morda je to še ena 
zadnjih priložnosti, da se preizkusim 
v vrhunskem članskem rokometu in 
to v klubu, ki mi je pred leti kot prvi 
ponudil možnost, da se preizkusim 
kot trener.

V letošnji sezoni je ekipa dihala kot 
eno, kolektivna igra je bila ena glav-
nih odlik vaših igralcev. Tudi odnosi 
med igralci so bili odlični, kar je za-
gotovo zelo pomemben dejavnik pri 
uvrstitvi med prvoligaše. S tega vi-
dika bi bilo verjetno najbolje, da bi 
ekipa tudi v prihodnji sezoni ostala 
enaka. Kljub temu pa temu verjetno 
ne bo tako … 1. NLB-liga je namreč 

precej bolj zahtevno tekmovanje kot 
1. B-liga …

Jedro ekipe bo zagotovo ostalo enako, 
zato pričakujem, da bosta kolektivnost 
in homogenost tudi v naslednji sezoni 
zaščitni znak te ekipe. Zavedamo se, 
da porazi ne bodo takšna redkost kot 
letos, a se moramo zavedati tudi svo-
jih kvalitet in znanja ter se hrabro zo-
perstaviti vsakemu nasprotniku.

V zadnjih sezonah si ekipi, ki sta se iz 
1. B-lige uvrstili med 12 najboljših ekip 
pri nas, praviloma nista uspeli izboriti 
obstanka med prvoligaši. Zagotovo je 
vaš cilj, da to negativno tradicijo pre-
kinete … in zagotovo imate tudi že na-
črt, kako vam bo to uspelo. Bi nam ga 
razkrili?

Čas je, da se tradicija spremeni! Za-
gotovo bo naš glavni cilj obstanek 
med najboljšimi ekipami v Sloveniji. 
Zavedamo se, da bo pot do tega str-
ma in polna ovir. Načrt je pri meni 
vedno enak – trdo in vestno delo vsa-
kega posameznika v klubu. Moramo 
ostati homogeni in optimistični, ko 
bo težko, ter skromni in delavni, ko 
bo lepo.

Poletni meseci bodo za vas in vaše va-
rovance namenjeni počitku, ki pa ne bo 
prav dolg. Kdaj začnete s pripravami 
na novo sezono? Verjetno bodo igralci 
prejeli tudi programe, po katerih bodo 

delali še pred začetkom priprav?

Počitek gre počasi že h koncu. Fantje 
bodo že kmalu začeli izvajati predpi-
sane programe, s katerimi želimo do-
seči zavidljivo pripravljenost že pred 
samim začetkom priprav. S skupnimi 
treningi pa začnemo 31. julija. Prav 
pripravljalno obdobje je izjemno po-
membno za nadaljnji potek sezone in 
tu si želim čim manj slabo pripravlje-
nih igralcev, čim manj poškodb.

Vodstvo kluba že intenzivno dela na 
sestavi igralskega kadra za priho-
dnjo sezono, pri čemer zagotovo tudi 
sami aktivno sodelujete. Pa ste si že 
postavili tudi rezultatske cilje? Bo 
to boj le za obstanek ali morda tudi 
naskok na ligo za prvaka, kamor se 
uvrsti prvih šest ekip?

Že prej sem govoril o tem, da jedro 
ekipe ostaja. Nekaj sprememb pa za-
gotovo bo. Iz Črne gore prihaja obča-
sni reprezentant Aleksandar Glendža, 
ki bo na mestu levega zunanjega za-
menjal Žana Šola. Ta se seli v Velenje, 
od koder pa se vrača Filip Banfro, na 
posojo pa prihaja tudi mladi slovenski 
reprezentant Tilen Grobelnik. Pri kar 
nekaj igralcih so pogovori še v teku, 
zato vam celostne podobe prvoligaške 
ekipe še ne morem podati. Cilj ostaja 
obstanek med elito, vse ostale kalku-
lacije so nesmiselne in nerealne. 

Matej Nabernik

Ostaja trener slovenjgraških rokometašev
Sebastjan Sovič

Za nagrado diplome, majčke in sladoled
Sebastjan Sovič z igralci med minuto odmora

Sebastjan Sovič s predsednikom in športnim direktorjem slovenjgraškega rokomet-
nega kluba

Naši najmlajši so 11. junija za-
ključili s programom Mala šola 

atletike, ki so ga obiskovali že od sep-
tembra. Na zadnji vadbi so jih s tribun 
ob atletskem stadionu spremljali tudi 

starši. Le-ti so se skupaj z mladimi 
atletskimi upi tudi podali na »častni« 
krog, še pred tem pa so otroci prikaza-
li nekaj vsebin, ki jih je zajemala celo-
letna atletska vadba.

Mali atleti so na koncu prejeli za-
služene diplome in majčke atletskega 
kluba. Da so se ohladili po napornem 
treningu, pa tudi sladoled. (MV)



1. PONEDELJEK
900 Večgeneracijski center Andeški hram, Glavni trg 28a, Slovenj Gradec

TRŽNICA RECEPTOV: KAJ BOŠ PA TI DANES KUHAL/A?
Izmenjava receptov, okušanje pripravljenih jedi ob sproščenem klepetu. Pridružite 
se nam. Izvajalki: Sabina Zorjan/Andreja Odlazek Hvalec
M Večgeneracijski center Andeški hram 

1000 Večgeneracijski center Andeški hram, Glavni trg 28a, Slovenj Gradec
KREATIVNA DELAVNICA ZA OTROKE – POSLIKAVA NA SKODELICE/MAJICE
Udeleženci s seboj prinesejo skodelico ali majico, na katero bodo ustvarjali.
M Večgeneracijski center Andeški hram 

1700 Večgeneracijski center Andeški hram, Glavni trg 28a, Slovenj Gradec
HABLAMOS ESPAÑOL: VEČKULTURNOST V LOKALNEM OKOLJU
Spoznavanje španskega jezika in kulture. Delavnico vodita Mojca Šipek in Sabina Zorjan.
M Večgeneracijski center Andeški hram 

1730 Igrišče 2. OŠ Slovenj Gradec, Kopališka ulica 29, 2380 Slovenj Gradec
IGRIŠČE DRUGE OSNOVNE ŠOLE – REKREACIJA ZA OSNOVNOŠOLCE
Športne aktivnosti po izbiri otrok vodi Boštjan Repas, prof. šport. vzg.
M Večgeneracijski center Andeški hram 

1800 Čarnica, Glavni trg 29, 2380 Slovenj Gradec
BREZPLAČNI DOGODKI V ČARNICI
Podrobnejši opis vseh dogodkov najdete na oglasni tabli pred vhodom v Čarnico. 
Informacije in prijave: 041 203 233, Bojana.
M Čarnica 

2. TOREK
800 Glavni trg, 2380 Slovenj Gradec

PRIPRAVA ZDRAVEGA OBROKA (STOJNICA) – PRIPRAVLJANJE ZDRAVIH 
OSVEŽILNIH NAPITKOV
M Zdravstveni dom Slovenj Gradec 

900 Koroška galerija likovnih umetnosti, Glavni trg 24, 2380 Slovenj Gradec
BERNEKERJEVA USTVARJALNICA: MALA ŠOLA ANALOGNE FOTOGRAFIJE
Fotografinja Katja Goljat nam bo predstavila osnove analogne fotografije. Po pred-
stavitvi se bomo odpravili na izlet po mestu ter se še sami preizkusili kot fotografi. 
Ustvarjalnice so namenjene otrokom od 4. leta do konca osnovne šole. Cena posa-
mezne ustvarjalnice je 1,5 EUR, razen Male šole analogne fotografije, ki je brezplač-
na. Obvezne so predhodne prijave na: leon.ravlan@glu-sg.si/02 620 36 58.
M Koroška galerija likovnih umetnosti I

900 Večgeneracijski center Andeški hram, Glavni trg 28a, 2380 Slovenj Gradec
JEZIKOVNA KLEPETALNICA: ANGLEŠČINA
Klepetalnico vodi Sabina Zorjan.
Večgeneracijski center Andeški hram 

1000 Večgeneracijski center Andeški hram, Glavni trg 28a, 2380 Slovenj Gradec
POLETNA DELAVNICA ZA OTROKE – GREMO NA RAHTEL
Vabljeni na raziskovanje Rahtela. V primeru dežja aktivnost odpade.
M Večgeneracijski center Andeški hram 

1730 Igrišče 2. OŠ Slovenj Gradec, Kopališka ulica 29, 2380 Slovenj Gradec
REKREACIJA ZA OSNOVNOŠOLCE – ŠIROKA OSNOVNA PRIPRAVA
Aktivnosti za zdrav razvoj motoričnih sposobnosti vodi Boštjan Repas, prof. šport. 
vzgoje.
M Večgeneracijski center Andeški hram 

1800 Čarnica, Glavni trg 29, 2380 Slovenj Gradec
MEDITACIJA – ZVOČNA KOPEL IN ENERGIJSKA SPOROČILA
Meditacija je namenjena globoki sprostitvi in poživitvi vitalne energije. Prepustili 
se bomo občutenju zvoka, energiji kristala, z vodeno očiščevalno meditacijo za 
pretočnost in čustveno razbremenitev in optimalno bivanje celega bitja na vseh 
ravneh. Meditacijo vodi Marjeta Tavčar, katere vodilo je pomoč in podpora ljudem 
pri globljem razumevanju sebe, njihovih življenjskih situacij in vzpodbuda za ak-
tivni pristop k njihovemu duhovnemu in osebnostnemu razvoju. Prijave obvezne 
na 041 203 233, Bojana.
M Čarnica 

2000 Kulturni dom Slovenj Gradec, Francetova cesta 5, 2380 Slovenj Gradec
FILM TEDNA: ZAMA
Zama, drama, Argentina/Mehika/Nizozemska/Španija/Portugalska/ZDA/Fran-
cija/Brazilija (2017), 115 minut. Režija in scenarij: Lucrecia Martel; igrajo: Daniel 
Giménez Cacho, Lola Dueñas, Matheus Nachtergaele, Juan Minujín. Festivalska 
uspešnica, ki jo je po istoimenski klasiki argentinske literature priredila ena najbolj 
samosvojih sodobnih režiserk Lucrecia Martel (Močvirje, Sveto dekle), je poetično, 
čutno in halucinatorno popotovanje v »srce teme«. 
M Kulturni dom Slovenj Gradec I

3. SREDA
900 Večgeneracijski center Andeški hram, Glavni trg 28a, 2380 Slovenj Gradec

SLOVENŠČINA ZA OTROKE PRISELJENCE
Izvajalke: zaposlene MOCIS-a
M Večgeneracijski center Andeški hram 

1000 Večgeneracijski center Andeški hram, Glavni trg 28a, 2380 Slovenj Gradec
POLETNA DELAVNICA ZA OTROKE – OTROCI KUHAMO
Otroci, vabljeni na sproščen »šmorn party«!
M Večgeneracijski center Andeški hram 

1630 Koroška galerija likovnih umetnosti, Glavni trg 24, 2380 Slovenj Gradec
LIKOVNA ŠOLA KARLA PEČKA
sreda, 3. julij ob 16.30–sreda, 24. julij ob 20. uri
Likovna šola Karla Pečka je andragoški program Koroške galerije likovnih umetno-
sti, namenjen odraslim, ne glede na njihovo likovno predznanje, in mladim, ki se 
želijo pripraviti na šolanje v likovni smeri. Udeleženci bodo skozi praktično delo 
pod vodstvom likovnega pedagoga spoznali osnove risbe in slike ter usvojili prak-
tična znanja likovnega snovanja. Srečanja bodo potekala prve štiri srede v juliju od 
16.30 do 20.00. Cena 52 €/osebo (8–10 udeležencev). V ceno je vključen material, 
gradivo in strokovno vodenje. Likovno šolo vodi mag. prof. likovne pedagogike 
Leon Ravlan. Prijave do konca junija na: leon.ravlan@glu-sg.si/02 620 36 58.
M Koroška galerija likovnih umetnosti I

1700 Večgeneracijski center Andeški hram, Glavni trg 28a, Slovenj Gradec
PISATELJSKA DELAVNICA
Pišete, a napisanega nimate s kom podeliti, se pogovoriti ali pa ste trenutno v 
»pisateljski blokadi«? Pridružite se nam, skupaj smo lahko močnejši in odločnejši 
na skrivnostnih pisateljskih poteh. S seboj prinesite tekst in dobro voljo, pogum 
gradimo skupaj.
M Večgeneracijski center Andeški hram 

4. ČETRTEK
900 Večgeneracijski center Andeški hram, Glavni trg 28a, 2380 Slovenj Gradec

JEZIKOVNA KLEPETALNICA: NEMŠČINA
Jezikovna klepetalnica je namenjena vsem, ki radi govorite nemško. Stopnja zna-
nja ni pomembna. Delavnico vodi: Sabina Zorjan.
M Večgeneracijski center Andeški hram 

1030 Večgeneracijski center Andeški hram, Glavni trg 28a, 2380 Slovenj Gradec
TEHNIKE SPROŠČANJA
Povabljeni na spoznavanje tehnik, s katerimi si lahko olajšate vsakodnevni stres in 
si izboljšate svoje počutje. Delavnico vodi Mojca Šipek, mag. psihologije.
M Večgeneracijski center Andeški hram 

1700 Večgeneracijski center Andeški hram, Glavni trg 28a, 2380 Slovenj Gradec
MISELNE IGRE
Spoznajte nabor miselnih iger v večgeneracijskem centru Slovenj Gradec.
M Večgeneracijski center Andeški hram 

1700 Kavarna Čokoladica, Glavni trg 19, 2380 Slovenj Gradec
PRAVLJIČNA URA
M Kavarna Čokoladica 

1730 Igrišče 2. OŠ Slovenj Gradec, Kopališka ulica 29, 2380 Slovenj Gradec
IGRIŠČE DRUGE OSNOVNE ŠOLE – NOGOMET ZA OSNOVNOŠOLCE
Razvijanje občutka za žogo, tehnike preigravanja in igro vodi Boštjan Repas, prof. 
šport. vzgoje.
M Večgeneracijski center Andeški hram 

1930 Koroški pokrajinski muzej, Rojstna hiša Huga Wolfa, Slovenj Gradec
WOLFOV POLETNI FESTIVAL
Koncert z vokalistko Lelo Kaplowitz in kitaristom Stanetom Hebarjem. Hrvaška jazz 
diva in pedagoginja Lela Kaplowitz je igrala v številnih koncertnih dvoranah in 
klubih ter že sodelovala z mnogimi znanimi glasbeniki in zasedbami. Stane Hebar, 
odličen jazz kitarist, je s številnimi priznanimi glasbeniki nastopil v jazz klubih in na 
festivalih pri nas ter v tujini. 
M Koroški pokrajinski muzej 

5. PETEK
1000 Večgeneracijski center Andeški hram, Glavni trg 28a, 2380 Slovenj Gradec

PRAVICE IN DOLŽNOSTI PACIENTOV 
Delavnico vodi Andreja Šavc, dipl. med. sest., mag. zdravst. nege.
M Večgeneracijski center Andeški hram 

1700 Večgeneracijski center Andeški hram, Glavni trg 28a, 2380 Slovenj Gradec
SLIKARSKA DELAVNICA
So vam dejali, da ne znate risati? Da risanje ni za vas? Potem ste pravi kandidat 
za delavnico, na kateri si lahko dokažete, da temu ni tako! Pod vodstvom Jožeta 
Kremžarja morebiti pri sebi odkrijete skriti talent! Dobrodošli. Prijave zaželene na 
tel. 082 051 264.
M Večgeneracijski center Andeški hram 

1800 Kulturni dom Slovenj Gradec, Francetova cesta 5, 2380 Slovenj Gradec
SPIDER-MAN: DALEČ OD DOMA
Spider-Man: Far From Home, akcijska pustolovščina, ZDA (2019), 135 minut. Režija: 
Jon Watts; igrajo: Zendaya, Jake Gyllenhaal, Cobie Smulders, Samuel L. Jackson, 
Tom Holland. Po dogodkih z Maščevalci gre Peter Parker s prijatelji na počitnice v 
Evropo. Toda njihov mirni oddih bo prekinil nevarni Mysterio.
M Kulturni dom Slovenj Gradec I

1900 Hiša Ančka, Celjska cesta 5, 2380 Slovenj Gradec
MORSKI VEČER Z DALMATINSKO KLAPO
M Hiša Ančka 

2100 Dvorec Rotenturn, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec
SLOVENJEGRAŠKO POLETJE 2019: TRENUTKI Z JOŽETOM PRIVŠKOM – BIG BAND 
RTV SLOVENIJA Z NINO STRNAD
V primeru dežja bo prireditev v dvorani Športnega centra Vinka Cajnka Slovenj Gradec.
M Kulturni dom Slovenj Gradec 

6. SOBOTA
1000 Kavarna Čokoladica, Glavni trg 19, 2380 Slovenj Gradec

SREDNJEVEŠKA TRŽNICA
M Kavarna Čokoladica 

1600 Kulturni dom Slovenj Gradec, Francetova cesta 5, 2380 Slovenj Gradec
PETER PAN: ISKANJE KNJIGE NIJE (SINHRONIZIRANO, 4+)
Peter Pan: The Quest for the Never Book, animirani film, Irska (2018), 90 minut. De-
žela Nije je v veliki nevarnosti, ko starodavna knjiga Nije, ki ima čarobne moči, pade 
v roke pokvarjenega kapitana Kljuke. Kapitan Kljuka želi uporabiti njene magične 
moči, da bi sprostil strašne pošasti in tako dokončno uničil Petra Pana in njegove 
prijatelje iz dežele Nije. 
M Kulturni dom Slovenj Gradec I

1800 Kulturni dom Slovenj Gradec, Francetova cesta 5, 2380 Slovenj Gradec
SPIDER-MAN: DALEČ OD DOMA
Spider-Man: Far From Home, akcijska pustolovščina, ZDA (2019)
M Kulturni dom Slovenj Gradec I

2000 Vabo, d. o. o., Glavni trg 43, 2380 Slovenj Gradec
KONCERT TOMICA BANFIĆ
M Vabo, d. o. o. 

2100 Dvorec Rotenturn, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec
SLOVENJEGRAŠKO POLETJE 2019: 
ORKESTER SLOVENSKE FILHARMONIJE
Orkester Slovenske filharmonije Simon Dvoršak – dirigent. Slovenska filharmonija 
je osrednja slovenska glasbena ustanova z več kot 300-letno tradicijo. Orkester in 
Zbor Slovenske filharmonije uspešno nadaljujeta zapuščino svojih predhodnikov 
in uživata velik sloves z odmevnimi koncerti doma in v tujini. V primeru dežja bo 
prireditev v dvorani Športnega centra Vinka Cajnka Slovenj Gradec.
M Kulturni dom Slovenj Gradec 

7. NEDELJA
2000 Kulturni dom Slovenj Gradec, Francetova cesta 5, 2380 Slovenj Gradec

SPIDER-MAN: DALEČ OD DOMA
Spider-Man: Far From Home, akcijska pustolovščina, ZDA (2019)
M Kulturni dom Slovenj Gradec I

8. PONEDELJEK
1000 Večgeneracijski center Andeški hram, Glavni trg 28a, 2380 Slovenj Gradec

ZDRAVO ŽIVIM
Delavnico o zdravem načinu življenja vodi Renata Marošek, dipl. med. sestra.
M Večgeneracijski center Andeški hram 

1700 Večgeneracijski center Andeški hram, Glavni trg 28a, 2380 Slovenj Gradec
MEDGENERACIJSKE DELAVNICE IZ REGISTRA ERASMUS+ 
Igra z mavričnim platnom. Izvajalki: Sabina Zorjan/Andreja Odlazek Hvalec
M Večgeneracijski center Andeški hram 

1730 Igrišče 2. OŠ Slovenj Gradec, Kopališka ulica 29, 2380 Slovenj Gradec
IGRIŠČE DRUGE OSNOVNE ŠOLE – REKREACIJA ZA OSNOVNOŠOLCE
Šport po izbiri otrok vodi Boštjan Repas, prof. šport. vzgoje.
M Večgeneracijski center Andeški hram 

1800 Prva osnovna šola Slovenj Gradec, Šercerjeva ulica 7, 2380 Slovenj Gradec
BREZPLAČNA VADBA JOGE
ponedeljek, 8. julij ob 18. uri–ponedeljek, 26. avgust ob 19.30
Vadba bo potekala v vsak ponedeljek od 18.00 do 19.30, in sicer od 8. julija do 26. 
avgusta. V primeru slabega vremena vadba odpade. Namen projekta Joga v parku je 
po vzoru večjih svetovnih mest, kjer se v parkih poleg običajnih sprehodov dogaja še 
marsikaj drugega, poživiti dogajanje v Slovenj Gradcu in okolici in hkrati obiskoval-
cem omogočiti, da sami preizkusijo narediti nekaj enostavnih jogijskih vaj.
M SPOTUR Slovenj Gradec 

9. TOREK
800 Glavni trg, 2380 Slovenj Gradec

ZDRAV SKOK V POLETJE (STOJNICA) – SPODBUJANJE H GIBALNIM AKTIVNOSTIM
M Zdravstveni dom Slovenj Gradec 

900 Večgeneracijski center Andeški hram, Glavni trg 28a, 2380 Slovenj Gradec
JEZIKOVNA KLEPETALNICA: ANGLEŠČINA
Radi govorite angleško in ste že po naravi zgovorni a rahlo sramežljivi, ker ne znate 
na pamet celega angleškega slovarja? Potem je jezikovna klepetalnica prava izbira! 
Stopnja znanja tukaj ni pomembna. Klepetalnico vodi: Sabina Zorjan.
M Večgeneracijski center Andeški hram 

1000 Koroška galerija likovnih umetnosti, Glavni trg 24, 2380 Slovenj Gradec
BERNEKERJEVA POLETNA USTVARJALNICA: SLIKA VELIKANKA
Na razstavi »Nezaslišani svet, ki ga imam v glavi« si bomo ogledali slike velikega 
formata, za slikanje katerih umetniki aktivno uporabljajo celo telo. Po ogledu raz-
stave se bomo preizkusili v ustvarjanju del na velikih platnih, čemur bodo prilago-
jeni tudi naši pripomočki za slikanje. Ustvarjalnice so namenjene otrokom od 4. 
leta do konca osnovne šole. Cena posamezne ustvarjalnice je 1,5 EUR, razen Male 
šole analogne fotografije, ki je brezplačna. Obvezne so predhodne prijave na: leon.
ravlan@glu-sg.si/02 620 36 58.
M Koroška galerija likovnih umetnosti I

1100 Večgeneracijski center Andeški hram, Glavni trg 28a, 2380 Slovenj Gradec
PREVENTIVA RAKAVIH OBOLENJ
Delavnico bo vodila Mateja Učakar, dipl. med. s.
M Večgeneracijski center Andeški hram 

1700 Večgeneracijski center Andeški hram, Glavni trg 28a, 2380 Slovenj Gradec
POLETNA JEZIKOVNA DELAVNICA ZA OTROKE – ZAPOJMO PO ANGLEŠKO
K sodelovanju na delavnici vabimo tudi starše otrok. Zapojmo skupaj!
M Večgeneracijski center Andeški hram 

1730 Igrišče 2. OŠ Slovenj Gradec, Kopališka ulica 29, 2380 Slovenj Gradec
IGRIŠČE DRUGE OSNOVNE ŠOLE – ŠIROKA OSNOVNA PRIPRAVA
Razvoj motoričnih sposobnosti vodi Boštjan Repas, prof. šport. vzgoje.
M Večgeneracijski center Andeški hram 

2000 Kulturni dom Slovenj Gradec, Francetova cesta 5, 2380 Slovenj Gradec
FILM TEDNA: LJUBLJENI
Benzinho, Brazilija/Urugvaj (2018), 98 minut. Režija: Gustavo Pizzi; scenarij: Gusta-
vo Pizzi, Karine Teles; igrajo: Karine Teles, Otávio Müller, Adriana Esteves, Konsta-
tinos Sarris. Irene živi z možem in štirimi sinovi v napol podrti hiši na obrobju Ria 
de Janeira. Nekega dne najstarejši sin Fernando oznani, da so ga povabili v profe-
sionalni rokometni klub v Nemčijo. Čeprav je Irene vedela, da bodo otroci nekoč 
odšli po svoje, je trenutek prišel prej, kot je pričakovala. 
M Kulturni dom Slovenj Gradec I

10. SREDA
900 Večgeneracijski center Andeški hram, Glavni trg 28a, 2380 Slovenj Gradec

URICE SLOVENŠČINE ZA OTROKE PRISELJENCE
Aktivnost se bo odvijala v prijetni igralnici večgeneracijskega centra.
M Večgeneracijski center Andeški hram 

1000 Večgeneracijski center Andeški hram, Glavni trg 28a, 2380 Slovenj Gradec
POLETNA KREATIVNA DELAVNICA ZA OTROKE – KUHARSKA DELAVNICA
Otroke vabimo na kuharski izziv, ki smo ga poimenovali »rižota na hitro«.
M Večgeneracijski center Andeški hram 

1600 Večgeneracijski center Andeški hram, Glavni trg 28a, 2380 Slovenj Gradec
PISATELJSKA DELAVNICA
Na delavnici se spodbujamo, da zavestneje oblikujemo lastno pot pisnega izraža-
nja in vanj ves svoj kreativni potencial. Delavnice se lahko udeleži vsak, ki že piše ali 
pa si to želi, a potrebuje še malo spodbude. Vabljeni!
M Večgeneracijski center Andeški hram 

11. ČETRTEK
900 Glavni trg 28a, 2380 Slovenj Gradec

JEZIKOVNA KLEPETALNICA: NEMŠČINA
Radi govorite nemško, a nimate s kom klepetati? Predznanje ni pogoj za kvaliteten 
klepet, dobrodošli. Klepetalnico vodi Sabina Zorjan.
M Večgeneracijski center Andeški hram 

1000 Večgeneracijski center Andeški hram, Glavni trg 28a, 2380 Slovenj Gradec
POLETNA KREATIVNA DELAVNICA ZA OTROKE – POLIGON IZLOČANJA
Športni izziv za otroke! V primeru dežja bo aktivnost odpadla.
M Večgeneracijski center Andeški hram 

1700 Večgeneracijski center Andeški hram, Glavni trg 28a, 2380 Slovenj Gradec
ROKODELSKI CENTER KOROŠKA – DOMAČA LEKARNA 1. DEL
Povabljeni na delavnico, ki poteka v dveh delih. Na delavnici boste izvedeli, kako 
si pripravite domačo zeliščno lekarno, predstavljena bodo zelišča in izdelava mazil. 
Zaželene so prijave na info@podjetniskicenter-sg.si ali po telefonu 02 88 42 927.
M Večgeneracijski center Andeški hram    

CENIK KINO VSTOPNIC, KULTURNI DOM SLOVENJ GRADEC

REDNA CENA 4 EUR

NEDELJSKE MATINEJE 3,50 EUR

3D PROJEKCIJE 5 EUR

DNEVNI SPORED

JULIJ

_________________________________

POLETJE V KINU SLOVENJ GRADEC
_________________________________

Za vas smo v poletnih mesecih 
spremenili termine predvajanja filmov:

TOREK
Film tedna ob 20.00

PETEK
Redni program ob 21.00

SOBOTA
Otroški program ob 18.00
Redni program ob 20.00

NEDELJA
Otroški program ob 18.00
Redni program ob 20.00

_________________________________

Za podrobnejši program obiščite našo spletno stran:

www.kulturni-dom-sg.si.

V septembru vljudno vabljeni k 
abonmajskemu vpisu.

SGlasnik, julij/avgust 2019 I

Program prireditev 
julij-avgust 2019

Slovenj Gradec / Koroška 

N A P O V EDNIK



1730 Igrišče 2. OŠ Slovenj Gradec, Kopališka ulica 29, 2380 Slovenj Gradec
IGRIŠČE DRUGE OSNOVNE ŠOLE – NOGOMET ZA OSNOVNOŠOLCE
Razvijanje občutka za žogo, tehnike preigravanja in igro vodi Boštjan Repas, prof. 
šport. vzgoje.
M Večgeneracijski center Andeški hram 

12. PETEK
900 Večgeneracijski center Andeški hram, Glavni trg 28a, 2380 Slovenj Gradec

JUTRANJA JOGA ZA VSE GENERACIJE
Aja Rotovnik vam bo predstavila jogo z vsemi njenimi pozitivnimi učinki na duha, dušo 
in telo ter vas seznanila z njenimi prednostmi za lepši vsakdan s samim seboj. Vabljeni.
M Večgeneracijski center Andeški hram 

1000 Večgeneracijski center Andeški hram, Glavni trg 28a, 2380 Slovenj Gradec
POLETNA KREATIVNA DELAVNICA ZA OTROKE – GREMO NA GRAD
Otroško raziskovanje gradu. V primeru dežja aktivnost odpade.
M Večgeneracijski center Andeški hram 

1800 Kulturni dom Slovenj Gradec, Francetova cesta 5, 2380 Slovenj Gradec
STUBER: DIVJA VOŽNJA
Stuber, komedija, ZDA (2019), 105 minut. Režija: Michael Dowse; igrajo: Dave 
Bautista, Kumail Nanjiani, Betty Gilpin, Natalie Morales. Miroljubni in nič hudega 
sluteči voznik 'taksija' Uber po imenu Stu nekega dne pobere potnika, za katerega 
se kasneje izkaže, da je policist, ki lovi nevarnega morilca. Proti svoji volji posta-
ne del nore avanture, ki je ni pričakoval niti v sanjah, pri čemer si na vse pretege 
prizadeva, da bi obdržal svoje življenje in pet zvezdic, ki si jih je stežka priboril od 
strank, ki jih prevaža.
M Kulturni dom Slovenj Gradec I

2100 Dvorec Rotenturn, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec
SLOVENJEGRAŠKO POLETJE 2019: RAIVEN
Mlada pevka in harfistka je nase opozorila z rožnatimi lasmi in neverjetno proniclji-
vim pogledom. Po dveh nastopih na Emi jo danes vsi poznamo pod umetniškim 
imenom Raiven. Znanje in izkušnje je najprej nabirala v klasičnih vodah, zadnja 
leta pa se je vse bolj uveljavila tudi v popularni glasbi. V svoje skladbe tke mistiko 
in temačnost ter ju ponuja v obliki, ki ji pravi elektronski pop. V primeru dežja bo 
prireditev v Kulturnem domu Slovenj Gradec.
M Kulturni dom Slovenj Gradec 

13. SOBOTA
1000 Kavarna Čokoladica, Glavni trg 19, 2380 Slovenj Gradec

SREDNJEVEŠKA TRŽNICA
M Kavarna Čokoladica 

1600 Kulturni dom Slovenj Gradec, Francetova cesta 5, 2380 Slovenj Gradec
PETER PAN: ISKANJE KNJIGE NIJE (SINHRONIZIRANO, 4+)
Peter Pan: The Quest for the Never Book, animirani film, Irska (2018)
M Kulturni dom Slovenj Gradec  I

1800 Kulturni dom Slovenj Gradec, Francetova cesta 5, 2380 Slovenj Gradec
SPIDER-MAN: DALEČ OD DOMA
Spider-Man: Far From Home, akcijska pustolovščina, ZDA (2019)
M Kulturni dom Slovenj Gradec  I

2000 Vabo, d. o. o., Glavni trg 43, 2380 Slovenj Gradec
KONCERT: ŽANA – VIOLINA
M Vabo, d. o. o. 

2100 Dvorec Rotenturn, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec
SLOVENJEGRAŠKO POLETJE 2019: TORI TANGO
Gabriela Alarcón – vokal, Jure Tori – harmonika, Kurt Bauer – violina, Matjaž Stošić – 
kitara, Ewald Oberleitner – kontrabas Jure. Tori je izjemen glasbenik, ki s harmoniko 
ustvarja vrhunske glasbene projekte. Tori Tango predstavlja prvi slovenski avtorski 
tango z novega albuma For One Touch. Tango je dotik, notranji premik od mene do 
tebe in nazaj. Tango je stapljanje s teboj. S stvarstvom, temo in tišino. Tango je tu in 
zdaj. Tango je vsak izmed nas. Še posebej, ko si objet s plesnimi koraki, ljubezensko 
poezijo in glasbo. V primeru dežja bo prireditev v Kulturnem domu Slovenj Gradec.
M Kulturni dom Slovenj Gradec 

14. NEDELJA
1400 Vabo, d. o. o., Glavni trg 43, 2380 Slovenj Gradec

NAPIHLJIVA IGRALA, ANIMACIJE IN URBANE DELAVNICE ZA OTROKE
M Vabo, d. o. o. 

2000 Kulturni dom Slovenj Gradec, Francetova cesta 5, 2380 Slovenj Gradec
STUBER: DIVJA VOŽNJA
Stuber, komedija, ZDA (2019)
M Kulturni dom Slovenj Gradec I

15. PONEDELJEK
900 Večgeneracijski center Andeški hram, Glavni trg 28a, 2380 Slovenj Gradec

TRŽNICA RECEPTOV: KAJ BOŠ PA TI DANES KUHAL/A?
Izmenjava receptov, izkušenj in pokušina pripravljene jedi. Izvajalki: Sabina Zorjan/
Andreja Odlazek Hvalec
M Večgeneracijski center Andeški hram 

1000 Večgeneracijski center Andeški hram, Glavni trg 28a, 2380 Slovenj Gradec
POLETNA KREATIVNA DELAVNICA ZA OTROKE – PLETEMO ZAPESTNICO 
PRIJATELJSTVA
Otroke vabimo, da svojemu najboljšemu prijatelju/prijateljici naredijo lastno, uni-
katno zapestnico prijateljstva.
M Večgeneracijski center Andeški hram 

1730 Igrišče 2. OŠ Slovenj Gradec, Kopališka ulica 29, 2380 Slovenj Gradec
IGRIŠČE DRUGE OSNOVNE ŠOLE – REKREACIJA
Šport po izbiri otrok vodi Boštjan Repas, prof. šport. vzg.
M Večgeneracijski center Andeški hram 

16. TOREK
900 Večgeneracijski center Andeški hram, Glavni trg 28a, 2380 Slovenj Gradec

JEZIKOVNA KLEPETALNICA: ANGLEŠČINA
Sproščen klepet v angleškem jeziku ob kavi ali čaju, vodi ... Dobrodošli!
M Večgeneracijski center Andeški hram 

1000 Koroška galerija likovnih umetnosti, Glavni trg 24, 2380 Slovenj Gradec
BERNEKERJEVA POLETNA USTVARJALNICA: MONOTIPIJA
Za tiskanje grafičnih izdelkov bomo uporabili monotipijo – tehniko, pri kateri lah-
ko dobimo samo en odtis. Motive bomo prevzeli iz slikarske razstave »Nezaslišani 
svet, ki ga imam v glavi«. Ustvarjalnice so namenjene otrokom od 4. leta do konca 
osnovne šole. Cena posamezne ustvarjalnice je 1,5 EUR, razen Male šole analogne 
fotografije, ki je brezplačna. Obvezne so predhodne prijave na: leon.ravlan@glu-
-sg.si/02 620 36 58.
M Koroška galerija likovnih umetnosti I

1000 Večgeneracijski center Andeški hram, Glavni trg 28a, 2380 Slovenj Gradec
POLETNA DELAVNICA ZA OTROKE – LOV NA ZAKLAD, OTROŠKI IZZIV 
ZA BISTRE GLAVE
Bistre glave morajo nenehno trenirati in zato smo vam pripravili izzive, za katere 
upamo, da jih ne boste tako hitro strli kot orehe. Vabljeni!
M Večgeneracijski center Andeški hram 

1030 Večgeneracijski center Andeški hram, Glavni trg 28a, 2380 Slovenj Gradec
SPROŠČANJE V NARAVI
Izvajalka: Mojca Šipek
M Večgeneracijski center Andeški hram 

1730 Igrišče 2. OŠ Slovenj Gradec, Kopališka ulica 29, 2380 Slovenj Gradec
IGRIŠČE DRUGE OSNOVNE ŠOLE – ŠIROKA OSNOVNA PRIPRAVA
Krepimo razvoj motoričnih sposobnosti, ki jih vodi Boštjan Repas, prof. šport. vzgoje.
M Večgeneracijski center Andeški hram 

2000 Kulturni dom Slovenj Gradec, Francetova cesta 5, 2380 Slovenj Gradec
FILM TEDNA: DOGMAN
Dogman, drama, Italija/Francija (2018), 103 minute. Režija: Matteo Garrone; scenarij: 
Ugo Chiti, Massimo Gaudioso, Matteo Garrone; igrajo: Marcello Fonte, Edoardo Pesce, 
Nunzia Schiano. Na obrobju mesta, na meji med metropolo in divjino, vlada en sam 
zakon: zakon močnejšega. Tam živi Marcello, droben in pohleven možakar, ki dneve 
preživlja v svojem skromnem pasjem salonu, prosti čas pa posveča ljubljeni hčerki Ali-
di ter nenavadnemu razmerju s tiranskim Simoncinom, bivšim boksarjem, ki ustrahu-
je soseščino. Po enem številnih ponižanj začne Marcello snovati divje maščevanje … 
M Kulturni dom Slovenj Gradec I

17. SREDA
900 Večgeneracijski center Andeški hram, Glavni trg 28a, 2380 Slovenj Gradec

URICE SLOVENŠČINE ZA OTROKE PRISELJENCE
M Večgeneracijski center Andeški hram 

1000 Večgeneracijski center Andeški hram, Glavni trg 28a, 2380 Slovenj Gradec
POLETNA DELAVNICA ZA OTROKE – KUHARSKA DELAVNICA
Vabljeni na izdelavo in sladkanje z jagodno marmelado.
M Večgeneracijski center Andeški hram 

1600 Večgeneracijski center Andeški hram, Glavni trg 28a, 2380 Slovenj Gradec
PISATELJSKA DELAVNICA
Pišete? Prinesite tekst in se nam predstavite! Izkušnje niso pogoj, dovolj je iskrena 
želja. Lepo povabljeni.
M Večgeneracijski center Andeški hram 

18. ČETRTEK
900 Večgeneracijski center Andeški hram, Glavni trg 28a, 2380 Slovenj Gradec

JEZIKOVNA KLEPETALNICA: NEMŠČINA
Povabljeni na sproščen klepet ob kavi ali čaju v nemškem jeziku.
M Večgeneracijski center Andeški hram 

1700 Kavarna Čokoladica, Glavni trg 19, 2380 Slovenj Gradec
PRAVLJIČNA URA
M Kavarna Čokoladica 

1700 Večgeneracijski center Andeški hram, Glavni trg 28a, 2380 Slovenj Gradec
ROKODELSKI CENTER KOROŠKA – DOMAČA LEKARNA 2. DEL
Povabljeni na delavnico, ki poteka v dveh delih. Na delavnici boste izvedeli, kako 
si pripravite domačo zeliščno lekarno, predstavili bomo zelišča in izdelavo mazil. 
Zaželene so prijave na info@podjetniskicenter-sg.si ali po telefonu 02 88 42 927.
M Večgeneracijski center Andeški hram 

1730 Igrišče 2. OŠ Slovenj Gradec, Kopališka ulica 29, 2380 Slovenj Gradec
IGRIŠČE DRUGE OSNOVNE ŠOLE – NOGOMET ZA OSNOVNOŠOLCE
M Večgeneracijski center Andeški hram 

1800 Čarnica, Glavni trg 29, 2380 Slovenj Gradec
ZVOČNA MEDITACIJA SUPER ZAVEST STARGATE
Z meditacijo, z glasom višje zavesti boste spoznali »svetlobni jezik«, z zvokom 
posod in bobna prisluhnili telesu, ki spreminja svoj »blue print« – DNK, da lahko 
začutimo to podporo z različnih ravni višje zavesti. Spoznali bomo svojo dušo in 
vodnike, ki nas podpirajo, komunicirajo z nami in nam pomagajo skozi vibracijo. Z 
nami bo Gordana Kolarič (hipnoterapija, reiki mojster, psihoterapevtske znanosti , 
zvočna in plesna terapija), ki vam bo podala napotke za podporo vaše energije in 
intuicije. Prijave obvezne na 041 203 233, Bojana.
M Čarnica 

19. PETEK
900 Večgeneracijski center Andeški hram, Glavni trg 28a, 2380 Slovenj Gradec

POLETNA DELAVNICA ZA OTROKE – MESTNA ORIENTACIJA ZA OTROKE
V primeru slabega vremena aktivnost odpade.
M Večgeneracijski center Andeški hram 

1800 Kulturni dom Slovenj Gradec, Francetova cesta 5, 2380 Slovenj Gradec
LEVJI KRALJ (SINHRONIZIRANO, 4+)
The Lion King, družinski animirani film, ZDA (2019). Zgodba se začne točno tako, 
kot smo je vajeni iz animiranega filma iz leta 1994, v osrčju afriške savane, kjer 
se rodi bodoči kralj. Simba idealizira očeta, kralja Mufaso, in si k srcu jemlje svojo 
kraljevo usodo. Ampak v živalskem kraljestvu ne slavijo vsi prihod novega mladiča 
tako veselo. Scar, Mufasov brat ima svoje načrte. Začne se borba za prestol.
M Kulturni dom Slovenj Gradec I

1800 Večgeneracijski center Andeški hram, Glavni trg 28a, 2380 Slovenj Gradec
POTOPISNO PREDAVANJE – NORVEŠKA
Vabimo vas na potopisno predavanje Sabine Zorjan, ki nam bo z diaprojekcijo 
predstavila deželo fjordov in vikingov.
M Večgeneracijski center Andeški hram 

2000 Vabo, d. o. o., Glavni trg 43, 2380 Slovenj Gradec
KONCERT DUNJE VRHOVNIK
M Vabo, d. o. o. 

20. SOBOTA
1000 Kavarna Čokoladica, Glavni trg 19, 2380 Slovenj Gradec

SREDNJEVEŠKA TRŽNICA
M Kavarna Čokoladica 

1800 Kulturni dom Slovenj Gradec, Francetova cesta 5, 2380 Slovenj Gradec
LEVJI KRALJ (SINHRONIZIRANO, 4+)
The Lion King, družinski animirani film, ZDA (2019) 
M Kulturni dom Slovenj Gradec I

2000 Kulturni dom Slovenj Gradec, Francetova cesta 5, 2380 Slovenj Gradec
PLAZENJE
Crawl, grozljivka, ZDA (2019), 100 minut. Režija: Alexandre Aja; igrajo: Kaya Scodela-
rio, Barry Pepper, Ross Anderson, Anson Boon, George Somner. Ko njen rodni kraj na 
Floridi zajame orkan, Haley ne upošteva navodil o evakuaciji, temveč se odpravi iskat 
svojega pogrešanega očeta. Najde ga težko poškodovanega v kletnih prostorih dru-
žinske hiše, oba pa hitro zajame poplavna voda. Haley in njen oče kmalu ugotovita, 
da je naraščajoča voda še najmanjša njuna skrb. V hišo namreč zaplavajo aligatorji …
M Kulturni dom Slovenj Gradec I

2000 Vabo, d. o. o., Glavni trg 43, 2380 Slovenj Gradec
KONCERT KLAPE LEUT
M Vabo, d. o. o. 

21. NEDELJA
1400 Cerkev sv. Ane nad Pamečani

KONCERT »Z LJUDSKO PESMIJO OKROG POHORJA«
Kulturno društvo Pameče-Troblje vabi na 18. koncert »Z ljudsko pesmijo okrog 
Pohorja« v cerkev sv. Ane nad Pamečami. Vstopnine ni, zbirajo se prostovoljni pri-
spevki. Med nastopajočimi je Tine Lesjak s Fanti iz Oplotnice.
M Kulturno društvo Pameče-Troblje 

1400 Vabo, d. o. o., Glavni trg 43, 2380 Slovenj Gradec
NAPIHLJIVA IGRALA ZA OTROKE IN ANIMACIJE
M Vabo, d.o.o. 

1800 Kulturni dom Slovenj Gradec, Francetova cesta 5, 2380 Slovenj Gradec
LEVJI KRALJ (SINHRONIZIRANO, 4+)
The Lion King, družinski animirani film, ZDA (2019) 
M Kulturni dom Slovenj Gradec I

22. PONEDELJEK
1000 Večgeneracijski center Andeški hram, Glavni trg 28a, 2380 Slovenj Gradec

POLETNA KREATIVNA DELAVNICA ZA OTROKE – TO-DO-LIST
Izvajalka: Petja Balažič
M Večgeneracijski center Andeški hram 

1600 Večgeneracijski center Andeški hram, Glavni trg 28a, 2380 Slovenj Gradec
MEDGENERACIJSKE DELAVNICE IZ REGISTRA ERASMUS+
M Večgeneracijski center Andeški hram 

1730 Igrišče 2. OŠ Slovenj Gradec, Kopališka ulica 29, 2380 Slovenj Gradec
IGRIŠČE DRUGE OSNOVNE ŠOLE – REKREACIJA ZA OSNOVNOŠOLCE
Šport po izbiri otrok vodi Boštjan Repas, prof. šport. vzgoje.
M Večgeneracijski center Andeški hram 

23. TOREK
830 Društvo KARMALI JOGA CENTER, Celjska cesta 48a, Slovenj Gradec

BREZPLAČNA VADBA JOGE ZA ZAČETNIKE
Začetna vadba je namenjena začetnikom v jogi, izvajajo se lažje asane, primerne gi-
bljivosti udeležencev. Na koncu vadbe sledi sproščanje. Potrebne so predhodne pri-
jave. Kontakt: 041 287 397, e-naslov: info@karmali.si, spletna stran: www.karmali.si.
M DRUŠTVO KARMALI JOGA CENTER 

900 Večgeneracijski center Andeški hram, Glavni trg 28a, Slovenj Gradec
JEZIKOVNA KLEPETALNICA: ANGLEŠČINA
Klepet vodi Sabina Zorjan.
M Večgeneracijski center Andeški hram 

900 Večgeneracijski center Andeški hram, Glavni trg 28a, Slovenj Gradec
POLETNA DELAVNICA ZA OTROKE – MESTNA ORIENTACIJA
V primeru dežja aktivnost odpade.
M Večgeneracijski center Andeški hram 

1000 Koroška galerija likovnih umetnosti, Glavni trg 24, 2380 Slovenj Gradec
BERNEKERJEVA POLETNA USTVARJALNICA: SVET, KI SI GA LAHKO LE PREDSTAVLJAM
Svet, kot si ga lahko le predstavljamo, bomo naslikali z zaprtimi očmi. Izdelke 
bomo pogledali šele, ko bodo končani. Le kaj bo nastalo? Ustvarjalnice so name-
njene otrokom od 4. leta do konca osnovne šole. Cena posamezne ustvarjalnice je 
1,5 EUR, razen Male šole analogne fotografije, ki je brezplačna. Obvezne so pred-
hodne prijave na: leon.ravlan@glu-sg.si/02 620 36 58.
M Koroška galerija likovnih umetnosti I

1730 Igrišče 2. OŠ Slovenj Gradec, Kopališka ulica 29, 2380 Slovenj Gradec
IGRIŠČE DRUGE OSNOVNE ŠOLE – ŠIROKA OSNOVNA PRIPRAVA
Vodi Boštjan Repas, prof. šport. vzg.
M Večgeneracijski center Andeški hram 

1900 Društvo KARMALI JOGA CENTER, Celjska cesta 48a, Slovenj Gradec
BREZPLAČNA VADBA JOGE ZA ZAČETNIKE
Kontakt: 041 287 397, e-naslov: info@karmali.si, spletna stran: www.karmali.si.
M DRUŠTVO KARMALI JOGA CENTER 

2000 Kulturni dom Slovenj Gradec, Francetova cesta 5, 2380 Slovenj Gradec
FILM TEDNA: JEKLENO NEBO 2
Iron Sky 2, znanstvenofantastična akcijska komedija, Finska/Nemčija (2019), 92 mi-
nut. Režija: Timo Vuorensola; igrajo: Lara Rossi, Vladimir Burlakov, Kit Dale, Julia Die-
tze, Stephanie Paul, Tom Green, Udo Kier. Film se dogaja v letu 2047, 29 let po tem, 
ko je nuklearna vojna med Zemljo in Nacisti na Mesecu uničila pogoje za življenje 
na Zemlji. Poslednji preživeli Zemljani napadejo Neomenijo, bivšo nacistično bazo 
na temni strani Meseca. Tisti, ki so še ostali v tej bazi, živijo v koeksistenci z Nacisti, 
njihova uradna religija pa je osnovana na naukih Stevea Jobsa. 
M Kulturni dom Slovenj Gradec I

24. SREDA
900 Večgeneracijski center Andeški hram, Glavni trg 28a, Slovenj Gradec

URICE SLOVENŠČINE ZA OTROKE PRISELJENCE
M Večgeneracijski center Andeški hram 

1000 Večgeneracijski center Andeški hram, Glavni trg 28a, Slovenj Gradec
POLETNA DELAVNICA ZA OTROKE – KUHARSKA DELAVNICA
Vabljeni k ustvarjanju »tortiljatogo«.
M Večgeneracijski center Andeški hram 

1600 Večgeneracijski center Andeški hram, Glavni trg 28a, Slovenj Gradec
PISATELJSKA DELAVNICA
Ljubitelji pisanja, dobrodošli na izmenjavo mnenj, besedil in razmišljanj.
M Večgeneracijski center Andeški hram 

25. ČETRTEK
900 Večgeneracijski center Andeški hram, Glavni trg 28a, Slovenj Gradec

JEZIKOVNA KLEPETALNICA: NEMŠČINA
Klepet ob čaju in kavi v nemškem jeziku vodi Sabina Zorjan.
M Večgeneracijski center Andeški hram 

1000 Večgeneracijski center Andeški hram, Glavni trg 28a, Slovenj Gradec
POLETNA DELAVNICA ZA OTROKE – POLIGON IZLOČANJA
V primeru dežja aktivnost odpade.
M Večgeneracijski center Andeški hram 

1400 Čarnica, Glavni trg 29, 2380 Slovenj Gradec
TAROT Z ENERGOTERAPEVTKO MAGDALENO JANKOVEC
Cena: 20 €. Število mest je omejeno, zato si čim prej rezervirajte svoj termin. Prijave 
na 041 203 233, Bojana.
M Čarnica I

1700 Čarnica, Glavni trg 29, 2380 Slovenj Gradec
INTENZIVNA DELAVNICA Z ENERGOTERAPEVTKO MAGDALENO JANKOVEC
Informacije in prijave: 041 203 233, Bojana.
M Čarnica I

1730 Igrišče 2. OŠ Slovenj Gradec, Kopališka ulica 29, 2380 Slovenj Gradec
IGRIŠČE DRUGE OSNOVNE ŠOLE – NOGOMET ZA OSNOVNOŠOLCE
Vodi Boštjan Repas, prof. šport. vzgoje.
M Večgeneracijski center Andeški hram 

26. PETEK
900 Večgeneracijski center Andeški hram, Glavni trg 28a, Slovenj Gradec

JUTRANJA JOGA ZA VSE GENERACIJE
Spoznavanje prednosti joge vodi Aja Rotovnik.
M Večgeneracijski center Andeški hram 

1000 Večgeneracijski center Andeški hram, Glavni trg 28a, 2380 Slovenj Gradec
POLETNA DELAVNICA ZA OTROKE – GREMO NA RAHTEL
V primeru dežja aktivnost odpade.
M Večgeneracijski center Andeški hram 

1830 Društvo KARMALI JOGA CENTER, Celjska cesta 48a, Slovenj Gradec
IZVORNA MANTRA OM – 108 PONAVLJANJ (BREZPLAČNO)
Ponavljanje izvorne mantre OM je nepozabna izkušnja, v skupini je njena vibracija 
močnejša. Potujmo skupaj v brezčasnost, toplo in varno zavetje svoje duše. Prijavi-
te se pravočasno, na voljo je 8 prostih mest. Kontakt: 041 287 397, e-naslov: info@
karmali.si, spletna stran: www.karmali.si.
M DRUŠTVO KARMALI JOGA CENTER 

2000 Ars Cafe mestna kavarna, Trg svobode 7, 2380 Slovenj Gradec
KONCERT ARS AKUSTIC, KULINARIČNA POPESTRITEV
Koncert Ars Akustic, kulinarična popestritev »pulled pork« in koroški hot dog, pivo.
M Ars Cafe mestna kavarna 

2100 Kulturni dom Slovenj Gradec, Francetova cesta 5, 2380 Slovenj Gradec
PLAZENJE
Crawl, grozljivka, ZDA (2019)
M Kulturni dom Slovenj Gradec I

?00 Čajnica PEČ
KONCERT: 3D PRASCI
M Čajnica PEČ 

27. SOBOTA
900 Mestno jedro, Glavni trg, 2380 Slovenj Gradec

FILMSKI FESTIVAL ZEBRA
Animirani filmi (risanke) za otroke in mladostnike (5+) bodo med 9.00 in 17.00 
predvajani na štirih prizoriščih v mestnem jedru: SHOTS pisarna, D.tajl Concept 
Store, Koroški pokrajinski muzej in Rojstna hiša Huga Wolfa. Na festivalu bo tudi 
pester obfestivalski program (filmske pričeske, poslikava obraza, igralnica na pro-
stem in posebna gostinska ponudba).
M SHOTS 

1000 Kavarna Čokoladica, Glavni trg 19, 2380 Slovenj Gradec
SREDNJEVEŠKA TRŽNICA
M Kavarna Čokoladica 

1800 Kulturni dom Slovenj Gradec, Francetova cesta 5, 2380 Slovenj Gradec
LEVJI KRALJ (SINHRONIZIRANO, 4+)
The Lion King, družinski animirani film, ZDA (2019) 
M Kulturni dom Slovenj Gradec I

2000 Kulturni dom Slovenj Gradec, Francetova cesta 5, 2380 Slovenj Gradec
JEKLENO NEBO 2
Iron Sky 2, znanstvenofantastična akcijska komedija, Finska/Nemčija (2019)
M Kulturni dom Slovenj Gradec I

28. NEDELJA
900 Mestno jedro, Glavni trg, 2380 Slovenj Gradec

FILMSKI FESTIVAL ZEBRA
Animirani filmi (risanke) za otroke in mladostnike (5+) bodo med 9.00 in 17.00 
predvajani na štirih prizoriščih v mestnem jedru: SHOTS pisarna, D.tajl Concept 
Store, Koroški pokrajinski muzej in Rojstna hiša Huga Wolfa. Na festivalu bo tudi 
pester obfestivalski program (filmske pričeske, poslikava obraza, igralnica na pro-
stem ter posebna gostinska ponudba).
M SHOTS 

1700 Glavni trg, 2380 Slovenj Gradec
URBANE DELAVNICE
M Mestna občina Slovenj Gradec 

1800 Kulturni dom Slovenj Gradec, Francetova cesta 5, 2380 Slovenj Gradec
LEVJI KRALJ (SINHRONIZIRANO, 4+)
The Lion King, družinski animirani film, ZDA (2019) 
M Kulturni dom Slovenj Gradec I
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29. PONEDELJEK
900 Večgeneracijski center Andeški hram, Glavni trg 28a, Slovenj Gradec

TRŽNICA RECEPTOV: KAJ BOŠ PA TI DANES KUHAL/A?
Izmenjava receptov, predlogov in pokušina pripravljene jedi. Izvajalki: Sabina Zor-
jan/Andreja Odlazek Hvalec.
M Večgeneracijski center Andeški hram 

1730 Igrišče 2. OŠ Slovenj Gradec, Kopališka ulica 29, 2380 Slovenj Gradec
IGRIŠČE DRUGE OSNOVNE ŠOLE – REKREACIJA ZA OSNOVNOŠOLCE
Šport po izbiri otrok vodi Boštjan Repas, prof. šport. vzg.
M Večgeneracijski center Andeški hram 

30. TOREK
1000 Koroška galerija likovnih umetnosti, Glavni trg 24, 2380 Slovenj Gradec

BERNEKERJEVA POLETNA USTVARJALNICA: NARAVNOST IZ NARAVE
Iz naravnih materialov, kot je kamenje, listje in veje, bomo ustvarili likovne izdelke. 
Tudi na razstavi si bomo pred tem ogledali nekaj slik, ki vključujejo materiale iz na-
rave. Ustvarjalnice so namenjene otrokom od 4. leta do konca osnovne šole. Cena 
posamezne ustvarjalnice je 1,5 EUR, razen Male šole analogne fotografije, ki je 
brezplačna. Obvezne so predhodne prijave na: leon.ravlan@glu-sg.si/02 620 36 58.
M Koroška galerija likovnih umetnosti I

1000 Večgeneracijski center Andeški hram, Glavni trg 28a, Slovenj Gradec
SLIKANJE ZA VELIKE IN MALE
Kreativno izražanje z barvami.
M Večgeneracijski center Andeški hram 

1730 Igrišče 2. OŠ Slovenj Gradec, Kopališka ulica 29, 2380 Slovenj Gradec
IGRIŠČE DRUGE OSNOVNE ŠOLE – ŠIROKA OSNOVNA PRIPRAVA
Vodi Boštjan Repas, prof. šport. vzg.
M Večgeneracijski center Andeški hram 

2000 Kulturni dom Slovenj Gradec, Francetova cesta 5, 2380 Slovenj Gradec
FILM TEDNA: ANGEL VARUH
The Guardian Angel, psihološki triler, Finska/Danska/Hrvaška (2018), 102 minuti. 
Režija in scenarij: Arto Halonen; igrajo: Pilou Asbæk, Josh Lucas, Rade Serbedzija, 
Christopher Fulford, Johannes Lassen. Angel varuh je psihološki triler, posnet po 
resničnih dogodkih o misterioznem nizu umorov pod hipnozo, ki so se odvijali na 
Danskem v 1950-ih letih. Inšpektor Anders Olsen sproži preiskavo ropa banke, kjer 
ropar ustreli dve osebi in pobegne. Ko ga ulovijo, ropar trdi, da je zločin res storil on, 
ampak da je bil hipnotiziran. Kdo pravzaprav kontrolira naš um in kako daleč to vodi?
M Kulturni dom Slovenj Gradec I

31. SREDA
900 Večgeneracijski center Andeški hram, Glavni trg 28a, Slovenj Gradec

URICE SLOVENŠČINE ZA OTROKE PRISELJENCE
M Večgeneracijski center Andeški hram 

1600 Večgeneracijski center Andeški hram, Glavni trg 28a, Slovenj Gradec
PISATELJSKA DELAVNICA
»Kdor piše, zlo ne misli!«Dobrodošli na pisateljsko druženje in izmenjavo tekstov, 
razmišljanj.
M Večgeneracijski center Andeški hram 

1800 Čarnica, Glavni trg 29, 2380 Slovenj Gradec
BREZPLAČNI DOGODKI V ČARNICI
Podrobnejši opis vseh dogodkov najdete na oglasni tabli pred vhodom v Čarnico. 
Informacije in prijave: 041 203 233, Bojana.
M Čarnica 

2000 Čajnica Peč, Glavni trg 24, 2380 Slovenj Gradec
FILMSKI FESTIVAL SHOTS – PREDFESTIVALSKI POGOVOR Z AVTORJI
Na predfestivalski večer filmskega festivala SHOTS ste vabljeni v atrij Čajnice Peč, kjer se 
bomo spoznali in pogovarjali s povabljenimi filmskimi avtorji festivala.
M SHOTS 

1. ČETRTEK
1000 Večgeneracijski center Andeški hram, Glavni trg 28a, Slovenj Gradec

POLETNA KREATIVNA DELAVNICA ZA OTROKE – STOJALO ZA FOTOGRAFIJE
M Večgeneracijski center Andeški hram 

1700 Večgeneracijski center Andeški hram, Glavni trg 28a, Slovenj Gradec
MISELNE IGRE
Spoznajte nabor miselnih iger v Večgeneracijskem centru Andeški hram.
M Večgeneracijski center Andeški hram 

1730 Igrišče 2. OŠ Slovenj Gradec, Kopališka ulica 29, 2380 Slovenj Gradec
IGRIŠČE DRUGE OSNOVNE ŠOLE – NOGOMET ZA OSNOVNOŠOLCE
Razvijamo občutek za žogo, preigravanje in igro. Vodi Boštjan Repas, prof. šport. vzg.
M Večgeneracijski center Andeški hram 

1800 Čarnica, Glavni trg 29, 2380 Slovenj Gradec
BREZPLAČNI DOGODKI V ČARNICI
četrtek, 1. avgust ob 18. uri–sobota, 31. avgust ob 18. uri
Podrobnejši opis dogodkov najdete na oglasni tabli pred vhodom v Čarnico. Infor-
macije in prijave: 041 203 233, Bojana.
M Čarnica 

1900 Rotenturn, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec
FILMSKI FESTIVAL SHOTS – PRIČETEK FESTIVALA S PONUDBO HRANE IN PIJAČE
V okviru festivala vam bodo vse tri dni na voljo pice, domače sladice ter pester 
nabor pijač.
M SHOTS 

2100 Rotenturn, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec
FILMSKI FESTIVAL SHOTS – FILMSKI PROGRAM
Ogledali si bomo 8 kratkih filmov iz sledečih držav: Slovenija, Hrvaška, Italija, 
Poljska, Islandija, Nemčija, Anglija in Francija. Skupna dolžina filmskega progra-
ma je 103 minute.
M SHOTS 

2. PETEK
900 Večgeneracijski center Andeški hram, Glavni trg 28a, Slovenj Gradec

ZDRAVO ŽIVIM
Kaj pomeni zdravo življenje? Z vami bo Katarina Krenker, dipl. med. s.
M Večgeneracijski center Andeški hram 

1700 Večgeneracijski center Andeški hram, Glavni trg 28a, Slovenj Gradec
SLIKARSKA DELAVNICA
Vodi Jože Kremžar. Prijave: 08 205 12 64
M Večgeneracijski center Andeški hram 

1900 Rotenturn, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec
FILMSKI FESTIVAL SHOTS – PRIČETEK FESTIVALA S PONUDBO HRANE 
IN PIJAČE
V okviru festivala vam bodo vse tri dni na voljo pice, domače sladice ter pester 
nabor pijač.
M SHOTS 

2000 Rotenturn, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec
FILMSKI FESTIVAL SHOTS – KONCERT SKUPINE JAZOO
V okviru festivala SHOTS se bo pred predvajanjem filmov odvil koncert skupine 
JAZOO.
M SHOTS 

2100 Rotenturn, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec
FILMSKI FESTIVAL SHOTS – FILMSKI PROGRAM
Ogledali si bomo 7 kratkih filmov iz sledečih držav: Portugalska, Kolumbija, Hr-
vaška, Slovenija, Nemčija, Italija in Francija. Skupna dolžina filmskega programa 
je 94 minut.
M SHOTS 

2100 Kulturni dom Slovenj Gradec, Francetova cesta 5, 2380 Slovenj Gradec
HITRI IN DRZNI: HOBBS IN SHAW
Fast & Furious presents: Hobbs & Shaw, akcijski triler, ZDA (2019). Režija: David Leitch; 
igrajo: Dwayne Johnson, Eiza González, Vanessa Kirby, Idris Elba, Jason Statham. Novi 
del franšize Hitri in drzni bo tokrat posvečen drugačnim obratom – ne gre namreč 
nadaljevanje, temveč za spinoff, ki se bo osredotočil na ameriškega varnostnega 
agenta Luka Hobbsa in njegovo neobičajno zavezništvo z Deckardom Shawom.
M Kulturni dom Slovenj Gradec I

3. SOBOTA
1000 Kavarna Čokoladica, Glavni trg 19, 2380 Slovenj Gradec

SREDNJEVEŠKA TRŽNICA
M Kavarna Čokoladica 

1800 Kulturni dom Slovenj Gradec, Francetova cesta 5, 2380 Slovenj Gradec
LEVJI KRALJ (SINHRONIZIRANO, 4+)
The Lion King, družinski animirani film, ZDA (2019) 
M Kulturni dom Slovenj Gradec I

1900 Rotenturn, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec
FILMSKI FESTIVAL SHOTS – PRIČETEK FESTIVALA S PONUDBO HRANE IN PIJAČE
V okviru festivala vam bodo vse tri dni na voljo pice, domače sladice ter pester 
nabor pijač.
M SHOTS 

2000 Kulturni dom Slovenj Gradec, Francetova cesta 5, 2380 Slovenj Gradec
HITRI IN DRZNI: HOBBS IN SHAW
Fast & Furious presents: Hobbs & Shaw, akcijski triler, ZDA (2019)
M Kulturni dom Slovenj Gradec I

2100 Rotenturn, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec
FILMSKI FESTIVAL SHOTS – FILMSKI PROGRAM
Ogledali si bomo 8 kratkih filmov iz sledečih držav: Italija, Črna gora, Slovenija, Bra-
zilija, ZDA, Madžarska in Belgija. Skupna dolžina filmskega programa je 113 minut. 
Po koncu programa sledi razglasitev zmagovalcev in podelitev filmskih nagrad.
M SHOTS 

4. NEDELJA
1800 Kulturni dom Slovenj Gradec, Francetova cesta 5, 2380 Slovenj Gradec

LEVJI KRALJ (SINHRONIZIRANO, 4+)
The Lion King, družinski animirani film, ZDA (2019)
M Kulturni dom Slovenj Gradec I

5. PONEDELJEK
1000 Večgeneracijski center Andeški hram, Glavni trg 28a, Slovenj Gradec

TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA Z UPORABO AED
Vodi Mateja Gros, dipl. med. s.
M Večgeneracijski center Andeški hram 

1700 Večgeneracijski center Andeški hram, Glavni trg 28a, Slovenj Gradec
MEDGENERACIJSKE DELAVNICE IZ REGISTRA ERASMUS +
M Večgeneracijski center Andeški hram 

1730 Večgeneracijski center Andeški hram, Glavni trg 28a, Slovenj Gradec
IGRIŠČE DRUGE OSNOVNE ŠOLE – REKREACIJA ZA OSNOVNOŠOLCE
Šport po izbiri otrok vodi Boštjan Repas, prof. šport. vzg.
M Večgeneracijski center Andeški hram 

6. TOREK
830 Društvo KARMALI JOGA CENTER, Celjska cesta 48a, Slovenj Gradec

BREZPLAČNA VADBA JOGE ZA ZAČETNIKE
Kontakt: 041 287 397, e-naslov: info@karmali.si, spletna stran: www.karmali.si.
M DRUŠTVO KARMALI JOGA CENTER 

1000 Koroška galerija likovnih umetnosti, Glavni trg 24, 2380 Slovenj Gradec
BERNEKERJEVA POLETNA USTVARJALNICA: POSTANI KUSTOS
Spoznali bomo delo kustosa in se tudi sami preizkusili v tej vlogi. Pogledali si bomo 
razstavo »Nezaslišani svet, ki ga imam v glavi«, nato pa s pomočjo pridobljene-
ga znanja postavili še razstavo svojih izdelkov, ki jih bomo predhodno ustvarili. 
Ustvarjalnice so namenjene otrokom od 4. leta do konca osnovne šole. Cena 
posamezne ustvarjalnice je 1,5 EUR, razen Male šole analogne fotografije, ki je 
brezplačna. Obvezne so predhodne prijave na: leon.ravlan@glu-sg.si/02 620 36 58.
M Koroška galerija likovnih umetnosti I

1000 Večgeneracijski center Andeški hram, Glavni trg 28a, Slovenj Gradec
DELAVNICA ZA RAZVOJ FINOMOTORIKE
Delavnica je primerna za starejše in otroke. Delali bomo skulpture iz čičerike.
M Večgeneracijski center Andeški hram 

1730 Igrišče 2. OŠ Slovenj Gradec, Kopališka ulica 29, 2380 Slovenj Gradec
IGRIŠČE DRUGE OSNOVNE ŠOLE – ŠIROKA OSNOVNA PRIPRAVA
Razvoj motoričnih sposobnosti za osnovnošolce vodi Boštjan Repas, prof. šport. vzg.
M Večgeneracijski center Andeški hram 

1900 Društvo KARMALI JOGA CENTER, Celjska cesta 48a, Slovenj Gradec
BREZPLAČNA VADBA JOGE ZA ZAČETNIKE
Kontakt: 041 287 397, e-naslov: info@karmali.si, spletna stran: www.karmali.si.
M DRUŠTVO KARMALI JOGA CENTER I

2000 Kulturni dom Slovenj Gradec, Francetova cesta 5, 2380 Slovenj Gradec
FILM TEDNA: UTØYA, 22. JULIJA
Utøya 22. juli, drama, Norveška (2018), 92 minut. Režija: Erik Poppe; igrajo: Andrea 
Berntzen, Aleksander Holmen, Brede Fristad, Elli Rhiannon, Müller Osbourne. 22. 
julija 2011 več kot petsto mladih preživlja počitnice na poletnem taboru norveške 
laburistične stranke na otoku Utøya. Brezskrbno druženje pa se spremeni v nočno 
moro, ko se iz gozda nenadoma zaslišijo streli. Nič hudega sluteči otroci in najstniki 
postanejo tarče oboroženega desničarskega skrajneža, ki je istega dne podtaknil 
bombo v središču Osla. Film spremlja osemnajstletno Kajo in njene prijatelje, med-
tem ko skušajo preživeti. 
M Kulturni dom Slovenj Gradec I

7. SREDA
900 Večgeneracijski center Andeški hram, Glavni trg 28a, Slovenj Gradec

URICE SLOVENŠČINE ZA OTROKE PRISELJENCE
Izvajalke: zaposlene MOCIS-a
M Večgeneracijski center Andeški hram 

1700 Večgeneracijski center Andeški hram, Glavni trg 28a, Slovenj Gradec
PISATELJSKA DELAVNICA
M Večgeneracijski center Andeški hram 

8. ČETRTEK
1700 Večgeneracijski center Andeški hram, Glavni trg 28a, Slovenj Gradec

ROKODELSKI CENTER KOROŠKA – OBLIKOVANJE IZ GLINE
Naredimo si skodelico za čaj s sgraffito tehniko. Izvajalka: Marija Rudolf
M Večgeneracijski center Andeški hram 

1730 Igrišče 2. OŠ Slovenj Gradec, Kopališka ulica 29, 2380 Slovenj Gradec
IGRIŠČE DRUGE OSNOVNE ŠOLE – NOGOMET ZA OSNOVNOŠOLCE
Krepimo občutek za žogo, preigravanje in igro. Vodi Boštjan Repas, prof. šport. vzg.
M Večgeneracijski center Andeški hram 

9. PETEK
1000 Večgeneracijski center Andeški hram, Glavni trg 28a, Slovenj Gradec

OBISK POČITNIŠKEGA VARSTVA
Izdelovali bomo kače iz kravat. Vabljeni tudi ostali otroci.
M Večgeneracijski center Andeški hram 

2100 Kulturni dom Slovenj Gradec, Francetova cesta 5, 2380 Slovenj Gradec
HITRI IN DRZNI: HOBBS IN SHAW
Fast & Furious presents: Hobbs & Shaw, akcijski triler, ZDA (2019) 
M Kulturni dom Slovenj Gradec I

10. SOBOTA
1000 Kavarna Čokoladica, Glavni trg 19, 2380 Slovenj Gradec

SREDNJEVEŠKA TRŽNICA
M Kavarna Čokoladica 

1800 Koroški pokrajinski muzej, Muzej Ravne na Koroškem, Prežihova bajta, 
Preški Vrh 13, 2394 Kotlje
17. TRADICIONALNO SREČANJE PRI PREŽIHOVI BAJTI
Prežihova bajta, prislonjena ob Preški Vrh, od koder je najlepši razgled po Voran-
čevem svetu je od leta 1979 odprta za javnost kot spominski muzej, posvečen 
pisatelju Lovro Kuharju – Prežihovemu Vorancu. Na letošnjem tradicionalnem 
srečanju bo slavnostni govornik Miroslav Osojnik, dolgoletni strokovni sodelavec 
Koroškega pokrajinskega muzeja in odličen poznavalec Prežiha. Kulturni program 
bosta sooblikovala Janez Dovč in Gregor Vovk.
M Koroški pokrajinski muzej 

1800 Kulturni dom Slovenj Gradec, Francetova cesta 5, 2380 Slovenj Gradec
RAZISKOVALKA DORA
Dora and the Lost City of Gold, družinska avantura, Avstralija/ZDA (2019). Režija: 
James Bobin; igrajo: Isabela Moner, Eugenio Derbez, Michael Peña, Eva Longo-
ria, Adriana Barraza. Potem ko je Dora večino svojega življenja s starši raziskovala 
džunglo, je nič ne more pripraviti na najnevarnejšo pustolovščino – srednjo šolo. 
Ker je bila vedno raziskovalka, se med raziskovanjem hitro znajde in vodi svojo 
prijateljico opico po imenu Škorenjc, bratranca Diega, skrivnostnega prebivalca 
džungle in skupino najstnikov na pravo avanturo, v kateri bo rešila svoja starša ter 
raziskovala nemogočo skrivnost o izgubljenem mestu zlata.
M Kulturni dom Slovenj Gradec 

2000 Ars Cafe mestna kavarna, Trg svobode 7, 2380 Slovenj Gradec
GIN VEČER IN STREET FOOD POPESTRITEV
M Ars Cafe mestna kavarna 

2000 Kulturni dom Slovenj Gradec, Francetova cesta 5, 2380 Slovenj Gradec
ARTEMIS FOWL
Artemis Fowl, domišljijska pustolovščina, ZDA (2019). Režija: Kenneth Branagh; 
igrajo: Miranda Raison, Judi Dench, Josh Gad, Hong Chau, Nonso Anozie. Avantura 
je nastala po vzoru knjižne uspešnice Eoina Coflerja. Hrabri mladenič se znajde v 
bitki moči in norosti nasproti močne skrivnostne rase vil, ki stojijo za izginotjem 
njegovega očeta. Glavni junak, dvanajstletni genij, Artemis Fowl je potomec več 
generacij trajajočih mojstrskih kriminalnih umov. Zgodba se začne z iskanjem oče-
ta, ki je misteriozno izginil. Artemis ga namerava najti, a pri tem odkrije podzemno 
civilizacijo – neverjetno napreden svet vil. 
M Kulturni dom Slovenj Gradec 

11. NEDELJA
1700 Glavni trg, 2380 Slovenj Gradec

URBANE DELAVNICE ZA OTROKE
M Mestna občina Slovenj Gradec 

1800 Kulturni dom Slovenj Gradec, Francetova cesta 5, 2380 Slovenj Gradec
RAZISKOVALKA DORA
Dora and the Lost City of Gold, družinska avantura, Avstralija/ZDA (2019)
M Kulturni dom Slovenj Gradec 

12. PONEDELJEK
900 Večgeneracijski center Andeški hram, Glavni trg 28a, Slovenj Gradec

TRŽNICA RECEPTOV: KAJ BOŠ PA TI DANES KUHAL/A?
M Večgeneracijski center Andeški hram 

1100 Večgeneracijski center Andeški hram, Glavni trg 28a, Slovenj Gradec
ZDRAVO ŽIVIM
Vodi Renata Marošek, dipl. med. s.
M Večgeneracijski center Andeški hram 

1700 Večgeneracijski center Andeški hram, Glavni trg 28a, Slovenj Gradec
HABLAMOS ESPAÑOL: VEČKULTURNOST V LOKALNEM OKOLJU
Spoznavanje španskega jezika in kulture (Majorka). Delavnico vodita Mojca Šipek 
in Sabina Zorjan.
M Večgeneracijski center Andeški hram 

1730 Igrišče 2. OŠ Slovenj Gradec, Kopališka ulica 29, 2380 Slovenj Gradec
IGRIŠČE DRUGE OSNOVNE ŠOLE – REKREACIJA ZA OSNOVNOŠOLCE
Šport po izbiri otrok vodi Boštjan Repas, prof. šport. vzg.
M Večgeneracijski center Andeški hram 

13. TOREK
800 Glavni trg, 2380 Slovenj Gradec

ČAS ZA ZDRAVJE (STOJNICA) – MERJENJE KISIKA V KRVI IN MOČ PRIJEMA
M Zdravstveni dom Slovenj Gradec 

900 Večgeneracijski center Andeški hram, Glavni trg 28a, Slovenj Gradec
JEZIKOVNA KLEPETALNICA: ANGLEŠČINA
Izvajalka: Sabina Zorjan
M Večgeneracijski center Andeški hram 

1000 Koroška galerija likovnih umetnosti, Glavni trg 24, 2380 Slovenj Gradec
BERNEKERJEVA POLETNA USTVARJALNICA: NEZASLIŠANI SVETOVI
Po vzoru umetnikov, ki sodelujejo na razstavi, bomo ustvarili svetove, ki jih do sedaj 
ni videl še nihče. Na večjih formatih bomo ustvarili reliefne krajine iz kartona, plastike 
in mavca. Ustvarjalnice so namenjene otrokom od 4. leta do konca osnovne šole. 
Cena posamezne ustvarjalnice je 1,5 EUR, razen Male šole analogne fotografije, ki je 
brezplačna. Obvezne so predhodne prijave na: leon.ravlan@glu-sg.si/02 620 36 58.
M Koroška galerija likovnih umetnosti I

1000 Večgeneracijski center Andeški hram, Glavni trg 28a, Slovenj Gradec
GREMO NA RAHTEL – OTROŠKO RAZISKOVANJE
V primeru dežja odpade. Vodi: Petja Balažič
M Večgeneracijski center Andeški hram 

1730 Igrišče 2. OŠ Slovenj Gradec, Kopališka ulica 29, 2380 Slovenj Gradec
ŠIROKA OSNOVNA PRIPRAVA ZA OSNOVNOŠOLCE
Široka osnovna priprava za osnovnošolce na igriščih pri 2. OŠ; razvoj motoričnih 
sposobnosti vodi Boštjan Repas, prof. šport. vzg.
M Večgeneracijski center Andeški hram 

1800 Večgeneracijski center Andeški hram, Glavni trg 28a, Slovenj Gradec
KREATIVNA DELAVNICA: MANDALE NA KAMNIH
Delavnico vodi Anja Friškovec.
M Večgeneracijski center Andeški hram 

2000 Kulturni dom Slovenj Gradec, Francetova cesta 5, 2380 Slovenj Gradec
FILM TEDNA: DELO BREZ AVTORJA
Werk ohne Autor, drama, Nemčija/Italija (2018), 188 minut. Režija in scenarij: Florian 
Henckel von Donnersmarck; igrajo: Tom Schilling, Sebastian Koch, Paula Beer, Saskia 
Rosendahl, Oliver Masucci. Leta 1937 je nacistična stranka organizirala razstavo »dege-
nerirane umetnosti« v Münchnu, ki je nato potovala po drugih nemških mestih. Hitler 
je že vrsto let napadal moderno umetnost (umetniki so bili vsi »nesposobni, goljufivi 
in norci«), zato je bila ta razstava podaljšek njegovega napada na sodobni svet, na sku-
pne humanistične vrednote. Razstava je predstavljala umetnike, kot so Picasso, Mon-
drian, Kandinsky, Paul Klee, George Grosz, vključno s celotnim oddelkom, namenje-
nim judovskim umetnikom, in je bila propaganda proti »nečistočam« v nemški kulturi.
M Kulturni dom Slovenj Gradec I

2015 Društvo KARMALI JOGA CENTER, Celjska cesta 48a, Slovenj Gradec
POPOLNA SPROSTITEV Z JOGA NIDRO – BREZPLAČNO
Joga nidra je oblika globoke sprostitve (jogijsko spanje), s katero zavestno sprošča-
mo napetosti v telesu, umu in čustvih. Ves čas smo v ležečem položaju in sledimo 
navodilom učitelja, ki vodi našo zavest po fizičnem in energijskih telesih do popol-
ne sprostitve. Prijave na: info@karmali.si ali 041 287 397.
M DRUŠTVO KARMALI JOGA CENTER 

14. SREDA
900 Večgeneracijski center Andeški hram, Glavni trg 28a, Slovenj Gradec

URICE SLOVENŠČINE ZA OTROKE PRISELJENCE
Izvajalke: zaposlene MOCIS-a
M Večgeneracijski center Andeški hram 

1000 Večgeneracijski center Andeški hram, Glavni trg 28a, Slovenj Gradec
KUHARSKA DELAVNICA ZA OTROKE
#bučnajuha Delavnico vodi Petja Balažič.
M Večgeneracijski center Andeški hram 

1700 Večgeneracijski center Andeški hram, Glavni trg 28a, Slovenj Gradec
PISATELJSKA DELAVNICA
M Večgeneracijski center Andeški hram 

15. ČETRTEK
1700 Kavarna Čokoladica, Glavni trg 19, 2380 Slovenj Gradec

PRAVLJIČNA URA
M Kavarna Čokoladica 

16. PETEK
1700 Večgeneracijski center Andeški hram, Glavni trg 28a, Slovenj Gradec

ŠIVILJSKA SVETOVALNICA
Zlati nasveti iz šiviljine skrinjice – materiali, kroji, kreativna predelava in popravila. 
Delavnico vodi Kristina Navotnik.
M Večgeneracijski center Andeški hram 

AVGUST
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1930 Koroški pokrajinski muzej, Rojstna hiša Huga Wolfa, Slovenj Gradec
WOLFOV POLETNI FESTIVAL
Koncert vibrafonista Vida Jamnika. Svoje prve glasbene korake je pričel v Glasbeni 
šoli na Ravnah na Koroškem, kjer je dokončal nižjo glasbeno šolo – smer tolkala. 
Na jazz oddelku Koroškega deželnega konservatorija v Celovcu je leta 2012 zaklju-
čil dodiplomski študij. Leta 2018 je diplomiral na Summa Cum Laude kot študent 
dvojne študijske smeri – performance in jazz kompozicija – na Berklee College of 
Music v Bostonu (ZDA). Ves čas sodeluje z vrhunskimi velikani jazza ter s številnimi 
priznanimi glasbeniki in zasedbami. Vid Jamnik je Balter Mallets Artist.
M Koroški pokrajinski muzej 

23. PETEK
1000 Večgeneracijski center Andeški hram, Glavni trg 28a, Slovenj Gradec

GREMO NA GRAD – OTROŠKO RAZISKOVANJE
V primeru dežja odpade. Vodi: Petja Balažič.
M Večgeneracijski center Andeški hram 

1700 Večgeneracijski center Andeški hram, Glavni trg 28a, Slovenj Gradec
ORIGAMI ZA MAJHNE IN VELIKE
Delavnico vodi: Sabina Zorjan.
M Večgeneracijski center Andeški hram 

2000 Hiša Ančka, Celjska cesta 5, 2380 Slovenj Gradec
COCKTAIL VEČER Z DJ PIPILETO IN PRIJATELJI
M Hiša Ančka 

2100 Kulturni dom Slovenj Gradec, Francetova cesta 5, 2380 Slovenj Gradec
YESTERDAY
Yesterday, glasbena komedija, Velika Britanija (2019), 112 minut. Režija: Danny Bo-
yle; igrajo: Himesh Patel, Lily James, Kate McKinnon, Ed Sheeran, Ana de Armas, 
Lamorne Morris. Kaj bi naredili, če nihče na svetu ne bi slišal za eno najbolj prilju-
bljenih skupin vseh časov, vi pa bi znali zaigrati vse njihove največje uspešnice? To 
se po spletu nepredvidenih okoliščin zgodi mlademu umetniku Jacku Maliku, ki 
se skuša uveljaviti kot pevec in se čez noč znajde v svetu, v katerem skupina The 
Beatles sploh ni obstajala. S pomočjo agentke Debre se nastopi, v katerih Jack 
zaigra in zapoje skladbe ene največjih skupin vseh časov, ki jih nihče še nikoli ni 
slišal, kar vrstijo. Potem ko se njegova slava strmo vzpenja, pa tvega, da bo izgubil 
svojo najboljšo prijateljico iz otroštva Ellie.
M Kulturni dom Slovenj Gradec I

2000 Pod velikim šotorom na športnem igrišču na Graški Gori
GRAŠKA GORA POJE IN IGRA 2019
44. mednarodni festival narodnozabavne glasbe Graška Gora poje in igra
M Kulturno društvo Graška Gora I

24. SOBOTA
1000 Kavarna Čokoladica, Glavni trg 19, 2380 Slovenj Gradec

SREDNJEVEŠKA TRŽNICA
M Kavarna Čokoladica 

1700 Kulturni dom Slovenj Gradec, Francetova cesta 5, 2380 Slovenj Gradec
ANGRY BIRDS FILM 2 (SINHRONIZIRANO, 4+)
The Angry Birds Movie 2, animirana pustolovščina, ZDA/Finska (2019) 
M Kulturni dom Slovenj Gradec I

1800 Pod velikim šotorom na športnem igrišču na Graški Gori
SLAVNOSTNI KONCERT ANSAMBLA ŠTIRJE KOVAČI OB 65-LETNICI 
DELOVANJA Z GOSTI
Ob zaključku festivalskega dogajanja festivala Graška Gora poje in igra 2019 bodo 
organizatorji v goste povabili ansambel Štirje kovači, ki letos praznuje 65-letnico 
svojega delovanja, kot gosti pa bodo nastopile priznane glasbe skupine iz Slove-
nije in tujine.
M Kulturno društvo Graška Gora I

2000 Kulturni dom Slovenj Gradec, Francetova cesta 5, 2380 Slovenj Gradec
ARTEMIS FOWL
Artemis Fowl, domišljijska pustolovščina, ZDA (2019)
M Kulturni dom Slovenj Gradec I

2000 Vabo, d. o. o., Glavni trg 43, 2380 Slovenj Gradec
ULIČNI KONCERT NUŠE DERENDA
M Vabo, d. o. o. 

25. NEDELJA
1400 Vabo, d. o. o., Glavni trg 43, 2380 Slovenj Gradec

MOBILNI BUNGEE TRAMPOLIN, ANIMACIJE IN URBANE DELAVNICE ZA OTROKE
M Vabo, d. o. o. 

1700 Kulturni dom Slovenj Gradec, Francetova cesta 5, 2380 Slovenj Gradec
ANGRY BIRDS FILM 2 (SINHRONIZIRANO, 4+)
The Angry Birds Movie 2, animirana pustolovščina, ZDA/Finska (2019) 
M Kulturni dom Slovenj Gradec I

26. PONEDELJEK
900 Eduka, Slovenj Gradec, Podgorska cesta 2, 2380 Slovenj Gradec

AKCIJA – POLETNE JEZIKOVNE POČITNICE
ponedeljek, 26. avgust ob 9. uri–petek, 30. avgust ob 14. uri
Vse informacije na letaku ali osebno na Eduki Slovenj Gradec.
M Eduka zavod za izobraževanje in svetovanje I

900 Večgeneracijski center Andeški hram, Glavni trg 28a, Slovenj Gradec
TRŽNICA RECEPTOV: KAJ BOŠ PA TI DANES KUHAL/A?
Izmenjava receptov, izkušenj in pokušina pripravljene jedi. Izvajanje: Sabina Zor-
jan/Andreja Odlazek Hvalec
M Večgeneracijski center Andeški hram 

1730 Igrišče 2. OŠ Slovenj Gradec, Kopališka ulica 29, 2380 Slovenj Gradec
REKREACIJA ZA OSNOVNOŠOLCE NA IGRIŠČIH PRI 2. OŠ
Šport po izbiri otrok vodi Boštjan Repas, prof. šport. vzg.
M Večgeneracijski center Andeški hram 

27. TOREK
900 Večgeneracijski center Andeški hram, Glavni trg 28a, Slovenj Gradec

JEZIKOVNA KLEPETALNICA: ANGLEŠČINA
Klepetalnico vodi: Sabina Zorjan.
M Večgeneracijski center Andeški hram 

1000 Večgeneracijski center Andeški hram, Glavni trg 28a, Slovenj Gradec
POLIGON IZLOČANJA – ŠPORTNI IZZIV ZA OTROKE
V primeru dežja odpade. Vodi: Petja Balažič.
M Večgeneracijski center Andeški hram 

1100 Večgeneracijski center Andeški hram, Glavni trg 28a, Slovenj Gradec
PREVENTIVA RAKAVIH OBOLENJ (SVETOVANJE IN POGOVOR)
Izvajalka: Mateja Učakar, dipl. med. s.
M Večgeneracijski center Andeški hram 

1730 Igrišče 2. OŠ Slovenj Gradec, Kopališka ulica 29, 2380 Slovenj Gradec
ŠIROKA OSNOVNA PRIPRAVA ZA OSNOVNOŠOLCE
Široka osnovna priprava za osnovnošolce na igriščih pri 2. OŠ; razvoj motoričnih 
sposobnosti vodi Boštjan Repas, prof. šport. vzg.
M Večgeneracijski center Andeški hram 

2000 Kulturni dom Slovenj Gradec, Francetova cesta 5, 2380 Slovenj Gradec
FILM TEDNA: YESTERDAY
Yesterday, glasbena komedija, Velika Britanija (2019)
M Kulturni dom Slovenj Gradec I

28. SREDA
900 Večgeneracijski center Andeški hram, Glavni trg 28a, Slovenj Gradec

URICE SLOVENŠČINE ZA OTROKE PRISELJENCE
Vodijo: zaposlene MOCIS-a.
Večgeneracijski center Andeški hram 

1000 Večgeneracijski center Andeški hram, Glavni trg 28a, Slovenj Gradec
KUHARSKA DELAVNICA ZA OTROKE
#šmornparty Izvajalka: Petja Balažič
M Večgeneracijski center Andeški hram 

1700 Večgeneracijski center Andeški hram, Glavni trg 28a, Slovenj Gradec
PISATELJSKA DELAVNICA
M Večgeneracijski center Andeški hram 

29. ČETRTEK
900 Večgeneracijski center Andeški hram, Glavni trg 28a, Slovenj Gradec

JEZIKOVNA KLEPETALNICA: NEMŠČINA
Klepetalnico vodi Sabina Zorjan.
M Večgeneracijski center Andeški hram 

1000 Večgeneracijski center Andeški hram, Glavni trg 28a, Slovenj Gradec
GREMO NA RAHTEL – OTROŠKO RAZISKOVANJE
V primeru dežja odpade. Vodi: Petja Balažič.
M Večgeneracijski center Andeški hram 

1700 Kavarna Čokoladica, Glavni trg 19, 2380 Slovenj Gradec
PRAVLJIČNA URA
M Kavarna Čokoladica 

1730 Igrišče 2. OŠ Slovenj Gradec, Kopališka ulica 29, 2380 Slovenj Gradec
NOGOMET ZA OSNOVNOŠOLCE
Nogomet za osnovnošolce na igriščih pri 2. OŠ; občutek za žogo, preigravanje in 
igro vodi Boštjan Repas, prof. šport. vzg.
M Večgeneracijski center Andeški hram 

1800 Koroški pokrajinski muzej, Muzej Ravne na Koroškem
OKROGLA MIZA SPOMINSKE HIŠE IN MUZEJSKI PROSTORI
Ob 40. obletnici spominskega muzeja Lovra Kuharja – Prežihovega Voranca. So-
delovali bodo dr. Helena Rožman, Mestni muzej Krško, mag. Igor Likar, Društvo 
slovenskih pisateljev in Lilijana Medved, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slo-
venije, OE Maribor.
M Koroški pokrajinski muzej 

29. PETEK
900 Večgeneracijski center Andeški hram, Glavni trg 28a, Slovenj Gradec

MESTNA ORIENTACIJA ZA OTROKE
Izvajalka: Petja Balažič
M Večgeneracijski center Andeški hram 

900 Večgeneracijski center Andeški hram, Glavni trg 28a, Slovenj Gradec
JUTRANJA TELOVADBA ZA STAREJŠE
Izvajalka: Eva Krautberger, dipl. fizioterapevtka
M Večgeneracijski center Andeški hram 

1800 Kulturni dom Slovenj Gradec, Francetova cesta 5, 2380 Slovenj Gradec
PRIDNI FANTJE
Good Boys, komedija, ZDA (2019), 95 minut. Režija: Gene Stupnitsky; igrajo: Jacob 
Tremblay, Keith L. Williams, Brady Noon, Molly Gordon, Lil Rel Howery, Will Forte. 
Potem ko 12-letnega Maxa povabijo na njegovo prvo zabavo, kjer se najstniki po-
ljubljajo, je ves paničen, ker se poljubljati ne zna. Da bi prišel do čim več napotkov, 
kako se poljubljati, se Max s svojima prijateljema Thorom in Lucasom odloči, da 
uporabi očetov dron – ki se ga seveda ne sme dotikati – in z njegovo pomočjo 
vohuni za sosedovima najstnikoma, kako se poljubljata. A stvari se popolnoma 
obrnejo in dron je uničen. 
M Kulturni dom Slovenj Gradec I

1800 Atrij graščine Rotenturn, 2380 Slovenj Gradec
PROJEKT: UTOPIJA OBLIK (30. 8. 2019–1. 9. 2019) OTVORITEV RAZSTAVE
Galerija sodobnih umetnosti Art.Con. Člani želimo ljudi navdušiti ne le za področje 
likovne umetnosti, temveč umetniška dela umestiti izven konvencionalnih galerij-
skih prostorov – svet izven njenih zidov, ki je prav tako lahko odlična iztočnica za 
izobraževanje skozi izkustvo. Delovanje zunaj zidov galerije omogoča, da dosežemo 
nekonvencionalno galerijsko občinstvo in uporabimo nove metode prenosa znanja 
likovne umetnosti. V obdobju med 30. 8. 2019 in 1. 9. 2019 bomo izvedli projekt 
– razstavo z naslovom Utopija oblik. Akademski kipar Lan Seušek bo izdelal ume-
tniško postavitev: maketo mesta Slovenj Gradec v velikosti 4 m x 3 m. Posamezne 
enote makete – stavbe bodo tako velike, da jih bodo obiskovalci lahko premikali po 
podlagi, s pomočjo dodajanja baru pa jim spreminjali izgled in pomen. Umetniška 
postavitev bo obiskovalcu omogočala, da vstopi in uporablja likovno mišljenje. Obi-
skovalec zato ne bo več samo gledalec, ampak udeleženec. Obiskovalec pa ne bo 
absolutistični vladar nad umetniškim delom, lahko ga bo spremenil, vendar ga bo 
oblikoval v interakciji z ostalimi udeleženci. Pri umetniški postavitvi Utopija oblik gre; 
kot že sam naslov pove; za utopično idejo, ki strmi k idealu. 
M Kulturno društvo – Galerija sodobnih umetnosti Art.Con 

2000 Slovenj Gradec
KONCERT & STREET FOOD
M Aleksander Vajs, s. p. 

2000 Kulturni dom Slovenj Gradec, Francetova cesta 5, 2380 Slovenj Gradec
BILO JE NEKOČ V HOLLYWOODU
Once Upon a Time in Hollywood, drama, ZDA/Velika Britanija (2019)
M Kulturni dom Slovenj Gradec I

31. SOBOTA
1000 Kavarna Čokoladica, Glavni trg 19, 2380 Slovenj Gradec

SREDNJEVEŠKA TRŽNICA
M Kavarna Čokoladica 

1000 Slovenj Gradec
PROJEKT: UTOPIJA OBLIK (30. 8. 2019–1. 9. 2019) UČENJE ANGLEŠČINE SKOZI 
LIKOVNO UMETNOST ZA MLADE
M Kulturno društvo – Galerija sodobnih umetnosti Art.Con 

1600 Kulturni dom Slovenj Gradec, Francetova cesta 5, 2380 Slovenj Gradec
ZMAJČEK TABALUGA (SINHRONIZIRANO, 4+)
Tabaluga, animirana pustolovščina, Nemčija (2018), 90 minut. Mali zmajček Taba-
luga živi na idilični Grenlandiji s svojim najboljšim prijateljem, pikapolonico Bul-
lyjem in očimom krokarjem Kolkom. Vse bi lahko bilo popolno, če bi Tabaluga, ki 
je zadnji svoje vrste, lahko bruhal ogenj, a ker tega ne zna, se ne počuti kot pravi 
zmaj. Da bi v sebi poiskal ogenj, se z Buddyjem odpravi na Islandijo. 
M Kulturni dom Slovenj Gradec I

1800 Slovenj Gradec
PROJEKT: UTOPIJA OBLIK (30. 8. 2019–1. 9. 2019) FILOZOFSKI VEČER
M Kulturno društvo – Galerija sodobnih umetnosti Art.Con 

1800 Kulturni dom Slovenj Gradec, Francetova cesta 5, 2380 Slovenj Gradec
ARTEMIS FOWL
Artemis Fowl, domišljijska pustolovščina, ZDA (2019)
M Kulturni dom Slovenj Gradec I

2000 Ars Cafe mestna kavarna, Trg svobode 7, 2380 Slovenj Gradec
NASTOP STAND UP KOMIKA GAŠPERJA BERGANTA
M Ars Cafe mestna kavarna 

2000 Kulturni dom Slovenj Gradec, Francetova cesta 5, 2380 Slovenj Gradec
BILO JE NEKOČ V HOLLYWOODU
Once Upon a Time in Hollywood, drama, ZDA/Velika Britanija (2019)
M Kulturni dom Slovenj Gradec I

1800 Slovenj Gradec
KONCERT SKUPINE KAVAL
hrana Mesarije Lečnik
M Figo Lounge bar 

2100 Kulturni dom Slovenj Gradec, Francetova cesta 5, 2380 Slovenj Gradec
BILO JE NEKOČ V HOLLYWOODU
Once Upon a Time in Hollywood, drama, ZDA/Velika Britanija (2019), 165 minut. 
Režija in scenarij: Quentin Tarantino; igrajo: Margot Robbie, Leonardo DiCaprio, 
Margaret Qualley, Brad Pitt, Dakota Fanning. Film je zgodba o nekdanjem zvezdniku 
televizijskih vesternov in njegovem dolgoletnem dvojniku, ki se v času umorov zlo-
glasnega serijskega morilca Charlesa Mansona in vladavine terorja Helterja Skelterja 
leta 1969 v Los Angelesu odpravita na pot, da bi se uveljavila v filmski industriji.
M Kulturni dom Slovenj Gradec I

17. SOBOTA
1000 Kavarna Čokoladica, Glavni trg 19, 2380 Slovenj Gradec

SREDNJEVEŠKA TRŽNICA
M Kavarna Čokoladica 

1700 Kulturni dom Slovenj Gradec, Francetova cesta 5, 2380 Slovenj Gradec
ANGRY BIRDS FILM 2 (SINHRONIZIRANO, 4+)
The Angry Birds Movie 2, animirana pustolovščina, ZDA/Finska (2019). V filmu Angry 
Birds Film 2 se vojna med pticami in prašiči nenadoma prekine, ko se pojavi nevar-
nost, ki ogrozi tako ene kot druge. Naši znani junaki Rdeči, Žak in Bomba se bodo 
spopadli s povsem novim sovražnikom, ki hoče prevzeti otok. Ptice in prašiči bodo 
morali tokrat združiti moči, saj bodo samo tako lahko premagali bližajočo nevarnost.
M Kulturni dom Slovenj Gradec I

1900 Kulturni dom Slovenj Gradec, Francetova cesta 5, 2380 Slovenj Gradec
ARTEMIS FOWL
Artemis Fowl, domišljijska pustolovščina, ZDA (2019)
M Kulturni dom Slovenj Gradec I

2000 Vabo, d. o. o., Glavni trg 43, 2380 Slovenj Gradec
KONCERT SKUPINE M.J.A.V.
M Vabo, d. o. o. 

18. NEDELJA
1400 Vabo, d. o. o., Glavni trg 43, 2380 Slovenj Gradec

NAPIHLJIVA IGRALA IN ANIMACIJE ZA OTROKE
M Vabo, d. o. o. 

1700 Kulturni dom Slovenj Gradec, Francetova cesta 5, 2380 Slovenj Gradec
ANGRY BIRDS FILM 2 (SINHRONIZIRANO, 4+)
The Angry Birds Movie 2, animirana pustolovščina, ZDA/Finska (2019) 
M Kulturni dom Slovenj Gradec I

9. PONEDELJEK
900 Večgeneracijski center Andeški hram, Glavni trg 28a, Slovenj Gradec

POGOVOR IN SVETOVANJE: ZDRAVO ŽIVIM
Delavnico vodi Katarina Krenker, dipl. med. s.
M Večgeneracijski center Andeški hram 

1700 Večgeneracijski center Andeški hram, Glavni trg 28a, Slovenj Gradec
MEDGENERACIJSKE DELAVNICE IZ REGISTRA ERASMUS+
Delavnico vodita Sabina Zorjan in Andreja Odlazek Hvalec.
M Večgeneracijski center Andeški hram 

1730 Igrišče 2. OŠ Slovenj Gradec, Kopališka ulica 29, 2380 Slovenj Gradec
REKREACIJA ZA OSNOVNOŠOLCE NA IGRIŠČIH PRI 2. OŠ
Šport po izbiri otrok vodi Boštjan Repas, prof. šport. vzg.
M Večgeneracijski center Andeški hram I

20. TOREK
900 Večgeneracijski center Andeški hram, Glavni trg 28a, Slovenj Gradec

JEZIKOVNA KLEPETALNICA: ANGLEŠČINA
Izvajalka: Sabina Zorjan
M Večgeneracijski center Andeški hram 

1000 Koroška galerija likovnih umetnosti, Glavni trg 24, 2380 Slovenj Gradec
BERNEKERJEVA POLETNA USTVARJALNICA: OLJNE, AKRILNE ALI 
TEMPERA BARVE?
Na razstavi si bomo ogledali različne slikarske tehnike in se pogovorili o učinkih, 
ki jih neka tehnika ustvari. Preizkusili se bomo v več slikarskih pristopih in tako na-
redili nekaj različnih slik. Ustvarjalnice so namenjene otrokom od 4. leta do konca 
osnovne šole. Cena posamezne ustvarjalnice je 1,5 EUR, razen Male šole analogne 
fotografije, ki je brezplačna. Obvezne so predhodne prijave na: leon.ravlan@glu-
-sg.si/02 620 36 58.
M Koroška galerija likovnih umetnosti I

1000 Večgeneracijski center Andeški hram, Glavni trg 28a, Slovenj Gradec
POLIGON IZLOČANJA – ŠPORTNI IZZIV ZA OTROKE
V primeru dežja odpade. Vodi: Petja Balažič
M Večgeneracijski center Andeški hram 

1730 Igrišče 2. OŠ Slovenj Gradec, Kopališka ulica 29, 2380 Slovenj Gradec
ŠIROKA OSNOVNA PRIPRAVA ZA OSNOVNOŠOLCE
Široka osnovna priprava za osnovnošolce na igriščih pri 2. OŠ; razvoj motoričnih 
sposobnosti vodi Boštjan Repas, prof. šport. vzg.
M Večgeneracijski center Andeški hram 

2000 Kulturni dom Slovenj Gradec, Francetova cesta 5, 2380 Slovenj Gradec
FILM TEDNA: BILO JE NEKOČ V HOLLYWOODU
Once Upon a Time in Hollywood, drama, ZDA/Velika Britanija (2019)
M Kulturni dom Slovenj Gradec I

2015 Društvo KARMALI JOGA CENTER, Celjska cesta 48a, Slovenj Gradec
ZVOČNO SPROŠČANJE IN KOPEL OB HIMALAJSKIH POSODAH, ZVONČKIH
Zvočne vibracije s svojo resonanco zatresejo vsako našo celico in sproščajo poza-
bljene naravne mehanizme popolne sprostitve in predaje harmoničnim frekven-
cam. Na voljo je le 8 prostih mest, zato so obvezne predhodne prijave na 041 287 
397 ali na info@karmali.si.
M DRUŠTVO KARMALI JOGA CENTER 

21. SREDA
900 Večgeneracijski center Andeški hram, Glavni trg 28a, Slovenj Gradec

URICE SLOVENŠČINE ZA OTROKE PRISELJENCE
Izvajalke: zaposlene MOCIS-a
Večgeneracijski center Andeški hram 

1000 Večgeneracijski center Andeški hram, Glavni trg 28a, Slovenj Gradec
KUHARSKA DELAVNICA ZA OTROKE
#jogurtovemiši Delavnico vodi Petja Balažič.
M Večgeneracijski center Andeški hram 

1700 Večgeneracijski center Andeški hram, Glavni trg 28a, Slovenj Gradec
PISATELJSKA DELAVNICA
M Večgeneracijski center Andeški hram I

22. ČETRTEK
900 Večgeneracijski center Andeški hram, Glavni trg 28a, Slovenj Gradec

JEZIKOVNA KLEPETALNICA: NEMŠČINA
Klepetalnico vodi Sabina Zorjan.
M Večgeneracijski center Andeški hram 

1000 Večgeneracijski center Andeški hram, Glavni trg 28a, Slovenj Gradec
LOV NA ZAKLAD – OTROŠKI IZZIV ZA BISTRE GLAVE
Vodi: Petja Balažič
M Večgeneracijski center Andeški hram 

1700 Čarnica, Glavni trg 29, 2380 Slovenj Gradec
INTENZIVNA DELAVNICA Z ENERGOTERAPEVTKO MAGDALENO JANKOVEC
Prijave: 041 203 233, Bojana.
M Čarnica I

1730 Igrišče 2. OŠ Slovenj Gradec, Kopališka ulica 29, 2380 Slovenj Gradec
NOGOMET ZA OSNOVNOŠOLCE
Nogomet za osnovnošolce na igriščih pri 2. OŠ; občutek za žogo, preigravanje in 
igro. Izvajalec: Boštjan Repas, prof. šport. vzg.
M Večgeneracijski center Andeški hram 

SGlasnik, julij/avgust 2019I V N A P O V EDNIK

Kulturni dom Slovenj Gradec
Francetova cesta 5, 2380 Slovenj Gradec
kulturni.dom@siol.net, info@kulturni-dom-sg.si, tel.: 02 884 50 05

02 882 94 35 
Vsak delovni dan od 9. do 11. ure 
in od 15. do 17. ure

Pisarna odprta vsak petek od 9. do 11. ure
Vsak dan smo dosegljivi na telefonu: 
051 441 638
Slovensko društvo Hospic, OO za Koroško, 
Glavni trg 9,  2380 Slovenj Gradec
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Za judoisti Judo kluba 
Acron Slovenj Gradec je 

zelo uspešen prvi del sezone 2019, ki 
je bil namenjen predvsem državnim 
prvenstvom. Na njih so se slovenjgra-
ški borci izkazali z odličnimi nastopi 
in velikim številom osvojenih odličij. 
V času, ki je namenjen predvsem tre-
ningom in pripravam pred nadalje-
vanjem sezone, smo se pogovarjali s 
predsednikom slovenjgraškega kluba 
Borutom Maroškom, ki je eden najza-
služnejših za uspehe borcev Judo klu-
ba Acron Slovenj Gradec.

Borut, za vami je izjemno uspešen 
prvi del letošnje sezone. Na državnih 
prvenstvih so judoisti vašega kluba v 
različnih starostnih kategorijah osvojili 
lepo število odličij. Praviloma pa ste bili 
na teh tekmovanjih tudi v samem vrhu, 
kar se tiče skupnega števila osvojenih 
medalj. Nam lahko poveste kaj več o 
tem?

V letošnjem letu so bili naši tekmovalci 
resnično zelo uspešni na državnih pr-
venstvih. Kot še nikoli do sedaj. Po šte-
vilu in žlahtnosti osvojenih medalj je naš 
klub postal najuspešnejši na kar treh od 
šestih prvenstev, in sicer v starostnih ka-
tegorijah starejših dečkov in deklic, ka-
detov in kadetinj ter mladincev in mla-
dink. Skupaj so osvojili kar 15 naslovov 
državnega prvaka, 8 drugih in 14 tretjih 
mest. Najbolj pa smo veseli, da smo po 
21 letih ponovno dobili članskega držav-
nega prvaka. To je postal Rok Pogorevc, 
kateri je osvojil 3 naslove prvaka, med 
mladinci, mlajšimi člani in člani, kar v 
letošnjem letu na prvenstvih Slovenije ni 
uspelo nikomur več. 

Vaša rezultatska krivulja se iz sezone 
v sezono vzpenja, vaši borci dosegajo 
vedno boljše rezultate. Kje se skriva 
skrivnost vaših uspehov?

Pred 10 leti je bil klub v skupnem se-
števku slovenskega pokala še na 11. me-
stu. Zadnja štiri leta se uvrščamo med 
5 najboljših klubov v Sloveniji, trenutno 
pa smo na 3. mestu med 54 slovenski-
mi klubi. Rezultati so vsekakor plod 

dolgoročno zastavljenega dela in želja 
vseh nas in vsakega posebej, ki deluje-
mo v klubu, da postanemo jutri boljši, 
kot smo bili včeraj. Seveda pa so vedno 
padci in vzponi. 

Zelo uspešno se kosate tudi s klubi, ki 
imajo veliko več članov, višje proračune 
in konec koncev tudi daljšo tradicijo. 
Kako vam to uspeva?

Ko pridejo kakšni gostje iz tujine in vi-
dijo, v kako malem mestu živimo in de-
lujemo, kako malo število športnikov v 
primerjavi z njimi imamo na treningih, 
jim velikokrat ni razumljivo, kako smo 
lahko uspešni tudi na evropskem in tudi 
svetovnem nivoju. Manj je lahko veliko-
krat tudi več. Izkoristiti je pač potrebno 
prednosti, ki jih imamo. In vsekakor jih 
imamo. Med drugim ima velik pomen 
tudi dober trenerski kader. Začne se pri 
najmlajših, s katerimi morajo delati naj-
boljši trenerji z visokim strokovnim in 
pedagoškim znanjem.

Sedaj ko je sezona državnih prvenstev 
za vami, je bil čas za treninge in pri-
prave pred nadaljevanjem sezone. Kje 
so vaši varovanci pilili formo pred novi-
mi izzivi, ki jih letos še čakajo?

S kadeti in mladinci se dokaj pogosto 
odpravimo na trening v Judo klub San-
kaku Celje, kjer trenira tudi aktualna 
olimpijska prvakinja Tina Trstenjak. 
Po zaključenih turnirjih za evropski 
pokal, katerih se udeležujemo v okviru 
reprezentance, so praviloma še tri dni 
organizirani skupni treningi, tako smo 
bili letos na Poljskem, v Avstriji, Italiji, 
na Hrvaškem, z madžarsko mladinsko 
reprezentanco smo trenirali, ko je bila 
na pripravah na Rogli … Med prvo-
majskimi prazniki je 13 naših najboljših 
tekmovalcev za 14 dni odpotovalo v 
Gruzijo in Azerbajdžan. Tam so opravi-
li res kvalitetne treninge. Trenutno so na 
pripravah v Poreču, kjer poteka Festival 
juda pod okriljem Evropske judo fede-
racije. Tam trenira preko 1200 judoistov 
iz cele Evrope. Velikokrat pa povabimo 
tudi tuje judoiste k nam, da lahko dobro 
treniramo tudi doma.

Na katerih tekmovanjih pa bodo nas-
topili judoisti Judo kluba Acron Slovenj 
Gradec v nadaljevanju sezone? Katera 
bi vi izpostavili kot najpomembnejša in 
kakšna so vaša pričakovanja?

Najprej je na sporedu evropsko prven-
stvo za kadete in kadetinje, katero bo 
potekalo od 27. do 30. junija v Varšavi 
na Poljskem. Tam bo barve Sloveni-
je zastopal naš Nace Herkovič v ka-
tegoriji do 66 kg. Od 24. do 27. julija 
bo v Bakuju v Azerbajdžanu evropski 
olimpijski festival za mlade, EYOF, 
kjer bomo v okviru slovenske olimpij-
ske delegacije prav tako videli Naceta 
Herkoviča, v rezervi pa je zaenkrat še 
Ines Hribernik. Potem imamo v sep-
tembru na sporedu evropsko mladin-
sko prvenstvo, ki bo v mestu Vantaa na 
Finskem. Normo za nastop že ima Zala 
Pečoler. Na sporedu sta še dva evrop-
ska mladinska pokala, kjer verjamem, 
da bo uspelo normo doseči še Roku 
Pogorevcu in Nuši Perovnik. Priča-
kovanja imamo vedno visoka. Judo je 

šport trenutka. Naši športniki so, v ko-
likor se vse poklopi, vsekakor sposobni 
premagati vsakogar. Delamo v tej sme-
ri. Kako bo, bomo pa videli.  

Pred kratkim ste okrepili strokovni 
kader vašega kluba. Pridružil se vam je 
namreč priznan trener iz Rusije. Nam 
lahko poveste kaj več tudi o tem?

Ja, že dve oziroma tri leta imamo ka-
drovsko stisko. Dejstvo je, da otroci 
odraščajo v dobre kadete, mladince 
pa tudi člane. Naš glavni trener Ru-
slan Yankovskyy kljub pomoči ostalih 
težko dela z vsemi na visokem nivo-
ju. Tako smo k nam povabili ruskega 
trenerja Jevgenija Lvova, s katerim se 
sicer poznamo že 10 in več let in smo 
v preteklosti že sodelovali. Veseli smo, 
da se je odzval našemu vabilu in nam 
bo s svojimi izkušnjami lahko poma-
gal. 

Judo klub Acron Slovenj Gradec 
vsakoletno organizira enega najbolj 

množičnih turnirjev pri nas, ki hkrati 
velja za športno prireditev z največ 
udeleženci med vsemi na Koroškem, 
Zavarovalnica Sava Koroška Open. 
Kdaj bo to tekmovanje na sporedu v 
letošnjem letu in kateri starostni kat-
egoriji bo namenjeno?

Priprave na mednarodni turnir v judu, 
ki bo na sporedu 19. in 20. oktobra v 
Športni dvorani Slovenj Gradec, po-
tekajo že kar nekaj časa. Nekaj ekip je 
tudi že potrdilo udeležbo. Kot vsako 
leto se bomo potrudili, da bo dogodek 
organiziran na maksimalno visokem 
nivoju. Pred leti smo turnir izvajali 
v treh starostnih skupinah in dosegli 
mejo 1000 udeležencev, kar pa je bilo 
za našo infrastrukturo preveč. Tako 
smo naslednje leto eno starostno ka-
tegorijo ukinili in posledično zmanj-
šali število tekmovalcev. V letošnjem 
letu se bodo judoisti pomerili v dveh 
starostnih kategorijah, do 16 in 18 let. 
Pričakujemo pa nekje med 600 in 700 
udeležencev, kolikor je tudi nekje še 
v redu za naše pogoje, da se dogodek 
lahko odvija nemoteno.

Slovenski judo ima zelo bogato 
tradicijo nastopov in osvajanja odličij 
tudi na najpomembnejšem in najbolj 
prestižnem tekmovanju – olimpijskih 
igrah. Mislite, da se lahko kdaj v pri-
hodnosti zgodi tudi to, da bi na olimpi-
jskih igrah nastopil judoist vašega 
kluba?  

Vsekakor je to naša želja in tudi cilj. 
Morda bomo pa na naslednjih olim-
pijskih igrah leta 2024 spremljali 
katerega iz naših vrst. Tekmovalci 
morajo usklajevati šport in šolo. Po 
končani srednji šoli pride na vrsto 
študij. Za športnika je to prelomnica, 
po kateri večino časa posvetijo študi-
ju in se s športom ne ukvarjajo več 
na tako visokem nivoju. V kolikor se 
kdo odloči, bomo vsekakor sestavili 
kvaliteten program in mu omogočili 
poseganje po najvišjih mestih tudi na 
velikih tekmovanjih v članski konku-
renci, vključno z udeležbo na olim-
pijskih igrah.

Matej Nabernik

V prvem delu sezone izjemno uspešni
Slovenjgraški judoisti

Strokovno vodstvo JK Acron Slovenj Gradec (Borut Marošek drugi z leve)

Borut Marošek

Začetki igranja malega nogometa 
(Kremenčkovih) v Pamečah in 

širši okolici segajo nekje v leto 1979. 
Nadebudni najstniki so združili vse 
sile in znanje. Najprej so igrali pod 
imenom Udarnik, kasneje pa so si 
nadeli ime, ki ga s ponosom nosijo 
še danes – Kremenčkovi. To je čas 
prvih začetkov športne discipline 
malega nogometa, ki vsaj v Slovenj 
Gradcu in njegovi okolici ni bil 
razširjen tako kot na primer starejši 
in morda popularnejši veliki brat 
nogomet. Klub malega nogometa 
(KMN) Kremenčkovi je bil uradno 
registriran leta 1988. Takratno vod-
stvo kluba: Emil Popič, Vinko Ceh-
ner, Peter Pirkmajer.

Tako se je pričela tudi zgodovinska 

pot uspehov, tako športnih kot tudi 
delovnih. KMN Kremenčkovi je bil 
ponos in identifikacija tako mesta Slo-
venj Gradec, morda pa še bolj malega 
kraja ob Slovenj Gradcu – Pameč, in 
širšega prostora Slovenije. Prvi pokal 
je prišel leta 1981, do danes pa jih je 
bilo zbranih več kot 300. V klubskih 
prostorih lahko vidite pravo razstavo 
pokalov, še večja pa bi bila, če bi poka-
le za uspešno igranje prinesli njegovi 
igralci in člani tudi za posamične do-
sežke, osvojili so tudi neuradno pr-
venstvo Slovenije. Klub se je v vseh teh 
letih udeleževal raznih tekmovanj po 
Sloveniji ter nizal zmage eno za drugo. 
Prav tako so tekmovali tudi v sosednji 
Avstriji, kjer so kraj in mesto z odliko 
promovirali povsod, kjer so nastopali.

KMN Kremenčkovi je bil priredi-

telj prvih nočnih turnirjev v širši oko-
lici. Da bi lahko igrali nogomet tudi 
ponoči, je bilo potrebno graditi raz-
svetljavo na igrišču v Pamečah. Tudi 
to so zgradili, z lastnimi sredstvi, z 
lastnim delom in odrekanjem, in tako 
so na turnirje privabili veliko ekip iz 
vse Slovenije. Zgodilo se je tudi, da so 
morali ekipe odklanjati, saj je bilo pre-
več prijav. 

KMN Kremenčkovi je uspešno 
usvajal turnirje za slovenski revijal-
ni pokal. V tem tekmovanju so pisali 
zelo uspešno obdobje, saj so bili zma-
govalci različnih tekmovanj in dosegli 
tudi nekaj drugih mest. Kasneje so tri-
krat osvojili pokal občinskih prvakov 
Slovenije, kar je bilo takrat praktično 
neuradno državno prvenstvo, saj lige, 
kot jo poznamo danes, takrat še ni 

bilo. Vseskozi pa so se na raznih tur-
nirjih po Sloveniji redno uvrščali med 
dobitnike prvih treh mest.

Prav tako so bili večletni zmagoval-
ci lige malega nogometa Mestne obči-
ne Slovenj Gradec in tudi pokalnega 
tekmovanja po Koroškem. Sedaj ko so 
fantje že v zrelejših letih, pa uspešno 
tekmujejo v veteranskih vrstah, a tudi 
tukaj so pokali že nekaj časa skorajda 
rezervirani. Nikoli pa niso pozabili 
kraja in mesta, saj so v Pamečah s po-
močjo občine in z veliko lastno vne-
mo zgradili še igrišče za odbojko na 
mivki, s tem pa privabili veliko število 
krajanov na druženje in rekreacijo. 
Rekreacija odbojke je vključena v nji-
hovo dejavnost.

Klub je bil vedno prisoten tudi na 
humanitarnem področju in je pred 
časom z veseljem in ponosom organi-
ziral zelo odmevno dobrodelno prire-
ditev za pomoč bolni deklici, na kate-
ro so še danes izredno ponosni. 

V klubu zrejo naprej, saj so zelo 
dobro organizirani ter vztrajni pri 

svojem delu. Prav tako bi nekoč radi, 
da bi v Pamečah, kjer je mali nogomet 
doma, pridobili tudi igrišče z ume-
tno travo. Načrti za to že obstajajo in 
predvidevati je, da bodo tako kot do-
slej večinoma vse naloge tudi to uspe-
šno izpeljali. 

Sedanje vodstvo kluba: Franjo Pa-
radiž, Tine Nabernik; trener Zlatko 
Kotnik; igralski kader: Zvonko in To-
maž Lakovšek, Zlatko Kotnik, Maks 
Matavž, Borut Kac, Vlado Grum, Sašo 
Plaznik, Samo Goričan, Jože Knez, 
Simon Pečnik, Jože Podstenšek, Tine 
Nabernik, Primož Kuder, Hinko Gre-
gor, Jani Plevnik. S klubom so sodelo-
vali še: Drago Šebez, Zoran Gluhovič, 
Ivo Beliš, Ferdo Matavž, Jože in Vinko 
Cehner, Igor Poberžnik, Emil Popič, 
Dani Breznik, Jure in Gojko Cesar, 
Mario Dumančič, Edo Sidar, Matjaž 
Vrečko, Zdenko Verhovnik, Martin 
in Janez Jeromel, Janko Verhovnik, 
Aleš Kotnik, Bojan Grešovnik, Tomaž 
Smonkar in Franjo Logar.

Franjo Paradiž

V Pamečah je mali nogomet doma
40 let kluba malega nogometa – KMN Kremenčkovi 
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Na ekipnem prvenstvu, ki je pote-
kalo 9. junija v Domžalah, so naši 

atleti postavili nov zgodovinski mejnik 
kluba. Med vsemi slovenskimi atletski-
mi klubi so se uvrstili na 3. mesto.

Nejc Blažun (3000 m), Aleksej Kle-
menčič (1000 m), Timotej Klemenčič 
(hoja 3000 m), Matej Komar (kopje), 
Grega Nabernik (krogla, disk), Jure 
Nabernik (kladivo), Aljaž Prednik 
(daljina, troskok), Urban Prošt (100 m 
ovire, 300 m ovire), Jošt Pušnik (100 
m, višina), Luka Temnikar (štafete) in 
Nik Uranc (300 m) so tekmovali zbra-
no vsak zase in složno kot ekipa, saj so 
za skupno uvrstitev šteli vsak cm in 
vsaka stotinka. Prav vsak je prispeval 
pomemben delež k uvrstitvi in uspelo 
jim je. Bravo fantje!

Odlično so tekmovala tudi dekleta. 
Leja Bricman (disk, kladivo), Neja Fraj-
dl (300 m ovire), Melina Kelaidis (2000 
m), Gaja Korošec (100 m, 300 m), Sara 

Krajnc (hoja 3000 m), Janine Lužnik 
(disk, kladivo), Nuša Lužnik (krogla, 
kopje), Lana Potočnik (1000 m), Hana 
Praprotnik (daljina), Ivana Simonović 
(daljina, troskok), Nastja Šumah (300 
m ovire), Laura Vušnik (80 m ovire, 
višina), Ema Barth, Tjaša Mori, Tjaša 
Samec, Lara Šaloven in Hana Šaloven 
(štafete) so dale vse od sebe vsaka v 
svojih disciplinah in skupaj zbrale do-
volj točk za uvrstitev na 6. mesto.

Naše atlete je ob prihodu domov 
poleg staršev pričakala in nagovorila 
tudi podžupanja Mestne občine Slo-
venj Gradec Martina Šisernik. Fan-
tom je čestitala za visoko uvrstitev na 
ekipnem prvenstvu U16 in osvojeno 
3. mesto ter dekletom za uvrstitev 
na 6. mesto. Zaželela jim je še veliko 
dobrih rezultatov, ob prihajajočih 
šolskih počitnicah pa tudi malo od-
mora in počitka od vsakodnevnih 
obveznosti. (MV)

Tudi v preteklih mesecih 
so bili šahisti v vseh sta-

rostnih skupinah zelo aktivni. Še po-
sebej je potrebno izpostaviti nastope 

na državnih prvenstvih za mladino, 
kjer so tudi letos osvojili medalje, 
in sicer kar tri. Zaključni turnir v 
hitropoteznem šahu na odprtih me-

sečnih turnirjih Šahovskega kluba 
Slovenj Gradec aktualne sezone je 
bil 4. junija v prostorih Društva upo-
kojencev Slovenj Gradec. 

V Rogaški Slatini je bilo od 16. do 
22. februarja 2019 že 29. Mladinsko 
državno prvenstvo (DP) v standar-
dnem šahu. Šahovski klub (ŠK) Slo-
venj Gradec so zastopali: Luka Va-
upot (U14), osvojil je 2. mesto, Enej 
Stražišnik (U14), 16. mesto, Eliza 
Vaupot (D12), 4. mesto, in Kajetan 
Vaupot (U8), 2. mesto. Trener na tek-
movanju je bil Jernej Špalir.

Po končanem tekmovanju v stan-
dardnem šahu je bilo naslednji dan 
še odprto enodnevno DP v aktivnem 
šahu in ŠK Slovenj Gradec je imel 
osem predstavnikov: Matija Smolč-
nik, Kai Jan Radoševič, Andraž Plev-
nik in Erik Ivartnik so se uvrstili v 
zlato sredino, Eliza Vaupot je osvojila 
2. mesto, med prvo deseterico pa so 
se uvrstili še Luka Vaupot, 5. mesto, 
Enej Stražišnik, 6. mesto, ter Kajetan 
Vaupot, 7. mesto.

Slovenjgraški šahisti so nastopili 
tudi na posameznem odprtem DP 
članov v Radencih, ki se je odvijalo 
od 27. aprila do 4. maja 2019. Med 
dvainštiridesetimi udeleženci sta na-
stopila Luka Vaupot in Eliza Vaupot. 
Luka je bil 2. v ločeni kategoriji do 20 
let, prav tako je osvojil prvo šahovsko 
kategorijo.

Po štirih turnirjih Koroškega ciklusa 
mesečnih turnirjev v aktivnem šahu 
je v vodstvu Branko Špalir iz ŠK Slo-
venj Gradec (335 točk), drugi je Al-
bert Smole iz ŠK Celovec (305 točk), 
tretji Zdravko Burjak iz ŠK Črna 
(230 točk), in četrti Marko Vrečič iz 
ŠK Fužinar Hapro (228 točk). Med 
ženskami je v vodstvu Monika Roz-
man iz ŠK Kranj (70 točk). Skupno 
je do sedaj nastopilo 46 tekmovalcev. 
Za skupno uvrstitev šteje 7 najboljših 
uvrstitev od desetih turnirjev. 

Na odprtih mesečnih turnirjih 
ŠK Slovenj Gradec v hitropoteznem 
šahu je v skupnem seštevku, po de-
vetem od desetih turnirjev, v vodstvu 
Vlado Turičnik (615 točk), drugi je 
Gregor Šmon (585 točk), oba sta čla-
na ŠK Slovenj Gradec, tretji je Fikret 
Šahinovič iz ŠK Črna. Med starejšimi 
veterani je v vodstvu Franc Berhtold 
(286 točk), drugi je Bernard Rutnik 
(211 točk), oba iz ŠK Slovenj Gradec. 
Zaključni turnir »sezone september 

2018–junij 2019« je bil v torek, 4. ju-
nija, v prostorih Društva upokojen-
cev Slovenj Gradec. 

ŠK Slovenj Gradec je v sodelovanju s 
Športno Zvezo Slovenj Gradec tudi 
letos v času zimskih počitnic pripra-
vil interesno vadbo za vse otoke iz 
mestne občine. Šahovskih uric se je 
udeležilo 20 otrok. 

Ajda Prislan

Na slovenjgraškem stadionu so 
se 7. junija v atletiki med seboj 

pomerili učenci osnovnih šol s prila-
gojenim programom. Tretja osnovna 
šola Slovenj Gradec je bila organiza-
torka 51. državnega prvenstva v atle-
tiki, na katerem je tekmovalo več kot 
200 učencev, ki so se na finale uvrstili 
preko regijskih tekmovanj. Sodelova-
lo je 35 šol iz osmih regij, med njimi 
tudi učenci Tretje OŠ Slovenj Gra-
dec, OŠ Juričevega Drejčka Ravne na 
Koroškem in OŠPP Muta. Učenci so 
tekmovali v teku na 60, 300 in 1000 
m, skoku v daljino in višino, metu 
vortexa ter štafeti 4 x 100 m.

Atletski klub je sodeloval s so-
dniško službo, pri pripravi stadiona 
in izvedbi tekmovanja pa so poma-
gale tudi atletinje z Gimnazije Slo-
venj Gradec. Na pomoč so Tretji OŠ 
priskočili tudi učitelji Prve in Druge 
OŠ ter OŠ Šmartno. Šotor, ki je nu-

dil senco razgretim tekmovalcem, so 
postavili taborniki. Dijaki Srednje 
zdravstvene šole Slovenj Gradec pa so 
pomagali pri mimohodu učencev. 

Na otvoritvi s kulturnim pro-
gramom, ki ga je popestril zborček 
učencev Tretje OŠ pod mentorstvom 
dr. Vojka Veršnika, so tekmovalce in 
goste nagovorili župan Tilen Klugler, 
ravnateljica Ingrid Močnik in Bo-
štjan Vintar iz javnega zavoda Pla-
nica. Pred začetkom tekmovanja so 
tekmovalci, organizatorji, sodniki in 
trenerji zaprisegli s fair play prisego. 
Himno fair playa pa je odpel in odi-
gral Luka Pernek. 

Medalje je najboljšim podelila 
Kazimira Lužnik skupaj s podžupa-
njo Martino Šisernik. Tekmovanje je 
potekalo v pozitivnem vzdušju, tek-
movalci in gostje se domov vračajo z 
lepimi spomini na Slovenj Gradec.

Darja Gerdej

Mladina osvaja medalje
Aktivnosti Šahovskega kluba Slovenj Gradec 

Atleti tretji, atletinje šeste

Bron za naše atlete U16 na 
ekipnem prvenstvu 

Državne športne igre
Atletika

Državno prvenstvo članov v Radencih: mlad Slovenjgradčan Luka Vaupot (levo) igra z 
mednarodnim mojstrom Žanom Tomazinijem.

Mladinsko državno prvenstvo v Rogaški Slatini: trener Jernej Špalir, spodaj (z leve): Eliza 
Vaupot, Enej Stražišnik, Kajetan Vaupot in Luka Vaupot

Vabilo k šahu 
Za osnovnošolske otroke nižjih 
razredov – šahovske začetnike 
klub prireja klubsko šahovsko 
šolo (poteka ob ponedeljkih in 
petkih od 16. do 18. ure v prosto-
rih hiše PUM centra na Celjski ce-
sti 22). Vsakdo zainteresiran nas 
lahko kontaktira po e-pošti: sahk.
sg@gmail.com. 



ML A DISGlasnik, julij/avgust 2019 25

SPOTUR
LETNO KOPALIŠČE SLOVENJ GRADEC
OTROŠKE TEMATSKE DELAVNICE IN ŠPORTNE 
ANIMACIJE ZA OTROKE
JULIJ IN AVGUST - vsak ponedeljek, sreda in petek od 9:00-12:00 
INFO: Dobimo se na pri leseni hiški na bazenu, v primeru slabega 
vremena, pa so delavnice prestavljene v MKC. Obveščamo vas, da bo 
v petek 30.8.2019 organiziran zabaven zaključek na Letnem bazenu 
Slovenj Gradec z naslovom »Zadnji čof v bazen«. 
MLADINSKI CENTER- HOSTEL SLOVENJ GRADEC
ENODNEVNI POLETNI TABOR V JULIJU
INFO: Tabor bo potekal ob vsakem vremenu ob prijavi minimalno 10 
otrok. Cena vključuje bivanje, prehrano, animatorje in vso potrebno 
opremo za izvedbo tabora. Primeren za otroke od treh let naprej. 
Tabor bo potekal v sodelovanju s skavti. Datum tabora bo objavljen 
na FB strani AKTIVNOSTI ZA OTROKE V SLOVENJ GRADCU.
URBANE DELAVNICE
Glavni trg Slovenj Gradec
- 14. in 28. 7. (med 17. in 19. uro)
- 11. in 25. 8. (med 17. in 19. uro).
JUDO - ŠPORTNI TABOR KOPE 2019 - 
Judo klub Acron Slovenj Gradec
Kot vsako leto do sedaj, bomo tudi letos za naše najmlajše (otroke 
prve triade) organizirali športni tabor, ki bo tokrat zopet potekal na 
Kopah.
Kje: Lukov dom, Kope
Kdaj: Od petka, 5. julija, do nedelje, 7. julija 2019
Kdo: Judoisti in judoistke, letnik rojstva 2012 - 2010 (2009)
Stroški: 60 € oz. 100 € za dva otroka iz iste družine. Stroški 
vključujejo 2 x polni penzion v hotelu Lukov dom ter vse aktivnosti. 
Stroške boste poravnali preko položnice, ki jo boste prejeli na vaš 
elektronski naslov.
Prihod: Prosimo, da starši otroke sami pripeljete v petek med 15.00 
in 17.00.
Odhod: Starši lahko po otroke pridete v nedeljo med 14. in 16. uro.
Prijava: Prijavo pošljite na elektronski naslov kluba: 
judokoroska@gmail.com najkasneje do srede, 20. 6. 2019.
Otroci naj imajo s sabo: Športna oblačila (trenirka, kr. hlače, več 
majic) in obutev (2 para), 2 brisači in pribor za os. higieno. Ker je 
vreme nepredvidljivo, imejte s sabo tudi toplejša oblačila (dolge 
hlače, vetrovka, pulover).
TABORNI PROSTOR GORNJI KOT - 
Rod Severni kurir
Tako je. Tudi letos se taborniki Roda Severni Kurir Slovenj Gradec 
odpravljamo v naročje kočevskega roga in reke Krke. Znova smo 
za vas pripravili 11-dnevno taborniško avanturo v naravi, ki še 
nikoli nikogar ni pustila ravnodušnega, in veseli bomo če se nam 
boš pridružil /-a tudi ti. Spodaj je nekaj osnovnih informacij in 
prijavnica, ki naj se čimprej znajde pri vodnikih ali na e-mailu prek 
spletne prijavnice.
Datum: od 17.7. do 27.7. 
Cena taborjenja: Taborniki s plačano članarino: 13 €/dan - skupaj 
140 €. Taborniki z neplačano članarino: 15 €/dan - skupaj 165 €
(možno tudi plačilo na obroke – dogovor z blagajničarko Marijo)
Prijave: Prijave so možne do 10. 7. 2019, preko spletne prijavnice, 
katero najdete na naši spletni strani (severnikurir.taborniki.si) ali 
Facebook strani (Taborniki  Rod Severni kurir). Za več informacij 
smo vam na voljo na E-mail: rsk.taborniki@gmail.com
ROKOMETNE DELAVNICE  za deklice in dečke stare 
od 8. do 11. let - Društvo rokometna šola Alena Mihalja
Učenke in učence vabimo, da se udeležite rokometne vadbe, ki bo 
potekala med poletnimi  počitnicami 2019. Vadba bo potekala v 

dveh delih. Prvi v Športni dvorani Slovenj Gradec (pri II. OŠ), drugi 
pa na letnem kopališču v Slovenj Gradcu. Pod vodstvom trenerjev 
in vaditeljev D.R.Š.A.M. boste imeli možnost malo na resen, malo 
na zabaven način spoznati, se naučiti in se preizkusiti v veščinah 
rokometne igre. Vse učenke in učenci vabljeni na prijetno športno 
druženje z rokometno igro.
Delavnice potekajo: od 5. do 9. avgusta (od 9:00 do 12:00 ure):
Cena za 15 ur vadbe je 50 € (za članice Društva rokometne šole 
Alena Mihalja je cena udeležbe -50%)
Prijavite se lahko na elektronski naslov: amihalj@yahoo.com ali 
s sms sporočilom na: (031) 557 690. Vadba bo potekala v primeru 
vsaj 8 prijavljenih otrok.
POLETNI ROLKARSKI IN BMX TABOR - 
Športno društvo Skatepark Slovenj Gradec
Poletni tabor za otroke stare 9-15 let, ki združuje urbane športe 
(rolkanje in BMX – postavljen bo rolkarski poligon), ter športe na 
prostem (raft ing, SUP, zip-line, adrenalinski park, vodni športi – na 
jezeru). Dogajanje se odvija ob jezeru v čudoviti Savinjski dolini, 
v kampu Menina. Otroci so nastanjeni v mobilnih hiškah in imajo 
polni penzion.
Datum: 30.6. - 5.7.
Kraj: Kamp Menina, Rečica ob Savinji. Cena: 330 € - možnost plačila 
na obroke. Dodatne informacije in prijava: (040) 502 434.
ODBOJKARSKI TABOR KOPE - 
Športno društvo odbojkarski klub Slovenj Gradec
Kje: Igrišče na mivki na Kopah
Kdaj: od četrtka  27.6.2019- do nedelje 30.06.2019
Informacije: Danica Gošnak (040) 172 119, danicagosnak@gmail.
com ali Darko Žugelj, (041) 712 665 darko.zugelj@siol.net. 
Cena: 140 € - 3 prenočišče, 4 x polni penzion. 
POLETNI JAHALNI TABORI ZA OTROKE - 
Konjeniški klub Slovenj Gradec 
Kje: Škale pri Velenju, Štala Glinšek
Kdaj:  1. tabor: 21. junij – 22. junij (NOČNI)
 2. tabor: 1.-5. julij (DNEVNI)
 3. tabor: 15.-19. julij (DNEVNI)
 4. tabor: 5.-9. avgust (DNEVNI)
 5. tabor: 23.-24. avgust (NOČNI)
Informacije: Vesna Glinšek: (031) 447 457 ali 
vesna.glinsek@gmail.com. Prijava je obvezna.
Cena: nočni 60 €, dnevni 170 €. Dodaten program - počitniško 
jahanje: od 17. do 19. ure. Interesne dejavnosti rezervacija terminov 
ob sobotah: Franc Poklič (041) 568 588.
KEGLJAŠKI KLUB SLOVENJ GRADEC
Kaj: KEGLJANJE 
Kdaj: 26. junij - 30. junij in 21. avgust - 25. avgust, 
vsak dan, od 10:30 - 12:00
Kje: kegljišče Slovenj Gradec
Informacije: ivan.korosec@gmail.com, (040) 852 981
Cena: brezplačno
ŠPORTNO DRUŠTVO SELE-VRHE
Kaj: BADMINTON KAMP
Kje: Prva OŠ Slovenj Gradec
Kdaj: sredina avgusta
Informacije: Prijava OBVEZNA na (040) 205 118 – 
Boštjan ali badminton@sele-vrhe.si, Cena: brezplačno
ATLETSKI KLUB SLOVENJ GRADEC
Kaj: ATLETIKA
Kje: Atletski stadion   
Kdaj: ponedeljek, četrtek, ob 10. uri
Informacije: atletskiklub.sg@gmail.com
Cena: brezplačno

KONJENIŠKI KLUB 
CROSS COUNTRY CLUB LEGEN
Kaj: POČITNIŠKO JAHANJE, INTERESNE DEJAVNOSTI
Kje: Lokacija kluba CCCL 
Kdaj: prvi in zadnji teden počitnic med 17. in 19. uro od 
ponedeljka do petka, samo otroci od 10. leta dalje
Informacije: Franc Poklič (041) 568 588
Cena: interesne dejavnosti po predhodni najavi.
KONJENIŠKI KLUB L&L
Kaj: JAHANJE
Kje: Črneče
Kdaj:  od 26. 6. do 28. 6. 2019 od 16.00 do 17.00,
 29. 6. 2019 od 17.00 do 19.00
 od 26. 8. do 30. 8. 2019 od 16.00 do 17.00 in 
 31. 8. 2019 od 17.00 do 19.00
Informacije: (031) 302 103, Lidija, prijava ni potrebna. 
Cena: brezplačno
STRELSKO DRUŠTVO SLOVENJ GRADEC
Dejavnost: STRELJANJE Z ZRAČNO PUŠKO
Kje: Športna dvorana Slovenj Gradec (strelišče) 
Kdaj: Prva dva tedna počitnic; ponedeljek, sreda, 
četrtek od 9.00 do 12.00 ure
Informacije: (040) 603 853, stanislavoblak@gmail.com, 
dodatni termini po predhodnem dogovoru
Cena: brezplačno 
PLANINSKO DRUŠTVO SLOVENJ GRADEC
Kaj: PLANINSKA ŠOLA / POHODNIŠTVO
Kje: Koča pod Kremžerjevim vrhom
Kdaj: avgust 2019 med vikendi
Informacije: info@pdsg.si  
Cena: informacije info@pdsg.si ali (031) 345 102 (Danilo)
TENIS KLUB 96
Dejavnost: TENIS
Kdaj: julij, avgust, vsak dan od 8:00 – 13:00
Kje: tenis center Murko
Informacije: Dejan Murko Hajtnik, (041) 367472
Cena: brezplačno
PLAVALNI KLUB SLOVENJ GRADEC
Dejavnost: AKTIVNOSTI NA BAZENU, NADALJEVALNI TEČAJ 
PLAVANJA, UČENJE PLAVALNE TEHNIKE
Kdaj: julij, avgust
Kje: Bazen Slovenj Gradec
Informacije: Anka Čarf, anka.carf@gmail.com, 
potrebne so predhodne prijave
Cena: po dogovoru
ŠD PODGORJE
Dejavnost: TENIS
Kdaj: julij, avgust, torek in sreda od 12.00 do 14.00
Kje: Tenis dvorana Podgorje
Informacije: Ivo Beliš, (041) 640 469
Cena: brezplačno
ŠPORTNO DRUŠTVO 
ODBOJKARSKI KLUB SLOVENJ GRADEC
Kaj: ODBOJKA NA MIVKI
Kje: bazen Slovenj Gradec
Kdaj: vsak torek in četrtek ob 10:00-12:00
Informacije (telefonska številka, elektronski naslov, ali je potrebna 
prijava): Danica Gošnak (040) 172 119, 
danicagosnak@gmail.com ali Darko Žugelj, (041) 712 665 
darko.zugelj@siol.net
Cena: brezplačno

AKTIVNE POČITNICE / POLETJE 2019
Športna zveza Slovenj Gradec skupaj  s športnimi društvi vabi vse šolske otroke Mestne občine Slovenj Gradec, da se vključijo v različne 

ponujene športne aktivnosti. Večina programov je brezplačnih, za podrobnejše informacije in prijave se lahko obrnete na izvajalca programa.
Športna zveza Slovenj Gradec skupaj  s športnimi društvi vabi vse šolske otroke Mestne občine Slovenj Gradec, da se vključijo v različne 

V mesecu maju smo bili v vrtcu 
Gozdni škrat na Legnu še prav 

posebej športno razpoloženi. 23. 

maja smo namreč izvedli zaključek 
športnega projekta Mladi športnik, 
ki deluje v okviru specialne olimpija-

de. Vanj se je v lanskem šolskem letu 
prvič vključil tudi oddelek vrtca na 
Legnu z vzgojiteljico Danico Kac Na-

glič. Povod za vključitev v ta projekt 
pa je bila deklica s posebnimi potre-
bami, ki je vključena v ta oddelek. Vsi 
starši v oddelku so podprli vključitev 
oddelka v ta program, ki spodbuja 
gibalni razvoj te deklice in seveda 
vseh ostalih otrok. Po lanskoletnem 
uspešnem sodelovanju smo se letos 
odločili, da s projektom nadaljujemo, 
ga še nadgradimo in vanj vključimo 
še razvojni oddelek vrtca v Slovenj 
Gradcu. Projekt poteka pod strokov-
nim vodstvom specialne pedagoginje 
Mojce Podstenšek v sodelovanju z 
vzgojiteljicami vključenih oddelkov.

Mladi športnik je prilagojen špor-
tni program za otroke s posebnimi 
potrebami v starosti 2–7 let. Zasnoval 
ga je tim strokovnjakov pri specialni 
olimpijadi z željo, da se tudi predšol-
skim otrokom s posebnimi potrebami 
zagotovi primerne oblike motoričnih 
aktivnosti, ki bodo ugodno vplivale na 
njihov razvoj. Eden od ciljev programa 
je širjenje znanja med družinske člane 
otroka s posebnimi potrebami ter po-
nesti pojem in pomen specialne olim-
pijade v širšo družbo.

Otroci, vključeni v ta projekt, so 
vodene gibalne aktivnosti izvajali v 
vrtcu v dopoldanskem času. Aktivno-
sti niso imele tekmovalnega značaja, 
nivo zahtevnosti pa se je prilagajal 
otrokovim sposobnostim. Naš moto 

je bil, da so vsi otroci lahko uspešni. 
Na zaključnem srečanju so se otro-

ci  razgibavali po postajah, ki so vklju-
čevale osnovne motorične spretnosti, 
ravnotežje, odbijanje in lovljenje ter 
premagovanje ovir. Vsi otroci so pre-
jeli majico specialne olimpijade in za-
služeno medaljo, kar je narisalo smeh 
na obraze otrok, starši pa so bili seve-
da zelo ponosni nanje.

Na sklepno prireditev, ki se je od-
vijala v vrtcu Gozdni škrat na Legnu, 
smo letos povabili župana Mestne ob-
čine Slovenj Gradec Tilna Kluglerja, 
Alena Šošterja, vodstvo vrtca, pred-
stavnika Četrtne skupnosti Legen ter 
starše in sorodnike vseh vključenih 
otrok. Župan je v uvodnem govoru 
pozdravil otroke in jih spodbudil k 
zdravemu preživljanju prostega časa 
in nadaljnjim športnim aktivnostim. 
Alen Šošter, plavalec in dobitnik treh 
srebrnih medalj  na specialni olimpi-
jadi v Abu Dhabiju, pa je otrokom na 
koncu prireditve podelil medalje. 

Velik odziv na vabilo je pokazatelj, 
da je projekt dobro sprejet in podprt 
tako s strani staršev kot vodstva vrtca 
in širše družbe. Želim si, da bi se celo-
tna družba zavedala pomena inkluzi-
je, saj nas le-ta bogati.

Danica Kac Naglič, 
dipl. vzgojiteljica

Specialna olimpijada v vrtcu na Legnu
Vzgojno-varstveni zavod Slovenj Gradec
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Koordinator projekta, avtor besedila, 
glasbe, priredbe in scenarija je tam-
kajšnji glasbeni pedagog dr. Vojko 
Veršnik, v ustvarjanje videa pa so bili 
vključeni prav vsi učenci in zaposleni, 

ki delujejo na šoli. »V naši pesmi sonce 
predstavlja različne, a zelo pomembne 
simbole, ki naj bi jih v teh prispodo-
bah bili deležni prav vsi ljudje sve-
ta. Zgodba pesmi in videa se začne z 

elementom pravljice, ki jo pripove-
duje ena izmed učenk. V osrednjem 
delu pesmi se s petjem, rapanjem in 
nadomestno komunikacijo prepleta 
otroška razigranost, ki so jo z idejami 
sooblikovali naši učenci. Ker naj bi je 
bili deležni vsi otroci sveta, jih v pesmi 
vabijo, da postanejo njihovi prijatelji, 
z njimi skupaj zapojejo in se igrajo. 
Skozi otroško domišljijo pa se spet za-
tečejo v svet pravljic in čarodeja prosi-
jo, da vsem pričara tak pravičen svet,« 
pojasnjuje dr. Vojko Veršnik.

Pesem ima globlje sporočilo, njen 
nauk pa se prepleta skozi celotno zgod-
bo, ki opozarja, da zgolj materialno 
bogastvo ne osrečuje, zato se moramo 
zavzemati za odpravljanje revščine, 
sprejemanje drugačnosti ter najvišje 
vrednote, kot so ljubezen, otrokove 
oz. človekove pravice, svoboda in mir. 
»Zato se beseda sonce v naši pesmi po-
javi kar v 10 različnih jezikih. Še naj-
bolj srečni pa bi bili, če bi se ta pesem 
in zgodba dotaknili tudi vseh resnič-
nih »vladarjev« današnjega sveta, saj 
bi lahko pripomogli k uresničitvi želja 
naših učencev in boljšemu svetu,« pra-
vi koordinator projekta, ki je v ustvar-
janje videa vključil prav vse učence, 
ki so pod mentorstvom učiteljev peli, 
rapali, igrali na glasbila, si sami posli-
kali majice, izdelovali likovne in teh-
niške izdelke za scenografijo videa, se 
dramsko ali kako drugače izražali. K 
sodelovanju so povabili tudi 11 učen-
cev Prve osnovne šole. 

Tretja osnovna šola, edina koroška 
predstavnica, je na festivalu Video S-
-factor zmagala že tretjič, na letošnjo 
zmago pa so še posebej ponosni, saj 
so bili najboljši v skupni mednarodni 
kategoriji. Strokovna žirija je izposta-
vila njihovo zgodbo in dramaturški 
lok, ki se odraža v njihovem videu. 
Avdio posnetki so nastali v impro-
viziranem studio na Tretji osnovni 
šoli, video pa so posneli v šoli in njeni 
okolici. (MN)

Sonce za vse – zmagovalni 
video mednarodnega 
projekta Video S-factor

Tretja osnovna šola Slovenj Gradec

Video z naslovom Sonce za vse (Sun for all), delo učencev in men-
torjev Tretje osnovne šole Slovenj Gradec, je zmagal na medna-

rodnem festivalu Video S-factor, filmski različici otroške Evrovizije. Festival 
spodbuja inkluzijo in večjo prepoznavnost oseb s posebnimi potrebami. To je 
že tretja zmaga za Tretjo osnovno šolo, ki je zmagovalni video na temo sonce 
tokrat posnela v sodelovanju z 11 učenci Prve osnovne šole Slovenj Gradec. 

V šolskem letu 2018/19 sta se 
Prva osnovna šola Slovenj Gra-

dec in Podružnična osnovna šola Sele 
- Vrhe prijavili na vseslovenski nate-
čaj Planetu Zemlja prijazna šola, ki ga 
razpisuje Društvo Planet Zemlja, in si 
pridobili naziv planetu Zemlja prija-
zna šola 2018/2019. Na obeh šolah je 
sodelovalo 270 učencev pod men-
torstvom 12 učiteljic. Sodelovanje 
je potekalo v okviru treh projektov: 
Eko beri, Karavana varne kemije in 
Zelena nit.

»Na matični šoli so v projektih poleg 
učencev 1. triade sodelovali še učenci 
8. razreda, učenci bolnišničnega od-
delka, starši in zunanji sodelavci. Pro-
jekte smo vključili v dneve dejavnosti, 
pouk in oddelek podaljšanega bivanja. 
Pri pouku kemije smo izvedli okroglo 
mizo o poznavanju kemikalij, ki jih 
uporabljamo v gospodinjstvih. Največ 
učencev je sodelovalo v projektu Eko 
beri, saj se na šoli trudimo, da bi bili 
branju prijazna šola. Skozi projekt smo 
brali knjige, pravljice in zgodbe z eko-
loško vsebino, se pogovarjali o ločeva-
nju in recikliranju odpadkov, ustvarjali 
likovne in tehnične izdelke ter didak-
tične učne pripomočke. Za zaključek 
projekta smo se naučili pesem Košek za 
smeti, učenci 3. b razreda pa so pripra-
vili gledališko predstavo Skrbimo za 
naš planet,« je povedala koordinatorica 
Ksenija Uršej.

»Na Podružnični osnovni šoli Sele 
- Vrhe so v natečaju Planetu Zemlja 
prijazna šola sodelovali vsi učenci in 
učiteljice podružnice. Skozi celo šol-
sko leto so preko različnih dejavnosti 
urejali naravoslovno učilnico in ze-
liščni vrt, uporabljali pridelke z vrta, 
ločevali odpadke, izdelali pustne ma-
ske iz naravi prijaznih materialov in 
brali eko zgodbe. Ob teh dejavnostih 
je nastala še gledališko-plesna igra, ki 
govori o našem odnosu do narave, do 
našega planeta,« je povedala mentori-
ca Danijela Herlah.

Mentorica Eva Osojnik pravi: »V 
1. razredu smo se odločili, da bomo 
prebrali dve knjigi. Prva knjiga, Lipko 
in svetovni prvaki, je bila namenjena 
predvsem ozaveščanju o pomembno-
sti gozda. Učenci so pozorno poslu-
šali zgodbo in ob tem doživljali kar 
močne čustvene reakcije, od smeha do 
zgroženosti in zaskrbljenosti. Po pre-
branem besedilu so ilustrirali zgodbo 
– kaj jih je najbolj pritegnilo in jim 
ostalo v spominu. Druga knjiga, List-
ko in njegova življenja, pa je bila na-
menjena ozaveščanju o pomembnosti 
ločevanja odpadkov. Učenci so bili ga-
njeni in še bolj odločeni, da je ločeva-
nje odpadkov pomembno. Na to temo 
smo izdelali knjige. Učenci so iz revij 
izrezovali sličice, ki so jih razvrščali 
pod posamezne kategorije. Prav tako 
pa smo izdelali knjigo ilustracij, ki so 
jo učenci pripravili po prebrani zgod-
bi. Iz odpadne embalaže smo izdelali 
tudi učni pripomoček za učenje veli-
kih tiskanih črk in prepoznavanje gla-
sov. Uporabili smo zamaške od mleka 
ter karton. Učenci se s tem izdelkom 
zelo radi igrajo in se ob tem tudi učijo. 
Še naprej pridno zbiramo zamaške, da 

bomo lahko izdelali še več podobnih 
pripomočkov.«

»V šolskem letu 2018/2019 smo se 
tudi drugošolci vključili v projekt Eko 
beri in med predlaganimi književni-
mi deli izbrali pisatelja Primoža Su-
hodolčana. Učenci so ob prebiranju 
Suhodolčanovih del zelo uživali, jih z 
veseljem poslušali in se o njih veliko 
pogovarjali. Predlagali so rešitve za 
boljši svet, skupaj smo spregovorili o 
ločevanju in recikliranju odpadkov 
ter si pogledali video posnetke s to 
tematiko. Ugotavljali so pomen varo-
vanja naravnega okolja in predlagali 
spremembe za lepše in boljše okolje. 
Pri likovni umetnosti smo naredili 
lepljenko in oblikovali manjše knjiži-
ce, s katerimi smo popestrili razstavo 
ob kulturnem prazniku v avli šole. S 
tem smo želeli doseči, da bi odgovoren 
odnos do sočloveka, vseh živih bitij in 
narave postal način življenja. Projekt 
je bil s strani učencev dobro sprejet, 
pripomogel je k ozaveščanju o eko-
loških vsebinah, k ustvarjalnosti in 
pozitivnemu odnosu do branja knjig,« 
sta povedali mentorici Bernarda Zor-
man in Marijana Habermut.

Mentorica Maja Pur Tretjak pravi: 
»Najprej smo se pogovorili o projektu 
in preverili svoje znanje, kaj vemo o 
skrbi za naš planet. Nato smo si dolo-
čili cilje in namene našega učenja sko-
zi projekt. Spoznavali smo, da na pla-
netu nismo sami, prebirali smo knjige 
o rastlinah in raziskovali o živalih. 
Ves čas smo skrbeli, da proizvedemo 
čim manj odpadkov in odpadke vklju-
čevali v ponovno uporabo. Odpadke 
smo uporabili za predstavitev – opis 
živali. Izdelali smo žival, katero smo 
predstavljali. Odpadni časopis smo 
vključili v likovno ustvarjanje. Iz sla-
mic, zamaškov in blaga smo izdelali 
kolo. Odpadni tulec od šumečih tablet 
smo uporabili za tehnični izdelek – 
raketo. Iz odpadkov, ki so nastajali v 
procesu našega šolskega dela, smo si 
izdelali kostume za deklamacijo. Od-
padni karton smo uporabili za izde-
lavo učnega pripomočka – ure. Z njo 
smo se naučili brati čas. Uro smo nari-
sali z naravnim materialom – ogljem. 
Ko smo spoznavali naše mesto, smo iz 
kartona izdelali simbol našega mesta 
– grad. Odpadni material smo upora-
bili tudi za urejanje notranjega prosto-
ra stavb – arhitekturo. Plastenko smo 
uporabili za izdelavo velikonočnega 
zajčka. Iz plastičnih žlic in jogurto-
vih lončkov pa smo izdelali tehnični 
izdelek – vodni mlinček. Naše znanje 
o razvrščanju odpadkov smo povezali 
z obliko odpadkov (geometrijske obli-
ke) in napisali zanimive zgodbe. Naš 
projekt smo zaključili z gledališko 
predstavo Skrbimo za naš planet, ki 
smo jo predstavili na dan Zemlje in na 
zaključni prireditvi šole.«

Z izvedbo projektov in vključeva-
njem vsebin v vzgojno-izobraževalno 
delo so na Prvi osnovni šoli in Podru-
žnični osnovni šoli Sele-Vrhe zelo za-
dovoljni, saj so z aktivnostmi osveščali 
učence, starše in lokalno skupnost. V 
okviru natečaja bodo dejavnosti izva-
jali tudi v prihodnje, saj želijo vsebine 
ponuditi vsem učencem. (MN)

Planetu Zemlja prijazna 
šola 2018/2019

Prva osnovna šola Slovenj Gradec

Razstava v avli šole Velikonočni zajec Simbol našega mesta
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Dijaška organizacija Slovenije že nekaj 
let izvaja projekt Naj dijak, s katerim 

izbirajo dijake, ki so uspešni tako na 
učnem področju kot v obšolskih de-
javnostih. Ta laskavi naziv je za leto-
šnje leto dobil Aleksandar Đuričić, 
dijak 2. a razreda Srednje zdravstve-
ne šole Slovenj Gradec. Aleksandar 
je res izjemen dijak, saj je že v prvem 
letniku, poleg odličnega uspeha (5,0), 
prejel številna priznanja, kajti samo-
voljno se je prijavil na vse, kar mu je 
bilo ponujeno na naši šoli, ter vsako 
aktivnost vzel zelo resno. S trudom 
in zavzetostjo je v preteklem šolskem 
letu dosegel zlato, srebrno in bronasto 
Cankarjevo priznanje, bronasto in 
zlato priznanje iz znanja o sladkorni 
bolezni, prvo mesto v državi na tek-
movanju Ekokviz, bronasto priznanje 
na tekmovanju iz logike, bronasto in 
srebrno Vegovo priznanje, bronasto in 
zlato priznanje na tekmovanju iz zgo-
dovine. Sodeloval je v mednarodnih 
in naših projektih ter prejel številne 
pohvale za svoj trud. Piše tudi pesmi 

in literarno ter likovno ustvarja.
Najpomembneje pa je seveda to, 

da nesebično in prostovoljno pomaga 
svojim sošolcem, je izredno prijazen 
in empatičen, ve, kaj želi, ter zrelo raz-
mišlja, saj na vprašanje, kaj mu pome-
ni to, da je najboljši dijak v Sloveniji, 
pravi: »Nase pravzaprav ne gledam 
kot na dijaka, ki bi bil boljši od dru-
gih. Sebe vidim kot nekoga, ki ima v 
življenju jasno zastavljene cilje in jih 
skuša tudi izpolniti. Menim, da lahko 
brez zadržkov trdim, da ni prav nič na 
tem svetu nemogoče; do vsakega cilja 
vodijo poti, in če imamo pravo voljo, 
bi morali najti tudi pot. Reči, da je ne-
kaj nemogoče, je pogosto le izgovor.«

Takšnemu razmišljanju in izrazo-
slovju našega dijaka se lahko samo po-
klonimo. Zanj niso pomembne samo 
ocene in priznanja, zanj je pomembno 
znanje in cilj, ki ga želi doseči.

Darja Skutnik, prof. slovenščine

Naj dijak v Sloveniji obiskuje 
Srednjo zdravstveno šolo Slovenj Gradec Flow Ramps Summer Camp je poletni kamp za otroke, stare 9–15 let, ki 

združuje urbane športe (skateboarding in BMX) in športe na prostem 
(rafting, SUP, adrenalinski park, zipline). Kamp poteka v objemu neokrnjene 
narave, v Kampu Menina ob reki Savinji. Več informacij in prijavo najdete na 
spletni strani: www.flowramps.com, lahko pa nas pokličete tudi po telefonu: 
040 502 434. 

V PUM-o, programu aktivne poli-
tike zaposlovanja v Slovenj Grad-

cu, namenjenemu mlajšim odraslim 
od 15. leta dalje, so ročno izdelali 
hobotnice iz blaga in jih donira-
li Društvu proti mučenju živali 

(DPMŽ) Koroške. Darovane izdel-
ke društvo ponudi za prostovoljne 
prispevke na stojnicah. 

Tudi v Slovenj Gradcu se program 
PUM-o izvaja že vrsto let. V tem času 

so pripravili mnogo projektov, med 
njimi kar nekaj odmevnih. Trenu-
tno je vključenih 23 udeležencev in 
tokrat so se, v sklopu projekta Be hu-
man, odločili iz odpadnega blaga iz-
delovati uporabne igrače za živali in 
sodelovati z društvom proti mučenju 
živali. 

»Kljub težkim socialnim stiskam 
so naši udeleženci v programu PUM-
-o pripravljeni humanitarno delovati. 
V tej akciji gre za pomoč zavrženim 
živalim, ki jih ima v oskrbi Društvo 
proti mučenju živali Koroške. Po-
leg ročno izdelanih igrač pa smo v 
programu PUM-o izvedli še veliko 
ostalih aktivnosti, ki se nanašajo na 
naš projekt Be human. Projekt je na-
menjen predvsem humanitarnim ak-
tivnostim, saj verjamemo, da lahko 
z majhnimi koraki dosežemo veliko 
in s tem le še doprinesemo k našemu 
okolju,« je povedala mag. Damjana 
Kotnik, vodja PUM-o programa. 

Udeleženci so od doma prinesli 
odpadna oblačila. Oblačila/nogavice 
so razrezali in iz njih oblikovali ve-
čje rolice, v katere so vstavljali peno 
iz vzglavnikov ali tenis žogice. Roli-
ce s polnilom so oblikovali v krogce 
ter jih zavezali z vrvico, da so dobile 
obliko glave. Preostanek, ki je visel 
pod glavo hobotnice, so razrezali in 
dobili videz lovk. (AP) 

Humanitarna aktivnost 
mladih za zavržene živali

PUM-o in društvo proti mučenju živali

Flow Ramps Summer Camp

Pumovci in članici Društva proti mučenju živali Koroške na predaji hobotnic iz blaga

Mladinski kulturni center Slo-
venj Gradec je pri agenciji 

Movit uspešno pridobil sredstva 
za projekt Innovating youth work 
through outdoor experiential lear-
ning. Gre za Erasmus+ program, 
ki omogoča sodelujočim mladin-
skim delavcem razvoj in krepitev 
lastnih kompetenc za izvajanje 
svoje vloge v mladinskem delu. 
Istočasno pa z razširjanjem v ak-
tivnostih pridobljenega znanja 
znotraj svoje organizacije tudi po 
zaključku projekta omogočajo ra-
zvoj in rast kakovosti dela celotne 
mladinske organizacije. 

S pomočjo izkustvenega učenja 
na prostem, kar je bila vseskozi rde-
ča nit projekta, so bodoči mladinski 
delavci spoznavali nove oblike dela z 
mladimi, ki jih bodo uporabljali pri 
vsakodnevnem delu z mladimi.

Usposabljanja se je udeležilo 25 
mladinskih delavcev iz 8 evropskih 
držav. Projekt se je izvajal na turi-
stični kmetiji Lešnik od 8. do 16. ju-
nija 2019. (MJ) 

Nove oblike dela z mladimi 
spoznavali v praksi

Mladinski kulturni center Slovenj Gradec

Aleksandar Đuričić

Vrtec Leseni škrat v Šmartnu pri Slo-
venj Gradcu postaja nepogrešljiv so-
ustvarjalec kulturnega utripa v kraju 
in tudi otroci sami so se letos že tretje 
leto zapovrstjo veselili svojega nastopa 

v za vse dovolj veliki telovadnici šmar-
ške osnovne šole. Še posebej navduše-
ni pa so bili tisti, ki so pod vodstvom 
vzgojiteljice Ksenije Poklič ubrano za-
peli, kar so se med letom naučili. Po-

sebnost vrtčevskega pozdrava poletju 
pa je na koncu prisrčne prireditve, ko 
nastopijo še vsi odrasli iz vrtca Lese-
ni škrat, s katerimi zapoje tudi nekaj 
staršev otrok iz tega vrtca. (AP) 

Zapeli otroci vrtca Leseni škrat 
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Letošnji Srednjeveški preludij si bomo zapomnili po 
rekordni obiskanosti, vrhunskih nastopih srednje-

veških skupin, ki so jih tokrat še dodatno popestrili Dunking 
Devilsi in metalci zastav Sbandieratori dee Borghi e Sestieri Fi-
orentini iz Italije. Posladkali smo se s kar 10 metrov velikim bio 
bonbonom in v sobotnem večeru uživali v koncertu srednjeveške 
glasbe ter edinstvenem ognjenem šovu, ki je še dodatno razgrel 
ozračje. Naslednje leto organizatorji obljubljajo nov spektakel, do 
takrat pa uživajte v fotografijah. (LP)

Srednjeveški preludij
Fotoreportaža

(foto Robert Tisnikar)

Ime/priimek: ...................................................................................................................................... Naslov: ..........................................................................................................................................................................................
Pravilno rešeno križanko pošljite do 15.avgusta na naslov: Cerdonis, d. o. o. , Stari trg 278, 2380 Slovenj Gradec. Nagrade so vstopnice za kinopredstave 
v kinu Slovenj Gradec. (»Če bom izžreban/-a, dovoljujem objavo svojega imena in naslova med izžrebanci. Dovoljujem tudi, da bo navedene podatke 
izdajatelj mesečnika SGlasnik vodil v zbirki nagrajencev naslednjih pet let.«)
Nagrajenci junijske križanke časopisa SGlasnik: 1. nagrada: vstopnice za tri kino predstave v kinu Slovenj Gradec, Jožica Presečnik, Legenska cesta 12, 2380 
Slovenj Gradec; 2. nagrada: vstopnici za dve kino predstavi v kinu Slovenj Gradec, Ivica Cokan, Šmartno 97, 2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu; 3. nagrada: 
vstopnica za eno kino predstavo v kinu Slovenj Gradec, Martina Čoderl, Prešernova 28, 2380 Slovenj Gradec.
Nagrajenci potrdilo o dobljeni nagradi prevzamejo v Kulturnem domu Slovenj Gradec do konca tega meseca. Nagrado morajo porabiti v roku 30 dni po prevzemu 
potrdila. Dodatne informacije na tel.: 02 884 50 05, 02 881 24 93 ali 051 605 243.


