RAVENSKI RAZGLEDI 2018

kazalo

RAVENSKI RAZGLEDI

2

6

14. festival slovenskega
jazza

9

16. tradicionalno srečanje
pri Prežihovi bajti

14

14. mednarodni simpozij
ERBE

26

Člani DU Ravne so
razstavljali

42

Dogs4motion, prvi
center za rehabilitacijo
in hidroterapijo psov v
Sloveniji

46

Gimnastičarke – nova
sezona, novi uspehi

RAVENSKI RAZGLEDI 2018

6

14. festival slovenskega jazza

47 Kraljica športov zasijala na Ravnah

8

Zadnje obnove skulptur stalne zbirke Forma viva

47 Športno društvo Stoja v letu 2018

9

O recepciji slovstvene folklore v Prežihovem delu:
16. tradicionalno srečanje pri Prežihovi bajti

48 Živahno leto 2018 v Kolesarskem klubu Ravne
49 Tradicionalni prireditvi ŠD Strojnska Reka

10 Oktobrski kulturni utrip v Kotljah

49 Naš medgeneracijski center je posebnost v Sloveniji

11 Ddr. Alojz Kuhar, zamolčani rodoljub
12 Ozadje postavljanja spomenika Prežihovemu Vorancu na Ravnah
14 14. mednarodni simpozij ERBE

51 Pobuda za spoštljivejšo oddolžitev junakoma Rudolfu Maistru in
Franju Malgaju
53 Združenje borcev za vrednote NOB Mežiške doline – Izlet
Velikovec, Hűtenberg, Breže, Krka

15 Pregled dogajanja na Prežihovi bajti v letu 2018

54 Ekskurzija v Idrijo

16 Dan za objem dr. Manje Miklavc in Mirjam Senice

55 Program pohodov upokojencev v letu 2019

16 »Slovenska beseda« skozi različne dogodke
Slavističnega društva Koroške

56 7. srečanje krajanov Zelenbrega

17 Projekt »Lahko je brati«

56 V KS Kotlje vedno bolje in lepše

18 Na hribu grad, v gradu zaklad

57 KS Strojnska Reka: Konec mandata

18 Pravljica Križ-kraž, kralj Matjaž

58 Četrtna skupnost Javornik-Šance v obdobju 2014-2018

19 Bukvarna Ajta

59 Devetdeset let gospoda Skerlovnika

19 Skica za portret v Koroški osrednji knjižnici

60 Gostilna pri Toniju ni več spomin

20 Slovenščina v EU

61 Zgodba o prijateljstvu

21 LURA širi, dopolnjuje in nadgrajuje

62 Benjaminu Kumpreju v slovo

22 Jeklene vezi med nami

63 V spomin fužinarju, livarju in prijatelju Ivanu Kosu

23 30 let MePZ Ludvika Viternika iz Strojnske Reke

63 Gospodarski forum Koroške: Generacije za inovacije

24 Koncert ob 25-letnici MoPZ PGD Ravne na Koroškem

64 Brezplačna računalniška izobraževanja za prebivalce Mežiške
doline

26 Člani DU Ravne so razstavljali

64 Pravo vsem: Humanitarno društvo Pravo za vse

28 »Koroški simfoniki«
28 Gledališče dela

65 Koroško središče integriranih skupnostnih storitev dolgotrajne
oskrbe

29 Koroški žak’lčki – Vrtec Ravne, enota Levi devžej Kotlje

66 Ravenski zimski utrip v petdesetih letih prejšnjega stoletja
67 Oživitev turističnega društva Ravne na Koroškem

30 Tudi mi skrbimo za naš svet – Vrtec Ravne, Enota Ajda

68 Skozi Blažev objektiv

30 Gimnazija Ravne na Koroškem 2017/18

69 Stare guštanjske razglednice

31 Razvijanje sporazumevalnih zmožnosti s kulturno
umetnostno vzgojo

20. ravenski
razgledi

32 OŠ Koroški jeklarji
32 Taborniki v boj s plastiko za enkratno uporabo
33 Gasilci z roko v roki proti novim ciljem
34 PGD Kotlje: Noben uspeh ne pride čez noč
34 Župnijski list župnije Ravne izhaja 20 let
35 Le skupaj lahko spremenimo odnos do pitja alkohola v Sloveniji

DECEMBER
2018

36 Volitve 2018
40 PrimaPes, zavod za izobraževanje, šolanje, svetovanje
in šport psov ter lastnikov
42 Dogs4motion, prvi center za rehabilitacijo in hidroterapijo
psov v Sloveniji
44 Gregor Vezonik, športni plezalec
45 Pol stoletja planinske poti po Koroški
46 Gimnastičarke – nova sezona, novi uspehi
RAVENSKI RAZGLEDI

3

RAVENSKI RAZGLEDI 2018

RAVENSKI RAZGLEDI

4

UVODNIK
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Piše: Mirko Osojnik, odgovorni urednik
Spoštovani!
Pred vami je že dvajseta številka Ravenskih razgledov. Obsežna je, pisana, zanimiva in polna velikih in pomembnih dosežkov in dejanj, ki ste
jih občani bodisi posamično bodisi s skupnimi močmi udejanili v tem letu. Dogodil se nam je že 14. festival slovenskega jazza, ki je povezal
glasbo tudi s kiparskimi stvaritvami in Ravnam, mestu Forme vive, dodal čisto druge dimenzije. Dogodki, vezani na Prežihovega Voranca
in druge Kuharjeve pobe, so že stalnica. Pri Prežihovi bajti smo slišali veliko zanimivega o slovstveni folklori v Vorančevem delu, jesenski
utrip Kuharjevih dni pa je tokrat na prvo mesto postavil ddr. Alojza Kuharja, zamolčanega rodoljuba. Marsikoga bo presenetilo tudi ozadje
postavljanja spomenika Vorancu v grajskem parku. Dogodil se je 14. mednarodni simpozij ERBE. Pisali smo tudi o Dnevu za objem, prvencu
dr. Manje Miklavc in Mirjam Senice, pa o slovenski besedi skozi različne dogodke našega slavističnega društva. Koroška osrednja knjižnica
nas še vedno notranje bogati; kar štiri različne dogodke in projekte so nam predstavile njihove sodelavke. Spregledali nismo niti kulturniških
jubilejev: 30-letnice MePZ Ludvika Viternika iz Strojnske Reke in 25-letnice MoPZ PGD Ravne na Koroškem. Ob krajevnem prazniku so v
grajski galeriji razstavljali člani našega društva upokojencev, Koroški simfoniki pa so nam zaupali nekaj o svojem delu. Zelo aktivno je bilo
tudi Gledališče dela. Tudi naši vrtci, osnovne šole in gimnazija so predstavili svojo izobraževalno dejavnost in uspehe. Pišemo o velikem
uspehu hotuljskih gasilcev, o zanimivi taborniški akciji in o 20-letnem izhajanju Vogelnega kamna, našega župnijskega lista. Hudo ponosni
smo lahko na naša nova zavoda, PrimaPes in Dogs4motion. V športu smo v naši občini tako in tako vedno sijajni. Tokrat spet pišemo o
plezalcu Gregorju Vezoniku, o uspehih naših atletov, gimnastičark, kolesarjev in o športnemu društvu Stoja. Pregledali in ocenili smo delo
in uspehe nekaterih naših krajevnih in četrtnih skupnosti. Naš medgeneracijski center je menda edinstvena posebnost v Sloveniji. Kar 65
člankov ste nam poslali, preveč, da bi lahko vse omenili v uvodu. Ne smemo pozabiti letošnjih volitev, ki so ponovno prepričljivo potrdile
aktualnega župana dr. Tomaža Rožena. Vse to in še več je navedeno v decembrskih Ravenskih razgledih.
Hkrati mi ostaja še zadnja naloga oziroma dolžnost, da se vam zahvalim, ker ste me kot urednika prenašali celih enajst let. Nova odgovorna
urednica bo brez dvoma te naloge opravljala še bolje in v zadovoljstvo vseh nas.
»… In čas je, da se vse zaokroži, da konec se dotakne spet začetka in zariše novo pot …«
Srečen božič in veliko zdravja v novem letu vam želim!

OBČINA
RAVNE
NA
KOROŠKEM

Župan
dr. Tomaz Rožen
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14. FESTIVAL
SLOVENSKEGA JAZZA

Kadar beseda nanese na Festival slovenskega jazza so presežki pravzaprav neizogibni.
130 nastopajočih, razstavljavcev in mentorjev. Devet različnih prizorišč. 23 dogodkov. 13
koncertov, dve razstavi, dve okrogli mizi, jam sessioni, delavnice in izid Jazzopisa.
PIŠE: NINA NOVAK OISEAU; FOTO: NIKA HÖLCL PRAPER - FOTOBELEŽNICA

V

se to in več so tekom preteklega
meseca obljubljali organizatorji
14. Festivala slovenskega jazza, ki
je med 2. in 6. oktobrom potekal
na Ravnah na Koroškem, ter vse
našteto z izjemo koncerta Vokalnega banda
Kreativo, ki je bil zaradi bolezni enega od
pevcev na dan dogodka odpovedan, tudi
izpolnili.
V času, ko se številna prizorišča borijo z
napol praznimi dvoranami, KMKC Kompleks
na Ravnah na Koroškem pod oder komaj
uspe stlačiti zadostno število stolov, na
katere bi lahko sedli poslušalci, željni glasbe
slovenskih ustvarjalcev. To gre pripisati
vzgoji občinstva, na katero organizatorji že
od samega začetka delovanja polagajo dobro
mero pozornosti, kajti »na Ravnah gotovo
nimamo enakih možnosti, kot jih imajo tisti
v Ljubljani, Mariboru ali kakšnem drugem
večjem mestu. Kljub temu pa smo se priborili
do tega, da imamo poslušalce, zaradi katerih
lahko delujemo. Ti nas spoštujejo in nam
omogočajo nadaljnji razvoj,« pove Filip
Dihpol, eden od stalnih udeležencev Šole
Jazz Ravne, ki v okviru festivala poteka že
tradicionalno. Medtem ko otroke uči odnosa
do glasbe ter improvizacije in ostalih veščin
na instrumentu, njihove starše spoznava
z glasbo, ki bi sicer morda ostajala zunaj
dosega njihovih ušes. Predvsem pa mladim
glasbenikom predstavlja »odskočno desko
za kariero, saj se v šoli jazza veliko naučimo
in pridobimo ogromno izkušenj, tudi
življenjskih.«
Poleg ustvarjalnih delavnic sta v okviru
festivala potekala še matineja Stick Control ter
projekcija Jazz & Jazz Ravne, dokumentarnega
filma o jazzovski sceni na Ravnah v pretekli
sezoni. Vse našteto sta zaokrožila sobotna
dopoldanska nastopa zasedb Divja jaga
in Funky Boys na Mestni tržnici, kjer je
potekala tudi Koroška kuhína. Prav tam je
v okviru spremljevalnega programa izveden
koncert Oberdixie Banda, ki jazzovsko glasbo
združuje z narodnozabavno, dan poprej pa
je bila otvoritev fotografske razstave Zlatko
Kaučič: 40 let ustvarjalnosti, za katero je
fotografije prispevalo deset fotografov. V
okviru spremljevalnega programa velja
omeniti še solistični koncert Ilja Pušnika,
s katerim je v Koroški osrednji knjižnici dr.
Franca Sušnika prav tako potekal pogovor, v
katerem je predstavil svojo diplomsko nalogo
o prisotnosti jazzovske glasbe v slovenskem
medijskem prostoru.
Osrednji program je svoja vrata otvoril
v četrtek zvečer, ko je na prostem pred

skulpturo Yukija Oyanagija potekal koncert
Viva Jazz Forma – reloaded. Vanj je nekaj
dni poprej povedla okrogla miza Viva Jazz
Forma!, kjer so razpravljali o možnostih
nadaljnjega razvoja projekta, medtem ko
se je sam koncert pričel s predvajanjem
video posnetka, ki nadgrajuje kompozicijo,
sestavljeno izključno iz zvokov, zajetih v
Forma viva zvočno banko. Zatem so Vid
Jamnik, Matic Črešnik, Jure Praper, Matej
Mirnik in Miha Koren izvedli glasbo Vida
Jamnika, sicer umetniškega vodje projekta,
ki je s koncertom »zadovoljen in tudi zelo
vesel, da so se vsi deli – v mislih imam glasbo,
projekcijo, ozvočenje, osvetlitev in vključitev
igranja na skulpturo – uspešno spojili v
zamišljeno celoto. Celotnega performansa
namreč na samem prizorišču nismo imeli
možnosti izvesti že prej, zato se nismo mogli
stoodstotno prepričati, da bo skulpturo zares
možno vključiti, kot sem načrtoval, niti
preveriti, ali se bo dovolj slišala.« Ker gre
za edinstven pristop do glasbe, ki glasbeno
umetnost združuje s kiparsko, obenem pa
ohranja, a tudi oživlja železarsko tradicijo,
prav tako znameniti simpozij Forma
viva, je koncertu prisostvovala zavidljiva
množica obiskovalcev, ki je domov odšla
navdušena nad izvirnostjo, večplastnostjo in
zaokroženostjo vseh vključenih segmentov.
Projekt je podprl tudi sam avtor skulpture
Yuki Oyanagi, ki je glasbenikom zaželel
veliko uspeha in izrazil hvaležnost nad
dejstvom, da njegovo delo navdihuje druge
umetnike.
Petkov večer je bil namenjen sprostitvi in
vročim ritmom, za kar sta poskrbela Ajda
Stina Turek, vokalistka, ki je letos diplomirala
na Berklee College of Music v Bostonu in se
predstavila z avtorskim prvencem SONDER.
Na njem spaja socialno obarvana besedila
in jazz, ki ga dopolnjuje predvsem s soul
vplivi, medtem ko se ji je na odru pridružil
gost Matevž Vidic. Čeprav so na albumu
sodelovali glasbeniki iz različnih držav, se
je tokrat predstavila s slovensko zasedbo, ki
je izvedla nekoliko drugačno interpretacijo
skladb, medtem ko se je Ajda Stina Turek
pokazala kot močna, izrazna vokalistka, za
katero je značilen čustveni naboj. Slednjega
nadgrajuje z občasnim kričanjem, s katerim
dopolni sporočilo in poslušalce budi k
spremembam. Kot je povedala po koncertu,
jo je navdušilo »izredno domače vzdušje na
festivalu. Imeli smo se krasno, organizatorji
pa so za nas poskrbeli zares dobro, od hrane
do pijače, brisačk, ki smo jih lahko vzeli na
oder in celo Jazz jabolk!«
Drugi del večera je bil rezerviran za plesne
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ritme in »tisto magijo, zaradi katere pišemo
ter igramo glasbo,« je povedal Lovro Ravbar,
ki je s svojo energično zasedbo predstavil
album Get On Board in poskrbel, da je
občinstvo ostalo nasmejano tudi na sklepni
dan festivala. Glasbenik, navdušen nad tem,
da »po Koroški slediš zastavicam Festivala
slovenskega jazza, da bi prišel na lokacijo,
kjer so ljudje in glasba isto,« je v skladbe,
katerim je svojstvena večplastnost, dal
celega sebe. Znan po veliko številni zasedbi,
živosti in zvočni bogatosti, ni razočaral.
Številni solistični vložki spremljevalnih
glasbenikov so dopolnili nezgrešljivo moč
zvena njegovega saksofona, ki je dobesedno
pel spevne, zapeljive in strastne teme
posameznih skladb. Dinamika glasbenega
poteka tako ni dopuščala predaha in je držala
pozornost poslušalcev od začetka do konca
ter poskrbela za energijski naboj letošnjega
festivala.
Ta se je sklenil s sobotnim Ameriškim
večerom, na katerem je Samo Šalamon
predstavil projekt Peaks of Light. Na odru
sta se mu pridružila z grammyji ovenčana
zvezda ustne harmonike, Američan Howard
Levy, s katerim je album tudi posnel, in Nino
Mureškič. »Super koncert pred fantastično
publiko. V sklopu Jazz Ravne sem nastopil že
večkrat in tudi tokrat je bila izkušnja odlična.
Ena najboljših in najbolj gostoljubnih ekip
daleč naokoli!« je svoje vtise po koncertu
strnil Samo Šalamon. Glasba, ki je večinoma
delo slovenskega kitarista, je pokazala
zavidljivo mero gibkosti in pretočnosti,
slednji pa je Howard Levy še nadgradil z
uporabo klavirja, s katerim je dopolnil svoje
muziciranje in razbil zvočno barvo. Tudi
Nino Mureškič je projektu, s katerim se trio
te dni mudi na turneji, pridal nov vidik in
ga ne le razširil, temveč tudi poglobil, saj so
ga ritmični vložki povedli na povsem novo
raven.
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Zadnji koncert je bil rezerviran za v New Yorku živečega bobnarja in skladatelja, prejemnika
prestižne skladateljske nagrade Johnny Mandel Prize, ki jo podeljuje Združenje ameriških
skladateljev in založnikov ASCAP Žana Tetičkoviča. V sodelovanju z enim najperspektivnejših
pianistov mlajše generacije Emmetom Cohenom in prav tako odličnim basistom Russellom
Hallom, s katerima je pravkar na turneji, je premierno predstavil prihajajoči album A Love
Lane Nocturne, kjer se tako v avtorskih kot izvajalskih pristopih spogleduje s tradicionalno
jazzovsko glasbo, ki jo združuje z aranžerskimi rešitvami, značilnimi za klasično glasbo. Z
navidezno preprostostjo, čutnostjo, mehkobo in pristnostjo glasbeniki skladbe povedejo k
svojemu izvoru ter jo obenem vračajo ljudem, zaradi izjemne občutenosti vsakega izvedenega
tona pa so uravnotežili vsebinsko raznolikost letošnjega festivala in ga zaokrožili z decentno
glasbo, zavezano izključno estetiki lepega.

FESTIVAL

Tudi letos je neposredno pred festivalom izšla nova številka Jazzopisa, ki so jo ustvarjalci
predstavili v četrtek v Kulturnem centru Ravne. Tema letošnje izdaje, ki je bila znova zaupana
ustanoviteljici portala Jazzetna, univerzitetni diplomirani muzikologinji, sicer kritičarki,
glasbeni publicistki, pesnici, pisateljici in kantavtorici Nini Novak, so slovenski jazzovski
glasbeniki, uspešni v tujini ter položaj jazzovske glasbe v slovenskih medijih. Urednica in
avtorica občasnika, ki tudi letos ostaja brezplačnik, je prav tako ohranila povezavo stroke s
poslušalstvom ter znova vključila nekaj mnenj tistih, zaradi katerih glasba sploh nastaja. »Gre
za edino slovensko revijo o jazzu, zato je prav, da jo soustvarjamo z mislijo na zgodbe,« je
povedala Nina Novak in dodala, da »so jazzovski glasbeniki pogosto zaslužni za to, da v svetu
odmeva dobra beseda o naši deželi, vendar smo to zlahka pripravljeni prezreti, kar ni prav.
Letošnji Jazzopis skuša opozoriti prav na te, ki žanjejo uspehe v mednarodnem prostoru, kajti
zaslužijo si naše priznanje in spodbudo, saj so njihovi dosežki plod trdega dela, a tudi talenta,
ki ni dan kar vsakomur.« Pri snovanju revije sta se ji pridružili grafična lektorica Mateja Celin
in oblikovalka Neža Trobec, ki sta poskrbeli za jezikovno-oblikovno korektnost ustvarjalnih ter življenjskih zgodb Gašperja Bertonclja, Mirne
Bogdanović, Marka Črnčca, Timoteja Kotnika, Jana Kusa in Žana Tetičkoviča.

SLOVENSKEGA

JAZZA

Bogato in razgibano dogajanje 14. Festivala slovenskega jazza, ki se je odvil med 2. in 6. oktobrom na Ravnah na Koroškem, vsako leto privabi
več ljubiteljev tega žanra. »Še vedno sem pod vtisi sobotnega dne, še posebno večera. Koncerta sta bila naravnost popolna,« se glasi sporočilo,
ki so ga organizatorji prejeli s strani enega od obiskovalcev, ki je na Festival slovenskega jazza pripeljal kar celo družino, s katero se je odpravil
na izlet po Koroški. Z Gorenjske na Koroško sta se odpravila tudi obiskovalca, ki sta želela osebno prevzeti novo številko Jazzopisa: »Lansko
leto sva bila povsem slučajno na Ravnah, ko sva ugotovila, da poteka Festival slovenskega jazza. Udeležila sva se obeh koncertov zadnjega
dne in dobila v roke Jazzopis, zaradi katerega sva bila na dogodke pozorna tudi letos in prišla po novo izdajo.« Za razliko od teh, ki so na
Ravnah preživeli samo en dan, so se posamezniki odločili udeležiti kar celotnega festivala. »Navdušena sem! S Festivalom slovenskega jazza
dobesedno živi vse mesto,« je povedala obiskovalka iz Ljubljane. »Na obcestnih lučeh so izobešene zastavice, kažipoti poskrbijo, da se ne
izgubiš, medtem ko dogodki potekajo na različnih prizoriščih, pri čemer so nekateri dvoranskega tipa in drugi na prostem. Ti slednji so še
posebno zanimivi, saj nas spoznajo s koroško tradicijo, od kuhinje na prostem oziroma grumpov do Forme vive. Zagotovo se bom festivala
znova udeležila prihodnje leto.« Nedvomno vse več ljubiteljev jazzovske glasbe prihaja na Koroško prav zaradi vrhunskih koncertov, lokalno
prebivalstvo pa je prepričano, da je tako tudi prav, kajti »dela se nekaj zares dobrega, in to za ljudi. V dogodke, kakršna sta abonma Jazz Ravne
in Festival slovenskega jazza, je vloženega izjemno veliko truda in rezultat tega dela zagotovo ni namenjen samemu sebi. Odvija se kulturni
program na izredno visoki ravni, želim si le, da bi ljudje zares prepoznali pravo vrednost tega,« pove eden od rednih obiskovalcev.
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ZADNJE OBNOVE SKULPTUR
STALNE ZBIRKE FORMA VIVA
RAVNE NA KOROŠKEM
Piše: Aleksandra Čas,
Koroški pokrajinski muzej
V Koroškem pokrajinskem muzeju smo v letošnjem letu zaključili temeljito obnovo sedmih skulptur stalne muzejske zbirke na
prostem Forma viva Ravne, ki smo jo v sodelovanju z Občino Ravne na Koroškem pričeli izvajati v sklopu projekta Razvoj novih
turističnih produktov v Mežiški dolini konec lanskega leta.

K

oroški pokrajinski muzej (KPM) je skrbnik te izjemne zbirke štiriintridesetih skulptur
iz jekla, ki so jih v Mežiški dolini v okviru mednarodnih kiparskih simpozijev
med leti 1964 in 2014 ustvarili domači in tuji umetniki. Ob bok sistematičnemu
dokumentiranju in evidentiranju neke muzejske zbirke sodi tudi njena promocija
oz. popularizacija, v kolikor pa se zbirka nahaja na prostem, pa zahteva toliko
večji angažma na področju vzdrževanja. Koroški pokrajinski muzej je postal skrbnik zbirke
Froma viva Ravne leta 1998 in od takrat dalje skrbi za njeno celostno podobo. Če govorimo
v muzeološkem oziru o eksponatih iz neke stalne zbirke, je naloga vsakega skrbnika zbirke
ustrezno rokovanje z njenimi predmeti in skrb za njihovo prvotno podobo tudi desetletja
zatem, ko so postali del neke zbirke. V kolikor je zbirka umeščena v interier, z ustreznimi
merilnimi napravami nadzorujemo predvsem vlago in temperaturo v prostoru, če pa se zbirka
nahaja na prostem oz. in situ (na prvotnem mestu), pa je izpostavljena različnim dejavnikom,
skrb zanjo pa ni več odvisna le od muzejskih delavcev oz. njenih skrbnikov. Zbirka skulptur
Forma viva Ravne je med nami že več kot pol stoletja in prav gotovo je skrb zanje in zavest
občanov že eden od razlogov, da, na srečo, le malokdaj postanejo tarča vandalizma. Zato smo
vedno znova veseli pobud vsakogar, ki nas opozori na slabo stanje neke skulpture oz. poda
pobudo za njeno obnovo. Glede na to, da je večina od tokrat obnovljenih skulptur nastala
med leti 1964 in 1989, so bile že skoraj vse od teh deležne obnove. Nekatere izmed njih so bile
v preteklih letih, žal, obnovljene mimo restavratorske stroke in so dobile celo novo barvno
preobleko, zato je nadaljnja obnova toliko večja odgovornost naše stroke in lokalnih oblasti.
Odnos slednjih je, poleg angažmaja muzejske ekipe več strokovnih delavcev, odločilnega
pomena za uspešno obnovo, saj krijejo stroške restavratorskih postopkov. Kljub temu da so
v občinskem proračunu vsako leto predvidena namenska sredstva za obnovo skulptur, ki se,
mimogrede, danes nahajajo v štirih in ne več v eni skupni občini, le-ta večinoma zadostujejo
zgolj za obnovo ene ali dveh skulptur.
Občina Ravne na Koroškem, ki je tudi lastnica zbirke Froma viva Ravne, je v preteklem letu v
okviru projekta Razvoj novih turističnih produktov v Mežiški dolini, ki ga vodi LAS Mežiške
doline in se sofinancira iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, uspešno
prijavila vsebine, vezane na promocijo zbirke jeklenih skulptur Forma viva Ravne. V sklop
projekta je bila umeščena tudi obnova sedmih skulptur z naše prioritetne liste obnov, ki se je
pričela novembra leta 2017 in se zaključila julija letos. Za izvedbo projekta smo bili terminsko
vezani na neugoden jesenski in zimski čas, vendar smo, zahvaljujoč nadaljnjim ugodnim
vremenskim razmeram in angažmaju izvajalca Avto Korelc iz Velenja, uspeli obnoviti vseh
sedem skulptur, umeščenih v naselji Javornik in Čečovje. Pri obnovi smo se povezali s kolegi iz
Koroške galerije likovnih umetnosti, saj je bilo potrebno določiti ustrezne barvne nanose glede
na ohranjen kolorit v grundu skulpture, kar je le na podlagi ohranjenih črnobelih fotografij in
kolektivnemu spominu občanov zelo težko izvedljivo. Tako je v svoji prvotni podobi ponovno
zaživela skulptura pred vhodom OŠ Koroških jeklarjev, delo nemške kiparke Olge Irmtraud
Ohme iz leta 1981, ki je bila barvno najzahtevnejša, saj se je pri prejšnji obnovi izgubil njen
prvotni videz. Sodobna mobilna tehnologija, z okolju prijazno tehniko peskanja s stekleno
moko, omogoča, da se skulpture obnavljajo na sami lokaciji, obnova posamezne skulpture pa
je odvisna tako od trenutnega stanja kakor tudi od načina njene primarne izvedbe. Tako smo
denimo pred tremi leti s prvotnega mesta pred ravenskim Zdravstvenim domom umaknili
skulpturo Hrvata Stevana Luketića iz leta 1964, saj je bila sestavljena z odpadnimi kosi jeklene
pločevine in zato potrebna posebne restavratorske obravnave in umestitve na novo lokacijo z
ustreznejšimi pogoji. Letos smo podobno storili s skulpturo japonskega kiparja Jô Ode iz leta
1964, ki smo jo morali začasno umakniti izpred trgovine Tuš na Čečovju, saj je njeno stanje že
ogrožalo mimoidoče.
Za obnovo sedmih skulptur, med katerimi so bile tudi tri skulpture iz prvega simpozija leta
1964, je občina namenila dobrih 20 tisoč evrov, od tega je 85 odstotkov evropskih sredstev,
ostalo bodo na občini pokrili iz občinskega proračuna. Ob omembi teh vsot, ki, roko na srce,
ob vseh investicijskih projektih pomeni le kamen v mozaiku, naj omenim, da gre v prvi vrsti za
obnovo eksponatov neke stalne zbirke, ki je del kulturne dediščine kraja, še toliko bolj zaradi
tega, ker so skulpture prvih simpozijev nastale z namenom, da bi soustvarjale urbani ambient
novo nastalih delavskih naselij, torej za ljudi. Prav zaradi tega je skrb posameznega deležnika,
da z zbirko Forma viva Ravne ravna ne le v skladu z muzeološkimi in restavratorskimi
pristopi, pač pa se do nje vede predvsem odgovorno in nanjo gleda s ponosom kot na enega od
pomembnih segmentov kulturne in tehniške dediščine kraja in doline.
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Skulptura nemške kiparke Olge I. Ohme nastala na
simpoziju leta 1981. Stanje pred in med obnovo ter v svoji
novi, prvotni podobi (ploščad pred OŠ Koroških jeklarjev).
Skulpture, obnovljene v sklopu projekta Razvoj novih
turističnih produktov v Mežiški dolini v letih 2017/2018:
Jerzy Jarnuszkiewicz, brez naslova, 1964 (Čečovje); Slavko
Tihec, Semafor, 1964 (Čečovje); Giancarlo Marchese, Rojstvo
kristala, 1964 (Čečovje); Barna von Sartory, brez naslova, 1970
(Čečovje);Olga Irmtraud Ohme, brez naslova, 1981 (Javornik);
Dušan Tršar, Doprsje, 1984 (Čečovje); Koji Ishikawa, brez
naslova, 1989 (Dobja vas).

RAVENSKI RAZGLEDI 2018

O RECEPCIJI SLOVSTVENE
FOLKLORE V PREŽIHOVEM
DELU
Piše: Liljana Suhodolčan

16. tradicionalno srečanje pri Prežihovi bajti

K

ljub sivim oblakom na nebu, dežju in grmenju smo se 10. avgusta, na pisateljev rojstni dan, zbrali pred spominskim muzejem in
skupaj z obiskovalci, ki so naša srečanja vzeli za svoja, kljub dežju vztrajali. Res posebna izkušnja.
Že vsa leta srečanja pripravljamo na prostem in dvoriščni prostor se vsako leto spremeni v oder pestrega kulturnega dogajanja.
Mogoče bi bil že čas, da spominski muzej, ki v zadnjih letih na Prežihovi bajti širi vsebine, končno dočaka obnovo gospodarskega
poslopja.
Kot vsako leto doslej smo letos ob 125. obletnici pisateljevega rojstva za 16. tradicionalno srečanje izbrali osrednjo temo. Letošnja vsebina je bila
posvečena Vorančevi predanosti in tenkočutnemu dojemanju koroške domače pokrajine, slovenski folklori v njegovi literaturi, navezanosti
na zemljo in skrbi za domačijo ter svoje domače. Obletnica pisateljevega rojstva je bila tudi priložnost za izdajo že drugega zbornika referatov
z naslovom Beseda o Prežihu 2, ki ga je finančno podprla Prežihova ustanova, sodelovali pa smo tudi s Koroškim filatelističnim društvom, ki
je ob 125. obletnici pisateljevega rojstva izdalo priložnostni filatelistični sklop.
Slavnostna govornica Bojana Verdinek je z referatom Recepcija slovstvene folklore v Prežihovem delu opravila izjemno delo.
V referatu je izpostavila vlogo slovenske folklore, ki je za razumevanje dediščine neprecenljiva in je del načina življenja v različnih obdobjih.
Petje in pripovedovanje je vplivalo na zavest o krajevni in slovenski pripadnosti. Ker je bila slovenska folklora vpeta v vse pore življenja tudi v
Prežihovem času, ni čudno, da zaseda pomembno vlogo v njegovih literarnih in polliterarnih besedilih. Avtorica referata je v 14 delih odkrila
prisotnih 25 pesemskih fragmentov. Njegov jezik je poln folkloremov, frazemov, primerjalnih rekel in drugih folklornih obrazcev tako v
literarnih kot polliterarnih besedilih. V Prežihovih delih pa ne najdemo veliko pregovorov in rekov, kar pa ne pomeni, da ga niso zanimali.
Folklorni pesemski fragmenti so glede na različna obdobja Prežihovega ustvarjanja v njegovih besedilih enakomerno zastopani, kar pa, kot
ugotavlja Bojana Verdinek, ne moremo reči za folklorne obrazce, ki jih je v besedilih zgodnejšega obdobja občutno več. V krajših delih mu
služijo kot izhodišče za ustvarjalno umetniško besedo in izražanje. Več slovstvene folklore je v potopisnih reportažah, predvsem pripovedi
in to z realno ali mitično podlago. Beseda pisatelja je prežeta s slovstveno folkloro koroške krajine in to ga dela še bolj našega, hkrati pa
oplaja ves slovenski prostor in preko prevodov tudi širšega. Na nas, bralcih, je, ali smo dovolj pozorni in znamo v njegovih delih poiskati
starožitnosti in svoje korenine, ali znamo vpijati slikovite orise domače pokrajine, ki jih mogoče naše oči kdaj ne ugledajo, ali sledimo
blagoglasju besed, katerih pomen se nam počasi odtujuje. Vsak zase ve najbolje.
Častitljiv jubilej je bil tudi priložnost, da smo v Koroškem pokrajinskem muzeju natisnili in predstavili že drugi zbornik referatov s
tradicionalnih srečanj z naslovom Beseda o Prežihu 2. V zborniku so objavljeni referati, nastali med letom 2014 in 2018, vsi pa so bili
premierno predstavljeni na naših tradicionalnih srečanjih. Vsebinski sklop referatov je tematsko vezan na pisateljevo življenje in delo v času
prve svetovne vojne, na obdobje med obema vojnama in na njegove izkušnje in dojemanje življenja ljudi na obrobju družbe.
V zborniku so objavljeni referati:

– dr. Petre Svoljšak, znanstvene svetnice in predstojnice Zgodovinskega inštituta Milka Kosa Znanstveno raziskovalnega centra SAZU ter podpredsednice
nacionalnega odbora za obeležitev 100-letnice 1. svetovne vojne, z naslovom : Lovro Kuhar – Prežihov Voranc v vrtincu prve svetovne vojne;
– sledi referat dr. Marjana Linasija, univ. dipl. zgo., muzejskega svetnika v Koroškem pokrajinskem muzeju, z naslovom: Prežihova borba na tujih tleh;
– in referat dr. Andraža Ježa z Inštituta za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU z naslovom: Prežihov Voranc in liki s socialnega obrobja.

V zborniku Beseda o Prežihu 2 so objavljeni referati v obliki, kot so bili predstavljeni na naših srečanjih. Ob prvo izdanem zborniku so tako
dodatna ponudba za vse obiskovalce, ki si želijo vsebine tradicionalnih srečanj ohraniti v trajnem spominu.
V zbornik smo vključili tudi priložnostni filatelistični sklop, ki so ga v Koroškem filatelističnem društvu pripravili ob 125. obletnici
pisateljevega rojstva. Filatelistični sklop, ki ga sestavljajo: priložnostni poštni žig, osebna poštna znamka in priložnostna poštna ovojnica, je
oblikoval arhitekt Borut Bončina. Naslovnico zbornika krasi slika Boj na požiravniku, avtorja Leandra Fužirja.
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O K T O B R S K I K U LT U R N I
UTRIP V KOTLJAH
Piše: Milena Mesner, predsednica Kulturnega društva Kotlje
Foto: Danica Hudrap
Vsaka jesen prinese s seboj svoj čar: čuteče barve, pisano okrašene krošnje dreves, drugačen veter. Ljudem,
ki so aktivni in vedoželjni, so dnevi prekratki, leta se prehitro obračajo. Tudi v Kotljah se odboru kulturnega
društva zdi, da se samo enkrat obrnemo, pa je že tukaj jesen, ki prinese s sabo prireditve ob Kuharjevih
dneh. Kot da bi šele sestankovali v ta namen, klicali in se dogovarjali, vabili in nastopali.

V
veličina.

asica pod Uršljo goro se ponaša s Kuharjevimi pobi, saj je vsak
nekaj doprinesel k prepoznavnosti tega koščka Koroške. Če so v
tistih prevratnih časih lahko mislili drug na drugega, jim dajmo
slediti v dobrem. S prireditvami skrbimo, da spomin nanje
in njihovo delo živi naprej, se nadgrajuje in ne pozabi njihova

Ne slepimo se, da so kulturne prireditve ne vem kako zaželene. A vedno
upamo, da je v ljudeh ostal še kanček prostora za lepoto slovenske besede.
Na žalost je kultura marsikdaj potisnjena na stranski tir in se izgublja v
materialnih dobrinah. Pozabljamo pa polniti skrinjo besed, a tega se zavemo
šele, ko ne znamo z besedo nekoga potolažiti ali osrečiti.
Letos smo pripravili tri prireditve ob Kuharjevih dneh. Pohod po Vorančevi
poti je izzvenel kot trpka grenčica. Hvala peščici še pripravljenih, ki so
se ga udeležili pod vedno dobrim, bogatim in strokovnim vodstvom g.
Alojza Pristovnika. Upokojeni učitelj je prava zakladnica vedenja o času
življenja Kuharjevih pobov. Kot iz rokava siplje podatke in zanimivosti, ki
jih ne bi mogli najti v vsaki knjigi. V globači Pekel pod kmetijo Kogelnik
so nas letos pričakali parkeljni. Oživljajo živo domišljijo mladega Voranca.
Ponudijo hudičevo slino, da se okrepčaš in zajameš sapo za nadaljevanje
poti, hudičeva jajca (prepeličja), grehe (grumpe – večji so, večji so grehi)
in hudičev namaz (ržen kruh s pekočim ajvarjem). Poleg tega postrežejo
pohodnikom s koroškimi pripovedkami, povedo kaj o Prežihu, predstavijo
okolico, kjer se nahaja Pekel. Skratka, popeljejo nas skozi zgodovino našega
dela Koroške, prepletajo resničnost z domišljijo, vpletejo »bridko« sedanjost
in težave, ne pozabijo pa tudi na »kislo« vodo, Ivarčko jezero in še kaj. Pohod
smo zaključili pri Prežihovi bajti.
V tem letu zaključujemo tematsko predstavitev Kuharjevih bratov z Alojzom
Kuharjem. Tudi letos je bila v ta nam postavljena razstava o Kuharjevih
ter načinu življenja nekoč v Kotljah in okolici. Le-to vedno postavijo člani
filatelističnega društva z g. Jožetom Kebrom v ospredju. Z njihovo pomočjo
vsako leto pripravimo pisemsko ovojnico s posebnim poštnim žigom v čast
določenemu bratu Kuhar – tokrat Alojzu. Zanimive podobe je dopolnila
ga. Bojana Verdinek s predstavitvijo svoje raziskave o razsežnosti ljudskega
slovstva v Prežihovih delih. Slišali smo, da je bil pisatelj res človek iz ljudstva,
saj je znal prisluhniti njihovim navadam, običajem, ljudska pripoved
in pesem pa sta ga spremljali že od rosnih let. V kulturnem programu je
sodeloval mešani pevski zbor Rožmarin, dogajanje pa je povezoval Žiga
Kristijan Žigon, ki je bral tudi različne odlomke iz raziskanih zgodb.
Prireditev smo zaključili s prijetnim klepetom.
Prvi del programa slavnostne akademije ob koncu Kuharjevih dni pa so
zapolnili učenci POŠ Kotlje. Z učiteljicami so pripravili pester in živahen
nastop, poln pesmi, glasbe in petja. Zapel je tudi ženski pevski zbor Solzice.
Slavnostni govornik je bil g. Miroslav Osojnik, ki se že nekaj časa ukvarja
z življenjem in delom Alojza Kuharja, zato nam je lahko o njem marsikaj
razkril. Alojzovo življenje je bilo zelo bogato, a ga g. Osojnik v času, ki mu je
bil odmerjen, ni mogel podrobno predstaviti. Iz njegovega govora se je dalo
razbrati, da se je duhovnikovega življenja in dela le bežno dotaknil, povzel
njegov odhod od doma, šolanje, študij, pomembnejše življenjske postaje in
stike z domačimi. Zato upamo, da bo tudi ta brat kmalu dobil svojo knjigo,
v kateri bo podrobneje predstavljeno njegovo bogato življenje. Ob koncu
srečanja nam je zapela še mlada perspektivna pevka Dunja Vrhovnik, ki
je na oder povabila tudi učence. Srečanje se je zaključilo v razigranem in
sproščenem tonu.
Hvala vsem, ki ste se udeležili naših prireditev. Upam, da se bo kulturno
življenje v Kotljah nadaljevalo in okrepilo.
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DDR. ALOJZ KUHAR,
ZAMOLČANI RODOLJUB
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Govor Mirka Osojnika na 21. Kuharjevih dnevih

O

bičaj je, da na Kuharjevih dnevih razkrijemo nekaj novih drobcev iz življenja in dela naših slavnih hotuljskih bratov. Tokrat je, ob
60. obletnici smrti, na vrsti Alojz Kuhar.
Najprej nekaj o tem, kar že vemo: Ko je bil prvorojenec Voranc še dojenček, sta zakonca Kuhar zimo preživela pri Kotniku v
Podgori, čez osem mesecev pa sta zbežala nazaj na Preški Vrh, na domačijo Mihelje, ki sta jo imela v najemu od leta 1894 do
1895. Tu je družina imela začasni gostaški kvartir, v katerem se je 18. junija 1895 rodil drugi sin Alojz Kuhar. Družina pa se je
leta 1895 preselila na Kravperško domačijo, dom Alojzove matere. Tu so bili Kuharjevi slabi dve leti, naslednja štiri leta, od 1896 naprej,
pa so bili najemniki pri Kogelniku v Podgori. Nato so deset let živeli kot najemniki v kmečki hiši pri Prežihu, Alojz torej od svojega petega
do šestnajstega leta. Od Prežiha je začel 1902. Alojz hoditi v hotuljsko ljudsko šolo, ki jo je obiskoval do svojega desetega leta. V dvojezični
(utrakvistični) osnovni šoli v Kotljah mu je bil zelo naklonjen učitelj Franc Aichholzer iz Spodnjega Dobja nad Baškim jezerom. Alojz Kuhar
sam piše v svojem življenjepisu, da so ga desetletnega poslali v (nemško) gimnazijo v Celovcu.
Vse naslednje podrobnosti bom navedel iz njegovega zapisa Avtobiografija, objavljenega v Pogledih, glasilu inštituta Studia slovenica (štev.
42-43, 46-47 in 48-49; 2000, 2001), ki je do sedaj najbolj zanesljiva opora za točne podatke. Učitelj Aichholzer in župnik Franc Štingl, Čeh po
rodu, odličen poznavalec literature, sta takrat le s težavo pregovorila očeta, naj tvega stroške in pošlje bistrega sina naprej v šole. Alojz je tako
od Prežihovih fantov šel prvi v svet. V šolskem letu 1906/07 je obiskoval celovško gimnazijo, stanoval pa je v dijaški ustanovi, v Marijanišču.
V gimnaziji je bil eden od šestih slovenskih dijakov, vseh dijakov pa je bilo v razredu 56. Ob koncu osemletnega študija je njegov razred štel
42 dijakov, med njimi pa je ostalo vseh šest Slovencev. Poučevali so samo v nemškem jeziku, dvakrat tedensko pa so lahko slovenski dijaki
hodili na slovenske jezikovne tečaje. Tako se je Alojz naučil slovenske slovnice v Celovcu, četudi so doma govorili samo slovensko. Maturo je
opravil z odliko kot najboljši leta 1914, zaradi njegovega slovanskega izvora pa je rezultat na gimnaziji veljal za pravo senzacijo.
Kmalu je nastopila mobilizacija in avgusta 1914 se je 1. svetovna vojna že začela. Alojz piše o tem tako: »Po maturi sem imel svobodo vpisati
se na katerokoli univerzo v deželi. Toda z oziroma na nov položaj se nobenemu dijaku ni niti sanjalo, da bi šel na univerzo. Vsi so se priključili
k svojim regimentom kot pripravniški častniki v rezervi z enoletnim prostovoljnim vežbanjem, nakar so postali podporočniki.« V naslednjem
odstavku pa že utemelji svojo izbiro študija: »Jaz se nisem hotel priključiti vojski. Noben narodno zaveden Slovenec ni tega storil, če je le
mogel. Vsi dijaki slovenskega porekla so čutili prorusko in prosrbsko. Ideja neodvisne jugoslovanske države se je začela dvigati izza še vedno
meglenega obzorja.«
Odločil se je za študij bogoslovja, ki je takrat bilo na Plešivcu (Tanzenbergu) pri Gospe Sveti. Od profesorjev je imel največji vpliv na njegovo
prihodnost dr. Lambert Ehrlich. Kuhar pravi: »Tako sem stopil v semenišče leta 1914. Vojna je divjala naprej, ideja o slovanski osvoboditvi je
naraščala, meni pa je študij vedno bolj ugajal. Ko se je vojna končala in je izgledalo, da bo jugoslovanska ideja zmagovita, sem bil posvečen
v duhovnika 18. junija 1918.«
Kot kaplan je Alojz Kuhar od avgusta 1918 služboval v Črni na Koroškem. Tako se sam spominja: »Prišel je konec imperija. Mi Slovenci smo
takoj ustanovili Narodni odbor za področje in si nadeli dve najvažnejši nalogi, ki naj ju takoj izvedemo: 1. Zavarovati področje pred neredi,
ki bi jih povzročili rudarji, če bi ropali po nemških skladiščih in grozili ‘ustanoviti republiko’. Prav tako smo morali poskrbeti za hrano
za prebivalstvo ... 2. Druga naloga, ki smo si jo nadeli, je bila ‘okupirati’ čimveč obmejnega ozemlja za našo bodočo svobodno državo …
Širili smo mejo proti zahodu in severu in vzpostavili svojo civilno in vojaško upravo. Jaz sem postal major za področje, kjer sem prej služil
kot pomožni duhovnik. Kot major sem bil vodja civilne uprave, vodja poštnega urada, cenzor, poveljnik krajevne sile dvanajstih mož in
šef kontrole nad važnimi svinčenimi rudniki na tem področju.« Tako so se v Mežiški dolini hrabro držali do srede decembra 1918, ko so
vzpostavili zvezo z narodno slovensko vlado v Ljubljani. Kuharjev komentar: »Obdržali smo narodno ozemlje, vzpostavili red in nahranili
prebivalstvo. Prepričani smo bili, da je bil to velik uspeh.«
Ker so se boji med slovensko narodno vojsko in nemškimi domačimi stražami nadaljevali, se je Kuhar zaradi stalnih bojev na Koroškem
maja 1919 umaknil v Ljubljano. Medtem je mirovna pogodba v St. Germainu že dodelila Mežiško dolino Jugoslaviji, za preostali, sporni
del slovenske Koroške pa so določili plebiscit. Že decembra 1919 je sklenil, da bo odšel v Pariz, kjer je na povabilo svojega nekdanjega
profesorja dr. Lamberta Ehrlicha, ki je bil član srbsko-hrvaško-slovenske mirovne delegacije v Parizu, imel možnost študirati politične vede.
»Z jugoslovanskim dovoljenjem sem prišel v Pariz na božični večer in se v začetku januarja (1920) vpisal na École libre des sciences politiques
… Končal sem politično šolo leta 1923 in se vrnil v Jugoslavijo s svojim jugoslovanskim potnim listom.«
Ko se je Kuhar vrnil domov, mu je civilna oblast dala vedeti, da nima pravice do jugoslovanskega državljanstva, ker je v času plebiscita živel
na Koroškem in ni optiral za Jugoslavijo. Z veliko posluha pa je to nerodno reč uredila krajevna oblast Kotelj, kjer so ga vpisali kot prebivalca
za več let nazaj in je le postal jugoslovanski državljan s polno pravico in s priporočili dobil potni list od ljubljanske vlade. Sam pravi: »Moj
osebni položaj je bil leta 1923 naslednji: Bil sem jugoslovanski državljan, cerkveno podložen avstrijskemu škofu. S tem dvojnim statusom sem
se vrnil v Pariz, kjer sem se vpisal na pravno fakulteto.«
Študij je nadaljeval na pravni fakulteti sorbonske univerze, bil vmes leta 1925 v Porenju in Vestfaliji v Nemčiji, kjer je proučeval delavske
vzgojne organizacije katoliške stranke centruma. Jeseni 1925 bi skoraj odšel v ZDA, kjer naj bi prevzel uredništvo slovenskega katoliškega
dnevnika v Chicagu. Načrt je propadel, ker je zamudil rok za izpolnitev imigracijskih listin. Zatem je odšel v Anglijo, da se nauči angleščine,
ker mu je ljubljanski dnevnik Slovenec sporočil, da bi ga rad za urednika. V Angliji je postal kaplan na neki dekliški visoki šoli in obiskoval
v Londonu tečaje ekonomske šole. Jeseni 1926 se je vrnil v Pariz, dobil pravno diplomo, začel študirati ekonomijo, dobil diplomo s tezo
Petrolejski imperializem in pariške študije še uspešneje sklenil leta 1928 z zagovorom doktorske disertacije ekonomskih ved z naslovom
Vloga petroleja v svetovni politiki.
Leta 1927 je dr. Alojz Kuhar postal socialni referent pri jugoslovanskem poslaništvu v Parizu in dopisnik Slovenca iz Francije in Anglije. Sam
piše: »Moje delo na poslaništvu se je nadaljevalo in naraščalo v razmerju s številom jugoslovanskih stalnih in sezonskih imigrantov. Tako smo
jih imeli leta 1929 na seznamu 94.000, od teh 25.000 Slovencev.« Kak mesec je jeseni leta 1928 preživel tudi v Londonu, v Parizu pa je ostal do
julija 1930. Po vrnitvi v Ljubljano je postal urednik Slovenca za zunanjo politiko, leta 1935 pa tudi zunanjepolitični komentator ljubljanskega
radia. Razloge za svojo ostavko v Parizu je najbolje utemeljil sam: »Do tega koraka sem prišel zaradi dogodka, v katerega je bil vmešan moj
brat Lovrenc, osumljen komunist. Policija je namreč v Ljubljani odkrila konec verige komunističnih celic, ki je vodila proti avstrijski meji.
Glava zadnjega člena v tej verigi je bil moj brat. Policija je polovila eno celico za drugo, toda predzadnja celica je še imela čas opozoriti mojega
brata, da se mu je posrečilo zbežati v Avstrijo.« V tem obdobju je bil dr. Kuhar na daljšem časnikarskem potovanju po Nemčiji, ni pa bilo
zanesljivega vira, ali je bilo to leta 1934 ali 1938. Avtobiografija pa nam le potrdi, da je bilo to leta 1938, »ko so nacisti začeli groziti Evropi.«
Kuharjevi prispevki v Slovencu so bili zelo cenjeni, po njegovi zaslugi je naraščal tudi ugled dnevnika, saj so nanj postali pozorni tudi številni
tuji novinarji v Beogradu. V tem času je še imel politične ambicije, a se jim je po razmisleku odpovedal. Pri Slovencu je ostal od avgusta 1930
do 30. marca 1941.
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Začetek 2. svetovne vojne ga je torej našel
v Ljubljani. Še zadnjič je 29. marca 1941 po
radiu pozval Slovence k slogi, da bodo kos
hudim preizkušnjam, ki prihajajo. Nato je
odpotoval v Beograd in od tam 4. aprila po
sklepu Slovenske ljudske stranke skupaj s
Francem Gabrovškom proti Grčiji. Na dan,
ko so bombardirali Beograd brez vojne
napovedi, sta bila oba še v Jugoslaviji. V
Grčiji sta se 7. aprila ustavila v Solunu in se
morala na silo prebiti skozi množico ljudi, da
sta ujela vlak proti Atenam.
Čez nekaj dni so se slovenski potniki vkrcali
na ladjo, ki je peljala begunce v Aleksandrijo,
in prispeli v Kairo v Egiptu. Na železniški
postaji so poiskali člane jugoslovanske vlade
in skupaj odpotovali v Port Said. Angleži so že
čez nekaj dni člane vlade in druge emigrante
odpeljali v Izrael ter jih nastanili v Tanturju,
nekdanjem samostanu med Jeruzalemom in
Betlehemom.
Šele 15. julija 1941 so nekateri člani vlade
prostovoljno odšli iz Tanturja v London
in tja prispeli 28. septembra 1941 po dolgi
ter nevarni poti okoli Afrike, ob ameriški
obali in čez Atlantik. Tam je bil Kuhar v
jugoslovanski begunski vladi uradnik, nato
direktor njenega dopisnega urada in nazadnje
ambasador jugoslovanske emigrantske vlade
pri begunski vladi Poljske. Na BBC je redno
govoril v oddajah za Slovence. Usodni zanj
pa so bili govori, ki jih je naslovil slovenskim
domobrancem. Zato je 19. januarja 1945
odstopil kot jugoslovanski poslanik pri poljski
vladi ter zaprosil za vizum ameriške oblasti.
Veliko ljudi je Kuharja zaradi teh govorov
zelo obsojalo, kar pa je po svoje razumljivo,
saj takratni slovenski politiki v domovini
stvari niso mogli videti tako, kot jih je videl
dr. Kuhar, ki je poznal in upošteval tudi vsa
širša spoznanja, v spopade med domobrance
in partizane pa ni bil vpleten.
Po vojni je Alojz Kuhar pretrgal vse
stike s politiko in se spet oprijel svojega
duhovniškega poklica. Postal je prvi
izseljenski duhovnik v Angliji. V Cambridgeu
je živel v dominikanskem samostanu
in obenem študiral. Pisal je knjigo o
pokristjanjevanju Slovencev ter njegovem
vplivu
na
razvoj
nemško-slovenske
narodnostne meje. Resno je razmišljal o
vrnitvi domov že med študijem zgodovine,
ki ga je uspešno dokončal 26. novembra
1949, ko je bil že drugič promoviran za
doktorja znanosti. Njegovi ameriški prijatelji
so pozneje disertacijo natisnili v dveh
izdajah: The Conversion of the Slovenes and

the German-Slav Ethnic Boundary in the
Eastern Alps – Pokristjanjevanje Slovencev
in nemško-slovanska narodnostna meja v
vzhodnih Alpah, 1959; Slovene Medieval
History – Slovenska srednjeveška zgodovina,
1962. Za svoj dom si je po študiju izbral
zdravilišče na periferiji Londona in bil tam
hišni duhovnik.
Leta 1950 je Kuhar sprejel ponudbo Odbora
za svobodno Evropo in konec septembra
odpotoval v New York. Zadnjih osem let
je tam vodil tiskovni urad za begunce iz
Jugoslavije in z dr. Krekom urejal bilten
Odbora. V Anglijo se je za kratek čas vrnil leta
1951, ko je pomagal organizirati mednarodno
zborovanje Evropskega gibanja. Leta 1951 je
odklonil službo duhovnika v Milwaukeeju,
tudi zato, ker je še vedno mislil na vrnitev v
domovino. New York mu ni bil nikoli pri srcu.
V pismih ga je označil kot »neznosno mesto
s tropično vročino in veliko vlažnostjo«.
Oktobra 1953 je bil z Miho Krekom na izletu
v Kanadi v okolici Toronta. Poleg Niagarskih
slapov je nanj naredil največji vtis obisk na
kmetiji, ki sta jo vodila Lojze Ambrožič, brat
meniha Bernarda, in njegova žena Helena.
Konec avgusta 1954 je Alojz Kuhar še zadnjič
pisal bratu Avgustu na Ravne na Koroškem,
da bi vsaj starost rad preživel pod Uršljo
goro, a je medtem resno zbolel na srcu in
okreval v zavodu v Bell Harborju na Long
Islandu. Tam se je zdravil ob morju in kot
hišni duhovnik imel prav vso potrebno
nego. Službi pa se ni odpovedal. Še zmeraj se
je vozil na delo. V letu dni se je nameraval
upokojiti in vrniti v domovino. Na slovenski
proslavi v New Yorku pa ga je zvečer po
predavanju o pomenu 29. oktobra 1918, ko
je bila proglašena samostojna država SHS,
26. oktobra 1958 zadela kap. Tri dni pozneje,
29. oktobra 1958, je umrl v bolnišnici sv.
Vincenca. Pokopali so ga 1. novembra 1958
na slovenskem pokopališču fare sv. Križa v
obmorskem Bridgeportu, severno od New
Yorka.
Ddr. Alojz Kuhar je kljub ogromni geografski
distanci vse svoje življenje zelo intimno
doživljal troje: zamejsko Koroško, svoj
rojstni kraj Kotlje in življenjsko pot brata
Lovra Kuharja – Prežihovega Voranca. Na
lastni koži je lahko občutil zapostavljanje
koroških
Slovencev
že
v
hotuljski
ponemčevalni osnovni šoli. Še izraziteje se
je tega raznarodovalnega pritiska zavedel
v celovški gimnaziji in pozneje, ko je kot
zunanjepolitični urednik Slovenca velikokrat
moral s hladnim mirom in navidez

neprizadeto pisati sproščene, duhovite,
široke in politično gibčne članke. Že leta 1950
se je čudil, da bolj ko je oddaljen od doma,
jasneje vidi vso njegovo lepoto in obenem
čuti do domačega kraja neskončno ljubezen.
Njegov spomin sega celo do posameznih
dreves na domačiji in v neposredni okolici.
V pismih je opozarjal brata Avgusta, takrat
urednika Koroškega fužinarja, naj pazi na
čistost jezika in na jasno sporočilo člankov.
Predlagal mu je tudi teme, ki bi jih še veljalo
obdelati. Lokalno glasilo mu je tako postalo
najtesnejša vez z domačim krajem in ljudmi.
Na življenjsko pot brata Prežihovega Voranca
je gledal ljubeznivo, vseskozi pa zelo realno.
Vorančevih partijskih poti ni odobraval,
zelo dobro pa je poznal vse velike in male
»skrivnosti« njegovega življenja. V pismu z
dne 10. 3. 1947 piše med drugim tudi tole:
»Voranc je takšen, kot so rajni oče bili: sam
ne bo povedal nikoli, kaj mu je, sam ne bo
rekel ničesar, kar bi rad, in bolj ko se bo v
njega sililo in okrog njega pledralo, bolj bo
tih in nepristopen … Voranc je kot oče: trd
proti vsakemu vsiljevanju, a mehak za tiho
pozornost.« Tudi ko je dr. Marja Boršnikova
s sodelavci pripravljala Prežihov zbornik, ji
je obljubil pomoč, ker mu je bilo všeč, da
ga predstavlja takšnega, kot je bil. Vseskozi
se je namreč zavzemal za čisto podobo brata
pisatelja.
Življenje je, žal, pretakalo čas in urejalo
dogodke po svoje. Alojzu Kuharju ni bilo
dano, da bi še kdaj videl svoj domači kraj.
V duhu pa je vedno bolj med svojimi.
Nagrobniku na grobu Kuharjevih pri cerkvi
svete Marjete v Kotljah, kamor je vzidana
tudi marmorna plošča za njegov spomin, se
je pred leti pridružila na župnišče pritrjena
njegova podoba, delo akademskega kiparja
Miroslava Prodnika, s preprostim, a zelo
jasnim sporočilom: »DDR. ALOJZ KUHAR
(1895–1958) IZREDNI SLOVENEC, ob
40-letnici njegove smrti pa so v nadstropju
župnišča odprli spominsko sobo, posvečeno
vsem štirim bratom Kuharjem.
In kaj lahko povemo za sklep o našem
»zamolčanem rodoljubu«, kakor ga je označil
filozof in pisatelj Vinko Ošlak? Obzorja so se
zjasnila, podatkov o njem je vsako leto več
in ni nemogoče, da bomo drugo leto ob tem
času lahko na Kuharjevih dnevih predstavili
tudi dokaj obširno knjigo o življenju in delu
ddr. Alojza Kuharja. To bi si naš izredni
Korošec brez dvoma že kdaj zaslužil.

OZADJE POSTAVLJANJA
SPOMENIKA PREŽIHOVEMU
VORANCU NA RAVNAH
Piše: Neja Kaiser
Foto: Sebastijan Oblak; fototeka KPM

Mnogi bodo vedeli, kaj imam v mislih, ko rečem, da mi ob branju del Prežihovega Voranca zatrepeta koroški del srca. Razlog, da je ljub
meni in mnogim drugim Korošicam in Korošcem, pa ni zgolj podarjena slika domače zemlje in opomin na to, koliko nam pomeni. Prežihov
značaj, ki so ga njegovi domači, prijatelji in znanci opredelili kot izrazito ljudskega, skromnega in dobrotnega, ter dejanja, ki jih je v času
svojega bivanja na Koroškem za soljudi storil na političnem, družbenem, kulturnem in izobraževalnem področju, odmevajo še danes. To se
dobro kaže tudi v velikem številu njemu posvečenih spomenikov na Koroškem. V nadaljevanju bom predstavila zgolj nekatere najnovejše
ugotovitve o ozadju postavljanja tistega na Ravnah na Koroškem.
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V literaturi ozadje postavljanja spomenika Prežihovemu Vorancu na Ravnah na
Koroškem ni bilo še nikoli raziskano. V Prežihovemu albumu se pod prispevkom
Dolg dežele Vorancu, ki ga je napisal Miroslav Osojnik, prvič omeni osnutke za
Prežihov spomenik, ki jih hrani Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika.
Objavljene so tudi njihove fotografije. Pod opombami lahko izvemo, da gre za
osnutke Prežih med podboji Vlaste Zorko, Prežihov Voranc (doprsje) Marjana
Keršiča, Prežihov Voranc v Cankarjevi drži prav tako Marjana Keršiča in Prežih
na čelu ljudstva Janeza Pohlena. Na kratko lahko preberemo tudi, kdo je poskrbel
za logistiko natečaja, in sklep, da je na natečaju zmagal Drago Tršar.
Večina omenjenih osnutkov je dejansko nastala za natečaj za Prežihov spomenik
na Ravnah na Koroškem, ki ga je leta 1964 razpisala Skupščina občine Ravne
na Koroškem.Leta 1965 je namreč bila dvajsetletnica osvoboditve in petnajsta
obletnica Prežihove smrti. Svet za kulturo in prosveto je organiziral posebni
pripravljalni odbor za postavitev spomenika, ki naj bi poskrbel, da bo spomenik
koroškemu pisatelju in revolucionarju ob teh dveh takrat izjemno pomembnih
obletnicah že dokončno postavljen. Natečaj za osnutek spomenika Prežihovemu
Vorancu se je zaključil 15. februarja 1965. Komisija, v kateri so bili poleg
domačih članov Franca Faleja, Gregorja Klančnika, dr. Franca Sušnika, Leopolda
Suhodolčana tudi Zoran Kržišnik, takratni direktor Moderne galerije v Ljubljani,
Ivan Kocmut, arhitekt, in Drago Druškovič, urednik Prežihovih zbranih del,
je pregledala zgolj tri osnutke. Verjetno je šlo za osnutke Prežih med podboji,
Prežih na čelu ljudstva in Prežihov Voranc v Cankarjevi drži. Odbor za postavitev
spomenika in njegovo razsodišče sta se odločila, da nobeden od osnutkov ni
primeren enostavno zato, ker so si želeli, da bi bil spomenik nekaj enkratnega.
Prevladalo je mnenje: »Če smo že pri Formi vivi zastavili zahtevo po kvaliteti zelo
visoko, nima pomena, da bi se zdaj na hitro zadovoljili z manjšo kvaliteto pri
Prežihovem spomeniku«.
Komisija je naturalistično posnemanje očitno popolnoma neupravičeno
povezovala z manjšo kvaliteto. Domnevo, da je bilo tako, potrjuje njihov naslednji
korak. Delo je ponudila kiparju, ki danes velja za enega najpomembnejših
predstavnikov modernizma.
Pri razpravi o tem, kdo bi bil primeren kandidat za izdelavo spomenika,se je
komisija torej odločila, da bo delo ponudila Dragu Tršarju. Ta naj ne bi izdelal
spomenika, ki prikazuje fotografsko točen posnetek Prežiha, pač pa prikaz
njegove pisateljske in človeške silovitosti ter navezanosti na Koroško in njene
ljudi. Odbor za postavitev spomenika Prežihovemu Vorancu je torej pričakoval
psihološki portret oziroma duševno podobo Prežiha.
Kljub temu so bili osnutki za spomenik Prežihovega Voranca opredeljeni kot
zanimiv dokument. Zapisano je bilo, da si jih lahko vsakdo ogleda v sejni sobi
študijske knjižnice. Anonimni pisec prispevka je v naslednji številki Koroškega
fužinarja obljubil celo njihove fotografije, vendar obljuba ni bila izpolnjena. So
pa fotografije osnutkov z internega natečaja objavili v Večeru in z njimi potrdili
našo domnevo, da so osnutki, o katerih govorimo, naslednji: Prežih med podboji,
Prežih na čelu ljudstva in Prežihov Voranc v Cankarjevi drži.
Poleg fotografij je tudi zapis, ki je pojasnil zmedo, ki se je ob raziskovanju pojavila
okoli imena in priimka »Janez Pohlen«. Pravo ime akademskega kiparja, slikarja
in učitelja, ki je leta 1964 poslal svojo zamisel na interni natečaj, ni Janez, kot
pravijo nekateri viri, ampak je Jože.
To pa ni vse. Zapis v Večeru pravi, da se je internega natečaja z osnutkom, ki smo
ga do sedaj že spoznali pod imenom Prežihov Voranc v Cankarjevi drži, udeležil
Stane Keržič in ne Marjan Keršič, kot je veljalo do sedaj.
Najdba arhivskih virov, ki bi pokazala, kateri izmed omenjenih kiparjev je izdelal
osnutek, je bila nujna. Gradivo direktorja Gregorja Klančnika je bilo tisto, ki
je pomagalo razsoditi v prid Stanetu Keržiču. Direktorju Gregorju Klančniku
namenjeno pismo namreč poroča, da so se na natečaj prijavili naslednji kiparji:
Jože Pohlen iz Kopra, Vlasta Tihec iz Maribora in Stane Keržič iz Ljubljane.
To pomeni, da je bil skozi vsa ta desetletja osnutek Staneta Keržiča, ki je imenovan
Prežihov Voranc v Cankarjevi drži, napačno pripisan Marjanu Keršiču. Če se
sprehodite do Koroške osrednje knjižnice dr. Franca Sušnika, boste ugotovili, da
je žal temu še vedno tako.
Prežihov spomenik, delo akademskega kiparja Draga Tršarja, so postavili v
neposredno bližino današnje Koroške osrednje knjižnice dr. Franca Sušnika, v
severovzhodni del ravenskega parka. Umetnostni zgodovinar Marko Košan me je
opozoril na obstoj možnosti, da je natančno na tej izbrani lokaciji postavitve kipa
imel Prežihov Voranc leta 1945 na Prvem koroškem festivalu odmeven slavnostni
govor. Spomenik so imeli namen postaviti do 29. novembra 1965, takratni dan
republike. Vendar so ga slovesno odkrili šele nekaj dni pred dnevom republike
naslednje leto, oz. natančneje 27. novembra 1966. Odkritje spomenika je bilo
povezano z razstavo njegovega avtorja, akademskega kiparja Draga Tršarja, ki se
je nahajala v takrat prenovljenih prostorih študijske knjižnice.
S tako imenovanim psihološkim portretom Prežihovega Voranca in znamenitimi
mislimi iz njegovih del, npr. Samorastnikov, Jamnice, Gosposvetskega
polja, spomenik predstavlja še en, pa vendarle drugačen poklon pisateljsko
osvetljenemu Prežihovemu Vorancu.
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14. MEDNARODNI
SIMPOZIJ ERBE
Pišeta: dr. Karla Oder in
Maksimilijan Večko,
Društvo Slovenska pot kulture železa

P

rvi teden v mesecu juniju je na
Ravnah na Koroškem v organizaciji
Društva Slovenska pot kulture železa
potekal 14. mednarodni simpozij
ERBE o svetovni dediščini na
področju geologije, rudarstva in metalurgije.
Pred 25 leti so ga prvič organizirali na
Dunaju, sodelovali so Rudarska akademija iz
Freiberga, Montanistična univerza iz Leobna
ter Arhiv in knjižnica Zveznega geološkega
urada z Dunaja. Roko nad organiziranjem
simpozijev še vedno drži Avstrijsko geološko
društvo, mednarodni organizacijski komite
(18 članov) pa je pri delu precej samostojen.
Med 18 člani so trije Slovenci, dva sta člana
našega društva: prof. dr. Jakob Lamut in dr.
Karla Oder.
Simpozij je bil uvod v prihajajočo 400.
obletnico železarstva v Mežiški dolini in
letošnjo 200. obletnico najdbe premoga na
Lešah, kjer je nekaj deset let kasneje nastal
takrat največji premogovnik na tleh današnje
Slovenije.
Pri izvedbi simpozija so kot soorganizatorji
sodelovali: Šolski center Ravne na Koroškem,
Srednja šola Ravne, Občina Ravne na
Koroškem, Zgodovinsko društvo za Koroško,
Koroški pokrajinski muzej, Muzej Ravne na

Koroškem in Koroška osrednja knjižnica dr.
Franca Sušnika Ravne na Koroškem.

Organizacijski odbor so sestavljali:

- Maksimilijan Večko, Društvo Slovenska pot
kulture železa
- Jakob Lamut, Društvo Slovenska pot kulture
železa
- Karla Oder, Koroški pokrajinski muzej,
Muzej Ravne na Koroškem
- Ivanka Stopar, Šolski center Ravne na
Koroškem, Srednja šola Ravne
- Irena Oder, Koroška osrednja knjižnica dr.
Franca Sušnika Ravne na Koroškem
- Tomaž Rožen, Občina Ravne na Koroškem
- Irena Lačen Benedičič, Gornjesavski muzej
Jesenice
- Slavica Glavan, Železarski muzej Štore
- Gorazd Tratnik, Štore Steel, d. o. o.
- Rotraud Stumfohl, Dunaj

Nosilka organizacije dr. Karla Oder in prodekan NTF

M

oram izpostaviti tudi odlično delo koordinatorja med
lokalnim in mednarodnim odborom dr. Christopha
Hauserja, ki je v mesecih pred simpozijem velikokrat
potoval na relaciji Ravne–Dunaj.

Rezultat vseh priprav je bil enotedenski simpozij z 88 udeleženci,
od tega 55 s prijavljenimi prispevki. Glavno prireditev je spremljala
vrsta spremljevalnih prireditev, ki so dale pravo dušo simpoziju in
zagotovile uspešnost.
Nekaj dni pred simpozijem je izšla knjiga povzetkov prispevkov v
angleškem, slovenskem in nemškem jeziku. V okviru prireditev, ki so
spremljale simpozij, smo odprli na Ravnah tudi medinstitucionalno
razstavo fotografij »Podobe dela rudarjev in železarjev na Slovenskem«
šestih slovenskih muzejev (Muzej Ravne na Koroškem, Gornjesavski
muzej Jesenice, Železarski muzej Štore, Mestni muzej Idrija, Muzej
Trbovlje in Muzej Velenje). Razstavo je pospremil tudi bogat katalog
razstave. Članice sekcije Lipa Ravne na Koroškem pri Društvu klekljaric
Koroške so javnosti predstavile klekljano podobo forma viv, članice
Univerze za tretje življenjsko obdobje pa likovna dela na temo podobe
dela v železarni. V kulturnem programu so spoznali kantavtorja Milana
Kamnika, mlado kitaristko, državno prvakinjo Janino Kališnik, in se
udeležili koncerta klasične glasbe, ki so ga izvedli mezzosopranistka
Jadranka Juras, tenorist Andrej Oder, pianistka Irina Milivojević in
Jure Oder.
Udeležence simpozija je sprejel tudi župan dr. Tomaž Rožen. Ob tej
priložnosti je bil izveden »skok čez kožo« in sprejem častnih članov v
metalurško skupnost.
Udeleženci simpozija iz različnih držav sveta, tudi iz Avstralije in
Kanade, so obiskali Koroško osrednjo knjižnico in Muzej na Ravnah,
si ogledali del proizvodnje v SIJ Metalu Ravne, spoznali zanimivosti v
olimpijski Črni na Koroškem, se spustili v svinčevo Podzemlje Peca

in se povzpeli v turistično vas Šentanel. Zanje smo pripravili še
strokovno ekskurzijo po Sloveniji; ogled muzeja na Jesenicah,
tehničnega muzeja v Bistri in ogled Ljubljane.
Vsa predavanja so bila simultano prevajana v in iz angleščine,
za udeležence pa smo poskrbeli tudi v času odmorov. Za dobro
počutje gostov so skrbeli Koroški medgeneracijski center na
Ravnah, Slorest in ZKŠTM Ravne na Koroškem.
S 14. mednarodnim simpozijem ERBE so Ravne na Koroškem
postavljene na zemljevid geološke, rudarske in železarske
dediščine, ugledni tuji strokovnjaki so spoznali naravno in
kulturno dediščino Mežiške doline in Slovenije.
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PREGLED DOGAJANJA OB
PREŽIHOVI BAJTI V LETU 2018
Piše: Andreja Šipek
Foto: Primož Podjavoršek, Primafoto

Koledarsko leto se zaključuje in ob Spominskem muzeju Lovra Kuharja - Prežihovega Voranca se je letos veliko
dogajalo. Vsako leto poskušamo v Koroškem pokrajinskem muzeju, Muzeju Ravne na Koroškem obogatiti
dogodke ob in v Prežihovi bajti.

T

ako smo 4. aprila organizirali že drugo obrezovanje sadnih dreves. V
sodelovanju s Sadjarskim društvom Mežiške doline in strokovnjakom
iz KGZ enote Maribor Andrejem Soršakom smo priredili in prikazali
obrezovanje starih sadnih sort, ki rastejo v sadovnjaku ob Prežihovi bajti.
Prvo strokovno obrezovanje smo imeli že v letu 2017 in tako smo letos lahko
primerjali, kaj smo naredili v lanskem letu in kako se obrezano drevje odziva. Smo se
pa letos lotili obrezovanja dreves, ki jih lani nismo. Poseben izziv nam predstavljajo
visoka stara drevesa, za katera bi potrebovali nekoga, ki izvaja višinsko obrezovanje.
To pa je naloga za naslednjo pomlad. Udeležba je bila solidna in nasploh je okolica
ob Prežihovi bajti s svojo lokacijo, umirjeno naravo najlepši prostor za srečanja teh
vrst.
V mesecu maju smo na Prežihovo bajto dobili nov vodovod; od sedaj smo priključeni
na mestni vodovod iz Kotelj. Občina Ravne na Koroškem je projekt financirala in v
Muzeju Ravne na Koroškem smo v ta namen dali izdelati vodno korito. Vodno korito je
postavljeno ob rob dvorišča in je rekonstrukcija starega, prvotnega korita, ki je nekoč
že stalo na dvorišču. Voda na njem je pitna in namenjena vsem obiskovalcem ter
sprehajalcem, da se na poti lahko odžejajo. Vodno korito so izdelali mizarji Mizarstva
Gorenšek in je narejeno iz jelše in hojke ter ročno izdolbeno iz debla. S postavitvijo
vodnega korita se lepo zaokrožuje dvoriščni prostor pred Prežihovo bajto.
16. junija smo organizirali že drugo čajanko, ki se veže na gartl ob Prežihovi bajti.
Vsako leto uredimo in zasadimo gartl, ki je s svojo zasaditvijo značilen za širšo
hotuljsko kotlino. Da pa ne bi sameval ob robu dvorišča, nanj vežemo delavnico za
šolske otroke. Čajanko vodi zeliščarica Tatjana Ladinek, ki vsako leto pripravi novo
temo. Letos smo si poleg osnov kuhanja zeliščnih čajev in spoznavanja zdravilnih
trajnic v gartlu na koncu izdelali dišeče zeliščne mošnjičke, ki si ga je vsak od
udeležencev odnesel domov in si z njim odišavil omaro ali kak drug kotiček v domu.
Čajanke so se udeležili učenci OŠ Prežihovega Voranca in nekaj starejših gospa.
10. avgusta je bilo na Prežihovi bajti že 16. tradicionalno srečanje. Letošnja
slavnostna govornica je bila Bojana Verdinek. Spregovorila je o folklornih/ljudskih
žanrih v Prežihovih besedilih. Ob tej priložnosti je izšel tudi zbornik referatov
Beseda o Prežihu 2. del. Predstavljena je bila še priložnostna znamka ob 125-letnici
pisateljevega rojstva, ki jo je predstavil predsednik Koroškega filatelističnega društva.
Vreme nam je letos močno nagajalo, pa vendar je prireditev uspela.
Jesenski mesecse je začel s prešanjem (2. oktober). Tudi prešanje je letos potekalo že
drugič. Prikazali smo ga na lani obnovljeni krauperški preši, ki stoji pod napuščem
krauperške kašče. Letos je prešanje vodil Štefan Šipek z Zelenbrega, udeležili pa
so se ga učenci OŠ Koroški jeklarji in OŠ Prežihovega Voranca. Pri sami delavnici
pokažemo in razložimo postopke priprave in samo prešanje. Otroci se lahko
preizkusijo v tolčenju jabolk v lesenem koritu z lesenim tolkačem. Učenci so se
letos bolje odzvali in skoraj vsak je poskusil. Seveda smo sok, ki smo ga stisnili, tudi
razdelili in popili. Druženje je bilo prijetno in tudi vreme je bilo letos jesensko toplo.
Z delavnico nadaljujemo tudi prihodnjo jesen.
V oktobru (18.10) smo za javnost odprli krauperško kaščo. Kašča je iz 19. stoletja
in prihaja s krauperške domačije na Preškem vrhu. Leta 1961 je bila podarjena
takratnemu Delavskemu muzeju Ravne na Koroškem. Vse do leta 2010 je stala za
Gimnazijo Ravne kot del »muzeja na prostem«. Potem smo jo premaknili na rob
dvorišča ob Prežihovi bajti. Vsa ta leta je čakala na svojo priložnost in v letošnjem
letu smo jo notranje na novo opremili in popravili vhodna vrata. Sedaj je v njej
postavljena oprema, značilna za kašče: v kleti moštni sodi na legah, v prvi celici žitni
košti, nekaj sit, jerbas...; v drugi celici pa rekonstrukcija omare za suho meso, koš za
listje in skrinja, v kateri so najpogosteje shranjevali pletenke z žganjem.
Ponovna otvoritev in nova notranja postavitev kašče zdaj vabi obiskovalce, da si jo
ogledajo.
Tako se letošnje leto z dogajanji ob Prežihovi bajti zaključuje. Že naslednje leto bomo
nadaljevali z dejavnostmi. Nekatere so že kar tradicionalne, druge bodo nove.
Pridite kaj naokrog in si poglejte to, v najlepši del Preškega vrha postavljeno,
Prežihovo bajto z okolico.

RAVENSKI RAZGLEDI

15

RAVENSKI RAZGLEDI 2018

DAN ZA OBJEM MANJE
MIKLAVC IN MIRJAM SENICE
Piše: Marija Dretnik
Z objemom se marsikaj spremeni. Poveže nas, odpre nam srce in je najboljše zdravilo za žalost. Dati objem ali
pa ga prejeti. Dotik, ki poboža dušo.

V

Koroški osrednji knjižnici dr. Franca Sušnika sta 3. oktobra svojo prvo
skupno literarno delo Dan za objem predstavili dr. Manja Miklavc in
Mirjam Senica, ki je knjigo tudi likovno opremila. Zaobljeni koroški
hribi, kot je sama povedala, in na vsaki ilustraciji majhen rdeči srček, ki
pa ima močno sporočilno vrednost – toplino, naklonjenost, povezanost
in ljubezen. Ljubezen do bližnjega in vsega koroškega. Polna razstaviščna dvorana
je pokazala veliko zanimanje za ta dogodek. O pomembnosti dogodka za avtorici
govori njuna skrbna priprava. Simpatično povezovanje Špele Šavc, glasbena
nastopa Aneja Gorenjaka in Vere Trafela ter glasbeno presenečenje za Manjo –
Žiga Vehovec in za Mirjam – Helena Kresnik Pažek, likovnica ter lastnica Koroške
hiše Pri lipi na Muti. Da podpirata tovrstno ustvarjalnost sta v svojih nagovorih
poudarila županja Občine Črna na Koroškem mag. Romana Lesjak in župan Občine
Ravne na Koroškem dr. Tomaž Rožen.
Učenci 7. b iz literarne zgodbe nas opominjajo na vsakdanje probleme, hitenje,
pomanjkanje časa za bližnjega, za objeme. V svojih razmišljanjih se sprašujejo,
kdo od bližnjih je najbolj potreben pozornosti in koga povabiti s seboj na izlet k
Najevski lipi. Je to mama, prijatelj ali kar domači kuža? Branje, ki nas povabi k
poglobljenemu razmišljanju o sebi, o drugih ljudeh in o drugačnosti med nami.
Vzdušje je bilo prijetno, toplo in ko je na koncu Vera Trafela še enkrat zapela svoje
Koroško srce, so se ji obiskovalci pridružili. Knjiga ni samo hvalnica prijateljstvu,
naklonjenosti, objemu, ampak tudi Koroški kot taki in njenim ljudem ter naravnim
lepotam. Korak v objem narave in naše življenje se napolni z nepozabnimi občutki.
Prijetno vzdušje se je nadaljevalo tudi po uradnem delu s pogostitvijo in kramljanjem
ob spremljavi zvokov klavirske harmonike Žige Vehovca.

»
SLOVENSKA BESEDA«
SKOZI RAZLIČNE DOGODKE
SLAVISTIČNEGA DRUŠTVA KOROŠKE

Piše: dr. Anja Benko, predsednica Slavističnega društva Koroške
V Slavističnem društvu Koroške se trudimo, da bi na vseh organiziranih dogodkih ohranjali in širili pripadnost/zavest slovenskemu
jeziku in narodu, slovenski besedi, da bi ljudi obveščali o aktualnostih na strokovnem področju, ki so zanimive tudi za širšo javnost.
Program društva zastavimo in načrtujemo decembra na letni skupščini društva. V nadaljevanju predstavljam izpeljane dogodke v
letu 2018.

Z

aktivnostmi so pričeli marca (16. 3.), ko sta bila naša gosta dr. Mihaela Knez in Matej Klemen, sodelavca Centra za slovenščino
kot drugi in tuji jezik s Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Skupaj smo na Gimnaziji Ravne na Koroškem organizirali 8-urni
izobraževalni seminar o poučevanju slovenščine kot drugega jezika za učence in dijake priseljence. Udeleženci so nadgradili svoje
znanje o poučevanju slovenščine kot drugega jezika – tako s teoretičnega kot s praktičnega vidika.

19. aprila 2018 je bil naš gost dr. Matej Šekli (Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta in Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša),
ki je na Gimnaziji Ravne na Koroškem izvedel predavanje z delavnico Izbrane teme iz besedoslovja s pomenoslovjem. Na konkretnem
jezikovnem gradivu in z vajami je predstavil izbrane teme s področja besedoslovja s pomenoslovjem (oblika in pomen leksema, večpomenskost
in enakozvočnost, leksikalizacija, prvotna oblika in prvotni pomen, pomenske spremembe, prevzeto besedje, jezikovni stik slovenščine z
globalnim jezikom in drugimi tujimi jeziki v digitalni dobi).
12. 9. 2018 smo v goste povabili Korošico – doc. dr. Jasno Potočnik Topler (Univerza v Mariboru, Fakulteta za turizem), ki je izvedla predavanje
in delavnico Retorika – umetnost prepričevanja v vsakdanjem življenju. Dobili smo odgovor na vprašanje, kaj je retorika, spoznali, kako
se ustrezno predstaviti, kako povedati svoje mnenje, kako nadrejenega prepričati, da je naš predlog dober, kako učencu dopovedati, da
je slovenščina pomemben predmet, kako napisati dober esej itd. Ugotovili smo, da znanje o retoriki prispeva k boljši bralni pismenosti
posameznika in družbe.
RAVENSKI RAZGLEDI
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27. septembra 2018 je bil v čitalnici
Koroške osrednje knjižnice dr. Franca
Sušnika na Ravnah na Kor. naš gost
akademik dr. Marko Jesenšek (SAZU;
Univerza v Mariboru, Filozofska
fakulteta). Spregovoril nam je o aktualni
problematiki slovenskega jezika v
visokem šolstvu, literaturi in kulturi.
Izpostavil je, kako je slovenski jezik
podvržen škodljivim globalizacijskim
vplivom – predvsem angleškemu jeziku.
Spregovoril je tudi o današnji jezikovni
politiki v Sloveniji, o vprašanjih, ki si
jih dnevno zastavlja, in prikazal lastni
znanstvenoraziskovalni
pogled
na
zgodovino slovenskega jezika.
Ker je bilo leto 2018 na seji Vlade
Republike Slovenije razglašeno za
Cankarjevo leto, je naše društvo
v sodelovanju s Koroško osrednjo
knjižnico dr. Franca Sušnika Ravne
na Koroškem oktobra organiziralo
predavanje (22. 10.) in razstavo Cankar
v stripu.
Slednja bo na ogled v prostorih Stripoteke knjižnice do 25. januarja 2019. Razstavljeni so stripovski originali in povečave iz zbirke Cankar v
stripu Damijana Stepančiča Hlapci – ko angeli omagajo, Tanje Komadina Moj lajf in Igorja Šinkovca Hlapec Jernej in pasja pravica.
To je priložnost, da našim članom in Korošcem predstavimo Cankarja na sodoben, inovativen, zanimiv in dinamičen način. Na tak način
lahko učitelji in profesorji našega umetnika na drugačen način približajo današnjemu bralcu.
V začetku decembra 2018 načrtujemo letno skupščino društva, na kateri bomo prisluhnili predstavitvi doktorske disertacije dr. Manje
Miklavc, Hotuljke, z naslovom Otroška slovstvena folklora na slovenski in avstrijski strani Koroške, katere zagovor je bil opravljen leta 2015
na Univerzi v Ljubljani.
Ivan Cankar je zapisal, da je slovenska beseda »… beseda praznika, petja in vriskanja«. Naj bo to tudi naše voščilo vam, drage bralke in dragi
bralci Ravenskih razgledov. Ne pozabite na svoje korenine in vljudno vabljeni na naše dogodke v letu 2019.

P
ROJEKT LAHKO JE BRATI:
RAZVOJ TEMELJNIH USMERITEV, METOD, DIDAKTIČNIH GRADIV IN
SPREMLJAJOČIH ORODIJ ZA LAHKO BRANJE V SLOVENIJI

Piše: Maja Dretnik
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika sodeluje v dvoletnem projektu Lahko je brati, ki ga izvaja Zavod Risa
skupaj z Univerzo v Mariboru, Zvezo Sožitje, Inštitutom Integra in Društvom Labra. Financirata ga Republika Slovenija
in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, njegov namen pa je sistemski razvoj lahkega branja na nacionalni

L

ravni.

ahko branje pomeni, da je informacija dostopna in razumljiva ljudem, ki imajo težave pri branju ter razumevanju standardnih
besedil. Namenjeno je predvsem dvema glavnima ciljnima skupinama, in sicer ljudem, ki zaradi različnih oviranosti trajno
potrebujejo lahko berljive informacije in publikacije (npr. ljudje z disleksijo, motnjo v duševnem razvoju, specifične učne motnje,
motnje avtističnega spektra), in ljudem, ki imajo slabše razvito veščino branja ali slabo poznajo jezik in sčasoma ne bodo imeli več
potrebe po lažje berljivih besedilih (npr. priseljenci, neizkušeni bralci …).

Knjižnica posebno pozornost posveča gradivu za lahko branje, zbirko dopolnjuje z leposlovjem in strokovno literaturo. Uporabnikom je
na voljo tudi lahko berljiv časopis 20 MINUT. Veliko koristnih informacij je na spletni strani knjižnice pod zavihkom Aktualno, Storitve za
uporabnike s posebnimi potrebami. V sklopu bralne akcije za odrasle, imenovane Korošci pa bukve beremo, že vrsto let podelimo posebna
priznanja v lahkem branju. Skrb knjižnice sta tudi promocija in osveščanje ljudi o lahkem branju; pri tem sodeluje tako s posamezniki kot z
drugimi zavodi, ustanovami in organizacijami.
Ta projekt prispeva k dejavnejšemu vključevanju navedenih ciljnih skupin v družbo, saj je dostop do kulture, literature in informacij v
razumljivi obliki osnovna demokratična pravica vseh.
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NA HRIBU GRAD, V GRADU
ZAKLAD
Piše: Simona Vončina, vodja projekta
Foto: Simon Prosenc

I

ztekajoče se leto smo v Koroški osrednji knjižnici
obeležili tudi z odmevnim projektom Na hribu grad,
v gradu zaklad – odpiramo dveri zakladnice koroške
kulturne dediščine, ki je bil podprt s sredstvi iz
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. V
ustvarjalni navezi s Koroškim pokrajinskim muzejem smo
priredili šest tematskih večerov, vezanih na zgodovino
Mežiške doline, na zgodovinska slogovna obdobja od
časa nastanka gradu Ravne ter na zgodbe, povezane
z našo pisno kulturno dediščino, ki jo hrani Koroška
osrednja knjižnica v Posebnih zbirkah in rokopisnih
depojih. Otvoritveni tematski večer smo organizirali
v lapidariju Grajske kapele, kjer nas je arheologinja
Saša Djura Jelenko s predavanjem Kamni govorijo, saxa
loquuntur, seznanila z zgodbami, ki jih pripovedujejo
rimski nagrobni spomeniki, odkriti na območju občin
Ravne na Koroškem in Prevalje. Drugi izobraževalni večer
se je dotaknil pisav in pismenosti v času antike, ki sta
eden od temeljev antične civilizacije. Marca smo govorili
o gradovih in dvorcih na območju Raven na Koroškem, o
njihovem stanju, varovanju in pomenu tudi za turistično
prepoznavnost doline. April nas je najprej popeljal v čas
srednjeveške in renesančne glasbe z zasedbo Capella
Carniola. V družbi izvrstnih interpretov naše kulturne
dediščine iz zavoda Svitar smo mesec nadaljevali z
večerom, posvečenim velikemu polihistorju, vojaku in
znanstveniku baronu Janezu Vajkardu Valvasorju. Isti
večer smo tudi slavnostno odprli prezentacijo Bibliothece
Valvasoriana na balkonu grajske kapele. Cikel smo
zaključili z večerom ‘Odmevi bukovništva na Koroškem’,
ki je v prostor in čas postavil literarni pojav bukovništva
na Koroškem. Posvečen je bil neizmernemu bogastvu
koroške pisne dediščine, ki se skriva tudi v številnih
ohranjenih rokopisnih zapisih in prepisih, v veliki meri
neznanih avtorjev, ki jih hrani Koroška osrednja knjižnica.
V grajski kleti je kot stalna postavitev na ogled razstava Na
planoti Ravne, v preddverju knjižnice pa lahko kadarkoli
virtualno dostopate do zakladov naše kulturne dediščine.

Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika vabi
• vsako sredo ob 10. uri na KRIŽ-KRAŽ, kralj Matjaž,
dopoldansko igralno urico za predšolske otroke in starše,
stare starše in druge spremljevalce na predstavitev
zanimivih in kakovostnih didaktičnih igrač ter igralnih
knjig;
• vsako sredo ob 17. uri na uro pravljic z ustvarjalno
delavnico
v PIONIRSKO KNJIŽNICO LEOPOLDA SUHODOLČANA.
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BUKVARNA AJTA
Piše: Darja Krevzelj, Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika

R

ojstvo Bukvarne Ajta sega v leto 2010. Takrat so
se v prenovljenem Kulturnem domu na Ravnah
na Koroškem v prvem nadstropju odprla vrata za
vse ljubitelje literature. Bukvarna Ajta je takrat na
svojih poličkah ponujala približno tisoč izvodov
različnih knjižnih del, danes pa se je s postavitvijo dodatnih
polic ponudba približala že številu tisoč petsto. Bukvarna
na eni strani nudi zadovoljstvo tistim, ki želijo knjige
podariti, po drugi strani pa so zadovoljni tudi tisti, ki si po
simbolni ceni lahko knjigo kupijo in tako povečajo domači
knjižni fond. Zmotno je prepričanje, da je knjiga kadarkoli
odslužena, potrebuje le novega lastnika. Knjiga nam
ponuja obilico besednega zaklada, informacij in znanja,
zato nikakor ne smemo dopustiti, da bi končala v smeteh.
V bukvarni s knjig obrišemo prah in jih polepimo, če je to
potrebno, jim poiščemo primerno mesto na poličkah in nato
čakajo novega bralca. V prostore bukvarne radi zahajajo tako
odrasli kot otroci. Odrasli med knjižnimi policami najdejo
svoj mir, otroci pa v roke vzamejo kakšno otroško knjigo ali
se poigrajo v igralnem kotičku. Bukvarna Ajta ni samo soba,
naložena s kupi knjig, postala je namreč prostor za druženje
ljubiteljev knjig.
Bukvarna Ajta si ves čas prizadeva za aktivno vključitev v
lokalno skupnost. Poslanstvo bukvarne ni samo prodaja in
ohranjanje starejših izvodov knjig, temveč predvsem širjenje
ljubezni do knjig in branja. Eden izmed zadnjih projektov
je zagotovo dobro sodelovanje med Koroško osrednjo
knjižnico dr. Franca Sušnika in Zdravstvenim domom Ravne
na Koroškem. Od začetka septembra lahko obiskovalc
izdravstvenih domov in postaj po Mežiški dolini med
čakanjem na pregled, izvide ali bližnjega sežejo po dobri,
stari knjigi. V čakalnicah so urejeni Bralni kotički, v katerih
so poličniki, naloženi s strokovnimi in poljudnimi knjigami.
Bukvarna Ajta je za vse obiskovalce odprta vsak torek in
četrtek med 16. in 19. uro ter vsako sredo med 9. in 12. uro.
Številni zadovoljni obiskovalci in ljubitelji knjig od blizu
in daleč se radi vračajo v prostore Bukvarne Ajta. Vse iste,
ki nas mogoče še niste obiskali, pa vljudno vabimo, da se
sprehodite med policami rabljenih knjig.

S
KICA ZA PORTRET
V KOROŠKI OSREDNJI KNJIŽNICI
Piše: Simona Vončina
Leto 2018 zaokroža obletnici rojstva dveh velikih osebnosti, po katerih naša knjižnica in mladinski oddelek nosita ime – 90. obletnico rojstva
pisatelja Leopolda Suhodolčana, ki smo jo proslavili avgusta z izdajo filatelističnega sklopa, ter 120. obletnico rojstva humanista dr. Franca
Sušnika, 14. novembra 2018.
V Koroški osrednji knjižnici je do 12. januarja na ogled svojstvena razstava, ki prepleta originalne risbe in skice kiparja Mirsada Begića,
mozaike izbranih zapisov o dr. Francu Sušniku in Leopoldu Suhodolčanu ter filatelistična sklopa obeh portretirancev, avtorja Boruta Bončine.
Avtorici fragmentarnega dela ‘Skice’, Simona Šuler Pandev in Simona Vončina, sta povedali: »To še ni portret, to je skica za portret. So
fragmentarni drobci, iztrgani iz objav in zapisov, združeni v pomenske sklope zelo osebne interpretacije človeka. V prostoru razstavišča
nastopajo vzporedno s skicami Mirsada Begića in so nekakšen pendant kiparjevi likovni analizi in sintezi.
Skica za portret je v prvi vrsti svojevrstna manifestacija ustvarjalnega procesa nastajanja razstave, portreta zelo kompleksne osebnosti, kot
je bil dr. Franc Sušnik. ‘Človek paradoksa’ lahko preberemo med drugim. Tukaj dejstva niso več tako pomembna: rodil se je, živel je, delal,
pisal, govoril … in nebroj oznak, ki ga sijajno označujejo: Mati z veliko začetnico, sin, mož, oče, retorik, pedagog, vizionar, literat, pesniška
duša, ravnatelj, bibliotekar, literarni zgodovinar, humanist … človek?
Fragmentarni del razstave je avtorska interpretacija branja številnih objav, zapisov, intervjujev, dosegljive korespondence, … rezultat branja
med vrsticami, podčrtavanja pomenljivih besed, ki so intuitivno povedale več, nekaj nezapisanega, a po najini osebni presoji zelo ključnega
za podobo človeka, portretiranca, zunaj znanih dejstev o njem.
Osnova skice pisatelja Leopolda Suhodolčana so njegove zapisane besede o sebi, objavljene leta 1980 v reviji Otrok in knjiga pod naslovom
Črte mojega življenja. Njegove črte prepletajo spomini nanj in drobne anekdote, ki so jih zapisali njegovi najbližji – hčerka Zala, sin Primož
in prijatelji.
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Razstava ni estetsko lepa, je zemljevid iztrganih drobcev, prepoznanih v zanosu po lovljenju nečesa pomembnega … podčrtanih, počečkanih,
na hitro dokumentiranih in nenazadnje sestavljenih v pomenske sklope, znane in neznane, ki so se dozdevali kot poimenovalci. Tudi praznine
niso naključne, ampak simbolične. Razstava je zgolj skica, slutnja nečesa večjega, velikega … ustvarjalni proces nastajanja portreta, ki bo
morda v obliki lepih, čistih razstavnih panojev na ogled čez nekaj let.«

SLOVENŠČINA V EU
Piše: Mojca Erjavec

magistra evropskih študij, profesorica
angleškega in nemškega jezika,
uradnica Sveta EU na oddelku za
komuniciranje
Google naslov: Slovenski jezik v EU enakopraven največjim evropskim jezikom
Meta opis: Slovenski jezik ima v Evropski uniji enak status kot vseh ostalih 23 uradnih jezikov
povezave.
Danes je za več odprtosti in zaposljivosti dobro znati materni in vsaj en tuj jezik.

SLOVENSKI JEZIK JE VSE PREJ KOT IZGUBLJEN V EVROPSKEM BABILONU JEZIKOV
Slovenski jezik stoji in bo ostal, bi lahko prosto po Trubarju opisali vlogo slovenskega jezika v Evropski uniji. Ta mednarodna organizacija s
svojo jezikovno politiko večjezičnosti zagotavlja enakopraven status vseh svojih uradnih jezikov, ki jih je trenutno 24. Vsak državljan mora že
vse od začetka te politične povezave imeti možnost komunicirati z njenimi organi in biti obveščen o njenem delovanju v maternem jeziku,
zato se vsi zakonodajni in splošni dokumenti prevajajo. Poleg tega pa je v EU pomembno tudi razvijanje jezikovne kompetence državljanov,
saj se vse ljudi spodbuja, da se naučijo vsaj dveh tujih jezikov ter se tako lažje sporazumevajo in sodelujejo. Po vsej Evropi septembra potekajo
dejavnosti ob praznovanju Evropskega dneva jezikov, o katerem si več preberite na:
https://edl.ecml.at/Home/tabid/1455/language/sl-SI/Default.aspx
POMEN ZNANJA TUJIH JEZIKOV ZA GOSPODARSKI IN KULTURNI, PA TUDI OSEBNOSTNI RAZVOJ
Evropska komisija je na strokovni podlagi razvila priporočila, ki so jih potrdili ministri za izobraževanje vseh držav članic EU. Med priporočili
poudarja ključne kompetence, ki so v sodobnem času pomembne za boljšo zaposljivost in konkurenčnost. Spodbuja se tudi učenje tujih
jezikov, ki pa mora biti usklajeno tudi z dobrim obvladanjem maternega jezika. Jezikovna kompetenca je v okviru dokumenta „Izobraževanje
in usposabljanje 2020“ obravnavana kot ena od temeljnih veščin v izobraževanju, EU zato državljane spodbuja k učenju dveh tujih jezikov.
Iz objavljenih grafov lahko razberemo, da smo Slovenci leta 2015 še nekoliko zaostajali za povprečjem EU ter da so najbolj pogosti tuji jeziki
angleščina, francoščina in nemščina. Več o priporočilih Evropske komisije o znanju jezikov (v slovenščini):
https://ec.europa.eu/education/policy/multilingualism_sl
RAZVOJ JEZIKOVNIH KOMPETENC V OBMEJNIH REGIJAH ZA VEČ GOSPODARSKEGASODELOVANJA
Obmejne regije, med njimi Koroška, so zaradi svoje zgodovine in zemljepisne lege pogosto vpete med dva jezikovna prostora, kar se nenazadnje
odraža tudi v narečjih. S spodbujanjem večjezičnosti oziroma učenja ali osveženja tujega jezika bi lahko pospešili kulturne, gospodarske
in turistične izmenjave med obmejnimi regijami ali raje njihovimi prebivalci. Tako bi lahko denimo izkoristili sredstva Evropske unije v
programu Erasmus + ali Evropa za državljane ali dogradili obstoječe dobro zastavljeno sodelovanje v okviru projekta Geopark Karavanke na
obeh straneh Pece. Več o omenjenih programih v slovenščini na: http://www.erasmusplus.si/vstopna-stran/ ,
https://www.cmepius.si/o-nas/programi/evropa-za-drzavljane/
ZA BOLJŠO PREPOZNAVNOST TUDI S POGLEDOM NA PRIHODNJE PREDSEDOVANJE EU
Slovenski jezik bo prvi med enakimi, ko bo naša država spet na čelu Evropske unije v drugi polovici leta 2021. To bo ne le politično, ampak
tudi gospodarsko priložnost za dodatne povezave in boljšo prepoznavnost naše države in jezika. Če bomo spodbujali jezikovne kompetence
naših državljanov, tudi v obmejnih regijah, lahko to priložnost že vnaprej izkoristimo za promocijo in vzvod gospodarskega razvoja. Projekti
so lahko čisto preprosti in povezujejo šole ali društva, lahko pa se razvijejo tudi v obsežnejše strategije in zajamejo večletne programe
sodelovanja na različnih področjih, tudi v gospodarskih panogah. Tudi regije, kot je Koroška, imajo v tem pogledu pomemben interes. Več o
dostopnih sredstvih v regionalni politiki EU v slovenščini na:
http://ec.europa.eu/regional_policy/sl/funding/accessing-funds/
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LURA ŠIRI, DOPOLNJUJE IN
NADGRAJUJE
Piše: dr. Anja Benko, direktorica

na delavnici so otroci iz različnih koroških
občin gradili lesene stolpnice in bili nad
izvedbo navdušeni. V novembru pričenjamo
z izvajanjem priprav na maturo – štartamo
s slovenščino (sledijo še drugi predmeti):
Slovenska slovnica v 10 šolskih urah.
Podrobnejše informacije o naših dogodkih,
poročila o njih in vabila najdete na naši novi
spletni strani: www.lura.si.

L

judska
univerza
Ravne
na
Koroškem oziroma LURA že skoraj
60 let (od 1959., ko jo je ustanovila
Občina Ravne na Kor.) gradi svoje
poslanstvo kot edini javni zavod
za izobraževanje odraslih v naši občini
in širši okolici. Dejavnosti temeljijo na
vseživljenjskem učenju v vseh starostnih
obdobjih.
Udeležence
spodbujamo,
izpopolnjujemo in delamo močnejše v
znanju na vseh ravneh.
Vodenje LURA sem prevzela s 1. majem 2018
in zavihala rokave. Letni delovni načrt dela
(LDN) za šolsko leto 2018/2019 je takšen, kot
sem si ga zastavila in želela – raznovrstno
naravnan in zastavljen. Pri snovanju sem
imela v mislih pestro vsebinsko ponudbo
za različne generacije, ki se bo, upam,
dopolnjevala z na novo pridobljenimi
projekti – ti bodo še popestrili dogajanje in k
nam privabili več ljudi.
Poleg izvajanja programov za pridobitev javno
veljavnega spričevala oziroma izobrazbe
(Osnovna šola za odrasle in Ekonomski
tehnik /SSI/) smo z uresničevanjem LDN
pričeli v mesecu septembru in oktobru: (1)

s financiranjem Občine Ravne na Kor. smo v
sodelovanju z Društvom upokojencev Ravne
na Kor. izvedli delavnico Coprnije, igranje
z glino, na kateri so udeleženke izdelovale
unikatne glinene vaze in krožnike; (2) v
prostorih Društva upokojencev Dravograd
smo pričeli izvajati začetni in nadaljevalni
30-urni tečaj nemščine za upokojence pod
imenom Druženje po nemško; (3) v prostorih
LURA potekajo individualne priprave na
zaposlitvene razgovore v nemščini in začetni
tečaj nemščine v dvojici; (4) izpeljali smo
začetni 30-urni tečaj šivanja Bodi sam svoj
krojač, 1. stopnja: Nadobudni začetnik, na
katerem so se udeleženke naučile izdelati
krilo; (5) na Ravnah na Kor. vsak četrtek
poteka program Solo plesna rekreacija, na
kateri se okoli 20 udeleženk uči lažjih in
težjih koreografij in s tem krepi imunski
sistem ter ohranja zdravje; (6) izvedli smo
prvo (v novembru /24. 11./ sledi že druga)
brezplačno delavnico za osnovnošolce v
sklopu programa Igriva arhitektura – tj.
aktivni program vzgoje in izobraževanja
otrok in mladine o prostoru, arhitekturi
in oblikovanju na področju vse Slovenije,
ki se letos prvič odvija tudi na Koroškem;
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To jesen smo poleg vsebinskih sprememb
pričeli tudi z drugačno zunanjo podobo
zavoda. Vpeljali smo novo okrajšano ime
– LURA (pomen: LU = ljudska univerza,
RA = Ravne na Kor. ali R = Ravne na Kor.
in A = andragogika/veda o vzgajanju in
izobraževanju odraslih/) in nov logotip, za
katerega upamo, da bo postal prepoznaven
med ljudmi. Gre za tri kroge, ki se na krožnici
velikega stikajo in dopolnjujejo. Če vse tri
združimo, dobimo popolnoma zapolnjen
krog, katerega ideja je v povezovanju,
širjenju, dopolnjevanju in nadgrajevanju
znanja in/ali soudeležencev v procesu
vseživljenjskega izobraževanja na LURA, saj
le vsi skupaj tvorimo/-jo celoto – popolnoma
zapolnjeno znanje/védenje. Modra barva
predstavlja modrost, resnost, natančnost,
strokovnost, umirjenost, z njo poudarjamo
upanje in uspeh. Slogan, s katerim ljudem
po novem približujemo svoje poslanstvo,
je: Širimo, dopolnjujemo in nadgrajujemo
– vedno znova se je treba povezovati z
različnimi skupinami ljudi, izpeljevati nove
programe dela in širiti ponudbo.
Družba 21. stoletja je hitro učeča;
izobraževanje in izpopolnjevanje nam mora
vsakodnevno
predstavljati
pomemben
del našega življenja, saj vitalnost narodov
merimo tudi s tem, kakšno je naše znanje
in kakšna splošna učljivost. Gre za t. i.
vseživljenjsko učenje, »učenje za vse« v
vseh obdobjih življenja in v vsej širini. V
lokalnih okoljih je vloga ljudskih univerz
nepogrešljiva, saj je izobraževanje odraslih
del celostnega nacionalnega, političnega,
socialnega, gospodarskega in kulturnega
razvoja naše države.
Vabljeni med nas, da bomo skupaj širili,
dopolnjevali in nadgrajevali veščine,
védenje, znanje …
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JEKLENE VEZI MED NAMI
Piše: Anja Potočnik, glavna in odgovorna urednica SIJ-a
Sodelovanje je ključ do razumevanja in dobrega sobivanja, česar se zavedajo tudi v Skupini SIJ. Zato so z različnimi dobrodelnimi
dejavnostmi v okviru 1. Dneva sodelovanja z lokalno skupnostjo kot prostovoljci pod sloganom »Jeklene vezi med nami« razveselili
in pomagali ljudem v svojem domačem okolju. Na tak način so se tudi zahvalili skupnosti za podporo uspešnega poslovanja Skupine
SIJ. Jeklene vezi je na Dnevu sodelovanja z lokalno skupnostjo gradilo 154 prostovoljcev, od tega 117 sodelavcev Skupine SIJ in 37
športnikov iz sponzoriranih klubov Skupine SIJ. Lokalni skupnosti in njenim prebivalcem na Jesenicah, Ravnah na Koroškem in v
Ljubljani so podarili več kot 300 delovnih ur.
ŠPORTNI PIKNIK Z OTROKI, UREJANJE
PARKA IN BARVANJE GORSKE KOČE
Prostovoljstvo je plemenito in pomembno
družbeno »lepilo«, saj da veliko tako tistemu,
ki daje, kot tistemu, ki prejema. Nenazadnje
se vloge v različnih situacijah tudi obrnejo in
prav je, da smo drug do drugega pozorni in
preprosto človeški. V OŠ Juričevega Drejčka
s prilagojenim programom za otroke so
prostovoljci Skupine SIJ in športniki iz
sponzoriranih ravenskih športnih klubov,
nogometaši, odbojkarji in plavalci, pripravili
športno-družabne igre in skupaj z otroki
uživali v gibanju v naravi. Skupaj so se zabavali
tudi skozi likovno ustvarjanje in si privoščili
malico, kot se za piknik tudi spodobi. Sijevi
prostovoljci so uredili sprehajalne poti
Grajskega parka Ravne na Koroškem ter
travnate površine očistili vej in listja. Pri tej
akciji so združili moči z zaposlenimi z Občine
Ravne. Skupaj s člani Planinskega društva
Ravne in ravenskimi odbojkarji so pobarvali
okna in polkna na koči na Naravskih ledinah
in ji s tem dali svežo podobo, v kateri bodo
lahko uživali vsi Korošci.
POGOVOR O JEKLARSTVU NEKOČ IN DANES
V Koroškem medgeneracijskem centru so pripravili pogovor o jeklarstvu nekoč in danes ter o velikem pomenu jeklarstva za Koroško.
Pozdravoma župana Toma Tomaža Mencingerja in vodje Koroškega medgeneracijskega centra Marjane Kamnik je sledil pogovor z
upokojenimi in sedanjimi sodelavci podjetij SIJ Metal Ravne in SIJ Ravne Systems, ki so o jeklarskem poklicu, tehnologiji in zanimivih
izkušnjah spregovorili vsak s svojega zornega kota. Veliko mladih iz občinstva, med katerimi so tudi prihodnji jeklarji, je lahko prisluhnilo
zabavnim osebnim zgodbam in dolgoletnim družinskim tradicijam v jeklarskem poklicu. Po pogovoru so se udeleženci podali še na voden
ogled Kovaškega programa SIJ Metala Ravne ter občutili veličino in značaj proizvodnje in obdelave jekla.
Poleg vsega naštetega, kar se je v okviru Dneva sodelovanja dogajalo na Ravnah na Koroškem, so bili zaposleni Skupine SIJ aktivni tudi v
Ljubljani in na Jesenicah. Na Jesenicah so prostovoljci z varovanci Doma upokojencev dr. Franceta Bergelja igrali družabne igre ter gasilcem
Prostovoljnega gasilskega društva Jesenice pomagali pospraviti in urediti njihove prostore. Ekipa prostovoljcev je pobarvala igrala na štirih
otroških igriščih. V ljubljanskem Delovnem in zaposlitvenem centru Janeza Levca so sodelavci Skupine SIJ skupaj z varovanci uredili park,
prebarvali ograjo in obnovili lesene tlakovce ter začutili pomen, povezanost in človečnost tovrstne skupnosti.
Nasmejani obrazi ob koncu dneva sodelovanja so kazali zadovoljstvo in dobro voljo tako na strani Sijevih prostovoljcev kot tudi na strani
tistih, ki so jim pomagali ter jih razveselili – otrok, starostnikov, gasilcev, planincev in še koga. Zato so jekleni Sijevci sklenili, da se bodo za
dober namen zagotovo še združili.
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30 LET MEŠANEGA PEVSKEGA
ZBORA LUDVIKA VITERNIKA
IZ STROJNSKE REKE
Piše: Helena Merkač

T

a zbor je nastal leta 1987 na pobudo pevk in pevcev samih, v času, ko se je staro vaško jedro ob Reki, ob vznožju Strojne, Tolstega
vrha in Brinjeve gore, obogatilo z novimi ljudmi v novem naselju. Od takrat prihajajo, namesto da bi posedali pred televizorjem ali
kako drugače preživljali čas, na vaje. Tu spoznavajo različne tehnike petja ter se učijo vseh vrst pesmi, od koroških do slovenskih
in tujih, od narodnih do umetnih. Seveda jih druženja bogatijo tudi osebno (izleti, pikniki).

Nastopajo na prireditvah v domačem kraju, po Mežiški dolini in Sloveniji (tudi na srečanju krajev Stražišče v Stražišču pri Kranju
2003, v Loki pri Zidanem Mostu, Celju, Lendavi, Kostanjevici, Kobaridu ...), v zamejstvu (Vogrče, Pliberk …). Zbor redno sodeluje na revijah
Od Pliberka do Traberka, Koroška poje, leta 2006 pa je zapel tudi na vseslovenskem srečanju pevcev v Šentvidu pri Stični. Posebej velja
omeniti nastope na odprtju prenovljenega Mladinskega doma v Strojnski Reki leta 1987 in ob vstopu v Evropo leta 2004 (na vseslovenski
proslavi na Rehtu nad Mežico in na kresovanju v domačem kraju) ter leta 2010 ob odprtju spominske plošče Prešernovemu nagrajencu
Janezu Gradišniku pri kmetu Meležniku na Stražišču.
Za svoje nastope prejema zbor številna priznanja, pevci pa za zvesto sodelovanje Gallusove in Prežihove značke.
V zborovo zgodovino se je zarezalo več prelomnic. Prva se je zgodila leta 2005, ko je namesto Marijana Gerdeja, ki je z zborom oral ledino in
dosegal prve uspehe ter o tem zbral mnogo dokumentarnega gradiva, zamenjala pevovodkinja Jasmina Mandl, s katero je zbor naštudiral
mnoge tematske koncerte (Koroška ovset, Slovanska ljudska pesem ...). Do druge spremembe je prišlo ob 10-letnici, ko se je zbor poimenoval
po Ludviku Viterniku, saj je bil “ta Prosenov gospod” rojen v Strojnski Reki, bil pa je tudi glasbenik in skladatelj. Zbor ponosno nosi to ime, v
znak spoštovanja do tega duhovnika in umetnika pa si je njegovo pesem Slovenska domovina izbral za svojo himno.
Tretja prelomnica je iz leta 2012, ko je mesto pevovodkinje prevzela Metka Dobnik. V treh letih, kolikor je vodila pevce, jo je doletela tudi
častna naloga, da je skupaj z njimi naštudirala koncert ob 25-letnici, ki je bil leta 2013 v ravenskem Kulturnem centru.
Četrto prelomnico je prineslo leto 2015, ko je pred zborove vrste stopila Tatiana Drabysheuskaja in so pevci pod njenim vodstvom naštudirali
tudi jubilejni koncert ob 30-letnici. Bil je 28. septembra letos v Kulturnem centru na Ravnah.
Prelomnice pa so bile tudi lokacijske: po dolgih letih zbiranja pri gostoljubnem kmetu Klošterniku se je zbor z vajami preselil v gostilno
Brigita, nato pa v Mladinski dom.
Vaje so praviloma ob četrtkih ob 19. uri, v času koncertov pa večkrat na teden.
Čeprav nihče med pevovodji ni doma v Strojnski Reki, in tudi mnogi pevci ne, v letih druženja z zborom čutijo z njim ter mu podarjajo vse
svoje znanje in energijo.
Tako se v majhnem kraju, kot je Strojnska Reka, ustvarja zavidanja vredna pevska tradicija.
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KONCERT OB 25-LETNICI
MOŠKEGA PEVSKEGA ZBORA
PGD RAVNE
Piše: Danica Hudrap; foto: arhiv TIC
V petek je bil v Kulturnem centru slavnostni koncert MoPZ PGD Ravne. V uvodu je namesto odsotnega župana dr. Rožena v imenu
občine pevce pozdravila direktorica občinske uprave Anita Potočnik Slivnik, za njo pa je spregovoril tudi Andrej Petrič, predsednik

P

PGD Ravne.
rogram je povezoval Aleksander Vališer in med drugim povedal, da se je pred 25 leti nekaj članov Prostovoljnega gasilskega društva
Ravne na Koroškem zadrževalo na veselici pri kmetu Studenčniku na Tolstem Vrhu. Vsi so bili dobri pevci in so v prijetni družbi
radi zapeli in popestrili lepo vzdušje na tej znani koroški turistični kmetiji. Tedaj so fantje – gasilci rekli: »Zakaj pa ne bi ustanovili
svojega pevskega zbora?« Pobudniki tega pomembnega dogodka so bili Marko Petrič, Vlado Mihin in Franc Marolt. Čisto uradna
ustanovitev Moškega pevskega zbora Prostovoljnega gasilskega društva Ravne na Koroškem je bila 26. januarja 1993. Prvi zborovodja
je bil Franc Marolt, eden ustanovnih članov zbora. Zbor je vodil dve leti, od 1993 do 1995. Sprva je bilo petje v zboru namenjeno predvsem
in samo druženju, zato so pevci peli po posluhu, brez not. Nato so spoznali, da brez strokovnega vodstva zbor ne bo napredoval, zato so
gospoda Marolta izbrali za svojega prvega umetniškega vodjo. Za Maroltom je zborovodsko palico prevzela Urška Vezonik. Zbor je vidno
napredoval in Urška Vezonik je zbor vodila dobrih 10 let, od 1995 do 2006. Od leta 2006 do 2007 je prevzel vodstvo zbora Julijan Burdzi. Zaradi
drugih obveznostih je hitro zapustil zbor. Imeli so srečo in spet so našli dobrega pevovodjo, saj je od leta 2007 bdel nad njihovim petjem
profesor Andrej Gorenjak, ki jih je vodil celih deset let. Pod njegovim vodstvom so leta 2010 pevci –gasilci zapeli tudi na Ravenskih dnevih na
tradicionalnem srečanju župana z upokojenci. Leta 2012 jim je uspel še prvi založniški podvig, saj so izdali svojo prvo zgoščenko s trinajstimi,
pretežno ljudskimi pesmimi. Njihova dejavnost in uspešni nastopi niso ostali neopaženi in leta 2012, ob 20-letnici zbora, jim je Občina
Ravne na Koroškem podelila veliko Prežihovo plaketo. Na božično-novoletnem koncertu, ki je bil 18. decembra 2016 v ravenskem Kulturnem
centru, smo nastopili skupaj z znanimi Pvaninskimi abuhi. In končno jih je leta 2017 prevzela sedanja zborovodkinja profesorica Tatiana
Drabysheuskaja. Njena, za zbor izredno pozitivna lastnost je ta, da si zelo prizadeva za kvaliteto petja, kar zboru še kako koristi. Pevski zbor,
ki trenutno šteje 18 članov, si skupaj z novo zborovodkinjo in predsednikom Blažem Mlakarjem zelo prizadeva za dvig kvalitete petja v zboru.
Nastopili so tudi gostje, sekcija Pihalnega orkestra železarjev Ravne. Na koncu je Jožica Pušnik, vodja območne izpostave JSKD Ravne na Kor.,
zaslužnim pevcem podelila priznanja; bronaste, zlate in častne Gallusove značke.
Vsem zborovodjem, ki so jim do zdaj pomagali, so se pevci na koncu iskreno zahvalili in obljubili, da se bodo tudi vnaprej trudili obdržati to
pevsko dejavnost v Prostovoljnem gasilskem društvu Ravne na Koroškem. Vsem obiskovalcem so zaklicali NA POMOČ in se zahvalili, da so
se ta večer družili z njimi.
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lekarna dren
razumevanje

razumevanje

skrb za zdravje

kakovost storitev
odgovornost

sočutje

sočutje

pozornost

svetovanje

celostna obravnava
Gačnikova pot 3, 2390 Ravne na Koroškem
Telefon: 02 82 21 192, 041 577 990
E-pošta: lekarna.dren@siol.net

Odpiralni čas: od ponedeljka do petka od 8:00 do 20:00 in v soboto od 8:00 do 13:00.
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Piše: magistra Irena Oder; foto: Blaž Kajzer

Člani DU Ravne

SO RAZSTAVLJALI
Prazniki so priložnosti, da se spomnimo preteklosti, se ustavimo ob
sedanjosti in se uzremo v prihodnost.
Že vrsto let nas, spoštovani člani DU Ravne, ob prazniku mesta,
današnjih Raven na Koroškem, v spomin na ustanovitev prvega
odbora OF, ki se je zgodil 12. oktobra 1942 na Navrškem Vrhu, v tem
jesenskem času v grajskem razstavišču Koroške osrednje knjižnice
nagovarjate s svojo dejavnostjo. Že vrsto let nam, malo mlajšim in
najmlajšim, tudi v praksi govorite to, kar lahko preberemo v poljudnih
in strokovnih publikacijah. Vseživljenjsko učenje je nuja, ne samo
prednost. Je učinkovit sovražnik možganske bolezni, ki prizadene
višje možganske funkcije, kot so: spomin, mišljenje, orientacija,
razumevanje, ..., ki pa je logičen rezultat našega vedno daljšega
življenja.
Tretje življenjsko obdobje je čas, ko se morda ima kdo sploh prvič
čas poslušati, slediti svojim željam, sposobnostim, potešiti svojo
tlečo radovednost ali potrebo po preizkusu talenta. Ali pa imamo
enostavno čas za obisk tečaja …
Letošnji avtorji ste se lotili različnih materialov in tehnik, z različno
izpovedno ali/in uporabno vrednostjo.
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S

likarka Silvija Ovčar nas
nagovarja s pokrajino, tistimi
spokojnimi prizori, prežetimi
z lepoto, ki navdihuje in kjer
večina najde svoj notranji mir.
Tihožitja nas umirijo, prevzamejo s
pestro barvno paleto. Na nasprotni
steni so barvno morebiti enolična
ognjišča, ki pa marsikoga ponesejo
nazaj v čas, prebudijo spomine
na toploto doma, srečo, ljubezen
in skrb. Najmlajšim pa vprašanja
in priložnost za medgeneracijsko
druženje.
Fotografija, tudi medij kolektivnega
in osebnega spomina, je seveda tudi
izrazni medij. Danes so na ogled
postavljeni portreti: portreti vsem
domačinom znanih posameznikov,
za katerimi pred nami oživijo
njihova dela, dejavnost, poklicanost,
posebnost; pa tudi tisti neznani, ki s
svojo morda neprepoznavnostjo prav
zaradi odlične fotografije, ujetega
trenutka gospoda Blaža, nagovarjajo
s svojim izrazom, z nami delijo svoje
veselje, brezskrbnost, srečo, morda
tudi svoja leta, vztrajnost, talent …
Umetnost ima ob svoji estetski
velikokrat tudi uporabno vrednost.
Vaze, pladnji, lonček so prelepa
poživitev vsake notranje opreme
prostorov, doma in če se lahko še
gospodinja podpiše pod te izdelke,
je simbioza popolna. Ali pa so to
morebiti samo okraski, kot je npr.
sova – simbol skrivnosti, magije
in modrosti, ki jih mnogi zbiramo,
postavljamo na mesta, kjer rabimo
še dodatni navdih, in seveda je to
prelepo darilo prijatelju.
Nakit, star kot človeštvo, bi lahko
rekli, je pomemben dodatek, simbol,
prestiž, unikum. Naše umetnice:
Zvonka Božič, Nuša Cigale, Silva
Dover, Senija Grenko,
Marjana Havle, Mojca Juvan, Angela
Kotnik, Marija Veržun se tega še
kako zavedajo in ga kot takega tudi
nam na ogled postavijo. Drznem si
zapisati, da izraža ves njihov dar,
vso njihovo ljubezen, vztrajnost
in že kar filigransko natančnost in
potrpežljivost.
Čestitam vsem ustvarjalcem in prav
gotovo je nocoj na ogled le delček
bogatega delovanja vaših članic in
članov.
Želim, da še naprej s svojim
zgledom širite med nas zavedanje,
kako potrebni sta tako umska kot
fizična rekreacija v vseh življenjskih
obdobjih.
In pa seveda: Nikoli ni prepozno.

ŽE VRSTO LET ČLANI DU RAVNE RAZSTAVLJAJO SVOJE STVARITVE V PROSTORIH
KNJIŽNICE. UPRAVI KNJIŽNICE SE ZAHVALJUJEMO ZA VSO POMOČ; VSEM, KI
STE NA RAZSTAVI SODELOVALI, PA ISKRENA HVALA.
JOŽE PREDNIK
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»KOROŠKI SIMFONIKI«
Piše: Đorđe Berak
KOROŠKI SIMFONIKI so orkester, ki združuje vse učence, dijake, študente, učitelje, profesorje, ljubitelje idr., ki delujejo doma in na
avstrijskem Koroškem. Orkester je prvič nastopil decembra leta 2016.

Ž

elja po igranju je pred dvema letoma
v orkester pripeljala veliko novih
članov in prvotni simfonični orkester
glasbene šole Ravne na Koroškem
je prerasel v 70-članski orkester z
imenom »Koroški simfoniki«. Glasba združuje
ljudi in zaradi tega se je kolektiv ravenske
glasbene šole odločil, da poskusi združiti vse
glasbenike s Koroške, profesionalce, študente
Korošce, ki se izobražujejo na Konservatoriju
za glasbo v Celovcu in Akademiji za glasbo
v Ljubljani, ljubitelje in učence koroških
glasbenih šol, predvsem pa ravenske.
Idejni vodja sedanjega orkestra »Koroški
simfoniki« je Glasbena šola Ravne na
Koroškem in dirigent prof. Đorđe Berak, ki je
kot učitelj violine s trdim delom in s pomočjo
svojih kolegov, učiteljev glasbene šole
Ravne na Koroškem, iz malega 12-članskega
godalnega orkestra sestavil najprej Simfonični
orkester GŠ Ravne na Koroškem, sedaj pa
simfonični orkester »Koroški simfoniki«.
Orkester je pod svoje okrilje prevzelo tudi
Društvo glasbenikov Europea.

Kot smo že omenili, so skupaj naredili nekaj skoraj nemogočega in s tem pokazali, da naše glasbene šole in njihovi učitelji vsa ta leta dvigajo
raven glasbenega izobraževanja mladih na Koroškem.
Orkester deluje šele drugo sezono in je že postal prepoznaven doma ter z velikimi načrti snuje nove programe, ki jih bo predstavil v letošnjem
letu tudi v tujini.
V repertoarju orkestra Koroški simfoniki najdemo tako skladbe klasičnih mojstrov kot tudi filmsko, operno, baletno in popularno glasbo.
Da je bila odločitev prava, so mnogi poslušalci spoznali že na prvih koncertih, s katerimi so se predstavili člani orkestra. Glas o novonastalem
orkestru s sodobnimi metodami dela in ustvarjanju koncertov z zanimivimi programi se hitro širi med glasbeniki in poslušalci. Glasbeniki
orkestra in koroška publika se že veselimo novih koncertov in z veseljem ugotavljamo, da ima simfonična glasba svoj prostor in tradicijo v
našem kulturnem življenju.
Koroški simfoniki so zapolnili dolgoletno praznino te zvrsti, odziv poslušalcev in entuziazem glasbenikov pa opravičuje vsako pomoč, ki jo
orkester v bodoče potrebuje in pričakuje.
Z orkestrom so junija letos nastopili solo pevci Glasbene šole Ljubljana Vič Rudnik, v prihodnosti pa bodo tudi mnogi slovenski in tuji
vrhunski umetniki in mladi perspektivni solisti instrumentalisti.
Orkester bo, predvidoma maja 2019 v Slovenj Gradcu, poleg vseh koncertov sodeloval na velikem koncertu narodno zabavne skupine »Štirje
kovači«, ki bo praznovala 65 let umetniškega dela.
V letošnjem letu in še naprej načrtujemo še večji orkester, ki bo še prepoznavnejši!

SVOBODNI
Piše: Gledališče DELA
Gledališče DELA nadaljuje karavano sodobnega plesa, ki je letos že drugič uspešno zaključila mednarodni festival Noč plesa v Slovenj
Gradcu. Projekt povezuje Slovenj Gradec – Mladinski svet, Ravne na Koroškem – Gledališče DELA in Avstrijo – Center za koreografijo
Johanna Kresnika. Zelo številčen obisk potrjuje potrebo po takšnih vsebinah, ki so na prvi pogled kompleksne, ampak prav zaradi
tega svobodne.
Košček svobode smo si vzeli tudi v Kulturnem centru Ravne in v letošnji sezoni dodali nove vsebine, ki s ponosom prikazujejo bogastvo
kulturnega razvoja na Ravnah na Koroškem.

RAVENSKI RAZGLEDI

28

RAVENSKI RAZGLEDI 2018

Gledališče DELA program dopolnjujemo
z vsebinami sodobnega plesa, lutkovne
umetnosti
in
performativnih
praks.
Gledališče je več kot le oder in beseda,
saj v prvi vrsti predstavlja naše telo, ki
ga postavljamo v ospredje. Sodobna
uprizoritvena umetnost je našla svoje mesto
na Ravnah na Koroškem. V Kulturnem centru
Ravne smo se odločili, da odpremo novo
abonmajsko stran, namenjeno sodobnemu
plesu.
Za vas smo ustvarili Svobodni abonma, v okviru katerega si boste ogledali dve gostujoči predstavi BRITEV in CHORUS, se udeležili delavnice
sodobnega plesa (ki je za abonente gratis) in se odpravili na premiero avtorske produkcije Gledališča DELA – NAVZGOR, plesni performans
koprodukcije delavnic Sodobnega plesa in Gledališča ŠOLA.
Povabljeni radovedneži, kulturni gurmani in tisti, ki vas srbijo podplati!
Za zaključek naj vas seznanimo le še s kratkim priročnikom Svobodnega abonmaja.
VSEBUJE NAMREČ SAMO ŠTIRI TOČKE:
1. priskrbite si abonmajsko vstopnico, saj imate z njo gratis delavnico Plesne improvizacije z mednarodno priznanima mentorjema iz
Ljubljane;
2. po vsaki predstavi bo pogovor z umetniki, ki ga bo vodil Rok Vevar;
3. včlanite se v Gledališče ŠOLA in izkusite ples ter gledališče s strani odra;
4. za obisk ne potrebujete biti sodobni, dovolj je da ste svobodni in imate lahko misel.
Več o izobraževanjih in vsebinah spremljajte na www.zraven.si.
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VRTEC RAVNE NA KOROŠKEM; ENOTA LEVI DEVŽEJ KOTLJE
Piše: dipl. vzg. Mateja Hovnik Rožen
Vzgojiteljice se zavedamo pomena vzgoje s vključevanjem temeljnih vrednot v zgodnje otroštvo in smo prepričane, da je eno

K

najpomembnejših poslanstev vzgoje in izobraževanja skrb za etično in s temeljnimi vrednotami usklajeno ravnanje v vrtcih in šolah.
er nenehno stremimo, da je etično ravnanje del trajnostnega razvoja v vrtcu,
smo s triletnim evropskim projektom Etika in vrednote v vzgoji in izobraževanju
pridobile dodatna znanja, kako približati otrokom vrednote na njim razumljiv
način, s sodelovanjem staršev pa posledično tudi na vzgojo vrednot doma. Le-te,
pridobljene v ranem otroštvu, se namreč ponotranjijo in kasneje, v odrasli dobi,
tudi izrazijo. Poleg sočutja, solidarnosti, skrbi zase in za druge, je ena pomembnejših vrednot
tudi varovanje in zaščita našega okolja za sedanje in za vse bodoče generacije. Tako vsakoletno
v vrtcu organiziramo uspešne dobrodelne akcije, kot so Anina zvezdica, zbiranje hrane
za zapuščene živali, v sodelovanju z DPMŽ Koroške, zbiranje zamaškov in starega papirja.
S projektom koroški ŽAK’LČKI pa smo naredili prve, majhne, a pomembne korake tudi na
področju okoljevarstva.

Otroci v času, ki ga preživijo v vrtcu, pridobijo veliko znanj in lastnih izkušenj skozi različne
aktivnosti, ki jih postopoma pripravljajo na življenje. Poleg skrbi za njihov optimalen celostni
razvoj pa zavzema vzgoja v vrtcu tudi pripravo otrok na samostojnost. Tako se, ob aktivnostih skozi dan, včasih zmočijo majčke, pobarvajo
hlače, polulajo nogavičke… Ta oblačila skrbni starši vsakodnevno odnašajo domov ter prinašajo nova.
V ta namen so se vsakodnevno uporabljale plastične vrečke, te pa so eden od največjih okoljskih onesnaževalcev. Ker je problem plastike
problem svetovnega merila (plastični odpadki predstavljajo 85 odstotkov vseh odpadkov v morjih), je Evropska komisija podala predlog za
prepoved plastičnih izdelkov za enkratno uporabo in tudi v Sloveniji bodo s pričetkom leta 2019 na vseh prodajnih mestih blaga ali izdelkov
prepovedane brezplačne plastične nosilne vrečke.
S projektom koroški ŽAK’LČEK smo se vzgojiteljice odločile, da lahko tudi mi spreminjamo stvari, stvari, ki so pomembne, stvari, ki so
vnesene v vsakdanji utrip vrtca. Z majhnimi, ampak z odločnimi koraki, ter z lastnim vzgledom smo zato v naši enoti Levi devžej Kotlje rekle
odločen »NE« plastičnim vrečkam ter ustvarile recikliran in trajni koroški ŽAK’LČEK, s katerim varujemo in ščitimo naše okolje. Otroška
oblačila sedaj potujejo od vrtca do doma v pisanih, trajnih, okolju prijaznih ŽAK’LČKIH, nastalih iz vzorcev odpadnega blaga, doniranega s
strani enega od staršev vključenih otrok. Služijo enakemu namenu kot predhodno uporabljene plastične vrečke, ampak z bistveno razliko:
ne onesnažujejo našega okolja in so za večkratno uporabo.
Ker pa dober glas seže v deveto vas, se spremembe dogajajo tudi na drugih ravneh celotnega vrtca, naše-vaše otroke s takšnim načinom
vzgoje, vzgledom, spodbujamo, da zrastejo v bodoče EKO ambasadorje, ki jim je in jim bo mar.
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TUDI MI SKRBIMO ZA NAŠ
SVET
Piše: Polonca Paškvan, dipl. vzgojitelj predšolskih otrok
V enoti AJDA, vrtca Ravne na Koroškem, že nekaj let zapored sodelujemo v Karitasovem projektu: TEK PODNEBNE SOLIDARNOSTI.
Prav tako smo vsako leto aktivni v tednu SIMBIOZE GIBA. Do zdaj smo projekta izvajali ločeno. V letošnjem letu pa smo ju združili in

S

smo »TEK PODNEBNE SOLIDARNOSTI« izvedli točno v tednu SIMBIOZE GIBA.
Karitasovim »Tekom podnebne solidarnosti« smo prispevali k večjemu razumevanju, kako podnebne spremembe vplivajo na
življenja ljudi. S tekom smo poskušali biti čim bolj solidarni do tistih, ki jih posledice podnebnih sprememb najbolj prizadenejo in
so zaradi njihovih posledic potisnjeni v še večjo revščino.
S »Simbiozo giba« – vseslovensko tedensko vadbo medgeneracijskega gibanja – smo spodbujali druženje starih, manj starih in
najmlajših v gibanju.

Dne 17. oktobra 2018 smo v vrtec povabili babice in dedke. Vzgojiteljice in otroci smo jih pričakali v igralnicah, kjer smo se jim najprej
predstavili s pesmicami in deklamacijami. Nato smo stari in mladi skupaj naredili sadna nabodala. Po zaključeni sadni delavnici smo odšli
v park pred vrtcem, kjer smo izvedli medgeneracijski tek.
V tem dnevu je teklo 119 otrok ter 105 odraslih (dedki, babice in strokovne delavke). Glede na starost otrok smo se vzgojiteljice odločile za
različno dolge »tekaške razdalje«. S ponosom lahko zapišemo, da skupna razdalja pretečenega znaša celih 51 km in 900 metrov. Po končanem
teku smo se okrepčali s prej narejenimi sadnimi nabodali. Nato je sledil še skupni 20–40- minutni sprehod čez naš bližnji hribček Pigl.
Ta dan je bil le eden od vseh tistih dni, ko si najmlajši prizadevajo skrbeti za čisto okolje in tako tudi za zdravje nas samih.
Morda se kdo vpraša: »Kaj lahko najmlajši naredijo za lepši svet?« Odgovor je otrokom jasen. Otroci dnevno skrbijo za svoje okolje: ločujejo
odpadke, ugašajo luči, varčujejo z vodo, skrbijo za rože in živali … V mesecu decembru bomo imeli tudi že tradicionalni »dan brez elektrike«.
V enoti AJDA verjamemo, da lahko tudi majhna dejanja prinesejo velike spremembe.

GIMNAZIJA RAVNE NA
KOROŠKEM 2017/18
Piše: Natalija Pečovnik
Letošnje leto je bilo na Gimnaziji Ravne prav posebno leto. Šolanje je zaključila 70. generacija maturantov in maturantk. 8462 jih je
tu odraslo ter se učilo in naučilo pravih vrednot življenja in mnogim je bila šola odskočna deska, da so dosegli visoko izobrazbo in
najvišje akademske nazive.
V 70. generaciji so se še posebej izkazali Alenka Knez, Andraž Pustoslemšek, Neža Strmčnik in Ema Štern. Dosegli so namreč najboljši
uspeh na splošni maturi in se kot zlati maturanti zapisali v zgodovino šole.
Pouk na gimnaziji popestrijo bogate obšolske dejavnosti. Tako smo bili aktivni na številnih področjih od športnih, umetniških, tekmovanjih
iz znanja do oblikovanja časopisov. Dijaki so imeli na voljo pestro paleto interesnih dejavnosti in izbirnih vsebin: naravoslovje; debato v
slovenskem jeziku; nemško, špansko in angleško bralno značko; šolske časopise; projekte (Jugend debattiert international, Erasmus, Rastem
s knjigo, Evrošola); humanitarno dejavnost (Vzgoja za solidarnost); raziskovanje v okviru gibanja MRK, Filovizijo; Fotokrožek in številne
strokovne ekskurzije (Škotska, Zagreb, Benetke, Črna Gora, …). Zelo odmevna sta bila tudi Božično-novoletni koncert, kjer so mladi umetniki
pokazali svoj bogat talent, in slovesna Akademija ob 70. generaciji, kamor so nas prišli pozdravit tudi nekdanji maturanti.
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Znova so se kar trije naši dijaki uvrstili na
mednarodne olimpiade in tekmovanja v
znanju: Tevž Jevšnikarje bil na geografski
olimpijadi v Kanadi, Andrej Mikolič na
balkanski geografski olimpiadi v Romuniji
in Matic Modic na olimpiadi iz znanja
nemščine v Freiburgu. Plavalca Matija Može
in Gal Kordež pa sta uspešno zastopala barve
naše države na 3. Poletnih olimpijskih igrah
mladih v Argentini.
V Cankarjevem letu smo na gledališkem
področju doživeli premiero igre Prišel je, da
bi pohujšal. Dijaki so se soočili z več kot sto
let starim aktualnim dramskim delom Ivana
Cankarja Pohujšanje v dolini šentflorjanski.
Pripravili so drzno, sodobno predstavo, ki
je odprla globlja vprašanja in zasledovala
Cankarjevo motiviko. Ob tem smo se
povezali medinstitucionalno in sodelovali
z Muzejem in galerijami mesta Ljubljane
(MGML),
Doživljajskim
razstaviščem
Ljubljanica na Vrhniki, ljubljansko Srednjo
šolo za oblikovanje in fotografijo (slednja je
poskrbela za kostumografijo predstave).
Po nekaj letih smo znova izdali knjigo. Po

motivih koroške pripovedke Kako je medved
hruške tresel so naši dijaki in mentorji
pripovedko Vinka Möderndorferja prevedli v
vse jezike, ki se jih učijo na šoli, in jo likovno
opremili.
Leto 2018 si bomo zapomnili tudi po tem, da
smo prejeli dve pomembni nagradi. In sicer
nacionalno nagrado jabolko kakovosti, ki jo
je dobila naša uspešna dvoletna zgodba v
programu Erasmus+ na področju šolskega
izobraževanja. Po mnenju strokovne žirije
je navdušila in širila obzorja, stopila iz
utečenih okvirov ter izboljšala kakovost
posameznikovega dela inskupine. Za odlično
delo in inovativne pristope v izobraževanju
smo prejeli tudi Kumerdejevo priznanje, ki
ga podeljuje Zavod RS za šolstvo.
Prejeti priznanji pomenita čast in
odgovornost, da bomo tudi v prihodnje delali
kakovostno in se še bolj trudili za pristne
medsebojne odnose in krepitev človeških
vezi, kajti zavedamo se, da je šola vedno
takšna, kakršni smo ljudje v njej.

RAZVIJANJE SPORAZUMEVALNIH
ZMOŽNOSTI S
K U LT U R N O - U M E T N O S T N O V Z G O J O
(SKUM)
Piše: Suzana Makič
Projekt SKUM je mlajši projekt vrtcev, osnovnih in srednjih šol, katerega glavna ideja je, da ima umetniška izkušnja velik pedagoški
potencial. V okviru projekta se tkejo vezi, povezave med vzgojno-izobraževalnimi zavodi, umetniki in kulturnimi ustanovami.
Dokazali bomo, da inovativna in odprta učna okolja spodbudno vplivajo na dvig sporazumevalnih zmožnosti otrok.

P

rojekt SKUM, ki bo potekal do junija 2022, financirata Ministrstvo za izobraževanje, šolstvo in šport ter Evropski socialni skladi.
SKUM je razvojni projekt, kar pomeni, da se bodo nove prakse in pristopi snovali in razvijali neposredno v razvojnih šolah, med
katere spada tudi OŠ Koroški jeklarji, Ravne na Koroškem. Implementacijske šole, prijavljene v projekt, se zaenkrat še učijo in
pripravljajo na delo. Na osnovi spremljanja in evalvacij praks se bodo oblikovala priporočila in zasnovale strategije za umestitev
raznovrstnih umetniških praks v šolski prostor.

V projektu si prizadevamo, da so učenci spodbujeni in vključeni v komunikacijo v različnih umetniških jezikih, sodelujejo v kulturnoumetniškem dogajanju tako v ožjem kot širšem okolju.
Na OŠ Koroški jeklarji imamo zelo močna in kvalitetna umetniška področja. V tem šolskem letu smo v prvi plan postavili glasbeno, likovno,
literarno in multimedijsko dejavnost. V lanskem šolskem letu smo dajali prednost gledališču ob spremljavi likovne in glasbene umetnosti.
Na glasbenem področju sodelujemo z društvom Drugi zvoki (jazz) ter z Zavodom Petida. Učenci so bili že ustvarjalci, poustvarjalci
(muziciranje na formo vivo) ter poslušalci na zanimivem jazz koncertu za mlade. Učenci so se na taboru med počitnicami preizkusili tudi v
izraznem plesu.Na likovnem področju smo bili ustvarjalci. Na temo forme vive so nastale čudovite fotografije in skulpture, ki so na ogled na
šolskem razstavišču v avli šole. Na literarnem področju smo na šoli izvedli delavnice na temo ljudskega pripovedništva in kulturne dediščine.
O tem so spregovorili vsi učenci od 1. do 9. razreda. Poigravamo se tudi z ustvarjanjem stripov. V okviru kulturnega dne v mesecu oktobru so
učenci še zapisovali misli in mnenja o formi vivi. Bili smo tudi na obisku v knjižnici ter muzeju, kjer smo imeli kratke delavnice. Na področju
multimedije nastajajo zanimive fotografije, učenke 9. razredov pa so že pričele z ustvarjanjem filma na temo.
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KREPITEV KOMPETENCE
PODJETNOSTI IN SPODBUJANJE
PROŽNEGA PREHAJANJA MED
IZOBRAŽEVANJEM IN OKOLJEM V
OSNOVNIH ŠOLAH
Piše: Simona Strojnik

O

snovna šola Koroški jeklarji je ena izmed 30 razvojnih šol, ki so od lanskega šolskega leta vključene v projekt POGUM (POdjetnost
Gradnik zaUpanja Mladih), ki poteka v sklopu razpisa prednostne osi Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo
zaposljivost in ga vodi Zavod republike Slovenije za šolstvo ter je podprt tudi s strani Ministrstva za izobraževanje in šport ter
Evropske unije.

Podjetnost v izobraževanju govori o navdihujočih potencialih človeka, ki potrebuje um, veščine in znanje, da ustvarja kreativne
ideje in pobude in da te ideje spremeni v prakso.
Kompetenco podjetnosti bodo učenci v okviru projekta POGUM razvijali pri rednem pouku, razširjenem programu in v specifičnih obšolskih
dejavnostih v OŠ. Pouk bo temeljil na interdisciplinarnosti in izkustvenem učenju ter v sodelovanju z zunanjimi akterji v lokalni skupnosti,
ko se bodo zunanji sodelavci načrtno in smiselno umestili v vzojno-izobraževalni program.
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

TABORNIKI V BOJ S PLASTIKO ZA
ENKRATNO UPORABO – »ZNATE
UŽIVATI BREZ SLAM`CE?«
Piše: v imenu tabornikov Sara Kobolt

N

a splošno je uporaba plastike velik globalni problem, ki se ga še ne zavedamo dovolj. Dejstvo je, da smo v zadnjem desetletju
proizvedli več plastike kot celotno prejšnje stoletje, za sam razkroj le-te pa je potrebna zelo dolga doba. Celo tako dolga, da se
vsak košček plastike, ki je bil v preteklosti izdelan, sploh še ni začel razkrajati.
Dnevno se v EU in ZDA porabi kar 600 milijonov slamic. Plastike, ki nima nobene posebne dodane vrednosti, plastike za enkratno
uporabo.

Ravenski taborniki Roda koroških jeklarjev smo letos v maju začeli s kampanjo »Uživaj brez slam`ce«, s katero želimo mlade povabiti k
razmisleku glede lastne potrošnje ter jih spodbuditi, da pijačo s kolegi spijejo brez slamic. Gre za preprost in hkrati hiter ukrep za zaščito
našega okolja, saj plastika za enkratno uporabo predstavlja več kot polovico odpadkov v morju in na obali.
Kampanjo smo pospremili s serijo oglasov na digitalnih medijih, z njo pa smo pričeli ob dnevu Zemlje, ki je hkrati tudi dan tabornikov. Na
ta dan se taborniki še posebej trudimo narediti nekaj dobrega za skupnost in naš planet.
EU je pred kratkim sprejela nov dogovor glede potrošnje plastike za enkratno uporabo. Države članice so podprle prepoved uporabe slamic,
plastičnega jedilnega pribora, krožnikov in plastičnih vatiranih palčk; do leta 2023 pa bi radi povsem prepovedali uporabo plastičnih
krožnikov.
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GASILCI Z ROKO V ROKI
PROTI NOVIM CILJEM
Piše: Direktor KGZ Ravne Franc Juteršek, mag. upr. ved

Na Ravnah že od nekdaj velja, da je za požarno varnost dobro poskrbljeno. Če se ozremo v bližnjo zgodovino, ugotovimo, da so v
Občini Ravne na Kor. delovale kar štiri gasilske enote.
gasilsko poveljstvo je vsaka enota zase
lobirala za določena sredstva. Opremo je
nabavljala vsaka enota zase, tudi če se je
v določenih segmentih podvajala. Čeprav
gasilske enote nismo tekmovale med sabo,
je vendar bilo zaznano soliranje na terenu.
Zato je bil »največji izplen«, ko so določeni
posamezniki zminirali zasnovo novega
Gasilsko reševalnega centra, ki je neobhodno
potreben na Ravnah. Določeni posamezniki
pač vedno raje vidijo majhen izplen zase kot
večji za skupnost.

P

oleg družbene prehrane, vratarske
službe, oddelka za osnovno
zdravniško oskrbo in varstvo pri
delu ter še drugih dejavnosti
je takratna Železarna Ravne
razpolagala s Poklicno gasilsko enoto in tudi
s Prostovoljno industrijsko gasilsko enoto, ki
je bila kadrovsko prav tako velika in sposobna
intervenirati kot prostovoljna gasilska
društva. Prostovoljno gasilsko društvo Ravne
in Prostovoljno gasilsko društvo Kotlje pa sta
že takrat in tudi še sedaj skrbita za požarno
varnost izven železarne.
Osamosvojitev Slovenije in kasnejši dogodki
so prispevali k reorganizaciji tudi gasilske
službe na Ravnah. Najprej so bila na udaru
Prostovoljna industrijska gasilska društva,
ki jih podjetja niso mogla ali niso želela več
financirati, zato so bila obsojena na ugasnitev.
Na Ravnah, kjer ima prostovoljno gasilstvo že
več kot 140-letno tradicijo, so ukrepali hitro
in preudarno ter Prostovoljno industrijsko
društvo Železarne Ravne pripojili svojemu
društvu. S tem se je Prostovoljno gasilsko
društvo precej okrepilo, saj so pridobili vso
opremo industrijcev pa tudi kadrovsko so
postali številčnejši in strokovno dopolnjeni.
Nadaljnji dogodki in prestrukturiranje
železarne je pripeljalo do dejstva, da nekatera
podjetja znotraj »plota«, ki po zakonu še
potrebujejo poklicne gasilce, ne zmorejo več
vzdrževati Poklicne gasilske enote. Takrat so
se začela pojavljati razmišljanja o ukinitvi
Poklicne gasilske enote Železarne Ravne.
Občinski veljaki so uvideli, da bi z ukinitvijo
Poklicne gasilske enote več izgubili, kot
privarčevali. Občinski svet Občine RavnePrevalje je zato sprejel Odlok o ustanovitvi
Gasilskega zavoda Ravne. Financiranje se je
zagotovilo s pogodbami o izvajanju gasilske
službe znotraj ZGO (zaokroženo gospodarsko
območje bivše Železarne Ravne) in s sredstvi
občinskega proračuna. Delovanje Gasilskega
zavoda Ravne so podkrepile tudi ostale
občine v Mežiški dolini, nekatera podjetja

v Mežiški dolini; za reševanje v prometnih
nesrečah ter nesrečah z nevarno snovjo
pa je Gasilskemu zavodu Ravne Uprava
Republike Slovenije za zaščito in reševanje
dodelila koncesijo. Po vzponih in padcih,
tudi po preimenovanju v Koroški gasilski
zavod, danes le-ta deluje kot vrhunska
profesionalna gasilska enota, saj poseduje
vrhunsko gasilsko in reševalno opremo,
visoko izobražen in strokovno usposobljen
kader, ki ga nenehno dopolnjuje.
Prostovoljno gasilsko društvo Kotlje, ki je
sicer v Občini Ravne najnižje rangirana
gasilska enota (II. kategorija), pa kadrovsko,
strokovno in z opremljenostjo nič ne zaostaja
za obema ravenskima enotama. Svoj požarni
okoliš vrhunsko obvladujejo, velik doprinos
pa hotuljski gasilci dajo tudi v širšem okolju.
Iz vrst Prostovoljnega gasilskega društva
Kotlje prihaja kar šest poklicnih gasilcev, ki
opravljajo pomembne naloge, med drugim
iz Kotelj prihaja tudi aktualni poveljnik
Gasilske zveze Mežiške doline.
Zdaj v Občini Ravne na Koroškem delujejo
tri gasilske enote, ki skrbijo za požarno
varnost v občini. Glede na velikost občine
in glede na merila, ki jih predpisuje država,
lahko govorimo o presežku. Zavedamo
se, da je vedno, kadar pride do nesreče,
premalo kadra in premalo opreme za
reševanje in gašenje, ko pa se zavemo, da
je takšen ustroj potrebno tudi vzdrževati,
pride večkrat do problemov. Kolikor so
gasilci potrebni ljudem, toliko so tudi dragi
za vzdrževanje. Gasilska oprema je glede na
razvoj in različnost tehnologij, ki nam danes
krojijo življenje, prepotrebna, zelo draga in
seveda tudi z določeno življenjsko dobo. Ko
razberemo, da je glavno finančno breme na
proračunu občine in tudi na podjetjih, ki so
pogodbeno vezana na Koroški gasilski zavod,
se lahko zamislimo.
Dolga leta so gasilske enote v občini, kljub
dobrem sodelovanju, delovale predvsem
same zase. Kljub povezovanju v Občinsko
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Kadrovska zamenjava v enotah se je
izkazala za zelo pozitivno. Nova generacija
funkcionarjev po gasilskih enotah drugače
gleda na prihodnost požarne varnosti
na Ravnah in v samih gasilskih enotah.
Dobra komunikacija in prijateljski odnosi
med gasilskimi enotami so že rodili
prve sadove. Razumevanje strukturnega
režima, skupna izobraževanja, medsebojno
zaupanje, še posebej med vodstvenim
kadrom, je pripeljalo do spoznanja, da
lahko skupaj dosežemo več. S skupnim
planiranjem potreb za gasilske enote,
racionalnim
razmišljanjem, z realnimi
pričakovanji v posameznih gasilskih enotah
in skupnimi cilji pri varovanju občanov
in premoženja pred požarom in drugimi
nesrečami je pripeljalo do prvega skupnega,
srednjeročnega planiranja nabave večje
gasilske opreme.
Zelo pomembno je, da povem, da je v
realizaciji že prva skupna nabava vozila
GVC 16/25, to je osnovno operativno vozilo.
Skupno smo ugotovili, da je Koroški gasilski
zavod z več kot 400 intervencijami na leto prva
operativna enota v občini in zato potrebuje
najboljšo opremo in vrhunsko usposobljen
kader. S tem ne mislim, da sta prostovoljni
gasilski društvi v občini nepomembni,
še več, njihovo delovanje je prepotrebno,
vendar zaradi načrta alarmiranja v naši
občini in zaradi prostovoljnega pristopa,
je
njihovo
aktiviranje
sekundarnega
pomena. Kar pomeni, da je zaradi tega,
ker prostovoljni gasilci niso nastanjeni v
gasilskem domu in načeloma ne dežurajo v
gasilskem domu, njihov izvoz pričakovano
nekoliko pozneje kot pri poklicnih gasilcih.
Določili smo, da omenjeno vozilo dobi v
uporabo Koroški gasilski zavod, vozilo GVC
24/30, ki je prvo operativno vozilo v zavodu,
pa dobi Prostovoljno gasilsko društvo Ravne.
Po petih letih, ko bo zdaj nabavljeno vozilo
poplačano, je načrtovan nov krog nabave
enakega vozila. Ta bo namenjen zavodu za
zamenjavo vozila GVC 16/25 in bo predan v
Prostovoljno gasilsko društvo Kotlje.
Ker je to velik dogodek za vse tri gasilske
enote na Ravnah, smo si vodstveni ljudje
segli v roke v znak, da bomo na tak način s
skupno določenimi cilji nadaljevali začrtane
plane.
Mogoče je naslednji skupni cilj pridobitev
novega gasilskega doma na Ravnah.
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NOBEN USPEH NE
PRIDE ČEZ NOČ
Piše: tajnik PGD Kotlje Miran Matija, GČ
je prva zmaga v Spodnjih Ivanjcih ter tretje
mesto na Prevaljah, s katerim so dosegli
skupno tretje mesto za pokal GZS v letu 2015.
Zgodbo o uspehu so starejši gasilci nadaljevali
tudi v naslednjih letih, v letu 2016 so dosegli
skupno četrto mesto za pokal GZS, medtem
ko so v letu 2017 še nadgradili uspeh iz leta
2015, saj so končali na skupnem drugem
mestu. Izpostaviti moram tudi odlično četrto
mesto na državnem tekmovanju leta 2016 v
Kopru.

L

etošnje leto je bilo za naše društvo
na tekmovalnem področju izredno
uspešno, saj so naši starejši
gasilci na državnem tekmovanju
za memorial Matevža Haceta 23.
septembra 2018 v Gornji Radgoni postali
državni prvaki.
Ta rezultat ni prišel po sreči, ampak je sad
trdega dela in številnih odrekanj. Zametki
desetine starejših gasilcev segajo v leto 2011,
ko so se uspešno kvalificirali na državno
tekmovanje, ki ga je leta 2012 gostilo Velenje.
Državno tekmovanje in tekme za pokal GZS

jim niso prinesle želenih rezultatov.
Leto 2013 in 2014 je bilo kot zatišje pred
nevihto, saj so se v teh dveh letih na
državni ravni udeležili samo tekmovanja za
pokal GZS na Prevaljah. Morda je prav to
tekmovanje pomenilo ogromen preskok v
glavah, da se zmorejo kosati z najboljšimi v
državi, saj so osvojili za takratne čase odlično
četrto mesto.

Po vseh teh odličnih rezultatih je manjkala
samo še češnja na torti. S to mislijo so se v
letu 2018 starejši gasilci lotili novega cikla vaj
in treningov. V tekmovanju za pokal GZS so
ponovili uspeh lanskega leta, skupno drugo
mesto. Kot se je kasneje izkazalo, so najboljše
prihranili za konec. Z odlično izvedeno vajo,
ki so jo zmožni narediti le oni, so postali
najboljši, DRŽAVNI PRVAKI, v kategoriji
starejših gasilcev.
Še enkrat iskrene čestitke starejšim gasilcem,
mentorjem in vsem, ki so na kakršenkoli
način pripomogli k izjemnim uspehom
desetine starejših gasilcev.

Da vaja dela mojstra, so starejši gasilci
pokazali v letu 2015, saj se je tekmovanje
za pokal GZS začelo sanjsko. V Oplotnici in
Gaberkah so dosegli drugo mesto, sledila

ŽUPNIJSKI LIST ŽUPNIJE
RAVNE IZHAJA 20 LET
Piše: Marija Prikeržnik

Ž

upnijski list z imenom Vogelni kamen se uvršča med sredstva družbenega obveščanja, in sicer med javna glasila kot drugi slovenski
verski tisk. Koncilski odloki, ki so nastali na drugem Vatikanskem koncilu med leti 1962–1965, govorijo o tem, da sredstva družbenega
obveščanja služijo oblikovanju vesti, informiranju, oblikovanju in širjenju javnega mnenja ter so znamenje žive Cerkve, poročevalci
pa naj skrbijo, da njihovi cilji in lastni interesi nikoli ne nasprotujejo skupnemu dobremu.

V tem duhu smo pred 20 leti začeli izdajati župnijsko glasilo, ki smo ga poimenovali Vogelni kamen. Imeli smo vizijo lokalnega
časopisa, ki poroča o domačih dogodkih, je poučen in spodbuja duhovno rast. Ker nismo želeli samo suhoparnega poročanja, smo postavili
rubrike, v vsebino katerih skušamo vnašati osebne vtise in pričevanja.
Od kod ideja za ime glasila? Prvi sestav uredniškega odbora, na čelu katerega je bil g. župnik Alojz Bek, je v ime povezal kraj in duhovnost.
Za navdih sta bila Sveto pismo, ki poimenuje našega odrešenika Jezusa Kristusa za »vogelni kamen«, in ime mesta Ravne, ki se prvič omenja
leta 1248 kot Guttenstein (prosti prevod »dober kamen«).
V glasilu najdete stalne rubrike. Uvodnikje namenjen duhovni spodbudi in pogledu na prihajajoči mesec. Z rubriko Naš obraz želimo širši
javnosti predstaviti krajane, ki so aktivni, naredijo veliko dobrega za skupnost, a so večkrat neopaženi. V rubriki Tema meseca obravnavamo
aktualno tematiko družbe, družine, Cerkve in duhovnosti. Strokovno razlago večkrat podkrepimo z anketami ali posameznimi izjavami
naključno izbranih. Znano je, da je v župniji zelo razvejana dejavnost različnih skupin, zato v rubriki Iz naših skupin predstavljamo njihovo
dejavnost. V glasilu dobijo prostor tudi otroci in starši, kar objavljamo pod naslovom Iz veroučnih klopi.V rubriki Zgodilo se je lahko živost
župnije spoznajo tudi bolj obrobni ali zaradi bolezni na dom priklenjeni bralci. Zabeležimo vse župnijske dogodke, tiste, ki smo jih organizirali
sami, in tiste, ki se jih kot župljani udeležujemo zunaj našega kraja. V tej rubriki najdejo prostor tudi kulturni dogodki, ob različnih praznikih
izvedeni v naši cerkvi. Zadnja stran župnijskega lista so obvestila o prihajajočih dogodkih.
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Nekaj rubrik je bilo občasnih in jih trenutno ni več. Naj izpostavim
Jaroševo misel, v kateri nam je od prve številke decembra 1998 do
januarja 2003 upokojeni župnik Jaroš Kotnik mesec za mesecem nizal
svoje misli in dajal duhovne spodbude.
Imamo tri redne letne priloge: božično, velikonočno in veroučno.
Do sedaj smo izdali tri posebne številke: leta 2007 ob smrti dolgoletnega
ravenskega župnika Jaroša Kotnika, leta 2016 ob novi maši domačina
Robija Sekavčnika in letos ob 20-letnici izhajanja glasila.

V nedeljo, 2. septembra 2018, je predstavnica uredniškega odbora Vogelnega kamna
iz rok mariborskega nadškofa Alojza Cvikla sprejela nadškofijsko priznanje za 20-letno
izhajanje.

Več oseb je v teh letih ustvarjalo, sodelovalo in pomagalo, da se je
župnijsko glasilo širilo med verniki in dobro mislečimi krajani.
Nekateri člani odbora so se zamenjali, glavnina ostaja od začetka. Za
oblikovanje je vse do bolezni skrbel župnik Alojz Bek, nato je njegovo
delo prevzela Petra Cifer. Mnogi so sodelovali pri kopiranju, spenjanju
in zlaganju. Ob 20-letnici so člani uredniškega odbora: župnik Edi
Vajda, pastoralna asistentka Marija Prikeržnik, Helena Merkač (tudi
lektorica), Marjan Rupreht, Slavica Pristavnik in Erna Jesenek.

Verjamemo, da župnijski list opravlja pomembno vlogo pri informiranju, povezovanju in spoznavanju župnije ter kraja. Hvaležni smo vsem,
ki sodelujete pri nastajanju, in vsem, ki ga berete. Glasilo redno oddajamo tudi v Koroško osrednjo knjižnico, kjer vse izvode skrbno hranijo
in ob koncu leta povežejo v komplete, ki so vsakomur na vpogled in pomembno bogatijo domoznansko zbirko.

LE SKUPAJ LAHKO SPREMENIMO
O D N O S D O P I TJ A A L K O H O L A V
SLOVENIJI
Piše: Nacionalni inštitut za javno zdravje

P

odatki kažejo, da spada Slovenija med države z največjo porabo
alkohola na posameznega prebivalca na svetu. Posledice velike
porabe se kažejo tako na zdravju posameznika, ki prekomerno
pije alkohol, kot tudi na ravni celotne družbe.

Nacionalni inštitut za javno zdravje je zato v letu 2016 začel
s projektom SOPA, katerega kratice pomenijo Skupaj za odgovoren
odnos do pitja alkohola in bo trajal do konca leta 2020. Pilot projekta
na terenu se je začel letos jeseni. V pristopu SOPA sodelujejo profili
iz zdravstvenega in socialnega sektorja ter s področja zaposlovanja
in nevladnih organizacij oz. izvajalci, ki se vsakodnevno srečujejo
tudi z ranljivimi skupinami po Sloveniji in imajo veliko izkušenj s
terena. Pristop vključuje še občine, policijo in medije v posameznih
lokalnih okoljih. Pristop po Sloveniji zajema 18 t. i. lokalnih okolij, ki z
medsektorskim sodelovanjem naslavljajo alkoholno problematiko – na
Koroškem bodo pristop SOPA poglobljeno izvajali v Zdravstvenem domu
Ravne na Kor. in na Centru za socialno delo Ravne na Kor. Odnos do pitja
alkohola je potrebno nagovarjati celovito in sistematično, sodelovanje
različnih poklicev po Sloveniji pa postavlja dobre temelje, da nam bo v
treh letih skupaj uspelo oblikovati učinkovit pristop, s katerim bomo pomembno prispevali k reševanju te problematike.
Slovenija namreč spada med “mokre kulture”, kar se kaže v tem, da je pitje alkohola, kljub škodljivim posledicam, družbeno splošno
sprejemljivo in v tem, da mnogi pijejo alkoholne pijače, ker jim slednje predstavljajo način sproščanja ali družbeno vezivo, saj so del takih
ali drugačnih praznovanj in pomembnih življenjskih dogodkov. Druga plat mokre kulture pa je ta, da vpliva na to, da je v Sloveniji prisotna
visoka stopnja pitja alkohola, veliko je težav, povezanih s pitjem alkohola, in alkohol predstavlja nekaj, kar je splošno družbeno sprejeto.
Družba pa znotraj tovrstne kulture tolerira tudi čezmerno pitje in njegove posledice.
Pristop SOPA stremi k zmanjšanju alkoholne problematike v Sloveniji in s tem k doprinosu družbi zdravja. Sam pristop temelji na treh
kratkih ukrepih. Kratki ukrep 1 se najbolj poglobljeno ukvarja s posameznikom, ki tvegano ali škodljivo pije. Kratki ukrep 2 se nanaša na
informiranje o škodljivosti čezmernega pitja alkohola ali na usmeritev pacientov k virom pomoči pri opuščanju tveganega ali škodljivega
pitja alkohola. Kratki ukrep 3 pa se nanaša na pristop, ki ga bodo izvajali izvajalci, ki vsakodnevno delajo z ranljivimi skupinami po Sloveniji
in prav tako temelji na informiranju o škodljivosti čezmernega pitja alkohola in usmeritvi posameznikov k ustreznim virom pomoči.
Vse pomembne informacije tako o SOPA pristopu kot o tveganem in škodljivem pitju ter o posledicah tovrstnega početja lahko najdete na
spletni strani www.sopa.si. Prav tako lahko, na omenjeni spletni strani, preko kratkega vprašalnika dobite grobo oceno svojega vzorca pitja,
ki nakazuje, kje se gibljete glede na meje tveganega pitja alkohola. S kvizom se lahko preizkusite tudi v poznavanju dejstev o alkoholu. Na
enem mestu pa so zbrane tudi vse kontaktne informacije možnih virov pomoči po Sloveniji.
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V
OLITVE 2018
R E Z U LTAT I V O L I T E V V O B Č I N S K I S V E T
Volilna udeležba:
Število volilnih upravičencev:				

9.700

Skupaj glasovalo po imeniku:				

5.236

Število oddanih glasov (za župane):				

5.233

Število neveljavnih glasov (za župane):			

43

Glasovalo s potrdilom (za župane):				

1

Volilna udeležba (skupaj):					

53,98 %

Rezultati volitev župana:
Mesto

Kandidat			

Predlagatelj					

Št. glasov

Odstotek glasov

1.

dr. Tomaž ROŽEN			

ALJAŽ VERHOVNIK IN SKUPINA OBČANOV		

3.175		

61,18 %

2.

Mojca ERJAVEC			

NSI - NOVA SLOVENIJA -

					

KRŠČANSKI DEMOKRATI				

1.382		

26,63 %

3.

Vilko ČERNOVŠEK		

LEVICA						

337		

6,49 %

4.

mag. Zlatko HALILOVIČ		

DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA
296		

5,70 %

					

UPOKOJENCEV SLOVENIJE			

Rezultati volitev v občinski svet:
Mesto

Ime liste/predlagatelja				

Št. glasov		

Odstotek glasov		

Št. mandatov

1.

LISTA ROŽEN					

1.616			

31,33 %			

8

2.

SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

1.439			

27,90 %			

7

3.

SD - SOCIALNI DEMOKRATI			

644			

12,49 %			

3

4.

NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI

265			

5,14 %			

1

5.

LEVICA						

214			

4,15 %			

1

6.

SMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA		

212			

4,11 %			

1

7.

NEODVISNA LISTA SUZANE VODNJOV		

194			

3,76 %			

1

8.

Bodi zRaven					

181			

3,51 %			

0

9.

DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA
UPOKOJENCEV SLOVENIJE			

176			

3,41 %			

0

10.

DD - DOBRA DRŽAVA				

162			

3,14 %			

0

11.

SNS - SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA		

55			

1,07 %			

0
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Izvoljeni kandidati v občinski svet:
Mesto

Kandidat			

Ime liste

1.

dr. Tomaž Rožen 		

LISTA ROŽEN

2.

Aleš Logar

SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

3.

mag. Marjana Kamnik

LISTA ROŽEN

4.

Igor Oder

		

SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

5.

Jani Prednik

		

SD - SOCIALNI DEMOKRATI

6.

Aljaž Verhovnik

		

LISTA ROŽEN

7.

mag. Mojca Kristan

SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

8.

mag. Irena Oder 		

LISTA ROŽEN

9.

Milan Škafar

		

SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

10.

Jože Kacil

		

LISTA ROŽEN

11.

Andrej Erjavec

		

SD - SOCIALNI DEMOKRATI

12.

Darja Javornik

		

SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

13.

Uršula Vezonik

		

LISTA ROŽEN

14.

Mojca Erjavec

		

NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI

15.

dr. Štefan Šumah

16.

Peter Stočko

		

LISTA ROŽEN

17.

Andrej Omerzel

		

SD - SOCIALNI DEMOKRATI

18.

Milan Mrđenović

19.

Boris Štriker

		

SMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA

20.

Sabina Ranc

		

SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

21.

Darja Krevzelj

		

LISTA ROŽEN

22.

Suzana Vodnjov

		

NEODVISNA LISTA SUZANE VODNJOV

		

SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

LEVICA

R E Z U LTAT I V O L I T E V S V E T E Č E T R T N I H , K R A J E V N I H I N
VAŠKIH SKUPNOSTI

Rezultati volitev v Svet Četrtne skupnosti ČEČOVJE (izvoljeni kandidati)
Mesto

Kandidat			

Ime liste/predlagatelja			

Št. glasov

Odstotek glasov

1.

Marijan KOKOL			

DD - DOBRA DRŽAVA			

308		

8,21 %

2.

Damjan ZIH			

Peter JELEN in skupina volivcev		

293		

7,81 %

3.

Drago ŽUNEC			

DD - DOBRA DRŽAVA			

246		

6,56 %

4.

Branko ČUK			

DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA

					

UPOKOJENCEV SLOVENIJE		

213		

5,68 %

5.

Karmen SEDOVŠEK		

DD - DOBRA DRŽAVA			

207		

5,52 %

6.

Danijel ČESNIK			

SD - SOCIALNI DEMOKRATI		

159		

4,24 %

7.

Štefanija SEKAVČNIK		

SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA
158		

4,21 %

					

STRANKA				
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Rezultati volitev v Svet Četrtne skupnosti DOBJA VAS (izvoljeni kandidati)
Mesto

Kandidat			

Ime liste/predlagatelja				

Št. glasov

Odstotek glasov

1.

Nevenka ŠIMENC			

SD - SOCIALNI DEMOKRATI			

196		

14,50 %

2.

Mojca ŠIPEK			

SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

146		

10,80 %

3.

Viljem TOPLAK			

DD - DOBRA DRŽAVA				

130		

9,62 %

4.

Darja JAZBEC ŠINIGOJ		

SD - SOCIALNI DEMOKRATI			

129		

9,54 %

5.

Peter STERŽE			

SD - SOCIALNI DEMOKRATI			

124		

9,17 %

6.

Maks SIRK			

Milena SONJAK MERKAČ in

					

skupina občanov Dobje vasi			

119		

8,80 %

7.

SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

112		

8,28 %

Matjaž RAČNIK			

Rezultati volitev v Svet Četrtne skupnosti JAVORNIK–ŠANCE (izvoljeni kandidati)
Mesto

Kandidat			

Ime liste/predlagatelja				

1.

Rajko KOČET			

DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA

Št. glasov

Odstotek glasov

					

UPOKOJENCEV SLOVENIJE			

598		

13,87 %

2.

Andrej RUS			

SMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA		

280		

6,50 %

3.

Aleksandra KOTNIK		

SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

237		

5,50 %

4.

Nataša VAUČE			

DD - DOBRA DRŽAVA				

228		

5,29 %

5.

Melita ŠIMENEC			

DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA
188		

4,36 %

					

UPOKOJENCEV SLOVENIJE			

6.

DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA

Vinko MIKLAVC			

					

UPOKOJENCEV SLOVENIJE			

181		

4,20 %

7.

SMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA		

175		

4,06 %

Majda PODOJSTRŠEK		

Rezultati volitev v Svet Četrtne skupnosti TRG (izvoljeni kandidati)
Mesto

Kandidat			

Ime liste/predlagatelja				

Št. glasov

Odstotek glasov

1.

Aleksander OCEPEK		

SD - SOCIALNI DEMOKRATI			

300		

13,09 %

2.

Maja OCEPEK			

SD - SOCIALNI DEMOKRATI			

278		

12,13 %

3.

Boris KOTNIK			

DD - DOBRA DRŽAVA				

152		

6,63 %

4.

Luka OCEPEK			

SD - SOCIALNI DEMOKRATI			

152		

6,63 %

5.

Štefan VEČKO			

DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA

					

UPOKOJENCEV SLOVENIJE			

132		

5,76 %

6.

Peter TOMAŽ			

SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

120		

5,24 %

7.

Vid TUŠEK			

SMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA		

114		

4,98 %

Rezultati volitev v Svet Krajevne skupnosti KOTLJE (izvoljeni kandidati)
Mesto

Kandidat			

Ime liste/predlagatelja				

Št. glasov

Odstotek glasov

1.

Zvonko GROS			

SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

374		

7,24 %

2.

Irena KODRUN - JEŽ		

SMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA		

336		

6,50 %

3.

Danilo VUŠNIK			

SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

328		

6,35 %

4.

Pavel ŠTEKL			

DD - DOBRA DRŽAVA				

297		

5,75 %

5.

Urška BRICMAN			

SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

275		

5,32 %

6.

Marko KALAJŽIČ			

SMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA		

264		

5,11 %

7.

Avgust VOŽIČ			

DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA
234		

4,53 %

					

UPOKOJENCEV SLOVENIJE			
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Rezultati volitev v Svet Krajevne skupnosti STROJNSKA REKA (izvoljeni kandidati)
Mesto

Kandidat			

Ime liste/predlagatelja				

Št. glasov

Odstotek glasov

1.

Silva BAN			

SD - SOCIALNI DEMOKRATI			

236		

13,00 %

2.

Nejc GORENŠEK			

Silva BAN in skupina volivcev			

220		

12,12 %

3.

Mitja GORENŠEK			

Silva BAN in skupina volivcev			

194		

10,69 %

4.

Andrej MERKAČ			

DD - DOBRA DRŽAVA				

177		

9,75 %

5.

Sabina RANC			

SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

172		

9,48 %

6.

Boris RANC			

SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

166		

9,15 %

7.

Aleksandra BAČNAR		

Silva BAN in skupina volivcev			

133		

7,33 %

Rezultati volitev v Svet Vaške skupnosti STROJNA (izvoljeni kandidati)
Mesto

Kandidat			

Ime liste/predlagatelja				

Št. glasov

Odstotek glasov

1.

Ladislav KRIVEC			

SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

49		

20,50 %

2.

Dragica KOBOVC			

SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

46		

19,25 %

3.

Jan TRETJAK			

SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

45		

18,83 %

4.

Darja KREVZELJ			

Milan ŠTAVDEKAR in skupina volivcev		

32		

13,39 %

5.

Zdravko ŠAPEK			

Milan ŠTAVDEKAR in skupina volivcev		

27		

11,30 %

Rezultati volitev v Svet Vaške skupnosti DOBRIJE (izvoljeni kandidati)
Mesto

Kandidat			

Ime liste/predlagatelja				

Št. glasov

Odstotek glasov

1.

Miran MLAKAR			

Edvard POBERŽNIK in skupina volivcev		

118		

15,25 %

2.

Janko KOTNIK			

SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

109		

14,08 %

3.

Jure CESAR			

Edvard POBERŽNIK in skupina volivcev		

86		

11,11 %

4.

Milan PIPUŠ			

Edvard POBERŽNIK in skupina volivcev		

69		

8,91 %

5.

Meta KAJŽER			

SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

68		

8,79 %

OBČINSKI SVET OBČINE RAVNE
NA KOROŠKEM
V MANDATU 2018-2022

dr. Štefan ŠUMAH, Kotlje 31, 2394 Kotlje
Sabina RANC, Zelen Breg 10, 2390 Ravne na Koroškem
SD – SOCIALNI DEMOKRATI

LISTA ROŽEN:

Jani PREDNIK, Kotlje 225, 2394 Kotlje

mag. Marjana KAMNIK, Javornik 53, 2390 Ravne na Koroškem

Andrej ERJAVEC, Kotlje 152, 2394 Kotlje

Aljaž VERHOVNIK, Koroška cesta 4, 2390 Ravne na Koroškem

Andrej OMERZEL, Tolsti Vrh 186, 2390 Ravne na Koroškem

mag. Irena ODER, Kotlje 4c, 2394 Kotlje
Jože KACIL, Brdinje 44a, 2394 Kotlje

NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI

Uršula VEZONIK, Čečovje 7, 2390 Ravne na Koroškem

Mojca ERJAVEC, Trg svobode 15, 2390 Ravne na Koroškem

Peter STOČKO, Čečovje 23a, 2390 Ravne na Koroškem
Darja KREVZELJ, Strojna 19, 2390 Ravne na Koroškem

LEVICA

Jožef PREDNIK, Ob Meži 2, 2390 Ravne na Koroškem

Milan MRĐENOVIĆ, Javornik 27, 2390 Ravne na Koroškem

SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA:

SMC – STRANKA MODERNEGA CENTRA

Aleš LOGAR, Brdinje 3a, 2390 Ravne na Koroškem

Boris ŠTRIKER, Kotlje 167, 2394 Kotlje

Igor ODER, Stara ulica 3, 2390 Ravne na Koroškem
mag. Mojca KRISTAN, Kotlje 179, 2394 Kotlje

NEODVISNA LISTA SUZANE VODNJEV

Milan ŠKAFAR, Čečovje 9c, 2390 Ravne na Koroškem

Suzana VODNJOV, Javornik 64, 2390 Ravne na Koroškem

Darja JAVORNIK, Ob Suhi 25, 2390 Ravne na Koroškem
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P
RIMAPES,
ZAVOD ZA IZOBRAŽEVANJE, ŠOLANJE,

SVETOVANJE IN ŠPORT PSOV TER LASTNIKOV

Piše: Blaž Podričnik

V

začetku leta 2018 se je v glavah pasjeljubcev
s podobnimi interesi rodila ideja o zavodu
PrimaPes. S svojimi tečaji so na Koroško
prinesli novost v načinu šolanja in vzgoje
psov – šolanje v urbanem okolju. Pod
okriljem treh inštruktoric: Eve Čepin, Jane Gams
in Maje Čoderl se vodniki in psi učijo pravilnega
sobivanja, osnov vzgoje in poslušnosti v vsakdanjih
okoljih. Njihova ideja je vzgajati pse tam, kjer jih
potrebujemo vzgojene. Tečaji potekajo na različnih
lokacijah v Slovenj Gradcu, na Ravnah in na Prevaljah.
Poleg tečajev so ustanovitelji zavoda aktivni tudi na
različnih kulturnih in dobrodelnih dogodkih, kjer
skušajo s svojimi kosmatinci ljudem predstaviti
primeren odnos do psov in jih navdušiti za aktivno
preživljanje časa s svojim psom. Tako so v februarju
organizirali brezplačno predavanje o vzgoji psov v
KMKC Kompleks na Ravnah. Avgusta so se v okviru
Ravenskih dni predstavili na otroškem dnevu in z
različnimi pasjimi aktivnostmi navdušili otroke in
odrasle, ob svetovnem dnevu živali pa so sodelovali na
dobrodelnem druženju v organizaciji DPMŽ Koroške.
Poleti so začeli z urejanjem svojega poligona v Slovenj
Gradcu. Spomladi 2019 se tako obetajo tudi tečaji
agility-ja in drugih športno kinoloških disciplin.
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IZOBRAŽEVANJA
ZA PODJETJA

USTVARJANJE

SKRB ZA
ZDRAVJE
IZOBRAZBA

TUJI JEZIKI

DELAVNICE
ZA
OTROKE
T: 02 82 15 073
S: www.lura.si
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PRVI CENTER ZA REHABILITACIJO IN
HIDROTERAPIJO PSOV V SLOVENIJI

DOGS4MOTION

Piše: Primož Gams; foto: Anja Troha

V

novembru je na Ravnah na Koroškem svoja vrata odprl Dogs4motion, prvi center za rehabilitacijo
in hidroterapijo psov v Sloveniji. Prostor s strokovnim kadrom in moderno opremo, potrebno
za zagotavljanje kvalitetnih veterinarskih rehabilitacijskih (fizioterapevtskih) storitev. Poleg
aparatur za fizikalno terapijo se center ponaša s povsem novo podvodno stezo za izvajanje
hidroterapije.

Strokovno ekipo Dogs4motion sestavljata Jana Gams in Eva Čepin, obe doktorici veterinarske medicine
in podiplomski študentki Univerze v Tennessee-ju s področja rehabilitacije in fizikalne terapije psov
(program CCRP – Certified Canine Rehabilitation Practitioner).
V centru nudijo veterinarske fizioterapevtske storitve za pse z omejeno gibalno funkcijo zaradi poškodbe,
bolezni, starosti ali po operacijah. Tam lahko pomoč poiščejo lastniki psov po različnih ortopedskih ali
nevroloških operacijah, psov s kroničnimi boleznimi sklepov (artirtisi), poškodbami mišic, vezi in tetiv
ali drugače gibalno oviranih psov.
Pacienti so deležni celostne rehabilitacijske obravnave, od diagnostičnega pregleda, priprave
rehabilitacijskega plana, do izvajanja potrebnih terapij. Lastnik je ob tem ves čas prisoten, spodbuja
pa se tudi izvajanje vaj in razgibavanja doma, saj je tako rezultat terapij hitrejši in še boljši. Glavni
terapevtski pripomoček je zagotovo steza za podvodno terapijo. Sama voda pri hidroterapiji predstavlja
unikatno in varno okolje za rehabilitacijo pacientov, pri katerih je gibanje oteženo ali boleče. Vzgonska
sila vode zmanjša pritisk teže na telo in tako omogoča krepitev mišic z malo oz. nič pritiska na sklepe.
Zelo pomembne so tudi roke veterinark, s pomočjo katerih se izvajajo masaže, razgibavajo se sklepi in
sproščajo mišice.V centru se razpolaga tudi s terapevtskim laserjem in ultrazvokom, elektroterapijo ter
pripomočki za terapevtsko vadbo.
Poleg rehabilitacije se v centru Dogs4motion posvečajo preventivi ter kondicijski pripravi športnih psov,
ki zajema vadbo v podvodni stezi ter terapevtske vaje za krepitev mišic. V center so vabljeni torej tudi
lastniki zdravih psov, ki bi želeli s prilagojeno vadbo ohranjati kondicijo svojih štirinožcev, posebej v teh
dolgih zimskih dneh.
Center se nahaja v prostorih Mrežnega podjetniškega inkubatorja Koroška (MPIK) v Dobji vasi. Tudi sama
poslovna pot bi bila precej težja brez pomoči Regionalne razvojne agencije za Koroško (RRA Koroška).
Jana se je s svojo poslovno idejo o spletnih tečajih kondicijske vadbe za športne pse prijavila v njihov
program Podjetno v svet podjetništva. Štirimesečno izoblikovanje poslovnega načrta se je razvilo do
lastnega centra, kjer bodo kmalu zaposleni trije mladi Korošci, podjetje pa nadaljuje v mentorskem in
svetovalnem programu regionalne agencije.
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GREGOR VEZONIK,
ŠPORTNI PLEZALEC
Piše: Danica Hudrap
»Smejem se kot ujetnik, ki pozna pot na prostost. Uspel bom, zato ker moram.«
(Gregor Vezonik, 2018)
»Pariz 2016, kvalifikacije svetovnega prvenstva. Sem v tranzitni coni. Čakam na svoj nastop na prvem balvanskem problemu kvalifikacij.
Pripravljen sem! Vsaj upam, da sem pripravljen narediti dober rezultat. Ne uspe mi in že sem nazaj v tranzitni coni, še vedno poln upanja,
da mi uspe v naslednjih štirih.
Ponovno sem na prizorišču. Zopet padem in od tam gre le še navzdol. Spet sem z mislimi nazaj v »sr…je, nisem dovolj dober, beden sem«
in končam na 45. mestu. S pozitivnim ciljem v mislih napišem instagram objavo: »Naj samo povem, da sem eno tekmo bližje do dobrega
rezultata.«
Innsbruck 2018, finale svetovnega prvenstva. Sem v tranzitni coni pred zadnjim balvanom finala. Keita Watabe zaključi svoj nastop in
po vzklikih navijačev vem, da je dosegel cono. Naslednji tekmovalec Kai Harada zaključi svoj nastop s preplezanim balvanom v prvem
poskusu. Wauuu, mladi tekmovalec je postal svetovni prvak!
Na vrsti sem. Stojim pred pettisočglavo množico. Zavedam se, če mi uspe preplezati ta zadnji balvan, je medalja moja. Gledam množico,
z mislimi sem s svojo ekipo, s svojo družino in svojo drago Nušo. Razmišljam o tem, kako živčni so. Nasmehnem se. Rad bi jim povedal,
da bom uspel.
Toliko sem se naučil v zadnjem letu. Ni variante, da mi ne uspe.
Prvi poizkus. Skoraj mi uspe najtežji gib. V drugo sem že bližje! To je to!!! Raje bi umrl kot, da spet padem. Tretji poskus. Skoraj zgrešim
prvi dve potezi. Borim se. Verjamem vase in že držim z eno roko oprimek, ki predstavlja cono. Še dva giba in to je to! Znajdem se na vrhu.
Imam medaljo na svetovnem prvenstvu! Smejem se in mislim na vse trenutke in ljudi, ki so me ponesli do sem.
Hvaležen sem za življenje, ki ga živim in vse ljudi v njem. Moje življenje je resnično neverjetno!«

Tako lahko preberemo na instagram profilu Gregorja Vezonika, člana AK Ravne, ki ima letos za sabo odlično tekmovalno sezono.
Športni plezalce, bodoči kineziolog, postavljavec plezalnih smeri, trener mladih plezalcev in že šest let stalni član slovenske članske
reprezentance v športnem plezanju, ki je letošnjo sezono v pokalu narodov zaključila v samem svetovnem vrhu (na drugem mestu v kategoriji
balvanov in na tretjem v kategoriji težavnosti).
Gregorju je letos uspela res fenomenalna sezona, saj je kar trikrat stal na stopničkah svetovnega pokala: v Moskvi in v Tai'anu je bil bronast,
na zaključni tekmi v Münchnu, ki velja za najtežjo plezalno preizkušnjo, podobno kot Kitzbühelza smukače, je celo zmagal. Srebrno medaljo
si je priplezal tudi na Rock Mastru v Arcu. Za češnjo na torti je ob koncu sezone na svetovnem prvenstvu v Innsbrucku osvojil še bronasto
medaljo.
In kot pravi sam: »Trdo delo …in otroške sanje so postale resničnost.«
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P O L S T O L E TJ A P L A N I N S K E
POTI PO KOROŠKI
Piše: Franc Verovnik

Med nami je veliko navdušenih planincev pohodnikov, zato ne presenečajo številne pešpoti,
ki povezujejo kraje, nižavja in višavja po Sloveniji. Že leta 1953 je bila uradno odprta Slovenska
planinska transverzala, ena od najstarejših in najbolj znanih poti, ki povezuje najlepše gorske
predele v Sloveniji od Maribora do morja. Kasneje so nastale in še nastajajo mnoge nove pešpoti.

T

udi naši kraji so leta 1968 dobili
svojo transverzalo. Koordinacijski
odbor
mladinskih
odsekov
planinskih
društev
Mežiške
doline si je zamislil in skupaj z
Zvezo telesnokulturnih organizacij Ravne
na Koroškem osnoval vezno planinsko pot
po planinah slovenske Koroške. Slovesno
so jo odprli 16. junija 1968 v Ribnici na
Pohorju in jo imenovali Koroška mladinska
planinska transverzala. Bila je predhodnica
današnje Koroške planinske poti, ki je sicer
nekoliko daljša. Snovalci poti so z njo želeli
spodbuditi mladino k obiskovanju gora,
k hoji mimo mnogih naravnih lepot in
zgodovinskih znamenitosti, zlasti takih, ki
so bile povezane z narodnoosvobodilnim
bojem. Za izhodišče poti sta bili na izbiro dve
točki: Ribnica na Pohorju ali Piršev dom nad
Mislinjo. Potekala je mimo Ribniške koče,
preko Črnega vrha do Koče na Pungartu,
čez Veliko Kopo do Partizanskega doma in
po posebni stezi do partizanskih bolnišnic,
od tam do Koče pod Kremžarjevim vrhom in
nato v Slovenj Gradec. Nadaljevala se je do
Poštarskega doma pod Plešivcem, na Uršljo
goro, na Sleme in naprej na Smrekovec. Od
tukajšnjega doma je bila speljana do Loke
pod Raduho, na vrh Raduhe in skozi Durce
v Grohot. Zato da bi obsegala vse koroške
vrhove, so jo usmerili še mimo kmetije
Bukovnik do Planinske postojanke Puc in v
Toplo – sprva do kmetije Burjak, kasneje do
Florina, nato do vrha Pece in Koče na Peci,
nakar se je obrnila mimo Tomaževe koče
in Planinske postojanke Pikovo v Mežico.
Iz kraja je pot vodila na Volinjak do kmetije
Pristav, skozi Leše mimo kmetije Kresnik in
Ravnjak vse do Koče na Naravskih ledinah.
Nadaljevala se je do Smučarske koče pod

Uršljo goro in od tam sprva mimo rojstne hiše
Prežihovega Voranca pri Kotniku v Podgori
do Rimskega vrelca, kasneje pa naravnost
do Prežihove bajte. Končala se je na Ravnah
na Koroškem pri Domu železarjev. Med potjo
je bilo 20 kontrolnih točk z ustreznimi žigi,
ki jih je moral zbrati pohodnik, da je prejel
poseben častni znak.
Sčasoma se je med koroškimi planinci
pojavila zamisel, da bi napravili krožno
planinsko pot. Zato so leta 1999 po odločitvi
na Meddruštvenem odboru planinskih
društev Koroške skupaj z Zvezo športnih
društev Ravne na Koroškem pripravili
Koroško planinsko pot, ki je pravzaprav
le obnovljena in dopolnjena Koroška
mladinska planinska transverzala. Slovesno
so jo odprli avgusta 2000. Ob tem je izšel
ličen Vodnik po Koroški planinski poti, ki
ga je uredil Igor Glasenčnik, poleg tega še
Dnevnik Koroške planinske poti. Pot ima 11
kontrolnih točk več kot Koroška mladinska
planinska transverzala in poteka na novo
tudi po obmejnem pogorju severno nad
reko Dravo. Na vseh 31 kontrolnih točkah so
žigi, ki jih pohodniki odtisnejo v dnevnik.
Ko zberejo vse, dobijo posebno spominsko
značko. V času od ustanovitve Koroške
mladinske planinske poti do leta 2000 je bilo
za prehojeno pot podeljenih 1833 značk, od
septembra leta 2000 do avgusta 2018 pa še
780, skupno 2613 značk. Prejemniki morajo
prehoditi naslednjo pot: Šteharski vrh–Sv.
Križ pri Dravogradu–Dom na Košenjaku–
Planinsko zavetišče Pri Knezu na Pernicah–
B r i c n i k– K ap u n a r– Re m š n i k– S e r š e n o v
vrh–Ožbalt elektrarna–Rdeči breg–Koča
Pesnik–Ribniška koča–Črni vrh–Grmovškov
dom pod Veliko Kopo–Dom Planinc–Koča
na Kremžarjevem vrhu–Poštarski dom pod
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Plešivcem–Dom na Uršlji gori–Andrejev
dom na Slemenu–Dom na Smrekovcu–Koča
na Loki pod Raduho–vrh Raduhe–Koča v
Grohotu–vrh Olševe–Dom kralja Matjaža
pri Kumru v Koprivni–vrh Pece–Dom na
Peci–Koča Pikovo–Pristov na Lešah–Koča na
Naravskih ledinah–Prežihova bajta (muzej).
Seveda je pot mogoče prehoditi ločeno po
posameznih delih , saj so v koroških dolinah
številna izhodišča za obisk kontrolnih točk,
od njih pa vodijo različni sestopi nazaj v
doline.
Od prve izdaje Vodnika po Koroški planinski
poti bosta kmalu minili dve desetletji in
vodniki so že davno pošli. V tem času so
na poti nastale pomembne spremembe,
ki so narekovale tehtne popravke in nujne
dopolnitve prvotnega besedila. Oboje je
spodbudilo člane Odbora za obhodnice in
Koroško planinsko pot pri Meddruštvenem
odboru planinskih društev Koroške, da so
se odločili za izdajo prenovljenega vodnika.
Njegovo jedro ostaja takšno kot v prvi izdaji,
ker je gradivo razporejeno na enak način,
po vsebini pa so opisi posodobljeni in
prilagojeni današnjim razmeram. Lokacije
nekaterih kontrolnih točk so se namreč
spremenile, urejena je nova na Kapli na
Kozjaku, tako da jih bo odslej 32. Dodane
bodo nove fotografije, kratki opisi vseh
dvanajstih koroških občinskih središč in
zemljevidi posameznih odsekov. Ob tem bo
izšla tudi prenovljena izdaja Dnevnika po
Koroški planinski poti.
Želja snovalcev in skrbnikov poti je, da bi
jo prehodilo čim več ljudi. Vsem, ki jo že
ubirajo ali se nanjo šele odpravljajo, želijo
varen korak ter mnogo užitkov in prijetnih
doživetij.
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NOVA
SEZONA ,
NOVI
USPEHI!
P
Piše: Jasmina Boromisa

o dvomesečnem poletnem odmoru se jeseni ponovno odpro vrata velike telovadnice na DTK-ju, ki zaživi z vsakodnevnimi treningi
otrok, mladine in odraslih. V ŠD Partizan Ravne so gimnastičarke nestrpno čakale, kdaj bo prišel ta dan, ko bodo lahko ponovno
stopile v telovadnico in pričele s treningi. Njihova volja do treniranja se tako pokaže v znanju novih elementov ter nadgradnji že usvojenih. Svoje znanje lahko seveda pokažejo širši množici ljudi na tekmovanjih, ki se jih udeležujejo. Trenutno so se gimnastičarke
ŠD PARTIZAN RAVNE udeležile že dveh tekmovanj, in sicer prvega Memorial Cirila Hočevarja v akrobatiki, kjer so dosegle naslednje rezultate: v kategoriji cicibank Lia Štruc 2., Živa Kogelnik 15., Nia Tia Koren 19. in Iza Sentič 21. mesto. Ekipno so bile 4. V kategoriji mlajših
deklic: Neža Štern 1. mesto, Kaja Kupljen 5., Evita Lever 6., Nadja Doler 11. in Mojca Santner 23. mesto. Ekipno so osvojile 1. mesto. Starejši
deklici Julija Fajmut 8. mesto in Žana Fink 11. mesto, mladinka Asja Kotnik 3. mesto, članica Nuša Perše 2. mesto. Nekatere tekmovalke so
se udeležile tudi mednarodne tekme OP Beograda v skokih z male prožne ponjave. V kategoriji cicibank je Evita Lever dosegla 3. mesto, Kaja
Kupljen 11. mesto, Lia Štruc 14., Živa Kogelnik 25. mesto. Ekipno so bile 5. Pri mlajših deklicah Neža Štern 1. mesto, Julija Fajmut 3. mesto,
Žana Fink 6. in Mojca Santner 20. mesto. Ekipno so bile 2. Mladinka Asja Kotnik je osvojila 3. mesto. Vsem tekmovalkam zaslužene čestitke.
Časa za počitek žal ni, saj jih pot že vodi na DP v akrobatiki, kasneje pa tudi na DP v skokih z male prožne ponjave.
Z zagnanostjo, ki so jo tekmovalke pokazale že v tem času, se bodo na treningih naučile veliko, na tekmovanjih pa se morajo potruditi toliko,
kot zmorejo, saj je končni rezultat pomemben takrat, ko so same s seboj zadovoljne. Trenerji smo tu za njih, da jih naučimo novih stvari, jih
spodbujamo, jim pomagamo skozi težke čase ter se z njimi veselimo.
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KRALJICA ŠPORTOV
ZASIJALA NA RAVNAH
Piše: Robi Brezovnik
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K

oroški atletski klub Ravne je skupaj z zborom atletskih
sodnikov Koroške znova organiziral eno najbolj
množičnih tekmovanj v stadionski atletiki v Sloveniji.
Ravne so namreč 15. in 16. septembra 2018 gostile
državno prvenstvo pionirjev U16. Kar 388 mladih atletov
in atletinj se je v številnih disciplinah borilo za državne naslove,
med njimi tudi mladi atletinji Koroškega atletskega kluba. In to zelo
uspešno, saj sta sestri Iza in Hanna Navodnik osvojili kar pet kolajn.
Hanna je osvojila državni naslov v troskoku, Iza je v isti disciplini
osvojila 2. mesto. Iza je osvojila še dve tretji mesti v teku na 80 metrov
z ovirami in skoku v daljino, Hanna pa še drugo mesto v skoku v
daljino. Ker je bila to tudi izbirna tekma za reprezentanco, ju lahko
kmalu pričakujemo tekmovati tudi v reprezentančnem dresu. Sicer
so zelo ugodni pogoji za tekmovanje botrovali odličnim dosežkom,
dokaz so kar štirje državni rekordi, ki imajo od zdaj svoj dom na
Ravnah. Čestitke seveda tudi ostalim atletom domačega kluba in
organizatorjem (pri izvedbi tekmovanja je sodelovalo 50 sodnikov
in pomočnikov), ki so znova pripravili lepo atletsko prireditev.
Zahvala gre tudi Občini Ravne na Koroškem in Zavodu za kulturo,
šport, turizem in mladinske dejavnosti.

ŠPORTNO DRUŠTVO STOJA
V LETU 2018
Piše: Maja Štriker

V

Športnem društvu Stoja si prizadevamo, da se otroci
veliko gibajo in družijo ter seveda naučijo osnovnih
gimnastičnih prvin, še posebej naši novi najmlajši člani.
Udeležujemo se mednarodnih tekmovanj, odprtih
prvenstev, pokalnih in državnih tekmovanj, ki so v
Sloveniji in tudi v tujini. Društvo sodeluje tudi na raznih prireditvah
(Božični bazar Ravne, Pustni karneval Kotlje, dobrodelni koncerti,
tek 10 krogov za 10 nasmehov, Mini olimpijada, prirejamo
pohode za člane društva, piknike, vsako leto priredimo društveno
tekmovanje, božično obdarovanje…).

V letu 2018 smo v Športnem društvu Stoja še kako ponosni na naše
člane in tekmovalce, ki se trudijo in pridno trenirajo. V tem letu
smo se udeležili skoraj vseh tekmovanj. Za nas so bila uspešna,
čeprav smo se nekajkrat borili z boleznijo ali smolo. V letošnjem
letu so se še posebej izkazale naše najmlajše gimnastičarke v
kategoriji začetnic – na OP Renče je Sati Tarkuš dosegla 3. mesto, Mojca Ocepek pa 4. mesto. V kategoriji starejših dečkov je Žan Pustoslemšek
dosegel 13. mesto, Vasja Vrabič pa 21. mesto.
V mesecu maju je potekalo tekmovanje za Gimko pokal v Lenartu. Tekmovalke in tekmovalci ŠD Stoja so zopet zasedli najvišja mesta tako
posamezno kot ekipno. V kategoriji mlajših deklic je Lana Larisa Ilić osvojila 3. mesto. Ekipno pa so zasedle 1. mesto. V kategoriji mlajših
dečkov so si stopničke razdelili člani ŠD Stoja, Žan Pustoslemšek si je prisvojil zlato, Vasja Vrabič srebro ter Sergej Filip Ilić bronasto medaljo.
Posamezno v kategoriji cicibank je Mojca Ocepek osvojila odlično 1. mesto, Maša Trost pa je pristala na 3. mestu. Ekipa, ki so jo sestavljale
Mojca Ocepek, Maša Trost, Neja Koprivnikar, Nuša Prasnic, Eva Šteharnik, Ema Kovač in Lana Plevnik, je zasedla 1. mesto in se tako uvrstila
na pokal Slovenije, ki je potekal 2.6.2018 v Kopru. Na pokalu Slovenije so tekmovale gimnastičarkes cele Slovenije. Omenjena dekleta ŠD
Stoja so pokazala odlične skoke na mali prožni ponjavi in posamezne elemente v akrobatiki in si tako priborile pokal Slovenije. Že drugo leto
zapored je pokal pridobila Koroška, in sicer Športno društvo Stoja.
13.10.2018 je v Mariboru potekal 37. memorial Cirila Hočevarja, kjer so dekleta v kategoriji cicibank osvojila ekipno 2. mesto, posamezno v
tej kategoriji je Mojca Ocepek zasedla 3. mesto. Mlajše deklice so ekipno, z nekoliko smole, pristale na 5. mestu.
10.11.2018 smo se z mednarodnega tekmovanja v skokih z male prožne ponjave, ki je potekalo v Beogradu, vrnili domov kar z dvema
pokaloma in dvema kolajnama. Ekipa cicibank (Mojca Ocepek, Nuša Prasnic, Neja Koprivnikar, Hana Mlakar in Vita Čeh) je prejela srebrn
pokal, ekipa mladink (Aneja Šumah, Eva Koprivnikar, Klara Pandel, Eva Prednik in Zala Kordež) pa je zaslovela na zlati stopnički. V kategoriji
mlajših dečkov je Sergej Filip Ilić osvojil drugo mesto, med starejšimi dečki pa Vasja Vrabič 3. mesto.
Nekaj tekmovanj in dogodkov je že za nami, nekaj tekmovanj pa nas še čaka. Trenirali in trudili se bomo naprej...
Velika zahvala gre tudi staršem otrok, ki jih redno spremljajo in so v veliko podporo otrokom in tudi trenerjem.
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ŽIVAHNO LETO 2018 V
KOLESARSKEM KLUBU RAVNE
Piše: Primož Gams
že obstoječimi in urejenimi kros progami,
na katerih smo tudi letos organizirali tekmo
v olimpijskem krosu za Pokal Slovenije. S
tem so Ravne dobile celovito urejeno gorsko
kolesarsko infrastrukturo, v prihodnje pa
bomo stremeli k njenemu vzdrževanju,
dograditvi novih prog in delovanju vlečnice
tudi poleti.
Rekreativna ekipa skrbi za organizacijo
skupnih kolesarskih tur in se udeležuje
večjih kolesarskih prireditev po Sloveniji.
Tako smo imeli letos snežno turo po Strojni,
turo po dolini Labotnice, okrog Pece, ... Ker je
za naše gorsko kolesarske poti potrebno tudi
skrbeti, smo skupaj v treh delovnih akcijah
na kros progi delali preko 150 prostovoljnih
ur.
Pri športnih dosežkih naših mladih
kolesarjev je potrebno omeniti, da so uspešno
tekmovali na številnih dirkah v olimpijskem
krosu, maratonu in na drugih kolesarskih
prireditvah po Sloveniji in tudi v sosednjih
državah. Fantje in dekleta so dosegli številne
zmage in uvrstitve na stopničke, največ pa je,
da so kvalitetno preživljali svoj prosti čas ob
športu v naravi.

Čibej in Pečnik, državna prvaka

N

ovembra pride čas da potegnemo
črto pod kolesarsko sezono in
začenjamo načrtovati novo.
Kolesarski klub Ravne na
Koroškem je v letu 2018 uspešno
deloval na rekreativnem, izobraževalnem
in tekmovalnem področju. Veliko mladih
nadebudnih kolesarjev je uspešno zaključilo
gorsko kolesarsko šolo. Kolesarjenje tako
želimo približati vsem vam, ki imate radi
zdrav duh v zdravem telesu.
Največja pridobitev tega leta je bilo odprtje
dveh kolesarskih prog za gorsko kolesarjenje
na območju smučišča Poseka. Skupaj z
Občino Ravne na Koroškem in Zavodom
za kulturo, šport in mladinske dejavnosti
(ZKŠTM) smo uspešno zaključili dvoletni
projekt preko LAS Koroška. Progi Šnel Pepi
Flow in Enduro Bavči sta namenjeni kvalitetni
vadbi vrhunskih, amaterskih in ljubiteljskih
gorskih kolesarjev in se lepo dopolnjujeta z

Prevaljčan Teo Pečnik je po Roku Nagliču,
ki mu čestitamo za zelo dobro sezono med
mlajšimi člani (10. mesto na evropskem
prvenstvu, 18. mesto na svetovnem pokalu
na Češkem,...), najuspešnejši tekmovalec
kluba. V svoji zadnji sezoni v kategoriji do
17. leta je prikolesaril številne stopničke
ter pridobil ogromno izkušenj. Tako je na
začetku leta dobil priznanje perspektivnega
športnika Občine Ravne na Kor., postal
državni prvak v maratonu in kasneje še v
disciplini olimpijskega krosa. Zmagal je tudi
v Pokalu Slovenije in v dresu reprezentance
nastopil na Evropskem prvenstvu za mlade v
italijanski Pili.
Tudi Aleš Čibej iz Mežice je postal državni
prvak v maratonu, olimpijskem krosu in
v vzponu z gorskimi kolesi. Postal je tudi
skupni zmagovalec Pokala Slovenije.
Z organizacijo dveh večdnevnih gorsko
kolesarskih kampov za otroke, ki so se pod
budnim očesom licenciranih trenerjev učili
osnovnih veščin na kolesu, smo poskrbeli
za podmladek v klubu. Prav tako smo
spomladi imeli kratko serijo trening voženj
na kros progi, poimenovano Koroška gorsko
kolesarska liga. Med največjim kolesarskim
praznikom na Koroškem Black Hole Bike fest
oz. kolesarskim festivalom Črna luknja smo
pomagali pri organizaciji otroškega dneva
skupaj s svetovnimi zvezdniki tovarniške
ekipe Specialized.
V tednu športa na Ravnah smo organizirali
že tradicionalno rekreativno ravensko
kolesarjenje. Na treh različnih trasah je
kolesarilo preko 50 udeležencev s celotne
Koroške. Dan pred tem smo skupaj z ZKŠTMjem imeli na Poseki gorsko kolesarsko dirko
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v disciplini enduro za pokal SloEnduro.
Na odličnih progah se je tekme udeležilo
preko 80 tekmovalcev iz 4 različnih držav.
Skupaj s Klubom Koroških študentov smo v
juliju organizirali še kolesarski izziv z Vidom
Peršakom. Med ravenskimi dnevi v avgustu
pa smo na Pumptracku oz. kolesarskem
tlačilnem poligonu pomagali pri organizaciji
tekme za pokal Pumpaj Slovenija, na katerem
je tekmovalo preko 30 otrok.
Septembra je bil čas za že tradicionalno
tekmo v olimpijskem krosu za mlade za
Pokal Slovenije –SloXCup. Na zanimivih
trasah se je tekme udeležilo preko 120 mladih
gorskih kolesarjev. V prihajajočem letu si
kot 15. zaporedno tekmo v naši organizaciji
želimo na Ravne ponovno pripeljati državno
prvenstvo, ki je bilo nazadnje na Ravnah leta
2008.
Vse to nam uspeva zaradi naših pridnih
članov, trenerjev in staršev otrok. Odlično
je tudi sodelovanje z Občino Ravne na
Koroškem in ZKŠTM-jem, na kar smo
izjemno ponosni in zaradi česar smo veseli.
Ob tej priliki bi se radi zahvalili tudi vsem
sponzorjem in donatorjem našega kluba. Vse
ljudi dobre volje, ki radi poganjate pedala ali
se s kolesom zapeljete le občasno, vabimo,
da se nam pridružite!
Za zdravje s kolesom naprej!
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TRADICIONALNI PRIREDITVI
ŠPORTNEGA DRUŠTVA
STROJNSKA REKA
Piše: Marija Dretnik

V nedeljo, 27. 5. 2018, je bilo na Šteharnikovem vrhu zopet živahno.
Že 11. pohod nanj je privabil lepo število pohodnikov, ki smo se,
prihajajoč iz različnih smeri, na vrhu srečali opoldne. Sledilo je
obvezno pokušanje dobrot iz nahrbtnikov in družabni klepet.
Decembrski vetrolom je tudi tu naredil veliko škodo, zaradi česar
nas je letos sonce topleje grelo. Na poti nazaj smo se ustavili na lepo
urejeni Ivatovi kmetiji, s prekrasnimi razgledi po bližnji in daljni
okolici. In zaključek pohoda – tudi v prihodnje bo v Tednu športa na
Šteharnikovem vrhu živahno.
Devetindvajset let nam je bilo vreme zadnjo avgustovsko soboto
naklonjeno, pri 30. turnirju mešanih ekip v odbojki, v soboto, 25.
8. 2018, pa te sreče nismo imeli. A rešitev se vedno najde, tako smo
tekmovalni del odbojkarskega turnirja preselili v telovadnico Doma
telesne kulture. Sodelovalo je pet ekip, ki so igrale vsaka z vsako, po
zelo izenačeni in napeti odbojkarski igri pa je bil na koncu vrstni red
naslednji: prva je bila ekipa Mojster Mrki, drugi so bili Sosedi, tretja
Fužinar banda, četrti Tihi favoriti in zadnji Munki.
Izven tekmovalnega dela sta medsebojno moč pomerili dve veteranski ekipi (60+), ki sta sodelovali že na prvem turnirju pred tridesetimi
leti. Zvesti spremljevalci naših odbojkarskih turnirjev so si ogledali tekme tudi v dvorani. Po končanem tekmovanju smo praznovanje
nadaljevali v Mladinskem domu. Ob letošnjih jubilejih – 30. mix turnir, 55 let odbojke in 25 let Športnega društva Strojnska Reka – sta
praznovanje popestrila nastop mešanega pevskega zbora Ludvika Viternika iz Strojnske Reke in projekcija fotografij iz 55 odbojkarskih let. S
svojo pristnostjo in pozdravom nas je razveselil tudi župan dr. Tomaž Rožen. Seveda brez tradicionalnega pasulja ni šlo, za sladke pregrehe
pa so poskrbele odbojkarske navdušenke z nekajmetrskim pecivom. Potem pa glasba in ples že v nedeljsko jutro. Od tega praznovanja naprej
pa sveže prepleskane stene Mladinskega doma krasijo štirje kolaži fotografij iz bogate dejavnosti tega okolja – gradnja Mladinskega doma,
odbojka, gledališka dejavnost in pevski zbor.

NAŠ MEDGENERACIJSKI
CENTER JE POSEBNOST V
SLOVENIJI
Piše: Marjana Kamnik, predsednica Koroškega medgeneracijskega centra

P

eto leto delovanja medgeneracijskega centra na Ravnah ocenjujemo kot prelomno in izjemno uspešno. Zaključujemo dva odlična
projekta, financirana iz sredstev evropskega socialnega sklada in kot partner začenjamo zahteven in obsežen projekt dolgotrajne
oskrbe.
Štirje zaposleni v centru predstavljajo programe, ki so vsak zase izjemno pomembni za občane.

Tanja Golob, vodja programa Odziv v instituciji in skupnosti in projekta Mreženje storitev oskrbe na domu v modelu kreditnega
sistema točk in koordinator projekta dolgotrajne oskrbe:
»Aktualna demografska slika − trend staranja prebivalstva − nas opozarja na socialnovarstveno, zdravstveno idr. problematiko, med katero
sodi tudi naraščanje števila oseb z demenco. Na Koroškem je pomemben akter pri (so)ustvarjanju demenci prijazne lokalne skupnosti prav
Koroški medgeneracijski center. Z izvajanjem izobraževalnih aktivnosti, ki smo jih izvedli v okviru Demenci prijazne točke in projekta Odziv
v instituciji in skupnosti – Izobraževanje in osveščanje za obvladovanje demence v letih 2017−2018, ki je sofinanciran s strani Ministrstva
za zdravje, smo uspešno izvedli več kot osemdeset izobraževalnih aktivnosti in lokalni skupnosti omogočili dostop do informacij o tem,
kaj je demenca, kako ravnati z osebami z demenco in kakšna je preventiva pred demenco. V projekt smo vključili strokovnjake s področja
nevrologije, psihiatrije, validacije oseb z demenco, paliativne zdravstvene oskrbe in pravnega varstva oseb z demenco.
V okviru projekta Mreženje storitev oskrbe na domu v modelu kreditnega sistema točk smo izvedli štiri tečaje Oskrbe pomoči potrebnemu
svojcu: na Ravnah na Koroškem, v Črni na Koroškem in v Mežici. Okrepili smo socialno mrežo ljudi, ki potrebujejo pomoč, in usposobili
prostovoljce in sorodnike, ki so izvajalci laične oskrbe. Vzpostavili smo skupine za samopomoč in s tem zagotovili trajnostno izvajanje
projekta.
Koroški dom starostnikov Dravograd kot nosilec pilotnega projekta Koroško središče integriranih skupnostnih storitev dolgotrajne oskrbe
bo uporabnikom omogočil dostop do cenovno ugodnih, trajnostno naravnanih in kakovostnih storitev dolgotrajne oskrbe. Vključili bodo
socialne vsebine in uporabnikom lokalnega okolja ponudili tečaje za neformalne oskrbovalce, sistem kreditnih točk ipd. Namen projekta je
izboljšati integracijo storitev dolgotrajne oskrbe. S svojimi aktivnostmi pokrivajo v celoti občini Ravne na Koroškem, Dravograd, s storitvami
so prisotni še v občini Črna na Koroškem, Mežica, Prevalje in Slovenj Gradec.
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V projektnem konzorciju s prijaviteljem
sodeluje 31 partnerjev: občine Ravne na
Koroškem, Dravograd, Prevalje, Mežica in
Črna na Koroškem, zdravstvena domova
(Ravne na Koroškem, Dravograd), Splošna
bolnišnica Slovenj Gradec, centra za socialno
delo (Ravne na Koroškem, Slovenj Gradec),
Koroški medgeneracijski center in ostala
društva, javni zavodi. S testiranjem novih
oblik dolgotrajne oskrbe želimo postaviti
temelje sodobnemu centru za dolgotrajno
oskrbo – Centru Javornik. V Zdravstvenem
domu Ravne na Koroškem je vzpostavljena
vstopna točka, ki bo namenjena presoji oblike
pomoči dolgotrajne oskrbe za uporabnike.
Želi prispevati k večji dostopnosti storitev,
povezanosti akterjev s področja socialno
varstvenih in zdravstvenih storitev ter tako
zmanjšati socialno izključenost«.
Tina Vrenčur Vulc: »Verjamem, da bi si ljudje
med seboj lahko bolj iskreno pomagali in se
podpirali, da nihče ne bi doživljal stisk. Želim
si, da bi vsi, ki imajo znanje, voljo, izkušnje
in moč, strnili dobre energije in iskreno
spreminjali stanje, sodelovali in ustvarjali
pravično in uspešno družbo.
V Koroškem medgeneracijskem centru
že četrto leto uspešno poteka projekt
'Razdeljevanje hrane ljudem, ki jo
potrebujejo'. Vesela sem, da imam priložnost
opravljati delo, ki ga preprosto živim. Moje
poslanstvo je pomagati otrokom, družinam
in ljudem v stiski. Z vsakim dnem upam,
da bi svet temeljil na pravičnosti in da bi
poskrbeli za enakomerno porazdeljenost
dobrin.
Projekt deluje v sodelovanju Lions
kluba, Občine Ravne na Koroškem in
medgeneracijskega centra kot izvajalca.
Vsak večer poberem hrano v trgovinah Tuš,
Spar, Lidl, v pekarni Ravne ter vsak petek
v Koroških pekarnah, občasno pa tudi v
slaščičarni Polanšek. Vso hrano pripeljem
v Koroški medgeneracijski center in jo
pripravim v pakete, ki jih razdelim še isti
večer. Starejšim in bolnim hrano odpeljem
še isti večer tudi na dom. Prejemnike
paketov hrane evidentirajo na Rdečem križu,
Župnijskem Karitasu, na Centru za socialno
delo ter Občini Ravne na Koroškem, da se z
izpolnjenimi pogoji dokažejo za upravičene
odjemalce. Projekt je opozorilo, da obstaja
pot, kako hrano, namesto da konča med
biološkimi odpadki, ponuditi tistim, ki jo
potrebujejo. V paketih so kruh, pekovsko
pecivo, sendviči, mlečni izdelki, včasih
tudi meso iz tople peke, zelenjava in sadje.
Uporabniki so tudi razočarani, ko ne dobijo
tistega, kar bi hoteli. Običajno gre za meso in
mesne izdelke, tudi slaščice.
Vesela sem, kadar lahko ljudem pomagam
in tudi takrat, ko jim pomagam z besedo, saj
jo izrečem iskreno, dobronamerno in v želji,
da pomagam v težavah in iščem rešitve, kako
pomagati pomoči potrebnim in spreminjati
družbo na bolje«.
Urška Pajenk: »Večgeneracijski center
Dogaja se! Center aktivnosti Koroške
tvorita dva centra na Koroškem; Koroški
medgeneracijski center in Javni zavod ŠKTM
za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje
ob Dravi z ostalimi podpornimi občinami.
Vsak
dan
ponujamo
pester
nabor
brezplačnih aktivnosti, ki omogočajo
dvig kvalitete življenja posameznikov in
ustvarjajo okolje za gradnjo, širjenje in
ohranjanje posameznikove socialne mreže.

Učenke in učence osnovnih šol vabimo na
učno pomoč, vsak četrtek se lahko pridružijo
na ustvarjalnih delavnicah, v mali sobi
pa se nahaja Xbox za sprostitev in zabavo.
Uspešno delujejo pogovorne skupine,
organiziramo tematska predavanja, tečaje
nemškega jezika, delavnice, namenjene
pridobivanju kompetenc, in delavnice za
podporo duševnemu zdravju in razvijanju
zdravega življenjskega sloga. Ob ponedeljkih
potekajo tibetanske vaje, ob torkih aerobika
in ob četrtkih telovadba pod mentorstvo
upokojene fizioterapevtke.
V poletnih mesecih smo se odločili, da člane
medgeneracijskega centra povabimo na
kosilo, ki ga ob petkih pripravijo prostovoljke.
Običajno enkrat na mesec gostimo posebne
goste, ki so se izkazali za odlične kuharje.
Župan dr. Tomaž Rožen je s prostovoljkami
pripravil gobovo juho in ajdove žgance,
Koroški kantavtor Milan Kamnik je pripravil
najboljšo govejo juho, pražen krompir in
kruhov hren. V mesecu novembru je kosilo
pripravila ekipa NIJZ in ZKŠTM Ravne na
Koroškem.
Zelo uspešno deluje skupina literarna
čajanka, ki organizira kulturne prireditve.
Glasbena skupina »Koroški mix« in gledališka
skupina popestrita dogodke v centru in zunaj
centra.
Gledališka skupina je leta 2018 prejela
občinsko priznanje Prežihovo plaketo.
Članice skozi igro ohranjajo koroško narečje
z domačo koroško besedo ter prispevajo
k bogatenju kulturnega utripa v kraju in
Mežiški dolini.
Vsak torek in sredo poteka medgeneracijski
atelje, kjer udeleženke izdelujejo gobelin
dimenzij 200x300 cm s podobo ekranske
motnje.
V okviru projekta ponujamo del aktivnosti
tudi v zgornji Mežiški dolini. V Mežici
potekajo Energijski krožni plesi, Socialno
vključevanje v okolje in učenje slovenskega
jezika za priseljenke, tečaj nemškega jezika
in ostale prostočasne delavnice, ki občasno
potekajo tudi v Medgeneracijskem centru
Črna na Koroškem.
Vsak mesec izdamo mesečni koledar
aktivnosti, ki ga ustvarjamo na podlagi
potreb in želja občank in občanov.
Izjemno ponosni smo na prostovoljke, ki od
leta 2014 vlagajo svoj čas, energijo, znanje in
veščine ter svojo dobro voljo v korist svojega
okolja.«
Borut
Pandel:
»V
Koroškem
medgeneracijskem centru sem v letošnjem
letu zaposlen kot javni delavec. Sodelujem
pri vseh projektih, ki se izvajajo v centru.
Delo je zelo razgibano in zanimivo. Včasih
to pomeni vnašanje in urejanje podatkov,
drugič priprava prostorov za prihajajočo
aktivnost, tretjič kuhanje kavice in pogovor
s katerim od naših članov. Prav raznolikost
je tista, ki naredi to delo zanimivo.
Kadar je potrebno pomagati na projektu
razdeljevanja hrane, se zavem, da je veliko
ljudi, ki potrebujejo pomoč pri zagotavljanju
osnovnih življenjskih dobrin, in da sem del
ekipe, ki pomaga ljudem v stiski – tudi njim
je delo mnogo več kot le služba.
V centru smo že pred časom zaznali potrebo
po pomoči pri pravnih in upravnih opravkih.
Komuniciranje z državnimi organi, javnimi
podjetji, bankami, zavarovalnicami, centri
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za socialno delo in drugimi predstavlja za
povprečnega državljana stresno situacijo.
Del naših članov se v takšnih okoliščinah
težje znajde, zato smo v marcu letošnjega
leta pričeli z novo storitvijo brezplačnega
informiranja in svetovanja. Svetovanja so
anonimna in zaupne narave. V dobrih dveh
mesecih smo ugotovili, da je potreba po
svetovanjih večja kot smo pričakovali. V
omenjenem času smo: svetovali in pomagali
pridobiti brezplačno pravno pomoč,
pomagali pri razumevanju odločb državnih
organov, dopisov operaterjev in zavarovalnic,
napotili uporabnike na center za socialno
delo ter na notarske storitve, pomagali pri
izpolnjevanju obrazcev zavarovalnic, bank
za pridobitev denarne pomoči in pokojnine,
pomagali pri izpolnjevanju obrazca v
nemškem jeziku in prevedli kasnejšo odločbo
in še bi lahko naštevali.
Informiranje in svetovanje je naš novejši
projekt, saj smo z njim komaj začeli, pa že
ugotavljamo, da naši uporabniki takšne
storitve nujno potrebujejo. Le-te ranljivim
skupinam omogočajo dejansko izvajanje z
ustavo in zakoni zagotovljenih pravic, ki s
tem niso le mrtva črka na papirju.«.
Koroški medgeneracijski center je torej
posebnost v predstavljenih programih.
Štirje zaposleni kvalitetno vodijo in izvajajo
svoje programe, v katerih letno beležimo
skoraj 15.000 obiskov in v katerih skrbimo
za več kot 500 uporabnikov. V prihodnjih
dveh letih bomo v pilotni projekt vključili
še 50 uporabnikov, ki potrebujejo storitve
dolgotrajne oskrbe.
Dovolj razlogov za mnenje o posebnosti
našega centra.
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P
OBUDA
ZA SPOŠTLJIVEJŠO ODDOLŽITEV JUNAKOMA RUDOLFU MAISTRU IN
FRANJU MALGAJU

Piše: dr. Ivan Lah
Pri Mrakovi lipi, kjer se stikajo štirje kraji – Vrhe, Brdinje, Koroški Selovec in Selovec – je tudi stičišče meja treh občin: Slovenj Gradec, Ravne
na Koroškem in Dravograd. Od lipe navzdol, spodaj v dolini, stoji ob Meži spomenik Franju Malgaju (zemljepisni koordinati približno YX:
499400 156200). Temu spomeniku bodi namenjenih nekaj naslednjih povedi!
Spomenik je prestal že burno zgodovino in preureditve.
Pesnik Vojanov (general Rudolf Maister) je svojemu padlemu vojaškemu tovarišu Franju Malgaju za pogreb v Šentjurju (leta 1919) napisal
poslovilno pesem z naslovom Malgaj trka, katere zadnja kitica glasi:
»O, jaz ne spim! Le čakam čas
in čakam vas,
da gremo skupaj čez Šent Vid
med brate našo Zilo pit.«
Spomenik je danes v Dobrijah, Občina Ravne na Koroškem. Na njem ima ena od plošč zapis:
Že na prvi pogled se besedilo na plošči razlikuje od zgoraj zapisanega izvirnika. Manjkajo ločila, čudna
delitev besed – zlasti pa sta očitni dve napaki:
– prva, pesnik je imel prvotno v mislih (tako je tudi zapisal) »našo Zilo«, ne »brate naše«;
–druga, pesniško ime je imel VOJANOV, ne VOJAN!
Dodatna pomanjkljivost je, ker ob plošči ni pojasnila, da Vojanov kitice ni napisal za svojo osebo, ampak
je besede položil v usta padlemu vojaškemu tovarišu; kitice ne gre razumeti, kot da Maister čaka čas
(v času te pesnitve še ni spal), ampak padli tovariš ne spi. Za mlajše rodove bi bilo najbrž koristno ob
plošči ta pomen dodatno izpostaviti?
Povzemimo napake (označene z znakom @):
1. manjka vejica za začetno črko O,@;
2. manjka klicaj za besedo spim!@;
3. manjka vejica za besedo vas,@;
4. delitev besede sku-@paj je čudna;
5. Vojanov je zapisal 'Šent Vid', medtem ko je na plošči okrajšava brez pike ŠT.@ VID
6. Vojanov je zapisal 'našo', medtem ko je na plošči naše@;
7. VOJANOV je na plošči prekrščen v VOJAN??@.
Preveč napak na eni sami plošči?
Arhitekt bo gotovo znal neopazno (morda z dodatno primerno ploščo?) pesniku Vojanovu vrniti pomen njegove izvirne kitice. Ni prav,
da tvorec plošče prevali svojo šibko pismenost na pesnika, posredno tudi na Malgaja. Onadva ne moreta več oporekati; svojo dolžnost do
domovine sta izvršila. Naše je, da ju ohranjamo v dostojnem spominu.
Že nekaj let in nekajkrat sem priložnostno opozarjal pristojne na te pomanjkljivosti, a žal doslej brez haska.
Pripis: Občina Ravne na Koroškem je preučila utemeljeno pobudo in sklenila, da se plošča na Malgajevem spomeniku popravi. Pravilno
besedilo na tej plošči bo tako:
MALGAJ TRKA
O JAZ NE SPIM
LE ČAKAM ČAS
IN ČAKAM VAS
DA GREMO SKUPAJ
ČEZ ŠENTVID
MED BRATE
NAŠO ZILO PIT
VOJANOV
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ZDRUŽENJE BORCEV ZA
VREDNOTE NOB MEŽIŠKE
D O L I N E IZLET VELIKOVEC, HÜTTENBERG, BREŽE, KRKA
Piše: Stanislav Ovnič

V

soboto, 16. junija 2018, smo
se člani Združenja borcev za
vrednote NOB Mežiške doline
iz Kotelj, Črne na Koroškem,
Žerjava, s Prevalj in Raven na
Koroškem podali na avstrijski del Koroške.
Pot nas je vodila čez mejni prehod Holmec
do Velikovca, Hüttenberga, Brež in Krke.
V Velikovcu smo se nameravali ustaviti na
starem pokopališču, kjer je pokopanih tudi
nekaj vojakov, padlih v 1. sv. vojni, pa tudi
nekaj Maistrovih in Malgajevih borcev.
Pokopališče krasi velik spomenik klečečega
vojaka. Žal pa si zaradi sejma in cestne
zapore ulice tega nismo mogli ogledati ter se
pokloniti spominu Maistrovih in Malgajevih
borcev.
Na novem pokopališču v Št. Rupertu
pri Velikovcu smo si ogledali obnovljen
spomenik partizanom, ki so padli na Svinški
planini in v okolici Velikovca v 2. sv. vojni.
Tu je pokopanih 90 borcev. Pred osrednjim
spomenikom so na tleh na marmornih
ploščah napisana imena padlih. Veliko plošč
pa še nima napisov, saj vseh pokopanih
niso identificirali. Vsako leto se padlim
pred dnevom mrtvih poklonijo predstavniki
našega Združenja in položijo spominski
venec in prižgejo svečo. Na tem pokopališču
so leta 1953 neznani storilci razstrelili velik
spomenik, ki so ga leta 1947 postavili vsem
padlim borcem osmih narodnosti na Svinški
planini. Zveza koroških partizanov je leta
1983 spomenik obnovila ter ga postavila pred
spominski muzej na Peršmanovi domačiji v
Lepeni nad Železno Kaplo, kjer je okupator
aprila 1945, tik pred koncem vojne, kruto
pobil enajst članov družine.
Vožnjo smo nadaljevali skozi kraje Brückl,
Mali Šentvid ob Glini in Svinec, kjer naša
delegacija vsako leto na pokopališču položi
spominski venec pokopanima slovenskima
partizanoma Ernestu Šrotu z Leš in
neznanemu partizanu.

Ustavili smo se v med hribe stisnjeni vasici
Hüttenberg (po naše Železni hrib), v rojstnem
kraju Henricha Harrerja in si ogledali
njegov muzej. Henrich Harrer (*1912,+2006)
je bil poseben človek, geograf, alpinist,
raziskovalec, učitelj, romar, pustolovec pa
tudi sanjač, človek, ki je preživel sedem
let v Tibetu, prijatelj Dalajlame, pisec
romana Sedem let življenja v Tibetu (1952),
po katerem je posnet tudi istoimenski
film (1997). Harrer se je z ekipo nemških
alpinistov pred 2. sv. vojno odpravil na goro
Nanga Parbat, ki so jo že nekajkrat poizkušali
osvojiti. Ko so nalogo uspešno opravili
in so v Karačiju čakali ladjo za vrnitev v
domovino, so četverico nemške alpinistične
ekipe kot ekipo agresorske države zajeli in
odpeljali v angleško internacijsko taborišče
v Indiji. Od tam je Harrerz alpinističnimi
prijatelji pobegnil preko Himalaje v Tibet.
S prijateljem Petrom A. sta po dveh letih
prišla v glavno mesto Tibeta Lhaso, kjer
sta kljub preprekam ostala zaradi njunega
znanja in iznajdljivosti. Harrer je tukaj
preživel svojstvenih sedem let. Po vrnitvi v
rodno Avstrijo se je v Tibet pogosto vračal
ter vsakokrat prinesel veliko stvari, ki so
razstavljene v muzeju, ki ga je obiskal tudi
Dalajlama. Vonj po daljnem Tibetu se tako
zazna tudi v koroškem Huttenbergu. V
muzeju hranijo v treh etažah preko 4.000
eksponatov. Tu so maske, strupene puščice,
oblačila, nakit, molilni mlinčki, molilnica,
dalajlamov prestol in predmeti, ki se
nanašajo na tibetansko religijo in kulturo.
Ob muzeju je tudi romarska pot – Lingkor;
od budističnega kipa ob vznožju skalnatega
hriba se pot dviga visoko po strmih
stopnicah mimo poslikav in eksponatov v
neko drugo kulturo. To pot, ki je tudi pot
duhovnega potovanja, prepuščamo vam,
da si jo ogledate sami, saj je kraj oddaljen s
Prevalj le dobrih 72 kilometrov.
Po ogledu muzeja smo se odpeljali le malo
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naprej do vasi Knappenberg, do nekdanjega
rudnika železne rude Hüttenberg. Del
rudnika je sedaj spremenjen v muzej. Ko
smo si nadeli zaščitna pokrivala in čelade,
smo se podali na 800 m dolgo krožno, skoraj
ravno, pot skozi rudnik, le enkrat smo se po
stopnicah dvignili na drugi nivo. Na poti nam
je vodnik prikazal uporabo različnih načinov
kopanja rude, uporabo orodij, transportnih
vozičkov ter uporabo novejših metod
miniranja in razstreljevanja sten ter uporabo
pnevmatskih strojev v različnih časovnih
obdobjih. Muzej nas seznani z 2500-letno
rudarsko zgodovino. Železovo rudo, srebro
in baker so tukaj kopali že v keltskih časih.
Ta del Koroške, skupaj z nekaterimi kraji na
Štajerskem, imenujejo tudi Noriški okraj, saj
je pripadal rimski provinci Norik. Od tod so
pred slabimi dvesto leti s petindvajsetimi
konjskimi vpregami vozili železno rudo v
nekdanjo železarno bratov Rosthorn na
Prevaljah, ki je delovala od leta 1835 do leta
1899. Konjska vprega je za to pot potrebovala
tri dni. Prevaljska železarna, ki je izdelovala
železniške tirnice, ki so jih izvažali po
evropskih državah, je za taljenje železne
rude v talilnih pečeh uporabljala kot kurilno
sredstvo zelo dober rjavi premog iz leškega
rudnika. Ravno letos je poteklo dvesto let
od najdbe premoga na Lešah. Rudnik na
Lešah je obratoval polnih 119 let od leta
1820 do leta 1939, ko so zaradi izčrpanosti in
nerentabilnosti rudnik zaprli. Na prevaljsko
železarno pa nas danes spominjajo forma
viva na prevaljskem krožišču pred Sparom
pa tudi tračnice in napis na zidu ob pločniku
poleg krožišča.
Ker smo se za ogled rudnika razdelili
v dve skupini, si je druga skupina v
zunanjem objektu nedaleč od vhoda v
rudnik ogledalabogat muzej z veliko zbirko
kristalov. Ker je bilo med nami tudi nekaj
strokovnjakov – metalurgov, smo seveda
prisluhnili njihovim komentarjem, saj so se
ob tem spominjali tudi svojih študijskih let.
V drugem objektu smo si ogledali še muzej
igrač oz. bogato zbirko najrazličnejših lutk,
ki jih je izdelala Helga Riedels.
Iz
Hüttenberga
smo
se
odpeljali
vsrednjeveško mesto Breže
(Friesach),
mesto zgodovine in umetnosti, kjer je ob
novem mestnem jedru še ohranjen del
srednjeveškega mesta Breže, ki se omenja
že okrog leta 860. Poleg dobro ohranjenega
obzidja teče v rečnem kanalu še vedno voda
reke Metnitz. Nad mestom se dvigajo na
visoki Petrovi gori ostanki istoimenskega
gradu, kamor smo se napotili skoraj vsi. Med
zadnjimi sem se napotil navkreber, saj sem
se vrnil na avtobus po fotoaparat. Pogled na
mesto in širšo pokrajino je lepši pri vsakem
metru dviga.
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Pohitel bom, da ne bom zadnji, sem si mislil. Ko sem bil že približno na dveh tretjinah poti in so bili prvi že skoraj na vrhu, sem videl, da se
je nekaj metrov pred mano ob stopnici nekdo spotaknil, padel in obležal. Stekel sem, da bi mu pomagal vstati. Priskočil je še eden. Ko sem
videl, da to ni bil navaden padec, sem vedel, da bomo potrebovali strokovno pomoč. Poklicali smo jo in stekla je reševalna akcija. Naključna
obiskovalka, medicinska sestra je pričela z oživljanjem. V mestu je zatulila sirena. Prišli so reševalci, dva zdravnika, ekipa gasilcev, gorska
reševalca pa tudi policija.Sledil je prihod helikopterja in končno prevoz v bolnišnico Celovec. Naši člani so se zatem napotili na vrh do gradu,
se razgledali ter se po drugi poti vrnili v dolino. Ko sem se vrnil na avtobus, sem po tragičnem dogodku pričakoval, da se bomo takoj vrnili
domov, vendar je prevladala odločitev, da je naš član, sopotnik, ki je doživel infarkt, že v dobri oskrbi, in da se zato še lahko odpeljemo do
planiranega zadnjega kraja naše ekskurzije, to je do kraja Krka (Gurk).
Ogledali smo si znamenito cerkev, baziliko, kjer je bil nekoč tudi sedež lavantinske škofije, kamor je spadalo tudi območje današnje
mariborske škofije. V poznih popoldanskih urah smo prispeliv Slovenijo in se napotili na pozno kosilo. Lahko rečemo, da smo preživeli lep
dan, da smo bili polni novih vtisov, saj smo videli veliko novega. V srcu pa smo čutili tudi bolečino.
5. julija smo se namreč v Črni za vedno poslovili od našega člana. V poslovilnem govoru je predsednik Gvido spomnil na to, kako se je Jakob
veselil ekskurzije, kako sta v muzeju skupaj občudovala lepoto številnih kristalov.

EKSKURZIJA V
IDRIJO
Piše: Borut Iršič, LAS Mežiške doline; vodja operacije Med-o-vita

V

soboto, 13.10.2018, je LAS Mežiške doline v
okviru aktivnosti operacije Med-o-vita s člani
čebelarskih društev Mežiške doline izvedel
ekskurzijo v Idrijo. Gre za projekt sodelovanja
LAS, v katerega so vključeni še LAS Loškega
pogorja, LAS s CILjem in LAGIstočne Istre s Hrvaške.
K tokratnemu sodelovanju so nas povabili kolegi iz Idrije,
ki so za nas pripravili stojnice na tamkajšnji Kmečki
tržnici. Prireditev je zajemala ponudbo lokalnih pridelkov
in izdelkov ponudnikov z idrijskega in cerkljanskega
podeželja. Ker je bila letošnja osrednja tema prireditve
povezovanje med čebelarstvom, medom in čebeljimi
izdelki, so se na tržnici predstavili tudi predstavniki iz
Mežiške doline. Namen same prireditve je bila vzpostavitev
novih načinov sodelovanja z možnostjo skupnega trženja
proizvodov iz medu.
Mežiško dolino so na dveh stojnicah s svojimi izdelki
predstavljali Tatjana Ladinek in čebelarja Maksi Kajzer
ter Ludvik Kordež s soprogo. Ladinekova, ki se ponaša
tudi z nazivom Mlade kmetice leta 2017, je za obiskovalce
pripravila vzglavnike in blazine za prijetnejši počitek.
Naprodaj so bile tudi aroma blazinice, različna naravna
mila ter mazila in pestra ponudba zeliščnih čajev. Čebelarji
so poleg medu ponudili različne pijače, propolis in matični
mleček.
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Skupno se je ekskurzije udeležilo 33 udeležencev. Večino so jih
popeljali na voden ogled, kjer so spoznavali zgodovino Idrije in
tamkajšnjih dejavnosti. Ogled se je začel v bližini Pokrite tržnice,
kjer so se čebelarji pogostili z lokalnimi kulinaričnimi specialitetami
in kavo. Pot nas je potem vodila do dveh starinskih obnovljenih
čebelnjakov, da smo si ogledali začetke čebelarstva v regiji. Sledil
je ogled delujočega mestnega čebelnjaka. Okoli čebelnjaka je
speljana kratka učna pot, ob kateri so postavljene table z vsebinami
o čebelarstvu.
Brezplačno smo lahko šli na voden ogled Antonijevega rova v
rudniku živega srebra. Spoznali smo, da je bil nekoč v Idriji drugi
največji rudnik živega srebra v Evropi in je skozi zgodovino narekoval
družbeni, politični in gospodarski napredek kraja. V bližnjem gradu
je bila vseskozi nastanjena uprava rudnika, zaradi rudnika pa so
krajani zelo hitro dobili tudi šolo. Ker so bili rudarji ves čas dela
izpostavljeni živemu srebru in strupenim hlapom, so takratne oblasti

na Dunaju v Idrijo poslale dva zelo nadarjena zdravnika. Giovanni
Antonio Scopoli in Balthasar Hacquet sta poleg ključne vloge na
področju medicine pomembna tudi zaradi popisa rastlinskih vrst na
širšem območju današnje Slovenije. Spoznali smo delo od začetkov v
16. stoletju pa vse do zaprtja rudnika.
Udeležence smo odpeljali na kosilo na turistično kmetijo Pʼr Želinc.
Tam je postavljen tudi čebelnjak, ki se uporablja za apiterapijo.
Druženje smo zaključili na osnovni šoli, kjer je Robert Skubin izvedel
enourno predavanje o čebelah, čebeljih pridelkih in apiterapiji.
Člani čebelarskih društev Ravne na Koroškem, Kotlje, Prevalje, Mežica
in Črna na Koroškem so bili z ekskurzijo zelo zadovoljni. S tem se
krepijo prijateljstvo, poznanstvo in znanje. V sklopu operacije bomo
v mesecu maju 2019 v Mežiški dolini gostili čebelarje partnerskih
organizacij. In čaka nas še zaključna ekskurzija na Hrvaško.

PROGRAM POHODOV
UPOKOJENCEV V LETU 2019
Piše: Angela Juraja Firšt; foto: Franc Fajmut
Pohodniška skupina pri DU Ravne na Koroškem bo tudi v letu 2019 enkrat mesečno organizirala pohod upokojencev po naši čudoviti
deželi, in sicer:
9. JANUARJA 2019			

PODGORA – »MIRTA«

3. JULIJA 2019			

JEZERSKO–RAVENSKA KOČNA

6. FEBRUARJA 2019		

V NEZNANO

7. AVGUSTA 2019			

ŠTALEKARJEV VRH »ŠTALEKARCA«

6. MARCA 2019 			

JANŽEVSKI VRH

4. SEPTEMBRA 2019		

GOLTE

3. APRILA 2019			

ZAGRAD–LEŠE

2. OKTOBRA 2019			

JOSIPDOL

8. MAJA 2019			

GORA OLJKA

6. NOVEMBRA 2019		

PLAT, MEŽICA

5. JUNIJA 2019			

PERSONALI–LEŠ

11. DECEMBRA 2019		

BRINJEVA GORA

In še v okviru Ravenskih dnevov

24. AVGUSTA 2019		

PO MALGAJEVI POTI

Približno 14 dni pred vsakim pohodom bodo na oglasnih deskah Društva upokojencev Ravne na Koroškem podrobnejši opisi poti in druge
informacije v zvezi s pohodom. Informacije lahko dobite tudi v tajništvu DU Ravne.
Pohodi so v vseh letnih časih navdušujoči. Spomladi in poleti nas navdušuje cvetoča narava, jeseni vse mavrične barve, pozimi lesketajoča
belina. V naravi se naužijemo svežega zraka, se umirimo in oddahnemo od vsakdanjih naporov. Hoja je dosegljiva praktično vsem brez
posebnih finančnih vložkov. Zato korajžno pot pod noge in pridružite se nam! Prepričani smo, da boste uživali v lepotah narave in prijetnem
druženju.
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7. SREČANJE KRAJANOV
ZELENBREGA
Piše: Sabina Ranc; foto: Jože Matečko
V spomin na naše srečanje pa je Račelova Anica takole
zapisala:
''Ko sonce čez Pokrški vrh zjutraj posije, ko zlati svoj žar čez vse hribe
razlije,
na Strojni se zvon svet'ga Urha zbudi, zvonjenje še s Strojne na
Zelenbreg zadoni.
Pri Trotu v garaži že klopi stojijo, fantje pa z delom svojim hitijo.
Saj pridejo gostje iz celega kraja, najprej dobra hrana, potem se zaraja.
Je Boris kuhar pravi postal, skrbi, da brez hrane ne bo kdo ostal.
Je Boris prevzel vso odgovornost in oblast, vse mora bit v redu, vse
mora it v slast.
Nikjer se ne sme zataknit kak čevap, vsi so najboljši, nobeden ni slab.
Če vmes se zasuče še kakšen kotlet, pa vsa je južina en sam komplet.
Ko ura na Strojni odbila bo dvoje, pri Trotu že vsak si po svoje zapoje.
Če skupno zapeli bi vsi v en trušč, pa bil bi že kar en sam velik ramušč.
Saj zbrali lepo so se z vseh strani, naj čuje se glas, kje Zelenbreg stoji.
Sem včasih med njimi bila tudi jaz, zdaj pa na žalost me povozil je čas.

Pričetek poletja smo na Zelenbregu zopet zaznamovali z druženjem, saj smo
se tako organizirano srečali že sedmo leto. Poleg dobre kapljice, hrane in
prešernega petja smo v druženje vključili tudi družabne igre, ki obiskovalce
še bolj povežejo. V že standardno poimenovanih ekipah (Orači, Stelerajevci,
Furmani in Zimski kosci) so bili udeleženci medgeneracijsko združeni, saj
je tudi vsebina iger zahtevala izkušnje in modrost starejših ter igrivost in
spretnost mladih. Kar je lepo, hitro mine, zato se je tudi naš dan hitro prevesil
v noč, z željo, da se tudi v prihodnje tako organizirano srečamo.

Če komu po kosilu sprehod zadiši, po gozdu zelenem so ravne poti.
Najlepše v dvoje je gobe iskat, vsak mora si svoj'ga kolega izbrat.
Če pa slučajno kak jager na kakšnem štoru obsedi,
se mu srna od zadaj za hrbtom smeji.
Naj sonce čez Zelenbreg posije, vse misli v srca krajanom izmije.
Vso srečo naj še kar dalje deli in drugo se leto spet vse ponovi.''

V KS KOTLJE VEDNO BOLJE
IN LEPŠE
Piše: Bojana Verdinek, predsednica KS Kotlje 2014–2018

I

ztekel se je štiriletni mandat članov Sveta KS Kotlje: Majde Adamič, Tatjane Merkač, Janija Prednika (ki nam je ob koncu mandata ušel v
poslanske vrste), Borisa Štrikerja in mene, Bojane Verdinek. Šesto članico Nado Navršnik smo v letu 2016 zaradi hude bolezni za vedno
izgubili, brez sedme pa smo zaradi osebnih razlogov ostali že takoj na začetku po imenovanju sveta.

Naše delo smo gradili na zastavljenem naših predhodnikov in vsaki stvari dodali osebno noto. Tako smo v teh letih organizirali in dobro
izpeljali pet prireditev ob krajevnem prazniku, ki je za prebivalce KS Kotlje pomemben dan, saj je sinonim za drznost in pogum. Tako
v preteklosti kot tudi danes. Če želimo napredek, moramo biti drzni, se učiti drug od drugega in sodelovati.
V letu 2014 smo po vzoru prejšnje ekipe pripravili silvestrovanje v središču Kotelj, a razočarani ugotovili, da Hotuljci v večini raje silvestrujejo
vsak na svojem koncu s svojim ognjemetom. Tudi naslednje leto, ko smo organizirali prevoz na Ravne in nazaj, ni bilo večjega zanimanja.
Leta 2015 smo za častnega občana Občine Ravne na Koroškem predlagali pisatelja, esejista, urednika, novinarja, našega krajana, gospoda
Marjana Kolarja. Občinska komisija je naš predlog podprla. Leta 2016 pa je naš predlog prejel krajan, prim. dr. Franc Verovnik, občinsko
priznanje Veliko Prežihovo plaketo.
Dvakrat smo organizirali prireditev ob dnevu državnosti (2016); letos še posebej uspešno, saj smo uspeli pritegniti veliko krajanov, kar je
glavni namen prireditev. S kuhanjem kotla (2016, 2017 in 2018) smo se člani sveta pridružili Festivalu solzic, ki nam je v letu 2016 prinesel
čarobno skulpturo Solzico velikanko.
Kotlje se ponašajo z največjo pustno prireditvijo Koroški pustni karneval in v teh letih smo s soorganizatorjem ZKTŠM Ravne na Koroškem in
njegovim direktorjem Alešem Logarjem izboljševali njegovo kvaliteto, širili ponudbo gostom različnih starostnih skupin, se trudili s Pustim
vestnikom ter tako z vsem postajali prepoznavnejši. Verjamem, da smo naredili precej tudi v luči razvoja turizma skozi ohranjanje kulturne
dediščine.
Vsa štiri leta smo se nekateri člani sveta z našimi društvi priključili organizirani vseslovenski čistilni akciji.
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Leta 2015 smo s ponosom sprejeli prihod odbojkarjev, članov slovenske odbojkarske reprezentance, z evropskega prvenstva, lani smo s
priznanjem nagradili dijaka za nadpovprečne uspehe na državnih tekmovanjih in šolskih olimpijadah, letos se skupaj s Podgoro in Brdinjami
veselimo dveh naslovov državnih prvakov: v mizarskih storitvah in na diatonični harmoniki, državne prvake imamo tudi na različnih
športnih področjih. Gimnazija Ravne se letos ponaša s štirimi zlatimi maturantkami, kar tri prihajajo iz naše krajevne skupnosti, in sicer ena
Hotuljka in dve Brdinjčanki; razveselila nas je ekipa veteranov Prostovoljnega gasilskega društva Kotlje, ki je na državnem prvenstvu v Gornji
Radgoni zasedla 1. mesto. Kar posameznik ali skupina naredi za svoj napredek, vpliva na zavest drugih in se pozitivno odraža tudi širše.
V naši krajevni skupnosti imamo še mnoge druge, ki so organizirani znotraj društev in skupin in so pripravljeni vlagati v skupno dobro.
Brez njih naš kraj ne bi bil tako živ, kot je. Zato hvala vsem že omenjenim in vsem drugim, ki se razdajate zunaj okvirjev zasebnosti. Naših
različnih prireditev in drugega uspešno opravljenega dela si ne predstavljamo brez ravenskega pihalnega orkestra, praporščakov, članov
različnih društev Čebelarskega društva Kotlje, Lovske družine Prežihovo, Krajevnega odbora Zveze borcev za vrednote NOB, Zveze veteranov
vojne za Slovenijo, Rdečega križa Kotlje, Kulturnega društva Kotlje (njihova gledališka sekcija nam ponovno pripravlja igro, pevska zbora
Solzice in Rožmarin sodelujeta na večini naših prireditev), članic medgeneracijskega druženja in drugih.
Druženje, strpnost in sodelovanje postajajo vedno nujnejše vrline in bo tega še več – mogoče kakšnega člana pritegnejo tudi prostori naše
nove večnamenske dvorane, katere odprtje nestrpno pričakujemo: bo konec leta ali mogoče v začetku novega? V tem duhu povezovanja nam
je uspelo še marsikaj, naj omenim le vsakoletno srečanje z vsemi deležniki v našem kraju, ki pomembno prispevajo k boljši kvaliteti življenja,
ter udeležba članov sveta na različnih skupščinah društev. Skupaj s Koronarnim klubom Mežiške doline (predsednikom Petrom Kordežem)
pa smo uspeli z donatorskimi sredstvi stanovalcev postaviti aparata AED v Kotljah II.
Člani sveta KS Kotlje zaključujemo svoj mandat v obdobju 2014–2018 in brez samovšečnosti lahko rečemo, da smo zadovoljni s prehojeno
potjo. Zastavljene cilje (večnamenska dvorana, večnamensko igrišče, postaje s kolesi, dokončan cestni priključek do Kefrovega mlina, vsaj
ena preplastitev ceste v naselju, postavitev dveh ekoloških otokov, več klopi in košev za smeti, prestavitev bankomata, povečana signalizacija
pri Košeljniku) smo s pomočjo strokovnih služb naše občine in različnih ministrstev uresničili, z vašo donatorsko pomočjo pa pridobili 135
oblazinjenih stolov (2015), ki jih bomo prenesli v novo dvorano, ter nov most čez potok pri župnišču (2017).
S postorjenim smo pridobili pomembne pogoje za boljše življenje v Kotljah ter ustvarili dobre za nadaljevanje dela; med temi naj omenim
le umestitev krožišča pri vhodu v naš kraj v državni prostorski načrt. Verjamemo, da ob menjavi ministrov načrti ne bodo ostali v predalu.
Kakšna naša prizadevanja tudi niso rodila sadov, zato želimo novim članom sveta pri uresničitvi le-teh oz. novo zastavljenih ciljev vse dobro.

OB KONCU MANDATA
Piše: Silva Ban

K

aj smo počeli člani sveta KS Strojnska Reka? Spremljali dogajanje v KS in opozarjali na kritične stvari, predlagali investicije,
organizirali prireditve, s pomočjo drugih namestili defibrilator na Zelen bregu.

Če je bil sneg, je bila sankaška tekma na Zelen bregu prvi dogodek v letu. Vsako leto smo v marcu pripravili prireditev ob dnevu
žena in materinskem dnevu. Poskrbeli smo za kulturni program in druženje ob prigrizku. Žal pa udeležba ni več takšna kot
nekoč. Konec marca ali v začetku aprila smo vsako leto izvedli čistilno akcijo. Počistili smo okolico mladinskega doma in nekatere
pešpoti. Zadnjo nedeljo v maju športno društvo organizira tradicionalni pohod na Šteharnikov vrh. KS je prispevala za malico. Junija je
srečanje krajanov Zelen brega.
Največji družabni dogodek v KS je mix turnir. Konec avgusta smo se vsako leto zbrali pri mladinskem domu in navijali za odbojkarje, potem
pa se veselili pozno v noč. Upam, da športno društvo najde novega predsednika ali predsednico, da se srečujemo še naprej.
V decembru smo člani sveta pripravili skromna darila in obiskali starejše krajane. Če se je le dalo, sem se na Zelen breg in Tolsti vrh
odpravila peš po službi, domov pa po temi. Včasih po celem snegu in kar počez. Lani sem imela srečo, da sem najbolj oddaljene obiskala
pred vetrolomom, saj so bile mnoge steze potem neprehodne.
Lani je svet KS prvič organiziral miklavževanje, Miklavž je po krajši predstavi razdelil darila 60 otrokom, najbolj nagajive je strašil parkelj.
Mladinski dom je bil nabito poln.
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Korešnikov plaz

Cesta proti lovski koči

Seveda pa nismo skrbeli le za druženje. V tem času smo dobili prvo ustrezno urejeno avtobusno postajo, ob gradnji kanalizacije so uredili
tudi cesto do naselja. Sanirali so plazove na Zelen bregu pod kmetijama Pogorevc in Jaznikar ter na Tolstem vrhu, pri Korešniku dela
zaključujejo. Pri Prosenu je zgrajen nov most, križišče še čaka na ureditev. Neurja so naredila veliko škode na cestah in vodotokih, vsako
leto se je nekaj popravilo. Na makadamskih cestah blizu hiš so nasuli zdrobljen asfalt, da se je manj prašilo. Pri Komajštru na Zelen bregu
so uredili obvoz, da cesta ne poteka več med hišo in hlevom. Ker je cesta proti Strojni (pre)ozka, so na kritičnih delih namestili povozne
tlakovce, upam pa, da bodo kmalu začeli s sanacijo ceste od Štrikarja do »Zadnjega dinarja«. Kazalo je, da bodo po dolgih letih le začeli z
deli na cesti Pogorevc-Jankov vrh, a zaenkrat ne bo nič. Morda pa naslednje leto. So pa postavili ogledalo ob cesti Račelov mlin- Jankov vrh,
zamenjali staro ogledalo z novim pri Brigiti in odcepu proti Knepsu. Po več opozorilih dve luči javne razsvetljave do naselja svetita močneje,
na nekaj delih je še pretemno, sploh pa v naselju. Pomagali smo postaviti klopi ob pešpoti in več košev.
Pri mladinskem domu je lepo vzdrževano otroško in športno igrišče, uredili so fitnes naprave na prostem in dodatne klopi. Skrbeli smo tudi
za urejenost in vzdrževanje mladinskega doma.
In naprej? V okviru projekta je obljubljena postaja za električna kolesa. Že nekaj let čakamo, da država da denar za nov most pri mladinskem
domu. Krajani bi radi več asfaltiranih cest ali vsaj redno vzdrževane makadamske.Pogosto slišim, da imajo v nekaterih občinah asfaltirane
ceste skoraj do vsake hiše, pri nas pa se krajani izogibajo luknjam po vsakem dežju. Nujno je treba zgraditi pločnik in javno razsvetljavo
od Brigite do Prosena, kajti na tem delu ozke in ovinkaste ceste je veliko pešcev. Želeli bi avtobusno postajo pri Prosenu. Rekonstrukcije
je potrebna cesta od Štrikarja do »Zadnjega dinarja«. Tudi struga potoka še ni povsod urejena. Po mojem bi morali z urejanjem vodotokov
poskrbeti, da do škode ne pride. Na celovito energetsko sanacijo čaka mladinski dom.
Vem, da se vsega ne da narediti v enem letu. A če je volja, se stvari premikajo na bolje. Za konec pa komentar krajanke: miklavževanje je bila
edina stvar, ki ste jo naredili v teh letih.

ČETRTNA SKUPNOST
JAVORNIK-ŠANCE V OBDOBJU
2014-2018
Piše: Rajko Kočet, predsednik ČS

N

aša četrtna skupnost je razmeroma velika, saj sega od nekdanjega gradu Javornik pa vse do najvišjih individualnih hiš v zaselku
Na Šancah na obronkih Preškega vrha. Ker se zaključuje moj mandat za obdobje 2014-2018, bi vam rad zelo na kratko opisal, kaj
vse smo v četrtni skupnosti naredili dobrega v tem mandatu.

Na Javorniku je bilo postorjenega zelo veliko. Končno smo pri pristojnih dosegli, da so pričeli z urejanjem oz. obnavljanjem
plastik Forme vive. Postavljene so bile tudi luči proti garažam na Javorniku. Športno igrišče na Javorniku se lahko pohvali z nekaj
novimi klopmi, otroškimi igrali in fitnesom na športnem igrišču, kjer smo obnovili tudi zabrisane črte. Prav tako smo prebarvali vse ograje;
redno smo popravljali poškodovano ograjo okrog igrišča in uredili novo parkirišče pri javorniškem gradu. Uredili smo tudi okolico gradu
Javornik, postavili novo železno ograjo; na osnovni šoli pa smo priskrbeli prostor za druženje in razvedrilo starejših krajanov.
Tudi Na Šancah je bilo opravljenega veliko nujno potrebnega dela. Delno smo preplastili poškodovani asfalt na nekaterih mestih; pri Šiserniku
smo razširili oster ovinek in ga zatem preplastili. Na novo smo postavili škarpo pri prodajalni Mojca. Ponosni smo lahko tudi na novo otroško
igrišče s košem, goli in sodobnimi igrali. Na vrhu Šanc smo popravili tudi od zimske službe poškodovane robnike.
Sodelovali smo pri čistilnih akcijah na našem območju, dobro izpeljali miklavževanje na Javorniku in tradicionalni silvestrski tek okoli
Javornika. Tudi obcestne table na Javorniku smo obnovili, vedno znova popravljali poškodovane klopi in pri igrišču uredili pot s pohodnimi
ploščami. Sproti smo urejali tudi odtoke, vejevje, drevesa …
In kaj bi v naši četrtni skupnosti nujno potrebovali v naslednjem obdobju? Dodatna parkirišča. Urediti bi bilo treba vodo na Piglu. Zagotoviti
bi morali nemoteno preskrbo s sadjem in zelenjavo ob vikendih na tržnici ob vhodu na Javornik. Lotiti bi se morali neurejenih garaž in
njihove okolice in parkirišče preplastiti z asfaltom. Na Piglu bi vsekakor morali sčasoma odstraniti zapuščene pasje ute in nekje urediti pasji
park z ograjo. Športno igrišče bi veljalo prekriti s trajnejšo umetno travo in urediti na igrišču reflektorje do 22. ure.
Na Šancah bi bilo potrebno pri prodajalni Mojca še razširiti ovinek in poskrbeti tudi za ureditev optike. Pri javorniških blokih je ostalo še
veliko cestnih »jamic« in tudi te bi morali v doglednem času sanirati. Enkrat letno bi se morali dobiti na druženju vsi krajani naše četrtne
skupnosti.
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Z opisanim storjenim delom smo pridobili boljše življenje v naši ČS in zagotovili možnosti za nadaljevanje dela. Morda kakšna prizadevanja
tudi niso rodila sadov, zato pa želim novim članom sveta pri uresničitvi le-teh vse najboljše.

Urejeno igrišče – naš ponos

Tako pa ni prav!

A
LOJZ SKERLOVNIK
KORENINA PRI 90-IH!
Piše: Edi Kopmajer za DU Ravne; foto: Jože Jostl

J

a, to je naš Lojzi, kot ga kličemo.
Julija je dopolnil 90 let, ki pa jih spretno
skriva s svojo energijo, šaljivostjo,
prijateljstvom, dobrovoljnostjo ...

Vključen je v več društev. Kot zaposleni logar
je seveda tudi lovec pa član ZB, planinec,
športnik ... Večkrat na leto se poda tudi na
Uršljo goro.
Kot športnik je že vrsto let vključen v OKSU
(Območna kegljaška skupnost upokojencev).
Keglja že približno 60 let. Začetki kegljanja
segajo v bivšo kavarno na Čečovju, nato v
gostilno Lečnik, nazadnje pa redno hodi na
kegljišče DTK Ravne. Je član tekmovalne
ekipe. Njegov osebni rekord je 567 podrtih
kegljev, zlahka pa jih podre preko 500.
Lojze, vse čestitke! Še naprej se tako drži!
			

Gospod Lojze je dokaz, da ukvarjanje
s športom in z optimizmom, ki
ga izžareva, ter dobro voljo tudi
devetdeseta leta niso v breme.
V imenu društva upokojencev ti
želimo, da bi še dolgo podiral keglje
in trosil dobro voljo med nami.
- Jože Prednik
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GOSTILNA PRI TONIJU NI
V
EČ SPOMIN
SOLZICE PREDRAMILE ZNANO GOSTILNO V KOTLJAH
Piše: Renata Picej; foto: Danica Hudrap
Preko 150 let stara gostilna v Kotljah je mnoge Korošce pospremila skozi mladost, nekatere kar skozi celo življenje. V njej so se zbirali
Hotuljci in liki iz prenekaterih Vorančevih del ... Pa furmani, kmetje, lovci ... Turisti in športniki. Srednješolci in železarji. Stari in
mladi. Ko je bilo pozimi sankanje s Smuč koče zaključeno, se je pri Toniju v Kotljah popil še zadnji čaj z rumom. In pri Toniju se je spil
predvsem prenekateri prvi in zadnji »pir«. Po dolgih letih je ljudska gostilna, kjer so se odvijale nepozabne gaude, v začetku novembra
spet odprla vrata. Leto in pol se je v njej sicer točila pijača, a pravi motiv za obisk gostinskega objekta z izjemnim vrtom, je manjkal.

Z

daj pa so bile solzice, tisti drobni, beli cvetovi, ki na pomlad
žarijo izpod košatih krinolin poduršeljskih dreves, tisti
motiv, ki je odklenil zaspalo Trnuljčico ob potoku Uršeljca.
Festival solzic, poklon življenju pod Uršljo goro, njegovi
dediščini, tradiciji, šegam, ljudskim običajem, človeku ...,
v svojem programu zajema tudi obisk Pekla, tistega Vorančevega,
v naročju Gore. Tam je Turistično društvo Solzice že pred leti
uredilo gozdni oder in letos že petič uprizorilo »Peklenski sprejem«,
inscenirano zgodbo z Luciferjem, peklenščki in peklensko kulinariko
(hudičevo slino, velikimi in malimi grehi, peklenskim namazom in
Luciferjevimi jajci). Ob lepem vremenu ni ovir, a ko pride dež, je
razmočena pot prepreka, ki se je ne more zaobiti. Društvo je iskalo
nadomestni oder in ga zdaj v sklopu dodane vrednosti gostilne tudi
dobilo.
Gostilna Pri Toniju tako poleg pijače in hrane predstavlja tudi

info točko Koroške literarne pokrajine, ki jo ponazarjajo literati:
Lovro Kuhar, dr. Franc Sušnik, Leopold in Primož Suhodolčan ter
Mitja Šipek. Kot velika posebnost koroške literarne pokrajine je
predstavljen tudi bukovnik Blaž Mavrel. V posebnem prostoru je svoj
kot našel Prežih in v drugem kotu je prizorišče Pekla. V pomladni
preobleki se gozdni oder prezentira gostom, a ko ti gostje postanejo
turisti, posebna zavesa spremeni ambient v podobo Pekla. In
program se lahko začne tudi za zaključene skupine ali na posebno
željo za različne priložnosti.
Gostilna z azilom koroške literature in besede ponuja enostavno
hrano, takšno kot vaški gostilni pritiče. Postreže tudi z jedmi z žara,
predvsem odojkom, ter nekaterimi koroškimi dobrotami. Predvsem
pa je njeno poslanstvo križišče poti, ljudi in življenja. Trenutno
jo bogatijo edinstvene slike Leandra Fužirja, ki gostinsko sobo
plemenitijo s Prežihovimi literarnimi liki.
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ZGODBA O
PRIJATELJSTVU
Piše in fotografira: Ivana Prislan

Ogenj v peči je glasno prasketal, ko sem stopila v prostorno izbo Hrovatove bajte. Zavese na oknih so se rahlo premikale in modri
karirasti vzorec je nagajivo plesal pred mojimi očmi. Na klopi ob steni se mi je iz slike prijazno smejala gospa Terezija, ki jo je umetnik
mojstrsko upodobil. Zavita v prozoren celofan in umetelno okrašena je slika sporočala, da je bilo v hiši pred kratkim praznovanje. Moja
gostiteljica Terezija je dopolnila devetdeset let in domači so ji pripravili lepo slavje. Polna prijetnih vtisov mi je hitela pripovedovati,
kako je bilo veselo v družbi z domačimi in številnimi prijatelji.

P

rijazni Tereziji družbe nikoli ne
manjka. Živi z družino svoje hčerke
Jerice, ki ji »pedena spredaj in zadaj«,
kot se je slikovito izrazila in ob tem
hvaležno pogledala hčerko. Številni
obiskovalci so na njenem domu vedno prijazno
sprejeti.
Tistega dne smo bile njene gostje poleg mene še
dve prijateljici, devetdesetletna Rozika in nekaj
let mlajša Lizika. Druženje triperesne deteljice
traja že celo življenje. Pogovor je sproščeno
stekel in spomini so odtavali daleč nazaj, ko
so bile še mlada dekleta. Gledamo fotografije
izpred šestdeset in več let, ko so igrale v ljudskih
igrah na domačem odru. Lizika in Rozika sta
vsa leta prepevali v cerkvenem pevskem zboru.
Skrbeli sta tudi za krašenje cerkve, kjer je
Rozika še vedno dragocena svetovalka svojim
naslednicam.

Prijateljice že celo življenje,
od leve: Terezija Pepevnik, Elizabeta Praznik in Rozalija Rožen.

Terezija je bila hčerka s trdne Hrovatove
domačije. S hvaležnostjo in ponosno
pripoveduje o svojem očetu, ki je bil moder in
spoštovan Hotuljec. Rozika, hčerka najemnika,
žagarja, se spominja, kako so ljudje radi
pomagali pri Hrovatu. Tavrharje so vedno
prijazno in dobro postregli, kar je bilo znano
daleč naokoli.

Pritrdila ji je tudi Lizika, ki se je v Kotlje poročila iz Libelič in je prav tako pogosto pomagala pri delu na njihovi kmetiji.
»Pogosto smo se družili, ob praznikih, likofih in godovanjih. Nič se nismo najavljali, kar potrkali smo na vrata in že je bilo veselo. Seveda ni
bilo televizorjev, še radia ne, marsikje tudi ne elektrike.« Ta spontanost je nekaj, kar danes pogrešajo. A se ne pritožujejo. Same poskrbijo, da
jim je lepo. Vsake toliko časa se pokličejo. Zdaj so moderne in imajo telefone. »Da bi nam le zdravje služilo in bi lahko še velikokrat skupaj
sedele in obujale spomine,« zaključijo.
Gospodinja Jerica nam streže, z nami obuja spomine, domači prihajajo in odhajajo iz izbe. Nekajmesečno najmlajšo družinsko članico
si podajajo iz rok v roke, mala se zadovoljno smeji in pomislim: »Dom so ljudje. Ni čudno, da tako radi prihajamo v to hišo. Tako toplo in
domače je, kot bi se ustavil čas.«
Z dobrimi željami, za še veliko zdravih in nasmejanih let se zahvalim za gostoljubje in odhitim proti domu. Pred mano se košati nova
večnamenska dvorana, od zgoraj me opazuje naselje novih hiš. Pred Tonijevo gostilno diši po pečenih kostanjih in zakuhanem vinu. »Odprli
bomo Prežihov kotiček, pridite pogledat,« me prijazno povabijo.
Oglasilo se je opoldansko zvonjenje pri sv. Marjeti. Širokopleča Uršlja gora me je tiho opazovala, na uho pa mi je šepetala beračica Ajta iz
Jamnice. O mnogih zgodbah in skrivnostih tega kraja. »Najlepša dežela«, sem pomislila. Voranc je imel prav.
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BENJAMINU KUMPREJU V
S
L O V O (13. 5. 1952 – 14. 6. 2018)
»MORDA JE TISTI DAN UMRL TUDI TEBI DOBER PRIJATELJ« (DR.FRANC
SUŠNIK)

Piše: Mirko Osojnik; foto: arhiv Koroške galerije likovnih umetnosti
Prvič sva se menda srečala in spoprijateljila v počitniški koloniji v Karigadorju leta 1973, kjer sva si kot vzgojitelja kljub dokaj
zahtevnim obveznostim vseeno lahko utrgala toliko prostega časa, da sva sproščeno debatirala in brodila po Jadranskem morju.
Beno jih je takrat štel enaindvajset in je že diplomiral na Pedagoški akademiji, jeseni pa se je vpisal na ALU.

I

z tistega časa sem si najbolj zapomnil njegove portrete s svinčnikom.
Portretirancem je vdihnil svojstven izraz in njegove slike so živele
čisto svoje notranje življenje. Kmalu po diplomi na ALU se je lotil
linorezov. Leta 1983 je ustvaril lep linorez »Pristov«, na katerem je
upodobil svojo domačijo z leškima cerkvama. Ta njegova umetnina
krasi tudi mojo zasebno zbirko. Septembra 1985 se je udeležil slikarskega
ex tempora v Dobrni, kjer so njegov akvarel kombiniran z risbo »Krajina
z rdečo streho« nagradili. To je že bila ena njegovih »srečnih« slik,
kakor so pozneje umetnostni zgodovinarji, kustosi in kritiki (predvsem
g. Jernej Kožar) poimenovali njegove krajine. Ker sva takrat resnično
veliko prijateljevala, mi je to sliko ob neki priliki podaril. Bil je nemiren
duh in je nenehno snoval in iskal nekaj novega. Leta 1989 se je lotil cikla
tihožitij. Imam njegovo tihožitje v mešani tehniki iz oktobra 1989, jih je
pa naslikal še veliko, saj je ogromno ustvarjal in so njegova umetniška
dela raztresena tudi po Avstriji, Nemčiji, na Švedskem in še kje po Evropi.
Leta 1990 je izdal v svoji firmi ARS B tudi dve razglednici s tihožitji iz tega
cikla. Največji založniški podvig mu je uspel leta 1994, saj je kar v tisoč
izvodih izdal dve temeljni deli, ki sta se nanašali na življenje in delo dr.
Franca Sušnika: Dr. Franc Sušnik: Koroški zapisi; Tone Sušnik: Življenje
in delo doktorja Franca Sušnika (ARS B Prevalje & Galerija Grad Ravne
na Koroškem).V Galeriji Grad je v tistem času organiziral tudi nekaj
odmevnih likovnih razstav.
Vedno me je znal presenetiti. Pozvonil mi je, ko sem ga najmanj
pričakoval in ob močni kavi so se kresala mnenja in ideje. Pogosteje
je prihajal seveda takrat, ko je še prebival na ravenskem Trgu svobode
številka 15.
Nekoč mi je pozvonil zgodaj zvečer in imel s seboj celo goro neizpisanih
končnih spričeval. »Aja, Beno, sem 'kapiral'. Ti lepo slikaš, jaz pa pišem
lepše od tebe!« In sem pisal in pisal celo noč … Dolžan pa mi ni ostal
nikoli. Leta 1997 mi je za novo leto poklonil relief z Gregorčičevimi verzi
iz pesmi Zimski dan v tehniki žgana glina / antique glass.
Približno v istem času nama je izdelal tudi čudovit asemblaž s tremi
ženskimi glavami, ki so odpadle s starinskih polic, ki jih je našla moja
žena Irena. Vem, da je bil tudi njemu všeč, saj si ga je pozneje izposodil
za samostojno razstavo v Vinoteki Mihelač leta 2002. Iz približno tega
obdobja imam tudi lep Irenin portret.

Potem se je preselil na rodne Leše, nazaj k Pristovu, kjer je tekla njegova mladost, in se po dolgem času spet zlil z naravo, ki ga je obdajala.
Ko je prihajal na otvoritve razstav in druge kulturne dogodke, je dišal po senu in zemlji, po sadju, po hlevu in živini. Kmet in slikar v eni
osebi! Žuborela pa mu je tudi pisana beseda. Veliko njegovih tehtnih ocen, kritik in podobnih zapisov je bilo objavljenih v številnih revijah.
Za Ravenske razglede je nazadnje leta 2015 ubesedil dva lepa prispevka: o naših likovnikih »Nežna srca za vselej« in jubilejni zapis »Štefan
Bobek – tihi zapisovalec slovenske krajine in duše«.
Okoli leta 2001 se je Benjamin lotil cikla »Ecce Homo« (Glej, človek). Po slikah s trpečim Kristusom je bilo tako veliko povpraševanje, da smo
bili v dirki s časom nekateri njegovi prijatelji preprosto prepočasni. Zdi se mi, da je največ Kristusovih glav odšlo v Avstrijo.
Beno je bil zelo samosvoj. Kot človek in kot slikar. A bil je pošten. Do drugih in do sebe. Sledil je svoji zvezdi vodnici, ki ga je navdihovala;
sledil je svoji resnici, ki je lebdela kot majhna rožnata mravlja v zibelki iz goste jantarjeve smole. Škoda, da ni dočakal izida svoje lepe
monografije »Nostalgija«.
So ljudje in so usode. Nekateri ljudje se potopijo v večnost skoraj brez sledu, drugi pa zarišejo za sabo močno in jasno sled. Vsak človek pa
ima svojo usodo. Benjaminu je bilo usojeno, da s svojo umetniško dušo zariše močno, jasno in prepričljivo sled, ki nikoli ne bo izbrisana.
Njegova dela bodo živa za vedno. Bil je poet sveta med Uršljo in Peco. Njegove »srečne« slike, bodisi v galerijah bodisi v zasebnih zbirkah,
bodo še tudi takrat, ko nas več ne bo, odzvanjale v večnost svojo resnico, svoj romantični vzgib, ki bo prevpil suho tiktakanje zvezd na črnem
papirnatem nebu našega vsakdana.
Benjamin, počivaj v miru. Hvala ti za vse lepe ure.
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V SPOMIN FUŽINARJU,
LIVARJU IN PRIJATELJU
Piše: Jože Prednik

Sredi poletja smo se Ravenčani poslovili od gospoda Ivana Kosa, fužinarja, dolgoletnega vodje strojne
kaluparnice, jedrarne, skratka livarne. Nova livarna je bila zgrajena v začetku petdesetih let skupaj s topilnico.
Po vojni je vodstvo železarne ustanovilo metalurško kovinarsko šolo. S takratne strokovne šole so že prihajali
prvi kadri. Med prvimi je bil tudi pokojni Ivan Kos. S svojim znanjem, predanostjo je zaslužen, da je livarna
dosegla nivo kvalitete, ki ga je kupec zahteval. Kot dober strokovnjak, livar, je sodeloval pri razvoju livarne, pri
nastajanju tehnologije, livarskih predpisov, ki so bili potrebni za proizvodnjo. Konec petdesetih let so ga tudi
poslali na izobraževanje v Nemčijo. Tam je v znani livarni pridobival znanje, ki ga je pozneje uveljavljal doma.
Livarna je v tistem času slovela po kakovosti in tudi količini ulitih izdelkov. Mesečna proizvodnja oz. prodaja je
bila okoli tisoč ton litine za domači in tuji trg.
Časi se spreminjajo. Livarne ni več. Odšli so, pionirji, stari livarski mojstri. V imenu livarjev, sodelavcev, ki
ohranjamo spomin na tiste čase, naj zapišem HVALA.

Trg Guštanj, spomin na neke čase.
Kraj, kjer znan mi je vsak vogal.
Prehitro pride srebro v lase.
Vse manj je tistih, ki sem jih poznal.

GOSPODARSKI FORUM
K
O
R
O
Š
K
E
GENERACIJE ZA INOVACIJE
Piše: mag. Aleksandra Gradišnik, direktorica GZS OZ Koroška

G

ospodarski forum Koroške GENERACIJE ZA INOVACIJE
je v začetku oktobra zaokrožil petnajsto leto razpisa GZS
OZ Koroška za najboljše inovacije v regiji, kar predstavlja
skupaj 314 nagrajenih inovacij v širšem obsegu inovacijske
dejavnosti Koroške tako na področju gospodarskega
kot družbenega sektorja. Obenem je bil osrednji jesenski dogodek
koroške zbornice namenjen izmenjavi pobud na področju razvoja
gospodarstva regije ob osredotočenosti na dobre prakse vodilnih
inovacijskih podjetij s ciljem povečanja inovativnih izdelkov
in storitev v regiji. Gospodarska slika Koroške je odraz razvoja
tradicionalnih panog in internacionalne naravnanosti, v aktualnem
obdobju rasti in demografskih izzivov pa v primerjavi s slovenskim
povprečjem Koroška najbolj izstopa z visoko donosnostjo kapitala in
sredstev, obenem pa se pospešeno stara. Predstavniki gospodarstva
so skupaj z nosilci razvojnih aktivnosti in izobraževalnega sektorja
v regiji soglašali o pomenu povezovanja, pri čemer temelje inovacijske kulture v podjetjih ob procesih digitalizacije predstavljajo razvojno
naravnani kadri, ki se zavedajo pomena sodelovanja med generacijami in prenosa znanj, izkušenj in talentov vseh generacij – mladih,
aktivnih in starejših zaposlenih. Pristop k inovacijam z vidika poslovnega in razvojnega modela v podjetjih, ki so bila letos v regiji nagrajena
z zlatimi priznanji, na nacionalnem nivoju pa s srebrnimi, so osvetlili Andrej Gradišnik, glavni direktor SIJ Metala Ravne in predsednik
GZS OZ Koroška; Dušan Rus, direktor podjetja Kopa; Marko Ogorevc, vodja prodaje SIJ Ravne Systems; skupaj z generalno direktorico GZS,
mag. Sonjo Šmuc, ki je izpostavila podporno vlogo GZS. Predsednik regionalne komisije za inovacije, Matjaž Aberšek, je ob pozitivnem
trendu inovacijske kulture povezal vpliv le-te na dobro gospodarsko sliko Koroške. Udeleženci foruma so s konstruktivnimi predlogi skozi
razpravo usmerili pogled v prihodnjo naravnanost gospodarstva Koroške. Pri tem je vitalnega pomena pobuda Aljaža Verhovnika, da se
pravočasno pristopi k pripravi strategije razvoja gospodarstva Koroške, vezane na uresničitev projekta 3. razvojne osi. Gospodarstveniki
so obenem izpostavili, da postaja ena ključnih usmeritev za zagotavljanje kadrov v regiji izobraževanje za potrebe gospodarstva. Kot
perspektiven primer, ki zagotavlja zaposlitev in bodoči inovacijski kader, je Andrej Gradišnik navedel program s področja metalurgije, ki
poteka tretje leto znotraj Šolskega centra Ravne, kjer srednja tehnična šola Ravne izobražuje tudi na področjih strojništva, računalništva in
elektrotehnike. Tukaj je priložnost in prostor, da bi lahko ob ustrezni motivaciji, dobri vzgoji in izobraževanju ter s še boljšim sodelovanjem
med šolo in gospodarstvom regije gradili temelje za številne prihodnje inovatorje, na katere smo Korošci upravičeno ponosni. Zaključki
foruma bodo tvorili tudi nov razvojni dokument Koroške. Slednjega bo skupaj z GZS OZ Koroška za področje gospodarstva v sodelovanju z
drugim podpornim okoljem regije celovito pripravljala RRA Koroška. Udeleženci foruma so v sklepnem delu potrdili dejstvo, da ima regija
velik inovacijski potencial, ki je pomemben tako z razvojnega, poslovnega in promocijskega vidika gospodarstva in širše regije, pri tem pa so
posebej izpostavili vrednote povezovanja, sodelovanja, pozitivizma in samozavesti za boljše razvojne rešitve koroške regije.
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BREZPLAČNA RAČUNALNIŠKA
IZOBRAŽEVANJA ZA PREBIVALCE
MEŽIŠKE DOLINE
Piše: LAS MEŽIŠKE DOLINE, A.L.P. PECA, d.o.o., vodilni partner LAS Mežiške doline

L

AS Mežiške doline sodeluje v projektu sodelovanja štirih LAS, z nazivom Digitalne rešitve ZA izzive podeželja. Projekt je sofinanciran
s strani Evropske unije iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republike Slovenije v okviru Programa razvoja
podeželja 2014–2020. Projekt smo začeli izvajati v začetku septembra 2018, zaključili pa ga bomo konec maja 2021.

V okviru projekta bomo v letih 2019 in 2020 izvajali BREZPLAČNA računalniška izobraževanja v manjših skupinah z najmanj petimi
udeleženci. Izobraževanja bodo vsebinsko prilagojena potrebam prebivalcem Mežiške doline, izvajali pa jih bomo povsod tam, kjer
bodo skupine prebivalcev za to izkazale interes.
Računalniška in digitalna pismenost sta danes postali osnovni znanji, nujno potrebni za razvoj posameznika na vseh področjih. Še večji
pomen imajo ta znanja na odmaknjenih območjih našega podeželja, saj so potrebna za lažje zaposlovanje, komuniciranje, iskanje informacij
ter vodenje kmetijskega gospodarstva in s tem povezane birokracije. Z računalniškimi izobraževanji bodo vključeni posamezniki pridobili
znanja, ki bodo pripomogla k dvigu kvalitete njihovegaživljenja.
VABIMO vse prebivalce z območja LAS Mežiške doline, da se vključite v BREZPLAČNA izobraževanja s področja informacijsko-komunikacijske
tehnologije in prepoznate priložnost in možnost za pridobitev oziroma nadgradnjo vaše računalniške in digitalne pismenosti.
Za več informacij smo vam na razpolago na telefonski številki02 82 17 860 ali na elektronskem naslovu:info@las-md.si. Več o projektu lahko
preberete na naši spletni strani www.las-md.si.

PRAVO VSEM, HUMANITARNO
DRUŠTVO PRAVO ZA VSE
Piše: Žiga CVETKO, mag. prav., Humanitarno društvo Pravo za Vse

Humanitarno društvo Pravo za vse je sopomenka za brezplačne pravne nasvete, ki se dajejo v okviru pravnih klinik ter v okviru
spletnega svetovanja. Društvo je bilo ustanovljeno leta 2012 iz vrst takrat še študentov Pravne fakultete UM, danes uspešnih pravnikov.
Društvo sestavlja 30 članov z najmanj univerzitetno izobrazbo. Namen ustanovitve društva je bil v zagotavljanju preventivnega
pravnega varstva pravic posameznikov.

D

ruštvo je svojo primarno brezplačno storitev zasnovalo na podlagi spletnega svetovanja. Spletno svetovanje je hitro, enostavno,
anonimno in brezplačno. Spletno svetovanje poteka preko spletnega obrazca, ki je dostopen na www.pravozavse.si. V obrazec
lahko vsakdo, ki ima dostop do interneta, postavi svoje pravno vprašanje. Preko te storitve smo od leta 2012 s pravnimi nasveti
pomagali že več kot 10.000 uporabnikom, ne le iz Slovenije, na nas se obračajo tudi tujci, ki se znajdejo v labirintu slovenske
zakonodaje.

Ambicije ekipe se po postavitvi spletnega svetovanja niso ustavile. Pravno svetovanje se je nadgradilo s klasično obliko svetovanja »z oči v
oči«. Člani društva tako danes svetujejo že v treh pravnih klinikah. Pravne klinike zagotavljajo anonimno in neposredno svetovanje strankam,
ki dobijo takojšen odgovor na svoje vprašanje. Pravne klinike ne nadomeščajo dela odvetnikov, namen je dobiti zgolj prvo brezplačno
informacijo pred nadaljnjim postopanjem. Na pravnem posvetu ne sestavljamo listin ali pišemo drugih pisanj, pač pa le usmerjamo in
dajemo odgovore na morebitna vprašanja in dileme. V pravnih klinikah vas pričakujemo na naslednjih lokacijah:
Klinika v Mariboru na naslovu: Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor, dvorana Severni stolp. Čas svetovanja je vsako sredo
od 18:00 do 20:00.
Klinika v Črenšovcih je v prostorih občine na naslovu Prekmurske čete 20, 9232 Črenšovci. Dosegljivi smo vsako prvo in tretjo soboto v
mesecu od 13:00 do 15:00.
Klinika na Ravnah na Koroškem je v društvenih prostorih nad Havano Ravne, Prežihova ulica 7, 2390 Ravne na Koroškem. Svetovanje
poteka vsako prvo in tretjo soboto v mesecu od 10:00 do 12:00.
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V društvu se vse bolj zavedamo tudi, da ljudje iščejo pomoč šele oziroma predvsem tedaj, ko je običajno že prepozno, ko so roki za pravna
sredstva in druga opravila že potekli. Zato smo dejavni tudi v okviru raziskovalno-pedagoškega dela na način, da objavljamo različne pravne
prispevke na teme iz področij, s katerimi se ljudje v večini srečujejo in imajo težave. Prispevke smo najprej objavljali na različnih medijskih
portalih, sedaj pa najdete obširno pravno bazo na naši spletni strani www.pravozavse.si pod zavihkom pravo za vse informira ali arhiv
člankov.
Februarja 2015 smo pričeli tri-letni projekt v sodelovanju z varuhinjo človekovih pravic Republike Slovenije pri izvajanju nalog in pooblastil
državnega preventivnega mehanizma po določbi 5. člena Zakona o ratifikaciji Opcijskega protokola h Konvenciji proti mučenju in drugim
krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju, v okviru katerega izvajamo nadzor na krajih odvzema prostosti ter preverjamo
ravnanje z osebami, ki jim je bila odvzeta prostost. S tem pripomoremo k izvajanju nadzora nad spoštovanjem prava v institucijah, ki so
družbeno odmaknjena.
Filozofija društva je, da so pravo ljudje, zato želimo vrniti zaupanje v pravo, zaupanje v ljudi.

KOROŠKO SREDIŠČE
INTEGRIRANIH SKUPNOSTNIH
STORITEV DOLGOTRAJNE OSKRBE
Piše: Polona Moličnik, dipl.m.s., mag. ekon. in posl. ved; Zdravstveni dom Ravne na Koroškem

V

začetku oktobra 2018 smo v
Zdravstvenem domu Ravne na
Koroškem odprli Vstopno točko
s pripisom, »Izvedba pilotnih
projektov, ki bodo podpirali prehod
v izvajanje sistemskega zakona o dolgotrajni
oskrbi« –Koroško središče integriranih
skupnostnih storitev dolgotrajne oskrbe.
Opredeljen je cilj, preizkušanje pristopov
za boljšo integracijo storitev dolgotrajne
oskrbe. Projekt sofinancirata Republika
Slovenija in Evropska unija iz Evropskega
socialnega sklada. Po podatkih Ministrstva
za zdravje se bo pričakovani delež slovenske
populacije 80+ s 5,1 % (2017) predvideno
povečal na 12,3 % (2060), kar posledično
pomeni porast potreb po dolgotrajni
oskrbi oziroma integrirani dejavnosti
zdravstvenih in socialnih storitev. Do sedaj
na področju dolgotrajne oskrbe nismo imeli
sistematičnega pristopa niti povezanosti
med vsemi izvajalci dolgotrajne oskrbe, ki bi
zagotavljala učinkovitost storitev.
V projektnem konzorciju s prijaviteljem
(Koroški dom starostnikov Dravograd)
sodeluje
31
partnerjev:
Koroški
medgeneracijski center, Zdravstveni dom
Ravne na Koroškem, Splošna bolnišnica
Slovenj Gradec, Center za socialno delo
Koroška, občine Ravne na Koroškem,
Dravograd, Slovenj Gradec, Prevalje, Mežica
in Črna na Koroškem in ostali javni zavodi
ter društva.
Veliko je govora o dolgotrajni oskrbi, o
izrazu, ki ga mednarodna organizacija WHO
(World Health Organisation) interpretira:
»Dolgotrajna oskrba je niz storitev, ki jih

potrebujejo ljudje z zmanjšano stopnjo
telesnih in duševnih sposobnosti in so
posledično v daljšem časovnem obdobju
odvisni od pomoči pri izvajanju osnovnih in
podpornih dnevnih opravil.« Namen zakona
je torej vzpostaviti system dolgotrajne
oskrbe, ki bo v povezavi s spremembami
drugih
sistemov
socialne
varnosti
(zdravstvo, socialno varstvo, pokojninsko
varstvo) omogočal in zagotavljal izvajanje
dolgotrajne oskrbe kot neke vrste integrirane
dejavnosti, ki bo ljudem omogočala varnejše,
samostojnejše in bolj kakovostno življenje.
V
resoluciji
nacionalnega
plana
zdravstvenega
varstva
2016–2025
je
opredeljeno, da v Sloveniji ključni izziv
predstavlja vzpostavitev celovitega in
integriranega sistema dolgotrajne oskrbe
s poudarkom na oskrbi v domačem okolju.
Bistveno je, da se okrepi izvajanje kakovostne
in varne dolgotrajne oskrbe v vseh možnih
oblikah izvajanja z vzpostavitvijo timske
obravnave, ustrezne kadrovske strukture,
sistemov zunanjih in notranjih kontrol ter
podpore izvajalcem. Z zakonom o dolgotrajni
oskrbi se bo zagotovila celovita ureditev
financiranja in izvajanja storitev dolgotrajne
oskrbe za osebe, ki so dolgotrajno odvisne od
pomoči drugih. Sistem dolgotrajne oskrbe
bo temeljil na ocenjevanju potreb s pomočjo
enotnega ocenjevalnega orodja, razvitega
prav za ta namen. Vzpostavljeni bodo pogoji
za razvoj različnih oblik dolgotrajne oskrbe in
podpore samostojnemu bivanju v domačem
okolju. Zagotovljeno bo povezovanje
strokovnih delavcev in sodelavcev različnih
strok, ki bodo delovali v enotnem timu,
vključevanje lokalne skupnosti in nevladnih
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organizacij. Na enem mestu bo zagotovljena
dostopnost do informacij o storitvah in
pomoči iz nevladnega, javnega in zasebnega
sektorja.
V okviru pilotnega projekta, ki ga bomo
do leta 2020 izvajali v Koroški regiji,
bomo nadalje razvijali in širili inovativne
pristope k zagotavljanju večje dostopnosti
do integriranih skupnostnih storitev
dolgotrajne oskrbe za potencialne in trenutne
uporabnike. Na že omenjeni vstopni točki nas
lahko obiščete: v pon., tor. in čet. od 7:00 do
15:00, v sredah od 7:00 do 17:00 ter v petkih
od 7:00 do 13:00 ure. Ob obisku vam bomo
podali vse potrebne informacije s področja
dolgotrajne oskrbe, ki jih potrebujete zase
ali vaše svojce, in vam nudili vso strokovno
pomoč. Dobrodošli!
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RAVENSKI ZIMSKI UTRIP V
PETDESETIH LETIH
P R E J Š N J E G A S T O L E TJ A
Piše: Mirko Osojnik, foto: Maks Dolinšek–fototeka KPM

Skakalnica na Čečovju (okoli 1953)

Stara hiša v Malgajevi ulici (okoli 1952)

Š

portno udejstvovanje so v Guštanju poznali že v 19. stoletju, povezano pa je bilo predvsem s sprostitvijo in z zabavo. Najbolj
priljubljena točka za tako zabavo so bila takrat kegljišča, po 1. svetovni vojni pa so začeli, predvsem v sokolskih društvih, množično
gojiti tudi telesno vzgojo. V času Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev so se pojavili še tenis, odbojka, nogomet, kolesarjenje,
planinstvo in smučanje. »Turistično« smučanje se je v Guštanju začelo leta 1922, ko je prišel na osnovno šolo za učitelja Jožko Zega.
Pravo, organizirano smučarsko delo pa se je pričelo leta 1948, ko so v kraju 12. novembra ustanovili Sindikalno športno društvo
Fužinar. Pred začetkom svoje prve sezone so člani pod vodstvom Karla Fanedla temeljito očistili in razširili standardno progo z Uršlje gore.
Dogradili so tudi 45-metrsko skakalnico, kot trden sklep pa so si zadali nalogo, da zgradijo žičnico na Uršljo goro. To bi jim morda celo uspelo,
a so načrt za žičnico prejeli iz Ljubljane z ogromno zamudo in skrbno načrtovan podvig je padel v vodo. Žal se niso ohranili podatki, kdaj
natančno so bile v Guštanju v petdesetih letih posamezne smučarske tekme, naš fotografski mojster Maks Dolinšek pa je le posnel nekaj
drobcev s teh zanimivih tekem. Bil je med mladimi tekmovalci na pionirskem smučarskem prvenstvu Guštanja, nekaj posnetkov je napravil
na Koroškem slalomu z Uršlje gore, ovekovečil pa je tudi smučarske skoke pri Lobasu in smučarske tekme naših najmlajših. Dolinšek pa
ne bil čisto pravi mojster, če ne bi bil zraven tudi tedaj, ko so smučarji pripravljali terene, saj je posnel tudi skrbno pripravljanje proge za
smučarske teke.
Tiste zime so morale biti veličastne, saj je Dolinšek v začetku petdesetih let posnel čudovito zimsko panoramo z našo novo gimnazijo v
sredini; v svoj objektiv je ujel tudi smučarsko skakalnico na Čečovju; na Malgajevi ulici v Guštanju pa še pravcati pravljični motiv: vsepovsod
obilje snega, v ledene kristale ujet potok Suha; stara »pekovska« hiša, ki je danes ni več, pa je videti kot zasnežena hišica iz Andersenovih
pravljic.
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OŽIVITEV TURISTIČNEGA
DRUŠTVA RAVNE NA KOROŠKEM
Piše: Turistično društvo Ravne

T

uristično društvo Ravne na Koroškem je bilo
ustanovljeno leta 2002. V tem času se je društvo
ponašalo s številnimi dogodki, ki se odvijajo še
danes: Ravenski dnevi, Sejem na črno nedeljo,
Avguštinov sejem, silvestrovanje pred mestnim
platojem, kresovanje na Javorniku, miklavževanje in še
mnogo drugih uspešnih dogodkov. Ekipa, ki je delovala
v društvu, je z organizacijo dogodkov in prireditev
pripomogla k razvoju kraja, pospeševanju razvoja turizma;
povečala je število turistov in ostalih obiskovalcev
na Ravnah in se trudila za večjo prepoznavnost kraja
in dogodkov, ki so k temu pripomogli. Po 10 letih pa
je društvo zaradi različnih interesov članov počasi
prenehalo s svojim delovanjem. Tako je društvo zadnjih
5 let mirovalo.
Po petih letih pa je turistično društvo spet oživelo, saj se
je našla skupina mladih in mladih po srcu, ki so izrazili
željo po ponovnem zagonu društva in predvsem po
razvoju turizma na Ravnah.

V ponedeljek, 3. 12. 2018, je potekal občni zbor
Turističnega društva Ravne na Koroškem, kjer so izvolili
novo predsednico Doris Brajnik z njeno ekipo. Na občnem
zboru so tako bili prisotni tudi stari člani društva, ki so
predali delo društva novi ekipi. Predstavili so tudi novo
grafično podobo društva, saj menijo, da je grafična
podoba zelo pomembna za prepoznavnost določenega
društva in kraja. Logotip je v obliki srca in predstavlja
Ravne na Koroškem kot srce Koroške. Ob strani ima
pripis: Turistično društvo Ravne na Koroškem. V srcu so s
svetlo zeleno in temno zeleno barvo predstavljeni travniki in gozdovi, ki predstavljajo velik del občine Ravne na Koroškem. S temno modro
barvo pa je ponazorjeno naše jezero, Ivarčko jezero, ki je kljub propadanju še vedno zelo obiskana turistična točka in predstavlja velik
turistični potencial. Siva barva pa ponazarja okoliške hribe in Uršljo goro.
Doris Brajnik je povedala, da so se za ponovno oživitev delovanja društva odločili, ker menijo, da je turizem na Ravnah še vedno v povojih,
hkrati pa je zelo pomembna panoga za razvoj kraja, občine in regije. Kot za eno izmed številnih društev v občini je za društvo prav, da s
svežimi idejami novih članov ter z znanjem in dobro prakso obstoječih članov pripomorejo k sprejetju strategije razvoja turizma v občini.
Nadgradnja, obnova in novozgrajena turistična infrastruktura predstavljajo velik potencial na področju razvoja turizma. Glavni cilj društva
pa je vključiti in povezati ljudi, ki jim ni mar, kako se bo turizem na Ravnah razvijal. Predvsem želijo v delovanje vključiti mlade. Želijo
postati aktivno društvo in tako soustvarjati prihodnost ravenskega turizma. Po vzoru številnih dobrih praks iz tujine, s povezovanjem z
ostalimi društvi v občini, regiji in državi lahko izpeljejo številne začrtane cilje (organizacija številnih dogodkov, delavnic, organizacija izletov,
izvirne nove vsebine,...). Veselijo se prihodnosti.
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SKOZI BLAŽEV OBJEKTIV
Foto: Blaž Kajzer

Gospod Ivan in gospa Marija 1. maja v našem parku

Še ena prvomajska: trije na klopi s psičkom
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STARE GUŠTANJSKE
RAZGLEDNICE
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Panorama Guštanja. Okoli 1910.
Založil: M. Ankele, Bleiburg. Ni potovala.
V svoji zbirki jo hrani KPM – Muzej Ravne.
Železniško postajališče Guštanj
– Ravne, Koroška. Okoli 1912.
Založil: Anton Mader, Bleiburg.
Potovala med 1. sv. vojno (datum
nečitljiv).
V svoji zbirki jo hrani KPM –
Muzej Ravne.

Grad Javornik, pošta Guštanj,
Koroška. Okoli 1920.
Založil: Vinzenz H. Brundula,
Guštanj. Ni potovala.
V svoji zbirki jo hrani KPM –
Muzej Ravne.
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Z našim certifikatom
do novih strank!
Kupci iščejo PREVERJENE EKO in BIO izdelke.
V podjetju TÜV SÜD Sava d.o.o. vam
ponujamo storitev certificiranja ekoloških
kmetij, predelovalnih obratov, trgovcev in
obratov javne prehrane.

Pokličite nas
in se ločite od ostalih ponudnikov!
Liljana Šurlan
040 582 469
liljana.surlan@tuv-sud.si

TÜV SÜD Sava d.o.o. Stoženska ulica 2, 1000 Ljubljana
Tel.: 01 300 61 30 info@tuv-sud.si www.tuv-sud.si

Hvala za zaupanje, kolektiv cvetličarne Narcisa
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Rezervacije: 02 82 15 265
Informacije: 041 804 320
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Če potrebujete energijo za premagovanje stresa in napornega tempa življenja, sprostite in razgibajte
telo, ustavite skrbi in z boljšim počutjem premagujte vsakodnevne probleme s tajsko masažo na
Ravnah na Koroškem. Različne vrste pravih tajskih masaž za osvežitev telesa in duha. Masaže so na
voljo vsak torek in petek.

Tajska masaža z aromatičnimi olji
Tradicionalna tajska masaža
Phayao tajska masaža

Refleksna masaža stopal
Tajska masaža hrbta z aromatičnimi
olji
Tajska masaža s toplimi zelišči

MASAŽE VSAK TOREK IN PETEK na DTK-ju na Ravnah
ZA OSTALE DNI REZERVACIJE NA ŠTEVILKI ZA INFORMACIJE

Parfumerija aReal
Trg svobode 5
Ravne na Koroškem
Tel: 040 618 250
www.areal-parfumi.si

Praznični delovni čas:
Sobota 22. 12. 2018
8.30 - 14.00 ure
Ponedeljek 24. 12. 2018
8.30 do 19.00 ure
Ponujamo vam več kot 280 vrst
različnih ženskih in moških
parfumov priznanih blagovnih
znamk po ugodnih cenah.
15 ml - 5 eur
30 ml - 8 eur
50 ml - 13 eur
100 ml - 23 eur
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