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R AVENSKI R A ZGLEDI | Glasilo Občine Ravne na Koroškem | Leto 2021, številka 25
Izdajateljica: Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika (zanjo mag. Irena Oder) | Uredniški odbor: mag. Irena Oder, dr. Manja Miklavc,
mag. Andreja Čibron Kodrin, Danica Hudrap [Za verodostojnost prispevkov odgovarjajo avtorji.] | Odgovorna urednica: dr. Manja Miklavc
Jezikovni pregled: mag. Andreja Čibron Kodrin | Reklamni oglasi-trženje: Danica Hudrap (danica@ravne.si), 051 269 582 oziroma 02 82 16 013
Fotografija na naslovnici: Jana Ogris | Oblikovanje: Sans, Andrej K. | Tisk: Malex d. o. o. | Tiskano v nakladi 4.500 izvodov.
Glasilo je vpisano v razvid medijev pri Ministrstvu za kulturo RS pod zaporedno številko 750. Ravne na Koroškem, december 2021
Zelo nas veseli, da toliko prispevkov na naš naslov (razgledi@knjiznica-ravne.si) hiti. Če je prispevkov preveč, si zaradi omejenega prostora
pridržujemo pravico do izbora. Dve številki, poletno in zimsko, boste tudi prihodnje leto v poštni nabiralnik prejeli, pri naslednji bodite pozorni,
da boste rok za oddajo, 9. maj 2022, ujeli. Najlepše se vam zahvaljujemo za dosedanje sodelovanje, želimo si, da sledi bogato nadaljevanje.
Spoštovane Ravenčanke in cenjeni Ravenčani, naj občinsko glasilo še naprej živi med nami.
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zadeve in enake možnosti so zagotovljena tudi sredstva za
drugo fazo. Med dobro sprejetimi, že zaključenimi projekti
je letos dokončana izgradnja doživljajskega parka Poseka,
enega od šesterice obetavnih infrastrukturnih projektov
Lokalne akcijske skupine (LAS) Mežiške doline, ki ga je
sofinanciral EKSRP. Naselje Javornik ima novo podobo z
novim trgovskim centrom, krožiščem in parkirnimi mesti,
v gradnji sta stanovanjska bloka pozidave Vrata Javornika.
V letu 2021 se je na ravni občine (ob slabem) zgodilo tudi
veliko dobrega za ljudi. Koroška osrednja knjižnica dr.
Franca Sušnika, naš osrednji kulturni hram, je bogatejša
za grajsko časopisno kavarno z imenom Eleonora; ponovno je zaživel naš biser pod Uršljo goro – Ivarčko jezero;
Rimski vrelec dobiva nov zagon; nova je ribogojnica na
Brdinjah; v ravenskem športnem parku raste sodobna mestna tribuna, le nekaj korakov vstran, v Grajskem parku,
rasteta drevesi z imeni novih občank in občanov, rojenih
v letih 2020 in 2021. Že zdaj vas vabim, da ju obiščete in
ste z nami ob koncu poletja 2022, ko bomo posadili novo
drevo za vse novorojence letošnjega in prihodnjega leta.

Spoštovane Ravenčanke
in cenjeni Ravenčani,
za nami je še eno leto, ki si ga bomo zagotovo zapomnili
kot leto, ki ga je zaznamovala nova koronavirusna bolezen
v Sloveniji in ki je, kljub spremenjenemu vsakdanu, pokazalo, da znamo stopiti skupaj kot lokalna skupnost, medsebojno sodelovati in si zaupati. Prav slednje je od nekdaj
najbolj ključno za uspešno sodelovanje na vseh področjih.
Decembra v mislih zaobjamemo dogodke preteklega leta
in začnemo razmišljati o prihajajočem letu. Spremenljivim
razmeram navkljub nam je uspelo slediti začrtanim ciljem
in uresničiti kar nekaj dolgo pričakovanih projektov, nekateri se bodo iztekli v naslednjem letu. Upravičeno nas
zato navdaja velika mera optimizma za vse, kar na Ravne
na Koroškem prihaja z novim letom.
Naj poudarim uspeh na razpisih, na katerih smo kandidirali in pridobili potrebna sredstva za sofinanciranje: v
prvi vrsti za novogradnjo 12-oddelčnega vrtca Solzice, odprtje katerega si obetamo jeseni 2022. Uspešni smo bili na
razpisu Ministrstva za kulturo, na osnovi katerega bomo
obnovili skedenj na zaščitenem območju spominskega muzeja Prežihova bajta, ki bo doživel celovito prenovo, ter pri
sofinanciranju projekta postavitve strojne in tradicionalne ročne kovačnice od Evropskega kmetijskega sklada za
razvoj podeželja (EKSRP). Preuredili smo zunanja športna
igrišča na Javorniku in uporabili večnamensko umetno
travo, na kateri je mogoče igrati več različnih športov. Med
dolgo pričakovanimi projekti je tudi udejanjanje izgradnje Koroškega centra skupnostnih storitev KO-RA, dela
v sklopu prve faze so se začela 7. oktobra, z uspehom na
razpisu React-EU Ministrstva za delo, družino, socialne

Svoje delovanje nadaljujemo v posebni skrbi za otroke in
starejše, z zagotavljanjem ustrezne vrtčevske in osnovnošolske infrastrukture ter najširše dostopnosti storitev in
enakih možnosti za vse. Uredili smo kar nekaj kilometrov
cest, poskrbeli za protihrupne/protiprašne zaščite, nekaj
nevarnih plazišč, ki so ogrožala prebivalce, ter cestišča
in še kaj. Podrobneje o občinskih projektih si lahko preberete v nadaljevanju Ravenskih razgledov.
Z velikimi pričakovanji se nadejamo novih, sodobnih
stanovanj na kar treh lokacijah v občini, ki bodo, upam,
v prihodnje dom mnogih mladih in mladih po srcu. Pa
še se nismo ustavili z željami, idejami in cilji, da zgradimo mesto po naših željah, za vse nas in našo prihodnost.
Gotovo – lep(š)o, saj me je letos vedno znova navduševalo, kako znamo premostiti razlike med nami, pomagati
najranljivejšim članom naše skupnosti in s solidarnostjo
obdržati lastno pokončnost ter zgraditi most med generacijami, med institucijami, med nami vsemi.
Najlepša hvala za vaše sodelovanje, strpnost in empatijo!
Prav vse našteto vam, poleg zdravja, želim v novem letu
v izobilju. Ne pozabite na dobro voljo in srečo tudi v preprostih, vsakodnevnih stvareh, v naši lepi naravi ter v
družbi najdražjih in v pričakovanju vsega, kar naše mesto
je in z vami (še) bo.
V iztekajočem se letu je naša država, Republika Slovenija,
slavila 30-letnico. Pred nami je dan samostojnosti in enotnosti. Natanko pred 30 leti, ko smo se osamosvajali, smo
dokazali, kako lahko skupaj premagamo razlike, ovire in
sovražnika. Poenoteni in z jasnim ciljem bomo premagali
tudi covid-19! Iskrene čestitke vsem občankam in občanom ob dnevu samostojnosti in enotnosti.

Ostanite zdravi.
In srečno v nove zmage v letu 2022!
Vaš župan
Dr. Tomaž Rožen
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Občina Ravne na Koroškem –
S POZORNOSTJO DO VAS
Besedilo in foto: Občina Ravne na Koroškem

Letos smo projekte (nekateri se nadaljujejo tudi v prihodnje) povezali v rešitve, ki
naši lokalni skupnosti, predvsem Ravenčankam in Ravenčanom, omogočajo kakovostno bivanje in doseganje ciljev. Med razglašeno epidemijo in po njej je delo
na občinski upravi teklo nemoteno, z naravnanostjo k uresničevanju načrtovanih projektov. Želimo si, da bi se podoba kraja, infrastruktura in funkcionalnost
cestne mreže skozi kraj izboljšale, z učinkovitim sodelovanjem z občinskimi javnimi zavodi in podporo pri investicijah in projektih pa pomagamo, da bo njihovo
osnovno poslanstvo in delovanje zaradi vas, dragi občani, kar najučinkovitejše.
POSEBNO POZORNOST
NAMENJAMO ZAŠČITI IN
REŠEVANJU

Občina Ravne posebno pozornost namenja zaščiti in reševanju, opremljenosti pristojnih služb in posodobitvi
voznih parkov.
V občinskem proračunu za leto 2021
sta bila delovanju celotnega sistema
za zaščito, reševanje in pomoč namenjena 392.502 evra, od tega 100.000
evrov za nakup opreme in vozil.
Vozni park Koroškega
gasilskega zavoda, marec 2021

Sanacije plazov in vodotokov
Letos je bil saniran zemeljski plaz na
lokalni cesti Zadnji dinar – Strojna
(križišče Jastrovnik). Vrednost del je
bila 172.000 evrov. Sanacijo plazu je
financirala država, Občina Ravne je
pokrila stroške DDV in tujih storitev v
višini 34.000 evrov. Zagotovila je tudi
21.000 evrov za PZI-dokumentacijo in
gradbeni nadzor.
Pri urejanju vodotokov je bila ponovno sklenjena tripartitna pogodba med državo, koncesionarjem in
Občino Ravne za izvedbo vzdrževalnih del na Zelenbreškem potoku,
Likevičkem potoku, Črnem potoku in
Kotuljki, v skupni vrednosti 201.000
evrov. Občina je v proračunu zagotovila 90.000 evrov. Še 10.000 evrov
je bilo namenjenih sanaciji obrežnih
podpornikov mostnih konstrukcij pri
Rimskem vrelcu in brvi na Brdinjah.
4

POSEBNO POZORNOST
NAMENJAMO
INFRASTRUKTURI

Funkcionalnost mesta sledi potrebam,
ki jih narekuje vedno hitrejši vsakdan.
Komunalna infrastruktura
V Poslovni coni Ravne je bila kanalizacija že delno zgrajena, ni pa bilo
urejeno čiščenje komunalne odpadne
vode. V okviru Dogovora za razvoj
Koroške razvojne regije med MGRT
in Razvojnim svetom Koroške regije
smo z evropskimi sredstvi septembra letos končali operacijo Gradnja
poslovno-komunalne infrastrukture
v Poslovni coni Ravne 2019–2022. Več
o projektu v prispevku Darka Šulerja.
Izgradnja poslovno-komunalne
infrastrukture v Poslovni coni Ravne,
september 2021

R AV E N S K I R A Z G L E D I
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Nova poslovilna vežica v Kotljah
V Kotljah je bila v celoti obnovljena
in dograjena poslovilna vežica. Dela,
ki so potekala v dveh ločenih fazah,
so se začela aprila letos. Odpravili so
stare sanitarije, kuhinjo in zunanje
skladišče. Odstranili so tlakovce na
odprtem pokritem delu vežic, izgradili nove temelje za podporne stene,
izvedli novo tlakovanje s kamnitimi
ploščami. Uredila se je nova streha z
vsemi elementi, namestili so se nosilni trakovi. Sanitarije so v celoti nove,
prav tako kuhinja in ogrevanje z IRpaneli. Letos je bilo iz proračunskih
sredstev namenjenih 111.376 evrov.

INVESTICIJE IN PROJEKTI V OBČINI RAVNE

Novi poslovilni objekt v Kotljah, oktober 2021

Stanovanjska zazidava Kotlje IV
Javna dražba je potekala 4. novembra v prostorih Občine
Ravne. Za 13 parcel, z izklicno ceno 44 evrov na m², je bil
izkazan velik interes, vplačanih je bilo 111 varščin, prodanih 12 parcel. Stanovanjska zazidava Kotlje IV leži na
južnem delu naselja Kotlje, ob cesti proti Rimskemu vrelcu.
Gradbene parcele so velike 520–786 m².
Stanovanjski objekti bodo priključeni na ustrezne infrastrukturne vode in naprave (prometno, vodovodno,
kanalizacijsko, elektro omrežje ...), na območju zazidave
bo to urejeno v letu 2022.
'Kotlje IV', november 2021

Nova stanovanja za
nove priložnosti
V prihodnjih letih bodo Ravne na
Koroškem zanimive tudi zaradi novih, funkcionalnih in sodobnih stanovanj na več lokacijah.
V naselju Javornik sta v gradnji
energetsko učinkovita objekta s 70
stanovanji (projekt Vrata Javornika).
Na Čečovju vzhod (Senica tunf)
gradimo stanovanjski objekt Med vrtovi, na voljo bo 40 stanovanj. Vsakemu
stanovanju pripadata shramba v kletni etaži in možnost parkirnega mesta
v kletni etaži ali na parkirišču pred
objektom.
V fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja je investitor projekta večstanovanjske gradnje v Dobji vasi, kjer
bo zaživel stanovanjski kompleks
s približno 65 stanovanji različnih
velikosti.

Vizualizacija Vrat Javornika, vir: vrata-javornika.si

Vizualizacija stanovanjske zazidave
Med vrtovi Čečovje vzhod, vir: medvrtovi.si
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Novi trgovski center
na Javorniku
V začetku decembra se zaključuje projekt izgradnje trgovskega centra Spar
z garažno hišo in s 77 parkirnimi mesti za najem.

Trgovski center Javornik, september 2021

Novogradnje: krožišče Javornik

Krožišče Javornik, avgust in oktober 2021

Devetinsedemdeset novih parkirnih mest na Javorniku
Investicija vključuje razširitev in nadgradnjo obstoječega parkirišča, ki z
največjim možnim izkoristkom prostora prinaša 79 novih parkirnih mest,
od tega 4 za invalide. Izboljšan in varnejši bo dostop do šole, igrišča, telovadnice in glasbene šole. Skupna vrednost občinske investicije je 132.535
evrov z DDV.
Parkirišče Javornik, oktober 2021

Cesta Pirkhof–Kalajžič
Obnovljena je cesta od naselja Pirkof
do stanovanjske hiše Podgora 14a. Na
tem odseku je bilo asfaltiranih 454 m
ceste. Skupna vrednost občinske investicije je 97.647 evrov z DDV.
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Cesta Šrotnek – Rožejev križ
S projektom Rekonstrukcija gozdne ceste Šrotnek – Rožejev križ bo
Občina Ravne izboljšala kakovost
okolja in uredila ustrezno infrastrukturo. Februarja smo z Ministrstva za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
Agencije RS za kmetijske trge in razvoj

podeželja prejeli odločbo o sofinanciranju v višini 59.940 evrov. Navedeni
znesek vključuje delež Evropskega
kmetijskega sklada za razvoj podeželja v višini 75 odstotkov in delež RS
v višini 25 odstotkov. Skupna predvidena vrednost naložbe je 204.782
evrov z DDV.
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Cesta Španer–Obretan
Oktobra smo začeli dela na cesti Obretan–Španer. Do maja 2022 se bo izvedlo
1.500 m asfaltiranega cestišča, s tremi opornimi zidovi. Pogodbena vrednost
rekonstrukcije ceste je 397.317 evrov z DDV, investicija bo v celoti krita iz občinskega proračuna.
Protiprašne/protihrupne zaščite
Končani sta investiciji v Strojnski Reki
in na Dobrijah. V Strojnski Reki (pri
Hudopisku) je bila izvedena proti
prašna zaščita v dolžini 110 m, vredna 30.100 evrov z DDV, na Dobrijah
(pri Lipovniku) pa protiprašna zaščita
v dolžini 190 m, vredna 34.000 evrov
z DDV.

Preplastitev ceste v Hudopiskovo naselje,
oktober 2021

Preplastitev ceste pri Lipovniku,
oktober 2021

Preplastitev cest Kotlje I
Končana je preplastitev cest v naselju Kotlje I, v dolžini 1.385 m, vrednost investicije je 154.195 evrov z DDV.
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POSEBNO POZORNOST
NAMENJAMO VZGOJI,
IZOBRAŽEVANJU,
ŠPORTU IN KULTURI
Novogradnja vrtca Solzice
Gradnja novega, 12-oddelčnega nizkoenergijskega vrtca se je začela aprila letos. Spodnji etaži sta namenjeni servisnim dejavnostim in upravi,
zgornji pedagoškemu programu vseh
starostnih skupin. Vrtec Solzice bo
vključeval vrsto novih možnosti za
razvoj otrok in igro. Vrednost naložbe:
3.272.911 evrov z DDV. Sofinanciranje
Ministrstva za izobraževanje, znanost
in šport: 1.172.667 evrov, predvideno
sofinanciranje EKO sklada: 587.760
evrov.
Odprtje vrtca; predvidoma v jeseni 2022.
Mestna tribuna
Izgradnja tribune ravenskega stadiona, v izmeri neto tlorisne površine
744 m², prinaša nov, sodoben, energijsko varčen objekt, z nižjimi stroški investicijskega vzdrževanja. Gre
za celovito prenovo tribune, prosto-

Vrtec Solzice, oktober 2021

rov v objektu ter zunanjo ureditev. Ta
vključuje ureditev kubusov, pešpoti za
objektom, strehe na tribuni in varovalnih elementov, rušitev predelnih
sten, posodobitev razsvetljave, menjavo stavbnega pohištva, rekonstrukcijo
kotlovnice, zemeljska dela za ureditev

Tribuna, september in oktober 2021

Igrišče na Javorniku
Na novo je bilo urejeno in asfaltirano nogometno igrišče
na Javorniku, z nadgrajeno funkcionalnostjo za različne
športe, od nogometa do rokometa, ob postavitvi mreže in
mize pa tudi za tenis in badminton. Skupna vrednost projekta: 73.325 evrov z DDV. Sofinanciran delež Ministrstva
za izobraževanje, znanost in šport: 22.917 evrov z DDV.

Igrišče Javornik, november 2021
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komunikacijskih poti v neposredni
bližini tribune, zamenjavo strešne kritine in izvedbo hidroizolacije.
Vrednost investicije (z neodbitnim
DDV) je 813.588 evrov.
Dokončanje: november 2021.
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POSEBNO POZORNOST
NAMENJAMO
POVEZOVANJU
Začetek del prvega sklopa izgradnje Centra skupnostnih storitev KO-RA (7. 10. 2021)
Koroški dom starostnikov bo v naselju Javornik zgradil sodoben center starejših KO-RA. S finančnega vidika je projekt razdeljen v dve ločeni
fazi. Zemljišče za obe fazi investicije je zagotovila Občina Ravne, prav
tako tudi projektno dokumentacijo
do gradbenega dovoljenja. Investitor
gradnje in upravljavec novega centra starejših bo Koroški dom starostnikov, ki ima sedež v Črnečah in
je hkrati upravljavec doma starejših
občanov v Slovenj Gradcu.
Prva faza vključuje izgradnjo
dnevnega centra in začasnih namestitev. Investicijska sredstva, skupno
približno 1,5 mio. evrov (1.433.875),
so zagotovili Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve (286.775
evrov) in EU-skladi (1.147.100 evrov).
Sestavni del prve faze je prenova
dvorca Javornik, predvideni so prostori za upravo, dnevni center za
starejše ter drugi pomožni prostori.
Dvorcu Javornik bo v prvi fazi dodan
prizidek, v njem bodo prostori za začasne namestitve in skupni prostor
za dnevno druženje.

INVESTICIJE IN PROJEKTI V OBČINI RAVNE

Obnova skednja
pri Prežihovi bajti
Prežihova bajta in skedenj ob njej
bosta z navezujočimi se zunanjimi
površinami sestavljala jedro muzejsko-spominskega kompleksa. Celoten
kompleks bo urejen kot živ muzej, z
razširitvijo sanitarij, ureditvijo vhoda
in zunanjih površin na vzhodni strani
ter razstavnih površin v nadstropju.
Vse predvidene spremembe bodo izvedene v okviru obstoječih gabaritov
objekta. V pritličju bodo v osrednjem
delu urejeni prostori za izvedbo muzejskih delavnic, občasnih razstav
in prireditev. Na osrednji prostor bo
navezana tudi kuhinja, ki bo omo-

gočala izvedbo muzejskih delavnic
za odrasle in pripravo domače hrane za prodajo. Del pritličja bo namenjen tudi shrambi kmetijskih orodij
in strojev, ki so/bodo del muzealne
zbirke, ter tehničnemu prostoru za
toplotno črpalko.
V nadstropju bo urejeno razstavišče, kjer bo predstavljena etnološka
zbirka. V osrednjem delu, nad projekcijsko sobo na podestu – 'petru', bo
priročen depo. Delež sofinanciranja
Ministrstva za kulturo, glede na upravičenost stroškov, znaša 116.033 evrov
z DDV. Predvidena vrednost investicije je 390.913 evrov z DDV. Investicija
bo izvedena v letu 2022.

Skedenj in Prežihova bajta

Postavitev strojne in
ročne tradicionalne kovačnice
Da oživimo kovaško dejavnost in
ohranimo tehniško in kulturno dediščino s predstavitvijo kovaške obrti in novim turističnim produktom,
bomo na Ravnah na Koroškem postavili strojno in ročno tradicionalno
kovačnico.
Predvidena vrednost projekta je
57.362 evrov z DDV. Sofinancerski delež Evropskega kmetijskega sklada za
razvoj podeželja je 37.112 evrov.
Naložba (postavitev tradicionalne
ročne kovačnice in predvidena zaposlitev kovača) se bo izvajala v letih
2021 in 2022.

Tradicionalno ročno kovaštvo
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Rimski vrelec
Podjetje Rimski vrelec d. o. o. je uspešno kandidiralo na razpisu Občine
Ravne za nakup kompleksa Rimski
vrelec.
V prihodnjem 4-letnem obdobju
nameravajo na lokaciji vzpostaviti sodobno turistično ponudbo ter športno-rekreativne površine, ki bodo
namenjene turistom in domačinom.
Idejna zasnova projekta poleg trajnostno zasnovanega hotelskega kompleksa in manjšega glampinga zajema
tudi športno-rekreacijske površine z
dnevnim lokalom.

Rimski vrelec, oktober 2021

Ivarčko jezero
To poletje se je koroški biser spet prebudil. Ob in na
Ivarčkem jezeru se je odvijal bogat program, ki je vključeval športne aktivnosti, kulturne in glasbene dogodke
ter dejavnosti za otroke.
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Zabava ob Ivarčkem jezeru, spletni vir: FB
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Ribogojnica Brdinje
Koroška ribiška družina (KRD), s sedežem v Dravogradu v Ribiškem domu,
upravljavka koroškega ribiškega okoliša, je na Brdinjah zgradila zajetje na
Kotuljki in dodatne bazene pri ribniku za gojenje naše potočne postrvi.
Ribe valijo pri potoku Šumc v Mežici.
Potočna postrv je ogrožena vrsta, zato
lahko njeno populacijo ohranjamo
samo z lastno ribogojnico, ki se v naslednji fazi nadeja tudi dovoljenja za
prodajo rib.

Ribogojnica Brdinje,
oktober 2021 (Kavil Kašnik)

Glamping Glinik
Na Ravnah na Koroškem je junija
zaživel 'resort' Natura Fina s tremi
luksuznimi in tremi glamping hiškami, investitor katerih je podjetje
G-team d. o. o.

Glamping Natura Fina,
G-team d. o. o.

Geopark Karavanke
V okviru projekta NaKult je bila v občini Ravne na Koroškem,
v sodelovanju s Karavanke UNESCO Globalnim Geoparkom,
z Občino kot projektnim partnerjem, Koroškim pokrajinskim muzejem in Koroško osrednjo knjižnico dr. Franca
Sušnika, vzpostavljena nova doživljajska infrastruktura.
Razstavni prostor v pritličju Koroškega pokrajinskega
muzeja, Muzeja Ravne na Koroškem, Na gradu 2, je urejen
kot interpretacijski center Geoparka Karavanke.

V vaškem centru Strojna je bila v sodelovanju s Koroško
osrednjo knjižnico dr. Franca Sušnika v obnovljeni stavbi
sredi vasi urejena Spominska soba bukovnikov, namenjena
predstavitvi Blaža Mavrela in drugih koroških bukovnikov, ljudskih pesnikov.

POSEBNO SKRBNO NAČRTUJEMO PRIHODNJE PROJEKTE
Glede načrtov za prihodnje leto ostajamo zmerno optimistični, saj pripravljamo številne projekte in potrebne rešitve z raznovrstnih področij, pri katerih so zaznane potrebe po spremembah. Seznam načrtovanega se s predlogi

občank in občanov nadgrajuje in posodablja. Zanje smo
vam izjemno hvaležni in si želimo tvornega sodelovanja
tudi v prihodnje.
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Končali gradnjo poslovnokomunalne infrastrukture
v Poslovni coni Ravne v
obdobju 2019–2022

Naložbo sofinancirata EVROPSKA UNIJA –
Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR)
in Republika Slovenija.

Besedilo in foto: Darko Šuler

Občina Ravne na Koroškem je v okviru Dogovora za razvoj Koroške razvojne
regije, sklenjenega med MGRT in Razvojnim svetom Koroške regije, z evropskimi
sredstvi septembra letos končala operacijo Gradnja poslovno-komunalne
infrastrukture v Poslovni coni (PC) Ravne 2019–2022.

V PC Ravne je bila kanalizacija že
delno zgrajena. Ni pa bilo urejeno čiščenje, zato smo zgradili črpališče, v
katerem se vsa komunalna odpadna
voda PC Ravne zbere in črpa preko
tlačnega voda do obstoječe kanalizacije na Ravnah, kjer je urejeno čiščenje na CČN Ravne.
V okviru operacije smo izvedli:
Tlačni komunalni vod
Dobja vas – Ravne
Tlačni vod je izveden iz PE100 d200/10,
v dolžini 1.745 m, in poteka od črpališča Dobja vas, mimo 'trafo' postaje
pri LIDL-u, nato gre proti jugu do glavne državne ceste G2-112, odsek 1255
Poljana–Ravne, in ob cesti po kolesarski poti do obstoječe kanalizacije
na Ravnah (takoj za glavnim vhodom
v železarno).
Črpališče Dobja vas s pritokom
Od zbirnega jaška na levem bregu Likevičkega potoka poteka ka12

nal DUKTIL DN400 pod vodotokom
Likevički potok in se priključi na črpališče. Črpališče je armiranobetonske
izvedbe, notranjih dimenzij 3,00 m ×
4,00 m, globine 6,77 m. Črpališče je
izvedeno vodotesno. Vgrajene so črpalke z zaklopom, da pri servisiranju
ne bo potreben vstop v črpališče. V
črpališču sta črpalki, ki delujeta izmenično. Črpališče ima v spodnjem delu
predviden rezervni volumen, okrog
25 m³. Dovoz do črpališča poteka z
občinske ceste JP851324 po obstoječi
makadamski cesti.
Novi padavinski kanal
Novi padavinski kanal je iz betonskih cevi BC D = 100 cm (283 m) in
BC D = 120 cm (286 m) in poteka zahodno od odcepa z glavne ceste G2
za PC Ravne (predvideno krožišče),
proti vzhodu do Likevičkega potoka
in nato vzporedno z njim do vodotoka Meža. Padec je 0,5 % in 0,4 %. Na
kanalu so izvedeni betonski jaški D =
100 cm. Kanal se zaključi z vtokom v

vodotok Meža. Zaradi terenskih razlik
smo na začetku padavinskega kanala
izdelali oporni zid, v dolžini 73 m in
višini 1,30–1,80 m.
Prestavitev obstoječe
mešane kanalizacije
Zaradi gradnje novega padavinskega
kanala in višinske ureditve PC Ravne
smo prestavili obstoječi mešani kanal.
Mešani kanal RPE DN630_SN8, v dolžini 239 m, smo pod novim objektom
AC Ravne priključili na obstoječi kanal; poteka do priključnega mesta na
obstoječi kanalizaciji pred Likevičkim
potokom. Na kanalu so PE revizijski
jaški DN1000. Izvedba cevovodov in
jaškov je vodotesna.
Vrednost operacije je 874.423,99
evra. Evropski sklad za regionalni
razvoj in Republika Slovenija sta
jo sofinancirala v višini 668.542,20
evra, razliko 205.881,79 evra pa je
Občina Ravne na Koroškem pokrila
iz proračuna.
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Občinska čistilna akcija Premagajmo
osamljenost, spreminjajmo Ravne
Besedilo in foto: Občina Ravne na Koroškem

Desetega aprila se je začela vseslovenska prostovoljna akcija Dan za spremembe
– dan za povezovanje skupnosti. Ta je nastala zaradi velike želje po spodbujanju
ljudi k aktivnemu odzivanju na različne potrebe v skupnosti in dajanju priložnosti, da se lahko vsak posameznik preizkusi v vlogi prostovoljke ali prostovoljca.
Letošnji poudarek je bil na premagovanju osamljenosti. Precej primerno, saj so
stiki omejeni, mnogi pa so, žal, v tem času osamljeni ali v stiski.

Občina Ravne na Koroškem se je letos že šestič pridružila vseslovenski
akciji Dan za spremembe, ki jo je
že deseto leto zapored organizirala
Slovenska filantropija – Združenje
za promocijo prostovoljstva. Letos je
akcija Spreminjamo Ravne potekala
v soboto, 17. aprila. Organiziranih je
bilo več aktivnosti na različnih lokacijah v mestu. K sodelovanju se je prijavilo 23 organizacij iz vaških in četrtnih skupnosti, šol in društev oziroma
več kot 600 prostovoljcev. Občina je
za sodelujoče prostovoljce priskrbela
rokavice, vreče, vodo in malico.

Sodelovali so: Vrtec Ravne, OŠ
Koroški jeklarji in POŠ Kotlje, OŠ
Prežihovega Voranca, OŠ Juričevega
Drejčka, Srednja šola Ravne, Taborniki
Rod koroških jeklarjev, KS Kotlje, KS
Strojnska Reka, VS Strojna, ČS Trg, ČS
Javornik - Šance, Koroška ribiška družina, Lovska družina Strojna, Lovska
družina Prežihovo, OZ Rdečega križa
Ravne in Kotlje, Društvo Projekt človek, KMKC Kompleks in Klub koroških
študentov, predstavniki Slovenske
vojske, Mladinski svet Ravne ter uporabniki Centra za usposabljanje, delo
in varstvo Črna.

Vreče smeti sta po končani čistilni
akciji na zbirnih mestih pobrali javni komunalni podjetji Log in Ravne.
Pobranih je bilo okrog 3.000 kg odpadkov (mešani odpadki – 2.160 kg,
mešani gradbeni odpad – 300 kg,
gume – 50 kosov, kovine – 200 kg,
les – 300 kg, kosovni odpad – 200 kg).
V imenu Občine Ravne se zahvaljujemo vsem prostovoljcem in vas
vabimo k sodelovanju tudi v letu 2022.
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Županov sprejem najmlajših
Ravenčank in Ravenčanov
Besedilo in foto: Občina Ravne na Koroškem

V soboto, 28. avgusta, je v Grajskem parku na Ravnah potekal
županov sprejem novorojenčkov, rojenih leta 2020 in do 31. julija 2021.
Leta 2020 se je rodilo 97 otrok (53 dečkov, 44 deklic), do 31. julija 2021 pa 53 (25 dečkov, 28 deklic)
s stalnim prebivališčem na Ravnah na Koroškem.
Med njimi so tudi trije pari dvojčkov. Občina ob
rojstvu otroka nameni 200 evrov enkratne denarne pomoči, ki jo starši pridobijo na osnovi vloge
na naši spletni strani ali na sedežu občine, in
sicer do pol leta po rojstvu otroka.
Na dogodku, ki je potekal v skladu z veljavnimi ukrepi in priporočili NIJZ, se je zbralo lepo
število mladih družin, novorojenčkov, njihovih
sestric in bratcev. Toplo dobrodošlico je zbranim
izrekel župan dr. Tomaž Rožen, za lepo vreme in
čarovnije je poskrbel čarodej Mare Čare s pomočniki Ateno, Zojo, Anžetom … Otroci so se potem
sladkali v sladkem butiku in se zabavali na napihljivih igralih.
V znak dobrodošlice in trajnega spomina na
rojstvo novih sokrajanov je župan ob robu parka zasadil drevesi, na enem so imena otrok, rojenih leta 2020, na drugem pa imena letošnjih
novorojenčkov. V prihodnje bo tako zrasel 'park
novorojenčkov'. Vljudno vas prosimo za pazljivo
ravnanje ob obisku in ogledu dreves, saj so v rani
dobi rasti posebno občutljiva.
Arboristka mag. Tanja Grmovšek je za park novorojenčkov pomenljivo izbrala sadiki lip (Tilia
platyphyllos). Lipa je namreč eno od najbolj tradicionalnih dreves pri nas. Že naši predniki so
jo največkrat posadili ob pomembnih dogodkih,
najpogosteje prav ob rojstvu otroka. Drevo simbolizira moč osebe, že od nekdaj je tudi simbol miru
in prijateljstva, zato je bila tolikokrat zasajena na
vaških trgih. Prihodnje leto bomo imena na lipi
letošnjih novorojenčkov dopolnili in za rojene v
letu 2022 zasadili novo lipo.
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Hvala prostoferjem v Občini Ravne na Koroškem
Besedilo in foto: Občina Ravne na Koroškem

Projekt Brezplačni prevozi za starejše in invalide se je konec septembra letos v okviru projekta
LAS Mežiške doline zaključil, nadaljuje se pod pokroviteljstvom Občine Ravne na Koroškem. Ob
projektnem zaključku smo, v skladu s priporočili NIJZ, za prostovoljne šoferje in vse sodelujoče v
zahvalo za dosedanje sodelovanje pripravili dogodek za izmenjavo izkušenj in pregled možnosti
izboljšav ter za snovanje izvedbe v prihodnje.
Prostofer je skovanka iz besed 'prostovoljni' in 'šofer' ter
projekt zavoda Zlata mreža, h kateremu je pristopila Občina
Ravne. Ta trajnostni vseslovenski projekt povezuje starejše
osebe in invalide, ki potrebujejo prevoz in ne zmorejo uporabljati javnih in plačljivih prevozov, s starejšimi aktivnimi
vozniki, ki radi priskočijo na pomoč. Namenjen je vsem starejšim in invalidom, ki ne vozijo sami, nimajo sorodnikov in
imajo nižje mesečne dohodke ter slabše povezave z javnimi
prevoznimi sredstvi. Prostofer omogoča lažjo dostopnost do
zdravniške oskrbe, brezplačne prevoze do javnih ustanov,
trgovinskih centrov in podobno.
S projektom Brezplačni prevozi za starejše in invalide se je
uredilo področje brezplačnih prevozov za starejše in invalide v ravenski občini. Projekt smo spomladi 2019 prijavili na
javni razpis LAS Mežiške doline in prejeli sofinanciranje od
Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Naša partnerja sta bila Koroški medgeneracijski center (KMC) in Društvo
upokojencev (DU) Ravne. Vrednost projekta je 62.987,53 evra,
od tega smo od ESRR prejeli sofinanciranje v višini 40.000
evrov, razliko financiramo iz občinskega proračuna.
Funkcijo izvajalca oziroma koordinatorja prevozov opravlja DU Ravne. V okviru projekta smo pridobili tudi evropska
sredstva za 4-urno zaposlitev ene osebe (koordinatorice prevozov) pri DU Ravne. Njene naloge so predvsem: usklajevanje in organiziranje prevozov med prostoferji in uporabniki,
skrb za evidenco prevozov in preverjanje upravičenosti do
prevozov. DU Ravne je iz svojih vrst zagotovilo 14 prostoferjev,
ki so se prostovoljno pridružili projektu. Občina zagotavlja
dve vozili: prvo, prilagojeno potrebam invalidov na vozičkih
(Citroen Berlingo), je občina kupila z evropskimi sredstvi (v
uporabi od 22. 6. 2020); drugo, električno vozilo (Renault
Zoe), je občina za dopolnjevanje izvajanja prevozov v letu
2019 najela (v uporabi od 1. 10. 2019). Od 1. 10. 2019 do 31. 8.
2021 smo izvedli 546 prevozov, najmanj en prevoz dnevno, od
tega: 236 prevozov do bolnišnic, 203 prevoze do zdravstvenih
domov, 2 prevoza do lekarn, 12 prevozov do bank, 3 prevoze
do pošte, 5 prevozov do Upravne enote, 14 prevozov za obisk
trgovin, 26 prevozov za obisk DU Ravne, 2 prevoza za obisk
pokopališča ter 43 prevozov za druge potrebe.
Župan dr. Tomaž Rožen je ob projektnem zaključku, poleg
mag. Marjane Kamnik, predsednice KMC, in Jožeta Prednika,
predsednika DU Ravne, sodelujoče nagovoril: »Dolžnost naše
lokalne skupnosti in vsakogar od nas je po najboljših močeh poskrbeti za starejše in invalide ter vse ranljive skupine
soobčanov. Njihova zasluga je, da smo danes tu, kjer smo,
saj so gradniki, mnogi med njimi tudi temelji našega mesta,
zato je prav, da so tudi v starosti ali invalidnosti kar se da
aktivno vključeni v lokalno skupnost.« Župan je prostoferjem
podelil skromna darila v zahvalo za prostovoljne prevoze.

Potrebujete prostoferja? Pokličite: 080 10 10!
Za naročilo prevoza pokličite na brezplačno številko 080
10 10. V komunikacijskem centru bodo zabeležili podatke
uporabnika in lokacijo prevoza, klicni center bo o tem obvestil koordinatorico pri DU Ravne, ta bo o prevozu obvestila
prostovoljnega voznika in to sporočila uporabniku. Vozilo
zagotavlja občina, poskrbljeno je za zavarovanje voznika in
sopotnikov. S tem projektom izboljšujemo trajnostno mobilnost, starejšim in invalidom omogočamo več mobilnosti in
s tem boljšo socialno vključenost, ohranjanje samostojnosti
ter kovanje novih medosebnih vezi.
Iščemo in vabimo
dodatne kandidate!
Če imate veljavno vozniško dovoljenje in ste v svojem prostem
času pripravljeni pomagati tistim, ki prevoze potrebujejo,
pokličite koordinatorico v DU Ravne na telefonsko številko:
02 82 15 526 ali pišite na e-naslov: du.ravne2@gmail.com.
Veseli bomo vaše pomoči, še bolj pa boste s svojim dobrim
dejanjem razveselili uporabnike.
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Dan za starejše na
Ravnah na Koroškem
Besedilo in foto: Občina Ravne na Koroškem

V četrtek, 21. oktobra, je potekal Dan za starejše v organizaciji Občine Ravne
na Koroškem, javnih zavodov in društev, da bi dosegli boljšo informiranost in
vključenost starejših prebivalcev v okolje in s tem posredno izboljšali kazalnike
duševnega zdravja te populacije.

“

Starejšim želimo
omogočiti bogato
jesen življenja.
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V sodelovanju z Zdravstvenim domom Ravne,
območno enoto Nacionalnega inštituta za javno zdravje Ravne, Centrom za socialno delo
Koroška – enoto Ravne, Koroškim medgeneracijskim centrom (KMC) Ravne, Društvom
upokojencev Ravne, Koronarnim klubom
Mežiške doline, Društvom diabetikov Mežiške
doline, Župnijsko Karitas, Rdečim križem,
Društvom Ozara, Društvom za boj proti raku,
Medgeneracijskim društvom Lučka, Univerzo
za tretje življenjsko obdobje, Društvom Šola
zdravja, Združenjem multiple skleroze – podružnica Ravne, Lekarno Dren in Centrom za
usposabljanje, delo in varstvo so na stojnicah
na ravenski mestni tržnici potekale različne
predstavitve, pogovori in ozaveščanje starejših občanov o njihovih možnostih, priložnostih in pravicah. Zagotovili smo prevoze
s Prostoferjem.
Na dogodku so se predstavili vsi lokalno/
regijsko pomembni deležniki organiziranega programa in si izmenjali primere dobrih
praks. Srečanje, ki se bo na Ravnah odslej
odvijalo vsako leto, je priložnost za vzposta-

vitev in krepitev medsebojnega sodelovanja,
informiranje o aktualnih izzivih pri delu s
starejšimi ter iskanje inovativnih rešitev. Cilj
je zmanjšati osamljenost, izboljšati (duševno)
zdravje, doseči medgeneracijsko povezovanje
in opolnomočiti starostnike ter njihove svojce
za kakovostno življenje v zrelih letih.
Zbrane sta nagovorila mag. Marjana
Kamnik, predsednica KMC, in župan dr.
Tomaž Rožen, ki je med drugim dejal: »Že vrsto let se trudimo, da bi bili starejšim prijazna občina, veseli nas gradbena ograja na
Javorniku, ki pomeni uresničitev ene naših
največjih želja, prav tako smo tukaj skupaj,
ker želimo slišati potrebe starejših, njihove
želje, da omogočimo boljše življenje za generacije ljudi, ki so gradili mesto Ravne, saj
morajo zdaj v vseh možnostih uživati zaslužen pokoj, in jih želimo aktivno vključiti v
dogajanje – od programov, projektov do dejavnosti, ki jih organizirajo naši javni zavodi
in društva. Starejšim želimo omogočiti bogato
jesen življenja.«
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Nova doživljajska infrastruktura
v občini Ravne na Koroškem
Besedilo: dr. Darja Komar in Danijela Modrej | Foto: Urosh Grabner in Martina Kanzian

Nova doživljajska infrastruktura v okviru projekta NaKult je bila vzpostavljena
tudi v ravenski občini, in sicer v sodelovanju z Občino Ravne na Koroškem –
projektnim partnerjem, Koroškim pokrajinskim muzejem in Koroško osrednjo
knjižnico dr. Franca Sušnika.

Interpretacijski center Geoparka Karavanke v prostorih Koroškega
pokrajinskega muzeja, Muzeja Ravne na Koroškem
(avtor: Urosh Grabner)

Karavanke UNESCO Globalni Geopark
je čezmejni geopark, ki se razprostira
na 1.067 km² velikem območju in se
ponaša z bogato geološko, naravno
in kulturno dediščino nacionalnega
in svetovnega pomena. Obsega pet
slovenskih in devet avstrijskih občin.
Čezmejni Geopark Karavanke je bil
ustanovljen leta 2011, leta 2013 je postal del Evropske (EGN) in Globalne
(GGN) mreže geoparkov, vse od novembra 2015 pa nosi laskavi naziv
UNESCO Globalni Geopark.
Dva od najpomembnejših ciljev
Karavanke UNESCO Globalnega
Geoparka sta: varovanje in ozaveščanje o pomenu ohranjanja geoloških
posebnosti. Številne aktivnosti, ki se
izvajajo, so namenjene približevanju
vsebin geologije, varstva narave in
geoloških naravnih vrednot domačinom ter splošni javnosti. V projektu

Spominska soba bukovnikov v vaškem centru Strojna
(avtorica: Martina Kanzian)

z akronimom NaKult, ki se v okviru
Programa sodelovanja Interreg V-A
Slovenija-Avstrija sofinancira s sredstvi Evropskega sklada za regionalni
razvoj in Dežele Koroške, sledimo zastavljenim ciljem in strategiji popularizacije, in sicer z vzpostavitvijo več
kot 250 km dolge daljinske pohodne
poti okoli Geoparka Karavanke ter
najrazličnejših interaktivnih, doživ
ljajskih in raziskovalnih točk, da bi
obiskovalci doživeli bogato kulturno in naravno dediščino čezmejnega
območja.
Razstavni prostor v pritličju
Koroškega pokrajinskega muzeja,
Muzeja Ravne na Koroškem, Na gradu
2, je urejen kot interpretacijski center
Geoparka Karavanke. Obiskovalci se
lahko sprehodijo skozi rudarski rov,
si ogledajo mineraloško zbirko ter se
poučijo o flori in favni Mežiške doline

ter Geoparka Karavanke. Razstava je
zasnovana kot skupek interaktivnih
doživetij in obiskovalce podrobno
seznani z geološko ter drugo naravno in kulturno dediščino Karavanke
UNESCO Globalnega Geoparka, katerega članica je tudi Občina Ravne
na Koroškem.
V vaškem centru Strojna je bila v
sodelovanju s Koroško osrednjo knjižnico dr. Franca Sušnika, v obnovljeni
stavbi sredi vasi, urejena Spominska
soba bukovnikov – Shtoria od enih starih bukovnikov ino visharjev, namenjena predstavitvi Blaža Mavrela in
drugih koroških bukovnikov, ljudskih
pesnikov. S stalno razstavo, ki predstavlja dela bukovnikov z obeh strani meje, se ohranja pisna dediščina
Geoparka Karavanke, hkrati pa z omenjeno razstavo nekdanji podružnični
šoli dajemo nove vsebine.
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SIJ Metal Ravne bo z novo napravo
EPŽ4 izpolnil povpraševanje
najzahtevnejših kupcev
Besedilo: Skupina SIJ | Foto: Dobran Laznik

SIJ Metal Ravne, druga največja družba v Skupini SIJ in tretji največji proizvajalec
orodnih jekel v Evropski uniji, je 21. oktobra namenu predal najsodobnejšo
20-tonsko napravo za elektropretaljevanje pod žlindro, EPŽ4, ki bo zadostila
naraščajočemu povpraševanju po jeklih EPŽ.

Z leve: Borut Urnaut, glavni direktor SIJ Metala Ravne; Andrej Zubitskiy, predsednik uprave Skupine SIJ,
ter Zdravko Počivalšek, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo RS

Naložba v skupni vrednosti 6,8 milijona evrov, od tega 3,7 milijona za
napravo EPŽ4, omogoča večjo pro
izvodnjo čistejših jekel z boljšimi preoblikovalnimi lastnostmi za ingote do
20 ton, s tem pa dodatno širitev prodajnih trgov ter utrditev položaja na
zahtevnem nišnem jeklarskem trgu
orodnih, specialnih in nerjavnih jekel.
Lani je SIJ Metal Ravne s certifikatom
ISO 9100 odločno vstopil tudi na trg
letalske industrije in ga še naprej intenzivno razvija.
»Naložba v EPŽ4 bo omogočila SIJ
Metalu Ravne povečanje proizvodnje
in prodaje najzahtevnejših proizvodov
18

višjega cenovnega razreda za kar 60
odstotkov. Gre za čistejša jekla z boljšimi preoblikovalnimi, mehanskimi,
korozijskimi, električnimi, magnetnimi in drugimi lastnostmi, po katerih
je vse večje povpraševanje iz najzahtevnejših industrij, kot so energetika
ter naftna, plinska in letalska industrija,« je poudaril Borut Urnaut, glavni
direktor SIJ Metala Ravne.
»Z novo napravo EPŽ4 SIJ Metal
Ravne zaključuje prvo fazo stomilijonskega investicijskega cikla – letos
spomladi so že zagnali novo, popolnoma avtomatizirano linijo za toplotno
obdelavo v kovačnici, končana je tudi

investicija v odpraševalno napravo
in nadaljuje se avtomatizacija valjarne,« je povedal Tibor Šimonka, glavni
podpredsednik Skupine SIJ, in dodal:
»Za nove tehnologije za proizvodnjo
in predelavo jekla bomo v Skupini SIJ
do leta 2025 namenili približno 300
milijonov evrov.«
Ravenska železarna, predhodnica
današnjega SIJ Metala Ravne, je bila
med pionirji postopka EPŽ, ko je že
leta 1972 med prvimi na svetu v svoj
proizvodni program vpeljala to napredno metodo obdelave jekla.
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Novi sistem odpraševanja v
jeklarni SIJ Metala Ravne
Besedilo: Skupina SIJ | Foto: Gregor Ravnjak

Investicija SIJ Metala Ravne, vredna 2,7 milijona evra, v celovit sistem
odpraševanja zagotavlja popolno zajemanje razpršenih emisij iz peči UHP, ki so se
v preteklosti ob izjemnih dogodkih kazale kot oblak rdečega prahu nad jeklarno.

Projekt celovitega odpraševanja peči UHP v jeklarni
je bil v SIJ Metalu Ravne napovedan v letu 2020, a ga
je epidemija koronavirusne bolezni prestavila za eno
leto. Po zaključenih gradbenih delih in montaži je
odpraševalni sistem trenutno v fazi testnega zagona.
Odpraševalni sistem je sprojektiralo in izvedlo
slovensko podjetje Handte-Ost zaščita okolja, ki ima
dolgoletne izkušnje s ponujanjem rešitev pri čiščenju
odpadnih dimnih plinov iz težke industrije. Podjetje
ima reference od podobnih odpraševalnih sistemov,
ki učinkovito delujejo doma in v tujini. Nova odpraševalna naprava ima v tem trenutku najboljšo razpoložljivo tehnologijo za zaščito okolja pred emisijami
dimnih plinov in hrupa.
Sistem je dimenzioniran za popolno zajemanje
dimnih plinov iz peči UHP v jeklarni SIJ Metala
Ravne. Postavitev takšne odpraševalne naprave bo
poleg preprečevanja razpršenih emisij v okolje prispevala tudi k nižji ravni širjenja hrupa v okolje, kar
potrjujejo prve testne meritve.

Nova odpraševalna naprava ima v tem trenutku
najboljšo razpoložljivo tehnologijo za zaščito
okolja pred emisijami dimnih plinov in hrupa.
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Kotlje se širijo in živijo
Besedilo: Zvonko Gros, predsednik sveta KS Kotlje | Foto: Danica Hudrap

V Krajevni skupnosti (KS) Kotlje, ki postaja vse večja in tudi vse
zahtevnejša z vidika njenih prebivalcev, smo se v zadnjem obdobju
trudili ustreči čim več uporabnikom različne infrastrukture. Predvsem
nas pestijo težave s cestno infrastrukturo, pomanjkljivosti so tudi pri
zagotavljanju enakomerne dostopnosti pametnih povezav. Kljub vsemu
nam je uspelo poleti pridobiti nekaj pomembnih projektov in smo jih v
sodelovanju z Občino Ravne na Koroškem in JKP Ravne tudi uresničili.

“

Kraj je živ toliko,
kolikor so živi
ljudje v njem.
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Kar zadeva naložbe v infrastrukturo, smo v
naselju Kotlje 1 na novo asfaltirali 1.385 m
povezovalnih poti. Rekonstruirali smo odsek ceste Pirkhof–Kalajžič v izmeri 454 m in
parkirišče ob igrišču v Kotljah v izmeri 200
m². Površini smo tudi asfaltirali. Med večjimi
projekti v zadnjem času je bila obnova poslovilne vežice pri pokopališču v Kotljah. Vežica
je zdaj veliko bolj funkcionalna in omogoča
dostojno slovo svojcev od pokojnikov ob slabših vremenskih razmerah in pozimi, saj je po
novem v celoti zaprta. Hvala Občini Ravne na
Koroškem, da nam je prisluhnila in omogočila
izpeljavo projekta.
Med poletjem smo sodelovali z novimi lastniki Rimskega vrelca in Ivarčkega jezera ter
po najboljših močeh pomagali z nasveti, organizacijo in izvedbo nekaterih del. V drugi polovici leta smo izvedli še manjša investicijska
dela: popravili smo strehe nad oglasnimi deskami in v vaškem jedru otroška igrala; uredili
smo dostop do knjižnice z novim stopniščem;
na več lokacijah smo postavili nove obcestne

ograje; na več mestih ob lokalnih cestah smo
položili kanalete in travne tlakovce, ki blažijo
prehod na bankine. V veliko pomoč nam je bil
JKP Ravne, saj se je odzval na naše pobude in
predloge ter dela izvedel v dogovorjenem roku.
Kraj je živ toliko, kolikor so živi ljudje
v njem. V Kotljah se skozi vse leto trudimo
pripraviti tudi nekaj prireditev in druženj.
Pomladi smo sodelovali v čistilni akciji, na
predvečer dneva državnosti in ob letošnji 30.
obletnici osamosvojitve smo pripravili proslavo pri osamosvojitvenih lipah. Oktobra v
Kotljah potekajo tradicionalni Kuharjevi dnevi. Poleg pohoda po Vorančevi poti postrežejo
tudi s slavnostno akademijo, zaključijo pa
se na krajevni praznik, na zadnjo oktobrsko
nedeljo, s proslavo pri spomeniku pod vaškimi lipami. Vse zastavljene projekte smo v
KS uspešno zaključili, druženja pa izpeljali v
skladu s priporočili NIJZ. Vsem krajanom in
matični občini se zahvaljujem za sodelovanje;
z njim dokazujemo, da smo lahko uspešni le,
če stopimo skupaj.
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Koronarni klub
Mežiške doline,

skupina Strojnska Reka
Besedilo: Silva Ban, predsednica sveta
KS Strojnska Reka | Foto: Arhiv KS Strojnska Reka

KRAJEVNE, ČETRTNE IN VAŠKE SKUPNOSTI

Četrtna skupnost
(ČS) Čečovje

v letu 2021

Besedilo in foto: Marijan Kokol,
predsednik sveta ČS Čečovje

V Krajevni skupnosti (KS) Strojnska Reka
živi nekaj zelo aktivnih članov koronarnega
kluba, zato smo že pred leti dobili prvi
defibrilator in izvedli tudi praktičen prikaz
uporabe.

Februarja 2019 je v Mladinskem domu predavala prim.
Cirila Slemenik Pušnik, dr. med., in takrat se je oblikovala tudi skupina koronarnega kluba. Zdaj šteje več
kot 30 članov, na vadbo jih hodi okrog 15. Ob četrtkih
ob 17. uri se dobivamo in se pod vodstvom Jane Mager
Kordež pošteno razmigamo, pogosto zunaj, pozimi pa v
Mladinskem domu. Med epidemijo covida smo telovadili
na igrišču ali pa smo šli na sprehod. Tudi na čudovit jesenski dan smo se na sprehod odpravili kmalu po kosilu.
Maja letos smo poslušali predavanja o zdravem živ
ljenjskem slogu, se seznanili s tehnikami sproščanja,
oktober smo posvetili zdravi prehrani. Diplomirana
medicinska sestra Polona Moličnik nam je povedala
veliko zanimivega in koristnega. Tehtali smo, koliko
sladkorja in soli je v živilih. Šokiralo nas je, da je v 100
g mlečne čokolade približno 50 g sladkorja, to je kar pol
lončka. Za svoje zdravje lahko največ storimo sami, v
dobri družbi pa je vse lažje!

Prišla je jesen. Določena dela pri urejanju javnih površin v naši ČS Čečovje se bodo končala, zima pa bo s
seboj prinesla že rutinska zimska opravila. Na osmih
rednih sejah sveta ČS Čečovje smo obravnavali tekočo
problematiko urejanja javnih površin, namestitev nove
urbane opreme (denimo klopi in igrala), urejenih je bilo
nekaj novih tlakovanih parkirišč pred stanovanjskimi
bloki, v delu je rekonstrukcija dovozne ceste na jugu
naselja Čečovje, na severni strani stanovanjske vrstne
hiše Čečovje 57. Raste nov vrtec Solzice, začela se je
gradnja stanovanjskih blokov v 'Sinice tunfu', končuje
se gradnja tribune na stadionu.
Zavedamo se, da se v enem letu ne da postoriti vsega,
česar si občani želijo in zahtevajo, upamo pa, da bomo
v prihodnjem letu dokončali še kar nekaj prepotrebnih
parkirišč pri stanovanjskih blokih ter se lotili rekonstrukcije dovoznih cest pri vrstnih hišah Čečovje 41–45.
Čakamo še na ureditev javne kanalizacije za stanovanjske hiše na jugu Čečovja ob Suhi, nadejamo se tudi
začetka gradnje individualnih hiš na jugu naselja, za
kar je že bil izdelan načrt komunalne opreme zemljišča.
Občankam in občanom ČS Čečovje želimo vse najboljše v letu 2022, ostanite zdravi, ne izogibajte se cepljenju proti zahrbtnemu virusu, ki nam je onemogočil
izvedbo naših protokolarnih prireditev (postavljanje
mlaja in vsakoletno decembrsko druženje občank in
občanov). Če bodo razmere dopuščale, pa se vidimo in
pozdravimo 29. decembra bo 15. uri na starem mestu:
na platoju pred Mesarijo Sedovšek.
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Aktivnosti v Četrtni
skupnosti Javornik-Šance
Besedilo: Nataša Vauče

Člani Četrtne skupnosti (ČS) Javornik-Šance – Rajko Kočet, Nataša Vauče,
Aleksandra Kotnik, Vinko Miklavc, Melita Šimenec, Majda Podojstršek
in Andrej Rus – se nenehno trudimo, da bi bila v ČS opravljena različna,
nujno potrebna dela, in na ta ves čas vztrajno opozarjamo.

Do zdaj so bile položene pohodne plošče pri
Osnovni šoli (OŠ) Koroških jeklarjev; urejen
je bil prehod za pešce pri restavraciji Čista desetka; urejena so bila nova parkirišča in obnovljena invalidska parkirišča; urejena je bila
razsvetljava na Šancah pri Pšeničniku; dobili
smo nov pitnik na športnem igrišču; pod otroška igrala je bila položena PVC-podlaga; preplaščen je bil del pešpoti ob športnem igrišču.
Septembra 2021 smo odprli novo parkirišče ob OŠ, s katerim smo pridobili kar 79 parkirnih mest, od tega 4 za invalide; gre za pomemben prispevek k ureditvi prometa okoli
šole in bližnjih blokov. Prijavili smo se tudi
na razpis za sofinanciranje ureditve zunanjih
športnih igrišč in bili s kandidaturo uspešni,
zato je bilo urejeno centralno igrišče, ki je
namenjeno različnim športom in občanom
vseh starosti. V prihodnjem letu bo v okviru
programa LAS postavljen tudi 'pumptrack'
za otroke. Na vratih Javornika so zgradili
nov Sparov trgovski center, s pokritimi najemniškimi garažami, in lepo urejeno krožišče.
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Na drugi strani Javornika, na lokaciji propadajočega dvorca, se je v začetku oktobra začela
gradnja prve faze Koroškega centra skupnostnih storitev KO-RA.
Vseskozi se trudimo za izpeljavo tudi naslednjih, do danes še ne izvedenih del, to pa
so: v celoti obnovljen asfalt na Preškem Vrhu
od št. 1 do št. 26 in urejena cestna razsvetljava; razširitev ovinka na Šancah pri trgovini
Mojca; obnovitev škarp in preplastitev asfalta
na Šancah; preplastitev cestišča z asfaltom in
ureditev cestne razsvetljave pod spodnjo vrsto garaž v naselju Javornik; postavitev elek
trične polnilne postaje na Javorniku; pridobitev dodatnih igral na otroškemu igrišču
na Javorniku; ureditev optičnega omrežja na
Šancah in Preškem Vrhu ter celovita preureditev vrtičkarstva na Piglu.
Verjamemo, da bomo s skupnim sodelovanjem lahko tudi v prihodnjem letu uresničevali nove naloge.
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KRAJEVNE, ČETRTNE IN VAŠKE SKUPNOSTI

Ponosni na kulturno stezo, ki povezuje
Koroško na Komelju in Strojni
Besedilo: dr. Karl Hren in Darja Krevzelj

Vaška skupnost (VS) Strojna, kot edina obmejna vasica v Občini Ravne
na Koroškem, skrbno vzdržuje odnose med prebivalci na tej in oni strani
meje. Letos se lahko pohvalijo še s pridobitvijo kulturne steze, ki je plod
uspešnega sodelovanja med VS Strojna in Občino Ravne na Koroškem ter
Mohorjevo družbo iz Celovca.

Komelj v današnji Avstriji in Strojna sta bila
nekdaj enotno območje. Nova kulturnozgodovinska čezmejna literarna pot ju bo v prihodnje povezovala simbolno in vsebinsko.
To pot je mogoče začeti s Komeljskega vrha
na avstrijski strani ali pri cerkvi sv. Urha na
Strojni. Z literarno aplikacijo, ki je nastala pri
projektu SPread Karawanks, je na voljo dvanajst informativnih točk o literaturi, pisateljih,
zgodovini in pokrajinskih posebnostih.
Na območju Komelja in Strojne so se ljudje
stoletja sporazumevali v slovenskih narečjih.
V zahodnem in severnem delu prevladuje podjunsko narečje, v južnem in vzhodnem delu pa
mežiško. Narečji spadata v koroško skupino
slovenskih narečij. Jezikovne razmere odražajo tudi štetja prebivalstva. Celotno prebivalstvo danes avstrijskih krajev, iz Komeljskega
Vrha, Beznice, Gradiča, Ivnika, Belšaka in
Šmarjete, je leta 1890 slovenščino navedlo
kot pogovorni jezik. Jezikovne razmere so se
v drugi polovici 20. stoletja na avstrijski strani
bistveno spremenile. Številni so zaradi deset
letja trajajočih pritiskov na slovensko govoreče prebivalstvo vedno bolj opuščali materni
jezik. Kljub temu ga je del prebivalstva trdno
ohranjal; danes so v večini teh krajev postav
ljene dvojezične krajevne table.
Vaščani Strojne so ponosni na dobre medsosedske odnose. Ti segajo tudi onkraj meje, ki
je skozi zgodovino močno zaznamovala tamkajšnje in tukajšnje prebivalce. Jeklena volja
in občutek pripadnosti slovenskemu narodu
onemogočata izumrtje slovenstva v Avstriji,
dolžnost nas pa je, da s prijazno besedo in z
voljo po sodelovanju in povezovanju pomagamo krepiti narodno zavest.

“

Danes so v večini teh krajev
postavljene dvojezične krajevne table.
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Ekošola v Vrtcu
Ravne na Koroškem
Besedilo: Valentina Slemnik, koordinatorica projekta Ekošola
v Vrtcu Ravne na Koroškem | Foto: Arhiv Vrtca Ravne na Koroškem

V šolskem letu 2021/22 smo se v Vrtcu Ravne na Koroškem vključili v projekt
Ekošola, v največjo mrežo otrok, mladih, vzgojiteljev in učiteljev v Sloveniji in na
svetu, ki vzgojo in izobraževanje za trajnostni razvoj udejanjajo v vsakodnevnem
delu in učenju. Projekt izvajamo v vseh enotah in vseh starostnih oddelkih.

Cilj projekta na ravni vrtca je spodbuditi otroke k soustvarjanju trajnostne sedanjosti in
prihodnosti z vrstniki v Sloveniji in po svetu.
Naše izhodišče je, da preko aktivnega učenja,
ki ga izvajamo pri vsakodnevnem delu, s programom nadgradimo aktivnosti. Izkazovali jih
bomo z mednarodnim znakom Zelena zastava.
Za naše najmlajše pripravljamo zelene aktivnosti, izvajamo praktične okoljske projekte,
igre v naravi, skrbimo za vrtičke in gredice,
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“

Naše vodilo je:
»Ne čakajmo na
jutri, začnimo
zdaj! Postanimo
ekofrajerji že
danes.«

zbiramo, razvrščamo in recikliramo odpadno
embalažo, preizkušamo in okušamo zdravo
hrano ter si z ekobranjem polnimo glavice.
Dejavnosti, če je le mogoče, izvajamo na
igrišču, travniku, v gozdu in parku. Veliko
pozornosti namenimo zdravi prehrani, samooskrbi in trajnostno usmerjenim dejavnostim.
Sodelujemo z lokalnimi pridelovalci hrane, ki
nam dobavljajo domači rženi kruh, domače
jogurte, mleko, jabolka in med. Otroci se navajajo na zdrave, manj sladke proizvode, na pitje
vode in nesladkanih čajev, spoznavajo razliko
med škropljenim in biološkim jabolkom, okušajo domači rženi kruh, ki je zelo hranljiv in
odličen za krepitev zob in govornega aparata.
Raziskujemo tudi rastline in živali, ki nas
obkrožajo, in se učimo, kako živeti v simbiozi.
Otroci vsaj enkrat na teden odhajajo v gozd
ter tam spoznavajo gozdna pravila in pomen
gozda za ljudi. Vrtčevska knjižnica nas vabi
s polnim naročjem knjig z okoljsko vsebino:
prebiramo, listamo in si širimo obzorja.
Stremimo k temu, da iz narave vzamemo
le najnujnejše in živimo trajnostno, saj naše
obnašanje in ravnanje vplivata na okolje in
ljudi. Otroci spoznavajo, kako pomembne so
trajnostna mobilnost in poti, ki jih prehodimo
peš, s kolesom in javnimi prevoznimi sredstvi.
Pravila, ki si jih zastavimo v predšolskem obdobju ter jih potem sistematično ozaveščamo
in razvijamo, bodo spremenila naš jutrišnji
dan in prihodnost.
Pri nabavi igrač izbiramo materiale, ki trajnostno niso škodljivi za okolje. Že nekaj let
omejujemo uporabo plastičnih vrečk in jih
nadomeščamo z žakeljčki, zašitimi iz odpadnega blaga.
Na poti do zelene zastavice Ekošole smo pri
ozaveščanju zgled zaposleni v vrtcu. A pri tem
potrebujemo pomoč, spodbudo in sodelovanje staršev in širše javnosti. Zato – ravnajmo
z našim planetom spoštljivo, saj nas otroci
nenehno opazujejo in posnemajo.
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400 let jeklarstva v našem
kraju skozi oči prežihovcev
Besedilo: Martina Popič

Učenci predmetne stopnje Osnovne šole Prežihovega Voranca Ravne na Koroškem
so pod mentorstvom učiteljic slovenščine in učiteljice zgodovine med sorodniki,
sosedi in prijatelji zbirali pripovedi, povezane z življenjem in delom zaposlenih
v ravenski železarni v različnih obdobjih. Zbirka pripovedi je nastala v spomin
na častitljivo obletnico začetkov jeklarstva, ki je dajalo in še vedno daje pečat
Mežiški dolini in našemu mestu.
Šestinštirideset učencev predmetne stopnje
je zbralo 66 pripovedi 50 odraslih pripovedovalcev. Najstarejši informator je imel 88 let
(dedek), najmlajši 42 let (oče); 46 odstotkov
pripovedovalcev je bilo starejših od 70 let in le
16 odstotkov mlajših od 50 let (to so starši naših učencev, ki so danes zaposleni v enem od
jeklarskih podjetij), 38-odstotni delež je zajel
informatorje v starosti 50–70 let. Pripovedi so
povezane s poklicnim delom zaposlenih, njihovim prostim časom, medosebnimi odnosi,
nezgodami pri delu in šaljivimi anekdotami.
Besedilni del zbranih pripovedi spremlja
risba nekdanjega znaka ravenske železarne.
Ob njem je dodanih 19 razlag besed oziroma besednih zvez, ki so zapisane v zgodbah.
Njihove razlage niso strokovno definirane, ampak so razložene skozi oči mladih zapisovalcev
in njihovih pripovedovalcev.
Besedilu smo dodali še razglednice, fotografije in risbe. Učenci so po izbranih razgled
niških motivih železarne iz različnih obdobij poskušali v fotografski objektiv zajeti današnjo podobo 'fabriških' stavb s približno
podobnih zornih kotov. Pri pouku likovne
umetnosti so umetniško navdihnjeni učenci z ogljem poustvarili motive, povezane z
jeklarstvom.
Da se spomini ne bi izgubili, smo ob občinskem prazniku v aprilu izdali knjigo 400 let
jeklarstva v našem kraju skozi oči prežihovcev.
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Pester in živahen utrip dogajanja
na OŠ Koroških jeklarjev
Besedilo: Tina Čapelnik in Lotka Velički | Foto: Arhiv OŠ Koroških jeklarjev

Globoko smo že zakorakali v novo šolsko leto in nove izzive, a še prej se bomo
ozrli v zadnje mesece preteklega šolskega leta, ko so nas učenci navduševali
z nastopi na šolskih in občinskih prireditvah ter z dosežki na najrazličnejših
tekmovanjih iz znanja, veselili smo se tudi naziva KULTURNA ŠOLA.

Maja smo se na šoli razveselili izjemnega uspeha Maje Kosmač, ki je na
tekmovanju iz znanja slovenščine za
Cankarjevo priznanje izkazala veliko mero literarnovednega znanja in
ustvarjalnega navdiha ter se okitila z
zlatim priznanjem. Tinkara Potočnik
se je z osvojenim zlatim priznanjem
iz znanja logike vpisala med Zotkine
talente 2021 in se za nagrado udeležila srečanja mladih raziskovalcev
Slovenije v Ljubljani.
Junija smo ponovno prejeli naziv
KULTURNA ŠOLA, ki ga podeljuje Javni
sklad Republike Slovenije za kulturne
dejavnosti. Naziv so lahko pridobile
le šole, ki so imele razvejano in kakovostno kulturno delovanje v zadnjih
treh letih. Podelitev naziva je odraz,
da ima kultura pri nas posebno mesto: redno prirejamo kulturne dogodke, ki so namenjeni našim učencem
in širši javnosti, obiskujemo zunanje
kulturne ustanove in sodelujemo pri
najrazličnejših kulturnih projektih.
Zavedamo se, da podelitev naziva ni
samo nagrada, ampak je tudi odgovornost, saj bomo čez štiri leta ponovno
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dokazovali, da smo bili tudi v letih po
pridobitvi naziva 'KUL'. Junija se tradicionalno poslavljamo od devetošolcev.
Tokratna generacija nam je pripravila
čudovito prireditev Misija je mogoče.
V večnamenski dvorani v Kotljah so s
spletom petja, plesa, igranja, recitacij …
izkazali neverjetne talente in navdušili
starše in učitelje ter se od osnovnošolskega izobraževanja poslovili na najlepši možen način. Tik pred zaključkom šolskega leta smo se odzvali vabilu
Občine Ravne na Koroškem in se ob
dnevu državnosti udeležili osrednje
kulturne prireditve v Mežiški dolini. S
kulturnim programom smo sooblikovali praznično proslavo v počastitev
30-letnice samostojnosti naše države
ter s tem dokazali, da nam je mar za
domovinsko vzgojo otrok. Naš nastop
je navdušil zbrano množico, prejeli smo
tudi občinsko zahvalo.
S prvim septembrom se je čas počitnic zaključil in začelo se je novo
šolsko leto. Vanj smo vstopili z optimizmom, pripravljeni na nove izzive
in polni idej. V šolski avli vsak teden
pripravljamo razstave in projekcije, s

katerimi se spominjamo praznikov in
pomembnih obletnic, v kraju in širše.
Na šoli še vedno 'živijo' številni projekti: SKUM, POGUM, Sobivanje, Zdrava
šola, Pasavček, Policist Leon svetuje,
EUfutuR, Igraj se z mano – bodi umetnik, Spirit, Tek podnebne solidarnosti …
Leto za letom se trudimo, da redno šolsko delo nadgradimo z vključevanjem
v številne projekte, saj tako popestrimo in razgibamo pouk ter presegamo
monotonost šolskega vsakdana. Ker
bi radi izboljšali bralno pismenost
in spodbujali bralno kulturo mladih,
smo poleg že uveljavljenih projektov
Bodi kul, beri ful in Rastem s knjigo v
letošnjem šolskem letu poleg 'klasične'
bralne značke za šestošolce uvedli še
eko bralno značko. Koncertu z naslovom Bojan riše, kdo pa igra? so lahko
sredi septembra prisluhnili učenci druge triade. Nastopila je glasbena skupina Stick Control, ki je že četrto leto
navduševala našo mlado publiko, in
koncert premierno izvedla v spomin na
Mojmirja Sepeta, ki je pisal glasbo tudi
za otroke. Tako so mladi skozi glasbo
spoznali avtorja glasbene spremljave
znane otroške risanke Bojan.
Tudi na podružnični šoli v Kotljah
so zelo dejavni. Ob dnevu jezikov so si
zastavili prav posebno nalogo – vsak
razred se je naučil pesem v tujem jeziku. Iz ust naših najmlajših je zazvenela pesem v slovaščini, drugošolci so
jo zapeli v hrvaščini, tretješolci so se
spoprijeli z jezikom, ki ga govorijo na
Tanzaniji, četrtošolci so s pesmijo odpotovali v Brazilijo.
V naših učencih tli veliko radovednosti in ustvarjalnosti, zato verjamemo, da bo tudi to šolsko leto obrodilo številne sadove, ki vam jih bomo z
veseljem predstavili. Poslavljamo se z
željo, da bo šolsko leto 2021/22 pustilo
v naših 'jeklarjih' prav poseben pečat.
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Nove mednarodne poti
prinašajo nove priložnosti
Besedilo: Maja Sadar, organizatorka izobraževanj odraslih na LURA | Foto: Arhiv LURA

Prvi projekt Erasmus + v javnem zavodu Ljudska univerza Ravne na Koroškem
(LURA) – Nove poti, nove priložnosti – je bil za nas velik izziv, saj kljub 62-letni
tradiciji delovanja še nismo imeli tovrstnih mednarodnih izkušenj in poznanstev
v tujini, da bi lahko skupaj z njimi načrtovali vsebino. Bili smo novinci na tem
področju izobraževanja odraslih, a smo izziv več kot uspešno opravili.

Z elanom smo se lotili načrtovanja naše mobilnosti, a nam je aprila 2020 pot prekrižala
razglasitev epidemije, in načrti so padli v vodo.
Po več prestavljanjih in načrtovanjih smo letos
projekt uspešno zaključili.
Maja sem se v Bologni (Italija) udeležila tečaja Teaching languages in the digital era, katerega glavna tema je bila uvajanje sprememb
in vpeljava sodobnejših pristopov z uporabo
sodobne tehnologije pri vse pogostejšem poučevanju na daljavo. Usvojena znanja bodo
koristila naši organizaciji in udeležencem.
Trije zaposleni smo se junija odpravili na
izobraževalni obisk v Španijo. V centrih za
izobraževanje odraslih v Andaluziji smo opazovali aktivnosti in predstavitve njihovih programov. Proučili smo primere dobre prakse
na jezikovnih programih za odrasle z nizko
stopnjo predznanja. Videli smo, kako poteka

prilagajanje programov trgu dela in sodobni
družbi ter kako delujejo pri motiviranju in
svetovanju odraslim. Ob tem smo si izmenjali
izkušnje z zaposlenimi in udeleženci. Pridobili
smo nove spretnosti in kompetence; te so pomemben prispevek k inovativnosti in ustvarjalnosti pri našem vsakdanjem delu.
Nove poti v sklopu mednarodnih projektov
so nam prinesle številne priložnosti, kot so
vključevanje dobrih praks in novih metod v
naše programe, uporaba sodobne IKT pri delu
z udeleženci ter odprtost do sinergij z organizacijami, ki so aktivne na področjih družbe,
izobraževanja, kulture …
V letu 2022 nas čaka izpeljava že drugega pridobljenega Erasmus + projekta. Z njim
nas bo pot ponesla na področje funkcionalne
pismenosti.

“

Usvojena znanja
bodo koristila
naši organizaciji
in udeležencem.
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19. tradicionalno srečanje pri Prežihovi
bajti; 60 let Prežihove bralne značke
Besedilo: Liljana Suhodolčan | Foto: Arhiv KPM

Koroški pokrajinski muzej (KPM) je avgusta izvedel 19. tradicionalno srečanje
pri Prežihovi bajti, ki je bilo ob jubilejni 60-letnici Prežihove bralne značke še
posebno slovesno in dobro obiskano.

Ideja o branju za Prežihovo bralno značko je
vzniknila v začetku 60. let prejšnjega stoletja,
kot izraz želje in potrebe po uspešnejšem širjenju in poglabljanju leposlovja med mladimi bralci. Bralno značko sta na Osnovni šoli
Prevalje osnovala učitelj slovenščine Stanko
Kotnik ter takratni ravnatelj šole in pisatelj
Leopold Suhodolčan. Prepad med obveznim
šolskim branjem in otroškim izborom literature sta premostila z zamislijo o tekmovanju
za bralno značko. Lastnosti obeh pobudnikov,
Kotnikova strokovna in analitična dorečenost
ter Suhodolčanova odprtost in organizacijska
sposobnost, sta bili ključni za njen razvoj.
Zbiranje značk je bilo v tem času priljubljena oblika 'odlikovanja' za dosežke na različnih športnih področjih, značka s portretom
Prežihovega Voranca pa je le nekaj več kot
10 let po pisateljevi smrti postala priznanje
branju.
Prve Prežihove bralne značke je podelil
pisatelj France Bevk, in sicer 22. maja 1961 na
Prevaljah. Z bralno značko so bili vzpostavljeni tudi prvi stiki šolarjev s pisatelji, pesniki
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in ilustratorji, ki so prihajali med mlade bralce. Prežihovi bralni znački so sledile druge
značke, branje zanje pa se je v 60. in 70. letih
prejšnjega stoletja razširilo na vso Slovenijo
in zamejstvo.
Leta 2002 je bilo ustanovljeno samostojno
Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS. V
strokovnem smislu gibanje od vsega začetka
vodijo mentorji po šolah, od 90. let prejšnjega
stoletja tudi po vrtcih in knjižnicah. Njihovo
delo z mladimi je namreč temelj bralnega
značkarstva. Od leta 2019 je gibanje Bralna
značka vpisano v register nesnovne kulturne dediščine.
Na 19. tradicionalnem srečanju, bilo je 10. avgusta, smo se pri Prežihovi bajti poklonili visokemu jubileju s programom, ki so ga sooblikovali: pisatelj Marko Kravos, predsednik Društva
Bralna značka Slovenije – ZPMS; Margareta
Jukič, kulturna ustvarjalka in dolgoletna mentorica branja za bralno značko; pisatelj Primož
Suhodolčan; pisatelj in pesnik Feri Lainšček;
glasbenika Ditka in Gorazd Čepin.
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Knjižnica, vrata v vse
čase in za vse generacije
Besedilo: Maja Dretnik, Jelka Kos in Nika Skudnik | Foto: Arhiv KOK

V koronskem obdobju, ki tudi knjižnicam ni najbolj prijazen, smo
v Koroški osrednji knjižnici (KOK) pripravili kar nekaj novosti.

Osrednji dvoletni projekt Čebela bere
med, v katerem sodelujemo s še štirimi drugimi slovenskimi LAS-i, je na
svojstven način knjižnice povezal s
čebelarsko tradicijo, ekologijo in naravovarstvom. V KOK smo maja pridobili
novo postavitev zbirke s prilagojenim
gradivom. Poimenovali smo jo Berem
zlahka in je namenjena uporabnikom
ranljivejših ciljnih skupin. Prav njim
posvečamo posebno pozornost, saj se
zavedamo, da imajo vsi ljudje pravico
do branja in dostopa do informacij v
njim razumljivi obliki. Gradivo je urejeno po naslednji shemi: brajica, disleksija, lahko branje, večji tisk, znakovni jezik in zvočne knjige.
Zaradi uresničevanja projekta
Čebela bere med so poletni meseci
minili v znamenju manjših gradbenih del in preurejanja prostorov časopisne čitalnice, pritlične verande
in veznega prostora, ki je bil že od
obnove knjižnice namenjen grajski
kavarni. 29. septembra smo Grajsko
časopisno kavarno Eleonora slovesno

predali namenu. V prijetnem okolju
in ob bogati izbiri časnikov in časopisov vam poleg kave ponujamo izbrane
pijače in unikatne sladice. Naša želja je, da časopisna kavarna postane
prostor srečevanj, prijateljskih klepetov, priložnostnih kulturnih dogodkov in večerov ob glasbi. Morda vas
zanima, zakaj ravno Eleonora? Pred
skoraj desetimi leti nas je po spletu
okoliščin obiskala dr. Eleonora Thun,
rojena Thurn Valsassina, najmlajša
vnukinja zadnjega ravenskega grofa.
Kot mladenka je morala po nemški
okupaciji Guštanja z družino zapustiti grad. S spomini nam je popestrila in oživila zgodbe preteklosti
ter s prav posebno prezenco pustila
močan pečat. Je edina neposredna
potomka nekdanjih grofov, ki je knjižnico obiskala po njeni ustanovitvi,
v prostorih gradu Ravne. Eleonora je
tudi dekle v istoimenski zgodbi zbirke
kratke proze Dekle z mandolino Lovra
Kuharja - Prežihovega Voranca, ki jo
je uredila dr. Silvija Borovnik. Naj bo

ime Eleonora simbolična vez s preteklostjo in hkrati izziv za nove naloge
in vsebine, ki vam jih želimo ponuditi.
Letos smo branju in širjenju bralne
kulture namenili še več pozornosti.
Od 15. novembra vabimo družine, da
se pridružijo programu, namenjenemu dvigu ravni družinske pismenosti. Potekal bo v Pionirski knjižnici
Leopolda Suhodolčana. Poimenovali
smo ga DRUŽI NAs branje, namenjamo pa ga predvsem družinam z otroki – začetnimi bralci. Zasnovan je kot
sklop informativnih, zabavnih in družabnih srečanj. Družine se bodo lahko
na ta način podrobneje seznanile z
vsem, kar jim omogoča knjižnica. Ob
prijavi v program bo vsaka družina
prejela beležnico z dodano informativno brošuro. Ponudili bomo sezname branja za otroke, podporno literaturo za starše ter nasvete in navdih
za ustvarjalno in prijetno druženje
ob knjigah. Vabljeni, da nas obiščete!
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V Galeriji Ravne gledamo naprej
(pa tudi malo nazaj)!
Besedilo: Zala Lorber | Foto: Dobran Laznik

Ob koncu koledarskega leta se po navadi ozremo nazaj in preletimo dogodke,
ki smo jih ustvarili v iztekajočem se letu. Tudi v Galeriji Ravne radi naredimo
pregled razstav, saj se tako še enkrat spomnimo trenutkov, ki smo jih v preteklih
mesecih doživeli z umetniki in obiskovalci.

Pa poglejmo torej malo nazaj … Leto smo v galeriji zaključili
s prav posebnim projektom, saj se ne zgodi prav pogosto,
da ena razstava istočasno gostuje na kar dveh prizoriščih.
Eden najbolj prepoznavnih slovenskih sodobnih umetnikov Sašo Vrabič, ki se ukvarja s sliko, glasbo in fotografijo,
se je z odmevno razstavo slik, risb, skic in fotografij hkrati
predstavil v Galeriji Ravne in Koroški osrednji knjižnici dr.
Franca Sušnika. Ravensko galerijsko leto, ki je bilo (ne)
naključno namenjeno predstavitvam koroških umetnikov,
smo zaključili s slikarjem Luko Popičem in njegovimi najnovejšimi deli, ustvarjenimi posebej za to razstavo.
… in še malo naprej. V začetku prihodnjega leta, februarja 2022, bomo v sodelovanju z Mednarodnim grafičnim
likovnim centrom v galeriji gostili mlado umetnico Heleno
Tahir. Spomladanski čas je rezerviran za razstavo umet
niškega natečaja Koroška, kdo si?, ki ga za mlade koro-

30

ške umetnike pripravljamo s Klubom koroških študentov
in Koroškim mladinskim kulturnim centrom Kompleks.
Lanskoletna zmagovalka natečaja Daša Vinšek se bo aprila
v Galeriji Ravne predstavila s prvo samostojno razstavo.
Poletni del razstav bo z vse prej kot klasično slikarsko
razstavo odprla koroška umetnica Nina Stopar; v sklopu
Kulturne plaže, osrednjega poletnega kulturnega dogodka
v Kulturnem centru Ravne, pa načrtujemo odprtje razstave priznanega kiparja Tobiasa Putriha. Leto 2022 bomo
zaokrožili s slikarjem Matejem Čepinom, ki je v zadnjem
času pozornost vzbudil s serijo slik grotesknih klovnov.
V prihodnjem letu tako ponujamo najmanj pet razlogov za obisk Galerije Ravne. Se vidimo takrat (pa seveda
tudi vmes)?
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KMKC Kompleks je letos
živel na spletu in v živo
Besedilo: Dorijan Plevnik, direktor KMKC Kompleks | Foto: Tisa Praprotnik in Špela Peruš

Koroški mladinski kulturni center Kompleks (KMKC Kompleks) je bil primoran
v prvi polovi leta celotno dogajanje preseliti na splet, v drugi polovici pa je bil
(so)organizator številnih dogodkov.

Ker tudi KMKC Kompleks ni bil imun
na posledice epidemije, je bil prisiljen
v prvi polovici leta vse dogajanje preseliti na splet, pri čemer ni manjkalo
dobre glasbe. Na našem YouTube kanalu lahko najdete kar nekaj posnetkov koncertov različnih glasbenih
žanrov, potopisno predavanje, kviz,
umetniški natečaj, predavanje o duševnem zdravju, podkast in druge dogodke, ki so spletnim obiskovalcem
krajšali prosti čas v tem obdobju.
Med poletjem je mladinski center
sicer zaprt, ker nimamo lastnih zunanjih površin za delovanje, zato smo se
z veseljem ponovno odzvali na povabilo Gledališča dela in s soorganizatorji pomagali pri izpeljavi Kulturne
plaže pred Kulturnim centrom Ravne
na Koroškem in dveh predhodnih dogodkov z naslovom Čakam na predstavo. V lastni režiji smo nadaljevali s programom ter poletje zaključili s stand-up predstavo, s katero so

Gašper Bergant, David Gorinšek in
Sebastjan Spital nasmejali dvorano,
konec avgusta pa smo vse navdušence rap glasbe razveselili z izolskim
raperjem Drillom.
V september smo vstopili s popotniško stand-up predstavo Roka
Škrlepa, se z njo pridružili Tednom
vseživljenjskega učenja in z Ljudsko
univerzo Ravne na Koroškem našli
Pot do smeha. Sledilo je intenzivno
sodelovanje z ekipo Jazz Ravne, saj
je bil Kompleks v septembru obarvan zelo jazzno (zvrstili so se Marko
Črnčec Solo & Trio, Daniel Caccia &
Organ Band ter dogodki, posvečeni
Mojmirju Sepetu). Oktober je bil čas
koncertov, 'jam sessionov', na katerih
je lahko vsak, ne glede na znanje in
izkušnje, stopil na oder ter prijel za
instrument ali mikrofon. V sodelovanju z različnimi organizatorji smo
izvedli odlična dogodka. Najprej je
bila premiera zvočnega filma Hešteg

aktivizem, ki aktualne družbene tematike razgalja skozi spoj fragmentov
že obstoječih filmov z avtorsko glasbo. Avtorji so zvočni performerji: Aleš
Gangl, Nick Acorne in Valerio Zanini.
Konec oktobra je sledila še lutkovna
srhljivka Črv (v produkciji Gledališča
dela); gre za zgodbo brez morale, v
kateri človeško življenje ni vredno nič
oziroma vse. Prvi vikend v novembru
se je začel v sproščenem vzdušju z večerom družabnih iger; društvo KUL
Ludek je poskrbelo za pestro izbiro
iger, Kompleks pa za dobro vzdušje.
Sledilo je predavanje o kriptovalutah v
organizaciji Kluba koroških študentov.
Do konca leta je načrtujemo še približno 15 dogodkov, med njimi tudi festival Koroška, kdo si?, in srčno upamo
na realizacijo, a ta je močno odvisna
od epidemičnih razmer.
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ZGODBE, KI JIH NE SMETE ZAMUDITI!
Zgodbe nam olepšajo življenje.
Oglejte si, katere zgodbe olepšajo
Ravne na Koroškem.

Novembra smo se v
najsevernejši prestolnici na
svetu – Reykjaviku, Islandiji,
udeležili seminarja evropske
mladine na temo Empower
inclusiv-dissability.

www.visitravne.com

Nacionalna agencija MOVIT
ter Erasmus+ sta prijazno
podprla, že tretji zapovrstjo,
EU-projekt – mladinsko
izmenjavo Erasmus+, ki bo
potekala na Ravnah na
Koroškem med 24. 6. 2022 ter
3. 7. 2022.

Obiščite nas na novi lokaciji v
srcu Športnega centra Ravne!
Gozdarska pot 18, 2390 Ravne na Koroškem
info@visitravne.com // 031 648 088

Veselimo se obiska 50 mladih
iz petih partnerskih držav –
Grčije, Severne Makedonije,
Češke, Srbije in Slovenije.
Mladinsko izmenjavo gosti
Zavod za kulturo, šport,
turizem in mladinske
dejavnosti (ZKŠTM). Vodja
mladinske izmenjave je Tim
Kolar - Erat iz oddelka za
turizem in mladinske
dejavnosti ZKŠTM.

Spominki in darila
Potrebujete darilo za zaposlene, poslovne in
visoke goste, obiskovalce?
V naši poslovalnici in na spletu Visit Ravne boste
našli raznovrstne izdelke domačih ustvarjalcev.
Izdelke lahko naročite tudi na dom.

V naš mladinski hotel Punkl,
kjer so tudi turistični
center Visit Ravne ter
prostori mladinskega centra,
vabimo vse, ki radi
pišete, rišete, fotografirate
ali na kakršen koli drug način
kreirate, da skupaj z nami
ustvarjate nove uspešne
zgodbe.
V skupnih prostorih
mladinskega hotela Punkl
bo na voljo razstavni
prostor, kjer boste imeli
priložnost predstaviti svoja
dela širši javnosti.
Prijave zbiramo na
info@visitravne.com

Fotografija
na naslovnici
Fotografije na naslovnici pripadajo
ravenskim fotografom/fotografinjam.
Tokrat nas je v sliki in besedi prepričala
avtorica Jana Ogris.

Hej, Svet!
Kam se vrtiš?
Je to tvoja prava smer?
Čeprav sem nam zdi, da je svet res obrnil smer,
gremo mi vedno svojo pot. Ne glede na vse,
kar vidimo, slišimo, čutimo.
Vsak ima svojo zgodbo. In vsak bi jo rad živel.
Zato – dovolimo si:
Sanjati.
Loviti snežinke.
Objeti prave ljudi.
Verjeti v čarobnost.
Upati si.
In imeti upanje.
Biti tu in zdaj.
Srečni in nasmejani.
Naj se nova zgodba začne ...

JAVNI ZAVODI

Na kratko o … rejništvu
Besedilo: Patricija Petrič, strokovna delavka CSD Koroška

Kako napisati kratek prispevek o rejništvu? Kako v nekaj povedih opisati tako
pomembno nalogo? Napisati jedrnato, po besedilu zakonov, napisati tako, da
bo morda pritegnilo koga, ki razmišlja o razširitvi svoje družine, da bi v svoj
dom sprejel otroka, človeško bitje, ki potrebuje varnost, ljubezen in odgovorno,
osebnostno zrelo odraslo osebo.

Po zakonih osnovno: iz Družinskega
zakonika izhaja, da je namen rejništva otrokom pri osebah, ki niso njihovi starši, omogočiti zdravo rast, vzgojo,
izobraževanje, skladen osebnostni
razvoj in usposobitev za samostojno
življenje in delo. Oseba, ki želi izvajati
rejniško dejavnost, mora imeti stalno
prebivališče v Republiki Sloveniji in
zaključeno vsaj poklicno oziroma strokovno izobrazbo ter biti polnoletna.
Rejnik mora poleg navedenih zakonskih pogojev izpolnjevati tudi
druge, za otroka izjemno pomembne
pogoje. Biti mora pripravljen skrbeti
za otroka iz druge družine, ga imeti
rad, biti do njega sočuten, mu nuditi
nego, varnost, spoštovanje. Mora biti
sposoben nuditi toplino v odnosu, se
znati naklonjeno odzivati na otrokove potrebe, sprejeti njegove starše in
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razumeti njihovo stisko. Za dobrega
rejnika sta pomembni njegovi sposobnost in zmožnost uvida, vpogleda
v način lastnega delovanja, ker s tem
lahko oceni svoje zmogljivosti in moči
za izvajanje rejništva.
Na območju Centra za socialno
delo (CSD) Koroška, enote Ravne,
je trenutno sedem rejniških družin.
Trudimo se poleg uradnih, zakonskih
nalog, ki jih od centrov za socialno
delo in rejniških družin zahteva rejništvo, zanje organizirati tudi manj
formalna druženja, izlete, tabore, izobraževanja … Poleti 2021 smo se tako
podali na Roglo, na Pot med krošnjami,
jeseni pa smo se družili z alpakami
na čudoviti kmetiji Novak na Strojni.
Ena naših rejnic je o vlogi rejnika
dejala: »Moraš biti za to. Moraš biti
tak človek. Moraš imeti nekaj v sebi,

da lahko imaš preprosto otroka rad.«
Kaj pa vi? Bi bili pripravljeni sprejeti
otroka, ki zaradi različnih razlogov
ne more odraščati pri svojih starših?
Ga sprejeti, sprejeti njegovo zgodbo,
njega, ga imeti radi, spremljati na poti
v odraščanje, samostojnost?
Če ste o tem po tihem že razmišljali,
se morda o tem na glas s svojo družino že pogovarjali, pa ste oklevali, ali
bi naredili naslednji korak, če bi radi
izvedeli več informacij, se o svojem
razmišljanju pogovorili …, vas vljudno
vabimo na pogovor na CSD Koroška, v
enoto Ravne na Koroškem (Gozdarska
pot 17). Lahko nas pokličete po telefonu na 02 82 16 350 ali 02 82 16 368 ali
nam pišete na gpcsd.ravne@gov.si.
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Stiska, ki jo sproža aktualna
situacija, kot priložnost za razvoj
Besedilo: mag. Marjana Kamnik, predsednica Koroškega medgeneracijskega centra Ravne

Koroški dom starostnikov z enoto v Slovenj Gradcu in s Koroškim
medgeneracijskim centrom na Ravnah na Koroškem vstopa v še en, že dlje časa
načrtovan projekt, izgradnjo enote na Ravnah. To bo eden najsodobnejših centrov
za storitve, namenjene starejši populaciji – center KO-RA.

Center KO-RA bo pomenil novost pri povezovanju različnih aktivnosti in generacijskih
oblik pomoči v stanovanjsko-gospodarskem
kompleksu lokalne skupnosti ter bo vključeval
sodobne koncepte oskrbe starih ljudi in drugih
ranljivih skupin, varčne gradnje in ekologije.
Objekt, načrtovan kot varčna gradnja, pomeni pridobitev v neposrednem lokalnem
okolju z vidika koristi možnih gospodarskih
dejavnosti, možnosti novih delovnih mest,
generacijskega sodelovanja in druženja ter
ponudbe različnega krožnega načina koriščenja storitev.
V centru je predvidenih 18 začasnih namestitev, 14 mest je namenjenih uporabnikom
dnevnega varstva in 80 mest uporabnikom
institucionalne namestitve. Načrtovani so še
izobraževalni center, center za pomoč na domu,
socialni inkubator in v dvorcu umetniška rezidenca Senior, ki bo obogatila ponudbo aktivnosti v centru in kulturno ponudbo kraja.
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Hrano razdeljujemo
že šesto leto
Besedilo: Borut Pandel | Foto: Arhiv KMC

V Koroškem medgeneracijskem centru (KMC) ogroženim občanom Raven na
Koroškem razdeljujemo hrano že šesto leto. Projekt poteka v sodelovanju z
Občino Ravne na Koroškem in Lions klubom ter zagotavlja osnovne življenjske
potrebščine tistim občanom, ki si jih sami trajno ali zaradi trenutnih razmer ne
morejo zagotoviti.

“

Predaja hrane
poteka pred
vhodom v naš
center.
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Naši darovalci so Tuš, Spar, Lidl, Pekarna
Zeciri Ravne in Koroška pekarna, letos sta se
jim priključila še Mercator in Hofer. Vsak dan
med 19.30 in 20.30 s pomočjo Prostovoljnega
gasilskega društva Ravne pri njih prevzamemo hrano, ki bi ji naslednji dan potekel rok
uporabe in bi jo morali zavreči. Zaposleni v
KMC to hrano med 20.30 in 21.30 razdelimo
uporabnikom. Za invalide, starejše, bolne in
obnemogle poskrbimo tudi tako, da jim hrano
po 21.45 dostavimo na dom. S tem projektom
samo v ravenski občini dosežemo, da med
odpadke ne roma okrog 20 ton hrane na leto.
Trenutno imamo približno 130 uporabnikov,
ki prejemajo hrano enkrat ali dvakrat na teden, odvisno od individualnih potreb. Med
uporabniki so ljudje, ki potrebujejo pomoč
za premostitev trenutnih težav, in ljudje, ki
potrebujejo trajno pomoč. To so posamezniki, starejši ljudje, pari in, žal, tudi vedno več
mladih in družin. Nedavne in napovedane

podražitve hrane, energentov in drugih storitev ne kažejo, da bi se stanje v prihodnosti
izboljšalo, ta in podobni socialni programi v
občini pa vsaj deloma ublažijo tegobe socialno najšibkejših.
Trenutno delovanje v izrednih zdravstvenih
razmerah nam je vsekakor izziv, ki ga uspešno
obvladujemo v sodelovanju z NIJZ. Izvajamo
stroge higienske ukrepe, denimo pri razdeljevanju in dostavi hrane obvezno uporabljamo
maske in rokavice, večkrat si razkužujemo
roke, opremo in prostore. Predaja hrane poteka pred vhodom v naš center, brez neposrednega stika med zaposlenim in uporabnikom.
Prostore in opremo so nam pomagali razkužiti
tudi v Gasilskem zavodu Ravne.
V teh zahtevnih razmerah se izvajalci programa razdeljevanja hrane zanašamo na sodelovanje z uporabniki in predvsem donatorji;
ti se nam morajo včasih tudi prilagajati, za kar
se jim iskreno zahvaljujemo.
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Člani Medgeneracijskega društva
Lučka Koroška na taboru v Radencih
Besedilo: Ivan Rus

Starost je treba graditi, kot je treba vse življenje graditi. Morda je starostnikom
najtežji občutek, da so odveč, nikomur potrebni. Posebno tisti, ki so imeli prej
službo in so zdaj upokojeni. Premnogim ta trenutek spodmakne tla. Čemu bi še
živeli? Mnogi upokojenci telesno hitro pešajo, tudi hitro umro. V zrelih letih je
naloga vsakega posameznika, da si še pred upokojitvijo naredi načrt za svojo
starost in ozavesti, da ga bodo prav takrat ljudje zelo potrebovali. Včasih niti ne
slutimo, koliko dobrega lahko na starost storimo. Koliko ljudi bi bilo hvaležnih,
če bi to nalogo pravočasno razumeli. Sam sem smisel našel v tem, da pišem.
Morda komu to ni všeč, vendar vztrajam. Napisal sem že štiri knjige in vse so
bile pri bralcih lepo sprejete. A ne bi bilo škoda, da jih ne bi napisal?! Zelo sem se
razveselil tudi povabila na Lučkin tabor v Radencih.
Kljub covidu-19 so se voditeljice Lučke odločile,
da zveste člane popeljejo na doživljajski tabor
v zdravilišče Radence. Tabor je potekal od 30.
avgusta do 4. septembra. Prijavljeni, skupno 33
(skupina Lipa iz Mežice, Zala in Ajda s Prevalj,
Javornik z Raven na Koroškem, Sreča iz Slovenj
Gradca in Vrtnice iz Pameč), smo se razdelili
na tri skupine. Program so pripravile voditeljice Marinella, Leopoldina in Fanika ter so ob
upoštevanju vseh priporočil NIJZ skrbele, da
smo upoštevali dogovorjena pravila.
Gospa Danica nam je pokazala različne
športne vaje, ki jih v Šoli zdravja sicer izvajajo
med 8.00 in 8.30. Namakali smo se, masirali
pri šobah in plavali. Na delavnicah smo iz gline izdelovali različne predmete. Mislim, da mi
je izdelek še kar uspel. Izdelke so voditeljice

razstavile v avli zdravilišča. Videl sem, da so
si obiskovalci z zanimanjem ogledali razstavo.
Zdravilišče Radenci, ki je bilo lani obnovljeno,
me vedno znova pozitivno preseneti in navda
s prijetnim občutkom.
Zadnji dan smo se odločili, da odidemo v
cerkev svetega Cirila in Metoda in tam prepevamo lepe cerkvene pesmi, saj kar nekaj članov poje v zboru. Zvečer smo na terasi pred
hotelom praznovali moj 75. rojstni dan. To je
bil nepozaben večer. Morda sem pogrešal bližino, ki je bila tokrat prepovedana, na prejšnjih
taborih pa bogata z objemi in stiki. Lučki gre
zahvala za finančno podporo pri izvedbi tabora, prevozniku Kamot za prijetno in srečno
vožnjo v Radence in nazaj domov ter voditeljicam za njihov trud.
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Društvo upokojencev (DU) Ravne
na Koroškem v koronskem času
Besedilo: Jože Prednik, predsednik DU Ravne na Koroškem | Foto: Danica Hudrap

To je čas omejitev vseh dejavnosti, ki jih društvo omogoča svojim
članom na področjih športa, izletov, letovanja, kulture in sociale.

December je. Leto mineva. Bliža se čas,
ko vsepovsod diši po pecivu, cimetu
in kuhanem vinu, odzvanja glasba in
gorijo praznične luči; to je poseben
čas, ki prinaša veselje in občutke miru
v toplem domu med prijatelji in tistimi,
ki nas imajo radi. To je praznični čas,
praznikom pa je skupno, da spremljajo mejnike v našem življenju, oznanjujejo dogodke v letu. Predvsem pa so
prazniki čas za druženje in obujanje
spominov. Ljudje smo kot socialna
bitja srečni, da lahko drug z drugim
govorimo, se družimo, preživljamo
skupne trenutke. Ta povezanost nas
bogati in nam omogoča lepše trenutke
in poti v življenju. Vse to zelo pogrešamo, še posebno starejši.
Že drugo leto nas spremlja epidemija. Njene umiritve so bili še zlasti veseli kegljači, balinarji in igralci pikada,
saj so lahko začeli trenirati. Za seboj
imamo nekaj tekmovanj v okviru koroške zveze in tudi na državni ravni,
kamor so se športniki iz DU Ravne na
Koroškem letos uvrstili kar štirikrat.
Tudi v sklopu prireditev Ravenski dnevi so odigrali vse po programu.
Komisija za izlete je uspešno organizirala dva izleta. Žal vsakole38

tnega martinovanja ne bo; kako bo
s Štefanovim plesom, s katerim smo
tradicionalno zaključili leto, v tem
trenutku še ne vemo.
Likovniki so načrtovali razstavo v
novembru. Letos so za spremembo v
goste povabili slikarja Alojza Krevha
iz sosednjega DU Prevalje. Žal je bil
dogodek odpovedan.
Kolikor so lahko, so naši prostovoljci delali pri projektu Starejši za starejše, drugi projekt Mlajši za starejše pa
se bo začel kmalu, če bo le mogoče.
V letnem programu je ostalo veliko
neizpolnjenega: druženja, še kak izlet, srečanje z županom pod šotorom.
Pogrešamo pohode, ki jih je ustavila
epidemija, tudi vodjo pohodov išče-

mo, in še veliko stvari je, ki bi jih radi
počeli in so nas družile.
Frane Milčinski - Ježek je zapisal:
»Ljudje, prižgimo luč! Po celem svetu hkrati! / Naj sveti, kdo ve kam. /
Saj kdaj že plamen sveče / pokaže
pot do sreče, / človeku, ki je sam. /
Prižgimo luč, ljudje! Po celem svetu
hkrati!« Končuje se že drugo, nenavadno leto, ampak življenje zmeraj najde
pot, in tudi to bo za nami. Ko boste
brali te vrstice, bo leto 2021 že jemalo
slovo. Drage bralke in bralci, ne pustite si vzeti čarobnosti decembrskih
dni, in v srcu prižgite luč ljubezni in
upanja, da vas bo popeljala v mirne
in predvsem zdrave dni.
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Veterani PGD Kotlje
v državnem vrhu
Besedilo: Emil Pušnik, predsednik PGD Kotlje | Foto: Arhiv PGD Kotlje

Ekipa gasilcev PGD Kotlje, ki so prevzeli pokale in nagrade za leto
2021, v družbi predstavnikov GZS. Od leve proti desni: poveljnik
GZS Franci Petek, desetar ekipe Ivan Krebs, Branko Junger, Janko
Torej, predsednik GZS Janko Cerkvenik, generalni direktor URSZR
Darko But in predsednik PGD Kotlje Emil Pušnik.

Od leve proti desni: mentor Alojz Skrivarnik, Danilo Vušnik,
Ernest Srebot, Branko Junger, Branko Berlot, predsednik PGD
Kotlje Emil Pušnik, župan dr. Tomaž Rožen, Janko Torej, Evstahij
Janežič, Vinko Gostenčnik in desetar ekipe Ivan Krebs.

Prostovoljno gasilsko društvo (PGD) Kotlje že skoraj 100 let skrbi za požarno
varnost in varnost pred naravnimi in drugimi nesrečami v kraju. Poleg osnovne
dejavnosti tekmujemo v gasilsko-športnih disciplinah, desetina veteranov v
zadnjih letih še posebno prednjači. Izredno stanje s koronskimi ukrepi se pozna
tudi v gasilskih vrstah: nismo se mogli družiti in redno vaditi, a kljub temu smo
obdržali visoko raven pomoči za naše krajane in širšo okolico.
Naši veterani, državni prvaki iz leta
2018, so kljub vsem omejitvam trenirali in se pripravljali na državno in
pokalno prvenstvo. Udeležba na državnem prvenstvu je za naše društvo
ponos, še posebno, če braniš naslov
prvakov. V Celju je bilo 6. junija letos
državno tekmovanje, ki so se ga udeležili člani B in starejši gasilci (veterani). Starejši gasilci so zasedli odlično
3. mesto in s tem dokazali, da spadajo
v sam vrh slovenskih gasilcev.
V skupni razvrstitvi gasilskih vaj za
pokal Gasilske zveze Slovenije (GZS)

za leto 2021 so med 16 tekmovalnimi enotami dosegli 2. mesto (za PGD
Impol iz Slovenske Bistrice in pred
PGD Ponova vas). Gasilskih vaj za
pokal GZS, ki so potekale od začetka
maja do sredine avgusta, so se naši
člani udeležili 7-krat in se kar 6-krat
uvrstili na stopničke.
Letošnje državno in pokalno tekmovanje je bilo zaradi koronskih
ukrepov zelo okrnjeno in pod strogim nadzorom ustreznih služb, zato
na dan tekmovanj ni bilo razglasitve
rezultatov in družabnih srečanj. GZS

je za prve tri ekipe v vsaki kategoriji
organizirala svečano podelitev pokalov in nagrad 2. oktobra v Celju, tam
je potekal tudi plenum GZS.
Desetina starejših gasilcev PGD
Kotlje je letos prejela veliko plaketo
Občine Ravne na Koroškem za dolgoletno uspešno delovanje prostovoljnega društva, tvorno udejstvovanje
v gasilstvu ter za izjemen in trajen
prispevek k ugledu in razvoju Občine
Ravne na Koroškem.
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Intenzivni tečaj varne
vožnje za motoriste
Besedilo: mag. Matjaž Kamnik | Foto: Arhiv AMD Ravne na Koroškem

V Avto-moto društvu (AMD) Ravne na Koroškem smo po uspešni prijavi na
razpisu Avto-moto zveze Slovenije (AMZS) za sofinanciranje aktivnosti 10. julija
izvedli intenzivni trening varne vožnje za motoriste v Centru varne vožnje (CVV)
AMZS na Vranskem.

V AMD Ravne na Koroškem smo se
po dolgem času z veseljem srečali z
ljubitelji vožnje z motornimi kolesi.
Ob lepem vremenu smo na cestah
bolj pogosto tudi motoristi, zato je
bil intenzivni program varne vožnje
motoristov, v izvedbi CVV AMZS na
Vranskem, dobrodošla popestritev ter
seznanitev s teoretičnimi in praktičnimi znanji o varnosti in spretnosti
vožnje, v primerjavi z osebnimi dolgoletnimi izkušnjami na motornem
kolesu.
V zgodnjih jutranjih urah je osem
društvenih članov (Matjaž Kamnik,
Marko Križan, Andrej Ramšak, Srečko
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Gostenčnik, Domen Čepin, Rado
Jeromelj, Miroslav Črešnik in Samo
Bobek) krenilo proti CVV Vransko,
kjer smo se v celodnevnem programu pod strokovnim vodenjem srečali
z Vojkom Safranom, izkušenim dolgoletnim motoristom in inštruktorjem
varne vožnje. Pri predavanju in debati
nas je strokovno podkovani inštruktor najprej popeljal skozi teoretične
fizikalne osnove gibanja motocikla
in voznika v različnih razmerah in
oblikah vozišča. Po nazornem teoretičnem prikazu in razlagi varnostnih
sistemov, varnega zaviranja v sili, različnih aktivnih položajev voznika in

raznih načinov vodenja motornega
kolesa skozi ovinek smo se na vozišču
poligona preizkusili še v praksi. Pri
tem je marsikdo spoznal, da lahko določene naučene tehnike vožnje skozi
ovinek, pospeševanje ali ustavljanje v
mnogočem spremenijo občutek vožnje
in varnosti motorista na cesti.
Po kosilu, dodatnem treningu ravnotežja na poligonu 'trial' vožnje (v
motorističnem pomenu 'umetnost
premagovanja ovir brez napak') in
zaključku programa smo se z novim
znanjem ter prijetnim in koristnim
občutkom vračali domov. Srečno pot.
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KD literatov Mežiške doline:
Že osmi literarni zbornik
Besede med Uršljo in Peco
Besedilo in foto: Barbara Žvirc, predsednica KD literatov Mežiške doline

Ljubezen do literature, ljubezen do jezika. Je lahko še kaj lepšega, kar druži po
starosti, poklicih in življenjskih zgodbah tako različne ljudi? Mi pravimo, da ne.
Mi, Kulturno društvo (KD) literatov Mežiške doline, ki smo v vaše svetove že z
osmim izdanim literarnim zbornikom Besede med Uršljo in Peco tudi letos vstopili, kot najbolje znamo. Z besedami, prepletenimi v poezijo in prozo. Z besedami,
za katere želimo, da vam krajšajo dolge (jesensko-zimske) večere, se vam usedejo
globoko v srce, vas ponesejo v spomine, zanetijo iskre za prihodnost in opomnijo,
da nas združujejo iste ljubezni, kljub čudnim časom, v katerih smo se znašli.
Triindvajseto leto teče, odkar pod okriljem društva spoznavamo lastne in
izmišljene nove svetove, ki jih pred
nami razgrinja (skupno) literarno
ustvarjanje. Petdeset članov, ki prihajajo iz vseh štirih občin Mežiške
doline (Črna na Koroškem, Mežica,
Prevalje in Ravne na Koroškem), po
ustanovitelju in prvem predsedniku
društva Mihi Lotriču in njegovi naslednici Ivani Čreslovnik, zadnji dve
leti vodim Barbara Žvirc. To sta leti, ki
smo ju preživljali drugače kot prejšnja.
V naša življenja je udaril koronavirus
in naše dneve vrgel iz ustaljenih tirnic.
Vse, kar smo delali prej, delamo zdaj
malo drugače. Vsak korak, ki ga naredimo, je obut v čevlje novih navodil,
omejen s prepovedmi, otežen s številnimi ukrepi. Pa smo se privadili tudi
temu. Za nas lahko skoraj trdim, da
tudi s pomočjo literature. In pisanja.
Branja. Tudi druženja, čeprav na daljavo in ne tako pogostega kot v prejšnjih letih. In tako bo tudi v prihodnje.
Ker se ne damo kar tako. Ostajamo
za mušter. Tudi v prihodnje se bomo
trudili, da se bodo naše besede, za
trenutek ujete med Uršljo in Peco, razširile še v druge kraje. Po različnih
kanalih jih bomo, drugo za drugo,
spuščali v svet. Naj se družijo, naj se
spoprijateljijo, naj se dvignejo še na(d)

druge vrhove in naj se zakoreninijo.
Predvsem v ljudeh. Tam so najbolj
potrebne.
Zato hvala vsem članom in gostom
za besede, ki nam jih ob različnih priložnostih posojate – iz njih je sestavljen tudi naš letošnji zbornik. In hva-

la vsem bralcem, ki boste posegli po
njem. Na voljo je pri članih društva in
v Koroški osrednji knjižnici dr. Franca
Sušnika. Hvala, ker negujete našo (in
vašo) največjo dragocenost – materni jezik, pa kakor koli se že imenuje.
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Gledališka skupina KD Svitanje s
premiero igre Trajno ozdravljena
Besedilo: Ana Potočnik, predsednica KD Svitanje

Premiera veseloigre neznanega avtorja Trajno ozdravljena je bila v soboto,
23. oktobra, v KC Ravne na Koroškem, ob sočasnem praznovanju 20-letnice
gledališke skupine KD Svitanje.
V prvem delu je bil kulturni program več sekcij društva, v
drugem premiera nove igre. Pod budnim očesom režiserke
in že 20-letne vodje gledališke skupine Cvetke Kramberger
se je na odru predstavilo kar devet igralcev, sodelovalo je
še nekaj zaodrskih pomočnikov.
V glavnih vlogah mladoporočencev Zalke in Mihija sta
se predstavila Jožica Brežnjak in Simon Planšak. Igrali
so še: Ivica Breznik (mati), Jožica Uršnik (Rožica), Štefka
Zagernik (šivilja), Lojzka Strmčnik (stara ženica Angela),
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Cvetka Kramberger (stara teta), premierno sta bili na odru
Marijana Lupuh (služkinja Lenka) in Marija Jug (služkinja Rezika).
Veseloigra prinaša veselje, sproščenost in smeh, česar
nam v zadnjem obdobju primanjkuje. Člani gledališke
skupine si zato želijo, da bodo lahko odigrali čim več ponovitev v bližnjih in bolj oddaljenih krajih ter z igro osrečili in nasmejali gledalce.
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Združenje borcev za vrednote NOB
Mežiške doline v drugem polletju
Besedilo: Stanislav Ovnič, predsednik ZB za vrednote NOB Mežiške doline | Foto: Danica Hudrap

Junija 2021 so se zaradi izboljšanja epidemičnih razmer omilili ukrepi NIJZ, zato
so bila dovoljena težko pričakovana druženja z več udeleženci. V nadaljevanju je
nanizanih nekaj naših aktivnosti.

V nedeljo, 20. junija, smo se zbrali pri spomeniku na Rimskem vrelcu, kjer je bila postojanka SS. Zbrane
je pozdravil Ivan Krebs, predsednik
KO ZB Kotlje, ki je pripravila to slovesnost. Slavnostna govornica Ema
Peruš je spregovorila o dogajanju in
borbi Hotuljcev med NOB. Delegacija
članov ZB Kotlje je k spomeniku položila spominski venec, prisluhnili
smo Harmonikarskemu orkestru KD
Prežihovega Voranca.
V nedeljo, 11. julija, je OO ZB Ravne
na Koroškem organizirala prireditev na
Trotovem vrhu, v spomin na tamkajšnji spopad z nemško policijo marca
1945, v katerem je padel Alojz Kompan
Žnidaršič, sekretar okrajnega komiteja KPS Dravograd, težko ranjen pa je
bil Lipej Kolenik - Stanko. K spomeniku smo položili spominski venec.
Maksimilijan Večko se je v govoru
spominjal pokojnih članov: Karola
Polanca, dolgoletnega predsednika
KO ZB Kotlje in več kot dve desetletji glavnega organizatorja prireditve,

ter Mitje Šipka, vrsto let slavnostnega
govornika.
V torek, 21. septembra, je OO ZB
Ravne organizirala strokovno ekskurzijo v Muzej narodne osvoboditve
Maribor in k Trem žebljem na Pohorje,
k spomeniku padlemu Pohorskemu
bataljonu.
V soboto, 9. oktobra, sta Občina
Ravne ter OO ZB Ravne pripravili kratko spominsko svečanost pri spomeniku na Navrškem vrhu, kjer je bila
12. oktobra 1942 ustanovljena OF za
takratni Guštanj in okolico. Zbrane sta
nagovorila župan dr. Tomaž Rožen in
predsednik OO ZB Maksimilijan Večko.
Venec k spomeniku so položili Beno
Kotnik - Lubas, Emerik Rozman in
Janez Krebs.
V soboto, 16. oktobra, je naše združenje na Kozarnici pod Uršljo goro organiziralo osrednjo spominsko slovesnost v počastitev 80. obletnice ustanovitve OF.
Ker je bila letošnja komemoracija ob
dnevu spomina na mrtve na pokopali-

šču Barbara odpovedana, so spominski venec k partizanskim grobovom
v petek, 29. oktobra, položili župana
dr. Matic Tasič in dr. Tomaž Rožen ter
predsednika občinskih organizacij ZB
Prevalje in Ravne – Emerik Rozman in
Maksimilijan Večko.
V nedeljo, 31. oktobra, sta KS Kotlje
in KO ZB Kotlje organizirali tradicionalno prireditev v spomin na zadnjo oktobrsko nedeljo leta 1943, ko so bile Kotlje
en dan svobodne. Zbrane sta nagovorila župan dr. Tomaž Rožen in slavnostni
govornik, poslanec v državnem zboru
Jani Prednik. Delegacija ZB Kotlje je k
spomeniku NOB položila spominski
venec. Prireditev, ki so jo soustvarili
številni praporščaki borčevskih in veteranskih organizacij, gasilci, lovci, čebelarji, učenci podružnične OŠ Kotlje
in Pihalni orkester železarjev Ravne, je
povezovala Katarina Valentar.
V decembru bodo predstavniki naših krajevnih in občinskih organizacij
z obiskom in voščilom razveselili mnoge naše starejše člane.
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Praznovanje 20-letnice
gledališke skupine KD Svitanje
Besedilo: Ana Potočnik, predsednica KD Svitanje | Foto: Arhiv KD Svitanje

Povezovalka prireditve Marija Štriker je v vezni besedi dejala: »Svoj 20. rojstni
dan smo v resnici doživeli že lani, a žal razmere niso dopuščale, da bi lahko
tudi praznovali. Zato smo se zbrali danes, da praznujemo na način, kot to
znamo in delamo mi, člani Kulturnega društa (KD) Svitanje – z zanimivim
kulturnim programom in premiero nove veseloigre.« V prvem delu prireditve
so se predstavili člani več sekcij KD Svitanje. V drugem delu je sledila premiera
veseloigre Trajno ozdravljena.

Ravenski koledniki so zapeli pesmi Uršja gora,
Tam na vrtu in Moja kosa, Gaja Mlakar pa se je
predstavila s pesmima Ne dam in Sol na rano.
Recitator Jože Potočnik je z basnijo Kamniti
ribič avtorja Antona Medveda opozoril na pomembnost slovenskih korenin, nato je v poklon
30-letnice samostojne države Slovenije recitiral
odlomek iz Cankarjeve črtice Kurent. Člani gledališke skupine KD Svitanje so na začetku prireditve zaigrali odlomek iz Jurčičevega Desetega
brata, ker se v letu 2021 spominjamo 140. obletnice smrti njegovega avtorja. Ministrstva za
kulturo je namreč vse slovenske ustvarjalce
povabilo, da na tak način povežemo Slovenijo.
V glavni vlogi Krjavlja se je predstavila Jožica
Brežnjak.
Ana Potočnik je nagovorila člane gledališke
skupine: Ko sem razmišljala, kaj povedati na današnji dan, sem v roke vzela zbornik, zame zelo
dragoceno knjigo, ki smo jo člani KD Svitanje
izdali leta 2017, ob 20-letnici društva. V njem
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je zbranih veliko podatkov, a tudi mnogo toplih
misli, občutkov, lepih spominov.
Cvetka je začela izbirati besedila za igro že
leta 1999; na sestanku izvršnega odbora je nato
predstavila idejo, željo po ustanovitvi dramske skupine. Seveda smo jo z veseljem podprli.
Pozneje smo skupino preimenovali v gledališko
skupino. Prvi člani so bili najbližji – sorodniki,
prijatelji in prijatelji prijateljev. Nekaj igralcev
je ostalo, drugi so našli v življenju nove izzive,
skupina se je iz leta v leto spreminjala. Zadnjih
10 let sodeluje nekaj istih igralk, ki so dragoceno
jedro gledališke skupine, pred petimi leti se je ta
skupina še razširila. Vsako leto se kdo pridruži,
kdo pa odneha. Tako prihaja v skupino vedno
nova, sveža energija. Stalnica pa je ustanoviteljica, dolgoletna vodja in režiserka gledališke
skupine Cvetka Kramberger.
Dvajset let je bilo burnih, razgibanih. Zgodilo
se je, da se je igra pripravila, a se ni odigrala, nekatere pa so se igrale več kot desetkrat.
Največkrat je gledališka skupina nastopila v Mežiški dolini, od Črne, Žerjava, Mežice
do Prevalj, Leš in Kotelj, vsekakor na Ravnah
na Koroškem v Kulturnem centru, pa tudi v
Mladinskem domu v Strojnski Reki. Večkrat
tudi v Dravski in Mislinjski dolini: v Šentjanžu,
Črnečah, Libeličah, Podgorju, Šmartnem pri
Slovenj Gradcu, Mislinji, Tomaški vasi, Trbonjah
ter na Kapli na Kozjaku.
V zborniku je zbranih 15 zapisov igralcev. Iz
njih je zaznati, da ste poleg želje preizkusiti se
na odrskih deskah marsikaj doživeli. Ostala so
čudovita doživetja, dragoceni spomini, trdna
prijateljstva.
Tebi, Cvetka, in vsem vam, igralcem, želim, da
vam ob težjih trenutkih ne bi zmanjkalo energije
in zagona. Vsi vemo in vidimo, da uživate in znate uživati na odru. Včasih je pač treba stisniti
zobe in prestopiti kakšno oviro. Zavedajte se, da
nikoli niste sami, ob sebi imate drug drugega in
tudi nas, člane KD Svitanje. S skupnimi močmi
se lahko veliko naredi. Ponosni smo na vas in
na vaše delo. Veliko igralskih užitkov še naprej!
Po premieri je podpredsednik društva Jože
Potočnik podelil priznanja KD Svitanje za delovanje v gledališki skupini:
• Za 5 let: Jožici Brežnjak, Simonu Planšaku,
Jožiju Potočniku, Simoni Franc.
• Za 10 let: Jožici Uršnik, Mojci Merkač,
Viktoriji Pisar.
• Za 15 let: Ivici Breznik, Lojzki Strmčnik.
• Za 20 let: Cvetki Kramberger.
Vsem članom gledališke skupine iskreno
čestitamo!
V imenu Občine Ravne na Koroškem je
članom gledališke skupine, predvsem pa
vodji Cvetki Kramberger, čestitala Danica
Hudrap. Pohvalila je njihov zanos in dolgoletno vztrajnost ter vsem zaželela še veliko
ustvarjalnih let.

Tu domuje veliko srce:
30 let Župnijske
karitas Ravne
Besedilo: Helena Merkač

Jubilej so slovesno praznovali v soboto,
2. oktobra 2021, v župnijski cerkvi z akademijo
in sv. mašo, ki jo je daroval mariborski
nadškof msgr. Alojzij Cvikl. Zaslužnim
sodelavcem se je zahvalil za delo in jim
podelil priznanja. Slovesnosti so se udeležili
tudi predsednik Nadškofijske karitas Maribor
Branko Maček, župan Občine Ravne na
Koroškem dr. Tomaž Rožen ter predstavniki
sosedskih Karitas.
Bistvo Karitas, humanitarne organizacije Katoliške cerkve, je služenje in ustvarjanje odnosov, v katerih človek ne gleda le nase, ne
beži pred sočlovekom, talentov ne rabi le zase, mu sosed ni tujec,
je vesel z veselimi, žalosten z žalostnimi in sočloveku prinaša mir
oziroma vzklika skupaj s pesnikom Francetom Balantičem: »Naj
čezme k Tebi hodijo ljudje, / naj mi obraz oskrunijo noge, / ubogih
mojih bratov noge gnojne.«
Slovenska karitas je dobro organizirana. V šestih škofijskih je
92 župnijskih podružnic, od tega v Koroškem naddekanatu 24, v
dekaniji Dravograd - Mežiška dolina 10. Ravenska je začela delovati že leta 1991, leto po ustanovitvi Škofijske karitas Maribor, ko
so na pobudo Milovana Božikova zbrali cel priklopnik oblek in
→
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živil za pomoč Šibeniku v vojni. Formalno je bila
nato na pobudo župnika Alojza Beka ustanovljena
16. decembra 1993, prvi sodelavci pa so bili Jožica
Rupreht, Angela Popič, Irena Kokol, Berta Plohl,
Betka Krautberger, Lipi Hudrap, Ivka Kuserbanj in
voditeljica Mojca Potočnik. Kmalu so se jim pridružili drugi, med njimi tudi Ela Zadravec, ta je leta
1998 postala nova voditeljica. Krog sodelavcev se je
nato širil in leta 2000 štel 17 članov, v letu 2008 največ, 25 članov, ob 25-letnici 20, letos, v jubilejnem
letu, pa 17 rednih in nekaj občasnih sodelavcev. Od
leta 2017 je predsednik novi župnik Edvard Vajda.
Tridesetletna zgodovina ravenske Karitas je kot
zgodovina večine župnijskih Karitas: piše se s prostovoljnim delom z bistvenima dimenzijama: zbirati in razdeljevati. To, koliko sredstev se zbere, je
zelo odvisno od prizadevnosti in iznajdljivosti sodelavcev. Ravenskim velja na tem področju samo
čestitati. Že leta 1993 so pod vodstvom Betke Šauer
prvič delali adventne venčke, leta 1994 pa prvič
ponudili opresnike oziroma snope, ki jih je izdelal
Lipi Hudrap. Večkrat so pripravili razstavo Sadovi
dobrote. Izdelki danes nastajajo v delavnicah pod
vodstvom Marije Hirtl in drugih, na voljo so pred
cerkvijo in na mestnih sejmih. Da bi dobrodelnost
prenašali tudi na mlade, so v delavnice pogosto
vključevali birmanske skupine. Ena najvidnejših
širših prireditev ravenske Karitas je bil dobrodelni koncert, poimenovan Luč upanja, od leta 2000
se jih je v veliki športni dvorani ali v ravenskem
kulturnem domu zvrstilo 17. V prihodkih Karitas
obsegajo nemajhen delež tudi sredstva donatorjev
in vse od leta 2004 tudi Občine Ravne na Koroškem.
Kot druge Karitas tudi ravenska vsako leto skrbno beleži vse podatke o pomoči, ki jo podeljuje,
številu vseh prostovoljnih ur in višini vseh sredstev, ki jih pridobi in porabi. Pomoč deli ne glede
na narodno ali versko pripadnost. Zdaj je na seznamu okrog 120 prosilcev, po pakete s hrano jih
redno prihaja od 80 do 90. Za plačilo položnic so
lani namenili približno šest tisoč evrov.
Ob materialni omogoča Župnijska karitas Ravne
tudi duhovno in psihološko pomoč. V začetku sta
v njenem okviru delovali svetovalnica Karitas pod
vodstvom Marije Prikeržnik in informacijska pisarna za odvisnike, vodena iz Maribora. Predvsem pa
ravenska Karitas zelo lepo skrbi tudi za invalide,
bolne in starostnike, saj jih pogosto obiskuje, vsako
leto zanje pripravi tudi srečanje v župnijski cerkvi
in romanje na Brezje.
Da pa lahko sodelavci opravljajo zahtevno delo
v zadovoljstvo prosilcev, tudi sami potrebujejo duhovno podporo. V ta namen se udeležujejo izobraževanj, duhovnih obnov in nadškofijskih srečanj,
vsako leto pa se odpravijo tudi na izlet. Samo tako
in z vero v Kristusovo ljubezen lahko ostajajo na
poti, ki vodi do ljudi v stiski, in lahko s pesnikom
Franetom Milčinskim - Ježkom vzklikajo: »Ljudje,
prižgimo luč! / Iz oken vsake hiše / naj prek dežel
in mej / srebrno cesto riše, / da bomo šli po njej. /
Prižgimo luč, ljudje!«
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Alojz Bek, ustanovitelj Župnijske karitas Ravne: »Kmalu po osamosvojitvi
Slovenije smo tudi v ravenski župniji
začutili potrebo, da si odgovorimo na
Jezusovo novo zapoved v Janezovem
evangeliju: 'Kakor sem vas jaz ljubil, tako
vi ljubite drug drugega. Po tem bodo vsi
spoznali, da ste moji učenci /…/.' Ob osebni izkušnji Kristusove ljubezni je majhna
skupina župljanov prestopila meje svojih
družin in župnije. Pot Kristusove ljubezni jih je napotila
k ljudem v stiski. Začela se je avantura ljubezni, avantura
Župnijske karitas Ravne.«
Ela Zadravec, 23 let voditeljica Župnijske
karitas Ravne: »Ko sem leta 1995 peljala
teto na srečanje bolnih v cerkev in sem na
pogostitvi gledala, kako strežejo pogačo
in drugo, se mi je zazdelo, da bi to z veseljem počela tudi sama. Ko sem se nato
aprila 1997 upokojila, pa sem se po zaslugi
Berte Plohl kar hitro znašla na sestanku
Karitas. Pri delu v tej dobrodelni organizaciji je najpomembnejše obojestransko
spoštovanje. Tisti, ki daje, ni na prvem mestu, pač pa gre
za celovit odnos mi – vi. Res sem hvaležna, da sem lahko
'hodila po Jezusovi poti, ki vodi do ubogih in zavrženih', in
tako obogatila svoje življenje.«
Jožica Rupreht, sodelavka Župnijske
karitas Ravne vseh 30 let: »Karitas se
mi je počasi razprostrla v vsej svoji veličini. Zanjo sem živela že od malih nog.
Smisel pomoči sem spoznala, ko sem šest
let živela pri krstni botri na Prevaljah in
ji pomagala. Še največ pa ji je pomenilo,
da sem ji prisluhnila in ji dajala oporo,
ko je ostala sama. Pri delu za Karitas mi
ljudje s svojo hvaležnostjo dajejo energijo in ta me bogati. Žal so včasih tudi težki trenutki, ko se
zdi, da ne moreš narediti vsega, da bi bili vsi zadovoljni.
V posebno veselje so mi obiski starejših.«
Msgr. Alojzij Cvikl, mariborski nadškof:
»Biti sodelavec Karitas pomeni biti romar
ljubezni, ki hodi po poti življenja in z odprtimi očmi in opazuje druge romarje, ki
so omagali in so potrebni tolažbe, besede
upanja, toplega oblačila, obliža na rano
in obroka hrane. Vse to ste tukaj 30 let
delali in še delate Njemu, ki je sam rekel:
'Karkoli ste storili kateremu od teh mojih
najmanjših, ste meni storili.'«
Dr. Tomaž Rožen, župan Občine Ravne
na Koroškem: »Župnijska karitas Ravne
je pomembna humanitarna organizacija,
saj že kar 30 let skrbi za naše najranljivejše občane, tako da pomeni veliko upanja in konkretnih dejanj za naše občane.
Poleg Centra za socialno delo Koroška in
občine veliko prispeva k boljšemu materialnemu položaju naših občanov.«
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2022 – 30 let enote Pokrajinskega
arhiva Maribor za Koroško
Besedilo: doc. dr. Vinko Skitek

Simbolično razstavo ob 30. obletnici ustanovitve enote za Koroško, ki deluje
v okviru Pokrajinskega arhiva Maribor (PAM), si lahko od 2. decembra letos
ogledate v pritličju desnega krila stavbe upravne enote na Čečovju.
Prve korake na poti do sistematične skrbi za
arhivsko gradivo koroškega območja sta naredili leta 1949 ustanovljena Študijska knjižnica in leta 1953 ustanovljen Delavski muzej na Ravnah na Koroškem. Obe instituciji
sta se poleg svojega osnovnega poslanstva
posvetili tudi skrbi za ohranjanje starejšega
arhivskega gradiva, pomembnega za koroško
zgodovino. Leta 1963 je varstvo arhivskega
gradiva na območju Koroške regije prešlo v
pristojnost PAM. S tem mu je bila naložena
primarna skrb za hrambo vsega arhivskega
gradiva, ki je nastalo in nastaja v Mežiški,
Dravski in Mislinjski dolini. Poseben izziv za
arhiv so bile družbeno-politične spremembe,
ki so nastopile z osamosvojitvijo Slovenije
leta 1991. Pred prestrukturiranjem se ni znašlo samo gospodarstvo, temveč tudi celotna
državna in lokalna samouprava. Institucije,
ki so delovale dolga desetletja, so se ukinjale
in nastajale so nove. S tem je postajalo vedno
bolj pereče vprašanje ustrezne skrbi in dolgoročne hrambe arhivskega gradiva organov,
institucij in podjetij, ki so prenehali delovati.
Da bi sledili potrebam na terenu, so se v PAM
odločili ustanoviti dve enoti arhiva, in sicer
za Prekmurje in Koroško. Formalno sta bili
ustanovljeni na seji sveta PAM 6. julija 1992.
Uradno odprtje enote za Koroško, ki je našla
svoje prostore v ravenskem dvorcu, je bilo naposled 28. septembra 1994 z razstavo Koroški
plebiscit 1920 v sodnih in župnijskih arhivih.
Oblikovala sta jo arhivista Emica Ogrizek in
Marjan Gerdej. Enota je začela redno delovati
1. januarja 1995. Vodil jo je arhivist Marijan
Gerdej, ki je bil sprva na Ravnah prisoten
enkrat na teden, pozneje pa vsak dan. Z začetkom novega tisočletja so se na enoto začeli
zgrinjati temni oblaki. Ker takratni grajski prostori niso bili ustrezni za dolgoročno hrambo
arhivskega gradiva, je morala enota za svoje
delovanje najti druge prostore. Občina Ravne
na Koroškem je ponudila ustreznejše prostore
v kletni in pritlični etaži desnega krila stavbe
upravne enote na Čečovju in tam enota arhiva
domuje še danes. Do upokojitve leta 2011 je na

Vabilo na ustanovni
sestanek Kreditnohranilskega društva
oziroma Hranilnice in
posojilnice v Guštanju,
25. 8. 1892, PAM,
Hranilnica Guštanj, AŠ 1

enoti delal zdaj že pokojni arhivist Marijan
Gerdej. Zaradi zaostrenih finančnih razmer
je po njegovem odhodu enota ostala brez lastnega arhivista. V tem času so njeno odprtost
občasno zagotavljali zaposleni iz matičnega
arhiva v Mariboru. Enota je redno zaposlenega arhivista ponovno dobila oktobra 2018.
Prihodnje leto bo enota za Koroško praznovala
30-letnico svojega obstoja. PAM jo bo zaznamoval z manjšo razstavo o delu in poslanstvu
te enote. Na razstavi, ki si jo je moč ogledati
v pritličju desnega krila upravne stavbe na
Čečovju, so poleg poslanstva enote ter zvrsti
hranjenega arhivskega gradiva predstavljeni
tudi nekateri 'biseri' koroške arhivske dediščine, ki so hranjeni v depojih PAM.
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70 let Avto-moto društva
(AMD) Ravne na Koroškem
Besedilo: mag. Matjaž Kamnik, predsednik AMD Ravne na Koroškem | Foto: Arhiv AMD Ravne na Koroškem

Avto-moto društvo Ravne na Koroškem je leta 2020 praznovalo 70-letnico
delovanja. V društvu smo ob visokem jubileju pripravljali različne dogodke, a so
nam zdravstvene razmere, žal, prekrižale načrte. Kljub vsemu slabemu je ta čas
prinesel tudi nekaj dobrega – izid priložnostnega zbornika v tiskani obliki.

Izlet motoristov (fotografija je posneta na trgu na Ravnah, pred gostilno Lečnik)
Prvi z leve: Rudi Slivnik, predsednik AMD Ravne leta 1953-1954

Prvi z desne: mag. Matjaž Kamnik leta 2020

Zbornik 70 let Avto-moto društva
Ravne na Koroškem je, mogoče prav
zaradi umiritve hitrega ritma vsakdanjega življenja, še podrobnejši, vsebinsko bogatejši in oblikovno bolj domišljen kot prejšnje publikacije. Med
drugim smo se odločili objaviti tudi
avtentične zapisnike in dokumente ali
vsaj njihove dele o dogajanju v društvu v 70 letih. Ti citirani zapisi so
svojevrsten dokument časa, odsevajo
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jezikovno podobo in dogajanje v desetletjih, saj pričajo, kateri posamezniki ali skupine so v določenem času
ustvarjali dogodke, kako so gospodarili, se odločali, delovali in sodelovali
v našem okolju, kako so vplivali na
motorizacijo, varnost na cesti ter na
vzgojo in izobraževanje.
Verjamemo, da smo pripravili privlačen zgodovinski pregled, ki bo zanimiv tudi za prihodnje rodove, še po-

sebno ko bo, v sodelovanju s Koroško
osrednjo knjižnico dr. Franca Sušnika
Ravne na Koroškem, na spletnem portalu digitaliziranih domoznanskih
vsebin objavljena tudi spletna različica naše zgodbe. Vsem članom društva
se zahvaljujemo za zvestobo in upamo
na nadaljnje sodelovanje. Naj vas za
volanom spremljata sreča in zavest, da
boste s preudarno ter obzirno vožnjo
dosegli cilj vsake poti. Srečno pot!
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Druženje borcev za vrednote
NOB Mežiške doline na Kozarnici
Besedilo: Stanislav Ovnič | Foto: Danica Hudrap

Letošnje osrednje spominske slovesnosti Pokrajinskega sveta (PS) ZB za Koroško,
posvečene 80. obletnici ustanovitve Osvobodilne fronte (OF), so se na Kozarnici
pod Uršljo goro udeležili: slavnostni govornik Aljaž Verhovnik, generalni sekretar
ZZB in podžupan Občine Ravne na Koroškem; pohodniki in predstavniki združenj
iz Radelj, Dravograda, Slovenj Gradca in Mežiške doline; člani iz Velenja in
Maribora; zvesta udeleženka prireditev Mojca Koletnik, podpredsednica Zveze
koroških partizanov, ter praporščaki iz Koroške in Maribora. V kulturnem
programu so nastopili: članice hotuljskega pevskega zbora Solzice, harmonikar
Tone Briner in recitatorka Danica Hudrap.
Zbrali smo se na mestu, od koder se
da le peš nadaljevati do brunaric, pri
katerih je bil od novembra 1944 do
osvoboditve sedež Okrožja KPS za
Dravograd. O dogajanju med vojno
na Koroškem in pomembnih dejstvih,
povezanih s Kozarnico, je spregovoril
slavnostni govornik Aljaž Verhovnik
(celoten govor je objavljen v našem
glasilu). Povedal je, da se je organizirano delovanje OF na Koroškem začelo 12. oktobra 1942 na Navrškem
vrhu in da je 7-članskemu odboru
predsedoval aktivist Beno Kotnik Hostnik, lastnik Lubasove kmetije,
član Okrožnega komiteja (OK) KPS
Dravograd in OK KPS. Politično delovanje Odbora je 1. novembra 1942
spodbudil Pavle Žavcer - Matjaž, sekretar OK KPS za Koroško. Pod Belo

pečjo v Bistri je 13. maja 1943 potekala konferenca aktivistov, njihovo politično delo pa je privedlo do
ustanovitve okrožij KPS za Koroško
in Dravograd.
Stanislav Ovnič, predsednik PS
Koroška, je po uvodnem pozdravu
spregovoril tudi o pomembnosti
ohranjanja spominov na čase, ki so
gradili našo preteklost in sedanjost:
Naši predniki so se z oboroženim bojem uprli okupatorju, ki je leta 1941
zasedel naše ozemlje, hotel uničiti
slovenski jezik in za vedno izbrisati
z zemljevida našo domovino, Slovenijo,
zato moramo biti vsem tistim, ki so
imeli pogum in so se tudi za ceno življenja uprli sovražniku, neizmerno
hvaležni. Prav je, da se vseh padlih
žrtev, izseljenih, umrlih in pobitih v

raznih taboriščih spominjamo ter se
jim poklanjamo ob raznih obletnicah,
praznikih, pohodih, shodih, komemoracijah in proslavah.«
Kljub vsemu nelepemu v današnjem času ostanimo še naprej uporni
in pogumni, saj smo ljudje med Peco
in Uršljo goro, potomci Prežihovega
Voranca, pogumnega rojaka, borca za delavske pravice in svobodo.
Bodimo solidarni in tovariški do bližnjih in okolice! Cenimo svobodo in
samostojnost! Danes so vrednote, žal,
povsem drugačne, kot so bile v času
NOB, pa kljub temu ostanimo človek
človeku človek. Ohranimo trajen spomin na borce za svobodo in večno
naj velja partizanski pozdrav »Smrt
fašizmu, svoboda narodu!«.
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Zgodbe za modrimi očmi:

90 let Bena Kotnika, p. d. Lubasa
Besedilo: dr. Manja Miklavc | Foto: Osebni arhiv Bena Kotnika

S pričujočim prispevkom želimo počastiti častitljivih 90 let Hotuljca
Bena Kotnika ml., p. d. Lubasa. Aldous Huxley je dejal, da je spomin
vsakega človeka njegova zasebna knjižnica. Benova je izjemno bogata
z raznimi zgodbami in faktografskimi podatki.
»Smo vrsta, ki je odvisna od zgodb. Tudi ko telo zaspi,
misli ostanejo budne in pripovedujejo zgodbe same sebi.«
(Jonathan Gottschall)
Lubasovo posestvo je bilo najprej dvorec, kjer so pravico kmetu delili von
Russdorfi in von Steinbergi. V roke
današnjega rodu je prešel leta 1812,
ko ga je kupil Vohneči sin – Valentin
Lečnik. Valentinov vnuk je bil Franc
Lečnik, Benov dedi, za tiste čase
zelo izobražen človek, čeravno je bil
samouk, kar se zdravstva in živine
tiče. Zdravil je od Razborja do Črne.
Poznan je bil tudi po pripomočku za
puljenje zob, saj takrat bolniku niso
znali pomagati kako drugače. Medtem
ko je dedi zdravil, je doma 'komando'
prevzela bica Frančiška, ki se je na
posestvo preselila iz Solčave. Bila je
dobra gospodarica, spretna pri delitvi
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del s posli (služkinjami, hlapci, deklami ipd.). V zakonu se jima je rodila
edinka Flora. Deklica je morala zelo
hitro in trdo poprijeti za delo, da je
pomagala mami, saj je njen oče umrl
leta 1914, ko se je začela prva svetovna vojna. Posli, ki so bili sposobni za
vojskovanje, so bili mobilizirani, za
pomoč na kmetiji so v Avstro-Ogrski
dobili ruske ujetnike. Deklica Flora se
je hitro prelevila v razgledano, marljivo in izobraženo študentko glasbe.
Snubcev ji ni manjkalo, ljubezen do
kolarjevega sina se je ravno začela
iskriti, a ker je bilo v ospredju gospodarstvo, je bila primorana pozabiti
na ljubezen in vstopiti v dogovorje-

ni zakon. Kotniki z Dobrij so bili bolj
znani po imenu, premožnejši, eminentni. Beno Kotnik st. je bil Maistrov
borec, politik, zadružnik, obiskoval
je kmetijsko šolo v Grmu … Flora in
Beno sta se poročila leta 1921, ko se
je ženin vrnil iz vojske. Upravljanje
kmetije je prevzela gospodarica. Ker
ni bilo hitro otrok, kmetija pa je bila
velika, sta se zakonca Kotnik odločila
za posvojitev, in na kmetijo je prijokal
šestmesečni dojenček Karl iz gostilne
pri Cvitaniču. Ta rejenec je spodbudil
nadaljnja rojstva, tako da se je v zakonu rodilo sedem otrok, od katerih
sta, žal, dva prerano umrla (eden pri
porodu, drugi pri enem letu).
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“

/…/ in potem je
tako minilo, da
si devetdeset
let star.

Med drugo svetovno vojno je Beno
ml. hodil v šolo, najprej v slovensko,
nato v nemško. V pogovoru se je spominjal šolskih dni: »Ravnatelj šole
nas je prosil, da smo nabirali rastline
za čaje. Cvetove. Sadje sušili. Otroci
smo v šolo nosili pletene nogavice,
za vojsko. Veliko je bilo ovac in tako
tudi nogavic, rokavic. In ko so nam
mame, bice to pripravile in da si prinesel v šolo, si pa dobil dobro oceno.«
Sredi vojne vihre se je celotna družina priključila uporniškemu gibanju, tudi posli. Sprva so delovali od
doma, jeseni leta 1944 so bili primorani oditi v partizane. Razpršili so jih
naokrog, tako da niso vedeli drug za
drugega. Beno je bil član pionirske
grupe iz Podkraja (pionirska organizacija v Kotljah je bila ustanovljena
leta 1943), ki jo je vodila partizanka
Marjetka. Bili so kurirji, zbirali so sanitetni material, pisalne potrebščine, tobak, pozneje tudi zdravila in
municijo. Večkrat so šli tudi v predrzne akcije. Medtem ko so bili domači
zdoma, kmetija ni samevala, ampak
je 'živela'. Včasih je kdo tu prenočil,
v sobi so bili tudi konji. Izropali so,

kar se je dalo. Ne samo Nemci, tudi
tisti, ki so potrebovali recimo kamen
ali žico. Zastekljene slike so zdrobili,
knjige razmetali ter uničili, kar jim ni
bilo po godu. Po končanih bojih na
Poljani in Libuškem polju je sledila vrnitev Kotnikovih domov. Samo, kako
in kam – če ni bilo ničesar. Ne oken,
ne živine, ne ničesar drugega. Drug
za drugim so po stezicah prihajali v
domači Podkraj pod Goro. Približno
dva meseca so bili pri Rožeju, najemnikih, nato je Flora prevzela nadzor nad kmetijo, Beno st. pa je postal
poverjenik za gozdarstvo na okrožju.
Zgodila sta se reorganizacija in zadružništvo. Slednje je imelo posebno
mesto tudi pri našem jubilantu.
Beno ml. je, takrat ko se je ustanavljala Zadružna zveza Slovenije,
kakršno poznamo še danes, postal
njen podpredsednik in v tej vlogi deloval osem let. Ženo Tončko, s katero
je bil poročen 66 let, je spoznal prav
v Lubasovi obdelovalni zadrugi (takrat je bila kmetija še del kolhozne
zadruge), kamor je po direktivi (iz šole
so učence in učenke namreč razporedili po zadrugah) prišla iz Ribnice

na Pohorju, da bi vodila knjigovodstvo. Spominja se, da si za poročni
dan ni mogel kupiti gvanta, ker ni bilo
blaga – da pa je lahko v slovenjegraški zadrugi na bone dobil angleški
kamgarn. V zakonu sta se jima rodila
Majda in Bojan. Beno in Tončka sta
dobro gospodarila. Beno je poleg dela
na kmetiji obiskoval še kmetijsko šolo
v Mariboru. Kmetijo je ohranjal in izboljševal. Vedno je iskal nove rešitve.
Nabavljal je stroje. V Ljubljano je s
katrco poleg svojih dveh študentov
prevažal še drva. Nekaj časa je bila
njihova štala mušter za marsikatero
kmetijo. Bila je sodobna, imeli so največjo čredo krav molznic. Po prireji
mleka so bili v regiji med prvimi. Les
je imel dobro ceno, nihanja ni bilo. Več
si pridelal, več si dobil. Nekdaj ni bilo
takšnega standarda, kot je sedaj, a vedno je šlo na bolje. Beno je pripomnil:
»Če si zbral toliko denarja, da si lahko
potem v kino šel, si bil kar srečen.«
Srečen in vesel je tudi v lovski družini,
član katere je od sedemnajstega leta.
»/…/ in potem je tako minilo, da si
devetdeset let star,« je dejal moj sogovornik, odličen pripovedovalec. Kljub
neskončnosti zgodb, ki ga spremljajo
skozi življenje, se na obzorju lesketa
misel, da se je Lubasov rod vedno zavzemal za boljše življenje delovnih ljudi, bili so borci za osvoboditev in mir,
z delavnimi rokami in svetlimi pogledi so čakali na boljši jutri. Častitljivi
Beno, iskreno vam čestitamo za 90 let.
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Preventiva rešuje življenja
Besedilo: Polona Moličnik | Foto: Arhiv Zdravstvenovzgojnega centra ZD Ravne na Koroškem

Preventiva, ki usmerja primarno zdravstveno varstvo v preprečevanje bolezni in
ob tem skrbi za krepitev zdravja prebivalstva, je posledica definicije zdravja, ki jo
je leta 1948 postavila Svetovna zdravstvena organizacija (SZO). »Zdravje za vse,«
je postalo geslo nove zdravstvene politike, ki jo je leta 1977 na svoji 30. skupščini
potrdila SZO in tako začela revolucionarno spremembo. Od tega trenutka dalje
medicina išče pomoči potrebne tudi zunaj ordinacij zdravstvenih ustanov.
Omemba preventive je za splošno populacijo najverjetneje ena pogostejših v času pred razglašeno epidemijo
covida-19, med njo in po njej. V naše
domove je zanetila iskro pogovora:
o vzdrževanju varnostne razdalje do
ljudi, tudi če niso videti bolni; nošenju
mask (posebno v notranjih prostorih
ali če ni mogoče vzdrževati fizične
razdalje); pogostem umivanju rok (z
uporabo mila in vode, za njima razkužila za roke); načinih, kako kašljamo
in kihamo, da pri tem ne ogrožamo
drugih ljudi; da ob kakršnih koli simptomih oziroma slabem počutju ostanemo doma ... Marsikdo je bil v poplavi
vseh teh 'novih' preventivnih ukrepov
prestrašen, ogrožen, nadziran, tudi
jezen. Zavoljo vseh teh čustev in občutkov ter dobrega imena preventive,
ki, kot je omenjeno v naslovu, rešuje
življenja, vas želim opomniti še na
druge vidike preventive, bistvene za
preživetje naših bližnjih in potomcev,
ter, seveda, ne pozabite nase.
Za trenutek odmislimo epidemijo
covida-19 in se osredotočimo na kronično nenalezljivo bolezen – raka, ki v
Sloveniji pomeni zelo velik zdravstveni, socialni in tudi ekonomski problem. Letno za rakom na novo zboli
približno 15.000 Slovencev, umre jih
okrog 6.000. Trenutno v Sloveniji živi
110.000 oseb, ki so jim kadar koli postavili diagnozo rak. Rak je med vzroki smrti na prvem mestu pri moških in
na drugem mestu pri ženskah. Ob tej
priložnosti naj vas prijazno opomnim
na izjemne presejalne programe za
zgodnje odkrivanje raka v Sloveniji:
ZORA, DORA in SVIT. Po prvem valu
epidemije je onkološki inštitut objavil strokovni članek z analizo onkoloških obravnav, ki so kazale približno 30-odstotni padec novih primerov.
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Opuščanje udeležbe v omenjenih presejalnih programih lahko ima resne
posledice za vaše zdravje.
Na novi spletni platformi onKOvid
ste lahko tudi v epidemičnih koronskih razmerah spremljali breme raka v
Sloveniji. Delo nadaljujejo in še naprej
spremljajo vplive covida-19 na zdravstveno oskrbo, saj določeni zaščitni
ukrepi še vedno veljajo. Ne pozabimo,
da so onkološki bolniki ranljiva skupina ljudi, ki je bolj ogrožena za težji
potek bolezni. Podpora ljudem v tako
hudih stiskah je naša skupna, brezkompromisna vrednota.
Zakaj in čemu toliko govora o preventivi, nam kažejo tudi statistični
podatki o umrljivosti. 70 odstotkov
ljudi v svetu in kar 88 odstotkov ljudi v
Sloveniji umre zaradi kroničnih nenalezljivih bolezni, kot so rak, respiratorne bolezni, diabetes in srčno-žilne bolezni. Na dejavnike tveganja za njihov
nastanek lahko odločilno vplivamo

z življenjskim slogom. V zdravstvenovzgojnem centru Zdravstvenega
doma Ravne na Koroškem med drugim za vas izvajamo enkratne delavnice o zdravem življenjskem slogu,
dejavnikih tveganja, tehnikah sproščanja, opuščanju kajenja in Ali sem
fit. Izvajamo tudi poglobljene psihoedukativne delavnice ter delavnice o
zdravi prehrani, zdravem hujšanju in,
seveda, gibanju.
Sedaj ko se svet sooča s pandemijo koronavirusne bolezni in so mediji polni informacij, socialna omrežja zgodb, ukrepi pa se vsakodnevno
dopolnjujejo in spreminjajo, vas pozivam k dosledni preventivi, solidarnosti in spoštovanju soljudi. Naj vas
(po)grejejo besede Toneta Pavčka: »Ne
bojte se življenja! Naj pljuska v vas z
vso silo in v vse žile, naj vas nese ali
zanese, le ne pustite, da vas spodnese. In imejte ga radi, da bo tudi ono,
življenje, imelo rado vas!«.
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Program Svit mi
je rešil življenje
Besedilo: Jure Ploder

Program Svit je preventivni zdravstveni program, namenjen preprečevanju in
zgodnjemu odkrivanju raka na debelem črevesu in danki. Vključuje moške
in ženske, stare od 50 do 74 let, vsaki dve leti. O osebni izkušnji s programom
smo se pogovarjali z mag. Jožetom Pratnekarjem, Svitovim ambasadorjem.
Gospod Pratnekar, opravljate častno funkcijo
ambasadorja Programa Svit. Kaj vam to
pomeni?
To je pomembno poslanstvo, saj ugotavljamo, da se ljudje še vedno premalo zavedajo
pomena Programa Svit, ki lahko marsikomu
reši življenje. Včasih sem res začuden, da se
ljudje, čeprav je sodelovanje v Programu Svit
brezplačno, ne odzovejo na vabilo. Potem ko
bolezen napreduje, so namreč posledice hujše
in za zdravstveni sistem dražje.
Kdaj ste prvič prejeli vabilo za s
odelovanje v Programu Svit?
Prvič sem vabilo prejel leta 2009, se odzval,
izvid pa je bil negativen. Po dveh letih, ko
sem bil ponovno povabljen, je bila v blatu
ugotovljena kri.
Kako ste sprejeli novico, kako so nato
potekale nadaljnje preiskave in zdravljenje?
Seveda sem bil neprijetno presenečen, kar je
logično ob novici, da je s tvojim zdravjem nekaj narobe. Potem sem pač zaupal zdravnikom,
in glede na to, da sem se pravočasno odzval
na vabilo in potem tudi na kolonoskopijo, sem
pričakoval najboljše. S kolonoskopijo sta bila
odkrita majhna polipa in sta bila med posegom odstranjena, odkrit pa je bil tudi precej
velik, priraščen polip, za katerega je bil potreben operativni poseg. Operacija je potekala
dobro, brez zapletov, in po treh dnevih sem
se že lahko vrnil domov. Čez en mesec sem
izvedel veselo novico, da odstranjeno tkivo
ni bilo rakavo. Sam poseg je bil zame neboleč.
Ali še vedno hodite na kontrolne preglede?
Da, še vedno. Na 2–3 leta se preko osebnega
zdravnika naročim na kolonoskopijo. Pred
približno tremi leti je bil ponovno odkrit in
tudi odstranjen manjši polip, zato je pomembno, da tudi po zdravljenju hodiš na kontrolne
preglede.

Imate kakšen nasvet za bralce?
Kako premagati strah?
Med spodbujanjem ljudi na terenu vprašam
tiste, ki sodelovanje odklanjajo, zakaj se ne
odzovejo. Največkrat navedejo dva vzroka.
Prvi je: »Kaj pa, če kaj ugotovijo?« Pa jim odgovorim: »Hvala bogu, da ugotovijo, in lahko pravočasno zdravijo.« Drugi pa je strah
pred kolonoskopijo. Poudarjam, da sem bil
na tej preiskavi že 4-krat, vedno je potekala
brez težav in neboleče, mogoče bi lahko rekel, da je bolj neprijetna priprava na preiskavo. Preiskave se res ne bi smeli bati. Nasvet
za bralce: Odzovite se na vabilo, ker si s tem
lahko rešite življenje, kot je bilo s Programom
Svit rešeno moje.

“

Odzovite se na
vabilo, ker si s
tem lahko rešite
življenje, kot je
bilo s Programom
Svit rešeno moje.
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Namigi za zdravje: Po omini zeliščni poti
Besedilo: Mojca Šipek

Z roko v roki z naravo, počasi, korak za korakom krepimo telo, um in
duha, ostajamo dolgo mladostni in zdravi. Jean-Jacques Rousseau nam
je že pred stoletji svetoval: Nazaj k naravi ... narava zdravi ... V rubriki
Namigi za zdravje tokrat objavljamo prispevek vzgojiteljice, zeliščarice
in umetnice Mojce Šipek. Ostanimo zdravi!
Prasketanje ognja v starem zidanem štedilniku se je mešalo z nežno toploto in
vonjem po smoli in borovih suhlicah. Ob
robustnem ogrodju iz prokroma, starih,
razpokanih belih ploščicah ter kovanih
vratih ognjišča in pečice je na eni strani
stal obrabljen lesen zaboj za drva, na
drugi pa močan hrastov stol brez naslonjala. Sveže prepleskane bele stene so se
kitile z nežnim oranžnim cvetnim potiskom, narejenim z izposojenim valčkom.
Oplesk je zaključila oranžna črta po vsej
kuhinji, malo pod stropom. Nad zabojem za drva je bilo v višini oči kovinsko
belo ogledalo, z robom čipkastega videza. Vsako jutro sem stopila predenj in si
ogledovala odsev zvedavih oči, navihanega nasmeha in dvoje temnih repkov
s pentljo na vsaki strani ...
Poletna jutra na podeželju so dišala
po travah, cvetju in zemlji. Zbujale so
nas ptice, skozi odprto okno spalnice
so se vso noč slišali enakomerni, močni udarci parnega kladiva iz Železarne
Ravne. Rada sem tekala bosa, čutila božanje trav in mokre zemlje med prsti ...
Prijazno sonce poznopoletnega dne
je posušilo roso na travnikih, na vrtu.
V cerkvenem zvoniku je odbilo poldne
... Moja oma je bila točna kot ura, zajtrk
ob osmih, kosilo pa malo čez dve, ko
se je vrnil oče iz železarne ... Mama je
večino dneva delala na njivi, vrtu ali v
štali. Bila sem omin pomočnik, saj je
imela bolno nogo, posledico ureznine
s srpom ... »Pojdi na vrt,« se je navadno
oglašala s svojega stola ob štedilniku.
Prinašala sem timijan, majaron, žajbelj,
povojček, krebuljico, koper in druga zelišča, ki jih je potrebovala. Včasih se je
znanje o zdravilnih rastlinah prenašalo
iz roda v rod. Nihče ni potreboval poglobljenih znanj zeliščarja, nutricionista,
apotekarja, zdravnika ... Če ni šlo za kaj
hujšega, so se vse začete bolezni zdravile doma. Vse se je odvijalo po zdravi
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kmečki pameti in logiki. Nad štedilnikom, pod stropom, so se na pritrjeni
leseni palici sušila v šope povezana
zelišča. Takrat je dišalo kot v lekarni ...
Hrana je bila glavno zdravilo. Jedlo
se je vsesezonsko. Spomladi je bila
glavna r'pičava župa, saj je bilo v njej
ogromno zdravilnega in krepilnega
povojčka, ki obenem čisti kri, pljuča
in krepi imunski sistem. Kuhali smo
špinačo ali juho iz kopriv, saj je najbolj
zdravilna še mlada. Odpravlja vnetja in
bolezni sečil, ledvic, izloča vodo, čisti
kri. Regratova solata je bila od pomladi do poletja dnevno na mizi. Iz cvetov
smo delali sirup proti kašlju. Na vrtu,
na travnikih, v gozdovih smo nabirali
zdravilne rastline za čajne mešanice.
Melisin čaj za miren spanec, kamilice za razna vnetja v želodcu, lipo proti
prehladu in za preznojitev, bezeg, lapuh, pljučnik, materino dušico proti
prehladu in vnetju grla. Ni rek kar tako
izmišljen: Za vsako bolezen raste rož'ca,
razen za ljubezen ...
Korošci smo navajeni na japke. V
vseh oblikah. Sveže, pečene, v kompotu, čežani, najboljša pa sta štrudel
in pita. Mošt, sladek in za odrasle, ter

domači esih pa so zdravilno poglavje
zase. Ni iz trte izvit rek: Jabolko na dan
odžene dohtarja stran ...
OMINI RECEPTI
Recepta proti prehladu,
kašlju in bronhitisu
Recept 1: Vpraži 3 žlice sladkorja,
zalij z 2 dl vode, zavri, dodaj žlico TIMIJANA, odstavi. Pokrij za 10
min., precedi, dodaj žlico olja. Pij
po žličkah, čim bolj vroče.
Recept 2: Vpraži 3 žlice sladkorja, zalij z 2 dl mleka, dodaj žličko ŽAJBLJA, zavri, odstavi, čez 10
min. precedi. Pij čim bolj vroče, po
žličkah.
Recept za močan kašelj
in vnetje pljuč
Recept 3: V široki posodi stopi 2–3
žlice MASLA. V stopljeno maslo namoči prepognjeno kuhinjsko krpo.
Daj čim bolj vroče na prsi, hitro pokrij s toplo bombažno krpo in majico ter se zavij v odejo. Lahko ponavljaš več dni, dokler ne ozdraviš.
Preverjeno.
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Dobrodošla prožnost dela od
doma, a pazimo na zdravje
Besedilo: Mojca Erjavec, vodja kabineta MDDSZ | Foto: Osebni arhiv Mojce Erjavec

Slovenska zakonodaja je delo od doma omogočala že pred radikalno
spremenjenimi epidemičnimi okoliščinami. V koronskih časih je prijava dela
od doma za delodajalce poenostavljena. Ta način dela, kljub vsem omejitvam,
pomeni kontinuiteto dela in varnosti. Verjetno bo tudi po koroni ostal stalnica.
Delo od doma pred korono
priljubljeno zaradi prožnosti
Ni dvoma, da je epidemična kriza delo od
doma dodatno obremenila, zlasti tiste, ki ga
združujejo z varstvom otrok ali s pomočjo
pri šolanju na daljavo. Delo od doma je v tem
času tudi drugačno kot sicer, ker velikokrat
pomeni manj izbire glede načina, dni in ur.
V raziskavi, ki jo je leta 2019 izvedlo podjetje
Buffer (https://buffer.com/state-of-remote-work-2019) med ameriškimi podjetji, ki omogočajo delo na daljavo, je 2.500 udeležencev
kot največjo prednost dela od doma navedlo
večjo prožnost organizacije dela. Skoraj 1/3
je bila navdušena nad možnostjo dela z različnih lokacij, skoraj 15 odstotkov pa je zlasti
pohvalilo čas za družino. Kljub tem prednostim so se udeleženci raziskave v veliki meri
zavedali tudi pasti dela od doma.
Delo od doma med
korono preferirala 1/4
Delo od doma je ljubše le približno 1/4 udeležencev ankete, ki sem jo izvedla januarja
2021 na družbenih omrežjih. Delo v službi
so podprli tako moški kot ženske. Ravno nezmožnost odklopa od delovnih nalog in obveznosti je tista negativna lastnost dela od
doma, ki jo je poudarilo tudi največ udeležencev raziskave Buffer, več kot 1/5. Sledita
ji osamljenost in pomanjkanje komunikacije,
eden od desetih pa je opozoril na motnje in
prekinitve, ki jih imamo doma.
Vsak peti bi izbral delo od doma
Če je verjeti rezultatom moje ankete, bi se
štirje od petih po koroni z veseljem vrnili na
delovno mesto. Ta odstotek približno odraža
tudi razmere v ameriških podjetjih.

5 največjih prednosti dela od doma:
• prožnost pri organizaciji časa in dela,
• prožnost pri izbiri lokacije dela,
• več časa z družino,
• možnost rekreacije med delom,
• udobno domače okolje.
5 najnevarnejših pasti dela od doma:
• prepletanje delovnega in zasebnega časa,
• osamljenost in izolacija,
• pomanjkanje komunikacije s sodelavci,
• motnje in prekinitve pri delu,
• tehnične omejitve (internet, delovno okolje …).
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Šola zdravja na
Javorniku na Ravnah
Besedilo: Jožica Brežnjak | Foto: Julija Kordež

Pred več kot dvema letoma (marca 2019) smo se nadobudne Ravenčanke odločile,
da bomo začele telovaditi po navodilih dr. Grishina – 1.000 gibov. Vključile smo se
v vseslovensko akcijo društva Šola zdravja.

“

Pridružite se nam
in naredite nekaj
za svoje telesno
in duševno
zdravje!
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Na začetku nas je bilo malo več kot za prste
ene roke, danes nas je tudi do 20. Na pomoč
so nam priskočile članice društva iz Mežice
in nas teden dni uvajale. Hvala jim. Udeležile
smo se vseslovenskega shoda Šole zdravja v
Velenju, v Rušah pa smo nekatere opravile
tečaj za vaditeljice.
Junija nas je A.L.P. Peca povabil k sodelovanju pri mednarodnem projektu Erasmus +
– priprava na aktivno staranje. Pridružile smo
se tudi občinskemu projektu trajne mobilnosti in turizma na kolesih. Sodelovale smo pri
projektu NIJZ na Ravnah na Koroškem, kjer
smo se v grajskem parku pridružile drugim
skupinam pri telovadbi, in pri občinskem
projektu Starejši za starejše, bile smo tudi na
predavanju o zdravem življenjskem slogu in
zdravi prehrani. V okviru medgeneracijskega

druženja smo se družile in telovadile z vzgojiteljicami in otroki v vrtcu na Javorniku.
Marca 2020 smo morale zaradi epidemije
covida-19 vadbo prekiniti, in od takrat smo
komaj čakale na ponovno vadbo. Februarja
2021 se nam je želja uresničila, izvedle smo
jo ob upoštevanju varnostnih ukrepov. Od
septembra do oktobra smo bile udeležene pri
projektu Koroška v gibanju, v organizaciji NIJZ.
Sodelovale smo tudi pri odprtju parkirišča pri
Osnovni šoli Koroški jeklarji.
Začetek je bil težek in negotov, vendar vztrajamo in komaj čakamo, da je ura pol osem
zjutraj, ko se dobimo na igrišču in telovadimo.
Po vsaki vadbi zapojemo našo himno in zavriskamo. Pridružite se nam in naredite nekaj za
svoje telesno in duševno zdravje!
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Odbojkarski klub (OK) Fužinar
ponovno klub prvakov
Besedilo in foto: OK Fužinar

Ravne na Koroškem so mesto odbojke že več kot 90 let, za ohranjanje
tradicije pa skrbi OK Fužinar. Prva ekipa kluba je v nekdanji Jugoslaviji
večkrat nastopala v prvi zvezni ligi, tudi po osamosvojitvi je večino
sezon igrala v prvi državni ligi. Največji uspeh je klub zabeležil leta 1998,
ko je članska ekipa postala državni in pokalni prvak. Na ta izjemen
uspeh prevečkrat pozabimo, zgodil se je ob praznovanju 70-letnice
odbojke na Ravnah. Ekipe OK Fužinar v zadnjih letih žanjejo uspehe v
vseh kategorijah.
Po osvojitvi naslova mladinskega državnega
prvaka decembra 2019 so bile ekipe ponovno
uspešne. Ekipa male odbojke je v domačem
finalu premagala vso konkurenco in postala
državni prvak v sezoni 2020/21. A naši najmlajši člani niso bili edini s kolajno, že 2. sezono zapored so si jo priigrali tudi mladinci
s 3. mestom. Medalje so za las zgrešili tudi
igralci mini odbojke in starejši dečki – ekipi
sta na finalnem turnirju osvojili nesrečno 4.
mesto. Slednje je pripadlo tudi članski ekipi v
1. B ligi. Ta ekipa je imela skozi celotno 'koronsko' sezono nemalo težav s poškodbami, prav

tako ni manjkalo drugih, času primernih težav.
Članska ekipa je v letošnjo sezono vstopila
izjemno motivirana, po seriji zmag trenutno
zaseda 1. mesto na lestvici 1. B lige. Cilj članske ekipe je uvrstiti se v končnico državnega
prvenstva, kjer bi uspeh v 1/8 finala prinesel
tudi uvrstitev v 1. A ligo za naslednjo sezono.
Letošnji ekipi kakovosti ne manjka, treba jo
bo zgolj dokazovati na tekmah. Te so po dolgem času spet odprte za gledalce. Vabimo vas,
dragi ljubitelji odbojke, da se nam pridružite
na tekmah in da skupaj spišemo novo uspešno sezono OK Fužinar.

“

Cilj članske
ekipe je uvrstiti
se v končnico
državnega
prvenstva.
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Badminton klub Karizma:
Prvič ekipni državni prvaki!
Besedilo: Bojan Breznik, predsednik Badminton kluba Karizma

Za nami je razburljivo leto 2021, ki ga je v večini zaznamovala nova koronavirusna
bolezen, saj je zelo vplivala na športno delovanje klubov in treniranje. Pa vendar
nam je prav letos uspelo doseči izjemne rezultate in poseči v sam vrh mladinskega
slovenskega badmintona. Nekoliko presenetljivo smo postali ekipni državni
prvaki U-13 in skupno osvojili kar 15 medalj na državnih prvenstvih in državnih
turnirjih v starostnih kategorijah U-11 in U-13.

“

POVABILO
Postanite del
naše Karizme.
V letu 2021 smo
dosegli izjemne
klubske uspehe
– postali smo
ekipni državni
prvaki U-13
ter osvojili
kar 15 medalj
na državnih
prvenstvih in
državnih turnirjih
v kategorijah
U-11 in U-13.
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Posebno lepa zgodba se je spisala konec maja
v Mariboru. Že dan prej je bil Maribor ves v
znamenju črno-bele barve, saj so nogometaši
Mure sredi štajerske prestolnice osvojili zgodovinski prvi naslov državnih prvakov v nogometu. Naslednji dan se je zgodba ponovila: v
Mariboru je bila spet v ospredju črno-bela barva, kot je tudi barva naših dresov, in tako smo
prvič v zgodovini naslov državnih prvakov v
badmintonu odnesli – na Koroško! V dvorani
Draš je potekalo ekipno državno prvenstvo
U-13 in U-19. V ekipni konkurenci kategorije
U-13 je ekipa Karizma 1 (Arijalda Mustafić, Sati
Tarkuš, Neža Spanžel, Beja Hribernik, Boštjan
Pušnik, Sven Podojsteršek) v dramatičnih in
zelo izenačenih tekmah brez poraza osvojila
naslov ekipnih državnih prvakov. Srebrno
medaljo je osvojila ekipa Olimpije, bronasto
BK Medvode.

To pa še ni vse – ekipa Karizma 2 (Sara
Večko, Eva Vrčkovnik, Ema Šuštar, Kaja
Pongrac, Ilhana Mustafić, Alma Ahmetović,
Dejan Pušnik, Lovro Kaker) se je prav tako
odlično borila in osvojila peto mesto. Ekipama
iskrene čestitke za igro, borbenost in osvojeni pokal.
Takoj po novem letu nas čaka tradicionalni dogodek na Ravnah na Koroškem: v soboto, 8. januarja 2022, v telovadnici Osnovne
šole Prežihovega Voranca prirejamo že 6.
otroški badminton festival BadmintončekBadmintončica 2022. Festival je postal že
mednarodno uveljavljen, saj so se ga doslej
udeleževali tudi otroci iz Avstrije, Hrvaške,
Slovaške in Srbije.
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Lepo je, če se cilji dosežejo
Besedilo: Jure Dretnik | Foto: Arhiv NK Fužinar Interdiskont

Pri Namiznoteniškem klubu (NK) Fužinar Interdiskont se zavedamo, da ni
dovolj cilje samo postaviti, ampak da je treba njihovo izpolnjevanje tudi sproti
spremljati. Še pomembneje je, da so cilji realno zastavljeni. Ob zaključku sezone
se vedno ozremo naprej in ocenimo, kakšne so naše možnosti v posameznih
kategorijah v prihodnji sezoni. Zelo smo veseli, če se vmes prikrade kakšno
prijetno presenečenje.

Letos so nas presenetile najmlajše
igralke, Neža Horvat se je pri mlajših kadetinjah posamezno na državnem prvenstvu uvrstila na 3.–4. mesto. Prav tako se je Neža z Nino Mačič,
klubsko soigralko, v dvojicah uvrstila
na 3.–4 mesto.
Na državnem prvenstvu članov
U-21 je postal državni podprvak Žiga
Kristjan Žigon, Aljaž Godec je bil 3.–4.,
v dvojicah sta Žiga in Aljaž postala
državna prvaka. V ženskih dvojicah
je Nuša Kadiš postala državna prvakinja s soigralko Leo Pavlin iz Izole.
Lea Kadiš in Polona Horvat sta osvojili 3.–4. mesto.
Na mladinskem ekipnem državnem prvenstvu so Žiga Kristjan Žigon,
Aljaž Godec in Leon Veronik, pod vodstvom trenerja Jureta Dretnika, postali
državni prvaki. Državne podprvakinje pa so postale Nuša Kadiš, Polona
Horvat, Nika Pandev in Urša Večko,
vodil jih je trener Darko Jamšek.
Člani so postali prvaki v I. SNTL,
in sicer v postavi Mitja Horvat, Žiga

Kristjan Žigon, Aljaž Godec in Luka
Breznik, pod vodstvom Darka Jamška.
V Varaždinu je bilo julija evropsko prvenstvo, udeležili so se ga Žiga
Kristjan Žigon, Aljaž Godec, Nuša
Kadiš in Polona Horvat.
Ob upoštevanju vseh preventivnih
ukrepov v zvezi s covidom-19 smo trenirali, izpeljali letne priprave, nekaj
članov se je udeležilo tudi reprezentančnih priprav.
Septembra je na državnem prvenstvu za veterane in rekreativce Darko
Jamšek postal državni prvak v kategoriji 50–60 let, Andrej Godec pa je
osvojil 3.–4. mesto. V dvojicah sta postala državna podprvaka.
Oktobra je potekalo državno prvenstvo za člane in članice v Rakeku,
udeležil se ga je tudi Darko Jorgić,
najboljši slovenski namiznoteniški
igralec, trenutno 23. igralec na svetovni lestvici. Žiga Kristjan Žigon je
v paru s Tjašo Novak (NTD Kajuh
Slovan) postal državni prvak v mešanih dvojicah, Polona Horvat je bila

z Brinom Vovkom Petrovskim (NTK
Savinja) 3.–4., to mesto sta osvojila
tudi Ožbej Poročnik in Jana Ludvik
(NTK Arrigoni). V moških dvojicah
sta postala državna podprvaka Mitja
Horvat in Žiga Kristjan Žigon, v posamezni konkurenci se je Mitja Horvat
uvrstil na 3.–4. mesto.
Uspešnost naših igralcev potrjuje
tudi dejstvo, da so redno vabljeni na
reprezentančne priprave in mednarodne turnirje. Ti igralci so Žiga Kristjan
Žigon, Aljaž Godec, Nuša Kadiš in
Polona Horvat. Z dobro igro se jim je
letos priključila tudi najmlajša reprezentantka Neža Horvat.
Med letom nas je zapustil Aljaž
Godec, letošnji mladinski državni
prvak posamezno, v dvojicah in mešanih dvojicah. Bil je tudi državni prvak pri članih U-21 v dvojicah in državni članski ekipni prvak v I. SNTL.
Športno pot se je odločil nadaljevati
v Nemčiji.
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Kolesarski klub Ravne na
Koroškem v letu 2021
Besedilo: Matej Kodrin | Foto: Arhiv Kolesarskega društva Ravne na Koroškem

Kolesarski klub Ravne na Koroškem je v letu 2021 deloval po utečenem programu
dela z mladimi. Klubu se je pridružilo lepo število novih članov, tako v MTB-šoli
kot tudi v XCO-ekipi, imeli smo tudi tekmovalce v disciplini enduro.
V sezoni 2021 je bilo na koledarju pokala Slovenije v krosu – SloXCup devet tekem, udeležili smo se državnih
prvenstev v krosu in vzponu, prvič v
zgodovini tudi v kratkem krosu. Imeli
smo predstavnika na evropskem prvenstvu za mlade v Pili, kolesarji so
odpeljali častni krog v štafeti z olimpijsko baklo na stadionu na Ravnah.
V kategoriji U-13 so tekmovali trije člani: Kai Dvornik Sirovina je v
skupnem seštevku osvojil 10. mesto,
Klemen Mlinar 32., Jernej Jamnik pa
33. Tian Pečnik je osvojil 3. mesto na
državnem prvenstvu v kategoriji U-15,
v skupnem seštevku je sezono končal na 4. mestu. Vrhunec sezone je
bil vpoklic v reprezentanco in nastop
na evropskem prvenstvu mladih, kjer
je bil najvišje uvrščen Slovenec v disciplini eliminator, v krosu pa 2. najboljši med Slovenci. V kategoriji U-15
je v Kočevju nastopil Vito Kambur. V
ženski kategoriji U-17 je Lana Epšek na
državnem prvenstvu dosegla 3. mesto,
v skupnem seštevku pa sezono končala na 5. Lucija Mlinar je sezono zaklju60

čila na 7. mestu. Pri mlajših mladincih
sta prvo leto tekmovala Luka Smovnik
in Vid Okrogelnik. Vid je končal na 8.
mestu, Luka po poškodbi na 18. Prvo
leto je tekmovala tudi Tina Vrhovnik
Kalajžič in je iz tekme v tekmo napredovala, sezono pa končala na 5. mestu,
osvojila 3. mesto na državnem prvenstvu v vzponu in 2. na državnem prvenstvu v kratkem krosu. V kategoriji
U-19 sta nastopala Nejc Štern in Blaž
Polovšak. Sezono sta sklenila na 4.
in 5. mestu. Seštevek doseženih točk
vseh tekmovalcev je klubu prinesel 6.
mesto v klubski razvrstitvi.
V disciplini enduro so člani na tekmovanju SloEnduro v krstni sezoni
nizali uspeh za uspehom. V kategoriji
U-15 je tekmoval Lovro Kojzek in sezono zaključil z 2. mestom v Grožnjanu,
kar mu je prineslo skupno 5. mesto.
Med mlajšimi mladinci je Jan Polovšak
z eno zmago v pokalu zaključil sezono
na 4. mestu. Na zadnji tekmi sta se v
enduru pomerili tudi Lana Epšek in
Lucija Mlinar ter dosegli 3. in 4. mesto. V kategoriji U-19 med moškimi je

kros in enduro uspešno kombiniral
Blaž Polovšak ter z dvema 3. mestoma skupno končal na 8. mestu. Nejc
Štern je na edini tekmi, ki jo je odvozil,
dosegel 4. mesto.
Tudi rekreativni ekipi se je letos
uspelo udeležiti nekaj prireditev.
Barve našega kluba so zastopali na
Maratonu Franja, Maratonu Alpe,
Fatburn maratonu Celje in na domači prireditvi Skok na Strojno. Udeležili
smo se dogodka S kolesom okoli Uršlje
gore, zadnji dan oktobra pa smo se
že tradicionalno podali na njen vrh.
Zoran Slemnik in Darko Mori Smokie
sta se udeležila Diagonale 335, trase,
ki iz vasice Trdkova preči Slovenijo
do Portoroža. Za popestritev treningov smo organizirali 9 trening tekem,
poimenovanih Koroška gorskokolesarska liga. Na njih je sodelovalo 30
otrok iz vseh štirih vadbenih skupin.
Zmagovalcem smo podelili kolajne in
izvedli žrebanje praktičnih nagrad.
Veselimo se novih poti v letu 2022.
Pridružite se nam, v naši družbi boste zagotovo uživali.
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Gimnastičarke ŠD Partizan
Ravne državne prvakinje
Besedilo: Jasmina Boromisa Jurčič | Foto: Arhiv ŠD Partizan Ravne

Nepozaben je vsak trenutek, ko kot trener vidiš, da se otroci med seboj
razumejo, si pomagajo, delijo znanje in izkušnje ter se veselijo vsakršnega
na novo usvojenega elementa. V novem šolskem letu nas je nekaj vadečih
zapustilo, veliko jih je ostalo, še več na novo prišlo. Z vadečimi in starši
sklepamo prijateljstva, poznanstva, tkemo srčne vezi, ki ostanejo za vedno.
Na tekmovanjih dobimo trenerji priložnost, da se družimo tudi s starši in
jih bolje spoznamo. Tekmovalci pa nam vedno dokažejo, da z njimi delamo
dobro, saj dosegajo rezultate, na katere smo izjemno ponosni.
Na OP Bežigrada v skokih z MPP je
prav vsak tekmovalec odnesel domov
medaljo. ZAČETNIKI: Enej Jurčič, Neža
Plaznik, Klara Petek, Sara Belhaima,
Ula Skarlovnik, Rubi Čapelnik, Hana
Belhaima in Julija Gerkšič so osvojili
zadostno število točk in prejeli medaljo. MDE: Lia Štruc 2. mesto, Živa
Kogelnik 9., Iza Sentič 10., Špela Trost
12. in Nia Tia Koren 17. Ekipno so osvojile 2. mesto. SDE: Neža Štern 1. mesto, Evita Lever 3., Vita Čeh 11., Mojca
Santner 22. in Hana Mlakar 30. Ekipno
so osvojile 2. mesto. ČLE: Asja Kotnik
3. mesto; Lia Štruc, Neža Štern in Evita
Lever so se uvrstile v finale 1. tekme
Pokala Slovenije, tam je v kategoriji
MDE Lia osvojila 2. mesto, v kategoriji
SDE Neža 1., Evita pa 5. Na OP Renč
v skokih z MPP in 2. tekmi za PS so
vsi tekmovalci osvojili medaljo. ZAČ.
CE: Hana Belhaima 3. mesto, Rubi
Čapelnik 4.; ZAČ. MDE: Sara Belhaima
1. mesto, Neža Plaznik 2.; ZAČ. MDI:

Enej Jurčič 1. mesto; ZAČ. SDE: Anna
Taks 8. mesto, Špela Šušel 9.; ZAČ.
SDI: Tjaž Jurčič 1. mesto; MDE: Lia
Štruc 2. mesto, Nia Tia Koren 6., Špela
Trost 10., Živa Kogelnik 14. in Kaja
Salčnik 26. Ekipno so mlajše deklice
osvojile 3. mesto. SDE: Evita Lever 7.
mesto, Vita Čeh 9., Hana Mlakar 14. in
Milena Vranjek 21. Ekipno so osvojile
3. mesto. Lia Štruc in Nia Tia Koren sta
se uvrstili v finale 2. tekme PS, kjer
sta v kategoriji mlajših deklic dosegli naslednja rezultata: Lia 3. mesto,
Nia Tia pa 6.
Najdragocenejši uspeh za društvo
je bil dosežen 6. novembra, ko so se
tekmovalke udeležile DP v akrobatiki, kjer so dale vse od sebe in naše
društvo ponesle v sam vrh Slovenije.
Dosegle so vrhunske rezultate: v kategoriji MDE Lia Štruc 1. mesto, Živa
Kogelnik 10., Špela Trost 13., Nia
Tia Koren 16., Iza Sentič 26. in Kaja
Salčnik 34. Ekipno so mlajše deklice

osvojile 4. mesto. V kategoriji SDE:
Neža Štern 1. mesto, Vita Čeh 7. in
Hana Mlakar 22. V kategoriji članice:
Asja Kotnik 1. mesto. V društvu imamo tri državne prvakinje v akrobatiki
v posamični kategoriji. Želimo si, da
bi bila gimnastika eden bolj cenjenih
športov na Koroškem, saj imamo veliko otrok s potencialom. Trenerji in
starši z vadečimi ter tekmovalkami
čutimo vsako njihovo stisko, tremo
in veselje. Pri tem se trudimo, da jih
skozi vsako težavo in skušnjavo pripeljemo tako daleč, kot je za njih najboljše. Skupen trud se prej ko slej pokaže v rezultatih, četudi v najmanjših,
korak za korakom, vendar za otroke
nepozabnih, še posebno ko napoči
neprecenljiv čas uspehov in nekega
dne dobiš za svoj trud ob pomoči zelo
dobrih, izkušenih trenerjev priložnost,
da si član slovenske reprezentance v
Teamgymu, ki nastopa na evropskem
prvenstvu.
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Ravenski judoisti poskrbeli za
pestro in aktivno leto 2021
Besedilo: Robert Mesarič | Foto: Arhiv JK Ravne na Koroškem

V Judo klubu (JK) Ravne na Koroškem smo
ponosni na naše bogato leto 2021.
S partnerjema JK Acron Slovenj Gradec in
Judo zvezo Koroške smo uspešno izpeljali aktivnosti, povezane s projektom Z judom do napredka posameznika in družbe, ki ga podpira
Ministrstvo za javno upravo. Preizkusili smo
nova programa. Prvi, namenjen podjetjem pri
promociji zdravja na delovnem mestu, je zaposlenim skozi teambuilding približal osnove
varnega in pravilnega padanja. Drugi, 10-urni
program, je bil usmerjen v učenje varnega
padanja, motorike in osnovnih gimnastičnih
prvin za predšolske otroke. Oba bomo v prihodnosti še nadgrajevali in ponudili koroškim
podjetjem in vrtcem.
V okviru projekta Fit za življenje 2, ki ga
podpira Evropski kmetijski sklad za razvoj
podeželja, smo za otroke brezplačno izvedli
4-dnevni poletni športni tabor na turistični
kmetiji Ošven pod Uršljo goro. Za mlade trenerje in vaditelje smo organizirali 3-dnevno
delavnico za animatorje in voditelje počitniških aktivnosti. Prihodnje leto bomo o osnovah varnega padanja ozaveščali starejše občane Mežiške doline, trenerje bomo usposobili za delo z otroki s posebnimi potrebami,
dijakom in staršem pa bo o pomenu ustrezne
prehrane mladega športnika predavala dr.
Nada Rotovnik Kozjek.
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Herkulčkov tek –
približajmo šport
našim najmlajšim
Besedilo: Teja Muršec | Foto: Grega Ravnjak

Letos smo organizirali kar pet državnih prvenstev. Na Ravnah na Koroškem je 23. maja
potekalo državno prvenstvo v judo katah.
Naša člana Luka Plaznik in Žan Gostenčnik
sta ponovno postala državna prvaka v katame
no kati. Na Prevaljah smo 25. septembra nadaljevali z državnima prvenstvoma za starejše dečke in deklice ter kadete in kadetinje.
V telovadnici OŠ Prežihovega Voranca smo
2. in 3. oktobra izpeljali še državni prvenstvi
za mlajše kadete/kadetinje in mlajše člane/
članice ter naš tradicionalni turnir, 13. pokal
Guštanj open. Slednjega se je udeležilo 115
tekmovalcev iz 18 klubov in treh držav. Na
domačem turnirju so se odlično izkazali tudi
člani JK Ravne na Koroškem, ki so osvojili kar
6 odličij. Med mlajšimi dečki je Johny Krivec
osvojil zlato odličje v kategoriji do 38 kg, srebrne medalje so si priborili Jaša Vesnicer do
50 kg, Teodor Čerjekovič do 55 kg in Jošt Rožej
do 60 kg, Matej Krivograd je prejel bronasto
odličje. Med starejšimi deklicami je srebro
osvojila še Tia Vidovič.
Ker nam je spomladi zaradi ukrepov, povezanih s covidom-19, velik del redne vadbe
odpadel, smo bili aktivnejši med počitnicami.
Poleti smo se kar tri tedne družili na Ravnah
na Koroškem in v širši okolici. V adrenalinskem parku kampa Menina smo preizkušali
svoje plezalne spretnosti med krošnjami dreves. Povzpeli smo se na Peco in Uršljo goro.
Igrali smo paintball, se kopali v Ivarčkem jezeru in na letnem kopališču. Obiskali so nas
policisti vodniki službenih psov, oglasili smo
se pri ravenskih gasilcih, ki so nas z lestvijo,
dolgo neverjetnih 32 m, ponesli visoko nad
Ravne. Spoznali smo tudi vrhunsko alpinistko
in raziskovalko dr. Ireno Mrak ter se na ravenskem stadionu srečali z olimpijsko prvakinjo
v judu Urško Žolnir Jugovar. Med jesenskimi
počitnicami smo izpeljali še 3-dnevni športni
tabor v judo dvorani na Ravnah.
V šolskem letu 2021/22 smo v judo programe vpisali 50 novih mladih članov in članic.
V 11 sekcijah redno vadi 160 otrok, starih med
4 in 14 let, programe izvajamo na Ravnah,
Prevaljah, v Mežici in Kotljah. Hvala staršem
za zaupanje in Občini Ravne na Koroškem za
podporo pri izvedbi naših programov.

Predzadnjo nedeljo v avgustu smo v Fitnes
centru Herkul ob prenovljenem ambientu
Ivarčkega jezera pripravili dan za naše
najmlajše.

Po dolgem času, odkar sta bila druženje in športna aktivnost otrokom skoraj povsem odvzeta, smo se lahko v Herkulu lotili projekta, da bi šport in aktivno preživljanje prostega časa spet približali
našim najmlajšim.
Nedelja, 22. avgusta, ob Ivarčkem jezeru je bila odeta v šport.
Osrednji dogodek je bil tek naših herkulčkov okoli jezera. Tek je
potekal v dveh starostnih skupinah: malčki od 2 do 5 let in večji
otroci od 6 do 10 let. Dogodka se je udeležilo več kot 200 otrok,
vsak od prijavljenih je prejel majčko, darilce in diplomo za uspešno opravljen tek.
Dan je bil družinsko obarvan, otroci so lahko spoznali tudi šport
in športne klube, ki delujejo v občini Ravne na Koroškem. Predstavili
so se: Rokometni klub Fužinar, Judo klub Koroška, Skakalni klub
Fužinar, Športno društvo Partizan, Športno društvo Plenilec ('paintball'), taborniki …
Za dodatno animacijo so poskrbeli tudi DJ, napihljiva igrala in
ustvarjalne delavnice. Nedelja pod Uršljo goro je bila zares lepa, napolnjena z odlično energijo in predvsem z ogromno otroškega smeha.
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Intervju z nadarjenim
kitaristom Urbaanom Reiterjem
Besedilo: mag. Irena Oder | Foto: Osebni arhiv Urbaana Reiterja

Urbaan Reiter, mladi Ravenčan in nadarjeni kitarist,
s svojim igranjem navdušuje in preseneča strokovno in laično javnost.

“

Kompromis je
beseda, ki me
v zadnjem času
najbolj jezi.
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Glasbeniki svojo nadarjenost preizkušate na
tekmovanjih in poletnih šolah. Katera je bila
tista prelomnica, ki ti je odprla vrata tudi na
mednarodno glasbeno sceno? Na katero nagrado si (do sedaj) najbolj ponosen?
Uspehi na mednarodnih tekmovanjih, udeležbe na festivalih, mojstrski tečaji in poletne
šole pri najuglednejših profesorjih so botrovali
moji prepoznavnosti v svetu klasične kitare.
Prelomnica je bila že zmaga na mednarodnem glasbenem tekmovanju v Omišu na
Hrvaškem, kjer sem si pri devetih letih prislužil poletno šolo na Braču. Tam mi je prof.
Miolin odprl vrata v svet glasbe, katerega prej
nisem poznal in nisem slutil, da me bo omrežil celega.
Na vsako nagrado me veže poseben spomin, morda mi največ pomeni tekmovanje v
Weimarju, kjer sem dvakrat zapored zmagal
in prejel prvo nagrado, prvič tudi posebno
nagrado za najboljšo izvedbo klasičnega dela.
S profesorjem Paolom Pegorarom gradiva
na rasti v glasbenem smislu, tekmovanja niso
več prioriteta, le občasno, pa še ta morajo biti
izbrana na najvišji ravni.
Kdaj, zakaj in kje si začel igrati kitaro?
Leta 2010 sem začel obiskovati Glasbeno šolo
Ravne na Koroškem, ker me glasba veseli, ker
smo glasbo vsakodnevno poslušali doma in
ker je sestra že igrala flavto.
Kako pomembni so bili zate prvi učitelji?
Učitelji so zelo pomembni, še pomembnejši je
šolski sistem. Na srečo sem se lahko ob močni
podpori staršev izobraževal po vzporedni poti,
zunaj obstoječega glasbenošolskega sistema.
Pot ni bila lahka, saj nismo vedno naleteli na
konstruktiven dogovor. Za nadarjene učence,
vsaj po mojih izkušnjah, ne obstaja poseben
program dodatnega izobraževanja. Imel sem
srečo, da sem bil zelo hitro prepoznan kot talent in začel delati pod vodstvom velikih mojstrov: prof. Andersa Miolina in prof. Xhevdeta
Sahatxhija.

Kdaj si se prvič srečal s
sedanjim profesorjem?
Prvič sem se s prof. Pegorarom srečal na poletni šoli kitare v Postojni leta 2015. Na uri me
je dobesedno očaral z znanjem, komaj sem
čakal na ponovno srečanje.
Naslednjič sva se srečala na festivalu
v Zagrebu leta 2016, kjer me je ves navdušen predstavil kot zmagovalca tekmovanja
Michele Pittaluga junior v Alessandriji.
Istega leta sva se srečala v Postojni na poletni šoli, ki jo organizira prof. Anton Černugelj.
Pri profesorju sem imel 'masterclass' in po
odigrani Giulianijevi Sonatini op. 71 št. 3 je
sledil komentar, ki si ga bom za vedno zapomnil. Rekel in tudi zapisal na Facebooku je,
da še nikoli v življenju ni slišal kitarista, ki bi
omenjeno sonatino tako muzikalno, čustve-
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no, elegantno in aristokratsko odigral, kot je
to uspelo meni.
Leta 2017 mi je na mednarodnem festivalu
v Zagrebu prof. Pegoraro predlagal možnost
dodatnega izobraževanja v programu za zelo
nadarjene. Izbral sem pot, na kateri sem videl boljšo prihodnost v smislu pridobivanja
znanja enega najuglednejših profesorjev kitare, prof. Pegorara. To je bil povod, da sem
se prijavil na sprejemni izpit na Univerzo za
glasbo in uprizoritvene umetnosti v Gradcu /
Universität für Musik und Darstellende Kunst
Graz ter ga julija 2017 uspešno opravil v konkurenci 48 kitaristov iz celega sveta in bil sprejet
v razred profesorja Pegorara. Od takrat je vsaka ura z njim novo presenečenje glede spoznavanja umetnosti, ne samo glasbe … V Avstriji
pridobivam znanje velikih mojstrov, katerega
po klasični poti glasbenega izobraževanja v
Sloveniji ne bi bil deležen.
S štirinajstimi leti si bil torej sprejet na omenjeno univerzo v Gradcu, hkrati pa si dijak
evropskega oddelka gimnazije v Slovenj
Gradcu. Kako usklajuješ 'šoli'?
Kompromis je beseda, ki me v zadnjem času
najbolj jezi. Ničesar se ne lotim polovičarsko,
zmeraj izberem težjo pot, pa vendar imam
zadnje čase težave s časom. Zaenkrat mi vse
uspeva zaradi izjemnega posluha in pomoči
na Gimnaziji Slovenj Gradec in mojega profesorja Pegorara, ki je zgled vrhunske organizacije dela, in se mi je pripravljen prilagoditi
vedno, ko je to potrebno. Tudi s študenti si kdaj
termine menjamo, če ne gre drugače.
Čeprav si si zelo hitro prislužil pripis čudežnega dečka z izjemnim talentom, brez trdega dela prav gotovo ne gre. Prosim, opiši,
kako preživljaš svoj običajni delovni dan.
Vsak dan načrtujem sproti, saj se moram hkrati
odzivati na zahteve šole in delo na akademiji.
To je kar težko, pa vendar sem vesel, da sem
sprejel odločitev glede izobraževanja na klasični gimnaziji. Na začetku poletnega semestra mi je profesor predlagal, da se prijavim
na avdicijo za poletno akademijo Chigiana
v Sieni k znamenitemu profesorju Oscarju
Ghigliu. Med osmimi študenti je izbral tudi
mene. Med poletno akademijo sem se v celoti osredotočil samo na glasbo. Druženje z
maestrom Ghigliom, enim najpomembnejših
učencev prof. Andresa Segovia, najvplivnejšega klasičnega kitarista 20. stoletja, mi je
odprlo nove življenjske in glasbene poglede.
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dije, kako pa je s tem na tujih umetniških
šolah? Ali te morda finančno podpira kak
mecen ali ta zalogaj v tem trenutku zate še ni
velik strošek?
Imam Zoisovo štipendijo, ki, žal, zdaleč ne
pokrije niti mojih potnih stroškov, tako da
za zdaj vse stroške krijejo starši. Meceni po
navadi v prvi vrsti podpirajo svoje, v Sloveniji
pa doslej še nisem spoznal mecena, ki bi me
bil pripravljen podpirati. Ta trenutek nas čaka
investicija v instrument, saj mi je prejšnji teden na recitalu v Gradcu profesor omenil, da
je edina stvar, ki mi onemogoča hitrejšo rast,
instrument.

“

V Avstriji
pridobivam
znanje velikih
mojstrov,
katerega po
klasični poti
glasbenega
izobraževanja v
Sloveniji ne bi bil
deležen.

Menda je bila pred kitaro še ena velika športna 'ljubezen': smučanje.
Smučanje je še vedno moja ljubezen in velika zabava.
Ali te ob glasbi navdihuje še kakšno drugo
področje umetnosti?
Zanimata me tudi filmska in likovna umetnost.
Urbaan kot najstnik. Prav gotovo imaš tudi
kaj prostega časa, kaj takrat najraje počneš?
V prostem času najraje kuham. Lahko rečem,
da sem postal šef naše družinske kuhinje.
Koronski čas je zelo posegel v običajni delovni ritem umetnikov. Kako se ta čas odraža pri
tebi, kako si se ti prilagodil?
Pri meni se je drugačna organizacija dela na
daljavo zgodila zelo hitro, saj je moj profesor
iz Italije, kjer so se s to boleznijo intenzivneje
srečali pred nami. S profesorjem sva delala na
daljavo vse od začetka pandemije, prvič sva
se po letu dni srečala na zaključnem izpitu v
Gradcu. Ni bilo lahko. Ni bilo nastopov, ni bilo
koncertov v živo. Če si kaj objavil na spletu,
nisi imel občutka, kako tvoj nastop sprejema
publika, skratka: v živo čutiš reakcijo publike.
Kaj ti pomeni igranje pred polno dvorano, na
tekmovanju ali v studiu?
Po dolgem času sem prejšnji teden igral v
Gradcu. Ko je dvorana polna, je občutek drugačen … dober. Dvorana, scena in pravi poslušalci iz mene izvabijo več.
Urbaan, hvala za tvoj čas in odgovore. Želim
ti odlične razmere za študij in delo ter polne
dvorane doma in v tujini.

Štipendije so na eni strani velika socialna
pomoč, na drugi pa prav gotovo spodbuda za
doseganje izjemnih dosežkov. Ali si do sedaj
prejel tudi kakšno štipendijo? Vemo, da za
nadarjene dijake obstajajo Zoisove štipen65
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Vroča kultura – Kulturna
plaža v Kulturnem centru
Besedilo: Tea Kovše in Katja Vravnik | Foto: Nika Hölcl Praper

V okviru Ravenskih dni smo v Kulturnem centru
pripravili celodnevni kulturni program z imenom
Kulturna plaža, tokrat že 4. zapored. Organizatorji
dogodka so/smo: KMKC Kompleks, KGLU, KOKR,
Bukvarna Ajta, ZKŠTM Ravne, Občina Ravne na
Koroškem in Gledališče DELA – do zdaj zbrana
društva, institucije, zadruga in druge kulturne
organizacije, ki svoja dela prikazujejo ali izvajajo
v Kulturnem centru ob potoku Suha. Prav ta potok
je inspiracija za 'plažo'. Na Ravnah morja ni, je pa
kultura – zato Kulturna plaža.

Imamo ležalnike, brisače, ponudbo osvežilnih pijač, sonce in
kulturni program. V dopoldanskem času se vedno posvetimo
najmlajšim in družinam, saj si lahko ogledajo otroško predstavo. Letos smo lovili ribo v izvedbi Teatra PolPet. Zatem so
sledile delavnice Bukvarne Ajta in Galerije Ravne. Prostor za
delavnice si želimo v prihodnjem letu razširiti, saj je zanimanje
za ustvarjalne urice veliko.
Popoldanski del je bil namenjen 'DOMAČIM BISEROM'. Ni treba iti daleč, da lahko vidimo talente. V prvem sklopu so se letos
predstavili: Koroški mix, Sabina Pečovnik, Barbara Potočnik
in Tea Kovše. Opozoriti želimo na posameznike in skupine, ki
ustvarjajo na Ravnah na Koroškem. To so naši biseri.
Za popestritev oblek, brisač ali celo delov telesa obiskovalcev sta poskrbela Jasko Kambur in Milena Haramija z delavnico sitotiska. Ribe so tako plavale po tekstilu, rokah in nogah.
V ustvarjalnem duhu smo se družili vse do odprtja razstave v
Galeriji Ravne. Sašo Vrabič se je predstavil z razstavo Obrni ploščo. Samuel blues & Miha Erič pa sta zaokrožila zgodnji večer s
krasnim ter poskočnim koncertom, da nas ni preveč zazeblo v
prste, saj je Kulturna plaža zadnji sončni dan ujela prav za rep.
V našem programu je vedno polno sonca, ravno prav sence,
osvežilnih pijač in pestre kulturne izbire. Povabljeni v Kulturni
center Ravne, tudi ko ni sonca.
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Vseprisotnost in
železna volja
Besedilo: Tea Kovše in Katja Vravnik
Foto: LIEB.ICH Produkcija

Zagreb, Litschau, Subotica, Dunaj,
Celovec, Hrastnik, Ljubljana, Sežana
in Ravne na Koroškem so nekatera od
mest, v katerih smo nastopali, vedno
znova dobivali energijo in motivacijo
za nadaljnje ustvarjanje ter prenehali
verjeti v svoje slutnje, da gledališče
morda izumira.
V maju – času zaprtja – smo dobili prvo povabilo, in sicer na mednarodni festival v Zagrebu.
Tam smo v živo nastopili z lutkovno predstavo
MOŽ! sedi z mano. Miniaturno lutkovno gledališče MOŽ! je posledica zaprtij, kulturne osamljenosti in ustvarjalnega razmisleka, kako osamljen
je lahko človek danes. In v osami nas prevevajo
čustva – od strahu do veselja –, čas se ustavi in
začnemo podoživljati naše dosedanje življenje.
Stiske postanejo velike, bolezni eksplodirajo, na
srečo je lahko tudi veselje intenzivnejše. Čustva
so prijetna in boleča – naj nas ne bo strah, da so
med nami.
Pomlad je prinesla odprtje in vsi smo hiteli kazati, kaj smo ustvarili. Tudi mi smo zavzeli oder.
V KMKC Kompleks je bila premiera srhljivke ČRV
in v Ljubljani lutkovnega varieteja Stari in drzni.
V Celovcu smo v koprodukciji z društvom VADA,
Društvom za vzbujanje dramskega apetita, ustvarili grozljivko WÖRT(h)ERSEEle / BESEDuh, ki je
gledališka uprizoritev po filmu Pontypool.
Poletje je bilo festivalsko, potovali smo po
Avstriji in Sloveniji in uprizarjali naše predstave.
V septembru je Tea Kovše izvedla strokovno predavanje na mednarodnem gledališkem festivalu
v Subotici. Predavala je o lutkovnem karakterju
MOŽ!, skozi katerega je spregovorila o duševni
bolezni ter tematiko do gledalcev pripeljala skozi gledališče.
September in november sta bila meseca potovanj med Dunajem in Ravnami na Koroškem.
Najprej smo se s Šolskim centrom Ravne na
Koroškem (z Ivanko in Nino Stopar) udeležili mednarodnega srečanja na Dunaju, v okviru projekta
Erasmus – Demokracija & lutkarstvo. Pri tem z
dijaki kreiramo kovinske lutke, s katerimi bomo
ustvarili lutkovno predstavo na temo demokracije. Celoten projekt je financiran iz programa
Erasmus+ EU in ga vodi gledališče LILARUM z
Dunaja.
Naše zadnje dejanje je bil velik mednarodni festival Figurentheatertage 2021 v Theatermuseum
Wien / Gledališkem muzeju na Dunaju, ki je gostil kar tri naše predstave: srhljivko ČRV, MOŽ!
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sedi z mano in MOŽ! zboli. Tja se je odpravila
celotna ekipa: Katja Vravnik, Tea Kovše, Aleš
Gangl, Mateja Potočnik in Yves Brägger. Na
Dunaju smo bili en teden, veseli nas, da so nas
toplo sprejeli Veleposlaništvo RS na Dunaju
in navdušeni obiskovalci v baročni dvorani
gledališkega muzeja, kjer smo nastopili in
predstavljali uprizoritve Gledališča DELA, ki
dela na Ravnah na Koroškem.

Zgodbe iz gugalnika
Besedilo: Milena Kozel | Foto: Sonja Buhvald, Sonjin fotografski kotiček

Iz gugalnika zaprašenega časa se oglašajo zgodbe, tiste lepe, nepozabne, prekrite
z debelo plastjo sreče. Naj zaprašeni Milenini spomini pobožajo še koga.
Zime so bile mrzle in dolge. Sneg je
dolino pobelil že okrog prvega novembra. Večeri so bili dolgi in temni,
brez javne razsvetljave v našem zaselku, ampak bogati z zgodbami in
branjem. Stanovanje je obsegalo bivalno kuhinjo, spalnico, skupni hodnik in sanitarije. Na teh skromnih
kvadratih je živela naša štiričlanska
družina s podnajemnikom, ki smo ga
vzeli za svojega. Vsakemu stanovanju
so pripadali še košček vrta, drvarnica in hlev za kakšnega zajca, kokoš,
največ dva pujsa.
Konec novembra je dobil za naju s
sestro še klavrnejšo podobo. Pujska
sta bila vzrejena in sledilo je slovo.
Na mesarja, hišnega prijatelja staršev,
sem bila jezna, jokala in kujala sem
se v kotu, vse dotlej mama ni postregla bogate večerje. To je bil za odrasle
praznik – zabela, nekaj mesa in klobas je zadostovalo za kakšen mesec
in potrdilo sad celoletnega dela.
Počasi so koline šle v pozabo
in prihajal je čarobni čas adventa.
Čeravno je bila naša mama zelo pedantna, čista ženska in je vztrajala, da smo imeli 'generalko' skoraj
vsako soboto, je bilo čiščenje pro-

storov pred božičem nekaj posebnega. Ves teden smo drgnili, prali na
roke, stepali prah, ribali tla, dokler
ni bil obdelan vsak centimeter stanovanja. Poleg svežine je v kuhinji
dišalo po cimetu, piškotih in potici.
Štiriindvajsetega smo vse obveznosti postorili že dopoldne. Oče je iz
bližnjega gozda na skrivaj prinesel
jelko, saj je bilo sekanje jelk kaznivo.
Gozdna uprava jih je pripeljala šele
med božičem in silvestrovim, uradno se je praznovalo samo novo leto.
Družina se je po kosilu preoblekla v
sveža in praznična oblačila ter začela okraševati prej omenjeno drevesce. Mama je na mizo prinesla nekaj skrbno ovitih steklenih okraskov,
dediščino moje babice. Za okrasje
se je zelo bala, saj je bila ponudba
v tistih časih skromna in zelo draga. Z veliko previdnostjo je okraske
obešala sama. Skromno steklovino
smo dopolnili z domačimi piškoti,
navezanimi cigaretami za moški del
'rabutanja' in jabolki, kar je prostoru
dalo opojen vonj. Nazadnje smo veje
obdali s tanko plastjo vate in z največ
desetimi barvnimi svečkami, ki so
prinašale upanje in svetlobo. Oče je

zakuril kadilo in z njim odišavil naše
prostore, drevesce in tudi hlev, ki je
do spomladi sameval.
Nestrpno smo čakali večer. Večerja
je bila boljša kot sicer: domače,
prekajene klobase, zelenjavna solata,
vložena v kisu, sveže pečen kruh in
skodelica čaja. Po večerji so bili na mizi
potica, krožnik preprostih piškotov,
vložene slive v rumu, ki smo jih otroci
jemali na skrivaj. Večerje ni zmotila
televizijska nadaljevanka, saj televizije
takrat nismo imeli. Ko smo jo dobili,
se je program končal po dnevniku,
ob osmih zvečer, izjema je bil sredin
celovečerni film, seveda, brez reklam.
Prav tako nas ni motilo brnenje
telefona, pisanje ali branje SMS-ov,
ali, bog ne daj, Facebook. Družina
tete Pavle, mamine sestre, je živela čez
hodnik. Trije bratranci, sestrična, teta
in stric so se nam pridružili po večerji.
Nastopil je čas obdarovanja. Želje otrok
so bile skromne, življenje je sporočalo
in polagalo želje na papir, ko smo pisali
Božičku. Flanelaste pižame, morda
kapa in rokavice, kakšen šal, včasih
tudi knjiga in pest sladkarij. Darila
za naju s sestro in štiri bratrance so
nastajala v nočnih delavnicah mame
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in tete Pavle. Pridne in spretne roke
so risale nasmehe na naših obrazih.
Pomerjali smo darila in kot pajaci
poskakovali od veselja, ker nas Božiček
ni zgrešil. Poslikan ovojni papir smo
skrbno zložili in pospravili, da smo
lahko pozneje ovili knjigo ali učbenik.
Okrog osmih zvečer je bil vrhunec
praznovanja. Oče je otroke postavil v
'špalir' in razdelil vloge Svete družine.
Bil je režiser, scenarist in prišepetovalec, saj smo iz leta v leto pozabljali
besedila božične zgodbe. Z bratrancem Tevžem sva bila precej živahna
in nasmejana otroka, zato sva skoraj
vedno igrala pastirja. Oči starejših so
nas spremljale, bile so rahlo orošene
od sreče in veselja.
Božič je bil delovni dan – zjutraj je
bilo treba v službo in šolo, tudi če je
bila sobota. Zgodbe preteklega večera
smo si pripovedovali le posamezniki, saj je bilo družinsko praznovanje
sicer bolj namenjeno novemu letu.
Pri nas je praznični čas trajal tja do
praznika Svetih treh kraljev, ki naj
bi našli novorojeno dete in to oznanili svetu.

V tednu do novega leta so na vrata trkali sorodniki, prijatelji in znanci. S stiskom rok in iskreno željo so
nam voščili praznike in vse dobro ob
prihajajočem letu. Poštar je prinesel
največ dve pravljično naslikani razglednici z lepimi željami od oddaljenih
znancev. Otroci smo se veselili tepežnega dne. Pred šolo smo obiskovali
starejše prebivalce naselja in jih otepali s šibo, ki jo je prinesel Miklavž.
»Rešite se, rešite starega leta, da bi
zdravi, veseli še dolgo let živeli« ali
pa »Od hiše do hiše hodimo, zdravje
in srečo vam nosimo«. Nagrajeni smo
bili s skromnim kovancem, piškoti ali
bomboni. Nasmeh in zahvala sta bila
obojestranska.
V prazničnem času je oče iz farovža prinesel koledar za naslednje
leto in sveženj petih ali šestih knjig
Mohorjeve družbe. Večeri so bili lepi
in spokojni. Folklorne in osebne pripovedi mojih prednikov, ki jih, žal,
po večini nisem poznala, so ustvarile
čarobnost in spoštovanje preteklosti.
Silvestrovo smo največkrat praznovali doma. Počakali smo, da je ura

odbila polnoč, si stisnili roke, objemi
so bili bolj sramežljivi. Spominjam se,
da smo s prijatelji mojih staršev enkrat
prihod novega leta praznovali na oddaljeni kmetiji. Otroci smo se zbrali na
topli, kmečki peči in opazovali starejše. Prisluškovali smo šalam, ki jih
sicer ne bi smeli poslušati, občudovali
vaškega godca, ki je godel poznane
melodije, ob katerih se je veselo sukala zbrana druščina. Blizu polnoči je
v hišo prišla stara, upognjena ženica,
ki se je opirala na preprost kol, da je
lažje naredila tistih nekaj korakov do
novega leta. Izmučena in naveličanega vsega, kar ji je naložilo iztekajoče se leto, se je prišla poslovit in dat
prostor novemu obdobju. Takrat je v
sobo stopila deklica, mladenka, vsa
v belem, čista, nedolžna. Bila je moja
sestra. Ura je odbila polnoč, simbolizirala je novo leto.
Hvala, mama in ati za ta doživetja.
Po tolikih letih so zaviti v najlepši božični papir, zavezani s pentljo ljubezni in hvaležnosti, okrašeni s srcem.
Prah se nabira na času, spominov ne
more zaprašiti.

Naš park, kot ga vidim in čutim
Besedilo: Jože Prednik | Foto: Sonja Buhvald, Sonjin fotografski kotiček

PARK IN NJEGOVE MEHKE POTI:
ČUTIM STIK Z NARAVO, HODIM
PO SUHEM LISTJU, KI ŠUMI,
MED POSUŠENO TRAVO.

SVOJE MESTO SO SI IZBRALE
MOGOČNE DAME STARE
Z VRHOVI DALEČ POD NEBO
RAZKOŠNO KOT KATEDRALE.

OB POTI ME OPRASKA TRN,
NEŽNO VEJA ME OPLAZI,
POZDRAVLJA ME CVETOČI GRM,
RUMENOKLJUNI KOS TIHO
POD NJIM SE PLAZI.

Z VRHOVI SILIJO V VIŠAVE
VITKI MACESNI KRAJ POTI,
SKUPAJ SO STAKNILI GLAVE,
V MODROVANJU JIH PRAV NIČ NE
MOTI.
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SREDI TRAVNIKA PA SAMA ZASE
LIPA RAZPROSTIRA SVOJE VEJE,
V NJENI SENCI SE HLADIJO
PRIJATELJI PROZE IN POEZIJE.
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Iz zakladnice Koroške osrednje knjižnice dr. Franca Sušnika Ravne

Posebna zbirka: Miniaturke
Besedilo: Simona Šuler Pandev | Foto: Arhiv KOK

Tokrat iz zakladnice Koroške osrednje knjižnice (KOK) razkrivamo posebno zbirko
Miniaturke, ki se sproti dopolnjuje. Zdaj imamo nekaj manj kot 200 naslovov
miniaturnih izdaj. Gradivo pridobivamo z nakupom, obveznim izvodom, tudi
darovi. V knjižnici hranimo kar nekaj zanimivih in dragocenih izvodov.

Ljudem se že od nekdaj zdi zanimivo
in ljubko vse, kar je majhno. Pa naj gre
za ljudi, živali, tudi stvari. Iz lastnih
izkušenj lahko povem, da je tako tudi
pri knjigah – miniaturkah. Ta majhnost knjižne oblike nas opominja na
našo obzirnost in spoštljivost do vsake
knjige. Miniaturke oziroma miniaturne
izdaje knjig v naši knjižnici so postavljene kot posebna zbirka in jih lahko
najdete pod signaturo MIN. Ločene
so od drugega gradiva in si jih lahko
(vsaj nekatere) izposodite v čitalnico. Te
knjižice imajo kar dolgo zgodovino, so
pa nekako vedno ostajale na obrobju
svoje bližnje sorodnice velike knjige,
mogoče tudi zaradi svojega formata.
Njihov tako imenovani krog kupcev je
bil omejen na ozek krog ljubiteljev, ki
so morali imeti precej pod palcem, da
so si jih lahko privoščili. Za predhodnike miniaturk veljajo vsi popisani
predmeti malega formata, ki so nastali pred izumom tiska: glinene tablice
iz Mezopotamije, popisani staroegiptovski skarabeji in rokopisni kodeksi
malega formata. Prve miniaturne inkunabule so se pojavile z izumom tiska.
Tiskarji so z izdajanjem miniaturnih
knjig pokazali svoje spretnosti, odkrivali nove, inovativne načine vezave,
pogosto so uporabljali tudi dragocene
materiale. Za 18. stoletje so značilni zelo
priljubljeni miniaturni koledarčki in
almanahi. Za zlato dobo miniaturnih
knjig velja 19. stoletje, predvsem zaradi
razmaha in napredka tehnike. Še ena
renesansa miniaturnih izdaj se je začela po letu 1960, takrat so se številni za-

ložniki specializirali za tovrstne izdaje.
Z obdobjem digitalizacije so se odprle
brezmejne možnosti za te vrste knjig,
in miniaturna knjiga je dobila veljavo
tudi v digitalnem okolju. Najmanjša
tiskana reprodukcija knjige je Biblija
na čipu, ki je bila izdelana leta 2001 z
mikrolitografijo z zlatimi črkami na silikonski čip. Vsaka črka na čipu je velika
kot rdeča krvnička. V svetu veljata vsaj
dva standarda za definicijo miniaturnih knjig: v anglosaških deželah je meja
za miniaturno izdajo nekaj več kot 70
mm s platnico vred, v drugih državah
pa 100 mm obrezanega knjižnega bloka,
s platnico vred torej še kakšen mm več.
V naši knjižni zbirki imamo za zdaj
zbranih nekaj manj kot 200 naslovov
miniaturnih izdaj, zbirka se sproti
dopolnjuje. Gradivo pridobivamo z
nakupom, obveznim izvodom, tudi
darovi. Zbirka seveda ni popolna in
ne hranimo prav vsega, kar je izšlo v
Sloveniji, vsekakor pa imamo kar nekaj zanimivih in dragocenih izvodov.
Nekatere izdaje so tako majhne, da je
vsebina berljiva le s povečevalno lupo.
Cankarjeva Bela krizantema, ki jo je
leta 1986 izdal v samozaložbi Dane
Petek, ima na platnici odtis bele krizanteme in meri vsega skupaj 27 × 23
mm. Prešernov Krst pri Savici (1985),
izdan prav tako v samozaložbi Daneta
Petka, ima zanimivo kovinsko plaketo
z likom avtorja na platnici in meri 28
× 23 mm. Ti dve miniaturni izdaji sta
najmanjši miniaturki v naši posebni
zbirki. Z merama 50 × 35 mm so zanimive tudi Planinske pesmi, ki so jih leta

1980 izdali Meddruštveni odbori planinskih društev Ljubljanskega območja. Prešernovo delo Sonetje nesreče iz
Cankarjeve založbe je leta 1983 izšlo v
slovenskem jeziku in nekaj prevodih.
Te izdaje ne sodijo med najmanjše na
svetu, so pa edinstvene kot komplet. So
enotnega formata 55 × 55 mm, v barvnem tisku, vezane v platno, vložene v
potiskan kartonski etui. Ena najbolj
dragocenih izdaj za naš domoznanski
oddelek je miniaturna izdaja haikujev našega rojaka, Mežičana Marijana
Mauka, z naslovom Tanke lunidov.
Izšla je leta 2002 pri Založbi Voranc na
Ravnah na Koroškem. Knjižica meri 30
× 50 mm, mapica, v katero je vložena vezana miniaturka, je iz umetnega usnja,
vložena še v dodaten kartonski etui.
Posebno zbirko miniaturnih izdaj z
veseljem pokažemo obiskovalcem in
skupinam. Nad njimi so navdušeni tako
otroci kot tudi odrasli. Ob koncu tega
zapisa pa še misel, ki naj nas vodi tudi
v prihodnje: »Spoštujmo knjigo, naj bo
majhna ali velika, vsaka je nosilka novega znanja ali vedenja.«

Viri:

• Peršin, Blaž (2010). V majhnem plašču besed. Mestni muzej: Ljubljana.
• Žnideršič, Martin (2003). Najmanjše
knjige na svetu. Ljubljana:
Organizacijski odbor 19. knjižnega
sejma.
• Munda, Jože (1983). Miniaturna knjiga. Ljubljana: Delo.
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Koroški Ginger Baker

Zoran Osenjak - Pipec,
koroška glasbena legenda
Besedilo: Hari Repotočnik

Hari Repotočnik je tokrat iz naftalina potegnil spomin na svojega
prijatelja Zorana Osenjaka - Pipca ter ga obudil v sliki in besedi.

“

Njemu je rokenrol
poleg ljubezni do
mladih deklet pomenil
pravzaprav vse, za kar
je vredno živeti.

Pipec je bil roker po videzu, duši in
načinu življenja. Spomnim se ga še
kot mulca, ko je hodil v osnovno šolo.
Že takrat je imel značilno rokersko
dolgolaso frizuro in ploščo Rolling
Stonesov pod pazduho. Ko še ni imel
svojih bobnov, je doma tolkel po vseh
piskrih in skledah, ki so mu prišli pod
roke. Nam, malo starejšim od njega, se
je zdel velik frajer, saj je že takrat kar
sam hodil na rokerske koncerte znanih skupin, kar smo mi lahko počeli
pozneje. Kot najstnik je igral bobne
v takratni ravenski rokerski skupini
Himera. Po razpadu te skupine je igral
bobne v različnih, sicer nerokerskih,
koroških skupinah, da je zaslužil kak
dinar za pijačo ali nakup nove plošče. Bil je izjemno talentiran bobnar,
ki pa ni nikoli nastopal v kaki znani
rokerski zasedbi, kar je bila nedvomno njegova največja življenjska želja.
Kakšna škoda za rok in njega samega,
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da nikoli ni dobil prave priložnosti,
da bi na velikem prizorišču pokazal
svoje znanje in spretnost pri igranju
na svoje bobne Ludwig! Mislim, da v
življenju nisem spoznal večjega rokerskega navdušenca, kot je bil naš Pipec.
Njemu je rokenrol poleg ljubezni do
mladih deklet pomenil pravzaprav
vse, za kar je vredno živeti. Pozneje
smo tudi skupaj hodili na koncerte
znanih rokerskih skupin. Kako je on
tam užival! Z mojimi besedami se to
ne da opisati. V tistih trenutkih vzhičenja je verjetno videl sebe na odru,
kako igra bobne pred večtisočglavo
množico. Po končanih gavdah (zabavah) v stari kavarni smo velikokrat
šli k njemu domov na dodatno pijačo, on pa nam je vrtel plošče Rolling
Stonesov vse do zgodnjega jutra.
Pipec je bil v mladih letih zelo dober smučar, vse do nesrečnega zloma
noge. Ljubezen do smučanja je prevzel

po očetu, ki je bil eden najboljših slovenskih in jugoslovanskih smučarskih tekačev. V svojem bistvu pa je
bil Pipec mila, celo malce boječa in
nepokvarjena duša, kar se je še posebno čutilo v njegovi navezanosti na
družinskega psa, škotskega ovčarja.
Čeprav Pipca že več kot desetletje ni
med nami, ga še vedno pogrešamo.
Upam, da je v svojem drugem življenju
dobil priložnost, da igra bobne v znani
rokerski zasedbi, saj je tam kopica njegovih sorodnih duš, ki bi potrebovala
bobnarja, kot je Pipec. Pipec, počivaj
v miru. Še vedno si v naših mislih, in
nikoli te ne bomo pozabili.
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Pavšarjev Anzi, covid in jaz
Besedilo: Ivana Prislan | Foto: Osebni arhiv Ivane Prislan

Ko sem se aprila drugič
cepila proti covidu, sem se
počutila skoraj varno. A ta
prefrigani virus me je vseeno
našel, ko sem se udeležila
krajše kulturne prireditve.
Trajalo je ves mesec, da sem
si opomogla. S pogostim
pokašljevanjem še vedno
nisem za med ljudi. Raje
grem med knjige in stare
fotografije. Vse je za nekaj
dobro, sem se spomnila
znanega pregovora. Začela
sem prekladati, sortirati,
izločati, podarjati. Največkrat
pa sem obsedela, listala med
platnicami in se potopila v
branje. Covid je torej kriv,
da delim tole zgodbo o
Pavšarjevem Anziju z vami.
V albumu sem poiskala še
fotografijo iz tistih časov.

»Je družica vesíva, ko camarja ´ma …«
S camarjem Anzijem družici Ivana (Anželak)
Prislan in Slavica (Jelen) Pačnik leta 1964

Po dolgih letih sem ga ponovno srečala. Pavšarjevega Anzija, koroškega bukovnika, slavnega hotuljskega
camarja Ivana Pusovnika. Počiva pri
Sveti Marjeti. A spomini nanj živijo.
Zagledala sem ga med znanimi obrazi
ravenske občine, v zanimivi knjigi In
teče življenje pod Goro. Bil je camar na
več kot petsto kmečkih in delavskih
ohcetih. Koroške ohceti z njim so bile
prave folklorne predstave. Obilo poročnih nagovorov in svatovskih pesmi je znal na pamet, bil je tudi avtor
mnogih. Pri obredih smo mu pomagale družice, v njegovi camarski karieri
nas je bilo okrog tristo. Ponosno povem, da sem bila ena od njih. Davno
nazaj, v mladih letih, ko palica še ni
bila moja najboljša prijateljica in še

nisem bila Prislanova. Plesati in peti
je bilo treba. Naučil me je štajeriš in
besedila pesmi. Anzi je bil camar tudi
na moji knapovski poroki, o tem lahko
več preberete v moji knjigi.
Vlogo camarja je odigral tudi v znameniti igri Koroška kmečka ovset, ki je
leta 1937 privabila na Štalekarjevo domačijo v Kotljah nepredstavljivo množico ljudi od blizu in daleč. Dogajanje
je podrobno opisano v knjigi o Ivanu
Kuharju, ki sta jo napisala Mirko
Osojnik in Bojana Verdinek. »Ne smemo pozabiti nanj,« lahko preberemo
ob lepih besedah. Pokojni Štalekarjev
Lipi mi je pripovedoval: »Imel je cele
šope popisanih listov, nekaj od tega
sem rešil.«

Bil je moj daljni sorodnik po mamini strani. Njegov rod prihaja iz
Savinjske. Z dedijem smo ga nekajkrat obiskali v njegovi mali brunarici.
V Pavšarjevi bajti nad Kotljami je živel
in srčno skrbel za svojo bolno sestro.
Do konca življenja je ostal ledik in fraj,
kot je to pritikalo njegovi vlogi. Pred
časom pa mi je prišlo na uho nekaj lepega. Menda njegovo bogato folklorno
zapuščino zbira in hrani Pavšarjeva
Veronika. Saj se je spomnite, tiste odločne fletne dečve z blond kitkami, ki
je pred leti nastopila v resničnostnem
šovu Kmetija?

71

ZABAVA

Skozi Blažev objektiv
Foto: Blaž Kajzer

Ali se Rimskemu vrelcu obetajo prijaznejši časi?

Midva sva en flet'n par.

Poletni utrip Brdinj v letu 2021
Besedilo in foto: Mateja Večko

Ponosni pozdrav s
sredine gredice …
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Poletno gredico so soustvarili:
brdinjska vrtnarka Martina in
pridne roke Iris, Zlatke, Pavlija …

Družina Mlinar je oblikovala kobilice, ki so krasile poletno gredico.
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ŠTEVNIK
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OTOK V
VZHOD. MOLUKIH

IGRALKA
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ADDISON
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E
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IZOBRAZBA,
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REKA PRI
KRANJU
MESTO PRI
POREČU

ALPIN. ODSEK

ITAL. FILMSKI
KOMIK

ROMAN
T. SVETINE

KRAŠENJE

GRENAK
ZELIŠČNI
LIKER

24. IN 19. ČRKA
IT. SKLADATELJ
ORTOLANI

URADNIK

HINDUJSKA
BOG. SREČE

ANDREJ
KOKALJ

EMA KOZIN

MAJHNA PTICA
STALNICA

PEVSKA
SKUPINA

GORSTVO
V AZIJI

PREBIVALEC
BOČNE

REKA V J.
MAROKU

SLO. PISATELJ
ALOJZIJ

MOČAN
UDAREC

REKA NA
MADŽARSKEM

SAMO

LANTAN

PESEM
VALENTINA
VODNIKA

IGRALKA
GARDNER

UDELEŽ
TEČAJA

HRVAŠKI
OTOK

K

BERILIJ

ETIOPIJSKI
TEKAČ
BIKILE

MESTO NA
ŠVEDSKEM

MAK. HEROJ
MIRČE

NATRIJ

A
PEVEC
SMOLAR

I

Rešeno križanko pošljite na naslov:
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika, Na gradu 1, 2390 Ravne na Koroškem.
Izžrebali bomo tri srečneže, ki bodo prejeli naslednje nagrade:
1. Knjigo Osamosvojitev: prispevki za enciklopedijo slovenske osamosvojitve, državnosti in ustavnosti (2021).
Uredil dr. Dimitrij Rupel. Nova Gorica: Nova univerza.

Dobitniki nagrad bodo objavljeni v naslednji številki občinskega glasila Ravenski razgledi.

2. Kosili pri Delalutu.
3. Pici v Gajbici.
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Blanka
in Manja

Angleški slikar in pesnik William Blake je zapisal:
»V zrnu peska videti cel svet in nebo v roži na poljani.
Večni čas imeti v hip ujet in neskončnost obdržati v dlani.«

Uredništvo
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Foto: Ana Potočnik.

Naj vas, spoštovani bralci in bralke Ravenskih razgledov, v letu 2022 na
vsakem koraku spremlja tudi svetloba. Želimo vam obilo zdravja, poguma,
zvestih prijateljev in prijaznih dejanj.

POGREBNA SLUŽBA

KAMNOSEŠTVO
OD 1994

V trenutkih žalosti ...
VSE STORITVE NA ENEM MESTU

24 UR NA DAN VAS OBIŠČEMO NA DOMU IN UREDIMO VSE POTREBNO
ZA ZADNJE SLOVO.
Z VAMI VSE OD PREVOZA POKOJNEGA DO POGREBNE SVEČANOSTI.

Spomini ujeti v kamen ...
OBNOVA IN IZDELAVA:
NAGROBNIH SPOMENIKOV
NAGROBNIH NAPISOV
KERAMIČNE SLIKE, LUČKE, VAZE, KIPCI IN OSTALI DODATKI
NUDIMO TUDI IZDELAVO IN MONTAŽO:
OKENSKIH POLIC, STOPNIC, PULTOV, TALNIH IN STENSKIH OBLOG

I

I

PRIMOŽIČ D.O.O. Dobja vas 123 2390 Ravne na Koroškem

24/ 7

041 649 780

www.primozic.si

info@primozic.si

pogrebna služba PRIMOŽIČ

skeniraj kodo

¨Kje šTO?¨
¨Ja, šTO, p’r nas, v novem centro Spar
na Javorniko.¨
¨Ajaaaa, g’ra. Ja, šTO je pa res,
pa še vrhunski kafe majo.¨

Kafe + Cedevita

Želimo Vam, da bi božično-novoletne dni praznovali
lepo, v zdravju in sreči. Srečno novo leto 2022!

2,39€

Pričakajmo praznike skupaj – šTO, p′r nas.
Dobrodošli!

(Črn kafe, kafe z mlekom)

Akcija velja ob predložitvi kupona.

Pozdrav iz Guštanja,
Koroška. / Gruss aus
Gutenstein, Kärnten.
Leto 1898.
Potovala je 14. 7. 1907.

Ravne, Koroška. Grad.
Tovarna. / Streiteben,
Kärnten. Schloss.
Gewerkschaft.
Okoli leta 1905.
Potovala je 9. 6. 19..
(žal sta zadnji številki
na žigu nečitljivi) k
Louise Hegn v Celovec.

Guštanj, Koroška. /
Gutenstein, Kärnten.
Okoli leta 1912.
Potovala je 27. 9. 1916
v Celovec.
Razglednice v svoji
zbirki hrani Vanja
Benko s Prevalj.

