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GRADIVO ZA REDNO NOVINARSKO KONFERENCO ŽUPANA MOSG 

14. AVGUST 2015 – 10.00 (SEJNA SOBA MOSG) 

 

1. INVESTICIJE V DRUŽBENE DEJAVNOSTI 

INVESTICIJE DRUŽBENE DEJAVNOSTI   

ŠOLSTVO  

GLASBENA ŠOLA SLOVENJ GRADEC 

Glasbena šola Slovenj Gradec je izgrajena v velikosti 1.513,59m2 neto tlorisne površine, 

osnovnega in veznega dela. Osnovni objekt se nahaja v štirih etažah, vezni del pa v štirih 

etažah. Vezni del predstavlja povezavo s predvideno dvorano, ki je projektno že predvidena, a 

se bo realizirala v drugi fazi. V kleti objekta se nahajajo tehnični prostori in učilnica za ples, v 

pritličju in nadstropju so skupinske in  individualne učilnice ter učilnica za orkester. V 

nadstropju  so poleg individualnih učilnic še prostori za učitelje, v mansardi pa se nahaja 

dvorana za nastope. V vseh etažah so tudi spremljajoči prostori in površine za komunikacije. 

Posamezne etaže so dostopne preko komunikacijskega stopnišča, dostop v vse etaže pa je 

možen tudi z dvigalom, ki bo omogočal normalno uporabo glasbene šole tudi funkcionalno 

oviranim osebam.  V objektu je izvedenih: 

- 19  individualnih učilnic za: tolkala, trobila, klavir, solopetje, harmoniko, kontrabas, 
harfo, kitaro, citre, violončelo, violino, flavto, saksafon in klarinet, 
- 3 učilnice za skupinski pouk, 
- učilnica za orkester, 
- učilnica za ples, 
- dvorana za nastope, 
- upravni prostori s knjižnico, zbornico, pisarno za ravnatelja, administracij, arhiv, 
spremljajoči prostori in komunikacije. 
V pritličju objekta se nahaja  arheološka najdba, ki je ustrezno zaščitena in obdelana kot 
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razstavni eksponat, ki zagotovo predstavlja doprinos h kulturni dediščini  Mestne občine 

Slovenj Gradec. 

Za potrebe nastopov glasbene šole smo izgradili dvorano v mansardi osnovnega objekta, ki pa 

je nižjega standarda kot dvorana, ki je bila predvidena s projektno dokumentaciji, zato ima 

status »začasne dvorane«. Projekt izgradnje dvorane bo Mestna občina Slovenj Gradec 

vključila v Trajnostno urbano strategijo. 

Objekt je opremljen s sodobno opremo, posebna pozornost med gradnjo pa je bila 

namenjena zvočni izolaciji in akustiki posameznih prostorov. Energent ogrevanja je plin v 

kombinaciji s toplotno črpalko, konvektorski radiatorji pa omogočajo tako ogrevanje kot 

hlajenje posameznih prostorov.  Objekt je opremljen tudi z video nadzorom skupnih površin in 

vhoda. Objekt je bil predan javnemu zavodu Glasbena šola Slovenj Gradec v mesecu avgustu 

2015, uporabljati pa se bo pričel s šolskim letom 2015/2016. 

Uradna otovoritev šole bo 15. 9. 2015.  

Kronologija izvajanja in izvajalci: 

Objekt se je pričel graditi leta 2010. Izvajalec gradbeno obrtniških del do III. gradbene faze so 

bile  Koroške gradnje, d. o. o.. Gradnja se je zaradi pomanjkanja finančnih sredstev in 

nerealiziranega sofinanciranja MIZKŠ prekinila in nadaljevala konec leta 2014 z novim 

izvajalcem Dema plus d.o.o.,  Ljubljana.  

Finančni podatki:  

Skupna vrednost projekta je ocenjena na 1.986.900 EUR, od tega je predvideno sofinanciranje 

s strani Ministrstva za izobraževanja, znanost in šport v skupni višini 983.907 EUR, oz. 44,08% 

od vrednosti investicije. Do vključno leta 2015 je Mestna občina Slovenj Gradec prejela s 

strani ministrstva 257.000 EUR, razliko sredstev pa pričakujemo v letu 2016. 

Projektanti:  

Projektanti PGD, PZI:  KOMUNA PROJEKT d.o.o., Partizanska , Maribor 
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Projektant opreme z usmerjevalnim označevanjem : ARH DEKO d.o.o., Glavni trg 28, Slovenj 

Gradec 

Projektant akustike PZI: Decibel d.o.o. Idrija 

Ostanki poznosrednjeveške poselitve, ki se nahajajo v objektu Glasbene šole Slovenj Gradec  

Ob arheoloških raziskavah na lokaciji novogradnje glasbene šole je Koroški pokrajinski muzej v 

letih 2009/2010 odkril ostanke poznosrednjeveške poselitve. Prvič je bil v Slovenj Gradcu 

dokumentiran skoraj do višine 3 m ohranjen zidan objekt, ki po prvih analizah sodi v 16. 

stoletje, med izkopavanji pa je bila najdena tudi nekoliko mlajša opečnata filtrirna cisterna 

povezana v sistem treh kanalov.  

Po končanih raziskavah so bile vse odkrite ostaline zasute, cisterna pa se je skupaj z kamnitim 

pokrovom ohranila in situ in bo za obiskovalce na ogled v pritličju glasbene šole. Ob cisterni je 

muzej pripravil stalno razstavo, ki predstavlja rezultate arheoloških izkopavanj na tej zanimivi 

lokaciji znotraj srednjeveškega obzidja. Arheologinja Saša Djura Jelenko pripravlja katalog, kjer 

bodo predstavljene drobne arheološke najdbe, analiza osteoloških ostankov ter interpretacija 

arhitekturnih ostalin in bo predvidoma izšel v prihodnjem letu. 

ŠOLA ŠMARTNO 

Šola Šmartno pri Slovenj Gradec je v poletnih mesecih pričela z obnovo kuhinje. Projekt je 

razdeljen na dve fazi. Prva faza, ki bo zaključena do konca poletnih počitnic, vključuje delno 

sanacijo kuhinje, z novo delilnico hrane, oddelkom za pomivanje posode in rok. Druga faza, s 

katero se bo celovito obnovila kuhinja, pa je predvidena za dokončanje v naslednjem letu.   

PREDŠOLSKA VZGOJA  

VRTEC ŠMARTNO PRI SLOVENJ GRADCU  

Vrtec Šmartno, ki je bil s strani otrok, ki so bili v šolskem letu 2014/2015 vključeni v star vrtec 

v Šmartnem, poimenovan »Leseni Škrat« je lesen masiven vrtec, ki je bil izgrajen s projektom 

javno zasebno partnerstvo v dobrih 4 mesecih. Otroci so gradnjo ves čas spremljali, saj je star 

vrtec obratoval do konca meseca junija 2015. V poletnem času so bili otroci, ki niso imeli 
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dvomesečnih počitnic, vključeni v matično enoto VVZ Slovenj Gradec – enota Maistrova. 

Nov 8 oddelčni vrtec je lociran na jugovzhodnem delu otroškega igrišča starega vrtca. Objekt 

temelji na sodobnih vzgojnovarstvenih principih, ki jim služi ustrezna prostorska razporeditev 

in fleksibilna raba prostorov, saj se igralnice med seboj povezujejo. V vrtcu je na osnovi 

oblikovanih oddelkov v šolskem letu 2015/2016 prostora za 156 otrok, skupno pa imajo 

zagotovljenih 575,72 m2  notranjih igralnih površin.  

Vrtec ima glavni vhod z jugovzhodne strani s parkirišča. V pritličju sta dva prostora za oddelek 

prvega starostnega obdobja in dve igralnici za kombinirana oddelka. Te igralnice imajo tudi 

neposreden izhod na teraso. Vzporedno s stopnicami je cevni tobogan za spust otrok z 

nadstropja v pritličje, česar se otroci tudi najbolj veselijo. V nadstropju so upravni prostori, 4 

igralnice za otroke drugega starostnega obdobja ter večja večnamenska igralnica, ki omogoča 

različne skupinske dejavnosti in prireditve. Višina vloženih sredstev koncesionarja, GG Slovenj 

Gradec,  za realizacijo gradnje objekta znaša 1.448.550,00 € brez DDV. Koncesionar bo svoja 

sredstva v celoti vložil v letih 2014 in 2015. Koncesija se izvaja po modelu DBOT (model 

projektiraj - zgradi – obratuj – prenesi v last in posest po koncu koncesijske dobe, do avgusta 

2030). 

Uradna otvoritev vrtca bo dne 11. 9. 2015. V sredo, 26. avgusta 2015, pa bo med 17. in 19. 

uro, za vse vse občane, vaščane, sosede, starše, stare starše in tiste, ki jih mika bivanje v 

objektih, narejenih iz človeku prijaznih materialov, organiziran voden ogled  »Odprta vrata 

Lesenega škrata«.   
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KULTURA  

KOROŠKA GALERIJA LIKOVNIH UMETNOSTI  

Razstave v KGLU v novi luči 

Prostori Koroške galerije likovnih umetnosti, ki programsko deluje kot regijski muzej za 

sodobno umetnost, so bili v današnji kvadraturi vzpostavljeni leta 1975 in obsegajo razstavno 

dvorano v velikosti ca. 700m2 in prostore v nekdanji mestni hiši ca. 300m2. Koroška galerija 

likovnih umetnost se lahko tako pohvali z eno največjih razstavnih dvoran v Sloveniji, ki nudi 

veliko možnosti za razstavne projekte, tako je primerna za slikarske razstave, kot instalacije in 

sodobne ambientalne postavitve (v letošnjem letu: Jože Ciuha: Labirint časa, Janez Janša: 

Življenje 1 in 2 (v nastajanju), Sodobna umetnost na Koroškem) določeno fleksibilnost 

organizacije prostora nudijo premične stene in seveda razsvetljava. 

V jesenskih mesecih lanskega leta smo po natančnejšem pregledu in vedno pogostejših 

izpadih varovalk ugotovili, da je elektrika v dvorani, tako razsvetljava v stropnih kupolah, kot 

reflektorska razsvetljava popolnoma dotrajana. Zadnja korenita prenova električne napeljave 

v galeriji je bila namreč narejena več kot tri desetletja nazaj.  

Na osnovi temeljitega pregleda električne napeljave, je bil izdelan projekt za celovito obnovo. 

Prva faza zamenjave električne napeljave je bila izvedena v mesecu aprilu in maju 2015, druga 

faza pa je predvidena za leto 2016. V prvi fazi se je tako zamenjala električna napeljava v 

razstavni dvorani z zamenjavo napeljave v kupolah in zamenjavo žarnic. Prvi del je bil 

zaključen pred otvoritvijo razstave Sodobna umetnost na Koroškem, tako da je osrednja 

poletna razstava v KGLU na ogled v novi luči. Vrednost del, realiziranih v letu 2015, znaša 

33.000,00 EUR.  

V drugi fazi prenove elektrike v galeriji se predvideva zamenjavo električnih vodov za 

reflektorje in nabavo novih reflektorjev, ki bodo v skladu z novimi tehnologijami pomenili tudi 

manjšo porabo energije in hkrati večje možnosti v okviru razstavnih projektov, kajti sodobna 

umetnost nam vedno znova nudi izzive, tako v okviru praktičnega dela s postavitvami, kot tudi 

v načinu razmišljanja o njej. 
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ODPUST DOLGOV SOCIALNO NAJBOLJ OGROŽENIM PREBIVALCEM TUDI V MESTNI OBČINI 

SLOVENJ GRADEC 

Mestna občina Slovenj Gradec in JKP Komunala Slovenj Gradec sta dne 20. 7. 2015 z Vlado 

Republike Slovenije, na podlagi sprejetega Zakona o pogojih za izvedbo ukrepa odpusta 

dolgov-ZPIUOD (Uradni list RS št. 57/2015), podpisala Sporazum o izvedbi odpusta dolgov. 

Na podlagi tega sporazuma se dolgovi, ki se nanašajo na plačilo: 

- komunalnih storitev (voda, smeti), 
- vrtca, 
- šolskih obveznosti na področju osnovnošolskega izobraževanja, 
- najemnine neprofitnega stanovanja, 
- komunalnega prispevka , 
- nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča , 
 

delno odpustijo tistim občankam oziroma občanom (v nadaljevanju: dolžnikom) Mestne 

občine Slovenj Gradec in JKP Komunala Slovenj Gradec, ki so bili kadarkoli v obdobju med 1. 1. 

2015 in 30. 6. 2015 prejemniki: 

- denarne socialne pomoči ali 
- varstvenega dodatka ali 
- veteranskega dodatka ali 
- otroškega dodatka iz 1. oziroma drugega dohodkovnega razreda ali 
- otroškega dodatka v 3. dohodkovnem razredu in je hkrati katerakoli oseba navedena v 
odločbi o pravici do otroškega dodatka tudi prejemnik dodatka za nego otroka oziroma 
dodatka za veliko družino. 
 

Dolgovi se delno odpustijo dolžnikom, ki so v zgoraj navedenem obdobju navedeni v odločbi o 

pravici do denarne socialne pomoči, varstvenega dodatka oziroma otroškega dodatka in se 

njihovi prihodki in premoženje upoštevajo pri ugotavljanju materialnega položaja v skladu z 

zakonom, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev. 
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Dolžniki ne morejo biti osebe, nad premoženjem katerih se vodi postopek osebnega stečaja 

po zakonu, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilno prenehanje. 

Občanke oziroma občane posebej obveščamo, da se pri odpustu dolga iz naslova najemnine 

neprofitnega stanovanja, komunalnega prispevka in nadomestila za uporabo stavbnega 

zemljišča, plača dohodnina, ker za navedene obveznosti, ne velja posebna davčna obravnava 

po Zakonu o pogojih za izvedbo ukrepa odpusta dolgov. Odpust dolga, ki ni izrecno opredeljen 

v predmetnem zakonu, se v skladu z Zakonom o dohodnini (ZDoh-2), šteje kot drug dogodek, 

katerega morajo občanke oziroma občani kot zavezanci za plačilo dohodnine, navesti v 

napovedi dohodnine. 

Vse dolžnike vabimo, da oddajo predlog za sklenitev dogovora za delni odpust dolga 

posameznemu upniku (Mestna občina Slovenj Gradec, JKP Komunalno podjetje Slovenj 

Gradec, osnovne šole, vrtec), in sicer na predpisanem obrazcu, ki bo na voljo na spletnih 

straneh Mestne občine Slovenj Gradec, JKP Komunala Slovenj Gradec, na centru za socialno 

delo ter na sedežih in izpostavah Rdečega križa, Slovenske Karitas in Zveze prijateljev mladine 

Slovenije. 

 

2. REZULTATI ANKETE »UBRANOST BIVANJA« 

Mestna občina Slovenj Gradec pripravlja dokument Trajnostna urbana strategija s sloganom 

Ubranost bivanja. V mesecu juliju smo zaključili z anketo o Prostorskih in prometnih izzivih 

mesta, na katero se je odzvalo veliko število prebivalcev mesta. Sedaj predstavljamo rezultate 

ankete ter nekatere projektne predloge, s katerimi bomo v prihodnje še bolje skrbeli za to, da 

izpolnimo vaše želje in vaša pričakovanja v zvezi z razvojem in prihodnostjo našega skupnega 

bivanjskega okolja. 

Dokument Trajnostna urbana strategija bo analiziral oz. opredelil specifične družbene, 

gospodarske, okoljske in s tem povezane prostorske izzive mesta ter predvidene aktivnosti za 

reševanje opredeljenih izzivov vse do leta 2030. Izbrani projekti, ki bodo reševali problem 

urbane prenove, trajnostne mobilnosti in učinkovite rabe energije bodo lahko kandidirali na 



      

MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC 
Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, tel.: +386 (02) 88-121-10, fax: +386 (02) 88 -121–18  

http://www.slovenjgradec.si; e-mail: info@slovenjgradec.si 

URAD ŽUPANA 

  MESTO GLASNIK MIRU PEACE MESSENGER CITY 

 

razpisu za evropska sredstva.  

Želimo, da je priprava strategije naš skupen projekt, zato smo v okviru priprave dokumenta 

Tajnostna urbana strategija med 22.6.2015 in 7.7.2015, s pomočjo dijakov in študentov izvedli 

anketo o Prostorskih in prometnih izzivih mesta s sloganom »Ubranost bivanja«. V anketi je 

bilo zajetih 21 % prebivalcev mesta oz. 1578 anketirancev, kar predstavlja dovolj velik in 

reprezentativen vzorec. Za tako velik odziv se še enkrat zahvaljujemo vsem sodelujočim v 

anketi. Prepričani smo, da bomo prav na osnovi teh podatkov lažje zastavili naše razvojne 

načrte in v prihodnje še bolje skrbeli za to, da izpolnimo vaše želje in vaša pričakovanja v zvezi 

z razvojem in prihodnostjo našega skupnega bivanjskega okolja.  

Rezultati ankete nakazujejo splošno zadovoljstvo prebivalcev mesta z javnimi odprtimi 

prostori. Manjše nezadovoljstvo je predvsem nad prostori ob vodi in vrtički. Predvsem pa 

pogrešajo večje število prireditev, zelene površine z otroškimi igrali, več klopi in smetnjakov 

ter več prostora za različne aktivnosti in potrebe. Želijo si ureditev obrečnega prostora ter 

večji mestni park z otroškim igriščem. Za oživitev starega mestnega jedra predlagajo 

obogatitev tržnice ter večje število turističnih, sejemskih, kulturnih zabavnih in športnih 

prireditev. Med prostočasnimi dejavnostmi v mestu najbolj pogrešajo naravno kopališče. Kot 

najbolj degradirana območja so opredeljene zapuščene stavbe Zipo, Bellvue in Nova oprema 

ter območje Suhodolnice.  

Na področju prometa si prebivalci želijo izgradnjo garažne hiše v bližini bolnišnice, 

zdravstvene doma in središča mesta. Večji problem predstavlja tudi parkiranje v soseski S8. Pri 

urejanju glavnega trga bi morali dati prednost pešcem in kolesarjem, dolgoročno pa si želijo 

uvedbo peš cone. Ob povečanju površin za kolesarje, bi se bili pripravljeni odpovedati uporabi 

osebnega avtomobila. Z najnovejšimi prometnimi ureditvami so anketiranci zadovoljni.     

Podrobnejše rezultate ankete si lahko preberete na spletni strani Mestne občine Slovenj 

Gradec ter na Facebook profilu Slovenj Gradec – ubranost bivanja. Na podlagi rezultatov 

ankete ter analize potreb mesta smo definirali posamezne projektne predloge, ki bi reševali 

ključne težave v mestu ter izboljšali kakovost življenja. Med prioritetne lahko uvrstimo gradnjo 

bloka socialnih stanovanj, vzpostavitev centralnega parka z večjim otroškim igriščem, ureditev 

obrežji Suhadolnice in Mislinje, prenova in povečanje števila parkirišč v soseski S8 ter 
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vzpostavitev proizvodnega inkubatorja.  

 

 

Naj »ubranost bivanja« ne bo samo slogan, temveč resnična rdeča nit naše in vaše skrbi za 

kakovosten, harmoničen in uravnotežen razvoj naše mestne občine. Z vašimi idejami lahko 

torej sedaj pripomorete, da naše mesto postane še boljši kraj za življenje in bivanje. Izkoristite 

to priložnost in nam jih sporočite in predstavite. Vaše predloge in pobude sprejemamo na 

elektronskem naslovu ubranost.bivanja@slovenjgradec.si, po pošti ali osebno na Mestni 

občini Slovenj Gradec. 

 

3. NATEČAJ ZA RAZSTAVO SODOBNIH INOVATIVNIH IZDELKOV NA TEMELJIH DEDIŠČINE V 

SLOVENIJI (KGLU) 

IZ ROK DO OBLIKE 

Razstava sodobnih inovativnih izdelkov na temeljih dediščine v Sloveniji 

je del spremljevalnih aktivnosti ob 20. bienalni razstavi domačih in umetnostnih obrti, ki bo na 

ogled od 17. 9. 2015 – 11. 10. 2015 v prostorih Koroške galerije likovnih umetnosti v Slovenj 

Gradcu. 

V Koroški galeriji se bosta 17.9.2015 odprli dve razstavi, razstava Domače in umetne obrti v 

organizaciji Obrtno-podjetniške zbornice v Sloveniji in Mestne občine Slovenj Gradec, ter 

spremljevalna razstava, ki bo rezultat objavljenega natečaja z naslovom Iz rok do oblike, pri 

kateri sodelujeta tudi Podjetniški center Slovenj Gradec in Koroška galerija likovnih umetnosti. 

Natečaj je namenjen vsem ustvarjalcem, ki se prepoznajo v razpisani temi in ki želijo svoje 

izdelke predstaviti širši publiki.  

Ob 20. obletnici prirejanja rokodelskih razstav v Slovenj Gradcu želi Mestna občina Slovenj 

Gradec spodbuditi ustvarjalce v Sloveniji k izdelavi sodobnih in inovativnih izdelkov, ki se 
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naslanjajo na slovensko kulturno dediščino. Z natečajem želimo spodbuditi ustvarjalce k 

črpanju idej, vzorcev, oblik, ipd. iz bogate zakladnice naše dediščine, zaželeno je vključevanje 

prvin lokalnih ali regionalnih identitet, ki izhajajo iz kulturne dediščine nekega kraja ali 

območja. 

 

4. 20. BIENALNA RAZSTAVA DOMAČE IN UMETNOSTNE OBRTI 

V Slovenj Gradcu  bo od 17. septembra do 11. oktobra potekala  že okrogla, dvajseta 

zaporedna razstava domače in umetnostne obrti. 

Razstava domačih in umetnostnih obrti, ki se je »rodila« 1977 v Slovenj Gradcu, je neposredni 

odraz ocenjevanja izdelkov DUO, ki ga razvija in ohranja Obrtno-podjetniška zbornica 

Slovenije. Pomeni odraz dejanskega stanja na tem področju rokodelstva, igra pa tudi 

pomembno  vlogo pri prebujanju  ustvarjalnosti na področju  rokodelstva, ki  je bilo  v  času 

prvih razstav razmeroma slabo razvito in ga je bremenil negativni predznak  tehnološke, 

oblikovne in vsebinske zaostalosti. V 80. in 90. letih je sledil razcvet te dejavnosti, razstava pa 

se je zato preusmerila k prikazu le najbolj  kakovostnih izdelkov, ne pa zgolj k  prerezu celotne 

produkcije. Usmeritev k prikazu  najbolj  kakovostnega  v obdobju  dveh let je bila posledica 

delovanja Strokovne komisije za preverjanje izdelkov, ki je vzpostavila strokovna merila za 

presojo kvalitete, in ki podeljuje certifikate; OZS pa ob razstavah podeljuje še najvišje 

priznanje, Zlato vitico. Razstave so torej odražale kakovostno  presojo in s tem postavljale 

smernice preostalim rokodelcem, osveščale pa so tudi  obiskovalce, ki  so  si  lahko  ogledali 

najboljše izdelke minulega dvoletnega obdobja.  

Letošnja razstava bo  uvedla še eno  novost: v nasprotju  z dosedanjo prakso bodo tokrat  

vabilo za sodelovanje na razstavi prejeli le člani Sekcije za domačo in umetnostno obrt, 

oziroma Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, ki so prejeli certifikat. Koncept razstave je tak, 

da bo lahko  vsak posamezni izdelovalec  razstavil  po en izdelek s posameznega področja, na 

katerem  deluje (na primer čipkarstvo, lončarstvo, izdelek iz  lesa, keramika itn.), in   ki  bo kar 

najbolje prestavljal njegovo veščino in ustvarjalnost.  Poseben sklop razstave bo  tudi  tokrat 

predstavitev prejemnikov priznanja Zlata vitica, priznanja, ki  ga OZS podeljuje izdelovalcem z 
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bogatim ustvarjalnim opusom, ki so se izkazali  tudi  v oblikovanju, ne le v kvalitetni izdelavi. 

Ta priznanja je na razstavah OZS začela podeljevati leta 1998, vsakič pa jih podeli največ štiri.  

 

 

Čas ob razstavi je tudi  priložnost, da državi (ki rokodelstvu nikoli ni bila pretirano naklonjena, 

v zadnjih desetih letih pa je s svojo nestimulativno politiko povzročila celo zapiranje mojstrskih 

delavnic) ponovno izpostavimo pomen ohranjanja tega segmenta kulturne dediščine in 

malega gospodarstva. Če je bila skrb za domačo in umetnostno obrt v času prvih razstav 

razporejena med več gospodarskih in političnih subjektov, ki so o tem sprejeli celo družbeni 

dogovor, je v zadnjih letih ta skrb v celoti prepuščena Obrtno-podjetniški zbornici. S 

kvalitetnim tradicionalnim in sodobnim rokodelstvom se ukvarja vse več ljudi, predvsem 

mladih, ki v tem vidijo možnost svojega preživetja in izražanja. Le v kolikor bo država v 

prihodnje omogočila rokodelcem boljše pogoje dela, bo tudi prihodnost panoge zagotovljena. 

 

5. PRIREDITVE OB OBČINSKEM PRAZNIKU 2015 

Utrip prazničnega Slovenj Gradca 

Približuje se mesec, v katerem naša mestna občina praznuje. Letos bomo s prazničnim 

druženjem, v upanju, da je čas po dopustih in pred prvimi šolskimi dnevi ravno pravi in  da 

bodo večeri dovolj topli, da se boste na naše povabilo k druženju v mestu odzvali v čim večjem 

številu, začeli že nekoliko prej, v petek 21. in v soboto 22. avgusta 2015, na Trgu svobode in 

Glavnem trgu v Slovenj Gradcu. 

SG FEST tokrat prirejamo prvič, a z željo, da bi naš festival z leti  postal obsežnejši in bolj 

prepoznaven tudi onkraj občinskih ter regijskih in državnih meja. Potrudili smo se, da bo že 

prvič dovolj zanimiv in bogat, tako v glasbenem kot tudi v družabnem smislu. Ob lanskem 

navdušenju nad ponudbo»Odprte kuhne«, pa tudi letos nismo pozabili na to priljubljeno 

ljubljansko turistično in kulinarično atrakcijo, ki se bo s Plečnikove tržnice preselila na naš 
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Glavni trg ob zaključku praznovanja, v soboto 19. septembra 2015. 

Med prireditvami v mesecu septembru bi želeli posebej izpostaviti še Pohodniški tris 

Turističnega društva Slovenj Gradec, prireditev S kolesom okrog Uršlje gore, 20. bienalno 

razstavo domačih in umetnostnih obrti, Mirovniški festival ter Festival drugačnosti, Dan 

ustvarjalnosti vaških in četrtnih skupnosti ter kulturnih društev, Ekološki festival in seveda 

Jesensko škratovanje v Deželi škratov. 

Podrobnejši program prireditev, ki pa se še dopolnjuje,  je v spodnji tabeli. 

Vabimo vas, da se vseh prireditev udeležite v čim večjem številu. 

Datum in uraDatum in uraDatum in uraDatum in ura    Ura Dogodek Prizorišče Organizator 

Pet, 21.8.Pet, 21.8.Pet, 21.8.Pet, 21.8.    Od 15.00 SG Fest Trg svobode MOSG in Yagababa 

Sob, 22.8.Sob, 22.8.Sob, 22.8.Sob, 22.8.    Od 15.00 SG Fest Trg svobode MOSG in Yagababa 

PetPetPetPet, 4.9., 4.9., 4.9., 4.9.    
    

16.00-
19.00 

Pohod po Dobravi proti Homcu 
 

Fitnes Dobrava Turistično društvo 
Slovenj Gradec 

    19:00-
20:00 
 

Koncert na prostem z Glasbeno 
šolo Gvido 

Fitnes Dobrava Turistično društvo 
Slovenj Gradec in 
Glasbena šola Gvido 

SobSobSobSob    5.9.5.9.5.9.5.9.    10.00–
14.00 

Pohod po GTP Plešivec in 
druženje pri mlinu 
 

Gostilna Balek, Suhi 
dol 

Turistično društvo 
Slovenj Gradec 

NedNedNedNed, 6.9., 6.9., 6.9., 6.9.    10.00 Sprehod po romarski poti in 
grajski piknik 
 

Parkirišče pred 
cerkvijo v Starem 
trgu 

Turistično društvo 
Slovenj Gradec 

Pet, 11.9.Pet, 11.9.Pet, 11.9.Pet, 11.9.    8.00-
10.00 

Prostovoljci razdeljujejo 
najboljše novice iz sveta 

Razne lokacije v 
mestnem jedru 

Slovenska filantropija v 
sodelovanju z JZ 
SPOTUR 

SobSobSobSob, 12.9., 12.9., 12.9., 12.9.                                                                        10.00-
17.00 

Kolesarski dan MO Slovenj 
Gradec - S kolesom okoli Uršlje 
gore 2015 
 

Pričetek pri Hostlu 
Slovenj Gradec 

JZ Spotur 

    10.00-
16.00 

35. Srečanje koroških planincev Kope PD Slovenj Gradec in 
PD Mislinja 

ČetČetČetČet, 17.9, 17.9, 17.9, 17.9                                                                                13.00 Odprtje 20. bienalne razstave 
domačih in umetnostnih obrti 

Koroška galerija 
likovnih umetnosti 

Obrtno-podjetniška 
zbornica Slovenije in 
mestna občina Slovenj 
Gradec 
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    13.00 Odprtje razstave sodobnih 
inovativnih izdelkov na temeljih 
dediščine v Sloveniji IZ ROK DO 
OBLIKE 

Koroška galerija 
likovnih umetnosti 

Mestna občina Slovenj 
Gradec v sodelovanju z 
Koroško galerijo 
likovnih umetnosti in 
Podjetniškim centrom 
Slovenj Gradec 

    10.00-
17.00 

Rokodelski festival – 
predstavitev rokodelcev iz 
Slovenije 

Glavni trg in Trg 
svobode 

Mestna občina Slovenj 
Gradec in JZ SPOTUR 

    10.00–
17.00 

Dan ustvarjalnosti – 
predstavitev dejavnosti 
Kulturnih društev ob 
rokodelskem festivalu 

Glavni trg in Trg 
svobode 

Zveza kulturnih 
društev 

    17.00 Odprtje razstave izvirnikov 
umetniški del Šri Činmoja  
»JHARNA KALA« – Umetnost za 
mir 

Mestna galerija v 
pasaži 

Društvo za razvoj 
duhovne kulture Sri 
Činmoja v sodelovanju 
z MOSG 

PetPetPetPet, 18.9., 18.9., 18.9., 18.9.    10.00-
15.00 

Mirovniški festival Trg svobode in 
Glavni trg 

MOSG in JZ Spotur 

    10.00-
15.00 

Festival drugačnosti Trg svobode in 
Glavni trg 

Društvo paraplegikov  

    11.00 Odprtje razstave otroških risb 
in podelitev priznanj 

Koroška galerija 
likovnih umetnosti 

MOSG in Koroška 
galerija likovnih 
umetnosti 

Sob, 19.9.Sob, 19.9.Sob, 19.9.Sob, 19.9.                                                                                

    13.00 Dan ustvarjalnosti: 
Predstavitev vaških in četrtnih 
skupnosti ter kulturnih društev 
na stojnicah in na 
prireditvenem odru 

Glavni trg in Trg 
svobode Slovenj 
Gradec 

JZ Spotur in MOSG 
JSKD 

    Od 13.00 Odprta kuhna Glavni trg MOSG in Odprta kuhna 

Ned, 2Ned, 2Ned, 2Ned, 20000.9..9..9..9.                                                                    10.00 Ekološki festival: Praznik 
ekoloških kmetij 

Trg svobode Slovenj 
Gradec 

JZ Spotur, Združenje 
Deteljica 

Sob, 2Sob, 2Sob, 2Sob, 26666.9..9..9..9.    11.00 Jesensko škratovanje v Deželi 
škratov 

Gmajna Družina Kragelnik 

Ned, 2Ned, 2Ned, 2Ned, 27777.9..9..9..9.    11.00 Jesensko škratovanje v Deželi 
škratov 

Gmajna Družina Kragelnik 

    15.00-
17.00 

Sprehod proti gradu Vodriž in 
ogled razvalin 
 

Spodnji Razbor TD Slovenj Gradec 
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Informacije o prireditvah: TIC Slovenj Gradec, T: 02 88 12 116, tic@slovenjgradec.si 

 

JHARNA KALA 
UMETNOST ZA MIR 

 

 

 
 
Razstava izvirnikov umetniških del mednarodno priznanega umetnika, poeta, skladatelja, 
filozofa, športnika in predvsem vizionarja miru Šri Činmoja (1931-2007).  
Šri Činmoj je celo svoje življenje posvetil spodbujanju svetovnega miru. Tudi njegova 
umetniška dela so namenjena širjenju zavesti miru. “Jharna Kala” pomeni v Bengalščini Vrelec 
Umetnosti, ta simbolizira dušo, ki je vir vse naše ustvarjalnosti. Šri Činmojeva umetniška dela 
so nastajala spontano v meditativnem stanju in iz ljubezni do človeštva, so abstraktna in 
mistična. Obiskovalci razstave ste vabljeni, da se potopite v vzdušje te posebne umetnosti in 
prinesete na površje lastno ustvarjalnost.  
Na razstavi, ki bo v Slovenj Gradcu na ogled v Mestni galeriji (mestna pasaža) na Glavnem 
trgu, bodo prvič v Sloveniji predstavljena izvirna Šri Činmojeva umetniška dela.  
Otvoritev razstave, v četrtek 17.septembra ob 17:00, bo zaznamovana tudi s Šri Činmojevo  
poezijo in glasbo.  
Razstava bo odprta do 22.septembra, vsak dan med 9:00 in 20:00. 
 
“Namen umetnosti je odkriti lepoto znotraj in zunaj. Umetnost sama je izraz različnih stanj 
zavesti.”  
                                                                           Šri Činmoj 
 
Narmadyuti Jasmina RidziNarmadyuti Jasmina RidziNarmadyuti Jasmina RidziNarmadyuti Jasmina Ridzi, , , , Društvo za razvoj duhovne kulture Šri Činmoja 


