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Podatki o občini kandidatki 
 

PREDLAGANA OBČINA: Občina Mežica  

PREDLAGATELJ: Dušan Krebel, župan  

Število prebivalcev občine: 3.619  

Naslov občine: Trg svobode 1, 2392 Mežica  

Odgovorna oseba občine: Dušan Krebel, župan  

Elektronski naslov občine: info@mezica.si  

Kontaktna oseba za dodatne informacije: Jana Horvat Tomaž  

E-naslov in telefon kontaktne osebe:  

jana.horvat.tomaz@mezica.si;  

02 82 79 363 
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Stanje podpore projektom bralne kulture v občini kandidatki v letu 

2017 in 2018 
 

Število vseh organizacij v občini, ki se ukvarjajo z bralno kulturo: (brez splošnih knjižnic) 

Občina Mežica 

Osnovna šola Mežica 

Javni kulturni zavod Narodni dom Mežica 

Društvo literarno gledališče Treska Mežica 

Društvo upokojencev Mežica 

Medgeneracijski center Mežica 

Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem, Knjižnica 

Mežica 

 

Število projektov bralne kulture:  

(brez projektov splošnih knjižnic) 

 

Stalni projekti: 

• Aleja zaslužnih s pomniki pomembnih osebnosti 

Pred hramom kulture, Narodnim domom Mežica je Občina Mežica postavila alejo zaslužnih 

s pomniki pomembnih osebnosti, ki so v kraju pustile poseben pečat, med njimi tudi 

slovenskemu pesniku, publicistu, prevajalcu Hermanu Voglu. S postavitvijo pomnika se je 

Občina poklonila spominu na novinarja in avtorja številnih pesniških zbirk.  
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FOTO: Spomenik in filatelistični sklop 

 

• Spomenik Vinku Möderndorferju, narodopiscu in zbiratelju koroškega 

narodopisnega gradiva, pred OŠ Mežica 

 

 
FOTO: Spomenik in filatelistični sklop 
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• Župan Občine Mežica vsako leto odličnim učencem OŠ Mežica slavnostno 

podeli Möderndorferjevo značko in plaketo.  

 

FOTO: Plaketa 

 FOTO: Möderndorferjeva značka 

• Sofinanciranje knjižnih izdaj 

Občina redno sofinancira izdajo knjig, zbornikov in revij. Sofinanciranju knjižnih izdaj je v 

proračunu posebej namenjena proračunska postavka PP 18069 – sofinanciranje kulturno 

umetniških del. V okviru postavke je Občina Mežica v letih 2017 in 2018 sofinancirala izdajo 

več del:      
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V letih 2017, 2018 je občina sofinancirala izdajo naslednjih del:  

• Mežiške zgodbe, avtorja Štefana Lednika, v višini 7.000,00 €, 

• Monografijo Leandra Fužirja, višini 2.000,00 € in  

• Nostalgijo Benjamina Kumpreja, v višini 1.000,00 €. 

 

Občina ima v vsako leto v proračunu rezervirana tudi sredstva namenjena sofinanciranju  

nakupa novih knjig za knjižnico.   

 

• Literarni večeri in branje poezije 

 

− Večer ob Treski 

Društvo literarno gledališče Treska  že od leta 1995 vsakoletno organizira literarne večere, 

na katerih predstavi knjižne novosti in njihove avtorje. Večere že vseskozi finančno podpira 

Občina Mežica.   

 

 

Izseki člankov revije Šumc: predstavitve različnih knjižnih del 
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Izseki člankov revije Šumc: predstavitve različnih knjižnih del 

 

 

− Obeležitev Svetovnega dneva poezije 

V organizaciji Društva literarno gledališče Treska in ob finančni podpori Občine Mežica 

vsako leto obeležimo svetovni dan poezije z branjem poezije ob glasbeni spremljavi.    
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Izseki člankov revije Šumc : vsakoletno tradicionalno branje poezije 

 

 

− Obeležitev Prešernovega dne  

Društvo upokojencev Mežica vsako leto počasti Prešernov dan s slavnostno prireditvijo, ki 

se je tradicionalno aktivno udeležuje tudi gospod župan.     



 

 
9 

 

 

FOTO: Župan na prireditvi v počastitev Franceta Prešerna 

• Obeležitev Bralne značke 

Učenci OŠ Mežica že vrsto let sodelujejo v projektu Bralne značke, vsako leto se najbolj 

pridnim bralcem podelijo bralne značke. Zlati bralci iz Občine Mežica se vsakič udeležijo 

tudi osrednje slavnostne prireditve v čast Bralni znački, ki poteka na Prevaljah.     

 

FOTO: mežiški zlati bralci na osrednji prireditvi v čast Bralni znački na Prevaljah 
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Število udeležencev pri projektih bralne kulture:  

(ocena) 

Občani Občine Mežica so izjemno aktivni člani knjižnice. Število izposoj knjig iz leta v leto 

rase in v letu 2018 dosega že skoraj 25.000 izposoj. Različne generacije odraslih se vključujejo 

v bralno značko za odrasle Korošci pa bukve beremo. Literarni dogodki so vedno izjemno 

dobro obiskani, povprečna ocena je okoli 40 bralcev na dogodek.    

 

 

Doseganje kriterijev 

 

Prvi kriterij 

Opredelitev pomena ali področja bralne kulture in drugih dejavnosti v zvezi s 

knjigami, branjem in bralno pismenostjo v razvojnih dokumentih lokalne 

skupnosti 

 
Razvojni program Občine Mežica za leto 2012-2022 (objavljen na spletni strani 

www.mezica.si) na straneh 74., pa tudi 78. opredeljuje program dviga kakovosti 

kulturne ponudbe, kamor spada tudi bralna kultura.   

Občina Mežica v okviru proračuna občine vsako leto nameni okoli 20.000 EUR za 

sofinanciranje programov in dejavnosti kulturnih društev, ki jih razdeljuje skladno s 

Pravilnikom o merilih in načinu izbire projektov, programov in dejavnosti na področju 

kulture, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Mežica (Ur. l. RS, št. 28/03, 28/12). V 

ta namen župan ustanovi posebno komisijo.   

Posebna proračunska postavka opredeljuje tudi sredstva za sofinanciranje novih 

knjižnih izdaj in spodbujanje ponatisov knjig. Posredno občina sofinancira tudi 

projekte OŠ Mežica, med njimi Bralno značko in druge projekte povezane z branjem 

(kot npr. natečaj za najboljši strip; projekt branje za mlade z gosti pisatelji, pesniki in 

ilustratorji).        

Kulturne projekte, med njimi tudi projekte vezane na spodbujanje branja in bralne 

kulture v občini, potrjuje najvišji organ v občini tj. Občinski svet Občine Mežica in jih 

uvršča v Proračun Občine Mežica.    

Občina Mežica namenja proračunska sredstva za izdajo lokalne revije Šumc, v kateri 

vsaj eno rubriko vedno zapolnijo članki s področja kulture, tudi bralne.  

Občina Mežica spodbuja izvedbo literarnih dogodkov pod okriljem Javnega 

zavoda Narodni dom Mežica in zagotavlja sredstva za njihovo realizacijo.  

V letu 2017 je Občina Mežica slavnostno otvorila obnovljene prostore novega 

Medgeneracijskega centra Mežica. Prostori so opremljeni z multimedijo, na voljo je 

konferenčna dvorana, popolnoma nova kuhinja, itd.; namenjeni so društvenim 
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dogodkom, aktivnostim, prireditvam, delavnicam, tečajem ipd. in jih občina 

društvom oddaja brezplačno.  

 

FOTO: otvoritev prostorov MCM 

 

 

Drugi kriterij 

Podpora projektom in drugim aktivnostim s področja bralne kulture 

(aktivnosti, ki jih izvaja knjižnična javna služba, se morajo povezovati z 

drugimi institucijami) 

 

 

Navedite  seznam akterjev, katerih delovanje na področju bralne kulture je 

občina podprla v letu 2018 in 2019. Navedite tudi način podpore (npr. 

finančna podpora, vsebinska podpora….): 
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Izvajalec Projekt Finančna 

podpora (v EUR) 

Druge vrste 

podpora (npr. 

promocija, objava 

…) 

Občina Mežica 

 

Projekt postavitve 

KNJIGOBEŽNICE 
 

»Glavni namen je 

kroženje vsebine 

dobrih knjig, ki ste jih že 

prebrali in je čas, da jih 

oddate ter njihovo 

sporočilo delite z 

nekom drugim, v 

zameno pa vzamete 

drugo knjigo in pustite, 

da vas očara.« 

 

donacija 

Objava na spletni 

strani, na FB strani 

Medgeneracijski 

center Mežica 

Občina Mežica 

Projekt OBARVAJMO 

MEŽICO 
 

»V okviru projekta so 

različna društva, 

članice 

Medgeneracijskega 

centra Mežica, 

posamezniki, vrtec in 

šola … v pisano blago 

oblekli 13 dreves. 

Vsako drevo pa je 

dobilo svojo zgodbo, ki 

jo je v okviru 

kulturnega programa 

obiskovalcem 

predstavil Peter 

Peruzzi.«   

V okviru: 

20.000,00 EUR 

na proračunski 

postavki; 

od tega 

7.000,00 EUR za 

vsebinske 

projekte centra 

Objava na spletni 

strani, na FB strani, 

objava v 

spletnem časopisu 

Koroške novice 

Koroška galerija 

likovnih umetnosti 

Občina Mežica 

NOSTALGIJA 

Benjamina Kumpreja 
 

»Knjiga Nostalgija, ki jo 

je izdala Koroška 

galerija likovnih 

umetnosti s pomočjo 

koroških občin, prinaša 

monografsko študijo 

umetnikovega opusa 

umetnostnega 

zgodovinarja Jerneja 

Kožarja, pesmi 

Gašperja Bivška ter 

intervju z umetnikom 

Nika Kolarja.« 

 

1.000,00  

Objava na spletni 

strani, na FB strani 
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Kulturno društvo 

Odsevanja 

Občina Mežica 

 

ODSEVANJA 

Revija za leposlovje 

in kulturo 

»Revija Odsevanja s 

podnaslovom Revija za 

leposlovje in kulturo 

izhaja neprekinjeno 

dvakrat na leto od 

junija 1979. V njej 

objavljajo koroški in 

tudi gostujoči avtorji, 

svoj prostor v njej 

najdejo tudi likovniki.« 

 

210,00 

Objava na spletni 

strani, na FB strani 

Medgeneracijski 

center Mežica 

Občina Mežica 

AKCIJA ZBIRANJA 

KNJIG  

»Občani so napolnili 

knjižne police v 

prostorih MCM, kjer so 

knjige našle nov dom 

in kjer si jih lahko 

kdorkoli brezplačno 

izposodi. Knjige je 

podaril tudi brat 

Hermana Vogla, g. 

Milan Vogel. «   

V okviru: 

20.000,00 EUR 

na proračunski 

postavki; 

od tega 

7.000,00 EUR za 

vsebinske 

projekte centra 

Objava na spletni 

strani, na FB strani 

Medgeneracijski 

center Mežica 

Občina Mežica 

Republika Avstrija – 

Urad zveznega 

kanclerja 

Mohorjeva družba v 

Celovcu 

MEDNARODNI 

PROJEKT »PODARIMO 

KNJIGE« 

»Medgeneracijski 

center je s strani 

Mohorjeve družbe 

Celovec in Urada 

zveznega kanclerja 

Republike Avstrije v dar 

prejel knjižni bon v višini 

7.000,00 eur. Svečana 

podelitev je potekala v 

Ljubljani, Občina 

Mežica pa je darilo 

proslavila tudi z lastno 

prireditvijo, ki jo je 

 

donacija 

Članek v reviji 

Šumc 
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MCM organiziral v 

svojih prostorih.« 

Javni zavod Narodni 

dom Mežica 

Občina Mežica 

Društvo literatov 

Mežiške doline 

LITERARNI VEČER z 

Mojco Šipek in 

Barbaro Jelen 

»Predstavili smo 

prvence dveh avtoric, 

Mežičanke Mojce 

Šipek in Barbare Jelen 

iz sosednje občine 

Črne na Koroškem.« 

 

1.000,00 

Objava na spletni 

strani, na FB strani 

Akcijske skupine LAS 

A.L.P. Peca 

60 občin 

ZGODBE ROK IN 

KRAJEV 

»Knjižica s 

predstavitvijo zgodb 

sodelujočih občin. 

Občina Mežica je 

sodelovala z zgodbo o 

rudarskem škratu 

Perkmandeljcu.« 

 

lastna sredstva 

2.318,94  

Objava na spletni 

strani, na FB strani 

 

 

  
FOTO: Knjigobežnica   
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FOTO: Obarvajmo Mežico 

 

 

 

 

FOTO: monografija Nostalgija; revija Odsevanja 
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Akcija zbiranja knjig; Vir: Facebook 
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Izseki člankov revije Šumc: knjižna donacija iz Republike Avstrije 
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FOTO: Proslava ob predaji knjižne donacije 

 

Izseki člankov revije Šumc: prvenec Mežičanke Mojce Šipek 
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FOTO: Literarni večer 
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Izseki člankov revije Šumc : projekt Zgodbe rok in krajev 
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• Občina Mežica podpira delovanje Medgeneracijskega centra, ureja in 

vzdržuje njegove prostore, ki so večnamenski in brezplačno na voljo vsem 

društvom.  

 

• Občina prav tako finančno podpira delovanje društev, ki promovirajo bralno 

kulturo preko vsakoletnega javnega razpisa.  

 

• Občina finančno pomaga pri izdaji in odkupu pomembnejših publikacij. 

 

• Podarjamo knjige kot protokolarno darilo. 

 

FOTO: protokolarno darilo ob obisku delegacije iz Kitajske 

• Podpiramo bralne projekte OŠ Mežica  

  

FOTO: natečaj za najboljši strip; med nagrajenci tudi učenca OŠ Mežica 

• Občina zagotavlja promocijo knjig in knjižnih dogodkov.  
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• Občina Mežica izdaja zloženke o kraju, sodeluje pri izdajanju zbornikov. 

 

• Iz Občine Mežica prihajajo literati: 

 

− Jože Lodrant, duhovnik, publicist, prevajalec, častni občan Občine Mežica  

− Vinko Möderndorfer, narodopisec; Herman Vogel, pesnik 

− Marjan Vončina, pisatelj; Gašper Bivšek, pesnik; Marijan Mauko, pesnik; Libnik 

Jože, pisatelj; Lednik Štefan, pisatelj… 

 

• Občina Mežica podpira knjižnično dejavnost. Po številu izposoj je mežiška 

enota Koroške osrednje knjižnice dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem v 

vrhu koroških občin glede na število občanov; zelo živa je tudi bralna značka 

za odrasle Korošci pa bukve beremo. Bralcem je na voljo prostorna knjižnica 

v obnovljenih prostorih.    

 FOTO: Knjižnica Mežica 

Kratek opis zgoraj naštetih projektov (največ 200 besed)  in drugih aktivnosti na 

področju bralne kulture z ustreznimi prilogami (fotografije, članki, promocijski 

material …): 

Občinski in medobčinski projekti / Regionalni projekti 

Projekt postavitve 

KNJIGOBEŽNICE (občinski projekt) 

 

Projekt OBARVAJMO MEŽICO (občinski projekt) 

 

NOSTALGIJA Benjamina Kumpreja (medobčinski projekt) 

 

ODSEVANJA, Revija za leposlovje in kulturo (medobčinski projekt) 

AKCIJA ZBIRANJA KNJIG (občinski projekt) 
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LITERARNI VEČER z Mojco Šipek in Barbaro Jelen (občinski projekt) 

ZGODBE ROK IN KRAJEV (regionalni projekt) 

Nacionalni projekti 

Generacije mladih sodelujejo v projektu Bralna značka, zelo ponosni pa smo tudi na 

izjemen odziv na projekt bralne značke za odrasle »Korošci pa bukve beremo«.   

Mednarodni projekti 

Občina Mežica je sodelovala v mednarodnem projektu »Podarimo knjige«, s katerim 

je Medgeneracijskemu centru zagotovila knjižno donacijo Republike Avstrije v višini 

7.000,00 EUR.  

Občina Mežica je del Geoparka Karavanke, (mreže občin iz Slovenije in Avstrije) del 

Evropske in globalne mreže Geoparkov pod okriljem organizacije UNESCO, v okviru 

katerega je občina udeležena pri izdaji knjig, zloženk, zbornikov in drugega gradiva. 

Projekti, ki se izvajajo z manjšinami 

Občina Mežica zagotavlja prostore, v katerih potekajo učne ure slovenskega jezika 

za priseljence.  

V letošnjem letu bo Občina Mežica zaposlenim v občinski upravi zagotovila 

delavnico Od pravopisa do pravilnega zapisa, ki jo izvaja Ljudska univerza Ravne na 

Koroškem, v okviru katere bodo zaposleni oblikovali pisne izdelke, ki se vsakodnevno 

uporabljajo v komunikaciji z občani.  

Projekti v sodelovanju s Slovenci v zamejstvu 

Občina Mežica je pobratena z Občino Podklošter /Arnoldstein. V okviru 

medsebojnih obiskov se krepi pomen slovenskega jezika, skupni projekti se vodijo 

dvojezično.  

 

Tretji kriterij 

Javna podpora nosilcev lokalnih oblasti pri aktivnostih, ki se izkazujejo kot promocija 

bralne kulture 

 

Navedite načine, na katere občina podpira bralno kulturo. Priložite tudi dokazilo, 

npr. fotografija, članek, promocijski material, izjava …  

− Župan Občine Mežica je prisoten na vseh pomembnejših dogodkih 

povezanih z bralno kulturo, saj je Občina Mežica posredno finančno 

udeležena v večini aktivnosti. Zaradi odsotnosti zavoda, ki bi povezoval 

aktivnosti društev v občini, je namreč prav Občina Mežica krovni organ za 

kulturni utrip v kraju.   
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− V dogajanje v Mežici je močno vpeta tudi občinska uprava, v sodelovanju z 

ekipo Javnega zavoda Narodni dom Mežica in podjetjem Komunala Mežica 

je namreč soudeležena pri pripravi in izvedbi številnih dogodkov, od priprave 

dogodka, oblikovanja vabil, promocije, vodenje dogodka ipd. Na dogodkih 

sodelujejo tudi člani Občinskega sveta. 

 

FOTO: proslava ob občinskem prazniku; obeležili smo 100. letnico Ivana Cankarja 

(levo: župan, desno: javna uslužbenka Občine Mežica)  

 

 

FOTO: občinska proslava  
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FOTO: Literarni večer je organiziral JKZ Narodni dom Mežica v sodelovanju z Občino Mežica, 

program je povezovala zaposlena na Občini Mežica 

 

 

− Občina Mežica spodbuja izdajo knjig pomembnih za predstavitev občine ali 

občanov, pa tudi druga leposlovna dela ter zbornike. Občina Mežica 

odkupuje knjige za namene protokolarnih daril ob pomembnejših obiskih, v 

turistične namene, krajanom, osnovnošolcem ipd. 
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Izseki člankov revije Šumc: predstavitev knjige Mežičana Štefana Lednika 
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− V okviru tradicionalnega Barbarinega sejma v občini prihaja do menjave 

knjig, v letošnjem letu je predvidena stojnica vrtčevskih otrok, ki bodo svoje 

knjižice, igrače ipd. med seboj menjavali. 

 

 

− Občina Mežica brezplačno daje na razpolago vsa občinska glasila (spletno 

stran, FB stran, lokalno revijo Šumc) za objave in promocijo dogodkov bralne 

kulture. V lokalni reviji Šumc je že vrsto let vsaj ena rubrika vedno namenjena 

dogodkom, ki promovirajo bralno kulturo. Občina omogoča tudi brezplačen 

dostop do oglasov na lokalni televiziji, radiu, v spletnem časopisu Koroške 

novice in na LCD ekranu info točke, ki je postavljena v tržnici v centru mesta.  

 

 

 

Izseki člankov revije Šumc : predstavitev knjige LJUBLJENA Mihaela 
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Izseki člankov revije Šumc : popis aktivnosti KD literatov Mežiške Doline 

 

− Občina Mežica je v letu 2017 slavnostno otvorila obnovljene prostore 

Medgeneracijskega centra Mežica, ki ponujajo odlične možnosti za izvedbo 

najrazličnejših dogodkov, seveda brezplačno. Društva prostore s pridom 

uporabljajo. Občina vzdržuje klopi, parke in javne površine, kjer se odvijajo 

dogodki spodbujanja bralne kulture. V bližini parka Bargetove vile smo 

postavili KNJIGOBEŽNICO, v kratkem načrtujemo postavitev vsaj še ene. 

Odličen prostor za poletne bralne dogodke se ponuja na platoju pred 

Narodnim domom, v amfiteatru ob Športnem parku Mežica, v kulisi 

popolnoma nove tržnice v centru Mežice ali na platoju pred občinsko stavbo. 

Večje prireditve se odvijajo v dvorani Narodnega doma Mežica. 
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FOTO: obnovljeni prostori Medgeneracijskega centra Mežica 

 

 

 

 

 



 

 
30 

 

− Medgeneracijsko branje se spodbuja v okviru Medgeneracijskega centra 

Mežica, kjer smo z donacijami knjig, tudi v okviru mednarodnega 

sodelovanja s prijatelji iz Avstrije, ustvarili lastno majhno knjižnico, v okviru 

katere so knjige na voljo vsem na brezplačno izposojo. 

 

 

− Občina Mežica podpira spodbujanje branja med mladimi, različne projekte 

povezane z bralno kulturo vodi OŠ Mežica, ki aktivno sodeluje z knjižnico.  

 

Vir fotografij: OŠ Mežica 

 

FOTO: Branje za mlade z Janjo Vidmar 
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FOTO: Obisk zaključnega dogodka natečaja za najboljši strip 

 

FOTO: Vrtec Mežica v knjižnici 
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FOTO: Obisk ilustratorja Uroša Horvata v OŠ Mežica 
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Dogodki, ki so se jih udeležili osnovnošolci OŠ Mežica v letu 2019:  
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Dogodki, načrtovani še v letu 2019:   

 

 

Občina Mežica 

Dušan Krebel, župan 

 


